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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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  מבוא . 1
  

המרכז את מכלול הפעולות , לימודי- תחום חינוכיואה" וידיעת הארץ) לאום וחברה, שדה(ח "של"

ח הם חלק מצוות "רי השלומ. זיקה אליההפר בתחומי ידיעת הארץ והס-יהחינוכיות המתקיימות בבת

ח "נבחרים ומוכשרים לעבוד לצד מורי השל) ח צעירים"מדריכי של(צים "המש. הספר-המורים בבית

העברת תרגילים ותצפיות הקשורים ; ניהול וארגון פעולות שדה: שוניםהספר ולסייע בתחומים -בבית

 על פי ,ההספר והקהיל-מילוי תפקידים שונים בפעילות בית; ולות שדהסיוע בהדרכת פע; בידיעת הארץ

  .  או הנערהנטיות של הנערה וםכישוריה

 
הספר ומורה -הנבחרים על דעת הנהלת בית' י-ו' צים הם בוגרי כיתות ט"המועמדים לתפקיד המש

ידי -נעשית עלהבחירה הסופית של המועמדים לקורס ההכשרה .  ובהתייעצות עם מחנכי הכיתות,ח"השל

צים מקבלים הכשרה שמטרתה להכין אותם למלא תפקידים בהדרכה "המש. ועדות מיון מחוזיות

ח "בהכוונת מורה השל, הספר ובמסגרות אחרות-ח בבתי"ובניהול פעילות שדה במסגרות פעולות של של

  . ובהנחייתו

  

 תכנית ן ובה,חינוך נערך מעקב אחר פעילות של תכניות מנהיגות שונות של משרד ה1998בשנת 

.  ב;מאפייני הנערים והנערות המשתתפים בתכניות. א: יםהיבטהמחקר התמקד בשלושה . צים"המש

הספר מנקודות מבט שונות -ביתל  אותרומת התכניות למשתתפים ולחיי הקהילה.  ג;הפעילות בשטח

נדבך נוסף בתכנית צורך לבחון הבעקבות המחקר עלה ). 2000 ,באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(

  . צים" והוא תכנית ההכשרה של המש,צים שלא נחקר לעומק"המש

  

 המיועד לסייע למשתתפים בתכנית במילוי תפקידם ,הכשרה היא תהליך למידה שיטתי מתוכנןהתכנית 

 מכיוון, בנוסף. עמדות והתנהגויות, מיומנויות,  באמצעות הקניה ושיפור של ידע,בצורה אפקטיבית

ההכשרה מכוונת גם לתרום , התבגרותהתכנית הם בני נוער הנמצאים בעיצומו של תהליך משתתפי הש

  . להתפתחות האישית שלהם

  

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

אחר קורס שנה לשהתקיים קורס לסיור וניווט ; הכשרת המשך במחוזות במהלך שנת הלימודים; קיץ

  .סים ופעולות תרגולוניכ; שרדותיקורס בה; הקיץ הבסיסי

  

לאחר ההכשרה , צים מקבלים במהלך שנת הלימודים" אשר המשת ההמשךכשרה את בחןמחקר זה 

 ,צים"הכשרת ההמשך של המשת במסגרת הערכ. הבסיסית שהם מקבלים במסגרת מחנה הקיץ

בחנו גם את ההתאמה . אופן ביצוע וללמידההאמצעי ל, תכניםל, הןסוגילו ויותפעיללמספר ההתייחסנו 

תרומת ההכשרה את  ו,צרכים הלימודיים של משתתפי התכניתלבין הבין התכנים של תכניות ההכשרה 

  .להכנת בני הנוער לביצוע תפקידם במסגרת תכנית המנהיגות
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   מטרות המחקר ונושאי הבדיקה. 2
  

 ,צים" ההמשך של המשכשרתמידע על השל ף שיטתי מטרתו העיקרית של מחקר הערכה זה היא איסו

  . הספר- המחוז ובית:בשתי רמותשל הכשרת ההמשך  המידע שישמש בסיס לשיפור

: לה תוך בחינה של התחומים הא,יות שהתבצעו במחוזפעילו המחוז נעשתה בדיקה של התברמ  .א

תרומות לביצוע תפקיד הצעות לשיפור ו, קשיים, צרכים לא מסופקים, שביעות רצון, ותכניםמתכונת 

  .צ"המש

  :  תחומים עיקרייםשניהספר נבדקו - ביתתברמ  .ב

בדיקה זו כללה הערכה של . ח"י השלורידי מ-צים והכנסתם לתפקיד על"תהליך ההשמה של המש .1

צים בפעילויות "קריטריונים להשמת המששל , צים לביצוע התפקיד" המשהפעולות המכינות את

  . עוד ו, בבחירת הפעילויותצים"שיתוף המששל , ח שונות"של

מספר שעות (הדרכה המתכונת : ובכלל זה, צים במהלך השנה"מש הלשמערך ההדרכה והליווי  .2

שביעות רצון וקשיים במערך ההדרכה , )ליווי פרטני וקבוצתי ועוד/הדרכה, תכנים, שבועיות

  . והצעות לשיפור,והליווי

  

   שיטת המחקר. 3
  

   בחינה של הפעילות המחוזית3.1
ח אשר "מורי השל. 2; המפקחים המחוזיים. 1: משני מקורות מידעת המחוזיות נאסף פעילויוידע על המ

  . מעורבים בתכנון ובביצוע של פעילות זו

  

קבוצת מיקוד של כלל המפקחים . 1: באמצעות שני כלים נאסף מפקחים המחוזייםהמידע מה

לקבוצה . ס"תש סוף שנת הלימודים קבוצת המיקוד התבצעה לקראת. טופס למפקחים. 2 ;המחוזיים

 ונעדרו מפקח מחוז צפון שבעה מפקחיםבפגישה השתתפו . הוזמנו כלל המפקחים מהמחוזות השונים

צרכים , קשיים, נקודות חוזק של הפעילות המחוזית: במסגרת קבוצת המיקוד נבדקו. ומפקח מגזר ערבי

 ,צים"ת נוספות במסגרת תכנית המשהכשרולקשר בין ההכשרה המחוזית , צים" של המשלא מסופקים

הטופס . ולביצוע תפקידצ "להכנת המש, לדעתם של המפקחים, והמידה בה הפעילות המחוזית תורמת

באמצעות הטופס אספנו מידע על כל מחוז לגבי סוגי . למפקחים חולק במסגרת קבוצת המיקוד

תכנים רלוונטיים למילוי , כנוןהשותפים בת, מטרת הפעילות, ס" שנערכו בשנת הלימודים תשפעילויותה

 מחוזי-דו, מחוזי(מספר משתתפים בפעילות ומסגרת הפעילות , משך זמן הפעילות, צ"תפקיד המש

  .)וכדומה

  

על אודות שאלון ה.  על הפעילות המחוזית נאסף באמצעות שאלון למילוי עצמיח"ממורי השלהמידע 

ים ורמויועד ל, )ראו בהמשך(ח " השלהפעילות המחוזית צורף כנספח לשאלון שנשלח לכלל מורי

-ח בבית"י שלורבנוסף לתפקידם כמ, ת קורסי השתלמות מחוזיבביצוע ובליווי של, השותפים בתכנון

את , מתכונת ההכשרה המחוזיתאת , באמצעות הנספח בדקנו את השותפים בתכנון ההכשרות .הספר
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הכל -בסך. ת ההמשך המחוזיותרצון מהכשרוהשביעות ואת , כני בין ההכשרות השונותותהקשר ה

,  נספחים שהועברו למדריכים85 נספחים מלאים מתוך 52 שאלונים מהמורים הללו ומתוכם 66התקבלו 

  .  היענות61%המהווים 

    

  ספרית- בחינה של הפעילות הבית3.2
  ; הספר-ח בבית"מורי השל. 1 :משני מקורות מידעאף הוא ספרית נאסף -ת הביתפעילומידע על הה

  . הספר-מנהלי בתי. 2

  

באמצעות השאלון .  התבקשו למלא שאלוןצים"הספר בהם יש מש- העובדים בבתיח"י השלורמכלל 

ספרית למילוי תפקיד -ות הביתפעילתרומת האת , ספרית-ת הביתפעילובדקנו את תהליך תכנון ה

כל התקבלו ה-בסך.  ופרטים אישיים,צים"ווי והדרכת המשיתהליך לאת , צים"השמת המשאת , צ"המש

  . ח בארץ" מכלל מורי השל84%המהווים ,  שאלונים169

   

- שהיחס שמנהלי ביתידיעה עלתה מתוך ה,כמקור מידעצים "בהם יש מש ספר-במנהלי ביתהבחירה 

בארגון ובביצוע הפעילויות , מידת המעורבות שלהם בתכנון, צים"תכנית המשפי לכהספר מפגינים 

 לע וכך גם ,הספר לתכנית-ל יחסם של שאר בעלי התפקידים בבית גם עים משפיע,הספר-במסגרת בית

את המידע אספנו ). 2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהןראה  (הצלחת התכנית- או איתהצלח

במסגרת קבוצת המיקוד בחנו את . באמצעות קבוצת מיקוד בה השתתפו שמונה מנהלים מרחבי הארץ

צים "סוג הפעילויות שממלאים המש, ספרם-צים במסגרת בית"שמעורבות המנהלים בנעשה בתכנית המ

  . ה לשיפוריהםחולשה של התכנית והמלצותהחוזק והת ונקודתפיסתם את , הספר-בבית

  

הדוח כולל שני חלקים . ספרית-המחוזית והבית: ניתוח הממצאים נעשה על פי שתי רמות האיסוף

ספרית -הפעלת התכנית ברמה הבית: 'ק בחל; הפעלת התכנית ברמה המחוזית: 'חלק א: עיקריים

הדוח כולל גם דיון בקשיים תקציביים בהפעלת ). בתחילת כל חלק מובא פירוט הנושאים שמטופלים בו(

בנספח מוצגים המאפיינים האישיים והמקצועיים , כן-כמו. התכנית וסיכום ממצאים עיקריים ודיון בהם

  .ח וידיעת הארץ"של מורי השל

  

שהיה , ח וידיעת הארץ"איש מטה של, פנים עם מר אריה מאור-אל-פניםשנערך איון ירב: תפיסת המטה

התקבל מידע , צים ובעלי תפקידים המכשירים אותם"עבור משבחוברות ההדרכה השונות שותף בכתיבת 

 אפשר לנו לקבלאיון ירה. ית הראייה של המטהוצים מזו"כללי על תכנית ההכשרה של המשהרקע ה על

  . צים"מחולק לבעלי התפקידים מטעם המטה לשם הכשרת המשהכתוב החומר הברות וחוהמידע על 
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  צים ברמה המחוזית"פעילות המש: ' חלק א
  

המחוז נדרש לתכנן את . התכנון וההוצאה לפועל של הפעילות המחוזית נמצאת באחריות המחוז, הארגון

הניתנת בסיסית כמו ההכשרה ה, תהפעילות המחוזית תוך יצירת קישורים ורצף גם עם הכשרות קודמו

  . הספר השונים במחוז-וגם עם ההכשרות הניתנות במסגרת בתי, במסגרת קורס הקיץ

  

, סוגי הפעילויות שהתקיימו, נבחן את המטרות. צים ברמה המחוזית"בחלק זה נבחן את פעילות המש

צאה לפועל של הפעילויות קשיים בתכנון והו, השותפים העיקריים בתכנון הפעילויות, תוכני הפעילויות

נבחן את הדרך בה רואים בעלי תפקידים שונים את הרצף בין , בנוסף. ושביעות רצון מפעילויות אלו

  .  הספר-הפעילות המחוזית לפעילות הנעשית במסגרת בית

  

   סוגים ומטרות-הפעילויות המחוזיות . 4
  

, ידי המחוזות במהלך שנת הלימודים-הפעילות המחוזית כוללת סדרה של פעילויות שונות שנערכות על

למפקחים  שהועבר ניסינו למפות את סוגי הפעילויות באמצעות טופס. ובעיקר בחופשות בחגים

, ימי עיון: המידע שנאסף באמצעות הטופס עולים חמישה סוגים מרכזיים של פעילויותמ. המחוזיים

ספרית - מטעם הרשות או פעילות ביתפעילותומחנות בחגים , ח"פעילות נושאית סביב תחומי של, צעדות

   ).1 לוח(ביוזמת המחוז 

  

פעילויות שכן בפועל ה,  של פעילויות היא מלאכותית לעתים השוניםסוגיםהשההפרדה בין , חשוב לציין

 היכולהתכנסות מחוזית , לדוגמה.  פעילויות סוגי במסגרת מפגש אחד מספרעשויות לקבץהמחוזיות 

צעדה יכולה גם לשאת אופי של . ח וידיעת הארץ"של  פעילות נושאית בתחוםבשילוב עם, להיות גם צעדה

: אחד המפקחים תיאר פעילות משולבת כזו. פעילות העשרה בנושאי איכות הסביבה או הנצחה וכדומה

ספר על טיפול המדינה באסון -עשר בתי- תלמידים מחמישה500צים ארגנו צעדת מחאה של "המש"

לאורך מסלול הצעדה . רך הירקון מאזור המכבייה הישנה ועד לגשר שנפלהצעדה היתה לאו. המכבייה

בתחנות הציגו נושאים הקשורים לאיכות הסביבה . צים שהדריכו"בהן עמדו מש, היו חמש תחנות

כשהגיעו לגשר הירקון עשו טקס שהשתתף בו שגריר אוסטרליה . בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה

ושם כתבו וחתמו על עצומה לראש הממשלה להקים אנדרטה לזכרם .  הזהואנשים בכירים שהגיעו לעניין

השילוב בין הפעילויות השונות יצר מינוח לא אחיד במחוזות לגבי ". של הנופלים בגשר המכבייה

, לכן עלה קושי לבחון את השונות בין המחוזות בבחירה של הפעילויות השונות. הפעילויות שנערכו בפועל

  .ובקיומן
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  ח וידיעת הארץ" סיכום של הפעילות המחוזית על פי דיווח המפקחים המחוזיים של תכנית של:1לוח 

  מספר 
  משתתפים

תכנים רלוונטיים 
  צ"למש

שותפים 
  עיקריים בתכנון

משך 
 הפעילות 

  
 מטרות הפעילות 

  

  סוג הפעילות

 מיומנויות - 70-100
  הדרכה

   מיומנויות שדה-
 העשרה בתחומי -

  ידיעת הארץ
 ציפיות  תיאום-

  ומשוב על פעילות 
   הכרת מסלולים-

  ח" מורה לשל-
  צים" מש-
  צים" רכז מש-
   מפקח מחוזי-

 הכנה ותיאום -   שעות4-6
ציפיות לפני 

פעילות או 
  בסיומה

 ימי עיון . 1

 מיומנויות -  40-120
  הדרכה 

   הכרת מסלולים-
 לנושא הצעדה -

  ח"יש זיקה לשל
 טיפוח מנהיגות -

 וקבלת אחריות 

  ח "מורה לשל -

  צים" מש-

   מפקח מחוזי-

 תחום חינוך -

  חברתי 

   טיפוח רוח צוות- עד יום 

   שיתוף פעולה-

  מחויבות אישית -
   אחריות הדדית-

 צעדה . 2

 העשרה בתחום - 60-140

  ידיעת הארץ

 מיומנויות -

  הדרכה 

   מיומנויות שדה-

  טיפוח מנהיגות -

  ח" מורה לשל-
  צים" מש-
   מפקח מחוזי-
 ספר- מנהל בית -

6-10  
  שעות

פעילויות העשרה 
בנושאי איכות 

הסביבה וידיעת 
  הארץ 

פעילויות נושא . 3
ח וידיעת "בתחום של

  הארץ

מיומנויות - 130-220
  הדרכה 

   מיומנויות שדה-
 העשרה בתחומי -

  ידיעת הארץ
 טיפוח מנהיגות -

  ואחריות
   גיבוש חברתי-

  ח " מורה לשל-
  צים" מש-
  מפקח מחוזי -

ין יום ב

לארבעה 

  ימים

 יישום מיומנויות -
שדה ומיומנויות 

  הדרכה
 הסתגלות בתנאי -

  שטח
 העשרה בנושאי -  

ידיעת הארץ 
 ח "ושל

  מחנות בחגים. 4

 מיומנויות - 20-80
  הדרכה

 טיפוח מנהיגות -
  ואחריות

 העשרה בתחומי -
  ידיעת הארץ

  צים" מש-

  ח" מורה לשל-

  מפקח מחוזי -

1-3 
, שעות

 שבועי או
  שבועי-דו

 מעורבות בחיי -
  הקהילה 

 יצירת מסגרות -
ואפיקי השמה 
שתואמים את 
  צים"כישורי המש

 התנסות בתחומי -
 ההדרכה 

פעילויות ברמת . 5
-הרשות או ברמת בית
  הספר ביוזמת המחוז 

  

   מטרות הפעילות4.1
יישם את צים ל"מטרת ההכשרה המחוזית היא לאפשר למש, לפי דברי המטה והמפקחים המחוזיים

אחד . ולהתנסות בו בשטח, הידע שהם רוכשים במסגרת השלבים המוקדמים יותר של ההכשרה

מפקח ".  ולהכשיר אותם ולתת להם הזדמנויות להתנסותלהמשיךהמטרה היא : "המפקחים מסביר

רגה נוספת  ד]צים"את המש[הכשרת המשך בראייה שלנו היא להעלות אותם : "אחר מדווח גם הוא

חלק מהמפקחים טענו שמטרת ...". ביצוע ועמידה בתנאים שהם הרבה יותר מסובכים, כנוןברמה של ת
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אלא גם , ח"או להעשיר בתחומי ידיעת הארץ ושל, הפעילות היא לא רק לשפר את מיומנות השדה

  . פעילותלהקנות ערכים של מנהיגות ואכפתיות כלפי החברה והקהילה תוך כדי ה

  

ימי עיון משמשים בעיקר לשם הכנה . ם של פעילויות ישנן מטרות שונות עולה כי לסוגים שוני1מלוח 

סיכום של הפעילות בעת , לחילופין, או, והם כוללים בעיקר הכנה ותיאום ציפיות לפני הפעילות. לתפקיד

סיכום השליש הראשון ", "הכנה לקראת שנת הלימודים"המפקחים ציינו שחלק מימי העיון הם . סיומה

באחד המחוזות צוין כי הם ". צים לקראת כנס ארצי בנושא מסוים"הכנה של המש", "של הפעילות

  . צים על עבודתם ברשויות"מקיימים מפגשים אזוריים למשוב למש

  

שיתוף פעולה , היא להקנות ערכים חברתיים הכוללים טיפוח רוח צוות, לעומת זאת, מטרת הצעדות

 גם מידע בנושאים מסוימים שיש להם זיקה לתחום מסלול הצעדה נותן לעתים, בנוסף. וגיבוש חברתי

המפקחים דיווחו על צעדות . או עצם ההכרה של מסלול חדש, כגון איכות הסביבה, ח וידיעת הארץ"של

  . צים מובילים ומכוונים"ספר או תלמידי תנועות נוער שהמש-שבהן משתתפים תלמידי בתי

  

ח וידיעת הארץ דרך "יות שמקנות ידע בתחום שלח וידיעת הארץ הן פעילו"פעילויות נושא בתחום של

ניווטים עירוניים , ריצות ניווט, "חפש את המטמון"המפקחים דיווחו על משחקי . פעילות חווייתית

  .  ובישול בשדה, יום אתגר שכלל ספורט אתגרי, פעילויות שכללו אימוץ אנדרטאות; וספורטיביים

   

אחד . ובעיקר בחופשות החגים, ידי כל מחוז מדי שנה-ת עלמחנות מהווים מסורת של פעילויות שמתבצעו

במתכונת של ... בחנוכה כמעט כל שנה קבוע עושים השתלמויות המשך": המפקחים הסביר זאת כך

ויש גם כנס . יש גם כנס מחוזי בפסח, לפעמים יש כנס מחוזי בחנוכה, לגבי החופשות... מספר ימים בשטח

מיים אז אנחנו במחוז ממשיכים עוד יום או יומיים נוספים באותו רצף נמשך יו... ואז אם הארצי. ארצי

מכיוון שהמחנות נמשכים מספר ימים הם מאפשרים יישום נרחב יותר של מיומנויות . "בתכנית מחוזית

כפי שהסביר אחד המפקחים . ח"הסתגלות לתנאי שטח והעשרה בנושאי ידיעת הארץ ושל, הדרכה, שדה

. אנחנו יוצאים לארבעה ימים לכל מיני אזורים שבדרך כלל לא מטיילים בהם": במסגרת קבוצת הדיון

     ".מניווט ועד מזון -ידם -הכל מתבצע על, מרגע היציאה ועד הרגע שהם מסיימים את הארבעה ימים

  

המחוזות יוזמים לעתים פעילויות שבפועל נערכות ברמת הרשות , בנוסף לפעילות הנעשית ברמת המחוז

צים וגולשות למסגרות "פעילויות אלה יוצרות גיוון בסוגי הפעילויות בהם פועלים המש. פרהס-או בבית

- המפקחים דיווחו על הקמת תערוכות בנושאים שונים בבתי. ח וידיעת הארץ"שאינן קשורות לנושא של

ומטרתן היא ליצור , פעילויות אלה נמשכות במהלך שנת הלימודים. והדרכה של קבוצות נוער, הספר

  . ורבות בחיי הקהילהמע

  

   משך הפעילות והיקף ההשתתפות4.2
; עד יום אחדבדרך כלל צעדה נמשכת ). 1לוח (משך זמן הפעילות משתנה בין סוגי הפעילויות השונים 

. מחנות בחגים נמשכים מעל ליום; ח וידיעת הארץ נמשכת מספר שעות"פעילות נושאית בתחום של

מחנה בחגים , לדוגמה. אותה פעולה עשוי להשתנות בין מחוז למחוזכדאי לציין שהזמן המוקדש ל ,בנוסף
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המפקחים ציינו שכאשר מחנה , בהקשר זה. שוניםהות יכול להימשך יום אחד מול מספר ימים במחוז

  .הוא ממשיך בדרך כלל מחנה ארצי שהתקיים מספר ימים, מחוזי נמשך יום אחד בלבד

  

צים שיש "שילוב בין מספר המש, בדרך כלל,  ומהווהמספר המשתתפים משתנה גם הוא ממחוז למחוז

מחנות . צים שיש לשלב בפעילויות השונות"מספר המשמחוזית לגבי לבין החלטה , בפועל בכל מחוז

כמו , לעומת פעילויות מצומצמות יותר, זאת. 130-220צים הנע בין "בחגים כוללים מספר גדול של מש

) התאמה ב,60-140- ו40-120(צים "מספר מועט יותר של משהכוללות , צעדות ופעילויות נושא אחרות

  ).1לוח (
  

   שונות בין המחוזות4.3
המיוחד שכל מחוז נותן " הטון" ולמרות השונות הקיימת בין המחוזות ביחס לאופי הפעילות המחוזית

  . בעיקר ביחס לסוגי הפעילות, ישנה בכל זאת אחידות מסוימת בין המחוזות, בהתאם לצרכיו

   

כי למרות  היא  שערכנו עם המפקחים המחוזייםמרכזית שעלתה במסגרת קבוצת המיקודהענה טה

אחד . צים במחוזות"המששל להכשרה מובנית וקבועה תכנית אין , הפעילויות שנערכות ברמת המחוז

זה הכל יוזמות . אין דבר כזה מאורגן, אין מושג כזה, הקטע של הכשרת המשך: "המפקחים הסביר

ולפי זה הוא . כל מחוז לבד לעצמו מה הוא חושב ומה שהוא רוצה ומה שנראה לו,  את הרגעשאתה משרת

  ". פועל במגבלות והקשיים

  

כל מחוז פועל כיחידה עצמאית , לדברי המפקחים. מסורת הפעילויות שונה ממחוז למחוז, בנוסף

 עם .ותמחוזהשונות בין  בפעילות בין המחוזות נובע מהאחידות חוסר ה.ומתאים את הפעילויות לצרכיו

 אלא שלטענתם ,פעילות פוגעת באיכות האינה בלבד שהמפקחים המחוזיים טענו שהשונות זולא , זאת

כפי שמסביר אחד . תה יכולה להתקיים תכנית הכשרת המשך יזומה מהמטה לכלל המחוזותילא הי

, רמה אחרת, ה גיאוגרפית כל מחוז זה משהו אחר מבחינ-  להיות תכנית ארציתה לא יכולוז... : "מהם

 זה חייב להיות ברמה המקומית ולהשאיר עצמאות למחוזות כי כל - תקציבית אפילו, אנשים אחרים

דוגמאות לחשיבות של הפעילות העצמאית של כל מחוז ניתן  ...."יכולות שלוהמחוז עם המגבלות שלו ו

 ,רחבנרפי גשטח גיאופני על סים ומחוזות אלה פר. מרכז ודרוםות פעילות במחוזמדפוסי ה למודל

גודל המחוז משפיע על צורת .  למחוזותצים של כלל הערים המשתייכ"המקשה על התכנסות המש

קושי זה נפתר דרך יצירת פעילות מחוזית במבנה מצומצם יותר של חלוקת . העבודה וסוג הפעילות

  .המחוז לאשכולות של ערים

  

  צ למילוי תפקידו" המשתכנים רלוונטיים בפעילות המחוזית להכנת. 5
  

עולה כי , עם זאת. המפקחים לא הגדירו את הפעילויות המחוזיות כהכשרה מובנית ומסודרת, כאמור

. צים"הפעילויות המחוזיות טומנות בחובן תכנים רלוונטים בעבור בני הנוער לשם מילוי תפקידם כמש

התכנים . ויות המחוזיותצ המועברים במסגרת הפעיל" מציג את התכנים הרלוונטיים למש1לוח 

  . העשרה בתחומי ידיעת הארץ והכרת מסלולים, מיומנויות שדה, מיומנויות הדרכה: השכיחים ביותר הם
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צים רוכשים מיומנויות הדרכה בהן הם עושים "במסגרת הפעילות המחוזית המש, לדברי המפקחים

לטענת המפקחים . עילותח לחבריהם במהלך הפ"שימוש בהדרכות ובהעברה של שיעורים בנושאי של

או כל מיני פעילויות , צים בוגרים שיכולים להעביר שיעור שלם בטופוגרפיה"ישנן כיתות של מש"

  ".שבמסגרתן הם ממש מעבירים שיעורים והדרכת מסעות

  

דיווחו המפקחים על כך שחלק מהפעילויות המחוזיות , כחלק מהרצון להעשיר בתחומי ידיעת הארץ

יכירו , צים יגיעו לאזורים אלה"המטרה היא שהמש. ורים בהם לא נוהגים לטיילנערכות בכוונה באז

  .  למזון, למשל, ודאגה לצרכים שונים בשדה, ניווט באזור: אותם וירכשו מיומנויות שדה שונות

  

הזכות "כגון , בנוסף לתכנים אלו ציינו מפקחי המחוזות כי בכל שנה מחליט המטה על נושא כללי יותר

. שיש לשזור ולשלב לכל אורך הפעילות המחוזית, " כולנו שונים-כולנו שווים "או " ובה לכבדלכבוד והח

בהקשר זה ציינו חלק מהמפקחים כי הם משתדלים לשלב נושא זה בתכנית המחוזית אך ציינו כי לעתים 

 והם מוצאים קושי לקושרם למערך הפעילות השנתי הקבוע, נושאים אלה תלושים מהפעילות המחוזית

  .של המחוזות

   

 תכנון הפעילות המחוזית . 6
  

התכנון כולל . תכנון הפעילות המחוזית כולל את כל המטלות שיש לבצע לשם הוצאה לפועל של הפעילות

כגון סידורי תחבורה , הפרטים הלוגיסטיים; התכנים שיועברו במסגרתה, החלטה על מקום הפעילות

; הספר לשם עדכון לגבי הפעילות-ח בבתי"רי השלהסדרי ביטחון ותיאום עם מו; למקום הפעילות

  . וההיערכות שלהם לקראת הפעילות

  

   שותפים עיקריים בתכנון הפעילות המחוזית6.1
השותפים המרכזיים שלהם בתכנון הפעילות הם מורי כי , עולההמפקחים המחוזיים מהמידע שנאסף מ

ח המלווים ומבצעים פעילות "י שלמור. )1לוח (צים עצמם " והמש המלווים פעילות מחוזיתח"השל

  .מחוזית נשאלו על מתכונת המפגשים לצורך תכנון של הפעילות המחוזית

  

קיומו של מפגש מחוזי לשם תכנון פעילות דיווחו על ח המלווים פעילות מחוזית "רק כמחצית ממורי השל

 עולה צורך במפגש בו שכן על מנת להוציא לפועל פעילות מחוזית, ממצא זה מפתיע למדי). 52%(מחוזית 

ח "ייתכן שמורי השל. השותפים יתכננו את תוכן הפעילות ופרטים שונים הקשורים בביצועה של הפעילות

עולה , בנוסף. חשבו שהשאלה מתכוונת לתכנון של תכנית שנתית מובנית ולא לתכנון פעילות ספציפית

ח "ממורי השל) 56%(לה ממחצית למע. שתדירות המפגשים לשם תכנון הפעילות המחוזית איננה אחידה

, )מבין אלה שדיווחו על קיום של מפגש מחוזי לשם תכנון הפעילות המחוזית(המלווים פעילות מחוזית 

ממצא זה מאשש את טענת המפקחים כי אין . במתכונת לא קבועה, דיווחו שהמפגשים נערכים לפי הצורך

דיווחו על מפגשי הכנה שנערכים ) 19%(ים כחמישית מהמור. תכנית שנתית מובנית ומסודרת בכל מחוז

 ציינו 18%-שבעה אחוזים מבין המורים ציינו שהמפגשים נערכים פעם בחודש ו. פעם בשבוע עד שבועיים

  .שהמפגשים נערכים בתדירות של פעם בחודשיים שלושה
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 ילותבתכנון ובהוצאה לפועל של הפע. 1 :בשני מישוריםצים בפעילות המחוזית נבחנה "שיתוף המש

בביצוע הפעילות . 2; התפקידים שימלאו במסגרתה וןכותה,  הפעילות קביעה של מקום,המחוזית

תוך שימוש בלמידה פעילה ויישום של , צים בפעילות עצמה"הפעלה של המש, כלומר, המחוזית

  . מיומנויות שונות במסגרת הפעילות

  

חלק מהמפקחים  ).1לוח (ון הפעילות  מהווים שותפים מרכזיים בתכנצים" המש,על פי דיווח המפקחים

אחד המפקחים . פעילות פורמלי בגופים המתכננים את האופןצים מעורבים גם ב"ציינו מפורשות שהמש

צוות מחוזי בראשותו של ראש התחום שכולל "ידי -צים נעשית על"הסביר שההפעלה המחוזית של המש

צים בוגרים "בנויה ממשש" מחוזיתצים "מועצת מש"במחוז אחר דווח על ". צים בוגרים"גם מש

קשר ישיר עם כל תוך שמירה על ,  פעילויות יוזמת,לדברי אחד המפקחים, צים"ת המשמועצ. וצעירים

יש ... יש כמה פעילויות שמנסים לארגן בשנה לפי מה שהם מחליטים: " הוא מסביר.צים במחוז"המש

וצע ומבצעים כל מיני פרויקטים נפגשים אחת לחודש בממהם . צים"להם קשר טלפוני עם כל המש

  ."שעוסקים בהעשרה וגם פעילויות מיוחדות

  

ח אם ידוע להם "צים בתכנון הפעילות המחוזית שאלנו את מורי השל"במסגרת הבדיקה של שיתוף המש

ח העידו שקיים גוף כזה " עולה שכשליש ממורי של2מלוח . מחוז שלהםצים ב"על קיומה של הנהגת מש

) 42%(ואחוז גבוה מבין המורים , ח טענו שלא קיים גוף שכזה במחוז"ע ממורי שלכרב, במחוז שלהם

  . אינם יודעים האם קיים גוף כזה או לא

  

צים "לפי ותק המורה ומספר מש, צים במחוז" על קיומה של הנהגת משח"מורי שלדיווח : 2לוח 
  )באחוזים(פעילים 

 *ותק המורה   *צים פעילים"מספר מש
   9-15 צים"מש16+

  צים"מש
 8עד 
  צים"מש

  
  

 5- יותר מ
  שנים

2-5 
  שנים

עד 
  שנתיים

  
  

  כ"סה

  
צים "הגת משקיום הנ
  במחוז

כ "סה 100 100 100 100  100  100 100
 כן  32 26 37 42  23  37 35
 לא  26 18 29 40  17  26 37
 לא יודע  42 56 34 18  60  37 28

  ).χ2) p<.05 פעילים על פי מבחן צים"הבדלים מובהקים לפי ותק המורה ומספר מש* 
  

לוח  (צים פעילים"בסוגיה זו נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי ותק המורים ומספר מש

למעלה ממחצית מבין המורים החדשים יותר בתפקיד אינם יודעים אם קיימת ). 3לוח  (מחוזלפי  ו,)2

ומת אחוזים נמוכים יותר של מורים בעלי לע, זאת). 56%(צים במחוז "צים או הנהגת מש"מועצת מש

  ). 18%(ובעלי ותק רב יותר של חמש שנים ומעלה , )34%) ( שנים2-5בין (ותק בינוני 

  

הקשורה לנתק מסוים בין , צים"מעבר לשאלת השותפות של המש, מהממצא הזה עולה סוגיה נוספת

,  עליו נדון בהרחבה בהמשךנושא, הספר-פעילות ברמת ביתהמחוז לבין רמת ההפעילות המתרחשת ב

  . 7בפרק 
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כך אחוז גבוה יותר של מורים דיווחו שהם אינם , צים פעילים"שככל שיש פחות מש, כן נמצא-כמו

 60%, צים" מש8ספר המפעילים עד -בבתי, כך. צים"צים או הנהגת מש"יודעים על קיומה של מועצת מש

ספר - מבין המורים בבתי37%לעומת , צים"ת משמבין המורים דיווחו שאינם יודעים על קיומה של מועצ

ניתן . צים פעילים" מש15-ספר בהם יש מעל ל- מבין המורים בבתי28%-ו, צים" מש9-15בהם יש 

צים פעילים המורה נדרש להיות מעורב "הספר יותר מש-להסביר ממצא זה בכך שככל שיש בבית

וי שלפחות חלק מתלמידיו ישתתפו מעורבותו של המורה מעלה את הסיכ. ומעודכן יותר בפעילות

  .על פי ידיעתו והסכמתו של המורה, במסגרת מחוזית
  

ותל ) 87%(אחוזים גבוהים מבין המורים ממחוזות חיפה :  מציג את ההבדלים לפי מחוז3לוח , כאמור

) 73%(אחוזים גבוהים מבין המורים במגזר הערבי . צים מחוזית"ציינו שקיימת הנהגת מש) 73%(אביב 

, וכך גם כמחצית מהמורים במחוזות צפון, צים"ווחו על כך שהם אינם יודעים על קיומה של הנהגת משדי

על קיומה של מועצת , במסגרת קבוצת המיקוד, המפקח המחוזי של תל אביב דיווח. דרום וירושלים

  .כמעט רבע מבין המורים ממחוז זה אינם יודעים על קיומה של הנהגה זו, יחד עם זאת. צים"מש

  

  )באחוזים* (לפי מחוז, צים מחוזית"ח על קיומה של הנהגת מש"דיווח מורי של: 3לוח 
  

  ירושלים
  

  דרום
  

  מגזר ערבי
  

  תל אביב
  

  מרכז
  

  חיפה
  

  צפון
  קיום הנהגת 

  צים מחוזית"מש
 כן  9 87 4 73 - 20 17
 לא  36 - 55 4 27 30 28
 לא יודע  55 13 41 23 73 50 55

  ).χ2) p<.05 פי מבחן הבדלים מובהקים על* 
  

אלא גם , והפורומים העוסקים בכך לא רק בהקשר של תכנון הפעילות , כאמור,צים נבחן"יתוף המשש

צים מהווה חלק ממטרות "שההפעלה העצמית של המש, חשוב לציין. ביצוע הפעילות עצמההקשר של ב

, המדריכים נמצאים ":ךאת מהלך הפעילות המחוזית כאיש המטה שרואיין מתאר  .הפעילות המחוזית

מתערבים עד אשר יש  לא הםו םהם נוכחי, המדריכים הם בגדר צללים, כלומר, אני קורא לזה צללים

והם ,  מתרגלים לאחריות)צים"המש (אופן זה הםב. ם שאלותות אאלאו שהחניך שו, הכרח להתערב

  ."כולל משימות הדרכה, מתרגלים למלא משימות בכל שטח

  

בדומה . בישול בשדה, ניווט, משימות של הדרכהעל עצמם התלמידים מקבלים של כך  עהמפקחים דיווחו

גם המפקחים המחוזיים רואים את מטרת הפעילות המחוזית ביצירה של למידה פעילה , מטהאנשי הל

 אחד .צים" המשבקרב את ההדרכה הפרונטלית ותעודד עצמאות ואחריות ,אפשר ככל ה,שתצמצם

כל תלמיד , הנקודה היא שאנחנו יוצאים לפעילות: "ים בפעילות המחוזיתצ" מתאר את המשהמפקחים

  ".אין כאלה שרק הולכים. אין תלמיד שאין לו תפקיד אמיתי עד הסוף, יש לו תפקיד

  

הספר כשותפים בתכנון הפעילות -כי המפקחים המחוזיים כמעט שלא ציינו את מנהלי בתי, מעניין לציין

ממצא זה מחזק את ). 1לוח (ח וידיעת הארץ "ויות נושא בתחום שללמעט שותפותם בפעיל, המחוזית

ומקשה על תכנון וביצוע של , הספר-לבין ההכשרה ברמת בית, תחושת הנתק בין ההכשרה ברמה המחוז

  . הפעילות המחוזית כפי שניתן יהיה לראות בפרק הבא
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  קשיים בתכנון ובביצוע של הפעילות המחוזית. 7
  

והמלווים את הפעילות המחוזית העלו מספר קשיים ביחס לתכנון ולביצוע של ח המתכננים "מורי השל

מורים אלה התבקשו לפרט שלושה קשיים שמאפיינים את התכנון והביצוע של הפעילות . פעילות זו

להתייחס לקשיים שמתעוררים , במסגרת קבוצת המיקוד, גם המפקחים התבקשו). 4לוח (המחוזית 

  . ברמת המחוז

  

שיתוף פעולה בין הצוות בחוסר , תהליך ההכנה לקראת הפעילות לידי ביטוי ביםבאנון בתכקשיים 

 הקשיים בביצוע ובהוצאה לפועל של .צים במחוז"ובהרכב ההטרוגני של קבוצת המש, המתכנן והמטה

   .הפעילות היו בעיקר קשיים לוגיסטיים

  

 את הפעילות המחוזית דיווחו על ח המלווים"למעלה ממחצית מורי של, כאמור .ןותכנקשיים בתהליך ה

מעל לעשירית מבין המורים המלווים התייחסו . במתכונת לא קבועה, כך שהמפגשים נערכים לפי הצורך

וכי חסרה מתכונת קבועה של , לכך שמפגשים לשם תכנון נערכים רק לפני הפעילויות המסורתיות בחגים

  ).4לוח (מפגשים שתציב מטרות שנתיות ותכנון לטווח ארוך 

  

לפי המורים המלווים את הפעילות המחוזית , או בביצוע של הפעילות המחוזית/קשיים בתכנון ו: 4לוח 
  )באחוזים(

   כ"סה
  קשיים בתכנון הפעילות המחוזית  
  ח"אין שיתוף פעולה בין מורי של  10
  אין תכנית שנתית ברורה  12
    
  הוצאה לפועל של הפעילות/קשיים לוגיסטיים בביצוע  
  עמידה בלוח זמנים או אי הגעה לפעילות-אי 6

  קושי בגיוס התלמידים להשתתפות בפעילויות בשל מחויבויות אחרות שלהם 17
 )ז"התאמה לו, קביעת מקום מפגש(הספר -התאמת התכנית לבית 23
   
  צים"קשיים הקשורים בהרכב קבוצת המש 
  צים"קשיים בשילוב בין קבוצות שונות של מש 4
  צים במחוז ברמת הידע"דות בין המשאין אחי 6

  

חלקם טענו שאין : המורים המלווים התייחסו לנושא של בעל תפקיד הממונה על תכנון הפעילות, בנוסף

טענו , בהם יש רכז פעילות מחוזית, במקרים אחרים. בעל תפקיד שאמון על ריכוז הפעילות המחוזית

האחראי על הפעילות רואה , לטענתם. נןחלק מהמורים שהוא אינו משתף פעולה עם הצוות המתכ

  . בתפקידו תפקיד אישי ואינו נותן חופש למורים אחרים לפתח פעילות ולקדם נושאים שחשובים להם

  

חלק מהמפקחים התייחסו לכך שישנה תחושה של  .קשיים בשיתוף הפעולה בין הצוות המתכנן והמטה

 מטיל משימות ,מצידו, די ביטוי בכך שהמטה ליהבאבעיה זו .  בין המטה והצוות המתכנןחוסר תיאום

במטה יש אנשים : "אחד המפקחים מתאר זאת. אילוצים הקיימים במחוזלמבלי להתייחס למגבלות ו

המחוז צריך לעמוד בכל המשימות והדרישות לפעמים . מופקדים על תחום מסוים וזה נוחת במחוזש
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לא מסוגלים  ]המחוזות... [ וקשה לתמרןובמחוז יש כוח אדם מאוד מצומצם. נעשות מעכשיו לעכשיו

בנוסף לקושי הקיים בהוצאה לפועל של דרישות . "צים"שלהקדיש את כל מה שהמטה רוצה בנושא המ

קושי זה מתבטא . עלה מדברי המפקחים הקושי של המחוזות לקבל את החלטות המטה, המטה

. ויים והדרישות של המטהשל המפקחים לקבל ולהטמיע את השינ, ולפעמים בסירובם, בהסתייגותם

ואף הסבירו שאין , לאורך השיחה איתם הביעו המפקחים שוב ושוב את מורת רוחם מהחלטות המטה

  .הם מעוניינים שהמטה יתערב בפעילות המחוזית

  

המפקחים הדגישו באופן ברור את הצורך של כל מחוז להתאים את הפעילות המחוזית לצרכים ולתנאים 

מאחר ולכל מחוז יש את : "...כך מבטא זאת אחד המפקחים. ס להכשרת ההמשךגם ביח, של המחוז שלו

בשיטה זו ... לא יכול להיות תכנית הכשרת המשך יזומה לכל המחוזות, הספר שלו-הבעיות שלו ואת בתי

  ".זה לא יהיה אמיתי... לדעתי 

  

תייחסו לקשיים ח המתכננים את הפעילות המחוזית ה" מורי השל.קשיים בביצוע הפעילות המחוזית

לקשיים במציאת מקום  ;לוגיסטיים שעולים בביצוע או בהוצאה לפועל של הפעילויות המחוזיות

לקשיים בגיוס התלמידים להשתתפות בפעילות בשל ; )23%(הספר במחוז -לפעילות שיהיה נוח לכלל בתי

  ).4לוח (וכדומה , )17%(מחויבויות אחרות שלהם 

  

 שיתוף פעולה חוסרהתלוננו על , המלווים פעילות מחוזיתח "ורי השלמהן המפקחים והן , בנוסף לכך

 קושי זה עולה בקנה אחד .מחוסר מודעות, לטענתם, שנובע,  בפעילות המחוזיתהספר-ת בתיוהנהלמטעם 

דברי ל). 1לוח (הספר כשותף בתכנון הפעילות המחוזית על פי דיווח המפקחים -עם חסרונו של מנהל בית

 על חשבון  מחוזיתצים לשם ביצוע פעילות" מששחרורהספר מקשה על -בית, הספר-יתהמפקחים ומורי ב

הספר מודעת -הספר הנהלת בית-לא בכל בתי ":כפי שמסביר זאת אחד המפקחים. שעות הלימודים

צים יעשו את מה "יש דרישה שהמש, לפעמים, ולכן. הספר-צים בבית"לפעילות הענפה והחשובה של המש

צים יוצר "לטענת המפקחים חוסר הלגיטימציה לפעילות המש". שבון ימי לימודיםשצריך לעשות על ח

התלמיד נמצא  ":ספרית ומחויבות כלפי התכנית-צים בין מחויבות בית"קונפליקט אצל המש

  ."ומצד שני הוא מפסיד לימודים וזה בעיה, צים"מצד אחד הוא רוצה להיות במש, בקונפליקט

  

ח המתכננים את הפעילות המחוזית " חלק מבין מורי השל.צים"המשקשיים הקשורים בהרכב קבוצת 

 .צים"הקשורים במאפייני המש, הציגו קשיים שעולים בתכנון ובביצוע של פעילות זו, ומלווים אותה

צים "בעיקר לשילוב בין מש, צים"בהקשר זה הם התייחסו לקשיים בשילוב בין קבוצות שונות של מש

אחד המפקחים תיאר את . ח והמפקחים המחוזיים התייחסו לקושי זה"השלגם מורי . דתיים וחילוניים

אבל הוא מתנגד למפגשים . ספר בכיתות-החינוך הדתי לא מתנגד למפגשים קצרים בבתי: "הקושי כך

צים חילוניים אלא זה גם מעורב בנים "כי לא רק שזה מש.  למספר ימים שישנים יחד באהלים-ארוכים 

 אבל יים והמורים ציינו שהמאמצים לשכנע את הגורמים השונים היו רביםהמפקחים המחוז". בנות

  .מתקיימות כיום פעילויות משותפות לשתי הקבוצותבסופו של דבר ו ,הנפתרהסוגיה 

צים במחוז הוצג אף הוא כגורם שמקשה על התכנון ועל ביצוע של "חוסר האחידות ברמת הידע בין המש

רים ישנה שונות בתכנים ובדגשים השונים שקיימים בתכניות לטענת חלק מהמו. הפעילות המחוזית

צים המגיעים לפעילות המחוזית אינם מגיעים עם "שונות זו יוצרת מצב בו המש. הספר-ההכשרה בין בתי
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צים "ביטויים של שונות זו הוצגו במחקר הקודם במיוחד בפרק שמתאר את פעילות המש. אותו ידע

  .הספר-במסגרת בית

  

  ספרית-הפעילות המחוזית והפעילות הביתרצף בין . 8
  

. ומניחה רצף ביניהם, ים ממספר שלבהבנויצים "ההכשרה שעוברים המש, כפי שמפורט במבוא לדוח זה

או לתרום , צים בנושאים רלוונטיים לתפקידם"מהשלבים אמור להוסיף לידע המצטבר של המשכל אחד 

ל מיומנויות שרכשו בשלבים הקודמים של ים באמצעות ההזדמנות ליישם בפועצ"משלמיומנויות ה

וגם , רצף זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בפיתוח תכנים משותפים המועברים בהכשרות השונות. ההכשרה

  .  בקידום פעילויות שהתחילו בשלבים מוקדמים יותר של ההכשרה

   

 הקשר בין הפעולות ,כלומר, רצף בין הרמות השונות של ההכשרה) 1: (בהקשר זה בחנו רצף בשתי דרגות

רצף בין הפעילויות השונות המתקיימות במסגרת ) 2. (ספרית והרמה המחוזית-המתרחשות ברמה הבית

  . באיזו מידה קיים קשר בין הפעילויות השונות המתקיימות ברמת המחוז, כלומר, הפעילות המחוזית

 
  ספרית - רצף בין הפעילות המחוזית והפעילות הבית8.1

תוך יצירת קישורים ורצף עם ההכשרות , חראי על התכנון של הפעילות המחוזיתהמחוז א, כאמור

צים "מטרת ההכשרה המחוזית היא לאפשר למש, לפיכך. הספר השונים במחוז-הניתנות במסגרת בתי

. ליישם את הידע שהם רוכשים במסגרת השלבים המוקדמים יותר של ההכשרה ולהתנסות בו בשטח

 באיזו מידה הם מבחינים ברצף הקיים בין הפעילות ברמת המחוז לבין ח התבקשו לציין"מורי השל

ח בין מי שרואים את "עולה כי קיימת חלוקה כמעט שווה בקרב מורי של. הספר-הפעילות ברמת בית

ובמידה מועטה או , )34%(למי שרואים במידה בינונית , )32%(קיומו של הרצף במידה רבה או רבה מאוד 

 מהמורים השיבו 5%רק . מצאו הבדלים מובהקים לפי מחוז בהערכת מידת הרצףלא נ). 29%(כלל לא 

  . ספרית-שאינם יודעים האם קיים רצף בין הפעילות המחוזית לבין הפעילות הבית

  

ח רשימה של נושאים הקשורים בהדרכה "הוצגה בפני מורי השל, בבחינה של הרצף בין התכניות

ח התבקשו לסמן שלושה נושאים מרכזיים מבין "מורי השל. שדהובתכנון וביצוע של פעילות , ומנהיגות

על מנת ליצור קישור ורצף טוב , שלדעתם הפעילות המחוזית צריכה להתמקד בהם, רשימה של נושאים

, ח כחשובים ביותר"ידי מורי השל- מוצגים הנושאים שצוינו על5בלוח . ספרית-יותר עם התכנית הבית

  ).37%(ומיומנויות שדה ) 69%( העשרה בתחומי ידיעת הארץ ,)80%(מיומנויות הדרכה : והם

  

יש לציין שנושאים אלו עולים בקנה אחד עם נושאים שהמורים עצמם דיווחו עליהם כנושאים עליהם 

ועם תכנים שעליהם דיווחו המפקחים כתכנים של , ספרית-שמים דגש רב או רב מאוד בהכשרה הבית

  ).1לוח (פעילות מחוזית 

  

ח עולים נושאים נוספים בהם הפעילות המחוזית צריכה להתמקד על מנת ליצור "ורי השלמדיווח מ

  והתנסות בהדרכה ) 36%(תקשורת בקבוצה : ספרית והם-קישור ורצף טוב יותר עם ההכשרה הבית

אך כמעט שלא , )5לוח (ספרית -נושאים אלה מקבלים גם הם דגש רב או רב מאוד בפעילות הבית). 35%(

  .ידי המפקחים כתכנים של הפעילות המחוזית-צוינו על
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דיווח המורים על הנושאים בהם הפעילות ברמת המחוז צריכה להתמקד על מנת ליצור רצף : 5לוח 
  )באחוזים(הספר -וקישור טוב יותר בינה לבין הפעילות ברמת בית

    כ"סה
 :נושאים הקשורים להדרכה ומנהיגות  

  מיומנויות הדרכה  80
  בוצה תקשורת בק  36
  התנסות בהדרכה  35
 תקשורת בין אישית  26
  תכנון וארגון  14

 תהליך קבלת החלטות  7
  עקרונות החינוך הבלתי פורמלי 6

 :נושאים הקשורים לתכנון ולביצוע פעילות שדה  
  העשרה בתחומי ידיעת הארץ 69
  מיומנויות שדה  37
  עזרה ראשונה   11

  )χ2) p<0.50 על פי מבחן הבדלים מובהקים לפי ותק המורים*
  

הבדלים אלה מעידים על צרכים ). 6לוח (נמצאו הבדלים מובהקים בבחירת הנושאים על פי המחוזות 

ספרית לבין הרמה -ועשויים לשמש בסיס לקידום הרצף והקישור בין הרמה הבית, שונים של כל מחוז

כרלוונטי וחשוב " מיומנויות שדה"ציינו את הנושא ) 92%(כמעט כל המורים מהמגזר הערבי . המחוזית

, לעומת אחוז המורים במחוזות אחרים שציינו נושא זה, זאת, להבטחת הרצף בין שני סוגי ההכשרות

  .שנע בין רבע לשליש

  

דיווח המורים על הנושאים בהם הפעילות ברמת המחוז צריכה להתמקד על מנת ליצור רצף : 6לוח 
  )באחוזים(לפי מחוזות , הספר- ברמת ביתצים"וקישור טוב בינה לבין פעילות המש

  
  ירושלים

  
  דרום

מגזר 
  ערבי

תל 
  אביב

  
  מרכז

  
  חיפה

  
  צפון

 

 נושאים שקשורים להדרכה ומנהיגות               
  מיומנויות הדרכה 78 76 93 77 83 70 79
  תקשורת בקבוצה   30  52  44  35  17  30  35
  * התנסות בהדרכה  39  44  15  46  8  65  25
  אישית -תקשורת בין  35  16  26  19  17  15  48
  תכנון וארגון   13  12  22  15  17  -  14

  תהליך קבלת החלטות   17  4  7  4  -  5  7
  עקרונות החינוך הבלתי פורמלי   13  -  7  4  8  5  4

                
נושאים הקשורים לתכנון וביצוע               

  פעילויות בשדה 
  *העשרה בתחומי ידיעת הארץ  91  76  41  58  58  75  79
 *מיומנויות שדה 30 28 41 35 92 35 28
 עזרה ראשונה  9 8 11 12 17 10 14

  )χ2) p<.05הבדלים מובהקים על פי מבחן * 
  

דרום , חיפה, במחוזות צפון". העשרה בתחומי ידיעת הארץ"הבדלים מובהקים עלו גם לגבי הנושא 

 הבדלים מובהקים הוא נושא נוסף בו עלו. ציינו אחוז גבוה מבין המורים את הנושא הזה, וירושלים
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ציינו נושא זה כנושא , אחוזים קטנים מבין המורים במחוזות מרכז והמגזר הערבי": התנסות בהדרכה"

לעומת מחוזות אחרים בהם האחוזים , זאת).  בהתאמה8%- ו15%(חשוב להבטחת הרצף בין ההכשרות 

  . שלישים מהמורים במחוז-נעים בין רבע לשני

  

כשליש ). 5לוח (ם הפעילות המחוזית מקדמת את שלושת הנושאים שהם ציינו המורים נשאלו האם לדעת

 אישרו זאת ביחס לכל 7%-ציינו שאכן זה קורה לגבי חלק גדול מהנושאים ו) 32%(ח "ממורי השל

אחוזים גבוהים מבין המורים אינם מוצאים שהפעילות המחוזית מקדמת את , יחד עם זאת. הנושאים

  ח "כמעט מחצית ממורי השל: ספרית למחוזית- לרצף בין הפעילות הביתהנושאים שאמורים לתרום

או ,  אף ציינו שהיא אינה מקדמת15%-ו, ציינו שהפעילות המחוזית מקדמת חלק קטן מהנושאים) 46%(

  . לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי המחוזות בהקשר לנושא זה. כמעט אינה מקדמת את הנושאים

  

אחוז גבוה יותר .  מובהקים מבחינה סטטיסטית בין מורים בעלי ותק שונהבממצאים אלו נמצאו הבדלים

  מהמורים בעלי ותק בינוני דיווחו שהפעילות המחוזית מקדמת רק חלק קטן מהנושאים שהם ציינו 

  ). 40%(ומורים ותיקים יותר ) 36%(לעומת מורים חדשים יותר , זאת, )66%(

  

-חמישה. הספר-צ בבית" המחוזית לתפקוד היעיל של המשח נשאלו על התרומה של הפעילות"מורי השל

 ציינו כי הפעילות 38%-ח ציינו שהפעילות המחוזית תורמת במידה רבה מאוד ו"עשר אחוזים ממורי השל

 ציינו שהפעילות המחוזית תורמת רק במידה מועטה לתפקוד היעיל 39%, עם זאת. תורמת במידה רבה

ח ציינו שהפעילות המחוזית אינה תורמת כלל לתפקוד "י השל ממור8%רק . הספר-צים בבית"של המש

  .הספר-צים בבית"היעיל של המש

  

בקידום ובפיתוח של , מדיווח המורים עולה שהם מייחסים חשיבות לפעילות המחוזית בהמשך ההכשרה

 הם גם אינם, ובנוסף. בפועל אין הם מבחינים ברצף ברור בהכשרה בשתי הרמות הללו, עם זאת. צ"המש

  .הספר-צ בבית"כך את תרומתה של ההכשרה המחוזית לתפקוד המש-רואים כל

  

לבין , ידי המורים כחשובים על מנת ליצור רצף בין פעילויות ההכשרה-ישנו דמיון בין הנושאים שצוינו על

ולבין , הנושאים שהמפקחים ציינו כתכנים הרלוונטיים ביותר שבאים לידי ביטוי בפעילות המחוזית

על ההסכמה , מחד, החפיפה לגבי התכנים מעידה. ספרית-בהם מושם דגש רב בפעילות הביתהנושאים 

טענת המורים , מאידך. הספר-צים בדרג המחוזי ובדרג בית"הקיימת לגבי התכנים החשובים בעבור המש

שהפעילות המחוזית אינה מקדמת נושאים אלה בשילוב עם טענתם לגבי התרומה המוגבלת של הפעילות 

 -עשויות להעיד על תקשורת לקויה וחוסר תיאום באשר להפעלת התכנית בין שתי הרמות , יתהמחוז

  . ספרית והמחוזית-הבית

  

   רצף בין הפעילויות המחוזיות השונות 8.2
מובנית ומתוכננת לפרטים אינה " הכשרת המשך"המפקחים המחוזיים ציינו שהתפיסה של , כאמור

חלק ממורי . המחוז שמתחשבות באילוצים השונים של השטחמדובר ביוזמות של , לטענתם. קיימת

הפעילות המחוזית . ח ציינו כי במסגרת הפעילויות המחוזיות עצמן אין תחושה של רצף והמשכיות"השל

, לטענתם. כשכל פעילות עומדת בפני עצמה, כגון טיול בחנוכה או מחנה בפסח, בנויה מסדרת פעילויות



  

  16

חלק מהמורים ציינו שניתן . הפעילויות השונות הנערכות במסגרת המחוזישנו צורך ליצור רצף גם בין 

הצעה נוספת שהועלתה היא . צים ממפגש למפגש"לעשות זאת באמצעות מתן משימות ויעדים למש

עם זאת חשוב שנושא זה יוסכם על כלל . לערוך את המפגשים בנושא אחד מרכזי שנשזר לאורך כל השנה

המפקחים ציינו שהמטה קובע , כזכור, שכן, חוזית ולא ייקבע במטההשותפים המתכננים פעילות מ

והם נתקלים בקשיים בשזירה והטמעה של נושאים אלה במערך , נושאים שלטענתם לא תמיד מתאימים

  .הפעילות

  

  שביעות רצון מהפעילות המחוזית . 9
  

שלישים דיווחו שהם -למעלה משני). 7לוח (ח נשאלו על שביעות רצונם מהפעילות המחוזית "מורי השל

או בכלל , כך מרוצים-כשליש דיווחו שהם לא כל). 68%(מהפעילות המחוזית , או מרוצים מאוד, מרוצים

  ). 32%(לא מרוצים מפעילות זו 

  

תל אביב , מרכז, במחוזות חיפה). 7לוח (בבחינה של שביעות רצון נמצאו הבדלים מובהקים בין המחוזות 

במגזר הערבי ובמחוז דרום המורים . ו שביעות רצון מהפעילות המחוזיתרוב המורים הביע, וירושלים

". כך מרוצים או בכלל לא-לא כל"לבין אלה ש" מרוצים מאוד ומרוצים"נחלקים שווה בשווה בין אלה ש

  ".מרוצים או מרוצים מאוד"מבין המורים ציינו שהם ) כשליש(במחוז צפון אחוז נמוך יחסית 

 

 )*באחוזים(צים ברמת המחוז "פעילות המששביעות הרצון מ: 7לוח 
  

  ירושלים
  

  דרום
מגזר 
 ערבי 

תל 
אביב 

  
מרכז 

  
חיפה 

  
 צפון 

  
  כ"סה

 

  כ"סה  100  100  100  100  100  100  100  100
  מרוצה / מרוצה מאוד  68 37 69 78 82 55 53 83
  כלל לא מרוצה/כך מרוצה-לא כל  32  63  31  22  18  45  47  17

  ).χ2) p<.05 מחוז על פי מבחן הבדלים מובהקים לפי* 
  

. המורים שהביעו חוסר שביעות רצון מהתכנית המחוזית התבקשו לציין את הסיבות לאי שביעות רצונם

  : תשובותיהם מתייחסות בעיקר לשני תחומים

המורים התלוננו על כך שאין קשר ). כחמישית מהמורים(ספרית והמחוזית -הקשר בין המערכת הבית

מורים אחרים דיווחו כי אין קשר ורצף בין . ספר לבין הנהלת הקורסים המחוזייםה-בין מורי בית

מידע זה מחזק את הנתונים שהוצגו לעיל על אודות היעדר רצף . ספרית-התכנית המחוזית והתכנית הבית

  .ספרית-בין הפעילות המחוזית והבית

נו על כך שהפעילות המחוזית המורים התלונ). כחמישית מהמורים(תדירות הפעילות או סוג הפעילות 

מורים אחרים ציינו שיש צורך להוסיף סוגים שונים של . איננה קבועה או שאין מספיק פעילויות

. יותר ימי השתלמויות משותפים ויותר התנסות בהדרכה, כגון טיולי אתגר, פעילויות ביוזמת המחוז

אשר הם התבקשו לציין קשיים בתכנון כ, ידי המורים המלווים פעילות מחוזית-סוגיה זו הועלתה גם על

המורים הצביעו על כך שהפעילות , כזכור, בנוסף).  על הקשיים7ראו בהמשך פרק (ובביצוע של פעילות זו 

ההלימה בין הממצאים מעידה . הספר-צים בבית"המחוזית אינה תורמת כראוי לתפקוד היעיל של המש

 .על צורך בשינוי בסוגי הפעילויות ובתדירותן
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  ספרית-צים ברמה הבית"פעילות המש: 'ק בחל
  

תכנים וסוגי , היקף: הספר-צים במסגרת בית"חלק זה נעסוק במספר נושאים הקשורים להפעלת המשב

שביעות הרצון של ; צים בשלבים השונים של התכנון"שותפים בתכנון הפעילות ומעורבות המש; פעילות

בחלק זה , בנוסף. ם נתקלים בהפעלת התכניתוהקשיים בהם ה, ספרית-ח מהפעילות הבית"מורי השל

  .ח בביצוע תפקידו"צים ובתמיכה שמקבל מורה השל"נדון גם בליווי ובהדרכת המש

  

  ספרית-מה הביתרצים ב"פעלת המשה. 10
   

  ספרית-יקף הפעילות ברמה הביתה 10.1
אלא ,  מובניתספרית תהליך ההכשרה אינו מבוסס על תכנית-גם בפעילות הבית, כמו בפעילות המחוזית

 מציג מספר היבטים שמתייחסים להיקף 8וח ל. מתרחש תוך כדי תכנון וביצוע של פעילויות שונות

מחויבות "צים שפעילים בתכנית במסגרת "שיעור המש, צים פעילים"מספר מש: הספר-הפעילות בבית

ם מסיום צי"ומשך הפעילות של המש, צים מקדישים לפעילות"מספר שעות חודשיות שהמש, "אישית

  . הקורס בקיץ

  

שליש נוסף דיווחו על מספר שנע ; עד שמונה, צים פעילים"שליש מהמורים דיווחו על מספר קטן של מש

וחמישית דיווחו על מספר רב של ; צים פעילים" מש24 עד 16 דיווחו על 12%; צים" מש15- ל9בין 

  . 15צים הממוצע הינו "מספר המש.  או יותר25, צים פעילים"מש

  

צים הייתה לבדוק את היקף ההשתתפות "חת הסוגיות שעלו בקרב מפקחי המחוזות בתחום המשא

התכנית . תכנית שמטרתה לתרום לקהילה, "מחויבות אישית"ח וידיעת הארץ במסגרת "בתכנית של

, במסגרת התכנית. ספר שבוחרים להפעיל את התכנית-בבתי' נערכת בקרב כלל תלמידי כיתות י

. אליו הם צריכים להתנדב, מבין רשימה של פרויקטים,  לבחור פרויקט אחדהתלמידים צריכים

מחויבות "צים פעילים בתכנית במסגרת "ח דיווחו שכל המש"שכרבע ממורי השל, הממצאים מראים

 50% דיווחו על שיעור שנע בין 10%-צים פעילים בתכנית זו וכ"רבע נוסף דיווחו שמחצית המש, "אישית

צים פעלו בתכנית במסגרת של "דיווחו שאף לא אחד מהמש) 42%(וטל מהמורים אחוז לא מב. 75%-ל

  ".מחויבות אישית"

  

הספר -על פי שהמטה ממליץ בפני בתי-אף. צים"נושא נוסף שנבדק הוא מסגרת השעות להפעלת המש

שמוקדש בפועל ) במספר השעות(יקף הפעילות המעניין לבדוק מהו , והמחוזות על טווח שעות מובנה

 6מקדישים בממוצע בין ) 46%(קרוב למחצית המורים . הספר-צים בבתי"הלך של חודש להפעלת המשבמ

 15%, לעומת זאת.  שעות בממוצע5עד ,  מקדישים זמן קצר יותר40%כמעט .  שעות חודשיות10-ל

  . 7מספר השעות החודשיות הממוצע עומד על . מקדישים יותר מעשר שעות בממוצע בחודש ימים
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  )באחוזים(הספר -צים בבית"יקף פעילות המשה :8לוח 
    כ"הס
  

100  
35  
32  
12  
21  

  הספר-צים פעילים בבית"ספר משמ
  כ"הס
  8ד ע

9-15  
16-24  

+25  
    
   צים בממוצע"ספר משמ  15
    
  

100  
  "מחויבות אישית"צים שפעילים בתכנית מסגרת "יעור המשש
  כ"הס

  צים"ף אחד מהמשא  42
  צים" מהמש50%ד ע  24
  צים" מהמש75%- ל51%ין ב  11
  צים"מהמש 100%  23
    
  

100  
  הספר-צים בבית"ספר שעות המוקדשות בממוצע בחודש להפעלת המשמ
  כ"הס

   שעות5ד ע  39
  שעות 6-10  46
15  +11  
    
  ספר שעות בממוצע מ  7

    
  צ מסיום קורס הקיץ"שך זמן פעילות המשמ  
  רוב שנהל  36
  רוב שנתייםל  49
  ם שני3רוב ל  15

  

כגון תפיסתם של המורים את המנהל כשותף בתכנון הפעילות , בחנו האם יש קשר בין גורמים שונים

לבין מספר השעות המוקדשות בחודש להפעלת , צים הפעילים וותק המורה"מספר המש, הספר-בבית

  . לא נמצא קשר מובהק. צים"מש

  

שכאמור מכין את , ם קורס הקיץצים לאחר סיו"ושא נוסף שנבדק הוא משך זמן הפעילות של המשנ

; צים פעילים שנתיים"שמחצית המורים דיווחו שרוב המש, הנתונים מראים. צים לפעילותם"המש

  .צים פעילים שלוש שנים"דיווחו שרוב המש, )15%(ואחוז קטן יותר ; כשליש דיווחו שהרוב פעילים שנה

  

צים הפעילים "המורים לפי מספר המשנמצאו הבדלים בין  אלבכל ההיבטים הקשורים להיקף הפעילות 

  . בתכנית
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  הספר-צים במסגרת בית" תכנים בהכשרת המשך של המש10.2
ח בתכנים שונים עשויה להעיד על תפיסתם את הרלוונטיות "בחינה של מידת הדגש שנותנים מורי השל

יימת בקרב בחינה זו מאפשרת לבדוק שונות או אחידות הק, ובנוסף. צים"של תכנים אלה להכשרת המש

צים לפעילות " מוצגת המידה בה מושם דגש על נושאים שונים בהכנת המש10בלוח . המורים בהקשר זה

  . הספר-בבית

  

ידי חלק גדול מהמורים קשורים -שהנושאים עליהם מושם דגש רב מאוד על,  מראים9הממצאים בלוח 

 והן לתכנים הקשורים להדרכה ;כגון מיומנויות שדה והעשרה בתחומי ידיעת הארץ, הן לפעילות בשדה

נושאים אלה עולים בקנה אחד עם הנושאים . כגון מיומנויות והתנסות בהדרכה ומתן משוב, ומנהיגות

ידי המורים כנושאים חשובים למתן דגש בפעילות המחוזית לשם יצירת רצף בין הפעילות -שצוינו על

  . הספרית והמחוזית-הבית

  

  )באחוזים(הספר -צים לפעילות בבית"ים בהכנת המשמידת הדגש על נושאים שונ: 9לוח 
דגש מועט או 

  כלל לא מודגש 
  דגש
  רב

  דגש
  רב מאוד

  
  כ"סה

  
   הנושאים

  תכנים הקשורים לפעילות שדה        
  *מיומנויות שדה  100 39 47 14
  הארץהעשרה בתחומי ידיעת   100 41 45 14
  עזרה ראשונה  100 5 8 87
          
  :רכה ומנהיגותתכנים הקשורים להד        
 מיומנויות הדרכה   100 50 41 9

  התנסות בהדרכה   100 50 40 10
  תקשורת בין אישית  100 32 38 30
  תקשורת בקבוצה  100 39 43 18
  תהליך קבלת החלטות  100 24 45 31
  תכנון וארגון  100 38 46 16
   על פעילותםצים"מתן משוב למש  100 41 45 14
   פורמלי בלתיות החינוך ההכרת עקרונ  100 9 27 64

  ).χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק המורה על פי מבחן * 
  

ידי המפקחים המחוזיים כנושאים שעל פי דעתם מודגשים -מדובר באותם הנושאים שצוינו על, כן-כמו

נמצאה התאמה בין נושאים אלה לבין סוגי הפעילות בהן עוסקים , בנוסף לכך. בפעילות המחוזית

כל ההתאמות הללו מצביעות על ).  ובמחקר הקודם10ראו בהמשך לוח (הספר -ים במסגרת ביתצ"המש

-והתאמה בין הרמה הבית, בכלל, דעים ביחס לתחומי ההתמקדות במסגרת התכנית-הסכמה ותמימות

  . בפרט, ספרית לבין הרמה המחוזית

  

שאים שלא נכללו ברשימה נו(צים "מורים ציינו נושאים נוספים עליהם מושם דגש רב בהכשרת המש

תרומה לחברה דרך ערכים של התנדבות , פיתוח אחריות ומנהיגות צעירה: והם) שהוצגה להם בשאלון

. פעילות בנושא החברה הישראלית, הכנה לקראת פעילות שדה, פעילויות חברתיות, ופעילות קהילתית

  . היגות צעירהנושאים אלה קשורים הן לתחום של פעילות שדה והן לתחום ההדרכה ומנ
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למעט נושא של עזרה (הנושאים שהדגש בהם הוא מועט משתייכים בעיקר לתחום ההדרכה ומנהיגות 

, יש לציין. אישית-תהליך קבלת החלטות ותקשורת בין, עקרונות החינוך הבלתי פורמלי: והם) ראשונה

צים כתחומים שבהם "ידי אחוזים נמוכים מבין המש-שדווקא נושאים מסוג זה צוינו במחקר הקודם על

, ינסקי'סטרבצ-כאהן(ההכשרה שהם מקבלים מסייעת להם בפעילותם ולכן זוהו כצרכים להכשרה 

, הנתונים מהמחקר הנוכחי מחזקים את הצורך באיתור הצרכים האלה). 6פרק , 2000, באומגולד ודולב

  .צים"ומחייבים התייחסות אליהם בתכנון של הכשרת המש

  

ולפי ותק , הספר-צים פעילים בבית" קבוצות שונות של המורים לפי מספר משנמצאה אחידות רבה בין

 מהמורים בעלי ותק 26%: הבדלים בין מורים בעלי ותק שונה נמצאו רק ביחס למיומנויות שדה. בתפקיד

 בלבד בקרב 8%-בהשוואה ל, או כלל לא שמים דגש בנושא זה, של עד שנתיים בתפקיד שמים דגש מועט

  .או בעלי ותק של יותר מחמש שנים)  שנים2-5בין (ותק בינוני המורים בעלי 

  

  ספרית-צים ברמה הבית"וגי פעילות בהן עוסקים המשס 10.3
צים חשובה לאור ממצאי מחקר המעקב אחר התכנית "בדיקתם של סוגי הפעילויות בהן עוסקים המש

ר הראו שתחומי הפעילות של אש, )2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(שנערך לפני כשנתיים 

במחקר , בנוסף. דבר שגורם לחוסר גיוון, צים צמודים מאוד למטרות הספציפיות של התכנית"המש

בין היתר כתוצאה מחוסר הגיוון בתחומי , צים בפעילות"אמור נמצא שקיים קושי בהשמת המשה

, צים מהווה גורם להצלחת התכנית"כי הגדרה רחבה של תפקיד המש, נמצא במחקר, עם זאת. הפעילות

הרחבה של ; הספר שאינה קשורה ישירות לתכנית-ועל כן הומלץ על הרחבת הפעילות במסגרת בית

  , באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(והרחבת הפעילות הקהילתית בכלל ; ח בקהילה"לפעילות ש

  .במסגרת המחקר הנוכחי חשוב לבחון באיזו מידה כיוונים אלה יושמו בתכנית). 2000

  

צים במידה רבה או רבה מאוד במהלך " מציג את דיווח המורים על סוגי הפעילות בהם עסקו המש10וח ל

הלוח מראה שרוב המורים דיווחו על . הספר-צים שפעילים בבית"לפי מספר מש, ס"ששנת הלימודים ת

ומעל מחצית דיווחו על פעילויות נוספות שקשורות ישירות לתכנית , )83%(עיסוק בהדרכה בימי שדה 

  ).58%(הכנה של ימי שדה , )57%(הדרכה בגיחות , )57%(הדרכה בטיולים : ח וידיעת הארץ"של

  

. הספר-צים עוסקים לא מעט בפעילויות שונות בבית"שהמש,  לפי דיווח המורים, עולה10מלוח 

ח וידיעת "ופעילויות בתחומים שאינם של, )46%(הספר -ארגון טקסים בבית: הפעילויות הבולטות הן

, הספר-דיווחו על ביצוע של פרויקטים מיוחדים בבית) 37%(מעל שליש מהמורים , כן-כמו). 53%(הארץ 

בדקנו האם תפיסתם של המורים את המנהל כשותף לתכנון . חדר זיכרון וצוות קריאת חירוםכגון הכנת 

שאינן קשורות  או על הפעילויות, ספריות-ספרית משפיעה על הרחבת הפעילויות הבית-הפעילות הבית

  . לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מורים בעלי תפיסה שונה של המנהל. ח ולידיעת הארץ"ישירות לשל
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, ס"במהלך שנת לימודים תש, צים במידה רבה או רבה מאוד"וגי הפעילות בהן עסקו המשס: 10לוח 
  )באחוזים(לפי דיווח המורים , צים פעילים"לפי מספר מש

+16 
  צים"מש

9-15 
  צים"מש

 8ד ע
  צים"מש

  
  כ"הס

 
  עילויות פ 

  עילויות שדה פ  
  כנון טיולים ת  26  27  21  31
  הכנת ימי שדה  58  63  60  50
  *דרכה בטיוליםה  57  42  57  72
  דרכה בימי שדהה  83  78  91  80
  דרכה בגיחות ה  57  51  62  60
          
  ספריות-עילויות ביתפ        
  דרכה בכיתות לימודה  29  30  28  30
  כנת שיעורים והעברתם ה  13  13  8  18
  *הספר-רגון טקסים בביתא  46  38  39  62
  *^רהספ-ים מיוחדים בביתפרויקט  37  27  28  55
  *ח וידיעת הארץ"של אינםשהספר בתחומים -עילות בביתפ  53  51  37  71

    
  עילויות קהילתיותפ  

  
34  

  
6  

  
20  

  
20  

, כגון מרכז קהילתי(דרכה בפעילות שדה בגופים קהילתיים ה
  )*בית אבות

  *מסגרות קהילתיותב וספתנים או פעילות פרויקט  29  22  16  47
  רגון טקסים ביישובא  15  20  7  17

  צוות קריאת חירום , הכנת חדר זיכרון, לדוגמה,  כולל^

  )χ2) p<.05 הבדלים מובהקים על פי מבחן *
  

צוינה הערכתם של מקורות מידע שונים ) 2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(במחקר הקודם 

גם במחקר . בפרט, ולתלמידים שאינם בתכנית, בכלל, ספרית-צים לפעילות הבית"את תרומתם של המש

- צים בבית"את תפקיד המשאחת המנהלות תיארה . צים"המנהלים שיבחו את פעילות המש, הנוכחי

המגמה "בהזדמנות אחרת היא הוסיפה ...". הספר לעשייה מסוימת-ככוח מדרבן ומוביל לכל בית"ספרה 

הלת אחת מנ". היא שהם לא רק יצאו לפעילות אלא שהם יובילו ויסחפו אחריהם קבוצות של תלמידים

מיומנויות וזה , תכנים, ערכים, תלמידים מעבירים לתלמידים חומר: "... מציירת זאת בדרך הבאה

  ...".זה לא המורה שבא ומלמד. מתקבל יפה כי זה בגובה העיניים

  

צים " מהמורים דיווחו על עיסוק המש30%- ל15%בין : חום שלישי של פעילות הינו התחום הקהילתית

אחוזים אלה גבוהים יותר ביחס . וגם על פעילות שאינה קשורה לכך, ח"שקשורה לשלבפעילות קהילתית 

  ).11%(צים שדיווחו במחקר הקודם על כך שהיו מעורבים בארגון טקסים ביישוב "לאחוז המש

  

צים בשלושת התחומים "ממצאים מצביעים על הבדלים מובהקים במספר הפעילויות בהן עסקו המשה

- ארגון טקסים בבית, תכנון והכנת טיולים: פעילויות אלה הן. הספר-לים בביתצים שפעי"לפי מספר מש

ח וידיעת הארץ ופעילות קהילתית נוספת שאינה "הספר בתחומים שאינם של-פעילויות בבית, הספר

, כצפוי, נמצא, כגון הדרכת טיולים וארגון טקסים, בפעילויות. ח וידיעת הארץ"קשורה לתחום של

ביחס . הספר-צים הפעילים בבית"יסוק בפעילות עולה עם העלייה במספר המששאחוז הדיווח על ע
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אחוזי : נמצא ממצא מעניין למדי, ח"שאינה קשורה לשל, או בקהילה, הספר-לעיסוק בפעילות בבית

בהשוואה , גבוהים יותר) 15מעל (או מספר גדול ) 8עד (צים "המורים אשר מפעילים מספר קטן של מש

מעניין לציין שלא ). צים" מש15- ל9בין (צים "עובדים עם קבוצה בינונית של משלאחוז המורים אשר 

  . צים בשלושת התחומים לפי ותק המורה"נמצאו הבדלים מובהקים במספר הפעילויות בהן עסקו המש

  

האם אכן חלה הרחבה של תפקיד , משמעיות מההשוואה למחקר הקודם-קשה להסיק מסקנות חד

מאחר שבשני המחקרים המידע נאסף ממקורות , זאת. מי הפעילות שלהםצים והרחבה של תחו"המש

דבר שאינו מאפשר להשוות , )ובמחקר הנוכחי המורים, צים עצמם"במחקר הקודם המש(מידע שונים 

ייתכן באמצעות בדיקה פנימית של תחום , בדיקה מעמיקה יותר, אפוא, נושא זה מחייב. את הנתונים

  .ח וידיעת הארץ”של

  

  צים"יתוף של גורמים שונים בתכנון פעילות המש ש10.4
צים ובמעורבותם של "הספר בתכנון של פעילות המש-חלק זה עוסק בשותפות של גורמים שונים בבית

ספריים -מידת השותפות של גורמים בית. גורמים אלה בתחומים ובשלבים שונים הקשורים לתכנון זה

עשויה להעיד על מידת השתלבותה של , הספר וכדומה-מנהל בית, רכז חברתי, כגון רכז שכבה, שונים

. הספר-שותפות זו אמורה לשמש מדד למעמד שיש לתכנית בבית, כן-כמו. ספרית-התכנית בפעילות הבית

צים בתחומים שונים הקשורים לתכנון הפעילות מקבלת משקל מיוחד לאור "בחינתה של מעורבות המש

באומגולד , ינסקי'סטרבצ-כאהן(שנערך לפני כשנתיים הנתונים ממחקר המעקב אחר פעילות התכנית 

שיתופם בתכנון , צים"שעל פי דיווחם של המש, ממצאי המחקר הראו, כנאמר לעיל). 2000, ודולב

אך הרבה פחות בתחומים , הפעילות בא לידי ביטוי בעיקר בקביעה של התפקיד שהם ימלאו בפעילות

  . כגון תוכן ומקום הפעילות, אחרים

  

. על פי דיווחם של המורים, צים"הספר בתכנון פעילותם של המש-את השותפים השונים בביתבדקנו 

כרבע , צים עצמם בתכנון פעילותם"דיווחו על שיתוף המש) 59%(שרוב המורים , מהבדיקה עולה

  צים הבוגרים "והמש, )25%(ת /ת החברתי/הרכז, )23%(ת השכבה /מהמורים דיווחו על שיתוף רכז

דיווחו על ) 33%(שליש מהמורים . כת הכיתה/דיווחו על שותפות של מחנך) 9%( נמוך יותר אחוז). 26%(

  . הספר-צים במסגרת בית"הספר כשותפים בתכנון פעילות המש-מנהלי בית

  

בעל התפקיד עליו דווח הכי הרבה כשותף בתכנון פעילות , הספר-מבין בעלי התפקיד השונים בבית

רוב המנהלים תפסו את השותפות , במסגרת קבוצת המיקוד,  עם זאת.הספר-הוא מנהל בית, צים"המש

ופחות , הם הסבירו את מעורבותם בעיקר בעדכונם לגבי הנעשה בתכנית: בצורה עקיפהבתכנית שלהם 

,  הנעות על רצף של דרגה גבוהה מאוד,המנהלים הציגו דרגות שונות של מעורבות. בתכנון הפעילות עצמה

 ולעתים אף יציאה ,ח והתלמידים" דרך מורי השל,צים"פעילויות המשן קבוע ב באופהתעדכנות, כלומר

 רמת עדכון אדמיניסטרטיבית בלבד בה המנהל ,כלומר,  ועד לדרגה הנמוכה ביותר;צים"לשטח עם המש

: אר סוג זה של מעורבות כךיאחד המנהלים ת .המאשר את היציאה לפעילויות" חותמת גומי"מתפקד כ

צ "מש. צים"כל פעילות שעושים המש. אני פשוט מאשר את הפעילויות כי זה מגיע אליאין שום עדכון "

  ".מטעמי בטיחות אני חייב לאשר. צא להדריך אם אני לא אישרתיילא י
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 להיות הםהספר ומידת היכולת של- עם גודל ביתהםקישרו את דרגת המעורבות והשותפות שלהמנהלים 

אחד המנהלים הציג זאת . צים" לרבות פעילות המש,הספר-ביתמתרחשות בה בכלל הפעילויות יםמעורב

 ...צים"ואני אומר לך בוודאות שיש לי מורים שבכלל לא יודעים שיש מש, לי יש מאתיים אנשי סגל: "כך

 כיתות שכל אחד יודע מהכל וכל אחד 15ספר המשפחתי הזה של -הבית. אבל זה מצב מצוי, זה לא רצוי

  ".  ומאות אנשי סגל…היום מדברים על מפעלים שמנהלים אלפי תלמידים. מעורב בכל נגמר מהעולם

  

תמיד  הם לא ,צים" של תכנית המשהחלק מהמנהלים דיווחו על כך שעל אף שהם מכירים בחשיבות

.  ולעתים אף מאצילים סמכות זאת לבעל תפקיד אחר,מצליחים להתעדכן בצורה שוטפת בנעשה בתכנית

 כפי שמציג .ח"מורי השל של הפעילות לידיעת המנהל הם מתפקידם של  והבאהעדכוןגם טענו שחלקם 

". צריכים לגרום לזה שאני אאשר את זה, הם צריכים לדאוג ולהביא לידיעתי: "זאת אחד המנהלים

,  להביא למודעות שלי כדי שאני אטפל]ח" השלורהשל מ[זה האינטרס שלו "מנהלת אחרת מוסיפה 

  ".אאשר ואתקצב

  

לפי ותק , צים"צים הבוגרים כשותפים בתכנון פעילות המש" מובהקים בהתייחסות למשנמצאו הבדלים

צים הבוגרים "כך עולים אחוזי המורים שדיווחו על המש, ככל שהמורה ותיק יותר בתפקידו. המורה

 מבין המורים שעוסקים שנתיים עד 31%,  מבין המורים שעוסקים בתחום עד שנתיים15%(כשותפים 

נמצאו הבדלים מובהקים בדיווח , בנוסף).  שנים5- מבין המורים שעובדים יותר מ43%-חמש שנים ו

צים "ככל שיש יותר מש. הספר-צים פעילים בבית"צים הבוגרים לפי מספר מש"המורים על שיתוף המש

 מבין המורים שמפעילים קבוצה קטנה של 13%: כך עולה אחוז המורים שדיווחו על שיתופם, פעילים

המפעילים קבוצות , צים"ומת אחוזים גבוהים יותר של מורים שדיווחו על שיתוף המשלע, צים"מש

  ).בהתאמה, 43%- ו26%(צים ויותר " מש16-ו, צים" מש9-15גדולות יותר של 

  

. במסגרת התכנית, או בשלבים שונים של תכנון פעילותם, צים בתחומים"בדקנו את המעורבות של המש

ובקביעה של התפקידים שהם ימלאו ,  בהכנות לקראת הפעילותצים שותפים בעיקר"שהמש, עולה

). צים"דיווחו על מעורבות רבה או רבה מאוד של המש, מהמורים, בהתאמה, 79%- ו83%(בפעילות 

צים בקביעת התכנים שיועברו "כמחצית המורים דיווחו על מעורבות רבה עד רבה מאוד של המש

). 45%(ובקביעה של מי ישתתף בפעילות ) 49%(לות בתכנון מהלך הפעי, )53%(במסגרת הפעילות 

  . צים בקביעה של מקום לטיול או ליום שדה"מבין המורים דיווחו על מעורבות המש) 19%(כחמישית 

  

לפי , צים בקביעה של מי ישתתף בפעילות"נמצאו הבדלים מובהקים בדיווח על מעורבותם של המש

גם כאן הנתונים , צים הבוגרים"אים על שיתוף המשבדומה לממצ. הספר-צים פעילים בבית"מספר מש

כך גם עולה אחוז המורים המדווחים על מעורבות רבה או רבה , צים עולה"מראים שככל שמספר המש

 בקרב המורים המפעילים 38%אחוז זה נע בין . צים בקביעה של מי ישתתף בפעילות"מאוד של המש

לא נמצאו . צים" מש15-בין המורים שמפעילים יותר מ מ57%ועד , )עד שמונה(צים "קבוצה קטנה של מש

  .הבדלים מובהקים בסוגיה זו לפי ותק המורה

   

כפי שמציגה אחת . צים היו שותפים פעילים בביצוע הפעילות"גם המנהלים תיעדו מקרים בהם המש

 ח כאשר הם עוברים פעילות הכנה והם שותפים מלאים"צים מלווים את פעילות של"המש: "המנהלות
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המגמה היא לא שהם יצאו לפעילויות אלא שהם יובילו ויסחפו ... 'בהעברת פעילויות גיחה וניווט וכו

  ".אחריהם קבוצות של תלמידים

  

צים בתחומים או בשלבים שונים שקשורים לתכנון הפעילות מחזקים את "נתונים אלה על מעורבות המש

ובהכנות , קביעה של תפקידם בפעילותמעורבותם באה לידי ביטוי בעיקר ב: ממצאי המחקר הקודם

  . מקום ומהלך הפעילות, כגון תוכן, אך הרבה פחות בהחלטות אחרות, לקראת הפעילות

  

  ספרית -צים ברמה הבית"ביעות רצון וקשיים בפעילות המשש 10.5
. הספר-צים במסגרת בית"ח מפעילות המש" מציג את מידת שביעות הרצון של מורי השל11וח ל

 דיווחו על שביעות רצון גבוהה 60%כמעט : הכל על שביעות רצון מצד המורים-ביעים בסךהממצאים מצ

אחוז . כחמישית הביעו חוסר שביעות רצון, עם זאת. וכחמישית אף דיווחו על שביעות רצון גבוהה מאוד

מעל שליש ): צים" מש8עד (צים "זה גבוה יותר בקרב המורים אשר מפעילים קבוצה קטנה של מש

- צים במסגרת בית"מפעילות המש, או חוסר שביעות רצון,  הביעו שביעות רצון מועטה בלבדמתוכם

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בסוגיה זו לפי ותק המורה. הספר

  

לפי מספר , הספר-צים במסגרת בית"ח מפעילות המש"מידת שביעות הרצון של מורי השל: 11לוח 
  )באחוזים(צים פעילים "מש

+16 
  צים"מש

9-15 
  צים"מש

 8ד ע
  צים"מש

  
  כ"הס

  
  *הספר-צים בבית"ידת שביעות הרצון מפעילות המשמ

  כ"הס  100  100  100  100
  מידה רבה מאודב  21  11  33  23
  מידה רבהב  58  53  52  67
  מידה מועטהב  20  34  15  10

  לל לא כ  1  2  -  -
  )χ2) p<.05 הבדלים מובהקים על פי מבחן *
  

כל , הספר-צים בבית"ח מביעים שביעות רצון מפעילות המש" מורי השללמרות שאחוזים די גבוהים מבין

התייחסו לשורה של קשיים הקשורים באופן ישיר או עקיף לפעילות , מקורות המידע ובהם גם המורים

בהם הם ) מתוך רשימה של קשיים שהוצגה בפניהם(מורים התבקשו לציין שלושה קשיים עיקריים ה. זו

ספר -גם מנהלי בתי). 12לוח (ספרית -צים ברמה הבית"יצוע של הפעלת המשנתקלים במהלך תכנון וב

  .על פי נקודת מבטם, הספר-התבקשו להעלות את הקשיים בהפעלת התכנית בבית

  

ח התייחסו למספר קשיים שמעידים על כך "מורי השל. הספר-קשיים הקשורים למעמד התכנית בבית

שעות לא קבועות ולא "שאחוזים גבוהים התייחסו ל, אכך נמצ. שהתכנית אינה זוכה למעמד הראוי לה

כאחד ) 55%" (צים לפעילויות התכנית"קושי לשחרר את המש"ול, )73%" (מעוגנות במערכת הלימודית

ספרית -הקשיים מתוך שלושה שהתבקשו לציין ביחס לתכנון ולביצוע של פעילות התכנית ברמה הבית

חוסר מודעות : שני קשיים נוספים שקשורים לסוגיה זו והםאחוזים נמוכים יותר התייחסו ל). 12לוח (

הדגש המועט ; )15%(הספר -לתפקידם וליכולתם לסייע בפעילויות שונות בבית, צים"הספר למש-של בית

יש לציין שלא נמצאו הבדלים ). 8%(בפרט , צים"ולמש, בכלל, ח"הספר נותנת לנושא השל-שהנהלת בית

, הספר-צים פעילים בבית"או לפי מספר מש,  בעלי ותק שונה בתפקידבציון של קשיים אלה בין מורים
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דבר המצביע על כך שקשיים אלה קיימים ללא קשר להערכתו של המורה על סמך הניסיון והוותק 

  .צים איתה הוא עובד"או לגודל קבוצת המש, בעבודה

  

, הספר-מסגרת ביתצים ב"ח בתכנון ובביצוע פעילות המש"קשיים בהם נתקלים מורי השל: 12לוח 
  )באחוזים(צים פעילים "לפי מספר מש

+16 
  צים"מש

9-15 
  צים"מש

 8עד 
  צים"מש

  
  כ"הס

  
  קשייםה

  הספר-קשיים הקשורים למעמד התכנית בבית        
  עות לא קבועות ולא מעוגנות במערכת הלימודים ש  73  73  70  75
  צים לפעילויות"שחרר משלקושי   55  64  54  45
  

14  
  

14  
  

16  
  

15  
תפקידם , צים"הספר על המש-ין מודעות מספקת בביתא

  הספר-סייע בפעילויות השונות בביתלויכולתם 
  
2  

  
14  

  
9  

  
8  

, ח"הספר לנושא של-דגש המועט שנותנת הנהלת ביתה
  בפרט, צים"למשו, בכלל

  קשיים הקשורים ליישום התכנית        
  *צים"ספר מועט מדי של משמ  13  23  14  2

  תלמויות בימי שבת וחופשותיצוע השב  13  13  8  18

  צים והכשרת המורים"קשיים הקשורים להכשרת המש        
  

33  
  

48  
  

23  
  

34  
צים והזמן שניתן "פער בין הזמן הדרוש להכשרת המשה

  *בפועל
  
4  

  
10  

  
12  

  
9  

ח וידיעת הארץ אינה מספקת להפעלת "כשרת מורי השלה
  הספר-צים בבית"מש

  )χ2) p<.05 הבדלים מובהקים על פי מבחן *
  

הממצאים מראים . בחנו את הקשר בין התייחסות לקשיים אלה לבין תפיסת המורים את המנהל כשותף

שעות "שלישים מתוך המורים שציינו -מניתוח שערכנו עולה ששני. שאכן יש קשר בין שתי הסוגיות הללו

פעילות של לא ראו את המנהל כשותף בתכנון ה, כקושי בו הם נתקלים" לא קבועות ולא מעוגנות

צים "הקושי לשחרר את המש"מהמורים שציינו את ) 73%(רבעים -כמעט שלושה, בנוסף. התכנית

  .  לא ראו את המנהל כשותף בתכנון הפעילות, "לפעילויות התכנית

  

נתק הספר ב-הסבירו את הקשיים הקשורים למעמד התכנית בביתמפקחים המחוזיים מורים והחלק מה

אחד המפקחים השווה את פעילות .  בכללספרית-הפעילות הביתלבין  םיצ"הקיים בין פעילות המש

השלמות של לם זוכי  המועצהנציגיובה צים לפעילות מועצת התלמידים שמקבלת יותר לגיטימציה "המש

צים מנותקת "ילות המשפע ,הספר-מועצת התלמידים שפועלת בתוך ביתבניגוד ל, טענתול. ימי לימודים

לא תמיד הוא . ח הוא סוליסט" השלמדריךספר -בהרבה בתי ":ספרית-ביתלפעמים ממערך העבודה ה

 לא נתפס כחלק ממערך  הוא ולכן...הספר-מכין את הכשרת ההמשך בשיתוף עם עוד גורמים בבתי

 בינהווצר אם ישלבו י תיםצ"לטענת המפקח הגברת הלגיטימציה לפעילות המש". ספרית-העבודה הבית

  .חרותספריות א-פעילויות ביתלבין 

  

, )2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(במסגרת מחקר המעקב אחר פעילות התכנית לפני שנתיים 

עלה שמידת המעורבות של המנהלים בתכנית עשויה להשפיע גם על יחסם של שאר בעלי התפקידים 

וצת מקב, כאמור. ולפיכך על ההצלחה או אי ההצלחה של התכנית, צים"הספר לתכנית המש-בבית
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כאשר , צים"המיקוד עם המנהלים עלתה שונות ביחס למידת השיתוף והמעורבות שלהם בתכנית המש

ואילו אחרים תיארו מעורבות מינימלית אדמיניסטרטיבית בלבד , חלקם דיווחו על מעורבות גבוהה מאוד

שלמרות , חשוב לציין, עם זאת). ספרית- על השותפים בתכנון הפעילות ברמה הבית10.4ראו סעיף (

הספר הביעו מודעות לחשיבות בשיתוף ובמעורבות -מנהלי בית, ההבדלים והקשיים ביצירת המעורבות

ואף הסכימו עם הטענה שהצלחת התכנית תלויה בכך שגורמים , הספר בתכנית-של כלל הגורמים בבית

צריכים בעצם כולם "אחת המנהלות מסבירה . הספר נותנים תמיכה ולגיטימציה לתכנית-שונים בבית

המורים הם אלה שצריכים להשלים לו את ', להיות שותפים כי אם תלמיד יוצא ללוות תלמידי כיתה ח

לעומת המורים , המנהלים ציינו כי המורים המחנכים הם אלה המעורבים בדרך כלל בפעילות". החומר

ב "בכיתה ייכול להיות שמורה לפיסיקה : "אחד המנהלים מסביר. המקצועיים שהרבה פחות מעורבים

, המעודכנים פחות, שכן דווקא המורים המקצועיים, נתון זה מהווה בעיה". צ"בכלל לא יודע מה זה מש

  .  צים"הם אלה שמהם נדרשת מעורבות פעילה יותר בהשלמת החומר החסר בעבור המש

  

 לשתף ולעדכן את כלל המורים על הנעשה, המנהלים דיווחו על דרכים שונות בהם הם מנסים לערב

ועד לדפי , החל באסיפות מורים לשם עדכון, ח"לרבות תכנית של, הספר-במסגרת תכניות שונות בבית

הם הרבו להטיל את האחריות , עם זאת. הספר התלויים על לוחות מודעות-קשר על הנעשה בבתי

הם ציינו שעדכון המנהל ושאר . ח"ולהוצאה לפועל של הפעילויות על מורי השל, להצלחת התכנית

ואף הרבו להסביר את ההצלחה של פעילות , ח"רמים היא באחריות הבלעדית של מורי השלהגו

זה קם : "או כפי שמציגה מנהלת אחרת, "ח"הבייבי של מדריך השל"ספרם בכך שזה -צים בבית"המש

  ". ח שיודע להפעיל אותם ולהוביל אותם בהחלט סוחף אותם לעניין" מורה של-ונופל על אדם 

  

המורים התייחסו לקשיים ביישום הפעילות ברמה . ספרית-לפועל של הפעילות הביתקשיים בהוצאה 

  ספר מסוימים -צים בבתי"מספר מועט של מש): 12לוח (בעיקר בשני כיוונים , ספרית-הבית

צים שפועלים "שמספר מועט של מש, כצפוי, נמצא). 13%(וביצוע השתלמויות בימי שבת ובחגים , )13%(

, צים"ושי לאחוז גדול יותר של מורים אשר מפעילים קבוצה קטנה של משהספר מהווה ק-בבית

  ).12לוח ) (בהתאמה, 2%- ו14%לעומת , 23%(בהשוואה למורים שמפעילים קבוצה בינונית או גדולה 

  

שליש מכלל המורים העלו כקושי את הפער הקיים בין הזמן הדרוש . צים"קשיים בהכשרת המש

נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה ביחס לקושי זה ). 12לוח ( לכך בפועל צים והזמן הניתן"להכשרת המש

אחוז גבוה יותר מבין המורים . צים שהם מפעילים"סטטיסטית בין קבוצות המורים לפי מספר המש

נטו לציין קושי זה בהשוואה למורים ) צים" מש15- ל9בין (צים "המפעילים קבוצה בינונית של מש

  ). בהתאמה33%- ו23% לעומת 48%) (15מעל (או גדולה ) 8עד (צים "משהמפעילים קבוצה קטנה של 

  

 המורים והמפקחים העלו את הסלקטיביות .קשיים הקשורים לתהליך קבלת המשתתפים לתכנית

צים באה לעתים קרובות על חשבון שעות "מאחר שפעילות המש. בקבלת משתתפים לתכנית כבעייתית

המערכת מעדיפה לקבל לתכנית רק , דים שהפסידו שיעוריםואין השלמה של חומר לתלמי, הלימוד

אם : "כפי שמסביר אחד המפקחים. תלמידים שיוכלו להתמודד עם השלמת החומר החסר בעצמם

התלמידים צריכים . השלמת ימי לימודים, הקבוצה היא קטנה מצפים ממנה ואין הקלה בבחינות

אני מאוד רוצה שהם : "סבירה גם היאאחת המנהלות מ".  כי לא באים לקראתם-משמעת עצמית 

אז זה ... רגע הילד הזה הוא חלש'אבל אותם מורים מקצועיים אומרים ... ישתתפו בכל טיול] צים"המש[
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ואין לנו לוקסוס כזה שמורים יתרמו ויתנו על חשבון עצמם ' יופי שהוא תורם לחברה אבל חסר לו חומר

, בעלי יכולת לימודית גבוהה,  מצב שרק תלמידים טוביםכך נוצר". ויתגברו וישלימו לתלמיד את החומר

יש לציין שסוגיה זו . מהווים את אוכלוסיית היעד לתכנית, שיכולים להשלים לימודים בזמנם החופשי

  .כסוגיה בעייתית שצריך לתת עליה את הדעת, עלתה גם במחקר הקודם

  

, ראו(וב להצטרפות ולקבלה לתכנית מסתבר גם כי היכולת הכלכלית לממן את הפעילות מהווה גורם חש

כי שיקולים בלתי , מדברי מקורות המידע השונים עולה"). קשיים תקציביים" על 13פרק , בהמשך

מתערבים , בנוסף ליכולות הלימודיות של בני הנוער, כגון העלות הכלכלית של הקורס, רלוונטיים

ומועמדים להיות ,  לצאת לפעילויותבני הנוער המעוניינים. ומשפיעים על סיכויי כניסתם לתכנית

תוך הבטחה שאם ימצאו בלתי מתאימים יוחזר , נדרשים לשלם עוד לפני שיתקבלו לתכנית, צים"מש

נוצר מצב שלמרות האפשרות הניתנת מטעם משרד החינוך , כך. התשלום מבטיח את מקומם. כספם

ת הסבסוד הוא כה מסורבל עד התהליך להשג, ואף לשלם בעבור תלמידים עם קשיים כלכליים, לסבסד

צים הופכת להיות תכנית יוקרתית "נוצר מצב שתכנית המש. שמקומם של תלמידים אלה אינו מובטח

, "כאליטה"שמשתתפים בה תלמידים שהמנהלים והמפקחים תיארו אותם במסגרת קבוצת המיקוד 

 חברי תנועות נוער כי חלקם הגדול... התלמידים האלה הם"אחת המנהלות מסבירה ". תלמידים טובים"

שתיאור זה של בני הנוער עולה , חשוב לציין". זה באמת ילדים עם איזה שהוא רצון ואיזו שהיא תפיסה

בקנה אחד עם המאפיינים הדמוגרפיים של בני הנוער המצטרפים לתכנית כפי שהוצגו במחקר הקודם 

  ). 2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ-כאהן(

  

חלק מהמורים טענו כי לעתים קרובות . הספר מחו על מצב זה- המורים וגם מנהלי ביתשגם, חשוב לציין

. הם רוצים לשלוח דווקא את התלמידים שמצבם אינו מזמן להם אפשרויות לפעילויות העשרה אחרות

ח וידיעת ”שכן תחום של, צים"הייתה התייחסות גם לחשיבות שיבוצם של עולים חדשים כמש, בנוסף

הם טענו כי המגבלה הכלכלית . תרום לתהליך הקליטה ולהגביר את הזיקה עם הארץהארץ עשוי ל

.  למה למנוע ממנו-אם ילד באמת רוצה : "הספר מחו על היווצרות סלקציה-גם מנהלי בית. מקשה מאוד

כי הילדים יוצאים נורא . כך רוצה אלא אם כן יש מגבלה מספרית-כך גרוע בילד שכל-מה יכול להיות כל

ילדים שחלשים בחוגים חברתיים שונים ופתאום , יש ילדים שבתחומי הדעת הם לא טובים... ליםמתוסכ

". מתרוממים והדבר הזה בהחלט נותן להם כוחות שהם לא מקבלים במקומות אחרים וזה משנה אותם

  . תרומה זו של התכנית לתלמידים כאלה הועלתה גם במחקר הקודם

 
מה לקהילה דווח על תרומה גם לבני הנוער הלא נורמטיביים בשל גם בספרות העוסקת בתכניות של תרו

טוענת שההשתתפות בתכניות של מעורבות ) Quinn )1995 .יכולתן של תכניות אלה לשמש תכנית מניעה

) Sauer) 1991. סוציאלית-קהילתית יכולה להוביל לירידה בהתנהגות מסכנת ולקידום התנהגות פרו

. ת בקרב בני נוער בסיכון מהווה חוויה חדשה שמעלה את הסטטוס שלהםטוענת שמילוי תפקידי מנהיגו

השתתפות בתכנית . הם נתרמים מן היציבות שמאפיינת את המערכת שבמסגרתה הם מתנדבים, בנוסף

להשתתף בפעילות , להתחיל משהו חדש ושונה: מסוג זה אמורה לספק לבני הנוער הזדמנויות שונות

בניגוד להרגשת כישלון המתלווה בדרך כלל לביצוע (ש יכולת לבצע מטלות להרגי, נורמטיבית לבני נוער

ליצור קשר עם מבוגרים המהווים מודלים לחיקוי ואשר ). הספר-דוגמת בית, מטלות במסגרות אחרות

  ).Wynn et al. 1994(מקבלים אותם כפי שהם 
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  צים "ליווי והדרכת המש. 11
  

צים במהלך ביצוע עבודתם כתהליך בלתי נפרד "ים המשהמחקר בחן את סוג הליווי וההדרכה שמקבל

. צים לצורך ליווי והדרכה"ח נשאלו על מתכונת הפגישות שהם מקיימים עם המש"מורי השל. מהכשרתם

, צים באופן קבוע"שמחצית המורים מקיימים פגישות קבוצתיות עם המש,  עולה13מהממצאים בלוח 

  . רובם בתדירות של פעם בשבוע

  

 שדיווחו שכלל אינם 2%צים לפי הצורך לעומת "ישה אחוזים נפגשים עם קבוצת המשארבעים וש

חלק גדול מהמורים מדווחים על פגישות פרטניות לצורך ליווי והדרכת . מקיימים פגישות קבוצתיות

מעיבוד נוסף של המידע על אודות . עושים זאת לפי הצורך ולא במתכונת קבועה) 82%(רובם ; צ"המש

שאחוז לא מבוטל , צים עולה"צים לצורך ליווי עבודת המש"ח לבין המש"ישות בין מורי השלמתכונת הפג

לפי הצורך ולא על פי מתכונת ) קבוצתית ופרטנית(מבצעים את שני סוגי הפגישות ) 42%(מבין המורים 

 12%-ו, ופרטניות לפי הצורך, מקיימים פגישות קבוצתיות באופן קבוע) 38%(מעל שליש המורים . קבועה

אחוזים בודדים דיווחו על שילובים אחרים בין . מקיימים את שני סוגי הפגישות לפי מתכונת קבועה

שלא נמצאו הבדלים מובהקים במתכונת פגישות הליווי לפי מספר , מעניין לציין. מתכונות הפגישות

  . ולפי ותק המורה, הספר-צים פעילים בבית"מש

  

  )וזיםבאח(צים "ליווי והדרכת המש: 13לוח 
  ההדרכה/מתכונת הליווי  כ"סה
  פגישות קבוצתיות  100

  מתכונת קבועה  52
  לפי הצורך  46

  לא מתקיימות  2
    

  תדירות הפגישות הקבועות  100
  פעם בשבוע  70

  מספר פעמים בחודש  9
  פעם בשבועיים  14

  אחר 7
    

  פגישות פרטניות  100
  מתכונת קבועה  16
  לפי הצורך  82

  לא מתקיימות 4
  

  ח "התמיכה שמקבלים מורי השל. 12
  

ח וידיעת הארץ מספק למורים עצמם "נדבך לא פחות חשוב בהפעלת התכנית הוא התמיכה שתחום השל

בחומר כתוב ובהתמצאות של , תמיכה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהשתלמויות. לצורך ביצוע תפקידם

  . במהלך העבודהלפניות כאשר מתעוררים בעיות או קשיים שונים " כתובת"
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. ח עוברים השתלמויות שונות בנושאים מגוונים בתחום"מורי השל, ח"בנוסף לקורס מדריכי השל

, כגון הכרה של מסלולי טיולים חדשים, השתלמויות אלו הן בעלות גוון מקצועי הכולל מידע ועדכונים

, ח"לדברי מורי השל, יותלמרות קיומן של הכשרות מקצוע, עם זאת. ומידע עדכני בנוגע לאתרים שונים

  . צים"מערך ההשתלמויות אינו כולל מתן מידע ותמיכה בנוגע להפעלת מש

    

. שהתחום מספק למילוי התפקיד,  מציג את הערכת המורים את מידת התרומה של ההשתלמות14לוח 

עם . שקרוב למחצית המורים סבורים שהתרומה היא רבה מאוד וכרבע סבורים שהיא רבה, מהלוח עולה

 7%-ו, כך תורמת להם-אין להתעלם מהעובדה שחמישית מהמורים סבורים שההשתלמות לא כל, זאת

  . אף ציינו שאינה תורמת להם כלל

  

  )באחוזים(לפי ותק המורים בתפקיד , ח מההשתלמות"שביעות רצון של מורי השל: 14לוח 
 5-יותר מ
  שנים

2-5 
  שנים

עד 
  שנתיים

  
  כ"סה

ח וידיעת "גרת תחום שלההשתלמות שהמורה עבר במס
  הארץ תורמת לו ידע ושליטה רלוונטיים למילוי תפקידו

  במידה רבה מאוד 47 37 54 50
  במידה רבה 26 28 23 28

  במידה מועטה  20 35 17 6
  כלל לא 7 - 6 16

  

הממצאים מגלים תמונה . נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית לפי הוותק בתפקיד של המורים

 5מעל (או ותק רב בתפקיד , ) שנים2-5בין (אחוזים גבוהים של מורים בעלי ותק בינוני , מחד. תמעניינ

ציינו שההשתלמות תרמה , העובדים בתפקיד זה עד שנתיים, בהשוואה למורים החדשים יותר, )שנים

ח שהצביעו על היעדר "גם האחוזים של מורי של, מאידך).  בהתאמה38%- ו50%, 54%(להם רבות 

ייתכן שהמורים החדשים טרם הספיקו לעבור מספיק . עולים עם הוותק של המורים, חלט של תרומהמו

שמונה , ואכן. ועל כן אחוז קטן יותר ציינו תרומה מרבית של ההשתלמות למילוי התפקיד, השתלמויות

 שציפיותיהם של המורים הוותיקים ביותר, מצד שני נראה. מורים ציינו שלא עברו השתלמות כלל

ביחס למורים , )17%(ולכן אחוז גבוה יותר , "עליית מדרגה"מההשתלמות גבוהות יותר ומצפים ממנה 

  . ציינו את היעדר תרומתה של ההשתלמות למילוי תפקידם, האחרים

  

מה היה , או כלל לא ייחסו תרומה להשתלמות, אשר ייחסו תרומה מועטה בלבד, שאלנו את המורים

חסר , שכאמור, תחום, צים"חלקם קשורים ספציפית להכשרת המש, יםהועלו מספר תחומ. חסר להם

המורים ציינו כי ישנו צורך במתן דוגמאות להשמת . במסגרת ההשתלמויות שהמורים מקבלים

צים ואף יצירה של הגדרה עדכנית של "במתן דוגמאות לפעילויות שונות עם המש, הספר-צים בבית"המש

ח ציינו שיש לתת חומר שמותאם "חלק ממורי השל, בנוסף. צים"צים ושל המלווה של המש"תפקיד המש

 החלפת מידע -וליצור יותר הזדמנויות ללימוד עמיתים , )ערביים, דתיים(למגזרים שונים בחברה 

מדברי המורים עולה צורך ביצירת השתלמות ומתן מידע יישומי . ח"והתייעצות הדדית בין מורי של

  . צים"בנוגע להפעלת המש

   

  



  

  30

   דפוסי פנייה לבעלי תפקיד בעת הצורך 12.1
כי רוב המורים חשים שיש להם , עולה, כפי שהם עצמם תופסים זאת, מבחינת דפוסי התמיכה למורים

בביצועה של פעילות , )80%(אל מי לפנות כאשר הם נתקלים בבעיות או בקשיים בתכנון הפעילות 

צים דורשת "ס לקשיים בהשמת המשהתמיכה ביח). 63%(צים "או בהשמת המש, )72%(צים "המש

לאור העובדה שמעל לשליש ציינו שאין להם למי לפנות כאשר הם נתקלים בקשיים , תשומת לב מיוחדת

  . כאלו

  

שביחס , כאשר שאלנו את המורים למי הם פונים במידה שהם נתקלים בקשיים במסגרת עבודתם עלה

או לפחות חשים שהם יכולים לפנות , המחוזירבעים ציינו שהם פונים למפקח -שלושה, לקשיים בתכנון

ח "הספר ולמורי של-כגון למנהל בית, אחוזים קטנים יותר פונים לבעלי תפקידים אחרים). 15לוח (אליו 

ארבעים ושישה ). ספר אחרים-או בבתי, ח נוסף"אם יש בו מורה של, ספר-בתוך אותו בית(אחרים 

 פונים 9%-ו, הספר- פונים למנהל בית30%, ילותאחוזים פונים למפקח ביחס לקשיים בביצוע הפע

 10%, בנוסף. צים"אחוזי פנייה דומים לאלה האחרונים עלו ביחס לקשיים בהשמת המש. לעמיתיהם

צים "המש, 10כפי שמוצג בפרק . מהמורים ציינו שהם פונים לרכזת השכבה כאשר יש קושי בהשמה

הקמת , כגון ארגון טקסים, ספריות שונות-יות ביתאלא גם בפעילו, ח גרידא"פעילים לא רק בפעילות של

  .משמעותית יותר, צים"הפנייה לרכזת השכבה בעת קשיים בהשמת המש, על כן. 'חדר זיכרון וכו

  

  )*באחוזים(גורמים שאליהם המורים פונים כאשר מתעוררים קשיים בעבודתם   : 15לוח 
    גורמי פנייה

  תפקיד
  **אחר

  ת/רכז
  השכבה

  ח"מורי של
  יםאחר

  -מנהל בית
  ספר

  מפקח
  מחוזי

  
  כ"סה

  
  קשיים

  בתכנון הפעילות 100 74 12 8  3 3
  בביצוע הפעילות 100 46 30 9  7 8
  צים"בהשמת המש 100 46 32 8  10 4

  אחוזים מתוך המורים שציינו שאכן חשים שיש להם למי לפנות*  
  סגן מנהל, רכז חינוך חברתי, מורים מקצועיים** 
  

הספר משמעותית יותר ביחס לקשיים הקשורים לביצוע הפעילות והשמת - של מנהל ביתמעורבותו, כצפוי

הספר העידו -רבים ממנהלי בית, שכאמור, בהקשר זה חשוב להזכיר. מאשר לתכנון הפעילות, צים"המש

המפקח המחוזי . על מעורבות נמוכה יחסית שבאה לידי ביטוי בעדכונם בלבד לגבי פעילויות שנערכות

ביצוע (הן ביחס לתכנון הפעילות והן ביחס ליישומה , ובת לפנייה כאשר מתעוררות בעיותנתפס ככת

אחוזים גבוהים יותר של מורים התייחסו לכתובת זו ביחס לקשיים בתכנון , עם זאת). צים"והשמת המש

  . לעומת ביחס לביצוע ולהשמה, הפעילות

  

   חומר כתוב ומידע המגיע מהמטה 12.2
ח מקבלים לביצוע תפקידם הוא החומר הכתוב המועבר "הקשר לתמיכה שמורי השלנושא נוסף שנבדק ב

שלישים מהמורים סבורים שהמידע הכתוב שמגיע -ח עולה ששני"מדיווחם של מורי השל. מהמטה

המורים ציינו שהם מקבלים מידע מקצועי ). 20לוח (אליהם מטעם התחום מספיק לשם מילוי תפקידם 

  . וכן כי חומר זה נגיש בספריות, דיעת הארץח וי"עדכני בתחום של של
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המורים ציינו שאין מספיק , ח וידיעת הארץ"למרות שניכרת שביעות רצון מהחומר הכתוב בתחום של

ח "מדריך של"בדקנו את מידת ההיכרות והשימוש עם , בהקשר זה. צים"חומר מנחה לעבודה עם מש

שמש דוגמה לחומר כתוב שהוכן ביוזמת המטה עשוי ל" מדריך"ה".  הכשרה ופעילות-וידיעת הארץ 

בדיקה זו עשויה להעיד , בנוסף. צים"ולצורך תכנון וביצוע של הכשרת המש, ח"לשימושם של מורי השל

  . והרלוונטיות שלו, על מידת ההיכרות עם מדריך זה

  

 את ח המפעילים"את מורי השל הינו מדריך שמנחה"  הכשרה ופעילות-ח וידיעת הארץ "מדריך של"

כולל מערכי שיעורים ומספר שעות מומלצות שיש " מדריך"ה. צים"צים כיצד לעבוד עם המש"המש

צידה לדרך ": החומר במדריך זה משלב בין שתי חוברות קיימות במערכת. להקדיש לפעילויות שונות

 אי ה"יןערנית הגתכ". צים" המשיעם התאמה של התכנית האחרונה לצורכ, "תכנית הגרעין"ו" צ"למש

ת ות במסגריגות הקיימההמנ רה ונוער בעבור כלל תכניותבח להניתכנית הכשרה שנכתבה במסגרת מ

. אחתה שקכמת וגימנההא  לכל נושרהשלהכס סישמהוות בת וילויעפ לש הרושהיא מציגה  .המינהל

 ןכמ חרולא ,תויגמנה על תיירה כללמאכ" עיןהגרת כנית"ת  אבתוכל כל םודקה יתי הלהנימל הה שרמטה

ת ולמידל, השלי ודייחנה הבלמת  ספציפיתהיהשה דובעת כנית צמה לעחס לנניותתכת מהח אללכר לאפש

 כוללת מערכי הדרכה ופעולות הדרכה שבהתחלה רוכזו "צ"צידה לדרך למש"החוברת . הלשים חלמתו

ת יסודו"שהחוברת , מתוך הריאיון שערכנו עם איש המטה עולה". יסודות בהדרכה"בחוברת שנקראת 

ולאחר מכן שוכללה ושופרה על סמך , שלושה קורסים במהדורה מצולמת-עברה הרצה בשניים" ההדרכה

החוברת ". צ"צידה לדרך למש"מהדורה זו נקראת . הניסיון שנצבר כתוצאה מהשימוש שנעשה בה

בתחומים של " תוספות מקצועיות. "2; יסודות בהדרכה, עקרונות הדרכה. 1: מורכבת משני רכיבים

  .בנוסף החוברת כוללת שירים שקשורים במולדת. אותמחנ

  

ח וידיעת "מדריך של"הוליד את , כאמור, איש המטה הסביר לנו על השילוב בין שתי החוברות אשר

ואילו , ]בתחום של העבודה בשטח[זה ממש מקצועי ' צ"צידה לדרך למש'"":  הכשרה ופעילות-הארץ 

בשילוב בין שתי , כלומר".  יותר הבנת תהליכים וכדומה...עוסקת באלמנטים אחרים' תכנית הגרעין'

הנושאים שעוסקים בהכרת הארץ ומיומנויות " צ"צידה לדרך למש"החוברות נלקחו מתוך החוברת 

: צים" השנייה של תכנית המשההאשי"נתנה ביסוס למה שתואר כ" תכנית הגרעין"בעוד ש, שדה

יותר מתאימים לתכנית "ל פי דיווח איש המטה היו נלקחו תכנים שע" תכנית הגרעין"מתוך ". החברותא

השילוב בין שתי ". היישומים צריכים להיות תואמים את הנושאים שלנו"וכן הודגש בחוברת ש, "ח"השל

ח ותיקים ומנוסים "ידי צוות שריכז איש המטה ושהיה מורכב ממספר מורי של-החוברות נעשה על

על פי איש המטה היה זה . צים"יכים ראשיים בקורסי משצים ומדר"מנהלי קורסי מש, "מהטובים שהיו"

וגם התנסה וגם הפעיל , הבין את הדברים לעומק, הבין את היעד ואת הכוונות, צוות שהבין את המטריה"

  . ט"המדריך יצא לאור בסיוון תשנ". צים"מש

  

הכשרה  -ח וידיעת הארץ "מדריך השל" מציג ממצאים על מידת ההיכרות של המורים עם 16לוח 

שמידת ההיכרות , מהלוח עולה. ומידת השימוש בחוברת בקרב אלה שאכן מכירים אותה, "ופעילות

אחוז דומה אינם ,  מהמורים מכירים את המדריך42%-נמצא ש, כך. חלקית למדי" מדריך"והשימוש ב

  .  דיווחו שאינם בטוחים אם מכירים אותה או לאו15%-מכירים אותה ו
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ח וידיעת הארץ ומידת ההיכרות ”ן מהמידע הכתוב המתקבל מתחום שלשביעות הרצו: 16לוח 
  )באחוזים" ( הכשרה ופעילות-ח וידיעת הארץ "מדריך של"והשימוש ב

   כ"סה
52=N  ח וידיעת הארץ מספק לשם מילוי תפקידו"המידע הכתוב שהמורה מקבל מתחום של  
  האם המורה מכיר את המדריך  
  כן  42
  לא  43
15  
  

  לא בטוח

23  
 

  צים"המורה עושה שימוש רב או רב מאוד במדריך לצורך בניית תכנית הפעלה למש

  צים שמוצעת במדריך"השונים של הכשרת המש* המורה נעזר בחלוקת הזמן בעבור השלבים  
  באופן מלא  20
43  
  

  באופן חלקי

  *ד במידה רבה או רבה מאו-המורה מוסיף פעילויות שלו לפעילויות המוצעות במדריך  80
  ) מכלל המורים42%(אחוז מתוך המורים שדיווחו שמכירים את המדריך * 
  

התבקשו לציין באיזו מידה הם עושים שימוש בו לצורך בניית " מדריך"ח שמכירים את ה"מורי השל

ובאיזו מידה , האם הם נעזרים בו לצורך חלוקת הזמן בין הפעילויות השונות, צים"תכנית הפעלה למש

 מכלל המורים 23%הכל -ומראים שבסך, 16הממצאים מוצגים בלוח . לויות משלהםהם מוסיפים פעי

דיווחו שהם עושים בו שימוש רב או רב מאוד לצורך , ")מדריך"כמחצית מבין המורים שמכירים את ה(

; "מדריך" נעזרים באופן מלא בחלוקת הזמן בין הפעילויות השונות אשר מוצעות ב20%; בניית התכנית

במידה רבה ,  מהמורים מוסיפים פעילויות משלהם80%-עולה ש, בנוסף. ם זאת באופן חלקי עושי43%-ו

  .לאלו המוצעות במדריך, או רבה מאוד

  

כדוגמה " מדריך"ח מכירים את ה"ממצאים אלה מלמדים שקיימת שונות רבה ביחס למידה בה מורי של

דבר העשוי , ימוש יחסית מועטנעשה ש" מדריך"בנוסף עולה שב. של חומר כתוב ומסודר שבא מהמטה

ממצאים אלה מאכזבים עוד יותר לאור . לצורכי המורים" מדריך"להצביע על חוסר התאמתו של ה

ישנם כאלה שהיו , ושעושים בו שימוש, "מדריך"העובדה שיש להניח שבין המורים שמכירים את ה

ה לצורך הפצה והיכרות ושהיכרותם אותו באה משם ולא כתוצאה מפעילות המט, שותפים בבנייה שלו

  .של החוברת

  

  קשיים תקציביים בהפעלת התכנית. 13
  

ושנוגעת בצורה זו או אחרת לכל התחומים שנבדקו , ידי מקורות מידע שונים-סוגיה חשובה שהועלתה על

  . קשורה לקשיים תקציביים בהפעלת התכנית, במחקר

  

התייחסו להיעדר , צים מחוזיים"ח המלווים קורסי מש"שכשליש ממורי השל, נתוני הסקר מראים

ו את הקושי בהוצאה לפועל של הפעילות ביעה המפקחיםגם . תקציב או סבסוד של הפעילות המחוזית
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יעשו לך ' מישהו ש'לחלוב'הקטע הזה של חוסר יכולת להתארגן בלי ": בעיות תקציביותהמחוזית בשל 

  ....". לא מסייע ואפילו מקשה, 'טובה

  

חוזיים דיווחו על הקושי בגיוס משאבים לשם הוצאה לפועל של פעילות המורים והמפקחים המ

אחד . תחבורה למקום הפעילות ובתשלום בעבור הכניסה לאתריםנושא הוהתמקדו בעיקר ב, צים"המש

זה . וזה הופך להיות קשה יותר ויותר  בעייתיואהתקציב של עלויות הנסיעות ה: "המפקחים הסביר זאת

ואין שום מערכת . נפגשים ולהם זה הרבה כסף] צים"המש[ך חזור כל פעם שהם  שקלים לנסיעות הלו20

    ".שמתייחסת או מממנת או מסייעת בעניין הזה

  

נושא זה עלה במסגרת . צ"הקושי התקציבי בא לידי ביטוי גם בהתייחסות לעלות קורס הקיץ למש

עלות הקורס הולכת , חיםלטענת המנהלים והמפק. הספר-קבוצות המיקוד של המפקחים ומנהלי בית

, צים"וכך נוצרים מחוזות שלא יכולים להוציא לפעילות את כל המועמדים להיות מש, וגדלה מדי שנה

לשיקולים אלה יש . אלא עלויות הקורס, השיקול המרכזי הוא לא חוסר התאמה לתכנית, כאמור, שכן

  ").צים" קבוצת המשקשיים הקשורים בהרכב"ראה לעיל (צים "השלכות על אפיון קבוצת המש

צים קשור בכך "של משאבים לפעילות המשמסודר הנימוק שהביאו חלק מהמפקחים לגבי הקושי בגיוס 

אין לנו : "אחד המפקחים מסביר. שאין תכנית המצריכה הקצאת תקציבים מסודרת מצד המטה

 אני לא אומר . יש קשיים במטה-,' ה,ד,ג,ב,הנה אלה התכניות שלנו א'אפשרות בתחילת השנה להגיד 

ולכן בתכנון מראש בגלל שאין . גם הם לא תמיד יודעים מה התקצוב שלהם, לא רוצים] המטה[שהם 

אם היה שלד מובנה ומסודר היה הרבה יותר קל . ..כך מקצים כספים לזה-לא כל, תכנית מחוזית מובנית

  ". להתמודד עם העניין הזה

  

ל הולם בעבור המורים המלווים את הפעילות המורים והמפקחים התייחסו להיעדר תגמו, בנוסף

ולכן , מובנית ומוכרת במטה, הפעילות של המורים המלווים אינה מעוגנת, לטענת המפקחים. המחוזית

ולכן המורים אינם מתוגמלים כראוי בעבור , לא תמיד מקצים תקציבים בעבור פעילות זו של המורה

 התגמול יוצר מצב בו לחלק מהמורים אין מוטיבציה ח ציינו שהיעדר"חלק ממורי השל. פעילותם במחוז

אצלנו זה : "אחד המפקחים מתאר את הקושי. שכן פעילות זו דורשת זמן רב, ללוות פעילות מחוזית

אין מושג שנקרא מלווה . מדריכים פועלים בצורה לא מובנית. בנוי על רצון טוב, נעשה וולונטרית

. אפשר לבנות מערכת סביב וולונטריזם-אי.  משוגעים לדבר!עובדים פה על רצון טוב בלבד... צים"מש

זה חוסר המבניות של העניין . בקורס מצליחים להביא אותם אבל במהלך השנה חייבים לתקצב את זה

". זה יכול לשפר את העניין. מערכת מלווה מובנית שתתן גיבוי לדבר הזה. יש למסד את העניין. שמקשה

אחד מהם . צים"ח בהצלחת תכנית המש"ן את התרומה של מדריך השלהספר הרבו לציי-גם מנהלי בית

  ".צים"זה קם ונופל על מי שמלווה ומנחה את המש: "הסביר

  

  שכמעט מחצית המורים , באופן ספציפי יותר עולה. הספר-ח בבית"קושי זה עלה גם ביחס למורי השל

נמצאו הבדלים בין , בעניין זה. ציינו את חוסר התגמול בעבור פעילות מעבר לשעות הלימודים) 48%(

שסוגיה זו מהווה קושי לאחוזים גדולים מבין , נמצא, כך. הספר-צים בבית"המורים לפי מספר המש

או למורים שעובדים עם קבוצה גדולה , )58%(צים " מש9-15המורים שעובדים עם קבוצה בינונית המונה 

). 34%(צים " מש8 קבוצה קטנה של עד בהשוואה לאחוז המורים שמפעילים, )55%(צים " מש16+של 
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גם , כך גם מתקיימת יותר פעילות, צים גדולה יותר"שככל שקבוצת המש, ייתכן שממצא זה קשור לכך

לעתים קרובות משמעותה של פעילות רבה יותר היא השקעה רבה יותר , בנוסף. מעבר לשעות הלימודים

  .של זמן ועבודה מצד המורים

  

  סיכום ודיון . 14
  

-  רמה מחוזית ורמה בית-צים כללה בדיקה בשתי רמות "רכה של הכשרת ההמשך של תכנית המשההע

לתכנים שהן כוללות ולאופן ביצוע , בהערכה זו התייחסנו לסוגי הפעילויות המועברות בפועל. ספרית

בחנו את תפיסתם של בעלי התפקיד השונים בתכנית את הרצף בין הפעילות המחוזית , בנוסף. הפעילות

צים בפעילויות ואת "את ההשמה של המש; את הצרכים הלימודיים של משתתפי התכנית; ספרית-והבית

  .תרומת ההכשרה להכנת בני הנוער לביצוע תפקידם

  

ספר שמפעילים -קבוצת מיקוד של מנהלי בתי; המידע שנותח נאסף באמצעות ריאיון עומק עם איש מטה

 שאלונים 169מידע נוסף התקבל באמצעות . וזייםוקבוצת מיקוד נוספת של מפקחים מח, צים"מש

הספר -שבנוסף לתפקידם בבית, ח" נספחים לשאלון בעבור מורי של52-ח ו"שנאספו מכלל מורי השל

  .בביצוע ובליווי של קורסי ההשתלמות המחוזית, מהווים גם שותפים בתכנון, צים"כמפעילי מש

  

   עיקרי הממצאים14.1
  פעילות מחוזית 

הכשרת ("דע השונים קיבלנו עדויות לכך שברמת המחוז לא קיימת תכנית הכשרה ממקורות המי

בכל , אלא שמתקיימת מסורת של פעילויות המבוצעות מדי שנה באופן קבוע, מובנית ומסודרת") המשך

מכך , לטענת המפקחים, התכנון וההוצאה לפועל של הפעילות בכל מחוז בנפרד נובעים. מחוז בנפרד

המגבלות והצרכים הייחודיים של כל ,  וטובה המאפשרת לקחת בחשבון את השונותשזוהי דרך נוחה

  .מחוז

  

אין שונות בין סוגי הפעילויות , למרות שהמחוזות פועלים בנפרד בתכנון ובהוצאה לפועל של הפעילויות

המידע שנאסף באמצעות הטופס עולים חמישה סוגים מרכזיים של מ. שנעשים במחוזות השונים

וכן לעתים המחוז יוזם , מחנות בחגים, ח"פעילות נושא סביב תחומי של, צעדות, ימי עיון: פעילויות

  .הספר-פעילויות ברמת הרשות המקומית או פעילויות ברמת בית

  

כגון , ח וידיעת הארץ"צים תכנים הקשורים בתחום של"במסגרת הפעילות המחוזית מועברים למש

  .ה בתחומי ידיעת הארץ והכרת מסלולי טיוליםהעשר, מיומנויות הדרכה, מיומנויות שדה

  

ח וידיעת "צים ליישם ולהתנסות בשטח בידע בתחומי של"מטרות ההכשרה המחוזית הן לאפשר למש

חלק מהמפקחים טענו , בנוסף. הארץ שהם רוכשים במסגרת השלבים המוקדמים יותר של ההכשרה

מדיווח המפקחים . לפי החברה והקהילהשמטרת הפעילות היא להקנות ערכים של מנהיגות ואכפתיות כ

-ימי עיון משמשים בעיקר לשם הכנה לתפקיד על. עולה כי לסוגים שונים של פעילויות יש מטרות שונות

הצעדה נועדה לשם . או מתן משוב וסיכום של הפעילות בעת סיומה, ידי תיאום ציפיות לפני הפעילות
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שנערכים , המחנות.  שיתוף פעולה וגיבוש חברתי,הקניית ערכים חברתיים הכוללים טיפוח רוח צוות

, ולכן הם מיועדים לאפשר יישום נרחב יותר של מיומנויות שדה, נמשכים מספר ימים, בחופשות ובחגים

  .ח"והעשרה בנושאי ידיעת הארץ ושל, הסתגלות לתנאי שטח, הדרכה

  

באמצעות , ילויות עצמןצים במסגרת הפע"צים בפעילויות המחוזיות מתבטא בתפקוד המש"שיתוף המש

. צים מנווטים ודואגים לכלל הצרכים בשדה"המש, לטענת המפקחים. עבודה עצמאית שלהם בשטח

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

  .צים מחוזית"הנהגת מש

  

יווחו שהם מרוצים או מרוצים מאוד ח ד"שלישים ממורי השל-הממצאים מצביעים על כך ששני

המחוזות בהם . בבחינה של שביעות הרצון נמצאו הבדלים מובהקים בין המחוזות. מהפעילות המחוזית

במגזר הערבי . תל אביב וירושלים, מרכז, רוב המורים הביעו שביעות רצון מהפעילות המחוזית הם חיפה

כך -מרוצים מאוד ומרוצים לבין אלה שלא כלובמחוז דרום המורים נחלקים שווה בשווה בין אלה ש

מבין המורים שהם מרוצים או ) כשליש(במחוז צפון ציינו אחוז נמוך יחסית . מרוצים או בכלל לא

  .מרוצים מאוד

  

  ספרית -פעילות בית

הספר תהליך ההכשרה אינו מבוסס על תכנית מובנית אלא מתרחש תוך כדי תכנון וביצוע של -גם בבית

.  שעות חודשיות בממוצע7-ספרית מוקדשות כ-הממצאים מראים שלפעילות הבית. ותפעילויות שונ

מעל מחצית . 15צים הממוצע הנו "כאשר מספר המש, צים"קיימת שונות גדולה בגודל קבוצת המש

כרבע ". מחויבות אישית"צים פעילים בתכנית במסגרת של "המורים דיווחו שלפחות חלק מהמש

צים "כמחצית המורים דיווחו שרוב המש. צים פעילים במסגרת של תכנית זו"מהמורים דיווחו שכל המש

) כשליש(עם זאת ישנו אחוז לא מבוטל של מורים , ספרית במשך שנתיים-פעילים במסגרת הפעילות הבית

  .צים פעילים במשך שנה"שדיווחו שרוב המש

  

ת השדה ולתכנים הקשורים ספרית יש נגיעה לתכנים הקשורים ישירות לפעילו-במסגרת הפעילות הבית

תכנים הקשורים לפעילות שדה עליהם מושם דגש רב מאוד הם מיומנויות שדה : להדרכה ומנהיגות

בין , תכנים הקשורים להנהגה ומנהיגות עליהם מושם דגש רב מאוד הם; והעשרה בתחומי ידיעת הארץ

  .מיומנויות הדרכה והתנסות בהדרכה, היתר

כגון , ספרית קשורים בעיקר לפעילויות שדה-צים ברמה הבית" המשסוגי הפעילויות בהם עוסקים

הספר -צים משולבים גם בפעילויות בבית"המש, בנוסף. הדרכה בטיולים ובגיחות והכנה של ימי שדה

הספר -כגון ארגון של טקסים בבית, ח וידיעת הארץ”ובקהילה שאינן קשורות ישירות לתחום של

  . הספר כמו הכנת חדר זיכרון-תופרויקטים מיוחדים בבי, וביישוב

  

צים עשויה להוות דרך להתמודדות עם קושי שעלה בדוח המחקר הקודם "הצעה של מגוון פעילויות למש

- כאהן(ח "צים הממוקד מאוד בתחום השל"צים לנוכח תיאור תפקיד המש" קושי בהשמה של המש-

יווח שהתקבל בשני המחקרים בא מאחר שהד, עם זאת). 8פרק , 2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ

אפשר -אי, )ח"צים עצמם ובמחקר הנוכחי מורי השל"במחקר הקודם המש(משני מקורות מידע שונים 
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אך כדאי לתחום לבדוק את עצמו , צים"לבחון האם חלה הרחבה בהצעה של הפעילויות להשמת המש

  . בסוגיה זו

  

אשר מתקיימות במהלך , צים" והדרכת המשח דיווחו על מתכונת של פגישות לצורך ליווי"מורי השל

וכמחצית דיווחו על ,  דיווחו על פגישות קבוצתיות לפי הצורך40%מעל . התכנון והביצוע של הפעילויות

דיווחו על פגישות פרטניות המתקיימות ) 96%(כמעט כל המורים . פגישות קבוצתיות במתכונת קבועה

  .ברוב המקרים לפי הצורך

  

בהקשר זה . הספר-צים כשותפים בתכנון הפעילות במסגרת בית"ים ציינו את המשלמעלה ממחצית המור

צים "כך יותר מורים דיווחו על המש, צים פעילים"הספר כולל מספר גדול יותר של מש-שככל שבית, עלה

דפוסי מעורבותם , צים בפעילויות"למרות שקיים שיתוף של מש. ספרית-כשותפים בתכנון הפעילות הבית

מעורבותם באה לידי ביטוי בעיקר : להראות את אותה מגמה שעלתה מהמחקר הקודםממשיכים 

והרבה פחות בהחלטות אחרות שקשורות , בקביעה של תפקידם בפעילות ובהכנות לקראת הפעילות

  .במקום או במהלך הפעילות, בתוכן

  

  .הספר-צים במסגרת בית"הממצאים מצביעים על שביעות רצון מצד המורים מפעילות המש

  

   צים"התפיסה של בעלי התפקידים השונים את הפעילות של המש

: צים מתקיימת תוך כדי תכנון וביצוע של הפעילויות בשתי הרמות"הכשרת ההמשך של המש, כאמור

במסגרת פעילויות אלו מועברים תכנים הכשרתיים בתחום ידיעת הארץ . ספרית-המחוזית והבית

, לכן. צ"ייתה אמורה לתרום ולהוסיף לידע ולמיומנויות המשכל אחת מהרמות ה. ומיומנויות הדרכה

בהקשר זה עלה . שיטתי ויעיל, יצירת רצף בין שתי הרמות מהווה תנאי הכרחי על מנת ליצור תהליך שלם

. בצורה דומה, מטרותיה ויעדיה, ח וידיעת הארץ"כי בעלי התפקידים השונים רואים את תכנית השל

מן נושאים שלדעתם הפעילות המחוזית צריכה להתמקד בהם על מנת ח התבקשו לס"כאשר מורי השל

הנושאים המרכזיים שסומנו עלו בקנה אחד עם , ספרית-ליצור קשר ורצף טוב יותר עם התכנית הבית

וגם עם הנושאים שהמורים , הנושאים שהמפקחים דיווחו שהם מעבירים במסגרת הפעילות המחוזית

, הנושאים הם מיומנויות הדרכה. ספרית-ים דגש רב בהכשרה הביתעצמם הציגו כנושאים עליהם הם שמ

  .העשרה בתחומי ידיעת הארץ ומיומנויות שדה

כי קיימת תמימות דעים בין בעלי התפקידים , עולה באופן כללי, למרות שנמצאו הבדלים בין המחוזות

עלה כי ,  העקרוניתלמרות ההסכמה, יחד עם זאת. השונים לגבי מטרות התכנית והתכנים המרכזיים בה

שיוצגו בסעיפים , ממצאים רבים. לא כל בעלי התפקידים מסכימים עם דרך יישום ההכשרה בפועל

  .מעידים על תקשורת ותיאום לוקים בחסר בין הרמות השונות בהן מתקיימת פעילות התכנית, הבאים

  

  ספרית -הקשר והתיאום בין הרמה המחוזית והרמה הבית

 התפקיד קיימת הסכמה לגבי הנושאים בהם הפעילות המחוזית צריכה בקרב כלל בעלי, כאמור

כמעט מחצית מהמורים טענו שהפעילות המחוזית מקדמת רק חלק קטן , ובכל זאת. להתמקד

ממצא . את הנושאים, או כמעט לא מקדמת,  אף ציינו שהיא לא מקדמת15%-ו, מהנושאים שהם ציינו

הנושאים אליהם , עם זאת. ספרית-בין הרמה המחוזית והביתזה מעיד על תקשורת ותיאום לוקים בחסר 
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וייתכן שאם הייתה לנו , ")מיומנויות הדרכה: "לדוגמה(התייחסו המורים הוגדרו באופן רחב ביותר 

  .לא היינו מגלים חפיפה כה רבה, אפשרות להתייחס לנושאים מפורטים יותר

  

מורי , חים המחוזיים לגבי התכנים הרחביםח והמפק"למרות ההתאמה העקרונית בין מורי השל, בנוסף

הספר כחלקית -צ בבית"ח תופסים את תרומתה של הפעילות המחוזית לתפקוד היעיל של המש"השל

צים במידה "רק כמחצית מבין המורים ציינו שהפעילות המחוזית תורמת לתפקוד היעיל של המש: בלבד

ם בין בעלי התפקידים באשר להפעלת גם ממצאים אלה מעידים על חוסר תיאו. רבה מאוד או רבה

. בפרט, ולגבי יצירת קשר ורצף טוב יותר בין הרמות השונות של ההכשרה, בכלל, התכנית המחוזית

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המחוזות, בהקשר זה

  

ספרית והמחוזית היא -דרך נוספת בה ניתן להצביע על תקשורת ותיאום לוקים בחסר בין הרמה הבית

אחוז גבוה מבין כלל מורי . הספר על הנעשה בפעילות המחוזית-ח בבית" העדכון של מורי השלמידת

צים "דיווחו על אי ידיעה לגבי קיומה של הנהגת מש) 42%(צים "הספר המפעילים מש-ח בבתי"השל

שכן הוא מעיד על , לממצא זה יש חשיבות. ח חדשים"אחוזים גבוהים יותר של מורי של, מתוכם. במחוז

או /על הנעשה במחוז שלהם ו, בפרט, ושל מורים חדשים, בכלל, ח"ך שאין עדכון שוטף של מורי השלכ

  . במחוזות האחרים

  

חוסר עדכון המורים , לדוגמה; צים"לתקשורת הלקויה בין הרמות השונות יש השלכות על הפעלת המש

ן קיימת במחוז בו הם במידה שהיא אכ, צים שלהם לקבל הזדמנות שווה להשתתף בהנהגה"מונע מהמש

  .צים היו הכי פחות מעודכנים"ח שעובדים עם מספר מועט של מש"מורי של, בהקשר זה. עובדים

  

דיווחו על כך ) 73%(הבדלים מובהקים עלו בין המחוזות כשאחוזים גבוהים מבין המורים במגזר הערבי 

דרום , במחוזות צפוןכמחצית המורים , בנוסף. צים"שהם אינם יודעים על קיומה של הנהגת מש

מבין המורים ) 23%(וכרבע , צים"ידיעה בדבר קיומה של הנהגת המש-דיווחו גם הם על אי, וירושלים

  .ממחוז תל אביב אינם יודעים על קיומה של הנהגה זו

  

נדרש לתכנן פעילות זו תוך יצירת קישורים ורצף עם ההכשרות , כאחראי על הפעילות המחוזית, המחוז

מדברי המורים עולה צורך להגביר את הקשר ואת התיאום . הספר השונים במחוז-גרת בתיהניתנות במס

  .הספר והמחוז-בין בתי

  
  התקשורת והתיאום בין המטה והשטח 

ובאו לידי ביטוי במספר , בין המטה והשטח: תקשורת ותיאום לוקים בחסר נמצאו גם ברמה נוספת

  .ממצאים שעלו בדוח זה

  

ח וידיעת "מדריך של"את מידת ההיכרות והשימוש ב, כאמור, ח בחנו"השלבמסגרת השאלון למורי 

תכנית "שכוללת שילוב בין , מדריך שיש בו הצעה לתכנית הכשרה ופעילות, " הכשרה ופעילות-הארץ 

לא הכירו בכלל את ) 43%(אחוזים גבוהים יחסית מבין המורים ". צ"צידה לדרך למש"והחוברת " הגרעין
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ממצאים אלה מעידים על בעייתיות . שירית מהמורים לא היו בטוחים על מה שאלנוומעל ע, "המדריך"

  .ח"ובהבאתו למודעות של מורי השל, בהפצה של חומר עזר שנוצר מיוזמתו של המטה

  

, מעידים על חוסר התאמתה של החוברת לצורכי המורים" מדריך"הממצאים על דפוסי השימוש ב, בנוסף

. עושים בו שימוש רב או רב מאוד, "מדריך"ן אלה שאכן מכירים את המבי, שכן רק כמחצית המורים

מדיווח המורים עולה צורך בבדיקת שטח מעמיקה יותר מצד המטה את הצרכים של המורים ביחס 

שהחומר שמגיע מהמטה , מדיווחם של המורים עלה. לחומר כתוב שיכול לשרת אותם בביצוע תפקידם

, לא מגיע אליהם כלל חומר שיכול לסייע בבנייה של תכנית הכשרהאך , ממוקד בתחום של ידיעת הארץ

עלה , כן-כמו. 'וכו, צים"בליבון בעיות שעלולות להתעורר בעבודתם של המש, בהערכה של פעילויות

שבאמצעותו יוכלו המורים ללמוד מהניסיון , דוגמת עיתון של התחום, הצורך ביצירה של חומר מעדכן

  .ה נעשה בתחום במקומות אחריםולדעת מ, של מורים אחרים

  

. מהמחוז למטה: שהליקויים בתיאום ובתקשורת בין שתי הרמות פועלים גם בכיוון ההפוך, חשוב לציין

. במסגרת קבוצת המיקוד עלה הקושי של מפקחי המחוזות לקבל התערבות והחלטות המגיעות מהמטה

ח מבלי להתייחס למגבלות חלק מהמפקחים טענו שהמטה מנותק מהשטח ומטיל משימות על השט

אם כי לא ברור אם , המפקחים הרבו להביע מורת רוח מניסיונות התערבות אלה. ולאילוצים הקיימים

, לדוגמה. או שמא הם אינם מעוניינים בהתערבות המטה, המפקחים מתקשים למלא את החלטות המטה

צים בנוסף לפעילות "יר למשידי המטה שיש להעב-כי הנושאים השנתיים שנקבעים על, המפקחים ציינו

נושאים אלה לא תמיד תואמים את , לטענת המפקחים. בצורה שרירותית" מונחתים"השוטפת 

והמפקחים נאלצים לקשר נושאים אלה בצורה מלאכותית למהלך הפעילות , הפעילויות הנעשות בשטח

  .השנתית הקבועה

  

, קחים מתנגדים להתערבות המטההמפ, מחד, שכן, הקשר הלוקה בחסר בין שני הצדדים אף מתעצם

נוצרת סתירה שיש צורך . הם מעוניינים במיסוד של התכנית ברמה התקציבית, ומאידך, וחוששים ממנה

שהדרך לקבל , יש לשים לב לעובדה. שיח פתוח בין בעלי תפקידים במחוז ובמטה-להסדירה באמצעות דו

, וזאת, לה ניתן לייעד כספים מבעוד מועדשבשבי, תקציבים היא באמצעות תכנית שנתית מחוזית מובנית

  .תוך לקיחה בחשבון את השונות והייחודיות של כל מחוז

. צים"ח התייחסו רבות לקשיים בהקצאה של משאבים בעבור פעילות המש"גם המפקחים וגם מורי השל

, מורכא. כל מקורות המידע בשטח הציגו נקודה זו כקשה ביותר ובעלת ההשלכות המרחיקות לכת ביותר

המפקחים התייחסו לכך שאין הקצאת תקציבים מסודרת מצד המטה לשם הוצאה לפועל של פעילות 

התחושה הנוצרת בקרב המפקחים . החל בתחבורה למקום הפעילות ועד לכניסה לאתרים, צים"המש

  .היא שבהיבט הכספי הם צריכים להסתדר במידה רבה בעצמם

  

וכך נוצרים , כי עלות התכנית הולכת וגדלה מדי שנה, ענוהספר ט-המפקחים ומנהלי בית, ח"מורי השל

כלל בעלי התפקידים טענו . צים"מחוזות שאינם יכולים להוציא לפעילויות את כל המועמדים להיות מש

  .או לסבסד אותו יותר, שיש להוזיל את עלות הקורס

  

 תגמול הולם למורה המפקחים המחוזיים ציינו גם את הקושי ביצירת, מעבר לקושי במימון הפעילות

פעילות . בפרט, ותשלום בעבור כלל השעות שהמורים משקיעים בתכנית, בכלל, צים"בעבור הפעלת המש
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ותלויה במידה רבה מאוד ביכולת או , על רצון טוב, לטענת המפקחים והמורים, צים מבוססת"המש

  . ברצון האישיים של המורה להשקיע מזמנו החופשי

  

  הספר-מעמד התכנית בבית

התלוננו על הנתק , ח והמורים המלווים פעילות מחוזית"מורי השל, המפקחים, כלל בעלי התפקידים

נתק זה בא לידי ביטוי בעיקר בחוסר שיתוף פעולה . ספרית-צים והפעילות בית"הקיים בין פעילות המש

ובעובדה שאין שעות קבועות המעוגנות במערכת הלימודית להכשרת , הספר-מטעם הנהלת בית

, זאת, צים לביצוע פעילות על חשבון שעות הלימוד"הספר מקשה על שחרור מש-בית, לטענתם. צים"משה

. בניגוד לתכניות מנהיגות אחרות שמקבלות לגיטימציה וגיבוי באמצעות השלמה של שעות לימודים

ת צים המתקיימת בדרך כלל בשעו"המורים אינם מתוגמלים בעבור שעות הדרכה של מש, כאמור, בנוסף

  .הצהריים-אחר

  

צים נקרעים בין "המש: ביצוע של פעילות התכנית על חשבון שעות הלימודים יוצר קונפליקט בשתי רמות

קונפליקט נוסף קיים בקרב מקבלי . הספר לבין המחויבות כלפי התכנית-המחויבות כלפי הלימודים בבית

ני הנוער הזדמנות שווה להיבחר אלה נקרעים בין הרצון לאפשר לכלל ב. ההחלטות ביחס לקבלה לתכנית

לבין מציאת פתרון מעשי של בחירה בתלמידים שיצליחו להתמודד עם השלמת השיעורים , לתכנית

  . בעצמם

  

הספר גם דרך בחינה של תפיסת השותפות והאחריות של -צים בבית"ניתן לבחון את מעמד תכנית המש

ם והדרך בה הם תופסים את מעורבותם בבחינה של המנהלי. ספר כלפי התכנית-גורמים שונים בבית

כי זו באה לידי ביטוי בעיקר במידת ההתעדכנות , צים עולה"בתכנון ובהוצאה לפועל של תכנית המש

למרות המגמה הכללית . ולעתים במעורבות מינימלית של אישור היציאה לפעילות, שלהם בנעשה בתכנית

הכוללת לא רק התעדכנות , ה מאוד של מעורבותיש לציין שחלק מהמנהלים דיווחו על דרגה גבוה, הזאת

  . אלא גם יציאה לפעילויות בשטח, צים"באופן קבוע בפעילות המש

  

המנהלים הרבו להדגיש שהצלחת , מחד. הספר-ערכי למעמד התכנית בבית-ספר הציגו יחס דו-מנהלי בתי

הם נטו להסיר מכלל , דךמאי. הספר-במעורבות ובעדכון של גורמים שונים בבית, התכנית תלויה בשיתוף

בכך שהם חזרו והדגישו את הקושי בעדכון , את האחריות להצלחת התכנית, לרבות מעצמם, הגורמים

ח "ואת האחריות הבלעדית כמעט של מורה השל, הספר על קיומה של התכנית-כלל הגורמים בבית

  .כולל המנהל, הספר-בעדכון על התכנית ובהבאתה למודעות של כלל הגורמים בבית, להצלחת התכנית

  

הספר כשותפים -דיווחו על מנהלי בתי) שליש(שאחוזים יחסית גבוהים מבין המורים , עולה, עם זאת

הספר כתובת חשובה לפנייה כאשר -ח עצמם מוצאים במנהל בית"מורי השל, בנוסף. בתכנון הפעילות

תף השני בחשיבותו השו(צים "מתעוררים קשיים בעבודתם הקשורים לביצוע הפעילות ולהשמת המש

  ).לאחר המפקח המחוזי

  

הממצאים האלה מצביעים על כך שקיים פער בין תפיסת השותפות והמעורבות של המנהל כפי שרואים 

החשיבות שהמורים מייחסים למנהלים כשותפים . ח"לבין התפיסה של מורי השל, אותה המנהלים
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שהקשיים , חשוב לציין. הלים עצמםגבוהה הרבה יותר מתפיסת השותפות של המנ, להצלחת התכנית

צים שנערך לפני "הספר הועלו גם במחקר המעקב אחר תכנית המש-הקשורים למעמד התכנית בבית

במחקר הקודם גם עלה כי למנהל יש כוח . דבר המצביע על כך שהקושי קיים לאורך זמן, שנתיים

לתאם ציפיות באופן מסודר יותר יש למצוא דרך , על כן. הספר-בהענקת מעמד ולגיטימציה לתכנית בבית

עם דגש על רתימת המנהלים לקחת אחריות גדולה יותר להצלחת , הספר-בין המורים לבין מנהלי בית

  .התכנית

  

   בחירת המשתתפים בתכנית

אחד הממדים . בעיקר בתחום הלימודי, "טובים"משתתפים בתכנית תלמידים שנחשבים , כאמור

ההצטרפות לפעילות תלויה בהכרעה . מלית הוא הצטרפות וולונטריתהמאפיינים את הפעילות הבלתי פור

מצב בו תכנית , אפוא, נוצר). Kahane, 1997; 1974, כהנא(אישית ובבחירה חופשית של בני הנוער 

מוצאת , שאמורה הייתה להיות פתוחה לכלל בני הנוער הרואים עצמם מתאימים לתכנית, צים"המש

  .כגון יכולות לימודיות, ים לפי קריטריונים בלתי רלוונטיים לכאורהעצמה מבחינה בין בני נוער שונ

  

, שבחירת תלמידים שמוכרים כטובים בתחום הלימודי, ממחקר המעקב אחר התכנית שנערך בעבר עלה

לא זו . ומתקבלים בה רק תלמידים טובים" סלקטיבית"התכנית היא , כלומר. מעניקה לתכנית יוקרה

עלולים , אך במהלך השנה חלה ירידה בתפקוד הלימודי שלהם, קבלו לתכניתאלא שתלמידים שהת, בלבד

והיו אמורים למצוא , דווקא תלמידים שאינם חזקים מבחינה לימודית. למצוא עצמם מחוץ לתכנית

לאור ההשפעה . מוצאים עצמם מחוץ לתכנית, בתכנית הזדמנות להתבטא ולהצטיין בתחום אחר

בתחומי הדעת "הספר -שלדברי מנהלי בתי, היות דווקא על תלמידיםהחיובית שלתכנית כזאת יכולה ל

, בכלל, יש לתת את הדעת לסוגיית הקבלה לתכנית, "או שחלשים בחוגים חברתיים שונים, הם לא טובים

  . בפרט, ולקריטריונים לבחירת המועמדים

  

-כאהן(תיים  לתכנית הועלתה כבר במחקר המעקב שנערך לפני כשנבחירה התשבעיי, חשוב להזכיר

  .ועל כן הצורך הרב בטיפול יסודי בסוגיה) 2000, באומגולד ודולב, ינסקי'סטרבצ

  

  מקבלים ח"התמיכה שמורי השל

ח וידיעת "ח נבדקה בתרומת ההשתלמויות שהם עוברים מטעם תחום של"התמיכה שניתנת למורי השל

ח "ות של מורי השלובהתמצא, בהתייחסות לחומר הכתוב שהמורים מקבלים מהמטה, הארץ במטה

קרוב (כי אחוזים גבוהים מהם , ח עולה"מדברי מורי השל. בכתובת להתייעצות כאשר מתעוררת בעיה

. סבורים שתרומת ההשתלמות שהם מקבלים רבה מאוד וכרבע מהמורים סבורים שהיא רבה, )למחצית

נו שהיא אינה  אף ציי7%-כך תורמת להם ו-חמישית מהמורים דיווחו שההשתלמות לא כל, עם זאת

שלישים מכלל המורים -ששני, ביחס להתייחסות לחומר הכתוב שהמורים מקבלים עלה. תורמת כלל

למרות שבדיקה , זאת. ח וידיעת הארץ מספק לשם מילוי תפקידם”דיווחו שהחומר הזה בתחום של

, העלתה, ומידת השימוש בו, " הכשרה ופעילות-ח וידיעת הארץ "מדריך של"ספציפית של ההיכרות עם 

  .והדיווח על מידת השימוש בה הוא חלקי בלבד, כי החוברת לא הגיעה לכלל המורים, כאמור לעיל
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, שרובם חשים שיש להם אל מי לפנות כשהם נתקלים בקשיים בתכנון הפעילות, מדיווח המורים עולה

מבין כלל . צים"אחוז נמוך יותר דיווחו על כך שיש למי לפנות כשעולים קשיים בהשמת המש. ובביצועה

האחוזים הגבוהים מבין המורים מעידים על כך , כן-כמו. רובם פונים למפקח המחוזי, בעלי התפקידים

ראוי לציין כי חלק , עם זאת. ח וידיעת הארץ"שרובם מרוצים מהתמיכה שהם מקבלים מתחום של

פת מידע והתייעצות בין החל, מהמורים ציינו בכל זאת שיש צורך ליצור יותר הזדמנויות ללימוד עמיתים

  .המורים

  

   אתגרים להמשך פיתוח התכנית14.2
מתוך הממצאים עולים מספר כיוונים שיש לתת אליהם את הדעת בכל הקשור לתהליך ההכשרה של 

  .צים"המש

 
   תכנית להכשרת המשך

ן ה, צים"תהווה בסיס להכשרת ההמשך של המש, ובאחריותו, ידי המחוז-יצירה של תכנית מובנית על

בין פעילויות . 1: תכנית כזו צריכה ליצור רצף בשני משורים עיקריים. הספר-ברמת המחוז והן ברמת בית

ובין הפעילויות במהלך השנה , כולל רצף בין הקורס בקיץ לבין הפעילות במהלך השנה, בתוך המחוז עצמו

את צריכה לשמש את תכנית כז, כאמור. ספרית-בין הפעילות המחוזית לפעילות הבית. 2; לבין עצמן

ולהיות מספיק גמישה כדי שניתן יהיה לקחת , ח לבנייה של תכנית ההכשרה"המחוז ואת מורי השל

  . בחשבון בתהליך בנייה זה את הצרכים והמגבלות הספציפיים של כל מקום

  

  ח"תמיכה למורי השל

בהערכה , מידהאלא גם בשיטות ל, ח וידיעת הארץ"יצירה של חומר כתוב שיתמקד לא רק בתחום של 

ח בתפקידם כמלווי "חומר מסוג זה עשוי לשמש את מורי השל. צים"ובליווי של פעילות המש

ועל כן יש חשיבות רבה להתאמתו לצרכים ספציפיים של המורים , צים כמנהיגים צעירים"מש

יש לתכנן פעילות הפצה מתאימה לחומר הכתוב על מנת שיהיה זמין לכלל , כן-כמו. בתחומים אלה

  . מוריםה

תכנון של . עשויות לחתור אף הן לכיוון זה, השתלמויות סביב נושאים של פיתוח מנהיגות צעירה 

  . השתלמויות מסוג זה מניח גם בדיקת צרכים בקרב המורים

כגון עיתון של התחום , הינו חומר מעדכן, שגם הוא עשוי לשמש את המורים, חומר כתוב מסוג אחר 

ולהתעדכן ביחס לנעשה בתחום במחוזות , ד מניסיון של עמיתיושבאמצעותו עשוי המורה ללמו

  .אחרים

  

  הספר-שינוי במעמד התכנית במסגרת בית

הספר על חשיבות התכנית ותרומתם של -הגברת המודעות בקרב בעלי תפקידים שונים בבית 

 .הספר ולקהילה בה היא פועלת-המשתתפים לבית
לצורך תכנון פעילות ) 'רכז חברתי וכו, מחנכים, נהלמ(הספר -הגברת השיתוף של גורמים שונים בבית 

  . התכנית

 .ספרית-הטמעתה של פעילות התכנית בכלל הפעילות הבית 
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, אשר יכסו לא רק את פעילות השדה, קביעה של מספר שעות מעוגנות במערכת לפעילות התכנית 

 . ואת אלה המעריכות אותה, אלא גם את הפעילויות המכינות את היציאה לשטח
  

  בדיקה של תהליך המיון של המשתתפים בתכנית

בדיקה של תהליך המיון של המועמדים לתכנית תוך כדי פתיחת התכנית בפני אוכלוסייה של  

ועשויים למצוא בתכנית זו הזדמנות , או החברתי/שאינם חזקים בתחום הלימודי ו, תלמידים

כנית הופכת להיות חלק מפעילות דבר זה אפשרי רק אם הת, כנאמר לעיל. להצטיין בתחום מסוג אחר

הספר מוכן לתת לתלמידים שזקוקים לכך את המשאבים הדרושים להשלמת -ובית, ספרית-הבית

  . השיעורים שהם מפסידים בעקבות השתתפות בפעילות התכנית

  

  בחינה מחדש של סוגיות תקציביות

. הספר- וברמת ביתקיים צורך בהסדרת התקציבים לשם הוצאה לפועל של הפעילויות ברמת המחוז 

  . גמול המורים בעבור הפעילות במסגרת התכניתיש צורך להסדיר תקציבית את ִת, בנוסף

בעיקר לאור דרכי הסבסוד , יש צורך לבחון מחדש את התשלום הגבוה שהתלמידים נדרשים לשלם 

 ולאור ההשפעה שבסופו של דבר יש לעלות הקורס על, המסורבלות למדי לתלמידים מעוטי יכולת

  .תהליך הבחירה של המשתתפים



  

  43

   ביבליוגרפיה
  

מחקר מעקב אחר הפעילות של תכנית . 2000. ט, דולב; .ש, באומגולד; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
מכון -וינט'ג. 363-00-דמ. דוח מחקר: צים ושל מועצות תלמידים ונוער"של תכנית המש, צים"המד

  . ירושלים, ברוקדייל
  

  .36-46): 1(כאמגמות ". וח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמלייםקווים לנית. "1974. ר, כהנא
 
Kahane, R. 1997. The Origins of Postmodern Youth. Informal Youth Movements in a 
Comparative Perspective. Walter De Gauyter, Berlin, New York. 
 
Quinn, L. 1995. “Positive Effect of Participation in Youth Organizations”. In: Rutter, M. 
Psychosocial Disturbances in Young People. Cambridge University Press, Mass. pp. 274-304. 
 
Sauer J. 1991. “Volunteerism by Students at Risk”. The Journal of Volunteer Administration 
(Fall):33-38. 
 
Wynn, J.; Costello, J.; Halpern, R.; and Richman, H. 1994. Children, Families, and 
Communities: A New Approach to Social Services. The Chapin Hall Center for Children at the 
University of Chicago, pp. 7-13. 
 



  

  44

  ח וידיעת הארץ"מאפיינים אישיים ומקצועיים של מורי השל: נספח
  

שלישים מהמורים -ששני, הממצאים מראים. ח"מוצגים מספר מאפיינים אישיים של מורי השל' אבלוח 

קרוב למחצית המורים . 59- ל26הטווח הגילי נע בין : מבחינת גיל נמצאה הטרוגניות רבה. הם ממין זכר

ושליש , )37% (36-45מעל שליש נמצאים בקבוצת הביניים , )47% (35נמצאים בקבוצת הגיל הצעירה עד 

  .40כאשר הגיל הממוצע הינו , )45מעל גיל (נוסף בקבוצה המבוגרת יותר 

  

  )באחוזים(ח וידיעת הארץ "מאפיינים אישיים של מורי השל: 'לוח א
  מאפיינים  )N=169(כ "סה

66  
 

 )זכר(מין 

  כ" סה-גיל   100
47  26-35  
37  36-45  
16  
  

46-59  

40  
 

  גיל ממוצע

  כ" סה-בוה ביותרתעודה הג/תואר(השכלה   100
  תיכונית-תעודת הוראה או תעודה על  12
  תואר בוגר  74
  תואר מוסמך  14

  

,  בעלי תואר מוסמך14%, רבעים מכלל המורים בעלי תואר בוגר-שכשלושה, לגבי רמת ההשכלה נמצא

  .תעודה הגבוהים ביותר/כתואר, תיכוני או תעודת הוראה- בעלי תואר על12%

  

  מעל מחצית המורים . ח"ח הקשורים לתפקידם בתכנית של"ינים של מורי השלמציג את המאפי' לוח ב

גם לגבי ותק בעבודה נמצאה , בדומה להתפלגות הגיל). במחנה הקיץ(צים "הדריכו בקורסי מש) 60%(

בין שנתיים לחמש שנים , עד שנתיים: המורים מחולקים כמעט שווה בין שלוש קבוצות ותק. הטרוגניות

  .  כאשר הותק הממוצע הינו חמש שנים,ומעל חמש שנים

  

  )באחוזים(ח וידיעת הארץ הקשורים לתפקידם "מאפיינים של מורי השל: 'לוח ב
  מאפיינים  )N=169(כ "סה
60  
 

  צים"הדריך בקורסי מש

  כ" סה-צים "ותק בהדרכת המש  100
  עד שנתיים  36
   שנים2-5בין   31
33  
 

   שנים5-יותר מ

5  
 

 )בשנים(ותק ממוצע 

  הספר-ח וידיעת הארץ בבית"שעות שבועיות בממוצע שעובד כמורה של 21
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 שעות שבועיות 21-הספר כ-ח במסגרת בית"שהמורים עובדים כמורי של, הלוח מראה לגבי היקף העבודה

  .בממוצע

  

בהן עוסקים , ח"מלבד עבודתם כמורי של, מציג את הרקע המקצועי של המורים ועבודות נוספות' לוח ג

הרוב עסקו בעבר בהוראה : רוב המורים בעלי ניסיון בהוראה ובהדרכה, על פי הממצאים. כיוםהמורים 

כגון , )66%(ובהדרכה במסגרת אחרת , )59%(בהדרכה במסגרת של תנועת נוער , )61%(של מקצוע אחר 

ים  שנ6- ל4המורים עסקו בעבר בעיסוקים אלה בין . הדרכה מקצועית והדרכת בני נוער, הדרכת טיולים

  .בממוצע

  

  )באחוזים(ח וידיעת הארץ "מאפיינים מקצועיים נוספים של מורי השל: 'לוח ג
  מאפיינים  )N=169(כ "סה

  :עסק בעבר  
  בהוראה של מקצוע אחר  61

 )בשנים(זמן ממוצע  6
  בהדרכה בתנועת נוער  59

  )בשנים(זמן ממוצע  4
  בהדרכה במסגרת אחרת  66

4  
  

  )בשנים(זמן ממוצע 

  :ת עיקריותמסגרו  
  טבע וסיירות, טיולים  35
  )' וכוהעיריי, חינוך בלתי פורמלי, פנימייה, מסגרת פרטית(מדריך נוער   35
22  
  

  )'השתלמויות מורים וכו, צבא, חוגי ספורט, א"מד(מדריך מקצועי 
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  )ח"מלבד עבודתו כמורה של(עובד כיום בעבודה נוספת 

  :סוגים עיקריים של עבודות נוספות  
  )מלמד מקצוע אחר(הספר -מורה בבית  50

  ספר-מנהל בית  5
  ילדים במסגרות שונות/מדריך טיולים  25

  

: סוגי העבודות העיקריים הם. ח עוסקים כיום בעבודה נוספת"ארבעים וארבעה אחוזים מכלל מורי השל

ומדריך טיולים , )מחצית המורים שעובדים בעבודה נוספת דיווחו על כך(ספר במקצוע נוסף -מורה בבית

  ).רבע מהמורים שעובדים בעבודה נוספת(כגון חוגים , נוער במסגרת שונות/או מדריך ילדים
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