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  תקציר
  

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

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

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

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

  . 'עזרה לקשישים בחימום בתיהם וכו, שכונתיים

  

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

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

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

  

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

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

  .צים"ה של המדכשרהה

  

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

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

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

  . ההכשרה החדשה

  

  עיקרי הממצאים
  צים"ההכשרה והליווי של המד

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

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

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

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

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

  . את סוגי הפעילויות ולשלבן בחוברות ההכשרה

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

   

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  .העדיפו הרכזים שיטות הדרכה ניסיוניות, כאמור, נוסף לכך

  

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

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

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

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

  . צים עצמם"להכשרה בקרב המד

  

  צים "תמיכה בבעלי תפקידים בתכנית המד

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

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

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

  . לראש התחום ורבע פנו למפקח

  

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

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

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

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

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

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

  ".הנוער המשתתפים בתכנית

  

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

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

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

  .במטה וזוכה לתמיכה

  

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

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

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

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

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

  .ייחודיות לקבוצה או לרשות המקומית

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

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

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

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

  . הכשרה טובה יותר

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

  .צים"מענה לערוצי פעילות נוספים של המד

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

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

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

  . מניסיונם לרכזים החדשים יותר

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

  .הקיימת בשטח

  

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

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

  
  :חובה נעימה היא להודות לכל האנשים שאפשרו את ביצוע המחקר

  

יפקו את המידע על שתרמו מזמנם וס, לחיילות ולדליה מרקוביץ, צים"לרכזי המד, לכל רכזי הנוער

  . החיוני למחקר זה

  

על הליווי הצמוד במהלך , דודו הלוי, צים במינהל חברה ונוער במשרד החינוך"תודתנו למנהל תכנית המד

 על -משרד החינוך , מינהל חברה ונוער,  מפקחת בקרה והערכה-ליעל ברנהולץ . כל שלבי המחקר

ם של יעל ברנהולץ ו לקידום נוער וממלא מקמנהל המכון, ר אילן שמש"דל. תמיכתה לאורך כל הדרך

  . על ליווי המחקר, א"לשנת תשס

  

לטלל דולב על הליווי ועל . תודות לכל חברי מכון ברוקדייל אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר

על הסיוע בהדפסת , לטלי שלומי ולאילנה פרידמן; לנעמה גזית על ריכוז עבודת השדה. הערותיה לדוח

  .ברבריאן על העריכה וללסלי קליינמן על הכנת הדוח לדפוסלענת , הדוח
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  מבוא. 1
  

ידם העיקרי הוא להדריך תפק. 'הנבחרים מקרב תלמידי כיתות ט, צים הם מדריכים צעירים"המד

, )לפירוט מאפייני הרכזים' ראה נספח א(על פעילותם אחראיים רכזי נוער . ז-חניכים צעירים מכיתות ג

-פעם, פעילות ההדרכה נערכת בשעות הפנאי. ס או אגף הנוער ברשות המקומית"המתנ, מחלקת הנוער

מסגרת קייטנות ברשות המקומית וכן ב, ס"בבית הנוער או במתנ, שעתיים-פעמיים בשבוע למשך שעה

  . צים עוסקים בפעילות קהילתית"המד, מלבד זאת. בחופשות מבית הספר

  

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

  .המתקיים במסגרת מחנה קיץ, וסמינר מחוזי בן שבוע ימים, הלימודים

  

. צים"ד תכנית המהן וב, משרד החינוךמטעםתכניות מנהיגות ן של  פעילות נערך מעקב אחר1998בשנת 

הפעילות .  ב;מאפייני הנערים והנערות המשתתפים בתכניות. א: המחקר התמקד בשלושה תחומים

; ינסקי'סטרבצ-כאהן ( מנקודות מבט שונות,תרומת התכניות למשתתפים ולחיי הקהילה.  ג;עצמה

לא נחקר לעומק והוא עד כה בות המחקר עלה צורך לבחון נדבך נוסף ש בעק).2000. דולב; באומגולד

  .צים"ה של המדכשרהתכנית ה

  

  מטרת המחקר ונושאי הבדיקה. 2
  

המידע יכול . צים במהלך השנה"מטרת ההערכה הייתה לספק מידע שיטתי על תהליך הכשרתם של המד

מכון -וינט'רכז לילדים ולנוער בגמחקר זה נערך במשותף על ידי המ. לשמש בסיס לשיפור תהליך זה

  . ברוקדייל ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך

  

  : המחקר כלל שני מוקדים

מטרת ההערכה היא לבדוק את תהליך . צים במהלך שנת הלימודים"הקורס הרשותי של המד .1

את סוג הפעילות ואת שיטות , צים מקבלים במהלך השנה"את התמיכה ואת הליווי שהמד, ההכשרה

עוד בחנה ההערכה את תהליך בניית הקורס על ידי הרכז או על ידי בעל התפקיד המדריך . דרכההה

  . צים ואת דפוסי התמיכה בו"את המד

מוקד המחקר השני כלל הערכה של תכנית ". צ"בדרך להיות מד"הערכת תכנית ההכשרה החדשה  .2

אור מטעם המטה במהלך שיצאה ל") תכנית ההכשרה החדשה: "להלן" (צ"בדרך להיות מד "-חדשה 

התכנית החדשה נועדה לתת מענה לצרכים שעלו במהלך השנים האחרונות מהשטח ולפיכך . 2000שנת 

  . צים לקראת ביצוע תפקידם"מיועדת לשפר את הכשרת המד

  

הערכת התכנית החדשה נועדה לסייע למנהלי התכנית בקבלת החלטות הקשורות בשיפור תכנית 

היקף : ההערכה מתמקדת בנושאים אלו. צים"הנוער ולתפקיד המדהכשרה זו והתאמתה לבני 

הצרכים לא , שביעות הרצון, צים לביצוע תפקידם"תרומות התכנית להכנת המד, השימוש בתכנית

  . צים"המסופקים וההצעות לשיפור של בעלי התפקיד הנעזרים בתכנית לשם עריכת הקורס למד
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  שיטת המחקר ומקורות המידע. 3
  

  : ר נאסף מארבעה מקורותהמידע למחק

  . 1צים"מנהל תכנית המד 

  ". תכנית ההכשרה החדשה"אשר הייתה אחראית על הכתיבה של , אשת מפתח ברמת המטה 

  .צים"חיילות המעבירות את ההכשרה למד 

  .צים ורכזי נוער מכלל המחוזות" מד2רכזי 

  

 : לי מחקר שוניםבאמצעות כ, כל מקורות המידע נשאלו על שני מוקדי ההערכה שצוינו לעיל
  שני ראיונות עומק. א

צים מזווית "פשר לבחון את הכשרת המדהריאיון ִא. דודו הלוי, צים"ריאיון עם מנהל תכנית המד 

המרואיין נשאל על חומרי ההדרכה שבכתב מטעם המטה ועל סוג התמיכה . הראייה של המטה

תכנית ההכשרה ע לבניית הצגנו במסגרת הריאיון את הרק, מלבד זאת. והליווי שהמטה מעניק

  . ואת יתרונותיה וחסרונותיההחדשה 

   

 ,ץימרקוב הידל, "תכנית ההכשרה החדשה"מחברת , ריאיון עם אשת מפתח ברמת המטה 

 רךבד "החדשהכשרה ת הה תכניתאה בתכבמסגרת תפקידה היא  ".נהיגות צעירהה למיחיד"מה

 םע העובדים םידיקפתה ילעב תא בשלבי ההפצה הראשונים לעופב החתנוה" צ"יות מדהל

את , כתיבת תכנית ההכשרה החדשהל עאת הרק ריולהכ ןיתה להבהיין ויאית הררטמ. צים"המד

  .2000הריאיון נערך בתחילת שנת , מלאה לסתשנירכים צאת ה והיבתבות לכתהסי

 
  קבוצת מיקוד עם החיילות . ב

 כלל הן מתכננות עם הרכז את בדרך. צים חיילות בשירות חובה"במקצת הרשויות עובדות עם המד

צים בכלל "קבוצת המיקוד אתן בחנה את תפיסותיהן על תכנית המד. צים"תכנית ההכשרה השנתית למד

הן נשאלו על . כדי לבחון את זווית הראייה הייחודית שלהן, זאת; בפרט" כשרה החדשהתכנית הה"ועל 

נשאלו החיילות על , נוסף לכך. ן בהדרכהעל נקודות החולשה ועל קשייה, שותפותן בבניית מערך ההדרכה

. 2000קבוצת המיקוד נערכה במאי . ועל הצעותיהן לשיפורה" תכנית ההכשרה החדשה"שביעות רצונן מ

לפחות בהיקף של " (רה החדשהההכשתכנית "גדול מחלק שתתפות בה היה שימוש בלהם דימקנאי ת

50% .(  

   

  ם זית המיקוד של הרכקבוצ. ג

היא התמקדה בהערכת . םצי"דרכזי מרכזי נוער ווהשתתפו בה  2000 מאיה בחודש כרנעד יקוהמת קבוצ

רה ההכשגם בקבוצת מיקוד זו היה התנאי להשתתפות שימוש בתכנית . "תכנית ההכשרה החדשה"

כנית תעם עדיפות לרכזים שהשתלמו לקראת ,  לפחות50%בהיקף של , "צ"בדרך להיות מד"החדשה 

                                                 
  .אך מתייחס לבנים ולבנות כאחד, צ נעשה מטעמי נוחות"השימוש במונח מד  1
  . אך מתייחס לרכזים ולרכזות כאחד, השימוש במונח רכז נעשה מטעמי נוחות  2
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שביעות , יישומה בשטח, ימוש בתכניתוסי השבעיקר דפנו ת המיקוד נבחקבוצו במסגרת. שרה זוכה

  . צים לביצוע תפקידם"דמההכנת לומת התכנית ר ותר לשיפוצעותה, םייקשה, הצרכים, הרצון

  

  צים ולרכזי נוער "שאלון לרכזי המד. ד

חי מתוך רשימה שמית שקיבלנו ממפק,  העבירו המפקחים המחוזיים2001נובמבר -בחודשים מאי

הרכזים התבקשו לדווח על תהליך בניית תכנית . צים ולרכזי הנוער"את השאלון לכל רכזי המד, המחוזות

על תהליך ההדרכה ועל , על שיטות ההדרכה המועדפות עליהם, על סוגי הפעילויות, צים"ההכשרה למד

כה שהם נשאלו הרכזים על ההשתלמות ועל התמי, נוסף לכך. צים מקבלים"התמיכה והליווי שהמד

את , "תכנית ההכשרה החדשה"הם התבקשו להעריך את . עצמם מקבלים ועל צורכי הכשרה נוספים

  . שביעות רצונם מתוכניה ולהציע דרכים לשיפורה

  

, במסגרת הכנס. 2001שהתקיים בחודש מאי , "כנס מנהיגות"מרבית השאלונים לרכזים מולאו במסגרת 

אף . וספים והתבקשו להעבירם בין רכזים שנעדרו מהכנסקיבלו לידיהם מפקחי המחוזות שאלונים נ

בעיקר בשל , 2001איסופם נמשך עד נובמבר , מולאו כבר במסגרת הכנס) 80-כ(שמרבית השאלונים 

  . קשיים באיתור הרכזים

  

. צים שבהדרכת הרכז"ולפי מספר המד) צים"רכז נוער או רכז מד(לפי תפקיד , הממצאים נותחו לפי ותק

  . צגים על פי משתנים אלה רק כאשר נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטיתאולם הם מו

  

צים ורכזי נוער " רכזי מד138מתוך רשימות שמיות של . לפי מחוז,  מוצגים אחוזי ההיענות1בלוח 

קיימים הבדלים בין המחוזות בשיעורי .  היענות81%המהווים ,  שאלונים112כ "התקבלו בסה, במחוזות

בולטים מחוזות כמו ירושלים ומחוז דרום שבהם היה שיעור היענות גבוה במיוחד , לדוגמה, ךכ. ההיענות

מתוך כלל ). 74%(שבו שיעורי ההיענות היו נמוכים יחסית , לעומת מחוז צפון, ) בהתאמה94%- ו100%(

  .צים" על ידי רכזי המד-השאלונים שברשותנו מולאו כשני שלישים על ידי רכזי נוער ושליש 

  

  היענות הרכזים לשאלון: 1וח ל
  שאלונים שמולאו' מס    

  רכזי נוער  צים"רכזי מד  הרכזים' מס  מחוז
 81 112 138  כ"סה
  100  8  8  ם-י

  79  11  14  תל אביב
  79  22  28  מרכז
  94  16  17  דרום

  83  15  18  המגזר הערבי
  74  31  42  צפון
  82  9  11  חיפה
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  צים"מדההדרכה והליווי של ה, תהליך ההכשרה. 4
   

את שיטות ההדרכה ואת מתכונת , את תוכני ההכשרה, צים"בפרק זה נבחן את תהליך הכשרתם של המד

  . ההדרכה והליווי

  

  צים" המקורות לבניית תכנית ההכשרה למד4.1
החוברות . צים קיבלו הרכזים חוברות הדרכה ופרסומים ממינהל חברה ונוער"כבסיס להכשרת המד

החוברת . על התכנים הנחוצים להדרכה ועל רעיונות לפעילויות, צים"מדהכילו מידע על תכנית ה

ברה  חינהלמסגרת מה לאור באצ הו,ת המנהיגותוינכת לכתת את רשמה ,"ןיערגית הנכת"הבסיסית 

 הנוומתוך כ, זאת; תהמנהיגו  נושאלכ לרהשהכלס יבסההיו שנכללו בה  תויוילפעה .ד"נשת תנשר בועונ

,  זאתעם. להשים חתלמו תומלי לד-כנית הייחודית לה תסח את התנ תיוכנהתת מחכל א ןחר מכאלש

בה רמשו בה התשה, צים"ולמם של המדענשאבו מ" כנית הגרעיןת"תוכני שיוון כמ ,תינכהל התַננת מלטע

תכנית ההכשרה היא , שבה נדון בהרחבה בהמשך, חוברת נוספת. צים שלהם"דמה שרתכים להזכר

ולהוציא חוברת " תכנית הגרעין"היא גובשה בעקבות הצורך להמשיך את . "צ"בדרך להיות מד "החדשה

לרענן ולחדש את החומר ולהאחיד , כדי לתת מענה לצורכיהם של הרכזים, צים"ייחודית לתכנית המד

  ).5פרק ' ר(צים "את המידע והתכנים המועברים לכלל המד

  

על סמך צרכים , מחוזית או יישוביתעומדות לרשותם של הרכזים חוברות שנבנו במסגרת , נוסף לכך

בהרבה מקרים התכניות היישוביות והמחוזיות לא היו , לפי דיווח הרכזים בקבוצת המיקוד. ייחודיים

ושהותאמו לצרכים , אלא תוצר של שילוב בין התכנים שהופיעו בחוברות של המינהל, מקוריות

  .ת רבה בדפוסי השימוש בתכניות הללוהסתמנה שונו, כפי שיוצג בהמשך. הייחודיים ברשות או במחוז

  

  )באחוזים(מקורות לתכנית ההכשרה ומספר התכניות שהרכז השתמש בהן : 2לוח 
  אחוזים  מקורות
   *החוברת

 56 #תכנית הגרעין
  74  "צ"בדרך להיות מד"

  68  תכנית יישובית
  54  #תכנית מחוזית

  88  תכנים ממאגר פרטי
    

    מספר התכניות
  100  כ"סה
  2  משתמש בתכניותלא 
  7   תכניות1-2

  19   תכניות3
  72   תכניות4
  "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"אחוז הרכזים המשתמשים בחוברות * 

  ).2χ) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק הרכז על פי מבחן # 
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נם שאנשי המטה ידעו שדפוסי השימוש של הרכזים בחומרים הכתובים המגיעים מהם אי, כדאי לציין

בעיקר לאור השֹונּות בין קבוצות , הם אף נתנו לגיטימציה למגוון דפוסי השימוש בחומרים אלו. אחידים

לא הועלתה , נות ומאורגנותאף שחלק מהתכניות הכתובות שהוצעו לרכזים היו מוְב, זאת ועוד. צים"המד

  . מראשיתה ועד סופה, דרישה מטעם המטה להתייחס לחוברת אחת

  

  :כניתלדברי מנהל הת

, אתה רוצה לקחת הפעלה ממקום אחר... ה שלו'הרכז אמור לקחת את הדברים שרלוונטיים לחבר"

את ... אנחנו נותנים לך בחוברות את עמוד השדרה , בונה את התכנית, המדריך, אתה... זה לגיטימי

' יןמהגרע'תיקח , תיקח משם, תיקח מפה. אבל אתה יכול ללכת גם בצדי הדרך, זה המסלול, הדרך

  ". 'תלקט'ו

  

נוסף , בדקנו את היקף השימוש במקורות אלה, כדי לבחון את תהליך בניית הקורס על ידי הרכזים

מתוך (הרכזים התבקשו לציין באיזו מידה השתמשו בחוברות . לתכנים מהמאגר הפרטי של הרכזים

  ).2לוח ' ר(צים "לצורך בניית תכנית ההכשרה למד) רשימה שהוצגה בפניהם

  

בדרך להיות "בחוברת " במידה רבה מאוד"או " במידה רבה" השתמשו 75%-ח הרכזים עלה שכמדיוו

 השתמשו בתכנית הגרעין ובתכנית 50%-ומעל ל" תכנית יישובית" השתמשו בחוברת 68%, "צ"מד

לפי ותק , נמצאו הבדלים מובהקים" התכנית המחוזית"ו" תכנית הגרעין"בשימוש בחוברות . המחוזית

השתמשו יותר ) מעל לחמש שנים(והוותיקים ביותר ) עד שנתיים בתפקיד(ים החדשים יותר הרכז; הרכז

, "תכנית הגרעין" שנים דיווחו על שימוש מרובה ב2-5כשליש מהרכזים בעלי ותק של , כך. בתכניות אלה

 43%הממלאים את תפקידם מעל לחמש שנים ולעומת ,  מהרכזים הוותיקים ביותר77%לעומת 

גם לגבי התכנית המחוזית הסתמנה מגמה . הנמצאים בתפקידם עד שנתיים, דשים יותרמהרכזים הח

לעומת , כרבע מהרכזים בעלי ותק של שנתיים עד חמש שנים דיווחו שהם משתמשים בתכנית זאת: דומה

  .  מהרכזים הפעילים בתפקידם עד שנתיים59% מהרכזים הוותיקים ולעומת 65%

  

דווקא בקרב רכזים חדשים יותר וותיקים יותר ניתן להסביר בכך " רעיןתכנית הג"את השימוש המוגבר ב

, לכן. היא תכנית ותיקה שנועדה לכל תכניות המנהיגות, ד"שיצאה לאור בשנת תשנ, שתכנית הגרעין

צים בפרט ועל תכנית "שקיבלו ממנה מידע בסיסי על המד, ייתכן שהייתה נגישה יותר הן לרכזים חדשים

הן לרכזים ותיקים יותר שצמחו במערכת עם התכנית וגיבשו לעצמם תכנית הכשרה ו, המנהיגות בכלל

  . מתוכה

  

 השתמשו בארבע 72%-כ. רוב הרכזים השתמשו במספר מקורות לבניית תכניות ההכשרה שלהם

 לא 2%-ו,  בחוברת אחת עד שתי חוברות7%-כ,  בשלוש חוברות20%-כ, החוברות שהוצגו ברשימה

כפי , ממצא זה עלה גם בקרב קבוצות המיקוד עם הרכזים. ת ממינהל חברה ונוערהשתמשו בכלל בחוברו

  : מהםחדשמסביר א
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,  מהמינהלמרוח איצומ, דש חעם חומרפ לכ לבקמ יאנ, תמרת אוזא, …לישמלקט שה  עויאנ"

ואני אכן משתמש ... שלי לשנהמית נעצמי תכח ללפת נסה אני מבוחן מה התכניות, מרכז הדרכהמ

  ."על שום דבר קובע ולא סגורמאני לא ... יםבכל הדבר

  

בתכנים מהמאגר הפרטי " במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"ציינו שנעזרו ) 88%(מרבית הרכזים 

פעילויות הקשורות , למשל,  מוצגות הפעילויות שהם הוסיפו מהמאגר הפרטי שלהם3בלוח . שלהם

נושאי מורשת תרבותית או בפיתוח , )32%(ת נושא מנהיגו, )38%(בגיבוש הקבוצה ופעילות חברתית 

ייתכן שריכוז הפעילויות מהמאגרים האישיים של הרכזים , לאור דיווח זה). 25%-כ(מיומנויות אישיות 

  .בנושאים אלה והכללתם בחומרי ההדרכה המופצים יתרמו לכלל הרכזים

  

השתמשו הרכזים , וםבאירועים חד פעמיים או באירועים תלויי זמן ומק, למשל, בחלק מהמקרים

 מהם אמרו שערכו פעילויות בנושאי חברה ואקטואליה או 25%-כ: בפעילויות מהמאגר הפרטי שלהם

 לפעילויות בנושא חגים - 18%-ו, פרויקטים עירוניים וקהילתיים שייחודיים לקבוצתם ולאזור מגוריהם

  .ומועדים ולהכנת טקסים

  

התאמת התכנית צורך ב ה-ת ויבסתי שע מבנ,  האישיכולל השימוש במאגר, לב בין מקורותן לשצוהר

ת ם אתאירך לה המיקוד הובע צווצותבקב. והצורך ביצירת תכנית אטרקטיביות לבני הנוער; לשטח

  :  אחת החיילות הסבירה.צים"מדוצת ל קבשל כיים דחוייה םיניו ולאפרה לשטחכשהה

  

ים הם דברה, רדהס, תהתכני לבא ,נושאים  הם אותםהנושאים... ה שונכניתתי תיה בנקבוצלכל "

  ".ההיא שונ ל קבוצהכת שלה וו המורכבת אהל קבוצה יש לכ  כי,םוני שםירבד

  

 כניתור תליצנית נועדו תכשל הת דות והתוספות ליחיבשתי קבוצות המיקוד עלה כי ההתאמו

  :ותליחיה רה אחתהסביכפי ש. ער הנובניינת למעני ותיקטיבטרא

  

א הם ל; וילכם יחניכ, חשטבובד עא לה ם זשאן וויכ, ה זאת םיאהתת לוחייב אנחנו ,בר דלפו שוסב"

  ". לעשות בו כיף הו שהם ממש לא נהנים ולא אוהביםשבואו למי

  

  :ביתרקטי לאטלהעו להפוך פוי בשיטת ההכשרה כדי לשינהגמכזים הציג דוהרחד א

  

ים כמו תוכנת  מיני דברל כסיכנהל תייניס… ותור איבעהל קשהוד א שמאזה נוש... משובל נושא ש"

ו אנחנע שרגב. רנועה  אתשכום שימבריד... שותך לעלהם בדיוק איות ראהל ושמשליכולה  שוידאו

  ". ה'בר לחלט נקאה לז, ה'החבר  אזםמשעמו מלירופ ןופאבה ז את םעושי

  

 חלק). 3לוח ' ר(גם הסיבות שציינו הרכזים לשימוש בתכנים מהמאגר הפרטי המחישו זאת היטב 

או קבוצה , כגון קבוצה הטרוגנית מאוד, מהרכזים התייחסו למאפיינים ייחודיים נוספים של קבוצתם

שיקול נוסף בהכנסת פעילויות מהמאגר האישי הוא . בעלת מרץ רב שזקוקה לפעילות מאתגרת ודינמית

  . מהרכזים ציינו שפעילויות אלה פשוט נחשבות למוצלחות60%, כך; שיקולי ניסיון
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  *)באחוזים(של הרכז " המאגר הפרטי"פעילויות מ: 3לוח 
  אחוזים  פעילויות

 18  **מועדים והכנת טקסים, חגים
 25 נושאי חברה ואקטואליה 

 25  מורשת תרבותית
 8  נושאי מניעה בקרב בני נוער

 9 ** גיל ההתבגרות
 23  פרויקטים עירוניים וקהילתיים

 38 פעילויות חברתיות וגיבוש 
 24  נויות אישיותפיתוח מיומ

 32  מנהיגות 
    סיבות להכנסת פעילות ממאגר אישי 

  43  ^צים"מאפייני קבוצת מד
  60  צים"התאמה לצורכי המד
  60  פעילויות מוצלחות

  27  פעילויות שחסרות בתכנים של מינהל חברה ונוער 
  כי הייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת, 100%-הלוח אינו מסתכם ל* 

  ) χ2) p<.05ם מובהקים לפי ותק הרכז על פי מבחן הבדלי** 
  לקבוצה הטרוגנית או לגודל הקבוצה, הכוונה היא בעיקר לקבוצה השייכת למגזר ייחודי^ 
  

היו קשורות לשיקולי ניסיון " המאגר הפרטי"אף שהסיבות שרוב הרכזים ציינו לשימוש בפעילויות מ

עיקר משום שהפעילויות לא נכללו בתכנים של הם עשו זאת ב, לדברי כרבע מהם, והתאמה לצרכים

לבחון מחדש את , כאמור, ממצא זה מעלה צורך. כדאי שייכללו בהם, ולדעתם, מינהל חברה ונוער

  . הפעילויות שהרכזים דיווחו שהוסיפו מהמאגר הפרטי ולמצוא דרך לשלבן בחוברות ההכשרה

  

  צים " הנושאים הנלמדים בהכשרה למד4.2
הנחשבים לחיוניים להכשרתו , נושאים, צים"ל המטה בשימוש בתכניות ההכשרה למדלמרות גמישותו ש

רצינו לדעת מהי עמדת הרכזים לגבי נושאים אלה ועד כמה . חזרו על עצמם בתכניות השונות, צ"של המד

, ביקשנו מהם לציין מתוך רשימה שלושה נושאים, לשם כך. צ"למילוי תפקיד המד, לדעתם, הם מועילים

  ). 4לוח ( היו המועילים ביותר ושלושה נושאים שהיו המהנים ביותר שלדעתם

  
שמונים אחוזים ציינו . צ"קשורים לתפקיד המד, שלדברי הרכזים היו המועילים ביותר, הנושאים

פשר שִא, "מנהיגות וסגנונות שונים של הנהגה והדרכה" ציינו את הנושא 50%-כ, "מיומנויות הדרכה"

פחות ממחצית הרכזים . מצוא את כישוריו ואת סגנונו האישי להדרכה ולהנהגהלכל אחד מבני הנוער ל

  .כאחד משלושת הנושאים המועילים ביותר" התמודדויות ודילמות בהדרכה, קשיים"דיווחו על 

  
תכנון "או ) 45%" (מתודות בהדרכה"כגון , פחות רכזים התייחסו להיבטים שונים של מיומנויות ההדרכה

 29%רק . צ"כאל אחד משלושת הנושאים המועילים ביותר למילוי תפקיד המד) 40%" (מערך הדרכה

. כנושא מועיל" צים"בחינת הערכים של בני הנוער והקשר שלהם לתכנית המד"מהרכזים ציינו את נושא 

כאחד הנושאים המועילים למילוי תפקיד " מיומנויות הדרכה"שתפיסתם של הרכזים לגבי , מעניין לציין

 מהם דיווחו 42%. צים על התחומים שבהם ההכשרה סייעה להם"ישבת עם דיווח המדצ מתי"המד

, עמידה בפני קהל, כושר מנהיגות: כגון, שההכשרה שקיבלו עזרה לפתח את כישורי ההדרכה שלהם

  .'אסרטיביות וכד
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  )באחוזים(לפי הערכת הרכזים , צים"נושאים מועילים ומהנים למד: 4לוח 
  אחוזים  הנושאים

   שאים המועילים ביותרהנו
 80  מיומנויות הדרכה

 52   סגנונות שונים של הדרכה והנהגה -מנהיגות 
 46  התמודדויות ודילמות בהדרכה, קשיים

 45  מתודות הדרכה
 40  )**תכנון וארגון פעילויות(תכנון מערך ההדרכה 

 29  צים"בחינת ערכים של בני נוער והקשר שלהם לתכנית המד
 72  *המשמשות להעברת הנושאים שלעילחוברות הכשרה 

    
    הנושאים המהנים ביותר 

  66  מיומנויות הדרכה
 55 #^מתודות הדרכה 

 46 ^התמודדויות ודילמות בהדרכה, קשיים
 46  ^)תכנון וארגון פעילויות(תכנון מערך הדרכה 

 40   סגנונות שונים של הדרכה והנהגה-מנהיגות 
 16  צים"שר שלהם לתכנית המדבחינת ערכים של בני נוער והק

  75  *חוברות הכשרה המשמשות להעברת הנושאים לעיל
  "במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"צים שדיווחו "אחוז המד * 

  ).χ2) p<.05צים על פי מבחן "מד' לפי מס, הבדלים מובהקים# 

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

  ).χ2) p<.05תק הרכז על פי מבחן לפי ו, הבדלים מובהקים^ 
  

כך נמצא . צים היו גם המהנים ביותר עבורם"לדעת הרכזים שלושת הנושאים שהיו המועילים ביותר למד

ושני שלישים מהם חשבו שהוא , היה המועיל ביותר" מיומנויות הדרכה"שמרבית הרכזים חשבו שנושא 

הן כנושא המועיל " דדויות ודילמות בהדרכההתמו, קשיים" דירגו את הנושא 46%. היה המהנה ביותר

בחינת הערכים של בני הנוער והקשר שלהם לתכנית "הנושא . השלישי והן כנושא המהנה השלישי

 16%ידי -רק על" מהנה"צוין כ, לדברי האחוז הנמוך ביותר של הרכזים" מועיל"שנמצא , "צים"המד

צ הקרינה גם על מידת תשומת "תפקיד המדייתכן שמידת החשיבות שהרכז ייחס לנושא במילוי . מהם

הוא , סביר להניח שככל שנושא נחשב למועיל ולחשוב יותר בעיני הרכז, כלומר. הלב שהעניק לו בהנחיה

שתקל על יכולת ההפנמה של , ייטה לחפש דרכים יצירתיות יותר להעברתו בדרך קליטה וחווייתית

  . צים"המד

  

 אמרו שהם נהנו 46%-40%-ו, "מתודות בהדרכה"נו מהנושא צים נה" מהרכזים אמרו שהמד50%-מעל ל

הרכזים ".  סגנונות שונים של הנהגה והדרכה-המנהיגות "ומנושא " תכנון מערך ההדרכה"מהנושא 

צים היו "שלדעת המד, נשאלו באיזו מידה הם השתמשו בתכניות ההכשרה ובחוברות בהעברת הנושאים

קה זו היא דרך נוספת לבחינת החומר הכתוב שקיבלו הרכזים בדי. הנושאים המועילים והמהנים ביותר

, עם זאת. כשלושה רבעים מהם אישרו שהשתמשו בחוברות להעברת נושאים אלה. ממינהל חברה ונוער

כדאי להתייחס גם לאחוז המשלים של כרבע מהרכזים שלא חשבו שתכניות ההכשרה מועילות להם 

  .להעברת נושאים אלה
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   שיטות ההדרכה4.3
. מתוך שיטות ההדרכה שהוצגו בפניהם התבקשו הרכזים לציין את שלוש השיטות שבהן הרבו להשתמש

ומעל למחציתם השתמשו בשיטה של ) משחקי תפקידים(כשני שלישים העדיפו את שיטת הסימולציות 

  ".משחקים להמחשת נושא"

  

  )באחוזים(המועדפות על הרכזים * שיטות ההדרכה: 5לוח 
  אחוזים  שיטות

 65 ) משחקי תפקיד(ימולציות ס
 56  קבוצות דיון

 55  שימוש במשחקים להמחשת נושא 
 56  )עבודה בקבוצות(קבוצות משימה 

 44  הדרכה או הנחייה תוך כדי עבודה
 16  שימוש בטקסטים כתובים

 5  הרצאות
  כי הייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת , 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
  

ארבעים ". קבוצות משימה"ו" קבוצות דיון"כגון , כזים בחרו בשיטות לעידוד פעילות בקבוצהמחצית הר

שיטות ההדרכה המועדפות פחות היו השיטות . וארבעה אחוזים בחרו בשיטה של הדרכה תוך כדי עבודה

העברת "או ) 16%" (שימוש בטקסטים כתובים"כגון , צים מבתי הספר"המוכרות למד, הפורמליות יותר

  ). 5" (%מידע בהרצאות

  

  צים" עריכת משוב ומערך תגמולים למד4.4
צים ולקבלת מידע על שביעות רצונם מתהליך ההכשרה היא "אחת הדרכים לאיתור צורכיהם של המד

 עלה שכשלושה רבעים מהרכזים ערכו משוב במהלך הכשרת 6מהממצאים בלוח . עריכת המשוב

 מהרכזים שעבדו עם 93%. צים שבהדרכתם" לפי מספר המד,נמצאו הבדלים מובהקים ביניהם. החניכים

). 50עד (צים קטן יותר " מהרכזים שעבדו עם מספר מד68%לעומת , צים ערכו משוב" מד51-יותר מ

ייתכן שכאשר . שדורשת היערכות שונה, צים"ממצא זה ניתן לייחס לאחריות על מספר גדול של מד

 כך צריך לארגן את המידע באמצעות משוב מסודר ולשם, דרושה שליטה, צים גדולה"קבוצת המד

רכז נוער או (לפי בעל התפקיד , לא נמצאו הבדלים מובהקים, שלגבי עריכת המשוב, כדאי לציין. ומובנה

  .או הוותק שלו) צים"מד

  

 העבירו 25%-כ, צים" מהרכזים ערכו שיחה עם המד84%-בחינת דרך עריכתו של המשוב העלתה ש

. צים"לשם קבלת המשוב מהמד, המלצות ותלונות,  הציבו תיבת הערות13%- ושאלון קצר לחניכים

 דיווחו על 78%; פעמי בסיום הקורס- מהרכזים ערכו משוב חד22%-תדירות עריכת המשוב הראתה ש

כחמישית מהרכזים דיווחו על תדירות משוב של ;  כשליש בסוף כל מפגש-עריכת המשוב כמה פעמים 

במסגרת ההכשרה וההדרכה הרכזים .  פעמים בשנה3-4חודשיים או -ת לחודשאח, שבועיים-אחת לשבוע

 73%. מתוך רשימה שהוצגה בפניהם, הרכזים התבקשו לדווח על אופן התגמול. צים"מתגמלים את המד

 על הרצאה או על 20%-וכ,  על יום כיף53%,  דיווחו על טיול69%, דיווחו על פעילות חברתית הפגתית

עשרה רכזים דיווחו על סוגי תגמולים נוספים שלא צוינו ברשימה כגון מימון למחנה . סדנה בנושא מסוים

  ).4(או תגמול כספי בקייטנות הקיץ ) 6(קיץ 
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צים תגמלו " מרכזי המד88% -נמצאו לפי תפקיד הרכז " פעילות חברתית הפגתית"הבדלים מובהקים ב

צים "ה לכך היא שהרכז מכשיר את המדייתכן שהסיב.  מרכזי הנוער65%לעומת , אותם בפעילות זאת

, לעומת סוגי התגמולים האחרים שצוינו. תפקידו של רכז הנוער הוא ניהולי בלבד, ולעומת זאת, בפועל

הפעילות ההפגתית אינה דורשת , שדורשים היערכות לוגיסטית ותקציבית, יום כיף או הרצאה, כגון טיול

כמו כן נמצאו הבדלים . צים השתמשו בה"המדולכן סביר להניח שמרבית רכזי , משאבים רבים

, מרכז, ממחוזות חיפה) 91%- ל88%בין (אחוזים גבוהים יותר : לפי מחוז, מובהקים בסוג תגמול זה

  .הנעים בין מחצית מהרכזים לשני שלישים, לעומת מחוזות אחרים, דרום וירושלים מתגמלים כך

  

  )אחוזיםב(צים מההכשרה "משוב שביעות רצון של המד: 6לוח 
  אחוזים  מאפייני המשוב

  73  *צים"הרכז עורך משוב במהלך הכשרת המד
    

    **:עריכת המשוב באה לידי ביטוי
 84  בשיחת משוב עם חניכים

 28  בהעברת שאלון קצר בין החניכים
 13  תלונות/המלצות/בתיבת הערות

    
    תדירות עריכת המשוב

  100  כ "סה
 22  פעם אחת בסוף הקורס

 78  פעמיםמספר 
    
    פעמים שעורכים משוב' מס
  100  כ "סה

  5  לפי הצורך 
  34  בסוף כל מפגש 

  21  שבועיים-פעם בשבוע
  20  חודשיים -פעם בחודש

  20  ארבע פעמים בשנה-שלוש
    

    **התגמולים המסופקים במהלך הקורס
  69  טיול 

  53  יום כיף
  21  **הרצאה או סדנה

  73  #&פעילות חברתית הפגתית
  ).2χ) p<.05על פי מבחן , צים פעילים"הבדלים מובהקים לפי מספר מד* 

   כי הייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת100%-האחוזים אינם מסתכמים ל** 
  ).2χ) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי תפקיד הרכז# 

  ).2χ) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי מחוז& 
  

  צים"תמיכה וליווי של המד, ה מתכונת הדרכ4.5
את התמיכה ואת , התבקשו הרכזים לתאר את מתכונת ההדרכה, צים"נוסף לבחינת הכשרתם של המד

ההדרכה מתקיימת בעיקר באמצעות פגישות קבוצתיות . צים המדריכים קבוצות ילדים"הליווי של המד

  ).7ראה לוח (צים "ואישיות של המד
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מפתיע .  במידת הצורך- 28%-ות הדרכה קבוצתיות במתכונת קבועה ושני שלישים מהרכזים קיימו פגיש

. צים וליווים" מהרכזים דיווחו שלא קיימו כלל פגישות קבוצתיות לצורך הדרכת המד6%-למצוא ש

כרבע מהרכזים דיווחו .  מהרכזים58%על פי דיווחם של , תדירות המפגשים השכיחה הייתה פעם בשבוע

משך המפגש , )70%(על פי רוב . עשירית מהרכזים דיווחו על פעם בחודשו, על פגישה אחת לשבועיים

  .שלוש- מהרכזים דיווחו על פרק זמן של שעתיים29%; שעה וחצי-הקבוצתי הוא שעה

  

  )באחוזים(צים "תמיכה וליווי של המד, הדרכה: 7לוח 
  אחוזים  מאפייני הפגישות

     צים"פגישות קבוצתיות לצורך הדרכה וליווי של המד
  100  כ "סה

 66  במתכונת קבועה
 28  במידת הצורך

  6  בכלל לא 
    

  *תדירות המפגשים הקבוצתיים
 100  כ"סה

 58  פעם בשבוע
 10  פעם בחודש

 26  פעם בשבועיים
 6  לפי הצורך כשיש זמן פנוי

    
   משך זמן המפגש הקבוצתי

 100  כ"סה
 70  שעה וחצי-שעה

 29  שלוש-שעתיים
 1  ארבע שעות ומעלה

    
    צים"פגישות פרטניות לצורך הדרכה וליווי של המד

  100  כ "סה
 26  במתכונת קבועה
 65  במידת הצורך

  9  בכלל לא 
  ).χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק הרכז על פי מבחן * 
  

. צים"לצורך הדרכה וליווי של המד, נוסף לפגישות קבוצתיות התקיימו גם פגישות פרטניות, כאמור

   רכזים 28, עם זאת. לפי הצורך, ות אלה מתקיימות על פי דיווחם של כשני שלישים מהרכזיםפגיש

כמחציתם דיווחו על תדירות של פעם עד פעמיים . דיווחו על פגישות פרטניות במתכונת קבועה) 25%-כ(

  .כדאי לציין שכעשירית מהם דיווחו שכלל לא ערכו פגישות פרטניות. בשבוע
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  "צ" מדתוירך להדב"ית כנהת תכערה. 5
  

ת ההכשרה תכני: "ןלהל" (צ" מדתוירך להדב" חדשהה ההכשרברת החו לכה שער הללו זה כקרפ

ברה ונוער  חהלנמיל אשון ש רוןסיהיא ני ו זתיתכנ. 2000 המטה במהלך שנת םעטשפורסמה מ) "החדשה

  . תםרכש הךצים ובתהלי"להוציא לאור חוברת העוסקת באופן ייחודי במד

  

  : יםיבט הד בארבעהמקתיק פרה

, נה התכניתמבב, יתהתכנות בניית רטמוב עקרד במקתיזה חלק  ."ת ההכשרה החדשהניכת"תיאור  

  .באמצעי ההדרכה

כולל , דרכי ההפצה. בחלק זה נבחן תכנון ההפצה לעומת מה שנעשה בפועל. הפצת התכנית 

ראיונות עם המנהל ועם מידע זה התקבל בעיקר מ. השתלמות בעלי התפקידים השונים על התכנית

  . מחברת התכנית

ן את המלצת המטה ביחס לשימוש בחק זה יחל ".נית ההכשרה החדשהתכ"בש ימושהוסי דפ 

  . צים"מד ה אתםיכהמדרי די תפקלי בעבקרבמוש שי הסיבתכנית ודפו

ם שביעות גייבחנו , סף למידע העולה מהשטח על דפוסי השימוש בתכניתונ. ות רצון מהתכניתשביע 

מסופקים א רכים לצעל , ברתחוהות מוהערכתם על תר, ונם של בעלי התפקידים בשטח מהתכניתרצ

  . רועל הצעות לשיפו

  

   תיאור התכנית 5.1
  קע ליצירת התכניתהר

ים רדוס מםטיסק טללא, כלומר, "הפ שבעל תורה"כ רקיעבצים " המדיתנתכ התנהלה בר מןך זבמש

 תע ליצירקרהכי , מנהל התכנית אמר. התיורטעל מוית נכ התתעומ משעל הביו חשללכ ש,םגנירמאוו

 יהת שתהחוברר וא ליאהוצלו" כנית הגרעיןת "תא ךך להמשיצורה היה" ת ההכשרה החדשהתכני"

לה חומרים א, וניך לישש, דהיחיייך לשש שיש איזה חומר, גאוות היחידה ךרוצל "-ם יצ"למד ודיתחיי

.  שהתאימו להםיםמרוח מנותיוערשאבו הרכזים , כזיםוכפי שעלה מממצאי סקר הר, לטענתו". שלנו

  יותרבח רסיול בסלכא גם תאל, תשמש חוברת הפעלות קר שלא תחא תלפתח חובר רךוצה לע, ןכל

רך ברענון החומר צולה נוספת ליצירת התכנית הייתה קשורה יבס. ית ומעשיתונמה רעיר בתייחסולהת

, היטב ואף על פי שהרכזים השתמשו בה הובתכ" הגרעיןת ניכת"ש מנהל התכנית הסביר שאף. ובחידושו

 עיריםצהושישתמש בחומרים שבני נוער , צים" המדאוק בנוששיעסר ומח ...ום לחומר עדכניעצ אמצ יש"

  ". יריםכמ

   

צים "ים קשור בהאחדת ההכשרה למדזכרשעלה בקרב ה" החדשהכשרה תכנית הה"וסף ביצירת  נרךצו

צים יהיה בסיס ידע "כדי שהסמינר יישא פרי היה חשוב שלכל המד. זיומחה ץינה הקחמ תרבמסג

ד יאח קסטט הסיבה הייתה העדר. ר הייתה גדולהועהנ יבנת בין נּוֹושכי ה צאנמ, לבפוע. משותף

  :ת התכניתרבחלדברי מ. להכשרתם
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  -dead שהוזאיה לשנה וףם בסיעגימו נייה םיפעמ ודמא רבהה תובאמ ,ונה אחידהוְכ ַההיתהילא "

end. לכל, ראח עבר תהליךד אחל שכ ,וערני נשל בת וניוגטרהמחנה ויש לך קבוצות מאוד  םינוב 

  ". בכלל םיצ"מדסה אחרת של מה זה היתפ שי דאח

, אנשי המטה עולה ירבד מ.ותאחר ותבוצ קןיבל ביניהםם ירעפש  שיוקלט עצמם רענוני ה בםג, הירבדל

 –ים בתכנית לסטי של כלל הגורמים הפועילוג-מערכתיה הי" החדשה רההכשתכנית ה"ביצירת  ךרוהצכי 

  . צים עצמם"והמדם יצ"מדהים את יכרעלי תפקידים אחרים שמדאו בזים  הרכ,המינהל

  

  ותוכניה תינכ התטרתמ

ה הכשרה. צ"יד המדתפקרים למילוי ישווכ מיומנויות תיייתה הקני העיקרית של התכנית הרתהמט

 היא נועדה, ככזאת. ריך צעיר מדלש וידתפקלה ציליזיאצהסו ךיבתהלר תוהחשוב ביב מרכיכסת פנת

  . ריךדע תפקיד המיצו לבובסיס  כליםרעונ הינהקנות לבל

 אושת את נומישימש עולותפכללה כמה  אחת כל. תודיח ימשש ויהבנ" שהדח הת ההכשרהיתכנ"

  : אלו הן. ההיחיד

  .י עצמםוער בעיני אחרים ובעיננ יכים של בנרבע ותמדו עוסקת בע"ומר הוא אמהר וענה" היחידה

  .הגת הנהונוסגנות היגונת מתכונובוחנת מגוון  "ה בין מנהיג למונהגמ "היחידה

, ותוף פעולה בצושית, חלטות הלתקב, רמסרכים להעברת  כוללת ד"הכרדה תויונמיומ "היחידה

  .הקיתללי אכ

ון נתכ, י הדרכהלט ככרהס: גוןכ, תמתודו לשגים שונים סוכוללת  "הכרדהב תודתומ "היחידה

  .ועיםים ואירטקס

, ןוכג, הרכדהה מהלך בתושעול  דנה בבעיות"רכהד בהתלמוי ודתויודדומתה, םישיק "היחידה

  .יתוצבחץ קל, וצהה בקבונ עם השתודדומתהל םיכדר, יךלחנך רידמ ןבי וחהפת תורשקת

  . ילה ובתכנון זמן בקהעוסקת באיתור צרכים ןנוכתיחידת ה

  

יד פקת תיוומנומין גו כ,"ןרעיג התינתכ"מים יסיסבים ושאנים לל כוחדשהת הי שתוכני התכנייןצל בושח

נים כתומידע  תרובחעוד כוללת ה. עולותפל יונותערביר ע להןתינ ןתועצשבאמ, ותקטידיד ושיטות

ם  עותדהקשורות בהתמוד, ת אתיותשאלוו כהדרבה תודילמ, למשל. צים"מהותיים לעבודתם של המד

ת בוצה ועם עוד שאלוקתלטים על הששמ םנטייניכים דומינחם ע, יגיך חרחנעם , וגניתרטהה וצקב

  . צ"המדלתפקיד ות יטנורלו

  

  "ת ההכשרה החדשהניכת"בההדרכה שיטות 

החוברת משתמשת . קסטים כתוביםטבן ויבתכנית ההכשרה החדשה היא ד תיהעיקר כהרדהה טתשי

  : טרות מו כמההיים אלה כנתבמוש שיל. היקוזמבוונים יתעב, תרוספ ב- מם של בני הנוערלועבתכנים מ

  .תעילויופהשל ת יוטרקטיבהאלהגביר את  

   :רהביהסמחברת התכנית . ות של הדרכהודללמד מת 

 םאני ג ו,ן עליווים דתאה שעא ניא, כזה קח טקסט אינא, וןושים דיעך ים אתצה ללמד או רויאנ"

:  אגיד להםםג ינא subtext-ב, ת זאםוע... ם על עצמתנוייענמת נורא ושאל ינימויח שאני אעלה כל ואר

  ".וימתמס הודתמ ותםא למדאאני גם  ',?ןויד ושיםעראיתם איך '
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 םרייופולש בתכנים פוימהש. בנושאים הקשורים לבעיות עכשוויות ולזהות עצמיתיון  דלעורר 

 חינוךהבהם שאים נוש; ולדון בשאלות הקשורות לזהות עצמיתויות שוכע תולעסוק בבעימאפשר 

ת וצוקבב רצנוש" מיעצרור היבה", כן כמו. עוסקים לאם אחריהציה ליזוציא הסניכו וסורמליפה

להדריך את  בבואו, ולת של תפקידלוכ הנב הצ לרכוש"ד למםיאפשרמבית יסנטניאת ההדרכה הבודוע

  .ריםהצעיקבוצת החניכים 

 יננות לבהק ליכולם ייים פופולרכנבתש ומיהש.  בני הנועררבותתי של תרקווח בינע לפיםלפתח כל 

 ותרק סוםינייע בהזעל ו כלתיסהם ש"י כד. יםכורם צהים שתכנהי של תוריק בוחנם לפע כלינוערה

 ל עםתאד ובלע צהורי אנ, םיווני כינימכל מ ו עליהםניתבונ, יםטטקסה תאו רקיפש, ותתירוביקו

  .אומרת מחברת התכנית, "להאהים רבהד

  

-לא תדוומתהמדגישות , ותפסונה כרד התיטושיש בתכנית ההכשרה החדשה , מלבד שיטת הדיון

יש גם , מלבד זאת. רדחה ילתוכץ לחומ שותתרחמש לות ובפעוםיולבטי, םמשחקיב שומיש: תוילורמפ

  .םידי תפקיקחשת ומוצימול סיןוגכ,  עיוניותותולפע

  

   הפצת התכנית5.2
  ועלוהוצאתה לפ "תכנית ההכשרה החדשה" תכנון הפצת 

תם צפלהיף תכנון מקושם כלל גם גיב וצים" המדם לתכניתודיי ייחניםכ תליך כתיבתם שלתה

 םכלייה ולהקנות להם מערך הנחבנות לרכזי נוער ותיקים במחוזות להכוונה הייתה . עתםמהטלו

רך עמאחורי בניית מ. כדי שיוכלו להדריך ולהנחות את עמיתיהם, "השדה החכשרהת הכנית"ת ייחלהנ

 ר את עצמם בידעשיהעל, דשחדע ק ביניהם יוחלכים ליצרשדווקא עמיתים ,  עמדה התפיסהה הזכהדרהה

 מה שיביא להגדלת המוטיבציה –יוגברו ההעצמה והתגמול של הרכזים הוותיקים , ולפיכך; עקצולהתמ

  .שלהם

  

ל שה הוגב הופהחלתבשל רמת ה. 1. משתי סיבות, הצלחתה של תכנית ההפצה הייתה חלקית בלבד

. 2; מקיףו לודיה גערך הנחלבנות מ חייבש מה -בודת ההנחיה עמתמיד של  "שכפול"היה צורך ב, םזיכהר

פצו סקטים שהוידעל פי , היוטטלפעול על פי צילומי צה הפההחלה תכנית ,  מחברת התכניתדבריל

 חוברת  עוד לפני צאתה של- עררה ונוחבנט של מינהל רטנר האיתאבועל פי גרסה שהוצגה  זותובמח

  .ראול "השדה החכשרהת הכנית"

  

". וד עום אותה לןי שאסטקל טע מדבר אליהםבא ואתה י כ -ית שעיה מבעזאת "המחברת גם אמרה ש

, יהשים להנחהנדרשים המפגספר את מר יהגדל, דהכנית עבותליצור  היה גם קשה, מלבד האמור לעיל

  .ימון למנחיםמ רכזים ולמצוא סייגל

  

ות מלת וההשהצפהתברר שמערך הה, ר לאואהציר בכחוברת השנערך כש, תכניתמנהל ה ם עןואייבר

, וזותחקחי הממפניתנת ל תלמותשההכיום . תדמקו ההפצהה יחקוייתכן שהשינוי נבע מל; השתנה

רכת השתלמות גם ענ, וסף לכךנ. זיםר לתת אחר כך במחוז השתלמות לרכומא, וצדמ, חוהמפק

 לצורך -כדי שהם עצמם ישמשו מקור מידע וייעוץ לרכזים , וזותחמבדע ימהרכזי מ ללאחראים ע

  .השימוש בחוברת
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  "תכנית ההכשרה החדשה"היקף הכרתם של הרכזים את 

 והיא סתדפמות ברמת כחוייכנית הייתה קתה, 2001 נתש השאלונים במחציתה השנייה של וילמית עב

" ה החדשהרשכית ההנכת"ל  וההדרכה שהצפיך ההלהת, כאמור.  מהרכזים91%נמצאה ברשותם של 

, ני פרסומהלפבדקנו האם הרכזים קיבלו את התכנית או מידע עליה . רתובחכלפני פרסומה עוד חל ה

 29%. טיוטת החוברת לשילום צו יבל ק33%-וכ, יתדיסקט ובו קבצים של התכנ וליב ק38%-ומצאנו ש

ת מערך ומר שלדישוי להע עמצא זהמ.  שיצאה לאור כחוברתרחאל קרית כנמהרכזים קיבלו את הת

גיע לכלל ה אל" התכנית ההכשרה החדש"המידע על קיומה של , ההפצה וההדרכה המתוכנן של המטה

 ביצירת השתלמות לתכנית שעדיין לא -ד עם הקושי שהובע במטה ה אחקנ בלהעווממצא זה , הרכזים

  . פורסמה

  

 דיסקט או צילום של התכנית לפני קים לפי מחוז נמצאו בקרב הרכזים שדיווחו שקיבלוהבולים מדבה

 התכנית לשם יוהצפון קיבלו דיסקט ובו קבצ םווז הדרח ממם עלה שיותר רכזיךכ .וברתכחשהתפרסמה 

את ו קיבל) 73%(בוה מהמגזר הערבי ג וזאח,  לכךףוסנ). התאמהב 50%- ו62%(המחוזות  ראומת שעל

, ולא ההפצה התוט את שיטו מסוימים נקתזווחמעולה כי  הלם אישמהבדלן כתיי .צילום טיוטת החוברת

  .  גם יכול להיות שהייתה זו יוזמתם האישית של הרכזים להשיג את התכניתךא

  

  ושביעות רצונם" תכנית ההכשרה החדשה"היקף השתלמויותיהם של הרכזים על 

. "הכשרה החדשהה תינכת" מהרכזים ב56%השתלמו , שאלוןוי הת מילעממצאי המחקר מראים שנכון ל

ית נכת "בין מועד ההשתלמות על. 2001ית הראשונה של שנת חצוכשליש במ, 2000לך שנת מהיתם בצכמח

ית ההכשרה נכת"ולפיה ההשתלמות ב, ש בה נמצאה חפיפהשימולבין מועד תחילת ה" ההכשרה החדשה

  . מתמרצת את הרכז להתחיל לעבוד לפי החוברת החדשה" החדשה

  

ייתה האחת מהמלצותיהם של הרכזים , ר תכנית ההכשרה החדשהחשוב לציין שבמסגרת ההצעות לשיפו

 לבין ותמלשתהן הבייר שר ישק שי שהאמר כזותרה תחא. כניתת הםד עבעוש  מיל לכתשתלמוה לתת

  :לדבריה. םצי"ונות בעבודה עם המדשחידות היומן של השלחה בייצהה

 ואנחנ. .. עליהם אחרתאתה מסתכל, אתה לא חווה אותםוים רהדבת אים עמפ לראקותה שאכ"...

  ". תינוומצת לועו פה פםיספספמיכול להיות שאנחנו , ן בפועלתאו רנובת בגלל שלא עעולולים פימפ

  

  )באחוזים" (צ"בדרך להיות מד"זים לגבי תרומתה של התכנית  הרכתכערה: 8לוח 
  )n=57(אחוזים   תרומות

  57  ת החדשהנירת התכהכ
  29  צים"רת מדיפיים של הכשפצ סיםתחומ בדע חדשמי
  17  ים של התכניתכנשום התיי
  17  צים"חום הדרכת המדתב םיע הקיידכוז המרי
  12  למקצוע םיתמיון עם עדי
  5  צים בכל הארץ "כנים המועברים למדלת אחיד יס בסישדיעה שהי
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למותו של הרכז מתמרצת שתשה, והממצא, העובדה שמעט מעל למחצית הרכזים השתתפו בהשתלמות

מראים שחשוב מאוד לייחד מחשבה להמשך מערך ההשתלמות , וד על פי החוברת החדשהבעאותו ל

  .לאותם רכזים שעדיין לא השתתפו בה

  

אלו על משך הזמן שהוקצב נשהם . בהיקף משתנה בין מחוז למחוז, הרכזים משתלמים במסגרת מחוזית

ו שהיה נייצ 2%-צר מדי ו קיהשהציינו כרבע ,  להםיםשלושה רבעים ציינו שמשך הזמן התא. להשתלמות

התלוננו על משך הזמן שהוקצב ים ששרכז, כדאי לציין. לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי מחוז. ארוך מדי

הצעות ; בעה אמרו שיומייםאר. רה זוכשע משך זמן מתאים לקיום היצהל ושהתבק) 14כ "סה(להכשרה 

  .ד ממפגש אחותריו  א,בועשל קורס מזורז ש, אחרות היו פגישה אחת לחודש

  

 29%, "הכרת התכנית החדשה" אמרו שהיא תרמה להם ב57%. הרכזים אמרו שההשתלמות תרמה להם

  אמרו17% ,"םיצ"דמדש בתחומים ספציפיים של הכשרת הח עדימ"ציינו שהיא הוסיפה להם 

כעשירית ". צים"מידע בתחום הדרכת המדז בריכו"ו" הכשרה תרמה ביישום התכנים של התכניתה"ש

  .ם עמיתים עניםיו לדרוםופשל ה  ההשתלמות ביצירשלר ותללית יכה  תרומוינרכזים צימה

  

שה מחהיו מוסיפים ה 67%. תומלו לציין מה היו מוסיפים להשתשקבתההשתתפו בהכשרה שרכזים ה

  .מעשית יותר של יישום התכנית

  

  "הה החדשרכשההנית כת"שימוש ב דפוסי ה5.3
  " ההכשרה החדשהניתתכ"בתפיסת המטה לגבי שימוש 

וככזו היא ; לםומר גח, למעשה, היא ,דוא מורגנתאת ומינובמ "החדשה  ההכשרהתניכת" פי שעל ףא

 תפיסת המטה לגבי הדרכים לשימוש בתכנית ההכשרה החדשה .םצי"המדרכת די להראפשו  קגהמצי

סי שימוש פרק על דפו' ר(תואמת את המלצותיהם לשימוש בשאר החומרים הכתובים המגיעים מהמטה 

היא , לדברי מחברת התכנית .רכיוצל ת התכניתם אאיתל להוכייכים חד מהמדרכל א ,כך). בחומר כתוב

אבל כל אחד מהשחקנים יכול לבנות מהקוביות , שאמנם מכילה הוראות לבנייה - "לגו של הפסוק כמו"

  . משהו שונה

  

למינהל יש בכל , ניות עיכראו" שהדשרה החהכנית הכת "תאיר בעהלחופשי יך רמדה שי פלף עא, זאתעם 

ם נושאית כל הצים א"מד ללפיה חשוב להקנות. בה" וןכנ"פוס השימוש הדזאת תפיסה מגובשת לגבי 

אמר שתפיסה זו מתבטאת גם בעצם שמה של  מַנהל התכנית .לוי תפקידם כהלכהמיים להם לשם יחיונה

 י בצדתכלאתה יכול גם ל, זה המסלול, נותן את הדרך הז", לדבריו, כי, "צ"בדרך להיות מד"התכנית 

  ". ך הדרתלך בכיוון הדרך כי זוהי לאב... דרךה

  

  "שרה החדשההכית הנכת"בוש ימשי הסדפו

 גבי דפוסי לרורבו נל מגובשרציון מקיף ותכנומד ע" כשרה החדשההה יתכנת"ס יסב ב,תולראתן יני שכפ

יה לא רק האם ה בשטחית נעת התכהטמ אחד הנושאים שבדקנו לגבי. טחשצתה בובהפש בה שימוה

. אלא גם האם השתמשו בה והאם היא ענתה על צורכיהם, "תכנית ההכשרה החדשה"הרכזים הכירו את 
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עשר רכזים שלא השתמשו בה -שבעה). 87%(מנתוני הסקר עולה שמרביתם השתמשו בה במידה כלשהי 

או שטרם , ך לא די הצורךכנית אתה את כמחציתם אמרו שהכירו. התבקשו לציין את הסיבות לכך

  .ה כללתואוחמישה רכזים לא הכירו , תהד אובעו ליקהספ

  

 ד עםה אחעולים בקנ הם כי להע הםל על דפוסי השימוש בתכנית מבעלי התפקידים השוניבהתקע שידהמ

הם , כי בדומה לחומרים כתובים נוספים שהרכזים קיבלו, דיקוהמ תובוצכך עלה מק. הטתפיסת המ

מצעות שילוב אב ,זאת.  שבהדרכתםםיצ"דמ התוקבוצלו טחשל" השדרה החכשה היתכנת " אתהתאימו

בירה את השילוב הסרכזות  החתא. םיוספנ השרכעם מקורות ה" רה החדשהכשההת ניתכ"יחידות בין 

  :לבין מקורות נוספים" תכנית ההכשרה החדשה"שערכה בין 

 ת אנוחלק, רתומא תאז. לנו איםתהיה מש מה  אתהילע ונוהלבש, תאזהת התוכנית נו אלקח"

כתבנו ש ך החטיבות דבריםופשוט הכנסנו בת...כי זה עזר לנו ,והפרקים היחידות את, בנה כמנהמבה

... ןגוומ  עלתכלסה לא יכולהובה שרנטי אלטוצרהנך רידמלז או...נו היום לונטיול שרבעצמנו

  ".לושר נועה-ניבלי טוונרל שהת מא תאיםולה

  

 תסויחיתהאמרו חלק שה, טיפרמאגר המהשילובים בין התכניות והפעילויות ת השלמרון ייצכדאי ל

 תינכת", רמכלו. םיצ"ת המדי תכנל עהחבה רייאלריס סב, זאתל כב, יאה" שהחד הה ההכשרניתכת"ל

, ובות מעניקה נקודות התייחסותאלא לעתים קר, ר פעולות בלבדפסכשמשת מ האיננ" השדרה החההכש

  : תארתמ דפקית חדשה בתרכז. צים"המדים עבור דעיות מטרו

, יעהגלה כיצר יאנן לא יידעתה  ככת באמתזאהנית כותהי פ-ועל, ילשס סיב התההיי) תניכתה (אהי"

, ד כגרעיןאו משהימ שיאי הל, םאינושה זאי, ורבעכים לירצ) יםצ"המד(מה הם , י שלתמטרוה המ

י משל ם דברייתפסהו, ציםושיפו םייוני שהעלי יתיעש …לדוגלי ב זרהעיא ה... 'דשקראה ו'אבל לא כ

  ". םרירות אחקוממ וא

  .מחברת התכנית ומנהל התכניתיינו צש יפכ, יתכנתאיפת העם שאחד נה קעולה בה זימוש כש

  

ה שדחהתכנית ה, אמרו כי למרות חשיבותה דקומיהת ובוצקיילות בהחו זיםכרהחשוב לציין ש, עם זאת

 יםהשאוב תורומק וא") עין הגרתכנית"כמו (רשמיים , אחריםורות  מקןווממג דחידע אמא מקור יה

ק על פרב, אמורכ. וןאלגרת השמסם תשובות הרכזים ב עדאח נה בקהלוזה עא ממצ. יאישם הנוסיימנ

משתמשים ) 98% (יםב הרכזרועלה כי " ומר כתוב מטעם מינהל חברה ונוערחבות והשימוש בחובר"

 ברותה חוימוש בארבעעל שם דיווחו יעבושה רלשכ םכותמו, שתלמותה הבנייתלת ת אחברחו מביותר

   . הרכזיםבפניצגה  שהוהמישו ברהוצגנות שוש

  

  "תכנית ההכשרה החדשה"צון מת רביעוש 5.4
עלה צורך במשוב מבעלי התפקידים השונים , תיכנתמלבד מידע שהתקבל מהשטח על דפוסי השימוש ב

 רמסופקים ועל הצעות לשיפוא רכים לצעל , יהתומועל הערכתם את תר, על שביעות רצונם מהתכנית

  .התכנית
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  צים"וער ולהכשרת המדי הנכנים לעולמם ולתרבותם של בנהתאמת הת

הדגישה מחברת התכנית את תשומת הלב הרבה שהוקדשה לשילוב טקסטים מתרבות בני הנוער , רכאמו

רצינו לבחון , יבת התכניתש הרב שקיבל נושא זה בכתר הדגלאו". ההכשרה החדשה יתתכנ"בכתיבה של 

  ."כשרה החדשהתכנית הה"תכנים במסגרת  ההשטח אתרכתו של את הע

  

לציין  שקתבההרכז . י החוברתנוכתהמייצגים היבטים חיוביים ושליליים ב ,ים הוצגו היגדיםרכז הינפב

או " מסכימים" מציג את אחוז הרכזים שציינו כי הם 9לוח . האם הוא מסכים עם כל אחד מהם

  ".סכימים מאודמ"

  

  על פי דעתם של הרכזים, "צ"רך להיות מדד"תוכני החוברת ב: 9לוח 
  

  היגדים
  /מסכימים

  מסכימים מאוד
  77  עולמם של בני הנוערנוגעים ב

  69  #*ים לבני נועראטרקטיבי

  86  צ"לעולם ההדרכה של המדמקושרים 

  66  לחשיבהמעוררים 

  25  פעילות מטרות הים להמחיש אתלא מצליח

  35  וערמדי לבני נמורכבים 

  "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"ו וחיושד םיזכז הרוחא* 

  ).χ2 )p<.05על פי מבחן , לפי ותק ולפי גיל הרכז, לפי תפקיד, מובהקיםהבדלים # 
  

 אמרו שהם 69%, ערושבעים ושבעה אחוזים מהרכזים הסכימו שהתכנים קשורים לעולמם של בני הנ

זים הסכימו שתוכני רכ כי רוב ה שעולהאף. הסכימו שהם מעוררים לחשיבה 66%-רקטיביים וטא

של ,  לשלישבע ריןב ענה ,םיוז המשל לאחכדאי לשים לב גם, החוברת היו קשורים לעולמם של בני הנוער

  . הרכזים שלא הסכימו עם הטענות השונות

  

 83%: החומר לבני הנוער לגבי התאמת םניום הסתמנה שונות בתפיסתם של בעלי תפקידים שמהממצאי

גם נמצאו ים הבדלים מובהק .רעונה יז מרכ61%צים אמרו שהתכנים אטרקטיביים לעומת "מרכזי המד

אמרו שתוכני התכנית ) יותר מחמש שנים בתפקיד( מהרכזים הוותיקים 86%. י ותק הרכז וגילולפ

 יםצאמנש םיזכמהר 59%לעומת , "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"אטרקטיביים לבני הנוער 

, מאחר שכצפוי.  מהרכזים שכיהנו בתפקידם בין שנתיים לחמש שנים57%תפקיד עד שנתיים ולעומת ב

  . המגמה שהסתמנה לגבי משתנה הגיל הייתה דומה, הרכזים הצעירים יותר היו גם בעלי ותק נמוך יותר

  

 את התכנים וך ראונמהותק והר בקרב הרכזים הצעירים ובעלי תנמוכים יו םייר מדוע אחוזקשה להסב

לקלוט ולהפנים את בשלים בהרבה מקרים בני הנוער לא היו , תיילוהח אך גם לדעת. םייכאטרקטיב

 רנועי לבנהתאימו ש םכניתו ;תחאאינם מקשה   החניכים,לדעתן".  החדשההרשההכת ינתכ"תוכני 

ש מהרכזים דיווחו כי הנושאים המוצגים בחוברת ליכש. ר יותםריעי יותר לא התאימו בהכרח לצםריוגב

 בותוצהת יורגאנא קרשנטע ק",לדברי אחת החיילות). 10לוח ' ר" (מורכבים מדי עבור בני הנוער"
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  קצתהז, רתמאו תזא, נו הבישממלא  ליה ש'חברה.  התחברתיי ומאודתבאוד אהלות שאני מלומשת

האטרקטיביות של התכנים אינה , לתפיסתה של כותבתוד גבני, אם כן " .ת זהא ומש קלטמ אל הם, ינצי

  . 'גילם וכו, צים"ות המדקבוצלפי הרכב , והיא משתנה, גורפת

  

שמונים ושישה אחוזים מהרכזים אמרו , צים"באשר למידת ההתאמה של התכנים להכשרתם של המד

 לא כל "- 15% -האחוז המשלים , עם זאת). 9לוח (צ "שתוכני החוברת קשורים לעולם ההדרכה של המד

התכנים לא "ו רבע מהרכזים כי יווח דהמאתהבו, זה טבלהי "מוכיבכלל לא הס"או " ך הסכימוכ

בעיקר מכיוון שהתכנים ,  אלה מפתיעים למדיםיאצממ". מצליחים להמחיש את מטרות הפעילות

עדו לשרת  שאלות מנחות שנות בשילובולכן גם שובצו בתוך היחידו ,י הפעילותאשואמורים לשרת את נ

במתן כלים יישומיים לשימוש  ים עלה כי ייתכן שצריך להתמקדזהרכח ווידמ .נושא היחידהת א

ב רקב הלעש יזהצעה זו גם תואמת צורך הכשרה מרכ. בטקסטים הקיימים לשם המחשת נושאי היחידות

של יישום התכנית במסגרת " מעשית יותרה חשהמ"שים מהרכזים שדיווחו שיש ליצור ליש ינשכ

   .")הכשרה החדשהה תינכתשתלמות על ה"פרק ' ר (ההכשרה

  

יין שלמרות דברי הרכזים שהובאו לעיל על האטרקטיביות היחסית והחלקית של התכנים צל יאדכ

הם והחיילות שיבחו את עדכניותו של החומר , צים" למדםת התכנירבעולמרות הקשיים שבהם נתקלו בה

  : לדברי אחת הרכזות. לויות החדשניים בפעייםכנת ואת הטההמגיע מהמ

 כאילו היה משב רוח, מרתקים, ייםנחדש, ניםימעני, םיפסטים י טקתי שלעלדייתה  ההבחירה"

 של םירדב הגידול, תוגמנהיו' םידלי היא'את ] להעביר [לוכתה כבר י אהמכ. ענןרמ מאוד

  ". יליםם הרגריבד האתת ואלרח כוו לנה היא  לכבר. יההיסטורה

  

  " ת ההכשרה החדשהניכת"ל שמותיה תרווזק חונקודות ה 5.5
  נקודות החוזק

ועל ית נם מהתכנוצביעות רש עידו עלת שציינו בעלי התפקידים השונים ה של התכניוזקחדות הקונ

השקפותיהם של את  גם ותפפחוהועלו  שזקחושרוב נקודות ה, יןיצב לוחש. םיצ"דמהכשרת התה לתרומ

  . צרכים שמילאהה נית ולגבימטרת התכטה לגבי מה אנשי

ק של התכנית ככלי עזר שהקל חוזה ציינו הרכזים והחיילות בעיקר את נקודות,  קבוצות המיקודרתסגבמ

  :ואלו הן, שרהכל ההשאף ייעל את תהליך בנייתה ופיתוחה  והםליע

 לשנות פשרות האניצול -נית כבתש ושימל תן המטהושנ תלצוההמ ממצא זה תואם את .ותימודולר 

ת ינכנה התבמ רכזיםהעבור . וזמחהאו ה וצקבה, זכ הררכיה לצו והסדר שלה ולהתאימת המבנהא

  :ירהסבהכזות אחת הר. םיתהמלצה זו אכן יושמה אצל מרב ש לראותהיהיתן נו, ןרותיה יה

 משהושזה  יםרקפ כניסהל, קיםר פאיהוצל לוה יכת שאזהת ניוכתהל ש ולגד הוןתרהי"

  ".חט לשהבוד טוא מהתאמהעם  חרתא ותוא תובניכול ל אתהו, לריודא מוהוש

  :רותאחת וניכת להא השוווךתן תרוהי אתיר סבהסף וז נרכ

. 'ה-ו'  גכי יהיה חסר, ריך לרוץ עד הסוףצני א',  אפרק ל אתיחתמ יאנם שא) תוכניתיש "(

  ".זה ת אעברנוה הכוכ, לישכה רדוות ההצם ע ט לקשיתיע, י לשלפתי, פשוט, הפ
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של  הידע וקערה ןהשב תדמוובניגוד לשנים ק .ר הקיץ המחוזינים לסמצי"המד בהכנת" קויישור " 

 ררה סדצי השדחה תינכתידות בחם וייאנושל לוקהחה,  לא היה אחידץקי הינרעו לסמיהג שםיצ"דמ

אחד לדברי . חת המטרות בכתיבת התכניתאזו אכן הייתה . ותלחייהזים והרכם של תדבועב וןגארו

  :יםזכהר

י נא דע איפהני יוא... םסויזמן מבר יבעך להא צריוה מרודיוק כמה חע בד יורכז תנועהכל "

  ".  קורישויו לעיגי ם כולתמאבבסמינר ו...דעומ

  שלביםםתואוברים עו, דע מי אותוםיוכשר, הרש הכה אותםבליקצים מ"דהמ בושרכך יוצא 

  : כפי שאמר אחד הרכזים. בהכשרה

, דותתומה תאים עדוי םהי שרחאנר מיס לםלוכ יםעגימ ה'רבהח, דהיםמ תאמבר בזה ד"

 רמהחו ר עםלסמינ טשופ םגיעי מםהו, דשיוח מערך , שהם יודעים מה זה בניית פעולהריאח

  ". וםיכס האמתב אהו כוםסיה, תרומ אאתז, פיוהס

  : ירהברכזת אחרת הס

 אהמ ה משותפתפש עםעו הם הגי ...םיבוט ה יותרים השנסמינרה ...מה ברועלנרים יהסמ"

אז איך , טוב':  ואתה אומר להםתרבוה מעוצבקב עם שאתה יוכשא לו, רענוני  במישיםח

זה ת נו אשיע, תםמהגזי ד': מראוי שנוה ?'מטרה המה ז': לאוחד שא?' הרים מטחסננו מחאנ

בעניין זה כדאי לציין שנושא זה עלה כתרומה של החומר הכתוב . "'ס"נבר עשר פעמים במתכ

ראה פרק " (תכנית ההכשרה החדשה"לא רק כנקודת חוזק ייחודית להמגיע לרכזים בכלל ו

  ).  תרומת החומר הכתוב

  

  תרומת התכנית

 בפרט ותוליחידות הלימוד בכלל והפע,  לדבריהן.ות אמרו שהתכנית הכתובה עזרה להןיליחה 

  :תויילחלדברי אחת ה. מןת זניכסחוה שיגנית נבומ, הנוח הרוצבכתובות 

 תריכה לקחאני צ, ת כל הדברים מוכניםוא הרקע  אתכבר לי שנוח שי דאומ ה וזרלי עזכזה "

  ". ןמז ןהמו- לי המוןוזה חוסך ,זהאת 

  :  חיילת אחרתהפסיוהו 

 תונבלו לכתל, םיכוונתלהבין למה מ לכתלגם ... םאמצי מותר מדי יהשקיעל הכירצ א לניא"

ך  זה ואיתיר אי לצך איתלדע', ראשה את בורשל'ריך צ א ל...ודרסד מואמזה )... הלועפ(

  ."זהם עבוד על

  

, "הגרעין ניתכת"גוד ליבנ,  זאת.צים"י למדדוייחמידע ו שיםדחים יגה תכנה מצשחדה תינהתכ 

  : כך נמנעת כפילות בהכשרתם". צעירהנהיגות ההמ"ות ינה לכלל תכפונה

ת צעמוג כי הוא גם נצי', גותימנהה תבתוכני'א גם ו והצ" מדתלהיוול כ יאהו בה פעמיםרה"

 ושמי שפהיה עתי הלד… וצמנ עעל ונרם חזואפת זא, בבער צ" מדאוהור קו בבםידימתל

 תאזנות השדחהו, רחם אוק אותו בשום מוראינשלא , רתומ אאתז, יןוטחל לדש חרחומב

  ".דמאו בהויתה טיו הנתנמבחי
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   נקודות החולשה של התכנית5.6
 טתיהיו ש, תוליים והחזיכהרדברי  ל,"דשההכשרה החה תיכנת"ביות יקרעה שהחולה תודונקשתי 

  . כה עצמה והעדר תרגול של שיטות להדרכהרההד

 ומקנה לתכנית אופי תגוני- חד– בו ןדיווקסט ט –העיקרית  השיטה. שיטת הדיון הטקסטואלי 

, אף על פי שהרכזים והחיילות שיבחו את הטקסטים ואמרו כי הם עשירים ועדכניים, כך. טקסטואלי

ים איבדו עניין בזמן צ"שהמד החיילות אמרו. צים"כי התכנית לא עמדה במבחן מול המדהם ציינו 

  :םת בטקסטיקריאה ממושכ

את  םילקשאם מח וא, יהשנ םד ע אחרב לדומתחילים, וקעים בתוך הכיסאשם  הוםתאפ"

 עלסתכל מ אוההו, םמישה לע מסתכל ההוא  קורא חלק אזד וכל אחםים לכולטהטקס

  ". שלובר חה

  

פר סמלפשר אי שירתיצאופי הפגתי וי פעילויות בעלות עציהצריך לכלול  ימלפור-בלתיה ךינוהח

 ,כהנא( כל אחד שלי ישרב האפשרי על פי פוטנציאל אמה  אתתלמצו הנת שולויכי עלם גדול ביפמשתת

 וביבס ןויד צירתיקסט וטת ל הצגשדה ות המיכו טענ - תויל הרכזים והחי- הקבוצות יתש). 1997, 1974

 ןפכוולהנית כה בתהדרכות ה שיט הם מצאו לנכון לשנות אתןכל.  הפורמליךוינח לרתיומה יאתמ

  :  ציינהותיילהח חתא. ילותעפמוהפגתיות , יותר ותיתייווחל

 לתתדמשד או מז אניא. םעיתגמשבשש והם ה לעופאים לוב) פרהס ביתמ (בעאר בםזריחו םה"

ם שבעצם רואיאנחנו , כמיםמס וחננ א הפעולהסוףכשב, זאתעם ו, תווק והפגתיחלצ וך את זההפל

  ". ףהכימכל למדנו משהו 

ת טוהם מעדיפים שי, כאמור.  שהם מעדיפיםהכרדהאלה התאימו לדיווח הרכזים על שיטות הות טענ

  ). הכרדפרק שיטות ה' ר(הדרכה יישומיות וחווייתיות 

  

בבני נוער בעלי צרכים   מדוברלי בולטת במיוחד כאשרסטואטק יאופלת ע בהודתמ בתתיוייעהב

  עםרקא  לםיאב תמאבשר י נועבנל"השיטה מתאימה , תלוייהח תאחציינה  פיכ, ןשכ .מיוחדים

  : םכזיהרד חאו לדברי א". תימות מסולווכם ים ערכה אלא גציה להדבטיוהמ

א לה ו זיל כאשיםחל יםמידללת... תלמידים המצויניםמיועדת ל הדשהחית י שהתוכנגשתרה…"

 רוקבבהם ... ם לכתוביולכא יל, את הטקסטא רולק יכולים ם לאשי החלידיםהתלמ. םיהאל

ר נוע-תלבים באי ם הזא, הדהצ םותא זורקים םו המורימחנכים אחלק מהו, רפהס-ת בביצאיםנמ

א י לאנ': מר אואוהו. טואת נותנת להם לקרוא טקס הם באיםשכ... צהריים ה-אחרס "תנו למא

ת  לקבוצותנופל טרהמכ האושרית נכתכש, יןי לצבשוח. 'ארולק אובל יר כדהספ-תימבתי רחב

 תולו יכתובעלות נשו וצותב לקםחסוה מומהודה ותמכן וידבוש שימה, בני הנוער לש םישונסוגים ו

  ". ותשונ

  

 ודותת מפיקמס מהדגילא מ" דשההח רהשכהת היתכנ ".העדר תרגול של מגוון מתודות בהכשרה 

ים כריות מדי להצים כדי"מד ניתכעים לתגישמר ועי הנבנ, כך. לת אותן ולא מתרגהרכשההך הלבמ

 ורתפ לותילחיה וםיכזהרסים  מנאת המצב הזה. בשטח ותתודמון למגום יפחשנלא הכשרה ר ובולע

שינתה את ה שאמר אחת הרכזות . בתכנית ההכשרה שלהםתחלופיו מתודותב לושיבאמצעות 

  : שלפיההפיסת תוךהמתודות מ
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זכיר  נתודותהמ רקיע לפגשנכ ואז, חרתאה קודיתם מנעביר נראה גנו שאנחה ולעשעם כל פ"

  ". יםטוחה לכ צם לקשור אתעבת לגומסי אנ... ת זהא נועשיפה ... רים כזו םאת: םלה

עם ההיגד " לא הסכימו בכלל"הסכימו או "  כךלכ לא"כשליש מהם . ו הושמעה גם מפי הרכזיםז הענט

במסגרת , נוסף לכך). ראה פרק תרומות" (ומןשביי ודות מגוונות והתנסותהכרת מת"שהתכנית מאפשרת 

 להציג וכך, תונהנדה ו מתהממחישותת ומאגציינו הרכזים שצריך להוסיף דו, המלצות לשיפור התכנית

  :ש אחת הרכזות אמרה. תאחדה ימוש במתומגוון דרכים לש

ד מללריכה צ יתם אנוא דשאני הולכת ללמכ, ...שרויותהאפגוון  למתםף אווחש ליךצר"

  ".סוהכ ת אךכ-רחארו ח יבםושה', םימ דכ'ת הא םאות

  

לבין  ,כפי שמצוין בתכנית, וניםילד זמן המתוכנןה ךר בין משפעש  שישאמרו לציין שהיו חיילות ןיינעמ

 תכנית"בג וצשמי כפ, יםצ"מד בין גודל קבוצת הרעהפבגלל , תוילהחי ווחעל פי די. לעהדיונים בפו שךמ

 ניא": כפי שסיפרה אחת החיילות. צים המשתתפים בקבוצה בפועל"דמ הרפס מלבין ,"שהחד ההרשהכה

חיילת ו" נשיםשל אמצם  מצורותי ספרמאים אותה לתכדי לה, עולהי גדול בפדנוי ישות עש לחייבת

 יאכד". רשע-השימחמת ולעם ילד יהש חמיונל יש כש,ביטירה ואקפוכל כך א דיון לה ":וסיפההת אחר

 תונמיומ תחיילוצריך להקנות לשא פו אאהנר. תנווממי ווןסיניורש ודה דת כמן דיוםשויי שןיילצ

  . ןות ליצירת דישונויקות וטכנ

  

, י מספר שניםנפרך לעשנ, צים"מהשוואה בין ממצאי המחקר הנוכחי לממצאי המחקר על תכנית המד

 סיוג: ל" הנקרציינו במחמם  עצצים"ן כללי החיילות מתמודדות עם אותם הקשיים שהמדפאושבעלה 

על , מוראכ, דהיעות מיעבהסוגי ן יפה ביפחהש ןכתיי. דרכהת הובעיתמדת החניכים וה, וצות חניכיםבק

  . מובנית בשבילןוהכשרה משמעותית בודת החיילות ובע של ווי צמודילבורך צה

  

  צים"תרומות החומר הכתוב שמגיע מהמטה להכשרת המד. 6
  

תרומות כלליות של החומר הכתוב המגיע ממינהל חברה ונוער : ה משתי זוויותשאלת התרומות נבחנ

  . עבור השטחתכנית ההכשרה החדשהותרומות ספציפיות של 

  

   תרומות של כלל החומר הכתוב6.1
באיזו מידה , ביקשנו מהם לציין מתוך רשימה, כדי לבדוק את תרומותיה של התכנית הכתובה לרכזים

ארגון הפעילות השנתית : ניתן למיין את התרומות לשני תחומים.  לידי ביטויהתרומות המצוינות באו

הם : נו ברשימה את המדדים הבאיםללכבתחום הראשון . ותכנונה וארגון הפעילות המחוזית ותכנונה

מייעלים את תהליך ההכשרה של ", "עוזרים לרכז בפיתוח תכנית העבודה השנתית) "התכנים(

מהווים בסיס להתייחסות של הרכז לתכנית "ו"  רעיונות חדשים לפעולותנותנים לרכז", "צים"המד

  ".צים כולה"המד

  

" מקלים על תכנון הפעילות למחנה הקיץ) "התכנים(הם : בתחום השני נכללו ברשימה מדדים אלו

  ". מאחדים את תהליך ההכשרה המחוזית"ו
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  )םבאחוזי(תרומות החומר הכתוב המגיע מהמטה עבור הרכז : 10לוח 
  או" במידה רבה"  

  "במידה רבה מאוד"
    מדדים שונים של עזרה בארגון ותכנון הפעילות השנתית

  75  * עזרה בפיתוח תוכנית עבודה שנתית
  84  *צים"ייעול תהליך הכשרת המד

  78  מתן רעיונות חדשים לפעולות 
צים "תכנים שמהווים בסיס להתייחסות של הרכז לתכנית המד

  * כולה
80  

    
  92  *~ מסכםמדד

    
    מדדים שונים של עזרה בארגון ותכנון הפעילות המחוזית

  80  ^איחוד של תהליך ההכשרה המחוזית
  70  ^הקלה על תכנון הפעילות למחנה קיץ

עבור לפחות מחצית מהפריטים שמרכיבים את " במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"אחוז הרכזים שציינו ~ 
  המדד 

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

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

 מהרכזים ציינו שהייתה 84%-75% כי 10עולה מלוח , לגבי התרומה לארגון לתכנון הפעילות השנתית

 מייעל את" מהם אמרו שהחומר הכתוב 84%. למדדים בתחום זה" תרומה רבה מאוד"או " תרומה רבה"

" צים כולה"מהווה בסיס להתייחסות של הרכז לתכנית המד" שהוא - 80%, "צים"תהליך הכשרת המד

ממדדים אלה עולה שהחומר הכתוב תרם ". עזרה בפיתוח תכנית העבודה השנתית" דיווחו על 75%-ו

כך שנוסף ל, כדאי לציין. צים"בעיקר לפיתוח ראייה רחבה וכוללת של הרכז בתהליך בניית התכנית למד

במידה " מהרכזים הסכימו 92%". נותן רעיונות חדשים לפעילות" מהרכזים דיווחו שהחומר הכתוב 78%

  . עם לפחות מחצית מהמדדים שמרכיבים את התחום" במידה רבה"או " רבה מאוד

  

מעניין לציין שהבדלים מובהקים לפי תפקיד הרכז עלו בשלושת הממדים הראשונים שהוצגו לעיל 

מהווה בסיס להתייחסות של הרכז לתכנית ", "צים"מייעל את תהליך הכשרת המד"החומר הכתוב (

צים "אחוזים גבוהים יותר של רכזי המד"). עוזר בפיתוח תכנית העבודה השנתית"ו" צים כולה"המד

 בשני המדדים 94%(עם מדדים אלה " במידה רבה"ו" במידה רבה מאוד"לעומת רכזי הנוער הסכימו 

ייתכן ). בהתאמה,  בקרב רכזי הנוער67%- ו78%, 77%דד השלישי לעומת  במ91%-הראשונים ו

לעומת תפקידו , צים"המדריך בפועל את המד, צים"שהבדלים אלו נובעים מאופי תפקידו של רכז המד

צים "כממונה בעיקר על הדרכת המד. של רכז הנוער המשלב ראייה רחבה יותר של ניהול וארגון התכנית

ייתכן שהחומר הכתוב עזר לרכז התכנית לגבש ראייה רחבה וכללית , ני של התכניתופחות על הצד הארגו

שמתוקף תפקידם נזקקים לראייה , כי דווקא רכזי הנוער, ייתכן שהממצא, עם זאת. יותר של התכנית

מעיד על קושי , הפיקו תועלת פחותה מהחומר הכתוב בקבלת ראייה כללית ורחבה על התכנית, רחבה

  .מענה ושיש לתת עליו את הדעתשלא ניתן לו 

  

הבדלים מובהקים נמצאו במדד המסכם לפי תפקיד הרכז המצביעים על אותה מגמה שצוינה , בהתאמה

 86%לעומת , צים ענו על לפחות מחצית מהמדדים המרכיבים את המדד המסכם"כלל רכזי המד. קודם
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רוב המקרים להיות הממונים על שאמורים ב, ממצא זה מחזק את ההשערה שלרכזי הנוער. מרכזי הנוער

  .צים"החומר הכתוב תורם מעט בפיתוח ראייה כוללת על תכנית המד, תכנון ועל ארגון הפעילות השנתית

  

עלה ששבעים אחוזים מהרכזים דיווחו שהחומר , לגבי התרומה לארגון ולתכנון הפעילות המחוזית

 80%-נן את הפעילות במחנה הקיץ ולתכ, "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה", הכתוב הקל עליהם

. צים"מדך להמש תרכשההיה  חנההמ, כאמור". איחד את תהליך ההכשרה המחוזי"דיווחו שהוא 

ר חא למחנה ליעם להגייביח רעהנו ינב: תאחידו  והיה חשוב ליצורתרשויוה כלים מצ" מדצאו יהחנלמ

 הרכזים עולה כי החומר הכתוב אכן מדיווח. ציהטניוריא הו מידע ואותרכשו אות, ליךתהו ותאשעברו 

תכנית "ממצא שעלה גם כנקודת חוזק ייחודית ל, בכך שאיחד את תהליך ההכשרה המחוזי, מילא יעד זה

  ".ההכשרה החדשה

  

אחוזים נמוכים יחסית של רכזים ממחוז חיפה . לפי מחוז, הבדלים מובהקים נמצאו במדדים אלה

, ) בהתאמה62%- ו50%( את תהליך ההכשרה המחוזית וממחוז המרכז דיווחו שהחומר הכתוב ייעל

ממצא דומה עלה גם במדד . 90%- ל80%לעומת מחוזות אחרים שבהם אחוז הרכזים שדיווחו נע בין 

דיווחו על )  בהתאמה55%- ו38%( אחוזים נמוכים ממחוז חיפה והמרכז -תכנון הפעילות במחנה הקיץ 

אך לא , ניסינו לברר את הסיבה להבדלים אלה".  מאודבמידה רבה"או " במידה רבה"תרומה במדד זה 

  .נמצאה סיבה בקרב המטה

  

  "תכנית ההכשרה החדשה" תרומות 6.2
תכנית ההכשרה "נשאלו הרכזים גם על תרומותיה של , לשאלות על תרומות החומר הכתוב בכללותוסף ונ

לדעתם מפעילות  ה מידיזובא ןייצוהם נתבקשו ל, ת תרומות אפשריותימרש בפניהם הוצגה". החדשה

 ימיםמסכ"או " םימיכסמ" מוצג אחוז הרכזים שציינו כי הם 11בלוח . ההכשרה אכן הושגה תרומה זו

  . לתרומות השונות שהוצגו בפניהם" בהחלט

  

  ) םיבאחוז"* (צ"בדרך להיות מד"ת הרכזים לגבי תרומת התכנית כהער: 11לוח 
  אחוזים  רומותת
  98  רכהדונטי להולרתן ידע מ
  80  **צ"ילוי תפקיד המדשורים למומנויות וכייקניית מה
  76  צים לנושאים חדשים"דשיפת המח
  71   מגוונות והתנסות ביישומןתודותמ כרתה
  54  ^ה להתמודדות עם קשיים שעשויים להתעורר בהדרכתיומנויומ
  58  צים כקבוצה"דיבוש המג
  "בהחלט מסכים"ו" מסכים "וווחיזים שדכאחוז הר* 

  ).2χ )p<.05י מבחן קיד על פבהקים לפי בעל התפודלים מבה** 

  ).2χ )p<.05ובהקים לפי ותק הרכז על פי מבחן מהבדלים ^ 
  

פקיד תי לוומנויות וכישורים ייחודיים למיימת מטרתה העיקרית של התוכנית הייתה הקניי, רמוכא

, בהתאמה). 8פרק ' ר; יתגם הרכזים שנשאלו ציינו תכונות אלה כמטרתה העיקרית של התכנ(צים "המד

ל וכישורים למילוי תפקידם שת וימיומנו "ההתכנית מקנשדיווחו ) 80%(ים זכרהמוהים בחוזים גא

האחוזים ". הכרדהל התכנית תורמת ידע רלוונטי"דיווחו ש) 98%(וכמעט כלל הרכזים " םצי"המד
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ים על הצלחת התכנית הגבוהים של רכזים שמייחסים תרומה לתכנית ההכשרה החדשה בהיבט זה מעיד

  .במימוש מטרה זו

  

": קידתפ הויהקניית מיומנויות וכישורים למיל" מובהקים לפי תפקיד נמצאו לגבי התרומה םילדבה

ייתכן שהסיבה .  מרכזי הנוער74%לעומת  ,צים סברו שלהכשרה אכן הייתה תרומה"מדה יזכ מר93%

ית שדרך מוחביכולים לראות תרומה  םג ןכלו, צים"צים מדריכים בפועל את המד"לכך היא שרכזי המד

  .ם על כךחיוומדזי הנוער בדרך כלל רק כבעוד שר נוערהצל בני איותר 

  

ו הן הסביר. צת המיקודוקבסגרת תכנית במהל ש  זוהומרתל הןף אתייחסו ה תהחיילוין שלציי דאכ

  : יךדרמ כהדבוע לובט יסבסשמשת כומ, צ"מדור הב עודת זינוקנק הציגמ" השרה החדשכנית ההכת"ש

, ןטענתל, תזא םע". ת ניסיון והתנסויותנע ומבחידמבחינת י, ת מאוד עוזרת מבחינת כליםהתכני"

 שלועושה את ניסיון הר שרול באב, טובה) תניתכה(א י ההללהתח"ת יחרכה יא הרכהדבהת נסותהה

  ". לו שאתה וש עמןהזו

 בני ל שתיבה האינטנסי ההכנףאעל ש ךעל כה של מחברת התכנית רי עם דבדבקנה אח הול ע זוהטענ

ידה מלה... 'תבותכבהת יהחיש'מו כזה "ר ב דלפו שובס, בחוברת גתצמו הצ"מדד היקפלת רנועה

  ."םחניכיל הד מועמנתה כשאיא ה יתיתהאמ

  

מעט יותר רכזים  .צ"שאלו גם על תרומות המתייחסות למיומנויות הדרכה ספציפיות של המדנהרכזים 

מיומנויות להתמודדות עם "צית מהרכזים דיווחו שהתכנית מקנה חמכ קר. ת אלהתרומו םע ומיהסכ

צים במחקר המעקב "שאחד מצורכי ההכשרה הבולטים בקרב המדן  לצייןיינעמ). 54%" (הרכהד בקשיים

שליש . נויות להתמודדות עם קשיים בהדרכהמיומצים היה הצורך ברכישת "אחר פעילות תכנית המד

 שהם זקוקים ליותר כלים כדי לדבר עם ילדים וניצי ,תספנוכי הם זקוקים להכשרה צים שדיווחו "מהמד

צים היה "מחצית מהמד כהקושי העיקרי של, נוסף לכך. כדי ליצור קשר וכדי להיות סמכותי; בעייתיים

שה בדוח דחה תינל התכש ומיעוט הרכזים שהסכימו לגבי תרומה ז. חוסר שיתוף פעולה מצד החניכים

  .דיין לא נמצא מענה לצורך זה גם במסגרת התכנית החדשהשע ך כ עלדיעמהנוכחי 

  

". הרכהד במיומנויות להתמודדות עם קשיים" זו של הרומת נמצאו בזכרבהקים לפי ותק הובדלים מה

לעומת הרכזים החדשים יותר ) 62%(זה  טביההרכזים הוותיקים ייחסו לתכנית תרומה גדולה יותר ב

צים בהדרכה "שחווים המד םיישקהפיסה לגבי תהש ןכתיי). 23%( שנתיים בתפקיד אשר עובדים עד

לגבי תרומת התכנית להקניית  יםכזלכן גם הערכתם של ר; צ בתפקיד"משתנה לפי הוותק של המד

הכרת מתודות "רת מאפשים הסכימו שהתכנית זכרהמ 70%. ה לפי הוותקנמשת ת להדרכהויומיומנ

 שימוש בדיונים -פן אחד של המתודות המוצעות בתכנית , אתעם ז". מגוונות והתנסות ביישומן

  .לשה בתכניתונקודת חכ, כאמור, קבוצתיים עלה

  

ם צי"התכנית תורמת לגיבוש המד"הסכימו להיגד ש) 58%( יחסית לתרומות אחרות של רכזים ךנמו אחוז

 םים מוסיפים תכנממצא זה משלים את דיווח הרכזים שלפיו סוג הפעילות השכיח שבו הרכזי. "בוצהכק

ששאיפת מחברת ,  מעניין לציין.)3לוח ' ר" (פעילויות גיבוש ופעילויות חברתיות"ממאגר אישי קשור ב

  במילויךממגבש ותותהליך הכשרה שעוברים התכנית הייתה שהתכנית תיצור קבוצת מדריכים 
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הם תומכים בך   לא מודעוצתית חזקה של צוות שגם באופןבת קלכידו") יוצרתהתכנית : (התפקיד

". ת אחד של השניונולשיכו מהצלחותם ניזווני, בודה ונשענים אחד בשניעצת ו קבאשהי ומהווים איזה

  . ל אינו תומך בשאיפת המחברת"הממצא הנ

  

, תיוווייתח תויולעיפציינו הרכזים שיש צורך להוסיף , במסגרת המלצות לשיפור התכנית, נוסף לכך

ממצאים אלו שעלו בקבוצות המיקוד . בושהלגי הקבוצה וי שלרתבחה צד לתורמתו שיתג הפיפוא תולעב

לויות אלה בחוברות המגיעות מהמטה ולכן כדאי בפעיים על כך שייתכן שקיים מחסור ידובשאלונים מע

   .לתת את הדעת למתן מענה לצורך זה

  

  צים"תמיכה בבעלי תפקידים בתכנית המד. 7
  

  צים"ת ההכשרה למד התמיכה בבעלי התפקידים שמעבירים א7.1
על פי נתוני . צים"עובדים חלק מהרכזים עם צוות שמעביר את ההכשרה למד, צים"מלבד עבודה עם המד

כגון , צים"כמחצית הרכזים מדריכים ומלווים בעלי תפקידים שונים שמכשירים את המד, המחקר

צים "לה בהכשרת המדעובדים עם בעלי תפקידים א) 21%(חלק מאותם רכזים . צים"חיילות ומדריכי מד

צים מועברת בפועל "אך הכשרת המד, מדריכים את בעלי התפקיד ומלווים אותם) 28%(ואילו חלק אחר 

  ).12לוח (רק על ידי בעלי התפקידים הללו 

  

צים "אחוז גבוה יותר מבין רכזי המד, שכצפוי, הראה, לפי תפקיד ממלא השאלון, ניתוח מידע זה

 39%- ו77%(צים ללא צוות נוסף בהשוואה לאחוז רכזי הנוער "דמעבירים בעצמם את ההכשרה למ

, ובהתאם לכך אחוזים גבוהים מבין רכזי הנוער מנהלים צוות נוסף לצורך העברת ההכשרה) בהתאמה

  .צים"לעומת אחוזם בקרב רכזי מד, אשר עובדים יחד אתו או לבדם

  

  . שהרכז מפעילצים"יצוין שלא נמצאו הבדלים מובהקים בנושא זה לפי מספר מד

  

 דיווחו על מדריכים 33%-דיווחו שחיילות מעבירות את ההכשרה ו) 21%(כחמישית מכלל הרכזים 

  ).חלק מהם עושים זאת יחד עם הרכז וחלק לבדם או במשותף עם בעל תפקיד אחר, כאמור(

  

  ) באחוזים(צים "האחראיים על העברת ההשתלמות למד* בעלי תפקיד: 12לוח 
  יםאחוז  בעל תפקיד
 51 צים "רכז מד/רק רכז נוער

 21  צים יחד עם צוות"רכז מד/רכז נוער
 28  או מדריכים/רק צוות חיילות ו

  )χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי תפקיד על פי מבחן * 
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  )באחוזים(צים "תמיכה וליווי בצוות המעביר את ההכשרה למד: 13לוח 
  אחוזים  סוג התמיכה

 86  הצוות עבר השתלמות
    

  המסגרות שבהן עבר השתלמות
  כ"סה

  
100 

 24  צים"רכז מד/י רכז הנוער"השתלמות שהועברה רק ע
/ צים בנוסף להשתלמות במסגרת עירונית"רכז מד/י רכז הנוער"השתלמות שהועברה ע

  מחוזית
  

26 
 50  מחוזית/השתלמות במסגרת עירונית 

    
  צים"קיד שמעביר את ההכשרה למדמתכונת הפגישות לצורך הדרכה וליווי של בעל התפ

 100  כ"סה
 59  במתכונת קבועה
 41  במידת הצורך

  

השתלמויות לצורך העברת /רוב הרכזים אשר מדריכים צוות דיווחו שהצוות שלהם עבר השתלמות

כאשר שאלנו את הרכזים באילו מסגרות עברו בעלי תפקידים אלה את ). 86%(צים "ההכשרה למד

רבע נוסף דיווחו על השתלמות שהם העבירו , רבע על השתלמות שהם עצמם העבירודיווחו כ, ההשתלמות

  .אך נוסף לכך השתתף הצוות בהשתלמויות במסגרת עירונית או מחוזית

  

חמישים אחוזים מהרכזים דיווחו על השתתפות הצוות רק בהשתלמויות שנערכו במסגרת עירוניות או 

 זה לפי תפקיד הרכז או הוותק שלו בתפקיד או מספר לא נמצאו הבדלים מובהקים בנושא. מחוזיות

מעל מחצית הרכזים אשר מנהלים . הצוות מקבל הדרכה וליווי של הרכז, נוסף להשתלמויות. צים"מד

כשני שלישים .  עושים זאת במידת הצורך41%ואילו ) 59%(צוות דיווחו שהם נפגשים עמו באופן קבוע 

פעמיים בשבוע וכשליש נפגשים בתדירות נמוכה -ות של פעםמהרכזים נפגשים עם הצוות שלהם בתדיר

  .יותר של פעם בשבועיים או פעם בחודש

  

   התמיכה ברכזים וצורכי הכשרה7.2
צים ורכזי "צים הוא התמיכה שגורמים שונים עשויים לספק לרכזי מד"נדבך חשוב בהפעלת תכנית המד

לפניות " כתובת"ו באמצעות שאלות על במסגרת המחקר נבחנה תמיכה ז. נוער לצורך ביצוע תפקידם

צים ובעבודתם מול בעלי התפקידים "הדרכת המד/כאשר מתעוררים בעיות או קשיים במהלך הכשרה

במשותף עם הרכז או ) 'מדריכים וכו, כגון חיילות(צים "אשר מעבירים בפועל את ההכשרה למד

  .בהשגחתו בלבד
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  )באחוזים(דפוסי תמיכה ברכזים : 14לוח 
  אחוזים   תמיכהדפוסי

 81  צים"יש לרכז למי לפנות כאשר מתקשה בהדרכת המד
    

   בעל התפקיד שאליו הרכז פונה
 100  כ"סה

 30  מפקח אזורי 
 18 רכז נוער 

 13  עמיתים למקצוע
 10  ס"מנהל המתנ

 17  מינהל חברה ונוער
 8  מנחה ההשתלמות

    
  70  צים"תפקיד המכשירים בפועל את המדיש לרכז למי לפנות כאשר מתקשה בעבודה מול בעלי ה

    בעל התפקיד שאליו פונה בקושי זה
  100  כ"סה

  27  מפקח אזורי 
  36  ) מינהל חברה ונוער(ראש תחום במחוז 

  9  עמיתים למקצוע 
  9  רכז נוער עירוני 

  6  ל"צה
  6  ס המקומי"צוות המתנ

  6  מרכז ההדרכה
  

בהכשרה או ,  למי לפנות כאשר נתקלו בבעיות או בקשיים עולה כי רוב הרכזים חשו שיש להם14מלוח 

צים "רוב הרכזים שעובדים מול בעלי תפקידים שונים בהכשרת המד, כמו כן). 81%(צים "בהדרכת המד

  .לפנייה כאשר היו להם בעיות בעבודה, "כתובת"דיווחו שהייתה להם ) 70%-כ(

  

, צים"ידים אשר העבירו את ההכשרה למדכאשר התעוררו קשיים בעבודתם של הרכזים עם בעלי התפק

אחוזים קטנים יותר פנו לרכז נוער . מעל שליש מהרכזים פנו לראש התחום במחוז ורבע פנו למפקח

מידע זה יכול להיות . המחקר בדק גם את צורכי ההכשרה של הרכזים).  בהתאמה9%(עירוני או לעמית 

 עולה שרכז אחד 15מממצאי לוח . יתנת להםכרובד נוסף לתמיכה שנ, תשתית לתכנון הכשרה לרכזים

  ".התמודדות עם קשיים בהדרכה"מכל חמישה רכזים הביע צורך בקבלת הכשרה בנושא 

  

צים במסגרת מחקר "גם על ידי היקף גדול יחסית של המד, כאמור, מעניין לציין שצורך זה הועלה

). 2000. דולב; באומגולד; ינסקי'סטרבצ-כאהן(המעקב אחר פעילות התכנית אשר נערך לפני מספר שנים 

בהקנייתן של מיומנויות " תכנית ההכשרה החדשה"הרכזים לא ייחסו תרומה גדולה ל, כאמור

  .ולכן יש לתת את הדעת לדרכים אחרות להקניית מיומנויות אלה, להתמודדות עם קשיים בהדרכה

  

 התייחסו 10%-כ". נוספותדרכי הפעלה ומתודות "שבעה עשר אחוזים מהרכזים ציינו צורך בהכשרה ב

. כנושאים שבהם היו רוצים להשתלם" הכרת צרכים של בני הנוער"ול" שיווק התכנית וגיוס בני נוער"ל

לפי , נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית" דרכי הפעלה ומתודות"ביחס לצורכי הכשרה ב

  וואה לאחוזם בקרב רכזי נוער צים ציינו צורך זה בהש"אחוז גבוה יותר מבין רכזי מד: תפקיד הרכז

  ). בהתאמה13%- ו29%(
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  )באחוזים(צורכי ההכשרה של הרכזים : 15לוח 
  *אחוזים  צורכי הכשרה

 21  התמודדות עם קשיים בהדרכה
 17 **דרכי הפעלה ומתודות נוספות
 11  שיווק התכנית וגיוס בני נוער

 9  הכרת צרכים רלוונטיים לבני נוער
 7  ום התכניתהמחשה מעשית של ייש
 5  תכנון שנתי של הפעילות

 4  מידע על פעילויות הקשורות להתנדבות
  4  לימוד עמיתים 

 3  הכשרה בתחומי מחשב ואינטרנט
  כי הייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת, 100%- הלוח אינו מסתכם ל*   

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

  צרכים וקשיים שעולים מהשטח , צים"מדמטרות תכנית ה. 8
  

לפי , התבקשו הרכזים לציין את מטרותיה של התכנית, צים"נוסף להתייחסות ספציפית להכשרת המד

הן בשל הצורך לדעת מה הם חושבים על התכנית והן בשל הציפייה שההכשרה שהם , זאת; תפיסתם

המטרה השכיחה . נית על פי הרכזים מציג את מטרות התכ16לוח . נותנים תענה על מטרות התכנית

, נתון זה מעיד שרובם רואים בתכנית". הקניית מיומנויות הדרכה" מהרכזים היא 62%ביותר שציינו 

, "מיומנויות ההדרכה"שמטרה זו עולה בקנה אחד עם נושא , כדאי לציין. תכנית להכשרת מדריכים

ואף עם ) 4פרק ' ר(ם למילוי תפקידם צי"שהרכזים דיווחו עליו כנושא המועיל ביותר בהכשרת המד

  ).6פרק ' ר" (תכנית ההכשרה החדשה"תרומתה המרכזית של 

  

  ) באחוזים(לפי תפיסת הרכזים , צים"מטרותיה העיקריות של תכנית המד: 16לוח 
  אחוזים  מטרות

 62  הקניית מיומנויות הדרכה
 57 *תרומה אישית עבור הרכזים

 54  *מעורבות ותרומה לחברה ולקהילה
 21  הקניית ערכים חברתיים

 6  קיום מסגרת חברתית לבני נוער
  5  מניעה 

  

אמרו ) 54%(כמחציתם . ציינו הרכזים מטרות כלליות בעלות גוון חברתי, מלבד המטרה שצוינה לעיל

וכחמישית ציינו שהיא , "מעורבות ותרומה לחברה ולקהילה"מטרת התכנית היא ליצור , שלדעתם

  .שוויון וסובלנות, כגון כיבוד הזולת, "תייםמקנה ערכים חבר"

  

 מהם 57%אמרו , כאחת ממטרות התכנית, לבני הנוער הפעילים" תרומה אישית"בנושא של קידום 

, אחריות, אסרטיביות, טיפוח מנהיגות, כגון מצוינות, שמטרתה היא לפתח את בני הנוער בתחומים

כאשר הם נשאלו על , צים"תייחסות רבה של המדואכן כל התחומים הללו זכו לה. 'ביטחון עצמי וכד
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, כמו הרכזים, אנשי המטה. תפיסת הרכזים לגבי מטרות התכנית עלתה בקנה אחד עם תפיסת המטה

ת נוספות לא המעיטו בחשיבותן של מטרו, אך עם זאת, ייחסו להכשרה חשיבות רבה בתהליך ההדרכה

פי תפיסת -על. צים והמעורבות והתרומה לחברה ולקהילה"כמו התרומה האישית למד, שהרכזים ציינו

: גריםו הבם את עולםינייפ המאקידיםי תפינמכל ב ווויות בחתסונתהלול דג בח מרתנתוהתכנית נ, המטה

גם בנוגע ". מיגם לביטחון העצ, לחשיבה, לעמידה מול קבוצה, התפקיד נותן המון כלים לתכנון"

 ביןם לה כלירוע נינבל צים מקנה" המדיתנכלמעורבות ולתרומה לחברה ולקהילה ציינו אנשי המטה שת

  .ופעילה מודעת, תרבעות מחיאזר רהחבח פתולת ירטקוממהי חברה ד

  

 לדברי ,םרשידוצרכים אלה . צים עצמה"דמת הנירים לתכושקש יםכרצצוינו  דקומיה תי קבוצותשב

שיש  ,להלן דילמות וצרכים. צים"דהמת כניתות טרמל  מחדש שהגדרה ואףכתית רענה מבחי, הרכזים

  :י שלהתרשכ ההךהמער וצים"מדהנית תכרת גבמס, עתדה לתת עליהם את

  

  צים"הצורך בשילוב פעילויות קהילתיות בתכנית המד 

בקבוצות מדיווח הרכזים והחיילות , הכשרה להדרכה בעיקר כתכנית תרגדוצים מ"אף שתכנית המד

טענה זו עולה בקנה אחד עם . הדריך או אכן עוסקים בהדרכהל םיוצצים ר"המיקוד עלה שלא כל המד

צים בשטח העלתה גיוון רב הכולל בצד פעילויות הדרכה "בחינה של פעילות המד. ממצאי המחקר הקודם

תית אחת כגון צים דיווחו שהם עסקו לפחות בפעילות קהיל" מהמד90%. גם פעילויות קהילתיות רבות

לא , עם זאת. ס בשנה שקדמה למחקר"תרומה לנזקקים ופעילות לילדים מחוץ למתנ, מתן שיעורי עזר

  .תמיד ניתנת מספיק לגיטימציה לפעילויות אלו

  

פערים אלה בין תפיסת התכנית כממוקדת ומשימתית בהכשרה לבין ההדרכה והמצב בשטח אף 

צים "פרופיל המד, לטענת הרכזים והחיילות. צים"כאשר בוחנים את אוכלוסיית המד, מתעצמים

לא תמיד יש לו יכולת , צ לא רוצה להדריך"הטרוגני מאוד ולכן לעתים נוצר מצב שלא זו בלבד שמד

אל מול קבוצות עם יכולות ומוטיבציה להיות מדריכים קיימות גם קבוצות , כך. וכישורים להדרכה

ו וניסיונותיה זכשה בוצלק ה דוגמהגיצ הותיליחה חתא. 3ויחידים שמגיעים לתכנית מסיבות אחרות

  :להכשיר אותה להדרכה

 ים עםלד יוןהמ', םוידק' של םילד יןומ ה בהששיא קבוצה הי.  בעייתיתדמאו וצהבק) זאת"... (

-השו שלךרעמב בתכא מוריה, יניהםב םחיתמו וכים סכסמוןה, מותאלי, תביואקטי-בעיות של היפר

ו משה לםיעיגה שמינשב, להם  מתאימהאל ")תכנית ההכשרה החדשה("ת ינכתוה... ערונ-יבנ עשר

 םיה אלותהלהתאים א הפעולה ותי אל כלןאופב... לשנות האנס ני לאאש כמה, ברילו שמתקאפ

  ".םול בכם אליהרב מדה לאז, ותר הפעלהים ושחקימר ת יועםת נענייותר מי אהתרש

  

צים קשורה במתן "ר הפרופיל ההטרוגני של המדות לאולייהחורכזים הב בקרהדילמה שעולה אפוא 

 חפתלרך והצת  אעות הביצובוהק תיש. ךים להדרילולא יכ  אוםיצ נוער שלא רובניאפשרויות חלופיות ל

דרישה זו אוששה גם במסגרת השאלון . נוער אלה ינבלות בקהילה בתנדלה" תוימיטגיל "ותיברנטטאל

                                                 
 55%שצוינה על ידי , צים עלה כי הסיבה העיקרית להצטרפות לתכנית"במחקר הקודם על תכנית המד 3

  ". נחמד"ו" כיף" רצו להשתתף בתכנית משום שזה נראה להם 44%עם זאת , היא הדרכה, צים"מהמד
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צים לביצוע של פעילות קהילתית "כנה או הדרכה של המדאלה נשאלו אם לדעתם קיים צורך בה. לרכזים

  .השיבו בחיוב לשאלה זו) 92%(מרבית הרכזים . מלבד ההדרכה

  

צים לפעילות קהילתית "מעניין לציין שהבדלים מובהקים עלו בתשובות הרכזים לגבי הצורך בהכנת המד

מעורבות ("עלות גוון חברתי בקרב רכזים שדיווחו על מטרות ב. לפי המטרות שהם ציינו עבור התכנית

צים "השיבו בחיוב שהמד)  בשני המקרים97%(כמעט כולם , "תרומה אישית"או ") ותרומה לקהילה

  .זקוקים להכשרה לביצוע של פעילות קהילתית

  

מנהל התכנית טען בריאיון . הצורך בפיתוח עוד אלטרנטיבות להתנדבות בקהילה קיבל גיבוי גם מהמטה

צים כתכנית ייחודית להכשרת מדריכים היא התייחסות מוטעית " לתכנית המדכי ההתייחסות הצרה

  : הוא הסביר. מיסודה שצמחה דווקא מתוך אילוצים של השטח

והדרכת , שיקיימו פרויקטים בתוך הקהילה, יהיו פעילים בקהילה) צים"המד(היתה ציפייה שאלה "

ה של הדרכת צעירים הוא הכי עם הזמן הסתבר שהערוץ הז. צעירים זה רק אחד מן הערוצים

  ".אנשים פשוט שכחו שלמסלול הזה יש עוד נתיבים... פופולרי

  

שאפה דווקא לשלב בין פעילויות הדרכה " צ"בדרך להיות מד"גם תכנית ההכשרה החדשה , לטענתו

בחינה של התכנית מעלה שנושא זה . ופעילויות קהילתיות שאינן בהכרח בעלות אוריינטציה של הדרכה

ומתמקדת בתכנון " תכנון"ידה האחרונה של החוברת שנקראת יחת במצמלידי ביטוי בצורה מצובא 

, למרות ההתייחסות המצומצמת במסגרת החוברת, ועם זאת. פרויקטים ובאיתור צרכים בקהילה

 שהתכנית ההכשרה החד", המטה מנסה להרחיב מטרה זו באמצעות ההכשרה הנעשית בשטח, לטענתו

... יות הייתה צריכה לכלול את נושא הפעילות הקהילתית באמצעות חומרים חדשיםחי הנפחות על פל

 תתול', תיקון'אנחנו מנסים לעשות מה שנקרא , בהשתלמויות הנעשות כעת לקראת השקתה של החוברת

  ".דגש הקהילתי ואת הדגש של הפרויקטיםהאת 

  

בנה התכנית למסלול רב גוני יותר שהשטח והמטה מסכימים הן על כך שיש צורך בשינוי מ, כדאי לציין

, עם זאת. צ לחוות את תרומתו לקהילה"והן על כך שצריך ליצור מגוון פעילויות שבהן יוכל המד

החומר הכתוב , כך. הפעילויות הננקטות בפועל מחזקות את תפיסת התכנית כמסלול להכשרת מדריכים

מטרת התכנית . הכשרה להדרכהומשימתי כ" מקצועי"המגיע מהמטה ממוקד ברוב המקרים באופן 

  .בהקניית מיומנויות וכישורים למילוי תפקיד זה, כאמור, הוגדרה" צ"בדרך להיות מד"החדשה 

  

. ממצאי המחקר הנוכחי מדגישים את השתרשותה של תפיסת התכנית כתכנית להכשרת מדריכים

, נוסף לכך. ל התכניתכמטרה עיקרית ש" הקניית מיומנויות הדרכה"צים את "ציינו רכזי המד, כאמור

צ שנבחרו על ידי הרכזים היו קשורים להכשרה ולהדרכה "הנושאים המועילים ביותר למילוי תפקיד המד

עולה צורך בשינוי תפיסה מערכתי של מטרות התכנית ושל מתן לגיטימציה . ולא להיבטים אחרים

  .ליצירת מגוון פעילויות
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  ידהגאוות יח 

 נוער תוע לתנודוגבני. רוענה תואת תנועת יינפהמא , גאוות היחידההוא" השטחמעלה "ש ורך נוסףצ

, לטענת הרכזים והחיילות. תנועות הנוער תאפה אפרה שיוק הצים"דית המתכנלא נלוותה ל, יותסלאק

שתי קבוצות ב. צההתמדתם כקבוב ורעני הנו בגיוס בצוםע נוסכת כוח" גאוות יחידה"תחושה זו של 

ה נינא םיא ג הרחד אצומ, רעת נוענולתת בחש נהנאינצים " תכנית המד,דחא צדמ ש,אמרו קודיהמ

  : אחת החיילות הסבירה. צים"ר לתפקיד מדעונ בני וסגיל ה עקשמ הוןנת -ת בשמגו תרתיבוצה חבק

ם ילופנ'שת אלה  אתלבמקול ביכ כיאנו... תהזא גרתסמלו תימוימת לתדסה מקריול  שאין הרגשה"

ורוצים בכל ) ות הנוערל תנועש(האלה רות מסג בםמת עצם איאא מוצלאלה ש ... .'ין הכיסאותב

ין א. רתגס המת בדיוקאז וסףם כרוצי, הנייט בקךדרי להםוצירמת א שבכאלהו. רהחב ורהכשזאת ה

  ".'תרו יואנחנ 'ה שללהם הרגש

  

וגניות שהצורך ביצירת גאוות יחידה לא צריך לבוא על חשבון ההטר, חשוב לציין שבשתי הקבוצות ציינו

הוא השונות , הן בקרב השטח והן המטה, צים"אחד היתרונות שצוינו לגבי תכנית המד. של הקבוצה

הם גם הרבו לשבח את , אף שהרכזים התלוננו על העדרה של גאוות יחידה. צים"בפרופיל האישי של המד

שונות מזוהות תנועות נוער , לטענתם. שקולטת בני נוער בעלי רקע שונה, אופייה הגמיש של התכנית

  : אחת מהרכזות מתארת. פוליטית ואידאולוגית ומציגות דרישות כניסה מגבילות

זאת , אין לנו פוליטיקה ואנחנו מאוד לא תנועת נוער קלאסית, לנו אין את הקטע האידאולוגי"

עולה שיש צורך " שטח"גם מדברים שנאמרו ב". זה הייחוד שלנו', תבוא'אצלנו זה פשוט , אומרת

בלי לפגוע בהטרוגניות שלהם ובלי לתחום את השתתפותם בתכנית לפלחי , צים"ת יחידה במדבגאוו

  .אוכלוסייה מסוימים

  

עבור המשתתפים בתכנית " גאוות יחידה"שדיווחי הרכזים והחיילות על הצורך בתחושת , חשוב לציין

.  נוער עירוניתצים שהפכה לתנועת"עלתה גם במסגרת מחקר המנהיגות הקודם שבו נבחנה תכנית מד

העניקו להם , כגון חולצה או כרטיס חבר, צים"מממצאי המחקר עלה כי הסמלים החיצונים שניתנו למד

עוד עלה שבמצב זה בני הנוער קיבלו תפקיד דומיננטי בתהליך קבלת החלטות ". גאוות יחידה"תחושת 
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  סיכום ודיון. 9
  

  קרי הממצאים עי9.1
צים במהלך "מיפוי והערכת הקורס הרשותי שעוברים המד: צים היו שני מוקדים"להערכת תכנית המד

המידע נאסף מארבעה מקורות ". צ"בדרך להיות מד"תכנית ההכשרה החדשה שנת הלימודים והערכת 

מנהל : ידע הםמקורות המ. באמצעות כלי מחקר כמותיים ואיכותניים, הם נשאלו על מוקדים אלה. מידע

בדרך "אשת מפתח ברמת המטה שהייתה אחראית על גיבוש תכנית ההכשרה החדשה , צים"תכנית המד

  .צים ורכזי הנוער מכל המחוזות"צים ורכזי המד"החיילות שמעבירות את ההכשרה למד, "צ"להיות מד
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  צים"מיפוי והערכה של הכשרת המד

  צים"מקורות לבניית תכנית ההכשרה למד 

 דפוסי השימוש של הרכזים לבין המלצות המטה לעבודה בעזרת ביןהתאמה ה דוח הסתמנמממצאי ה

מהיישוב , רוב הרכזים השתמשו במספר מקורות כתובים שהגיעו ממינהל חברה ונוער. מקורות כתובים

 הרצון לשלב בין המקורות השונים נבע משתי. צים"כדי להרכיב את תכנית ההכשרה למד, או מהמחוז

 .רוע הנניעבור בת יותר  והצורך להפוך את התכנית לאטרקטיביחצורכי השטלהתכנית  אמתהת: תוביס

 מהרכזים הוסיפו תכנים מהמאגר האישי 88%, נוסף לשילוב בין חומרים כתובים ממקורות שונים

בדרך כלל בעקבות שביעות רצון של הרכז מתוכן ספציפי או מתוך רצון להתאים את , זאת; שלהם

רבע מהרכזים דיווחו שהפעילויות שהם הוסיפו לא קיימות , עם זאת. צים"כי המדהפעילות לצור

  .ממצא שמעלה את הצורך לבחון את סוגי הפעילויות ולשלבן בחוברות ההכשרה, בחומרים הכתובים

  

  הנושאים הנלמדים 

או " מיומנויות הדרכה"כגון , צ כמדריך"מרבית הרכזים אמרו שהנושאים הקשורים לתפקיד המד

בחינת ערכים של בני "כגון , פחות רכזים ציינו נושא כללי יותר. היו מועילים, "שיים ודילמות בהדרכהק"

ייתכן שככל . גם הנושאים המהנים יותר היו נושאים הקשורים בהדרכה, בהתאמה. כנושא מועיל" נוער

  .צים"ב המדכדי שייקלט בקר, כך גם משתדלים להעביר אותו בצורה מהנה, שנושא נתפס מועיל יותר

  

, שכשלושה רבעים מהרכזים השתמשו בחוברות ההכשרה שקיבלו בהעברת הנושאים שבחרו, כדאי לציין

  .ועם זאת יש לתת את הדעת לאחוז המשלים שלא השתמשו בחוברת

  

  שיטות ההדרכה 

ובעיקר הם , כגון משחקים להמחשת נושא, הרכזים נקטו בעיקר שיטות הדרכה יישומיות וחווייתיות

ופחות שיטת הדרכה פורמליות ) משימה/קבוצות דיון(פו שיטות שמעודדות פעילות קבוצתית העדי

  . צים מבית הספר כמו הרצאות או שימוש בחומר כתוב"המוכרות למד

  

  צים מההכשרה "שימוש במשוב לשם בחינת שביעות רצון של המד 

וי בעיקר בשיחת משוב עם עריכת המשוב באה לידי ביט. שבעים וחמישה אחוזים מהרכזים ערכו משוב

רוב הרכזים העבירו משוב כמה פעמים . תלונות/החניכים אך גם בהעברת שאלון או בתיבת המלצות

  . במהלך ההכשרה

  

 צים "התמיכה והליווי של המד, מתכונת ההדרכה 
התמיכה והליווי באים לידי ביטוי בעיקר . צים"ומדריכים מד הרכזים מלווים, צים"בנוסף להכשרת המד

שני שלישים מהרכזים דיווחו על פגישות קבוצתיות . צים"אמצעות פגישות קבוצתיות ואישיות עם המדב

 - ועל פי רוב משך זמן המפגש הוא שעה, תדירות המפגשים השכיחה הייתה פעם בשבוע. במתכונת קבועה

יווחו על רבע מהרכזים ד, עם זאת. נוסף לכך מתקיימות גם פגישות פרטניות במידת הצורך. שעה וחצי

  .פגישות פרטניות במתכונת קבועה
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  "צ"בדרך להיות מד"הערכת תכנית ההכשרה החדשה 
, מטרת התכנית והרקע ליצירתה": צ"בדרך להיות מד"בדקנו שלושה היבטים עיקריים של התכנית 

  . דפוסי השימוש בתכנית בקרב בעלי התפקיד בשטח ושביעות רצון של אלה מהתכנית

  

  ליצירתהמטרת התכנית והרקע  

רענון וחידוש ; צים"צורך ביצירת חוברת ייחודית עבור תכנית המד: לגיבוש התכנית היו כמה סיבות

כך גובשה . צים המגיעים להכשרת ההמשך במחנה הקיץ"ואיחוד ההכשרה של המד; החומר עבור השטח

נית בנויה התכ. צ כמדריך"תוכנית שמטרתה הייתה להקנות מיומנויות וכישורים למילוי תפקיד המד

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

  

השאובים מעולמם ומתרבותם של בני , שיטת ההדרכה הדומיננטית בתכנית היא דיון בתכנים כתובים

יון ד וכדי לאפשר שילוב בין לימוד מיומנויות הדרכה, לשם הגברת האטרקטיביות של התכנית, הנוער

משולבות , מלבד זאת. ל תכנים שים לפענוח ביקורתיכללעזור בגיבוש זהות ולפתח , שוויותכע בבעיות

  .בטיולים ובהפעלות, כגון שימוש במשחקים, בתכנית שיטות הדרכה נוספות בלתי פורמליות

  

  הפצת התכנית על ידי המטה ודפוסי השימוש בה בשטח 

. בתחילה בחר המטה להכשיר רכזים ותיקים. ביחס למתוכנןחלו שינויים במערך ההפצה של התכנית 

עקב התחלופה המהירה של רכזים הוחלט להפיץ את התכנית בקרב המפקחים והאחראים על מרכזי 

על מנת שבעלי תפקיד אלו ינחילו את המידע לשטח באמצעות השתלמות לרכזים , המידע במחוזות

  .ותמיכה שוטפת בהם

  

אף , מדיווחי הרכזים.  התכנית החל עוד לפני הוצאתה של החוברת לאורשתהליך הפצת, כדאי לציין

כגון צילומי , שכשני שלישים מהם דיווחו על קבלת התכנית לפני הוצאתה לאור בדרכים אלטרנטיביות

עד שלא יצאה לאור באופן , שליש לא קיבלו את החוברת, טיוטת החוברת ודיסקטים שהופצו במחוז

ושי שהביע המטה לגבי יצירת השתלמות לתכנית שעדיין לא נמצאת בשטח ממצא זה חופף ק. מסודר

דיווחו ) 91%(רוב הרכזים , )כשהחוברת כבר יצאה לאור(בעת מילוי השאלונים , בהתאמה. כחוברת

  .שהחוברת קיימת ברשותם

  

כשני שלישים מהרכזים . למעלה ממחצית הרכזים השתלמו בנושא התכנית, נכון לעת מילוי השאלון

  .ברו הכשרה דיווחו שהיו מוסיפים להשתלמות המחשה מעשית יותר של יישום התכניתשע

  

בדומה . אחד הנושאים שנבחנו היה דפוסי השימוש המומלצים על ידי המטה לעומת השימוש בשטח

המטה מאפשר לרכזים חופש בקבלת החלטות לגבי שינוי התכנים , לתפיסתו לגבי כלל החומר הכתוב

על אף השילובים והשינויים , עם זאת. לויות תוך התאמת התכנית לצורכי השטחודרכי העברת הפעי

המטה מצא לנכון להדגיש את החשיבות המכרעת של העברת כל נושאי היחידות המרכיבות , האפשריים

הסיבה לכך נובעת מהתפיסה שאלו מהווים נושאים חשובים ביותר עבור ". תכנית ההכשרה החדשה"את 

בשטח עלה שדפוסי . ידו והעברתם תיצור האחדה של תהליך ההכשרה בין הקבוצותצ למילוי תפק"המד

  .ד עם השימוש שהומלץ על ידי המטההשימוש בתכנית בקרב הרכזים והחיילות עולים בקנה אח
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  שביעות רצון של השטח מהתכנית 

הרצון של בחינה של שביעות ). 87%" (במידה מסוימת"שמרבית הרכזים השתמשו בתכנית , כדאי לציין

הרכזים והחיילות מתכנית ההכשרה החדשה העלתה שתפיסתם את נקודות החוזק של התכנית חופפת 

הרכזים והחיילות שיבחו את . כפי שהוגדרו על ידי המטה, את הסיבות למטרת התכנית והרקע ליצירתה

מערכת מציגה , דיווחו שהתכנית מקלה את עבודת ההדרכה, צים"הייחודיות של התכנית עבור המד

  . צים"מסודרת ומובנית להכשרה ומאחדת את תהליכי העבודה מול המד

  

 -נית כ בתתשלטהנקודת החולשה העיקרית של התכנית הייתה קשורה במתודה , על פי דיווח השטח

צים להכיר להתנסות "השימוש בשיטת הדרכה אחת מונע מהמד, לטענת אנשי השטח. דיונים בטקסטים

ולה בקנה אחד עם מספרם הקטן של מי שדיווחו שתכנית ההכשרה תורמת טענה זו ע; מגוון שיטות

טענה נוספת שעלתה הייתה שמתודה זו מתאימה יותר ". הכרת מתודות מגוונות והתנסות ביישומן"ב

דבר שמקשה על השימוש בה בפני נוער שבמהלך הבוקר בילה בבית הספר ורוצה , לחינוך הפורמלי

זה עולה בקנה אחד עם העדפות הרכזים לגבי שיטות הדרכה חווייתיות ממצא . בפעילות הפגתית ומהנה

  .שמעודדות פעילות קבוצתית

  

הם גם התייחסו לשונות הקיימת , אף שאנשי השטח הרבו לשבח את עדכניותם וחדשנותם של התכנים

  .שונות שמשפיעה על מידת האטרקטיביות של התכנים עבורם; צים"בין קבוצות של מד

  

  ר הכתוב שמגיע ממינהל חברה ונוער עבור הרכזיםתרומות החומ

תרומות החומר הכתוב נבדקו ביחס לתכנית ההכשרה החדשה ולכלל החומר הכתוב המגיע ממינהל 

  .חברה ונוער

  

בנושא תרומותיו של כלל החומר הכתוב עלו שני תחומים עיקריים מתוך רשימת התרומות האפשריות 

רוב הרכזים דיווחו  .ה קשורה בארגון ובתכנון הפעילות השנתיתהתרומה הראשונ .שהוצגה בפני הרכזים

עם זאת נמצאו הבדלים מובהקים לפי תפקיד הרכז במדדים שונים , על תרומת החומר הכתוב בתחום זה

שממונים על תכנון הפעילות השנתית וארגונה , כך נמצא שדווקא לרכזי הנוער. המרכיבים את התרומה

. בגיבוש תפיסה כללית וראייה רחבה לגבי התכנית, צים"רם למרכזי המדהחומר הכתוב פחות משהוא ת

תרומה . ייתכן שממצא זה מעיד על קושי שלא ניתן לו מענה בחומר הכתוב ושיש לתת עליו את הדעת

החומר הכתוב תרם לאיחוד , על פי דיווח הרכזים. נוספת שצוינה הייתה ארגון ותכנון הפעילות המחוזית

  .שני נושאים שצוינו כקושי על ידי אנשי המטה, חוזי והקל את תכנון פעילות הקיץתהליך ההכשרה המ

  

" תורמת ידע רלוונטי להדרכה"לגבי תכנית ההכשרה החדשה ציינו אחוזים גבוהים מהרכזים שהתכנית 

אחוזים נמוכים יחסית של רכזים , עם זאת". צ"מקנה מיומנויות וכישורים למילוי תפקיד המד"או 

כגון תרומתה של התכנית , צ"ם תרומות המתייחסות למיומנויות הדרכה ספציפיות של המדהסכימו ע

  ".הכרת מתודות מגוונות והתנסות ביישומן"וב" התמודדות עם קשיים בהדרכה"ב
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  צים "תמיכה בבעלי תפקידים בתכנית המד

  צים " המדמדיווח הרכזים עולה כי רובם חשו שיש להם למי לפנות כשהם נתקלים בקושי בהדרכת

לעמיתים או , מעט יותר פנו לרכז הנוער). 30%(הגורם העיקרי שפנו אליו הוא המפקח האזורי ). 81%(

  .למינהל חברה ונוער

  

ברוב המקרים (צים "חלק מהרכזים עבדו במקביל לצוות מדריכים או חיילות שהעבירו את ההכשרה למד

מעל לשליש פנו . ב הרכזים שיש להם למי לפנותגם בנושא הדרכת צוות חשו רו). פנו אלה הם רכזי נוער

  .לראש התחום ורבע פנו למפקח

  

צוות זה מקבל . צים"נבדקה גם התמיכה בבעלי תפקיד נוספים שמדריכים מד, נוסף לתמיכה ברכזים

וכשליש דיווחו על , מעל למחצית הרכזים דיווחו על הדרכה במתכונת קבועה. הדרכה וליווי של הרכז

  .צורךהכשרה במידת ה

  

רוב הרכזים שמדריכים צוות דיווחו שהצוות . דרך נוספת לבחון את התמיכה היא באמצעות השתלמויות

, ההשתלמות נעשית בעיקר במסגרת עירונית או מחוזית). 86%(צים "שלהם השתלם לצורך הכשרת המד

יקריים הם צורכי ההכשרה של הרכזים נבחנו ועלה שהע. ובחלק מהמקרים נבניתה על ידי הרכז עצמו

  .התמצאות בשיטות הדרכה נוספות ושיווק התכנית וגיוס בני נוער, התמודדות עם קשיים בהדרכה

  

  קשיים וצרכים העולים מהשטח, צים"מטרות מרכזיות של תכנית המד

מתוך תפיסה שההכשרה שהם נותנים , צים"הרכזים התבקשו לציין מטרות עיקריות של תכנית המד

תשובות הרכזים לגבי מטרות התכנית עלו בקנה אחד עם . ל מטרות אלהצים אמורה לענות ע"למד

, נוסף לכך. מטרה מרכזית בתכנית" הקניית מיומנויות הדרכה"גם הרכזים ראו ב. תפיסת המטה לגביהן

או לתרומה לצמיחתם , הקשורות למעורבות ולתרומה לקהילה, ציינו הרכזים גם מטרות כלליות

  .פים בתכניתהאישית של בני הנוער המשתת

  

מדיווח אנשי השטח עלה , צים ומטרותיה הוגדרו בעיקר סביב תכנית הכשרה להדרכה"אף שתכנית המד

 אחוזים מהרכזים דיווחו 92%לפיכך . יכולים או אכן עוסקים בהדרכה בפועל, צים רוצים"שלא כל המד

נושא שאכן הוכר ; םת בקהילה לבני נוער שלא מדריכייבות להתנדבוטטרנשיש צורך לשלב בתכנית אל

  .במטה וזכה לתמיכה

  

   כיווני פעולה 9.2
  צים "הכשרת המד

מרבית הרכזים דיווחו שהם עושים שימוש נרחב בתכנים מהמאגר האישי שלהם לשם בניית תכנית  

אחת הסיבות לכך היא שתכנים כגון פעילויות חברתיות וגיבוש אינם נמצאים . צים"ההכשרה למד

ממצאים אלה מעלים צורך בפיתוח חומר כתוב של . הם מהמקורות השוניםבחומר הכתוב המגיע אלי

כדאי לשלב בחומר הכתוב את תחומי הפעילות . המטה בתחומי הפעילויות שהרכזים מוסיפים

פעילויות חברתיות "כגון , שעל פי ממצאי המחקר נוספו מתוך ניסיון אישי של הרכז, הכלליים
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, זאת לא להימנע מלעודד את בעלי התפקידים לנקוט יוזמהובכל ". פיתוח מנהיגות"או " וגיבוש

בעיקר בנוגע לפעילויות ייחודיות לקבוצה , להיחשף לחומרים ממקורות שונים ולהעשיר את ההכשרה

  ". פרוייקטים עירוניים וקהילתיים"או לעיר כגון 

" דשהתכנית ההכשרה הח"לאור ממצאי המחקר על קשיים שחווים בעלי התפקידים השונים עם  

עולה צורך להתייחס לממצאים אלה , בהתאמת המתודה של דיון על טקסטים כתובים לבני הנוער

, לדוגמה, כך. כדרך לשיפורה, כבר במסגרת ההשתלמות הניתנת על התכנית לבעלי התפקיד השונים

ניתן להדריך את בעלי התפקידים השונים על דרכים שבהן ניתן לשלב מתודות הכשרה נוספות 

  .  יחידות התכנית או למצוא דרכים להוסיפן לתכניתבמסגרת

צים במסגרת המחקר "בעיות וקשיים בהדרכה שעלו בקרב הרכזים חפפו בעיות שעליהן דיווחו המד 

קשיים של רכזים שלא מקבלים מענה מקרינים על : ממצא זה עשוי להעיד על תהליך מעגלי. הקודם

ה על קשיים אלו יאפשר לרכזים להקנות ייתכן שמתן מענ. צים"טיב ההכשרה שמועברת למד

  . צים חווים במילוי תפקידם"וכך גם יפתור חלק מהקשיים שהמד, צים הכשרה טובה יותר"למד

, ממצאי הדוח הקודם והנוכחי העלו צורך בקרב המטה והשטח לפתוח את התכנית למגוון פעילויות 

העשרה של , זה דורש במקבילשינוי . צ יוכל לחוש שהוא תורם לקהילה"בהן המד, מלבד הדרכה

  .מלבד הדרכה, צים בתחומי הכשרה נוספים"הכשרת המד

 
  השתלמות ותמיכה ברכז

כדאי ". כנית ההכשרה החדשהת"נכון לעת איסוף המידע עברו כמחצית מהרכזים השתלמות על  

בעיקר לאור הממצא שההשתלמות שעובר רכז מהווה תמריץ , להשלים תהליך זה לגבי כלל הרכזים

ההשתלמות מטעם המטה מועברת כיום למפקחי , כאמור. ורו להתחיל לעבוד עם התכניתעב

עולה צורך לפקח ולוודא שהשתלמות . המחוזות שאמורים להעביר השתלמות במחוז עבור הרכזים

  . לכלל הרכזים במחוז אכן תתקיים

, רכזי נוער(נים בקשיים ובצורכי ההכשרה של בעלי תפקיד שו,  ממצאי הדוח העלו הבדלים בהערכות 

יש להביא בחשבון הבדלים , לאור זאת. ושל בעלי התפקידים לפי ותק) צים וחיילות"רכזי מד

באמצעות מערך , ניתן לעשות זאת. ייחודיים אלה ולא להתייחס לכלל התפקידים כאל מקשה אחת

ו לפי לאור ההבדלים שנמצא, נוסף לכך. תמיכה וחומרים כתובים נפרדים לבעלי התפקיד השונים

ותק הרכזים בתפקיד כדאי למצוא דרכים שבהן יוכלו הרכזים הותיקים לתרום מניסיונם לרכזים 

  .באמצעות שילובם בתהליך הדרכה של רכזים חדשים, לדוגמה, החדשים יותר

  

  הטמעת התכנית 

ברשויות שונות בגודלן ושמאפייניהן , סים ובתי נוער"כגון מתנ, התכנית מיושמת בזירות שונות 

שונות גדולה מאוד לגבי , כפי שעולה מממצאי המחקר, מצב זה יוצר. דמוגרפיים מגוונים-וציוהס

כלומר מהו , מכאן עולה השאלה איזו רמת שֹונּות המטה מאפשר ביישום התכנית. יישום התכנית

ביחס לתכנית , למה שמתבצע בפועל, מרחב התמרון שהמערכת מעריכה שרצוי לאפשר בין מה שנכתב

  .צים בפרט"הכשרת המדבכלל ול



  

  38

ממצאי המחקר העלו שאלה בנוגע להגדרת התכנית כתכנית שמיועדת להכשרת מדריכים , כאמור 

כפי שהוזכר , צים"לשאלה זו יש השלכה לא רק ביחס להכשרת המד. בלבד או שמא גם לפעילי קהילה

  . לקריטריונים לקבלת בני הנוער לתכנית, אלא בראש ובראשונה, לעיל

 את המשך הדיאלוג בין האחראים ליישום התכנית בשדה לשם איתורם של צרכים חשוב לעודד 

 הן ביחס להגדרת התכנית ולתחומי פעילותה והן ביחס לצורכי הכשרתם של -משתנים בשטח 

  .צים ושל הרכזים"המד
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  צים"רכזי מד-ל רכזי נוערמאפיינים אישיים ומקצועיים ש: נספח א
  

. שהשתתפו במחקר, רכזי נוער/צים"בחלק זה נציג את המאפיינים האישיים והמקצועיים של רכזי המד

עם זאת נמצאו הבדלים מובהקים במין . שכלל הרכזים מתפלגים שווה בין שני המינים,  מראה1לוח א

 בקרב החדשים ביותר 79%-מ(יד אחוז הרכזות יורד עם עלייה בוותק שלהן בתפק: לפי ותק הרכזים

ממצאים אלה עשויים להצביע על כך שבשנים ).  רכזות בקרב הוותיקים ביותר30%-ל, בתפקיד

האחרונות יש אחוז גבוה יותר של נשים שנכנסות לתפקיד זה בהשוואה לגברים וזאת כנראה בניגוד 

ים בתפקיד זה לאורך זמן נשאר) גברים(כמו כן ייתכן שרכזים . למגמה שהסתמנה לפני מספר שנים

  .ממושך יותר מאשר רכזות

  
) כמעט שליש( בלבד וחלק גדול 30היו בני עד גיל ) 60%(רוב הרכזים . 31הגיל הממוצע של הרכזים היה 

  .ככל שהוא חדש יותר בתפקיד, הרכז צעיר יותר, כצפוי. 31-40היו בני 

  
 סיימו 3%-ו) 47%(ים בעלי תואר ראשון כמחצית מכלל הרכז: יותר ממחצית הרכזים בעלי תואר אקדמי

כך נמצא : נמצאו הבדלים מובהקים בתואר הגבוה ביותר שבידיו של הרכז לפי ותק בתפקיד. תואר שני

ותק בתפקיד של (שהאחוז הנמוך ביותר של בעלי השכלה תיכונית נמצא בקרב הרכזים הפחות ותיקים 

לה על תיכונים בקרב הרכזים הוותיקים ביותר האחוז הגבוה ביותר של בעלי השכ, )עד שנתיים בלבד

  ). שנים2-5בין (והאחוז הגבוה ביותר של בעלי תואר ראשון בקרב הרכזים בעלי ותק בתפקיד בינוני 

  
  )באחוזים(מאפיינים אישיים של הרכזים לפי ותק בתפקיד : 1לוח א

  ותק בתפקיד   
  שנים+ 5   שנים2-5   שנים2עד   כ"סה 

  30  47  79  51  # נקבה- מין
          גיל
 100 100 100 100 #כ"סה

20-30 60 97  60  30  
31-40 32 3  33  53  

  17  7  - 8  ומעלה 41
  35  30  26  31  גיל ממוצע
          #*השכלה

 100 100 100 100  כ"סה
  28  31  54  38  תיכונית

  28  6  3  12  על תיכונית 
  41  56  42  47  תואר ראשון
  3  6  -  3  תואר שני

  ותר שהרכז סיים התואר הגבוה בי* 
  הבדלים מובהקים לפי ותק הרכז# 
 

 31%- מכלל הרכזים הם רכזי נוער ו60%מעל .  מוצגים מאפיינים מקצועיים של הרכזים2בלוח א

ראש תחום נוער ,  ממלאים תפקיד ניהולי כגון מנהל בית נוער6%, כמו כן. צים"מגדירים עצמם כרכזי מד

: הנוכחי הרכזים מתפלגים כמעט שווה בין שלוש קטגוריות והןלגבי ותק בתפקיד . ומנהל מרכז הדרכה

   שנים 2-5העובדים בין , רכזים בעלי ותק בינוני, )35%(העובדים בתפקידם עד שנתיים , רכזים חדשים

  ).32%(אשר עובדים מעל חמש שנים , ורכזים ותיקים יותר בתפקיד) 34%(
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  )באחוזים(מאפיינים מקצועיים של הרכזים : 2לוח א
  תפקיד ממלא השאלון 

  100  כ "סה
 63 רכז נוער 
 31 צים "רכז מד

 6  * תפקיד ניהולי
    

  * ותק בתפקיד
  100  כ "סה

 35  עד שנתיים
 34   שנים2-5

  32 שנים + 5
  ראש תחום נוער ומנהל מרכז הדרכה , מנהל בית נוער: כולל* 
  

חלק גדול דיווחו על . של כשש שנים בממוצע) 57%(יותר ממחצית הרכזים בעלי ניסיון מקצועי בהוראה 

הרוב המכריע של הרכזים דיווחו על ניסיון . ניסיון של שלוש שנים וחצי בממוצע, )71%(ניסיון בניהול 

  ).3ראה לוח א(ניסיון של כשש שנים בממוצע ) לפני כניסתם לתפקיד הנוכחי(קודם בהדרכת נוער 

  

כך נמצא שאחוז גבוה יותר מבין הרכזים . לפי ותק הרכזנמצאו הבדלים מובהקים בניסיון בהוראה 

בהשוואה לשאר ) 82%(שעובדים בתפקידם מעל חמש שנים בעלי ניסיון בהוראה , הוותיקים ביותר

כמעט לכל רכזי הנוער היה ניסיון קודם : נמצאו גם הבדלים לפי תפקיד הרכז). כמחצית(הרכזים 

אחוז גבוה יותר מבין רכזי הנוער היו בעלי ניסיון , כצפוי. יםצ" מבין רכזי המד82%לעומת , בהדרכת נוער

  ).40%(צים "בהשוואה לחלקם בקרב רכזי המד, )80%(קודם בניהול 

  

  )באחוזים(הרקע מקצועי של הרכזים : 3לוח א
  

 תחום עיסוק
  

  אחוזים
  זמן ממוצע בעיסוק

  )בשנים(זה 
 5.8 57 * הוראה

 5.7 92 ** הדרכת בני נוער
 3.5 71  ** ניהול

  הבדלים מובהקים לפי ותק * 
  הבדלים מובהקים לפי תפקיד** 
  

מידע זה מספק . צים שעוברים הכשרה על ידי הרכז או הצוות שלו" מציג מידע על אודות המד4לוח א

) 28%(הממצאים מראים שמעל רבע מבין הרכזים . צים"אומדן על היקף הפעילות ביחס להכשרת המד

ארבע קבוצות או , 29%- קבוצות ו3 -23%,  שתי קבוצות-חמישית , צים"מדמכשירים קבוצה אחת של 

 30%-ש, צים שעוברים את ההכשרה נמצא"לגבי מספר המד. 3-מספר הקבוצות הממוצע הוא כ. יותר

 40%. צים" מד50-ואחוז זהה על מספר רב של יותר מ, צים" מד20מהרכזים מדווחים על קבוצת של עד 

 לא 50צים הממוצע היא "כאשר מספר המד, צים שעוברים את ההכשרה" מד50-21דיווחו על קבוצה של 

  .נמצאו הבדלים מובהקים לפי בעל התפקיד
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  )באחוזים(צים שהרכז או הצוות שלו מדריכים "מידע על קבוצת המד: 4לוח א
    צים שהרכז או הצוות מדריך"קבוצות מד' מס
  100  כ"סה

  28  קבוצה אחת 
  20   קבוצות 2
  23  צות  קבו3
  29  קבוצות+ 4

  2.94   ממוצע-מספר קבוצות 
    
    צים שהרכז או הצוות מדריכים"מד' מס
  100  כ"סה
  30  צים " מד20עד 

  40  צים " מד21-50
  30  צים "מד+ 51

  50.15  צים ממוצע"מספר מד
    

    צים "הכיתה שבה לומדים המד
  16  'ט+ ' או ח' כיתה ח

  21  ' רק כיתה ט
  23  'י+ 'כיתות ט
  27  'יא+'י+'כיתות ט
  13  'יב+'יא+'י+'כיתות ט

  

צים לומדים בכיתה "כחמישית מהרכזים אמרו שהמד. גילית-צים רב"רוב הרכזים אמרו שקבוצת המד

) מעל רבע(האחוז השכיח ; צים שלומדים ביותר מכיתה אחת"הדיווח מתייחס למד, ולגבי השאר', ט

  .א"וי' י', ם בכיתות טצים שלהם לומדי"נמצא בקרב הרכזים שמהד
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