
 

 
  " (Bookmarks)סימניות  " יש לפתוח את,כדי להקל על השיטוט במסמך זה

  . F6ה על הלשונית המתאימה או באמצעות הקשה על  לחיצעל ידי
  

 

  

 

 



  
  מכון ברוקדייל-וינט'ג

 המרכז לילדים ולנוער

  מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
  

  

  

  

  תכנית ההכשרה
מחקר : למועצות התלמידים והנוער הרשותיות

  הערכה
  סיקרון- ליאת ואזן♦ינסקי  'סטרבצ-פאולה כאהן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 02-397-דמ



  מדינת ישראל                  מכון ברוקדייל-וינט'ג
  משרד החינוך                 המרכז לילדים ולנוער

  הל חברה ונוערמינ
  
  
  
  
  
  
  
  

תכנית ההכשרה למועצות התלמידים והנוער 
   הערכה מחקר:הרשותיות

  
  

  סיקרון-ינסקי                 ליאת ואזן'סטרבצ-לה כאהןפאו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2002אוגוסט                 ירושלים              ב"אלול תשס
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מחקר מעקב אחר הפעילות של תכנית . 2000. שושנה באומגולד וטלל דולב, ינסקי'סטרבצ-פאולה כאהן

  .363-00-דמ. דוח סופי: צים ושל מועצות תלמידים ונוער"של תכנית המש, צים"המד

  

מחקר הערכה של התכנית להכשרת המשך . 2002. סיקרון-ליאת ואזן, ינסקי'סטרבצ-פאולה כאהן

  .386-02-דמ. צים"למש

  

  . מחקר הערכה: ים"תכנית הכשרה למדצ. 2002. סיקרון-ליאת ואזן, ינסקי'סטרבצ-פאולה כאהן

  396-02-דמ

  

  

  

  

  

   91130ירושלים , וינט'גבעת הג, מכון ברוקדייל-וינט'להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות לג

  .brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני, 5612391-02: פקס, 6557400-02' טל

  

  

  

  

  

  



  

  i

  תקציר 
  

  רקע
מועצות התלמידים והנוער משמשות הן כאמצעי להרחבת מעורבותם של בני הנוער בחיי הקהילה והן 

תכנית מועצות . ם ובין בית הספר לבין הקהילהכערוץ להידברות ולשיתוף פעולה בין מורים לבין תלמידי

. במשרד החינוך, המופעלות בידי מינהל חברה ונוער, התלמידים והנוער היא מהתוכניות למנהיגות נוער

לטפח מנהיגות צעירה באמצעות מתן ; הלכה למעשה, מטרותיה הן ליישם את ערכי הדמוקרטיה

ליצור תנאים ;  קבלת אחריות ופעילות שוטפתהאפשרות להתנסות בפועל בתהליכי בחירה ובאמצעות

  . לתלמידים ולבני נוער להבעת דעתם ולקיים תהליכי תכנון וביצוע משותפים לתלמידים ולבני נוער

  

ובכל אחת בוחרים בני הנוער , מחוזית וארצית, רשותית, ספרית- בית-המועצות פועלות בארבע רמות 

, על פי הגדרת תפקידו. הנוער במועצות מונחית על ידי מלווהפעילותם של בני . בנציגיהם באופן דמוקרטי

בני הנוער הנבחרים . העוזר למועצה לפעול כחוק ולבצע החלטות, המלווה הוא מבוגר בעל ניסיון

לשם הקניית מיומנויות , למועצות התלמידים והנוער מקבלים הכשרה בקורס קיץ בן חמישה ימים

ברמה , ות גם הכשרות לחיזוק מיומנויות העבודה במועצותניתנ, במהלך השנה. וכישורי מנהיגות

  .במתכונת לא קבועה, הרשותית והמחוזית

  

 בדק לראשונה את מאפייניהם של בני הנוער המשתתפים בשלוש תכניות 1998 שנערך בשנת ∗מחקר

 מנקודות, הספר-את פעילותם בשטח וגם את תרומת התכניות למשתתפים ולחיי הקהילה ובית, מנהיגות

בעקבות המחקר העלה מינהל חברה ונוער במשרד החינוך את הצורך בבחינת תכנית . מבט שונות

  .שעד כה לא נחקרה לעומק, ההכשרה של נציגי המועצות הרשותיות

  

מטרתו העיקרית של מחקר הערכה זה היא איסוף מידע שיטתי ומקיף על הפעלתן של ההכשרות לנציגים 

מידע זה נועד לשמש . יסית שהם מקבלים במסגרת קורס הקיץלאחר ההכשרה הבס, רמה הרשותיתב

  . בסיס לשיפור של תהליך ההכשרה בעתיד

  

  תיאור המחקר

בדקנו היבטים שונים ; בהערכה מיפינו את פעילויות ההכשרה שנערכו לנציגי המועצות הרשותיות

עוד בדקנו את . בהערכת הנציגים על הפעילויות ובחנו את תרומותיה של ההכשרה לביצוע תפקידם

מתוך תפיסה שטיב ההשתלמות , ההשתלמות והתמיכה המקצועית הניתנות למלווי המועצות הרשותיות

. והתמיכה שמוצעות למלווים עשוי להקרין גם על טיב ההכשרה שהמלווים מעבירים לנציגי המועצות

המלווים של המחקר מספק מידע על הפרופיל האישי של נציגי המועצות הרשותיות ושל , מלבד זאת

  . מועצות אלו

  

                                                   
של , צים"מחקר מעקב אחר הפעילות של תכנית המד. 2000. 'ט, דולב'; ש, באומגולד'; פ, ינסקי'סטרבצ-  כאהן ∗

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, 363-00-דמ. ים ונוערצים ושל מועצות תלמיד"תכנית המש
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 נציגי מועצות רשותיות ובאמצעות שאלון 271המידע נאסף באמצעות סקר טלפוני ממדגם מייצג של 

  .טלפוני לכלל מלווי המועצות הרשותיות

  
  עיקרי הממצאים 

  ההכשרה לנציגי המועצות הרשותיות
 מהנציגים השתתפו 80%: השיעור ההשתתפות בפעילויות היה גבו. היקף ההשתתפות בפעילויות וסוגן

מספר  .  השתתפות הייתה חוסר זמן עקב לחץ בלימודים-הסיבה השכיחה לאי. בכולן או ברובן

  . נציגים27- ל19המשתתפים הממוצע בפעילויות שונות נע בין 

  

פעילויות , לדברי המלווים". ימי השתלמות לגיבוש המועצה"ו" סדנאות"הפעילויות השכיחות ביותר היו 

  . לבניית תכנית שנתית" ימי השתלמות"ו" מחנה הכשרה"ת פחות היו שכיחו

  

מדיניות "ו" הגדרה ותיאור תפקידים במועצה"הנושאים השכיחים ביותר שהועברו לנציגים היו 

". תפקוד המועצה כלפי חוץ"נושאים שהמלווים דיווחו שהם הדגישו פחות היו ". המועצות והפעלתן

  ". ר מיומנויות הנציג לשם מילוי תפקיד הנציגויותשיפו"כגון , נושאים יישומיים

  

נוסף ". הנחיה תוך כדי עבודה שוטפת"ו" קבוצת דיון"שיטות ההדרכה הרווחות בהכשרת הנציגים היו 

" משחקים להמחשת נושא", "קבוצות משימה"כגון , לכך דיווחו המלווים על שימוש בשיטות

  ).משחקי תפקידים" (סימולציות"ו

  

היא עזרה להם . רוב הנציגים אמרו שההכשרה הייתה רלוונטית עבורם. ה לנציגיםתרומת ההכשר

רמת שביעות הרצון , עם זאת". להכיר את מסגרת המועצה"ו" להבין טוב יותר את תפקידם במועצה"

עזרה בזיהוי צרכים של בני "או " מתן כלים רלוונטיים למילוי התפקיד", כגון, מנושאים מסוימים

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם דיווח המלווים על התמקדותם בהכשרה .  נמוכה יותרהייתה, "הנוער

לעומת הדגש המועט , התפקידים בה ומדיניותה, בנושאים כלליים הקשורים בהבנת מבנה המועצה

  .יחסית שהוקדש לנושאים מעשיים יותר

  

מחנה "הנציגים הייתה הפעילות המועדפת על . הבדלים בין הפעילות בשטח לבין העדפות הנציגים

ארבעים אחוזים מהם אמרו שהם מעדיפים ; היא אינה פעילות נפוצה, אך כפי שצוין לעיל, "הכשרה

שיטות , לדברי הנציגים; מתכונת שלא קיימת כיום, שהכשרתם תתקיים במועד קבוע במשך כל השנה

 ממצא המעיד על -" לאבכלל "או " פחות מדי"הדרכה כגון סימולציות ומשחקים להמחשת נושא יושמו 

ייתכן שניתן לגשר על פערים אלה באמצעות קבלת . המחשתי יותר בהכשרה-צורך הנציגים בממד חווייתי

  .מצד אחר, משוב מהנציגים מצד אחד ובאמצעות מניעתן של ציפיות לא ראליות

  

  תמיכה והשתלמות למלווים
ממצא זה מעמיד בספק . שרד החינוךאחד לא עבר קורס או השתלמות מטעם מ, מכל שני מלווי מועצות

העדר "את מוכנותו של מלווה המועצה למילוי תפקידו ועולה בקנה אחד עם העובדה שהמלווים ציינו ש
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ממצא זה חופף גם את דיווחם של . הוא אחד מקשייהם בעבודתם" הכשרה לא מספקת"או " הכשרה

 ציינו שאין למלווים מספיק ידע ורקע ,שאף שהביעו שביעות רצון רבה ממלווי המועצות, חלק מהנציגים

  .בתפקיד

  

רק כמחצית מהמלווים השתמשו בחומר כתוב מטעם המטה ופחות ממחצית חשבו שהמידע הזה הספיק 

הם דיווחו על צורך ביצירת חומר כתוב נוסף להנחיית המועצות או אמרו שאם יש . להם במילוי תפקידם

 אף על פי שמהממצאים עלה כי יש צורך בשיפור היקף .הם היו רוצים לקבל עדכון על כך, חומר כזה

מדיווח המלווים עלתה תמיכה בבעיותיהם השוטפות במילוי , ההשתלמות ובהפצת חומר כתוב למלווים

  .     כמעט כולם ציינו שיש להם למי לפנות כאשר הם נתקלים בקשיים-תפקידם 

  

  חפיפה בין קשיי הנציגים לבין קשיי המלווים
  :ר הסתמנה חפיפה בין דיווח המלווים לבין דיווח הנציגים בנושאים אלומממצאי המחק

  

הם . המלווים והנציגים דיווחו על מחסור במידע ועל העדר הכשרה מספקת. העדר הכשרה מספקת 

ממצאים אלה . ציינו גם היבטים הקשורים בצורך בהבנה עמוקה יותר של תפקיד המועצה והנציגים

  . יפה יותרמעלים את הצורך בהכשרה מק

כגון סכסוכים " יחסים בתוך המועצה"המלווים והנציגים דיווחו על קשיים ב. יחסים בתוך המועצה 

הנציגים דיווחו גם על . ניגוד אינטרסים בין חברי המועצה וחוסר מוטיבציה של הנציגים, פנימיים

גישור , תקשורתמממצאים אלה עולה הצורך בהקניית מיומנויות . קשיים ביחסים עם מלווי המועצה

  .והתמודדות עם קונפליקטים במסגרת תוכנית ההכשרה

המלווים והנציגים דיווחו על קושי זה בעיקר בהיבטים של . העדר שיתוף פעולה מצד הגוף התומך 

המלווים והנציגים דיווחו על צורך , בנוגע לקשיי תקציב. בעיות תקציביות והוצאה לפועל של אירועים

התמקדו , נוסף לכך".  שיווק ופרסום המועצה בפני גורמים חיצוניים" ו"הכשרה בגיוס כספים"ב

  . המלווים בהעדר הקצאת זמן מספקת לעבודתם כמנחים או לקיום הכשרה לנציגים

  

: ייתכן שניתן לשייך את החפיפה בין קשייהם של המלווים לבין צורכיהם של הנציגים לתהליך מעגלי

גם לא יצליח להעביר נושא זה באופן , מסוים לא הייתה מספקתשהכשרתו בנושא , סביר להניח שמלווה

שאם כלל המלווים יקבלו השתלמות מקיפה כתנאי לעבודה בתפקיד , אפוא, ניתן לשער. מקיף לנציגים

  .הם גם יוכלו להקנות לנציגים הכשרה טובה יותר, זה

  

 והם מהווים בסיס ,ממצאי המחקר הופצו בקרב אנשי שטח וקובעי מדיניות במינהל חברה ונוער

  .לשיפורה של ההכשרה לנציגים ושל התמיכה במלווי המועצות
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   דברי תודה

  

  .ברצוננו להודות לכל מי שסייעו לנו בביצוע המחקר על כל שלביו

  . על מילוי השאלונים ועל שיתוף הפעולה עם המחקר, תודתנו הרבה לנציגי המועצות ולמלווים

  .אשר עזרו בהעברת השאלונים אל השטח, תלמידים ונוערלמפקחים המחוזיים בתחום מועצות 

  

  . התמיכה והעזרה במהלך המחקר, על שיתוף הפעולה, תודה מיוחדת להדרה רוזנבלום ולאפרת פויר

  

על הערותיה לגיבוש , הערכה ומשוב במינהל חברה ונוער במשרד החינוך, מרכזת מחקר, ליעל ברנהולץ

מנהל המכון לקידום נוער וממלא מקומה של יעל , אילן שמשר "לד. הצעת המחקר ועל המשוב לדוח

  .על ליווי המחקר, א"ברנהולץ בשנת תשס

  

, לטלל דולב. מכון ברוקדייל שסייעו לכל אורך הדרך בתמיכה ובעצה-וינט'נודה לעמיתינו בג, לבסוף

יך כתיבת על תמיכתה והערותיה בתהל, מכון ברוקדייל-וינט'מנהלת המחקר במרכז לילדים ולנוער בג

לענת ברבריאן על . על איסוף השאלונים וריכוזם, רכזת עבודת השדה במחקר, לרקפת הלפרין. הדוח

  .ללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס ולאילנה פרידמן על הסיוע בהדפסה, העריכה
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  מבוא. 1
  

הספר -מועצות התלמידים והנוער הן ערוץ הידברות ושיתוף פעולה בין מורים לבין תלמידים ובין בית

את ערכי מטרותיה הן ליישם . התכנית מופעלת על ידי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. לבין הקהילה

לטפח מנהיגות צעירה באמצעות מתן האפשרות להתנסות בפועל בתהליכי ; הלכה למעשה, הדמוקרטיה

ליצור תנאים לתלמידים ולבני נוער להבעת דעתם ; בחירה ובאמצעות קבלת אחריות ופעילות שוטפת

  .ולקיים תהליכי תכנון וביצוע משותפים לתלמידים ולבני נוער

  

ברמת המחוז וברמה , ברמת הרשות, הספר-ברמת בית:  פועלות בארבע רמותמועצות התלמידים והנוער

תוך ייצוג הולם של , הספר נבחרת באופן דמוקרטי על ידי בני הנוער-מועצת התלמידים בבתי. הארצית

נוסף לנציגים . ספריות נבחרים נציגים למועצות הרשותיות-מתוך נציגי המועצות הבית. כל קבוצות הגיל

 - המועצות הרשותיות כוללות גם נציגים מכל מסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביישוב , פרהס-מטעם בית

, במסגרת המועצות הרשותיות נבחרים נציגים למועצה המחוזית. תנועות נוער וארגוני נוער, סים"המתנ

פעילות המועצות בכל . וחמישה נציגים מכל מועצה מחוזית נבחרים למועצת התלמידים והנוער הארצית

המלווה הוא מבוגר בעל , על פי הגדרת תפקידו). המלווים: להלן" (מלווי מועצות"הרמות מונחית על ידי 

  .  העוזר למועצה לפעול כחוק ולבצע החלטות, ניסיון

  

הוא מפקח שהליכי . ממלא כמה תפקידים, המפעיל את התכנית, מינהל חברה ונוער במשרד החינוך

מקיים הכשרות לנציגים בסמינרים ובמחנות ומכין מפגשים ; זמןהבחירות ייערכו באופן דמוקרטי וב

עליו לדאוג להכשרתם ולהנחייתם של מלווי המועצות ברמות , נוסף לכך. וכנסים לנציגי המועצות

  . השונות ולליווי המקצועי

   

ובהן תכנית מועצות ,  נערך מחקר מעקב על תכניות מנהיגות שונות של מינהל חברה ונוער1998בשנת 

בפעילות בשטח , המחקר התמקד במאפייני הנערים והנערות המשתתפים בתכניות. התלמידים והנוער

, ינסקי'סטרבצ-כאהן(מנקודות מבט שונות , הספר-ובתרומת התכניות למשתתפים ולחיי הקהילה ולבית

כנית החליט מינהל חברה ונוער לבדוק גם את ת, בעקבות המחקר). 2000. 'ט, דולב'; ש, באומגולד'; פ

  . ההכשרה של נציגי המועצות

  

מטרתו להקנות להם מיומנויות וכישורי . נציגי המועצות מקבלים הכשרה בקורס קיץ בן חמישה ימים

נוסף לכך נערכות . התמודדות עם קונפליקטים ועוד, שיווק, תכנון וארגון, כגון הצגת עמדות, מנהיגות

הן מיועדות לחזק מיומנויות עבודה שונות . זבמשך השנה השתלמויות שונות גם ברמת הרשות והמחו

מתכונת ההשתלמויות הללו אינה קבועה ולא נאסף עד כה מידע שיטתי ומקיף על . במסגרת המועצות

  .אודותן
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  מטרת המחקר. 2
  

מכון ברוקדייל ומינהל חברה ונוער -וינט'מחקר הערכה זה נערך במשותף על ידי המרכז לילדים ולנוער בג

 1 הוא נועד לספק מידע למנהלי תכנית המועצות על אופן הפעלתן של ההשתלמויות לנציגי.במשרד החינוך

בהערכה בדקנו את סוגי . מידע זה ישמש בסיס לשיפור השתלמויות אלו בעתיד. המועצות ברמת הרשות

את שביעות הרצון ממלווה המועצה , את היקף ההשתתפות, את שיטות ההדרכה, הפעילות ואת תוכניה

  . ומותיה של ההשתלמות לנציגיםואת תר

  

מתוך תפיסה ,  המועצות הרשותיות2המחקר התמקד גם בהכשרה ובתמיכה המקצועית הניתנות למלווי

שטיב ההכשרה והתמיכה המוצעות למלווים עשוי להקרין גם על טיב ההכשרה שהמלווים מעבירים 

  . לנציגי המועצות

  

חקר הנוכחי מספק מידע גם על מאפייניהם של נציגי המ, מלבד בחינתן של הכשרות הנציגים והמלווים

במידע מפורטות פעילויות הפנאי והיבטים שונים בתפקוד הנער כנציג . מועצות הרשות ושל מלוויהן

בחינה של פרופיל המלווים כוללת מאפיינים מקצועיים של התפקיד ועיסוקים . מועצה כגון ותק בתפקיד

  . שי שלהםמקצועיים נוספים בנוסף לפרופיל האי

  

  מערך המחקר וכלים לאיסוף מידע . 3
  

השתלמויות ותמיכה למלווי המועצות . ב; הכשרה לנציגי המועצות הרשותיות. א: במחקר שני מוקדים

  הרשותיות

  

   הכשרה לנציגי המועצות הרשותיות3.1
  :במוקד זה נכללים מרכיבים אלו

  . צות ברמת הרשותמיפוי פעילויות ההכשרה וההשתלמויות שנערכו לנציגי מוע 

  . הערכת הנציגים את ההכשרה ואת תרומתה 

  

  מיפוי פעילויות ההכשרה וההשתלמויות
השאלון ריכז מידע על . המיפוי נעשה על סמך מידע שנאסף ממלווי המועצות באמצעות שאלון

ואלה ) ס"תש(ההשתלמויות או על פעילויות ההכשרה שהתבצעו בשנת הלימודים שקדמה למחקר 

באשר לפעילויות שבוצעו . זאת כדי לקבל דיווח על שנת פעילות מלאה,  אך לא יצאו לפועל,שתוכננו

קשיים , היקף ההשתתפות, שיטות ההוראה, תכנים, בדקנו את סוגי ההשתלמות או פעילויות ההכשרה

                                                   
  .מטעמי נוחות השתמשנו בלשון זכר. במחקר השתתפו נציגים ונציגות  1
  .מטעמי נוחות השתמשנו בלשון זכר.  רואיינו מלווים ומלוות 2
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ביחס לפעילויות ההכשרה אשר תוכננו אך לא התבצעו בדקנו את הסיבות לכך ולקחים על . ונקודות חוזק

  . נת למנוע מכשולים וקשיים דומים בעתידמ

  

והיה אמור לכלול את כל מלווי , 2001 מאי - 2000המידע מהמלווים נאסף במהלך החודשים דצמבר 

הוכן שאלון זה כשאלון דואר והופץ דרך , כפי שהוסכם בהצעת המחקר. המועצות הרשותיות בארץ

הוא הוסב ,  היענות נמוכה לשאלון הדוארעקב רמת. המפקחים המחוזיים למלווי המועצות הרשותיות

בסך הכול התקבל . ההיערכות לקראת הסקר הטלפוני וביצועו עיכבו את איסוף המידע. לשאלון טלפוני

  ).  היענות93%( שמות מלווים שקיבלנו מהמחוזות 76 מלווים מתוך 70-מידע מ

  

  הערכת הנציגים על ההכשרה ועל תרומתה
בדקנו את דעתם הן על פעילויות ההכשרה וההשתלמויות . יינו בטלפוןנציגי המועצות הרשותיות רוא

על התכנים ועל , שאלנו אותם על סוגי הפעילויות. שקיבלו והן על תרומותיהן של פעילויות אלו לתפקידם

על המידה שבה סיפקו הפעילויות הללו את צורכיהם בהכשרה ועל , על העדפותיהם', שיטות ההדרכה וכו

עוד בדקנו את רמת שביעות רצונם מפעילויות ההכשרה וממלווה המועצה ואת ; ם נוספיםצרכים לימודיי

שגם בשאלון זה ביקשנו להתייחס לשנת הלימודים שקדמה , כדאי לציין. תרומת ההכשרה לתפקידם

  . כדי לקבל דיווח על שנת פעילות מלאה) ס"תש(למחקר 

  

 נציגי מועצות ברמת הרשות 291 מדגם של  בקרב2001 פברואר - 2000הסקר נערך בחודשים דצמבר 

 94%שהם ,  ראיונות טלפוניים271סך הכול מולאו . לפי מחוז, תוך ייצוג כלל הנציגים, ) נציגים886מתוך (

  .היענות

  

   ההשתלמויות והתמיכה למלווי המועצות הרשותיות3.2
: ן הם השתתפובאמצעות השאלון למלווי המועצה בדקנו שלושה היבטים לגבי ההשתלמויות שבה

קבלה ושימוש , השתלמויות, דפוסי התמיכה במלווים; תוכנן ותרומתן, מתכונתן של ההשתלמויות

קשייהם בתכנון ההכשרה לנציגי המועצה הרשותית ובביצועה וצורכי ; )בחומר כתוב מטעם מטה

  .ההכשרה שלהם

  

  מקורות מידע וכלים , תחומי הבדיקה: 1לוח 
  כלים  מקורות מידע  תחומי הבדיקה

  מיפוי של פעילות ההכשרה לנציגים ברמה הרשותית 

  מיפוי של ההשתלמות למלווים

  דפוסי פנייה לבעלי תפקיד בעת הצורך

  קבלת חומר כתוב להכשרת הנציגים

  קשיים בתכנון ובביצוע ההכשרה לנציגי המועצות 

  שאלון  כלל מלווי המועצות 

  +דואר(

  )ריאיון טלפוני

  ם הקשורים בפעילויות ההכשרההערכת הנציגים על ההיבטי

  צרכים לא מסופקים

 תרומת ההשתלמות לעבודת הנציגים במועצה

נציגי מועצות רשותיות 
) 'יב-'תלמידי כיתות ט(

 291-מדגם מייצג של כ
  נציגים 

שאלון לריאיון 
  טלפוני 
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   ניתוח הממצאים3.3
רק , וצגים על פי משתנים אלהאולם הם מ; הממצאים נותחו לפי מחוז ולפי הוותק של הנציג והמלווה

הממצאים לפי מחוז עשויים להצביע על שונות ועל . כאשר נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית

, הן של הנציג והן של המלווה, והניתוח לפי ותק נעשה מתוך הנחה שניסיון בתפקיד, דמיון בין המחוזות

  . הערכותיהם וצורכיהם, יכול להשפיע על עמדותיהם

  

   ההכשרה לנציגי המועצות הרשותיות.4
  

   סוגי פעילות ההכשרה לנציגים והיקף ההשתתפות4.1
מזווית , ואת היקף ההשתתפות בהן, על כל סוגיהן, במסגרת המחקר בדקנו את פעילויות ההכשרה

המלווים תיארו את המצב הקיים והנציגים דיווחו על . הראייה של המלווה ושל הנציגים כאחד

  . ם מעדיפיםהפעילויות שה

  

אשר ציינו , השליש הנותר. כמעט שני שלישים מבין המלווים אמרו שיש תכנית מובנית להכשרת הנציגים

דיווחו בעיקר על התאמת התכנית לצרכים העולים מהשטח או לשיקול דעתו של , שאין להם מתכונת כזו

  . המלווה

  

הפעילויות השכיחות ביותר , מצאיםעל פי המ.  מוצגות הפעילויות שנכללו בהכשרה לנציגים2בלוח 

פעילויות פחות שכיחות . היו סדנאות וימי השתלמות לגיבוש המועצה, שצוינו על ידי כמחצית המלווים

  . מהמלווים או פחות40%-והן צוינו על ידי כ, היו ימי השתלמות ומחנה הכשרה

  

רבים .  המועדפות עליהםמתוך רשימת מתכונות פעילות שונות התבקשו נציגי המועצות לציין שתיים

.  מהמלווים אשר דיווחו על קיום של סוג פעילות זו40%זאת לעומת ; ציינו מחנה הכשרה) 70%כמעט (

 מתכונת -ארבעים אחוזים מהנציגים היו מעדיפים שהכשרתם תיערך במועדים קבועים במשך כל השנה 

  . כו במשך מספר ימים רצופיםכרבע ציינו שהם מעדיפים שהכשרה והפעילות ייער. שלא קיימת כיום

  

על פי דיווח המלווים ומתכונת פעילות , פעילויות שנערכו במסגרת ההכשרה למועצה הרשותית: 2לוח 
  )*באחוזים(על פי דיווח הנציגים , מועדפת על הנציגים

פעילות שנערכה בהכשרה   
על פי , למועצה הרשותית

  )n=70(דיווח המלווים 

  
הפעילות המועדפת על 

  )n=291(ים הנציג
  68  40  מחנה הכשרה 

  26  43  יום השתלמות 
  -  49  יום השתלמות וגיבוש למועצה הנבחרת 
  -  31  יום השתלמות לגיבוש תכנית שנתית

  -  37  יום השתלמות לקראת אירוע
  31  53  סדנאות

  40 -  השתלמות בזמנים קבועים לאורך כל השנה
  27 -  פעילות במשך מספר ימים רצופים

  מאחר שהיה אפשר לענות יותר מתשובה אחת, 100%-ים אינם מסתכמים להאחוז* 
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שמונים ושלושה . בדקנו גם את היקף ההשתלמות בפעילויות אלה, מלבד סוגי פעילות ההכשרה, כאמור

אמרו שהייתה פעילות הכשרה במסגרת המועצה שבה השתתפו בשנה שקדמה ) 3לוח (אחוזים מהנציגים 

רובם ממחוז המרכז ,  אמרו שלא היו פעילויות הכשרה במסגרת המועצהארבעה עשר אחוזים; למחקר

 השתתפו בכל 80%-כ: במחוזות שבהם התקיימה פעילות הכשרה היקף היה ההשתתפות גבוה. והדרום

  ). 73%(עקב לחץ בלימודים , השתתפות הייתה חוסר זמן-הסיבה השכיחה לאי. הפעילויות או ברובן

  

על פי , בפעילויות ההכשרה וסיבות לאי השתתפות) n=271(נציגים היקף ההשתתפות של ה: 3לוח 
  )באחוזים(דיווח הנציגים 

 אחוזים  היקף השתתפות
 83  התקיימו פעילויות הכשרה בשנה שעברה במועצה הרשותית

  100  כ"סה
 79  השתתף בכל הפעילויות או ברובן

 16  השתתף בחצי מהפעילויות
 5  השתתף בפחות מחצי מהפעילויות

    
   *סיבות לאי השתתפות בחלק מהפעילויות

 73  חוסר זמן ולחץ בלימודים
 12  חוסר עניין בפעילות

 29  סיבות אישיות 
 5  חוסר עדכון לגבי הפעילות

  מאחר שהיה אפשר לענות יותר מתשובה אחת, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
  

מתוך , ם הממוצע במועצה הרשותיתכדי לקבל אומדן של מספר המשתתפים בדקנו את מספר הנציגי

עם זאת יש להביא .  נציגים במועצה רשותית25הממוצע הוא ; רשימות הנציגים שקיבלנו מהמחוזות

 נציגי מועצות לבין רשויות קטנות 42שבה , כגון תל אביב, בחשבון את השונות בין רשויות גדולות מאוד

 מבין המלווים דיווחו על השתתפות 80%-70%-ה שמהלוח עול. יותר כגון זכרון יעקב שבה ארבעה נציגים

  . 27- ל19ושמספר המשתתפים הממוצע בפעילויות נע בין ,  נציגים ומעלה16של 

  

  ) באחוזים(על פי דיווח המלווים , הנציגים שהשתתפו בכל פעילות: 4לוח 
   

  כ"סה
  

 15עד 
  

16-25 
  

26+ 
  מספר משתתפים

  )n=271(ממוצע 
 23 36 43 21 100  מחנה הכשרה 

 23 24 45 31 100  יום השתלמות 
 19 29 41 30 100  יום השתלמות וגיבוש למועצה הנבחרת 

 27 41 41 18 100  יום השתלמות וגיבוש תכנית שנתית 
 22 36 40 24 100  יום השתלמות לקראת אירוע 

 26 39 36 25 100  סדנה 
  

   תוכן ההכשרה4.2
קיד שהתקבלה מאנשי מפתח במטה נשאלו המלווים מתוך רשימת תכנים רלוונטיים למילוי התפ

חלקית או (הם התבקשו לציין האם תכנים אלה הועברו במסגרת ההכשרה . והנציגים על תוכני ההכשרה

  . ובאיזו מידה היקף הפעילות היה מספק) כלל לא
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נים פשר לנו להשוות בין מידת החשיבות שמייחסים המלווים לתכהשילוב בין שני מקורות המידע ִא

  ).5לוח (השונים לבין צורכי הנציגים 

  

וכלול בו מידע חשוב על , תחום זה הוא הבסיס לתפקודה התקין של המועצה. מדיניות המועצות והפעלתן

  . בתכנון פעילות שנתית ובכתיבת פרוטוקול לישיבה; דרכי פעילותה בנושאי ניהול הבחירות למועצה

   

העל של מועצת -בתקנון". פי התקנונים-העבודה על"הוא אחד הנושאים המהותיים בהכשרת המלווים 

אשר יש לו , התקנון הופך את המועצה לגוף", התלמידים והנוער מצוין כי כל מועצה חייבת לכתוב תקנון

נושא זה הועבר על ידי רוב ". אלא קבוצה חברתית, מועצה ללא תקנון אינה מועצה... סמכות וכוח

בכלל "או " לא כל כך מספק"ם ציינו שהיקף הפעילות בנושא זה היה חמישית מהנציגי). 91%(המלווים 

אחוזים גבוהים מהמלווים ייחדו את זמנם להנחיה גם בנושאים אחרים הקשורים למדיניות ". לא מספק

כתיבת " על - 72%-ו" תכנון שנתי" על 78%, "תהליכי בחירות" הדריכו על 81%: הפעלת המועצות

ובנושא זה וכחמישית אמרו שהיקף ההכשרה , "תהליכי בחירות"ם נשאלו על הנציגי". פרוטוקול לישיבה

  .לא סיפק אותם

  

 אמרו שעשו 30%-ו" אמנת המועצה"ארבעים וארבעה אחוזים מהמלווים אמרו שהם העבירו את נושא 

. כדאי לציין שרק כרבע מהנציגים ציינו שנושא זה לא נלמד במידה מספקת, עם זאת. זאת באופן חלקי

נת ממצא זה מול אנשי המטה מאששת את ההשערה שייתכן שיש התאמה בין המשקל שהמלווים בחי

 - אנשי המטה הסבירו שאמנת המועצה היא הקוד האתי שלה . נותנים לנושא זה לבין צורכי הנציגים

בין אם הרכז מקדיש יחידת זמן , לכן. שחוזרים ודנים בו לאורך כל השנה ושהנציגים נחשפים לו כל הזמן

 נציגי המועצות מקבלים מידע -מוגדרת לנושא ובין אם נושא זה מועבר רק בדרך עקיפה תוך כדי פעילות 

  .  בנושא זה במהלך שנת הפעילות

  

 מהמלווים דיווחו כי לפחות מחצית מהנושאים 86%בדיקת המדד המסכם בתחום זה העלתה כי 

  . המרכיבים תחום זה הועברו

  

ההייררכיה שלה , ייתכן כי הכרת מבנה המועצה. ה והיחסים ביניהםהגדרה ותיאור התפקידים במועצ

והכרת מגבלותיהם של התפקידים בה יכולה להועיל לתפקודה התקין ואף למנוע קונפליקטים וניגוד 

  . אינטרסים בתוך המועצה
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   )באחוזים(על פי הערכת הנציגים ומלווי המועצות , נושאים שנלמדו בהכשרה והיקפם: 5לוח 

 
  וי המועצהמלו
)n=71(  

  
 )n=271(הנציגים 

  
  

  הנושאים

  
  

  הועבר 

הועבר 
  באופן
    חלקי

היקף הפעילות בנושא 
" לא כל כך מספק"היה 

  "בכלל לא מספק"או 
          מדיניות המועצות והפעלתן

 20    9  91  )*'מועצה וכד, תקנון על(עבודה על פי תקנונים שונים 
 27    30  44  אמנת המועצה 
  20    10  81  תתהליכי בחירו

  לא נשאלו    16  78  תכנון שנתי 
  לא נשאלו    17  63  כתיבת תקנון בחירות 

  לא נשאלו    16  72  כתיבת פרוטוקול לישיבה 
        86  # מדד מסכם

          
          הגדרה ותיאור התפקידים במועצה והיחסים ביניהם

 34    13  77  בירור תפקיד המלווה 
 28    3  86  הקשר בין המועצה למלווה 

  לא נשאלו    7  84  ר המועצה "הקשר בין המלווה ליו
  לא נשאלו    6  75  הקשר בין המלווה למזכירות המועצה 

 11    לא נשאלו  הקשר בין הנציגים 
  17    9  90  תחומי המעורבות והאחריות של הנציגים

  26    14  77  * ניהול ישיבה
  30    20  62  *עבודת הוועדות

        90  ^מדד מסכם 
          

          ועצה כלפי חוץתפקוד המ
 26    21  69  הקשר בין המועצה לגופים התומכים
  לא נשאלו    21  70  הקשר בין המועצה להנהגת הרשות 

  לא נשאלו    31  57  הקשר המועצה לגורמים ציבוריים הקשורים לנוער 
 36    23  69  הקשר עם הבוחרים

  20    29  61  איתור צרכים של בני הנוער
  19    4  93   אירועיםתכנון וארגון פעילויות או

  36    21  37  ^עריכת משוב מבני הנוער על פעילות המועצה
        80  ^מדד מסכם

          
          שיפור מיומנויות העבודה לשם מילוי תפקיד הנציגות

 17    11  83  תהליך קבלת החלטות
 25    23  56  סוגי מנהיגות

 45    29  51  מיומנויות תקשורת
 35    29  53  התמודדות עם קונפליקטים

  לא נשאלו    9  90  מעורבות ואחריות 
        70  #מדד מסכם

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

  ).χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק הנציג על פי מבחן ** 
   מהפריטים שמרכיבים את המדד3אחוז המלווים שציינו שהנושא הועבר עבור לפחות # 
   מהפריטים שמרכיבים את המדד4וז המלווים שציינו שהנושא הועבר עבור לפחות אח^ 
  

  , "תחומי המעורבות והאחריות של הנציגים"תשעים אחוזים מהמלווים אמרו שהם העבירו הכשרה על 

שבעים ושבעה אחוזים מהמלווים ציינו כי .  מהנציגים לא היו מרוצים מהיקף ההכשרה בנושא זה17%-ו

נערכו הכשרות על היחסים בין המלווה , נוסף לכך". בירור תפקיד המלווה"הכשרה בנושא הם העבירו 



  

8  

ר "המלווה ויו) "86%" (המועצה והמלווה"כגון קשרים בין , לבעלי התפקידים או גופים שונים במועצה

בדיקת מדד מסכם בתחום זה העלתה , נוסף לכך). 75%" (המלווה ומזכירות המועצה"ו) 84%" (המועצה

ממצא שמעיד ,  מהמלווים דיווחו שהעבירו לפחות ארבעה מתוך הנושאים המרכיבים תחום זה90%י כ

  .על תשומת הלב המוקדשת לנושא זה במסגרת ההכשרה

  

מעניין לציין שאחוזים גבוהים יחסית מבין הנציגים ציינו שהיקף הפעילות בנושא זה אינו , עם זאת

לא נלמד " בירור תפקיד המלווה"הנציגים ציינו שנושא  כשליש מ-מספק כל כך או אינו מספק כלל 

הצורך בהגדרה ". הקשר בין המועצה והמלווה"ומעל לרבע מהנציגים ציינו זאת לגבי , במידה מספקת

- כאהן(ברורה יותר של רכיבי תפקיד המלווה עלה גם בקרב נציגי המועצות המחוזיות במחקר הקודם 

  ).2000. 'ט, בדול'; ש, באומגולד'; פ, ינסקי'סטרבצ

  

,  כיוון שהמועצה היישובית מייצגת גופי נוער בפרט ואת הנוער ביישוב בכלל.תפקוד המועצה כלפי חוץ

 עולה 5מלוח . היה מעניין לבדוק את היקף ההכשרה הניתנת לנושאים הקשורים ליחסי חוץ של המועצה

: ם גופים המיוצגים במועצהשמעט מלווים יחסית ייחדו את זמנם לפיתוח קשר מתמשך עם ארגונים וע

 העבירו 70%-וכ, "הקשר בין המועצה לבין גורמים ציבוריים הקשורים לנוער" העבירו את הנושא 57%

  ". המועצה לבין הנהגת הרשות"ובין " הקשר בין המועצה לבין הגופים התומכים"הכשרה על 

  

 הנחו בנושא תכנון וארגון 93%- שאף. חשוב היה גם לבחון את הקשר בין המועצה לבין בני הנוער ביישוב

רק מעטים מהם הדריכו בנושא בניית קשר עם בני , פעילויות או אירועים הקשורים בבני הנוער ביישוב

הקשר " דיווחו על הכשרה בנושא 69%, "איתור צרכים של בני הנוער" הנחו בנושא 61%: הנוער ביישוב

  ". יכת משוב מבני הנוער על פעילות המועצהער" הכשירו את הנציגים בנושאי 37%-ו" עם הבוחרים

  

כדאי לציין שבהתאמה בקרב הנציגים עלו אחוזים גבוהים יחסית שדיווחו שהיקף הפעילות בנושא לא 

עריכת "ו" הקשר עם הבוחרים"ציינו שהיקף הפעילות בתכנים ) 36%(מעל לשליש מהנציגים : מספק

כחמישית התייחסו באופן ". בכלל לא מספק" או "לא כל כך מספק"היה " משוב על פעילויות המועצה

 מהמלווים 80%בדיקת מדד מסכם בתחום זה העלתה כי ". איתור צרכים של בני הנוער"דומה לתכנים 

  . דיווחו כי לפחות ארבעה מהנושאים המרכיבים תחום זה הועברו

  

הקנות לבני הנוער  מטרת תכנים אלה הייתה ל.שיפור מיומנויות העבודה לשם מילוי תפקיד הנציגות

מיומנויות שיסייעו להם במילוי תפקידם ויאפשרו להם להתנסות בצורה הטובה ביותר בתפקידי 

עם ". תהליך קבלת החלטות" את הנושא 83%-ו" מעורבות ואחריות" העבירו את הנושא 90%. מנהיגות

, "תקשורתמיומנויות "זאת רק כמחצית ממלווי המועצות התייחסו באופן מלא לנושאים כגון 

.  העבירו נושאים אלה באופן חלקי29%-23%-וכ" סוגי מנהיגות"ו" התמודדות עם קונפליקטים"

  .אחוזים גבוהים יחסית בקרב הנציגים ציינו שנושאים אלה לא הועברו במידה מספקת, בהתאמה

  

 למדו הם התבקשו לציין האם, כדאי לציין כי נוסף לרשימת התכנים שהוצגו בפני המלווים והנציגים

הנציגים ציינו העשרה כללית בנושאים הקשורים לחברה . בהכשרה נושאים שלא נכללו ברשימה

). 'זהירות בדרכים וכד, סמים(כגון שסעים בחברה הישראלית ונושאים שקשורים במניעה , הישראלית

ום הבולטים היו שיווק ופרס. המלווים דיווחו אף הם על נושאים נוספים שהעבירו במסגרת ההכשרה
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ועבודת צוות הכוללת עידוד שיתוף הפעולה והיחסים הבין ) 30%(גיוס כספים ויזמות , )26%(המועצה 

  ). 30%(אישיים דרך גיבוש 

  

 מהמלווים דיווחו כי לפחות שלושה מהנושאים הקשורים 70%בדיקת מדד מסכם בתחום זה העלתה כי 

  . לתחום זה נלמדו

  

   צורכי הכשרה נוספים4.3
שו להתייחס לשלושה תחומים שבהם נזקקו להכשרה נוספת כדי לבצע טוב יותר את הנציגים התבק

חשוב לציין שקיימת חפיפה בין צרכי ההכשרה של הנציגים לבין עמדותיהם לגבי היקף ). 6לוח (תפקידם 

  ). 5לוח (ההכשרה שניתנת להם בנושאים אלה 

  

 רצו 44%: הנציגות ועל תפקוד המועצהכמחצית מבין הנציגים היו מעוניינים לקבל הכשרה על תפקיד 

  . וממצא זה עולה בקנה אחד עם המשקל המועט של תוכן זה בהכשרה; "מיומנויות מנהיגות"לשפר את 

  

  )באחוזים(תחומים שבהם דרושה הכשרה נוספת לשם שיפור רמת הביצוע : 6לוח 
  אחוזים  תחומים

 53  תחומים הקשורים בתפקיד הנציגות ותפקוד המועצה
 22  וק ופרסום המועצה בפני גורמים חיצונייםשיו

 17  ארגון והוצאה לפועל של אירועים
  7  *ניהול תקציב המועצה וגיוס כספים

 39  הגברת הקשר עם בני הנוער ביישוב 
  6  הכשרה בתחומים חברתיים כלליים

 44  שיפור מיומנויות מנהיגות
  ).χ2)  p<.05הבדלים מובהקים לפי מחוז על פי מבחן * 
  

ביקשו הנציגים מידע על שיווק ופרסום במועצה בפני , ייתכן שכדי לשפר את תפקוד המועצה כלפי חוץ

ועל ניהול תקציב המועצה וגיוס ) 17%(על ארגון והוצאה לפועל של אירועים ; )22%(גורמים חיצוניים 

שהקדישו זמן צורך זה עולה בקנה אחד עם האחוזים הנמוכים יחסית של מלווי מועצה ). 7%(כספים 

  ).5ראה לוח (לפיתוח קשר מתמשך עם הארגונים המיוצגים במועצה 

  

הכוונה הייתה בעיקר ). 39%(הנציגים אמרו שהם מעוניינים בהכשרה בשיפור הקשר עם בני נוער 

צורך זה . להדרכה על הגברת מודעותם של בני הנוער לפעילות המועצה ולקבלת משוב וגיבוש בני הנוער

  ). 5לוח (לא הועבר במידה מספקת " הקשר עם הבוחרים"חד עם טענות הנציגים שנושא עולה בקנה א

  

הסתמנה חפיפה בין צורכי ההכשרה של הנציגים ועמדותיהם לגבי היקף הפעילות בתכנים , לסיכום

שיש דמיון בין צורכי ההכשרה שבוטאו בדוח הנוכחי לבין צורכי , עוד חשוב לציין. שונים המועברים להם

במחקר המעקב אחר תכניות , שרה שעליהם דיווחו נציגי המועצות המחוזיות לפני שלוש שניםההכ

דיווחו יחסית רבים מבין נציגי המועצות בדוח הקודם על צורך בהכשרה , בדומה לדוח הנוכחי. המנהיגות

ים העובדה שלא חלו שינוי". שיפור מיומנויות המנהיגות"וב" ידע על עקרונות המועצה והנציגות"ב
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עולה , לכן. בצורכי ההכשרה מעלה את ההשערה כי ייתכן שלא נעשה מספיק כדי למלא צרכים אלה

  . החשיבות בבחינה מחודשת של תוכני ההכשרה והתאמתם לצורכי הנציגים

  

   שיטות הדרכה4.4
חלק . וון ומעשיר את נושאי ההכשרההשימוש בשיטות הדרכה שונות במסגרת ההכשרה לנציגים מַג

כגון סימולציות , ההדרכה מעניקות לבני הנוער מיומנויות יישומיות במילוי תפקידם כנציגיםמשיטות 

וקבוצות משימה , המאפשרות לבני הנוער לתרגל את תפקידם מול נציגים נוספים, )משחקי תפקיד(

  . המלמדות את הנציג לעבוד בקבוצה בעלת אינטרס משותף

  

 מוצג 7בלוח . ת השיטות הננקטות בפעילויות לנציגיםמלווי המועצות התבקשו לסמן מתוך רשימה א

  מהלוח עולה כי שיטת ההדרכה השכיחה ביותר היא קבוצת דיון . היקף השימוש בשיטות הדרכה אלו

). משחקי תפקידים(במשחקים להמחשת נושא וסימולציות ,  השתמשו בקבוצות משימה70%-כ). 83%(

גם ותק המלווה , נוסף לכך. ים בשימוש בשיטות הכשרהלא נמצאו הבדלים מובהקים בין המחוזות השונ

  . לא יצר הבדל מובהק בהעדפת השימוש בשיטות הדרכה מסוימות על פני אחרות

  
  )באחוזים(לפי דיווח המלווים והנציגים , היקף השימוש בשיטות הדרכה: 7לוח 

 נציגים  מלווים 
  

  שיטות הדרכה 
  

 השיטה יושמה
  או" פחות מדי" 

  "בכלל לא"
  
 " יותר מדי"

  9  39   64  שימוש בטקסטים כתובים
  17 18   83  קבוצת דיון

  7 57   70  שימוש במשחקים להמחשת נושא
  5 65   71  )משחקי תפקידים(סימולציות 
  15 42   69  הרצאות

  12 28   73  קבוצות משימה 
  7  27   81  הנחיה תוך כדי עבודה/הדרכה

  

הם דיווחו על .  לציין שיטות הדרכה נוספות שהשתמשו בהןנוסף לרשימת שיטות ההדרכה יכלו המלווים

  . בהצגות ובמפגשים עם אנשים מתחומים שונים, בטיולים, שימוש באמצעים ויזואליים

  

 ממלווי המועצה דיווחו שהם מדריכים ומנחים את המועצה תוך כדי עבודתה 81%-מעניין לציין ש

יא בנקודתיות ובמיקוד שלה בסוגיות נקודת החוזק של ההנחיה במהלך העבודה ה. השוטפת

 שכן -נוסף לכך היא חסכונית בזמן . במסגרת ישיבות המועצה" זמן אמת"העולות ב, ובהתלבטויות

נקודת החולשה של השיטה היא שהיא יכולה . היא נעשית תוך כדי עבודה, במקום לפנות זמן להדרכה

  .בלי להעמיק בסוגיות רחבות יותר, הרגעיולנסות לפתור את הקושי " לכיבוי שֵרפות"להפוך למנגנון 

התבקשו הנציגים לציין את היקף יישומן של שיטות ההדרכה השונות שצוינו , במקביל למלווי המועצה

ממצא זה עשוי לתת "). בכלל לא"ו" פחות מדי", "במידה מספקת", "יותר מדי"האפשרויות היו (בפניהם 

אפקטיביות עבור הנציגים ויכול אף להוות בסיס לבחינה למלווים מידע על שיטות הדרכה אטרקטיביות ו

  . תוך התחשבות בהעדפות אלה, מחודשת של ההכשרה
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". בכלל לא" ציינו כי 57%-ו" פחות מדי"שישים וחמישה אחוזים ציינו כי שיטות הסימולציה יושמו 

מעניין לציין . לולמרות האחוזים הגבוהים יחסית של המלווים אשר דיווחו על השימוש בשיטות א, זאת

ממצא זה עשוי להעיד על הצורך של . שהמשותף לשיטות אלה הן ממדיהן החווייתיים והמוחשיים

  . הנציגים בהוספת ממדים אלה בהכשרה

  

כשיטת הדרכה שיושמה " ההרצאות" מהנציגים את מתן 42%ציינו , נוסף לשיטות ההדרכה החווייתיות

שעל אף , כדאי לציין. זו מעידה על צורך בקבלת מידע עיונישיטת הדרכה ". בכלל לא"או " פחות מדי"

 ששיטה זו 15%ציינו , האחוז הגבוה מבין הנציגים שציינו שהרצאות היא שיטה שלא יושמה מספיק

וייתכן , ממצא זה מצביע על שונות בין הרשויות בשימוש בשיטות הדרכה שונות". יותר מדי"יושמה 

 מהנציגים שציינו ששיטת ההדרכה 17%כדאי להוסיף גם את . נפרדשמתחייב מכך להתייחס לכל רשות ב

, בדומה למלווים. שיטה זו הייתה השכיחה ביותר גם בקרב המלווים; מיושמת יותר מדי" קבוצת דיון"

מבין השיטות שצוינו עלה השימוש . גם הנציגים קיבלו אפשרות לציין שיטות הדרכה נוספות שיושמו

  . בעריכת משוב ודיון בו, נציגים-בהנחיית עמיתים, קהבמוסי, בתיאטרון, בסרטים

  

   חומר כתוב להכשרת הנציגים4.5
הוא הוכן עבורם ברמת המחוז . קיבלו נציגי המועצות חומר הדרכה בכתב, נוסף לפעילויות ההכשרה

 60%-קיבלו יותר מ, 8על פי הנתונים שמוצגים בלוח . והוא מיועד לשפר את תפקודם כנציגים, והמטה

מי שציינו שהחומר . כמעט שני שלישים מתוכם אמרו שהוא מספק אותם. הנציגים חומר הדרכה בכתבמ

 מתוך 40%-הממצאים מראים כי כ. אינו מספק את צורכיהם נשאלו באילו תחומים נזקקו למידע נוסף

נזקקו כחמישית ציינו ש, הנציגים הללו נזקקו למידע כללי ביותר על פעילות הנציג ועל תפקוד המועצה

  .ליותר מידע על ארגון האירועים ועל הוצאתם לפועל

  

  )באחוזים(קבלת מידע בכתב על מועצות תלמידים ונוער ושביעות רצון ממנו : 8לוח 
  אחוזים  

  62  הנציג קיבל חומר כתוב

 63  החומר הכתוב מספיק למילוי התפקיד 
    

   * תחומים שבהם נזקק למידע נוסף
 37  ועצה פעילות הנציג ותפקוד המ

 19  )כולל שיווק ופרסום(ארגון והוצאה לפועל של אירועים 
  9  קשר עם בני הנוער ביישוב

  9  שיפור מיומנויות מנהיגות
  9  ניהול תקציב וגיוס כספים

  מתוך הנציגים שציינו שהחומר הכתוב שהם מקבלים אינו מספק* 

  
   תרומת ההכשרה לנציגים4.6

מתוך רשימת עמדות לגבי פעילויות . הנציגים היא תרומתה עבורםסוגיה חשובה בהערכת הכשרתם של 

, "במידה רבה מאוד("התבקשו הנציגים לציין באיזו מידה עמדה זו תואמת את דעתם , ההכשרה שעברו
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 מוצגות תשובות הנציגים שענו לגבי העמדות 9בלוח  ").בכלל לא" או" במידה מועטה", "במידה רבה"

   ". דה רבהבמי"או " מידה רבה מאוד"ב

  

  )באחוזים(על פי הנציגים , תרומות של פעילויות ההכשרה: 9לוח 
  

  פעילויות ההכשרה
  "במידה רבה"

  "במידה רבה מאוד"או 
 72  עזרו להכיר טוב יותר את מסגרת המועצה

 68  *עזרו להבין טוב יותר את התפקיד
 75  היו רלוונטיות לעבודת הנציגים
 62  מילוי התפקידנתנו כלים ושיטות רלוונטיות ל

 66  תרמו לידע הכללי
 71  עוררו לחשיבה 

 49  עזרו להבין תהליכים פוליטיים
 70  **עזרו בהבנת משמעות הייצוג

 58  **עזרו בזיהוי צרכים של בני הנוער
  ).χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק הנציגים בתפקיד על פי מבחן *  

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

, )68%" (להבין טוב יותר את תפקידם במועצה" "במידה רבה מאוד"הנציגים ציינו שההכשרה עזרה להם 

מדיווחם עולה שההכשרה עזרה למעל לשני ). 70%" (משמעות הייצוג"ואת ) 72%" (מסגרת המועצה"את 

כשליש מהנציגים יש לתת את הדעת גם ל, עם זאת. שלישים מהם להכיר את המערכת ואת תפקידם

  .שציינו כי ההכשרה עזרה להם בהיבטים אלה רק במידה מועטה או בכלל לא

  

יש ". ההכשרה עזרה לי להבין טוב יותר את התפקיד"הבדלים מובהקים לפי ותק הנציג נמצאו בעמדת 

 יותר בעוד שנציגים ותיקים, עלייה באחוז הנציגים שדיווחו על כך בקרב נציגים בעלי ותק של עד שנתיים

 78%- כשני שלישים מהנציגים בעלי ותק של עד שנה ו-מוצאים פחות תועלת בהכשרה להבנת התפקיד 

 מהנציגים בעלי ותק של שנתיים ועד שלוש ורק 60%שנתיים דיווחו על כך לעומת -בעלי ותק של שנה

וללת בתוכה שהמועצה הנבחרת מדי שנה כ, כדאי להביא בחשבון. כמחצית בקרב נציגים מעל שלוש שנים

 מכלל 72%שהיו חברים במועצה מעל לשנה אחת והם (ייתכן שנציגים ותיקים . נציגים חדשים וותיקים

ממצא זה מעלה את הצורך במציאת . מוצאים עצמם עוברים הכשרה בסיסית בכל שנה מחדש) הנציגים

לובם בהכשרת אולי דרך שי; דרכים להעצמת נציגים ותיקים אלה ולאפשר להם להפיק יותר מההכשרה

  . הנציגים החדשים או במתן אפשרויות לרכישת מידע מקיף יותר

  

 אמרו שקיבלו בה כלים ושיטות 62%אך רק ,  מהנציגים ציינו שההכשרה הייתה רלוונטית עבורם75%-כ

מספרם הנמוך יחסית של הנציגים שציינו שההכשרה עזרה להם להתמודד . רלוונטיות למילוי התפקיד

חמישים ושמונה אחוזים . יע על צורך בהקניית כלים יישומיים יותר למילוי התפקידעם הקשיים מצב

ממצא זה תואם גם את הצורך . מהנציגים ציינו שההכשרה עזרה להם לזהות את צורכיהם של בני הנוער

  ).6לוח (בהגברת הקשר עם בני נוער ביישוב שביטאו הנציגים 
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נציג העלתה ששני שלישים מהנציגים ציינו שההכשרה בחינת תרומת ההכשרה להשכלתו הכללית של ה

, אף שמרבית הנציגים ציינו זאת, גם פה.  ציינו שההכשרה מעוררת לחשיבה71%, תורמת לידע הכללי

מסתמן אחוז גבוה יחסית של כשליש מהנציגים שציינו שההכשרה תרמה במידה מועטה או בכלל לא 

  . להשכלתם הכללית

  

זה אינו עולה בקנה אחד . נו שההכשרה עזרה להם להבין תהליכים פוליטייםרק כמחצית מהנציגים ציי

הבנת חשיבות תפקידו ": "הספר ובקהילה-מנהיגות נוער בבית"המנוסחת בחוברת , עם מטרת התכנית

  ". של המנהיג במשטר הדמוקרטי

   

ישה מהנציגים חמישים וש. כדאי לציין כי לנציגים ניתנה אפשרות להציג תרומות נוספות שלא צוינו

ארבעים וחמישה אחוזים מתוכם .  מכלל הנציגים שרואיינו ציינו תרומות נוספות21%המהווים 

להתפתחות אישית , לפיתוח אחריות, התייחסו בעיקר לתרומות אישית של ההכשרה לביטחון העצמי

 אמרו 20%. לדעת שישה עשר אחוזים מהנציגים תרמה ההכשרה לפיתוח מנהיגות. ולהגברת מוטיבציה

  .  אמרו שהיא תרמה להגברת המודעות לתרומה לקהילה20%שהיא תרמה לגיבוש המועצה ועוד 

  

   שביעות רצונם של הנציגים ממלווי המועצות4.7
. נושא נוסף שבדקנו הוא שביעות רצונם של הנציגים במועצות הרשותיות מתפקודו של מלווה המועצה

לכך שהמלווה מראה נכונות לענות על " הסכימו/ו מאודהסכימ"אחוזים גבוהים , 10כפי שעולה מלוח 

שמונים וארבעה ). 88%(ומראה בקיאות בחומר שהוא מעביר במסגרת ההכשרה ) 90%(שאלותיהם 

כגון דרך פתרון , בשאר ההיבטים שצוינו בשאלה. מזמינות המלווה" מרוצים מאוד/מרוצים"אחוזים היו 

טווח הנציגים שהסכימו או ;  וביצוע של פעילות המועצההדרכה לצורך תכנון, הקשיים שנוקט המלווה

  ). 10ראה לוח  (78%- ל73%היו מרוצים נע בין 

  

אך יש לתת את הדעת לכך כי , רמת שביעות הרצון של הנציגים מתפקוד מלווה המועצה הייתה גבוהה

  . פל בהםלפי מחוז ולט, ולפיכך יש להתייחס באופן פרטני להיבטים השונים. היו גם לא מרוצים

  

בחלק מההיבטים עולה אחוז שנע בין רבע לחמישית מהנציגים שציינו שאינם מרוצים מהיבטים השונים 

  . בתפקוד המלווה

  

למעט במספר היבטים שבהם , בסך הכול נמצאה אחידות בהערכתם של הנציגים על המלווים לפי מחוז

עות הרצון מתפקוד המלווה בייצוג שבי: ההיבטים הם. המלווים במחוז מרכז זכו להערכה פחות טובה

הבקיאות בחומר שהמלווה מראה במסגרת ההכשרה ובמידת הנכונות , המועצה בפני גורמים חיצוניים

  .של המלווה לענות על שאלות הנציגים
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  )באחוזים(שביעות רצון של הנציגים ממלווה המועצה הרשותית : 10לוח 
    

  כ"סה
  

  צפון
  

  חיפה
  

  מרכז
תל 
  אביב

מגזר 
  ערבי

  
  דרום

  
  ירושלים

                  :*שביעות רצון מ
  84  89  80  89  74  85  87 84  זמינות המלווה 

  73  74  90  80  57  75  64 73  דרך פתרון קשיים 
הדרכה לצורך תכנון וביצוע פעילות 

  מועצה
  

74 
  

77  
  

80  
  

59  
  

76  
  

80  
  

85  
  

76  
הייצוג של המועצה בפני גורמים 

  ^** חיצוניים
  

77 
  

79  
  

75  
  

55  
  

83  
  

80  
  

93  
  

79  
                  

                  #: המלווה
משתף את הנציגים בבחירת נושאי 

  ההכשרה
  

75 
  

79  
  

75  
  

65  
  

76  
  

80  
  

85  
  

76  
מראה בקיאות בחומר שהוא מעביר 

  ** במסגרת ההכשרה
  

88 
  

82  
  

90  
  

71  
  

97  
  

90  
  

85  
  

94  
  80  89  70  83  69  60  79 78  מעורר עניין בחומר שהוא מעביר

 לענות על שאלות מראה נכונות
  ** הנציגים

  
90 

  
85  

  
85  

  
77  

  
92  

  
100  

  
100  

  
96  

  "מרוצים"או " מרוצים מאוד"כ בני נוער שציינו כי הם "סה* 
  "מסכימים"או " מסכימים מאוד"כ בני נוער שציינו כי הם "סה# 

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

  )χ2)p<.05  על פי מבחן לפי ותק הנציג, הבדלים מובהקים^ 
  

 היו מרוצים מיחסי 56%-בתשובות לשאלות פתוחות על שביעות רצונם של הנציגים מהמלווה נמצא ש

על " נוטה להשתלט"מעט נציגים יחסית ציינו כי המלווה .  ממסירותו לתפקיד- 37%-האנוש שלו ו

די רקע בתפקיד או שלא הבין אותו עוד ציינו הנציגים כי לא היה לו . המועצה ושאינו מייצג אותה היטב

שלא היה לו די ידע על התקנונים והחוקים המנחים את המועצה או על זכויותיה וחובותיה של ; כראוי

מממצא זה עולה כי דרושה הכשרה כדי לאפשר לכלל המלווים למלא את תפקידם . המועצה כלפי הרשות

  . כהלכה

  

   קשיים במילוי תפקיד הנציגות4.8
צות הרשותיות התבקשו לציין בשאלה פתוחה שלושה קשיים מהותיים במילוי תפקידם נציגי המוע

  . כנציגים

  

הם דיווחו על . יותר מרבע מהנציגים ציינו את היחסים בתוך המועצה כקושי. יחסים בתוך המועצה

עשרים ושלושה אחוזים דיווחו על חוסר . סכסוכים פנימיים ועל ניגוד אינטרסים בין חברי המועצה

שהיחסים , אם כי באחוזים נמוכים יותר, גם המלווים ציינו, כפי שיוצג בהמשך. מוטיבציה של הנציגים

  ). 11לוח ' ר(במועצה הקשר לתכנן פעילויות ולהוציאן לפועל 

  

ייתכן שניתן לקשר קושי זה עם .  מהנציגים דיווחו על בעיות עם מלווה המועצה16%-מעניין לציין ש

שציינו שנושאים הקשורים בתפקיד ) הנעים בין רבע לשליש מהנציגים(האחוזים הגבוהים יחסית 

הבדלים מובהקים נמצאו ). 5ראה לוח (המלווה והקשר בינו לבין המועצה לא הועברו בצורה מספקת 

עלה אחוז , כך נמצא שככל שהנציגים היו ותיקים יותר בתפקיד. לפי ותק הנציג המועצהלגבי קושי זה 
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חמישה אחוזים מהנציגים בעלי ותק של עד שנה ציינו . הנציגים שדיווחו על בעיות עם מלווה המועצה

.  מהנציגים בעלי ותק של שנתיים עד שלוש28%- מהנציגים בעלי ותק של שנה שנתיים ו14%לעומת , זאת

). 17%(חלה ירידה בקרב נציגים בעלי ותק של מעל לשלוש שנים שדיווחו על בעיות עם המלווה , עם זאת

במעמדו במועצה ובהכרת דרכי , כך הוא חש ביטחון רב יותר בתפקידו, ייתכן שככל שהנציג ותיק יותר

  .ולכן גם חש שהוא יכול לחלוק על דברי המלווה, העבודה במועצה

  

אחד מכל . עיות עם מלווה המועצה מאפיינות בעלי תפקידים מסוימים במועצהרצינו לבחון האם ב

לעומת שיעורים נמוכים , ר דיווח על בעיות עם מלווה המועצה"ר או סגן יו"ארבעה נציגים בתפקיד יו

ייתכן שניתן . הבדלים אלה נמצאו מובהקים מבחינה סטטיסטית. יותר בקרב בעלי תפקידים אחרים

של המועצה " תקנון העל. "בדמיון בסמכות הניהולית שיש לשני התפקידים במועצהלהסביר ממצא זה 

תפקיד מפתח "ר מתואר כ"תפקיד היו: מציע הגדרת תפקידים עמומה למדי של שני בעלי תפקידים אלה

תפקידו של המלווה מתואר אף ". במועצה שבא להבטיח את פעילותה השוטפת והתקינה של המועצה

ייתכן ". אשר יעזור למועצה לפעול כחוק ולבצע החלטות, דם מבוגר בעל ניסיוןא"הוא בצורה דומה 

בהתחשב בעובדה שרוב , נוסף לכך. שהחפיפה והעמימות בתיאור התפקיד פותחות פתח למאבקי כוחות

הרי שנתון זה מוסיף לביטחונם בתפקידם , )2לוח א, ראה נספח א(רים הם גם נציגי מועצה ותיקים "היו

הם חשים שיש להם לגיטימציה לחלוק על , כמו הנציגים הוותיקים בכלל, וכך גם, ועצהובמעמדם במ

  . דברי המלווה

  

חשוב לציין שמממצאים אלה על היחסים בתוך המועצה מתבהרת חשיבותה של ההכשרה לנציגים 

עם ניתן להעביר הכשרה לנציגים בנושא פיתוח מיומנויות תקשורת והתמודדות , למשל, במגוון תחומים

אף שאחוזים , נוסף לכך). 5לוח ' ר(נושא שהועבר עד כה רק על ידי מחצית מבין המלווים , קונפליקטים

, גבוהים מבין המלווים דיווחו שהעבירו פעילויות הכשרה בנושא הגדרה ותיאור תפקידים בתוך המועצה

ת ופחות עמומות תיתן דרכי פעולה מעשיו, גם בנושא זה כדאי שההכשרה תאיר את גבולות התפקידים

  .לכל תפקיד ותפחית את ניגוד האינטרסים והקונפליקטים במועצה

  

, כעשירית מהנציגים ציינו קשיים בהוצאתן של פעילויות מתוכננות לפועל. פעילות המועצה מול הקהילה

ממצא זה תואם . כרבע דיווחו שבני הנוער ביישוב לא משתפים פעולה. אך לא פירטו באילו קשיים מדובר

קשר "שדיווחו שהם התייחסו לנושא ) בין שליש לשני שלישים(ת האחוזים הנמוכים יחסית של מלווים א

  ).5לוח ' ר" (של המועצה עם בני הנוער

  

הגברת הקשר עם "הם נזקקו להכשרה נוספת בתחום , אמרו הנציגים שלשם שיפור תפקודם, נוסף לכך

דרושה הכשרה נוספת ,  עם בני הנוער ביישובכי לשם שיפור הקשר, עוד עולה". בני הנוער ביישוב

  ".עריכת משוב וחיזוק הקשר עם הבוחרים"ו" איתור צרכים של בני הנוער"בנושאים 

  

התמקדו רבע מהנציגים בבעיות תקציביות ובעיקר , מלבד קשיים הקשורים בשיתוף פעולה של בני הנוער

 מהנציגים ציינו 27%- גם הסיבה לכך שייתכן שזו. בקושי לממן פעילויות שהם מתכננים עבור הנוער

  . שאין שיתוף פעולה של הגוף התומך
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אי בהירות לגבי תפקיד , למשל, כעשירית מהנציגים ציינו קשיים בתחומים אחרים. קשיים נוספים

ממצא זה חופף גם את רצונם של כמחצית מהנציגים בהכשרה . מטרות התפקיד ודרכי העבודה, הנציגות

 מהנציגים על מחסור במידע 9%נוסף לכך דיווחו ). 5.2ראה פרק (ת ותפקוד המועצה על תפקיד הנציגו

  ). 11לוח ' ר(טענות אלה מעלות את הצורך בהכשרה מקיפה יותר לנציג . כגון תקנונים ואמנות המועצה

  

  ) באחוזים(לפי דיווח הנציגים , קשיים במילוי תפקיד הנציגים: 11לוח 
  אחוזים  קשיים

    המועצהיחסים בתוך 
 27  יחסים בין הנציגים במועצה

 23  חוסר מוטיבציה מצד הנציגים
  16  *בעיות עם מלווה המועצה

    
    פעילויות המועצה מול הקהילה

 25  **בעיות תקציביות
 9  קשיים בהוצאה לפועל של אירועים 

 24  חוסר שיתוף פעולה מצד בני הנוער ביישוב
 27  חוסר שיתוף פעולה מצד הגוף התומך 

    
    קשיים נוספים 

  12  חוסר בהירות לגבי התפקיד
  9  מחסור במידע
  25  חוסר בזמן

  37  ***ההכשרה שנציגים עברו עוזרת להם להתמודד עם קשיים אלו
  ).χ2) p<.05הבדלים מובהקים לפי ותק על פי מבחן *    

  ).χ2)p<.05 הבדלים מובהקים לפי מחוז על פי מבחן **   
  "במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"נוער שענו אחוז בני ה*** 

  

ברוב המקרים ציינו . רבע מהנציגים ציינו את הקושי של מחסור בזמן פנוי למילוי תפקיד הנציגות

ממצא זה עולה בקנה אחד עם כשלושה . הנציגים שזה נובע ממחויבויות אחרות הקשורות בלימודים

מודים היו הסיבה העיקרית לאי השתתפותם בחלק רבעים מהנציגים שציינו שחוסר הזמן והלחץ בלי

  ).3לוח ' ר(מפעילויות ההכשרה 

  

גם בבדיקת הקשיים עלה דמיון בין קשיים , מעניין לציין שכמו בבחינת צורכי ההכשרה של הנציגים

כבר לפני שלוש . לבין הקשיים שעליהם דווח בדוח המנהיגות הקודם, שהביעו הנציגים בדוח הנוכחי

  להעדר משאבים חומריים לקיום הפעילות , סו נציגי המועצות המחוזיות לבעיות תקציביותשנים התייח

קשור , שבדומה לדוח הנוכחי היה גם הקושי השכיח ביותר, קושי נוסף שעלה). 19%(ולחוסר בזמן ) 12%(

חוסר בשיתוף פעולה בין חברי " מהנציגים ציינו את ה28% -ביחסים המתקיימים בתוך המועצה 

  ".צההמוע

  

 מהם ענו 37%רק . הנציגים נשאלו עד כמה סייעה הכשרתם להתמודד עם הקשיים שעמדו בדרכם

מכאן עולה הצורך לסגל את ההכשרה ". במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שההכשרה עזרה להם 

 שעליהם דיווחו הנציגים, העובדה שלא חלו שינויים בחלק מהקשיים, נוסף לכך. לצורכיהם של הנציגים

  .מחזקת צורך זה, בשני דוחות שנכתבו בנקודות זמן שונות
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  השתלמות ותמיכה למלווי המועצות. 5
  

   ההשתלמות והתמיכה שמקבלים מלווי המועצות5.1
נדבך לא פחות חשוב בהפעלת תכנית המועצות בכלל ובהכשרת הנציגים בפרט היא התמיכה שמינהל 

, תמיכה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהשתלמויות. קידםלשם ביצוע תפ, חברה ונוער מספק למלווים עצמם

  .כאשר מתעוררים קשיים שונים במהלך העבודה, לפניות" כתובת"בחומר הסברה בכתב ובקיומה של 

  

עקרונות , מטרות: מועצת תלמידים ונוער"בחוברת של משרד החינוך . ההשתלמות למלווי המועצה

מנחה המועצה הרשותית יהיה מדריך נוער "ה והכשרתו מתואר הרקע של המנח) 1996-ו"תשנ" (ועבודה

או מורה בעל ניסיון בהפעלת קבוצות ומסגרות נוער בחינוך הבלתי פורמלי ומי שעבר הכשרה מתאימה 

  ". וממשיך להשתלם ולקבל הנחייה בעבודתו

  

 השתלמו רק כמחצית מבין המלווים, שלמרות המלצותיו המפורשות של מינהל חברה ונוער, מעניין לציין

, אלה ממצאים מפתיעים. 1999 במהלך - 20%- ו2000-2001 כשליש בשנים -לשם ביצוע תפקידם 

ראה (שלא השתלם קודם לכן לתפקידו , והשאלה הנשאלת בעקבותיהם נוגעת למידת הכנתו של המלווה

  ).12לוח 

  

על פי ,  לצייןהם התבקשו. מידע על תוכני ההשתלמות למלווי המועצות הרשותיות התקבל מהמלווים

לא הועברו כלל במסגרת "או " הועברו באופן חלקי", "הועברו"אילו נושאים , רשימה שהוצגה בפניהם

  ).13לוח ' ר" (ההשתלמות

  

אלא רק ממפה את הנושאים שאכן ,  אינו מעיד על העדפותיהם או על צורכיהם13שלוח , חשוב לציין

למדו הם ) 92%(ים העיקריים שרוב המלווים מהלוח עולה כי התכנ. במסגרת ההשתלמות" הועברו"

עבודה " מבין המלווים ציינו שהנושא 80%". עקרונות מנחים בעבודה המועצה"ו" בירור תפקיד המלווה"

  . נלמד בהשתלמות" עם המועצה כקבוצה מייצגת

  

 ניהול משא", "איתור צרכים בקהילה"נושאים שדווחו שהועברו חלקית על ידי כשליש מהמלווים הם 

מלבד הנושאים שהוצגו ". עבודה עם המועצה כקבוצה משימתית"ו" שיווק ופרסום המועצה", "ומתן

חינוך ", "השתלמויות בנושאי אקטואליה: "ואלה הם, היה אפשר להוסיף נושאים, בפני המלווים

  ".בניית תכנית שנתית"ו" הפקת אירועים", "וחברה
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  )באחוזים(ההשתלמות למלווי המועצה : 12לוח 
  אחוזים  מאפייני ההשתלמות

 55  המלווה השתלם לשם מילוי תפקידו 
    

   : המלווה עבר את ההשתלמות בשנים
 100  כ "סה

2000-2001** *  34  
1999  20  
  46   ומטה1998

    
    שביעות רצון מחלוקת הזמן בהשתלמות בין המרכיבים התאורטיים ומרכיבי ההתנסות 

  100  כ "סה
  71  חלוקה טובה 

  29   עיוני גדול מדי חלק
  )χ2) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי מחוז*  

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

  ) באחוזים(על פי דיווח המלווים , נושאים שהועברו בהשתלמות למלווים: 13לוח 
  

  נושאים 
  

  הנושא נלמד 
הנושא נלמד באופן חלקי 

  בלבד
 8 92  * פקיד המלווהבירור ת

 3 92  עקרונות מנחים בעבודת המועצה 
 13 76  ידע על תהליכי בחירות ודמוקרטיה

 34 42  איתור צרכים בקהילה
 11 70  תחומי מעורבות של המועצה ביישוב

 17 64  ניהול ישיבה 
 29 31  ניהול משא ומתן

 36 50  שיווק ופרסום המועצה 
 26 57   עבודה עם המועצה כקבוצה חברתית
 35 53  *עבודה עם המועצה כקבוצה משימתית

 17 80  עבודה עם המועצה כקבוצה מייצגת 
  ) χ2) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי מחוז* 
  

כשלושה רבעים ציינו שהיא תרמה להם .  מוצגת דעתם של המלווים על תרומתה של ההשתלמות14בלוח 

תרמה להם או " לא כל כך"לם מהרבע הנותר שחשבו שההשתלמות אך אין להתע, ידע ושליטה רלוונטיים

  . תרמה להם" בכלל לא"

  
  ) באחוזים(הערכת המלווים על תרומתה של ההשתלמות : 14לוח 

  *אחוזים  תרומה
 76  קיבלו ידע ושליטה רלוונטיים

    
   *התרומה העיקרית של ההשתלמות

 39  מפגש עם מנחי מועצות אחרים
 22   של מועצות אחרות הכרת שיטות עבודה

 44  להבנת התפקיד ולידע מקצועי רלוונטי, כלים להנחיה
 19  חיזוק ביטחון בהנחיה,  הנאה-העשרה אישית 

  .מאחר שהיה אפשר לענות יותר מתשובה אחת, 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל* 
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ין את תרומתה הם התבקשו לצי, כדי לקבל מידע מעמיק יותר על דעתם של המלווים על ההשתלמות

ארבעים וארבעה אחוזים ציינו שקיבלו כלים להנחיה ולהבנת התפקיד וידע מקצועי . העיקרית עבורם

  .  ציינו העשרה אישית20%-רלוונטי וכ

  

 מהמלווים ציינו שיש להם למי לפנות 99% עולה כי 15מלוח . דפוסי פנייה לבעלי תפקיד בעת הצורך

הם יכלו לציין שני בעלי תפקידים שאליהם הם פונים בעת . ידםכאשר הם נתקלים בקשיים במסגרת תפק

מדור הנוער ואחוז דומה / למנהל מחלקת הנוער40%,  ציינו כי הם פונים למפקח המחוזי50%-כ. הצורך

  .פונה לרכזים ולעמיתים

  

  )באחוזים(דפוסי התמיכה במלווי מועצות : 15לוח 
  אחוזים תמיכה

 99  לפנייה" כתובת"למלווה יש 
    

   :* המלווה פונה ל
 40  מדור נוער /מנהל מחלקת נוער

 54  מפקח 
 41  רכזים ועמיתים

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

טיפוח מנהיגות ייצוגית "בדקנו האם המלווים הכירו את החוברת . חומר כתוב ומידע שמגיע מהמטה

. ועד כמה הם השתמשו בה" מלווי המועצה/תכנית עבודה למנחי: דים ונוערנבחרת למועצות תלמי

בדיקתה . החוברת מופצת בקרב המלווים וכוללת נושאים הקשורים לתכנון ההכשרה לנציגים ולביצועה

 עולה כי 16מלוח . לשימושם של מלווי המועצה, עשויה לשמש דוגמה לחומר כתוב שהוכן ביוזמת המטה

או " במידה רבה מאוד"אך רק כמחציתם השתמשו בה , ותם של כמחצית מהמלוויםהחוברת הייתה ברש

" במידה מועטה בלבד"כרבע מכלל המלווים שלא השתמשו בחוברת או שהשתמשו בה ". במידה רבה"

הם אמרו : מתשובותיהם עלה כי החוברת לא התאימה לצורכיהם. התבקשו לפרט את הסיבות לכך

הם מסתמכים על , יש להם חומר טוב יותר ממקור אחר; כים בשטחשהיא מיושנת ולא מתאימה לצר

  . מאגר הפעילויות של עצמם

  

בחינה של דפוסי השימוש בחוברת בקרב מלווים שעברו השתלמות העלתה שלאחוז גבוה יותר מבין 

אחוז גבוה יותר מבין , נוסף לכך). כשני שלישים לעומת כשליש(המלווים שעברו השתלמות יש החוברת 

  לעומת , 69%" (במידה רבה", "במידה רבה מאוד"לווים שהוכשרו אמרו שהם השתמשו בחוברת המ

מעל לשני . ממצא זה מראה שההשתלמות תרמה להכרת החוברת והייתה תמריץ לשימוש בה). 31%

לתכנית ההכשרה נושאים ותחומי " רבה מאוד-במידה רבה"שלישים מהמלווים ציינו שהם מוסיפים 

ממצא זה עשוי להעיד על שונות בין . שאינם חלק מתכנית העבודה המוצגת בחוברת, עניין משלהם

  .תכניות ההכשרה ברמה הרשותית
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ובחוברות " טיפוח מנהיגות ייצוגית נבחרת למועצות תלמידים ונוער"דפוסי שימוש בחוברת : 16לוח 
  )באחוזים(נוספות על פי דיווח המלווים 

  אחוזים  דפוסי שימוש
 51  ת בידי המלווה החוברת נמצא

 52  *המלווה השתמש בחוברת
 69  * המלווה הוסיף לתכנית ההכשרה נושאים ותחומי עניין משלו

 55  ^ המלווה השתמש בחוברות נוספות
    

   שמות החוברות
 22  "צ"בדרך להיות מד"
 26  " הכשרת בני נוער פעילים בקהילה-תכנית הגרעין "
 19  " עראתר האינטרנט של מנהל חברה ונו"

 15  חומר שנמצא במרכז ההדרכה 
  48  #המידע הכתוב להכשרת המלווים מספק למילוי התפקיד

    
    ** תחומים נוספים שבהם המלווה נזקק למידע נוסף

  33  רעיונות להפעלות וטכניקות לעבודה עם נוער
  38  הכשרת הנציגים למילוי תפקידם 

  17  מידע על תרבות הנוער 

χ2ם לפי מחוז על פי מבחן הבדלים מובהקי^ 
) p<.05(  

χ2 הבדלים מובהקים לפי ותק על פי מבחן # 
)p<.05(  

  " במידה רבה"/"במידה רבה מאוד"אחוז המלווים שענו * 
  . מכיוון שהייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת, 100%-הלוח אינו מסתכם ל** 

  

. הל חברה ונוער לשם הכשרת המועצהכמחצית מהמלווים השתמשו בחוברות אחרות או נוספות של מינ

חוברת חדשה למדריכים , "צ"בדרך להיות מד" בחוברת - 22%, כרבע מהם השתמשו בתכנית הגרעין

  .   ציינו חומר הנמצא במרכז ההדרכה15%-כחמישית ציינו את אתר האינטרנט ו. 'צעירים בשכבה ט

  

מממצא זה עולה כי . מילוי תפקידםהמידע הכתוב שקיבלו הספיק ל) 48%(לפחות ממחצית מהמלווים 

מעניין . צריך לעדכן את המלווים בנושא, או שכאשר יש חומר חדש, דרוש חומר נוסף להנחיית המועצות

 מהמלווים שעוסקים בתפקידם עד שנה ציינו 80%: לפי ותק המלווה, לציין כי נמצאו הבדלים מובהקים

. שציינו זאת) מעל שנה ועד שנתיים(תיקים יותר לעומת כרבע מהמלווים הוו, שהחומר הכתוב היה מספק

חמש שנים "או " בין שנתיים לארבע שנים"בקרב מלווים ותיקים יותר הנמצאים בתפקיד בפרקי זמן של 

לעומת המלווים בעלי ותק של בין שנה , עלה אחוז המלווים שציינו שהחומר הכתוב מספיק להם" ומעלה

  ). בהתאמה56%- ו44%(נמוכים יחסית אך בכל זאת מדובר באחוזים , לשנתיים

  

 ניסיון שתורם גם לתחושת הביטחון -ייתכן שניתן לייחס הבדל זה לניסיונם הנרכש של המלווים 

בין אם מדובר בחומר כתוב או בין אם מדובר היעזרות (בתפקיד וגם להיכרותם עם גורמי תמיכה קיימים 

ולכן , ראשונה בבניית תפקידו ובהכרת המערכתהמלווה החדש עסוק במהלך השנה ה). בעמיתים למקצוע

מכירים את התפקיד ) שנה עד שנתיים(מלווים ותיקים יותר . החומר העומד לרשותו עשוי לספק אותו

על כל הקשיים והצרכים שלהם ושל הנציגים ולכן מחפשים מידע נוסף שיתרום ויעשיר את , טוב יותר

  . ההכשרה
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 ציינו צורך במידע על הכשרת 38%. פים שבהם נזקקו למידע בכתבהמלווים התבקשו לציין תחומים נוס

 רצו מידע 17%, כשליש רצו רעיונות להפעלות וטכניקות לעבודה עם בני נוער; הנציגים למילוי תפקידם

אלא , לא הציגו המלווים צורך במידע בכתב בנושאים קונקרטיים, שלא כצפוי. על תרבות הנוער

. צרכים אלה מחזקים את הצורך הבסיסי של המלווים במידע בכתב. אודבתחומים כלליים ויסודיים מ

 בין אם -ממצא זה עולה בקנה אחד עם העובדה שהמלווים לא הרבו להשתמש בחוברות שהגיעו מהמטה 

  .בגלל אי שביעות רצון מהחומר ובין אם משום שלא ידעו שהן קיימות

  

  ת  צורכי השתלמות ותמיכה נוספים של מלווי המועצו5.2
 63%. מלווי המועצות התבקשו לציין שלושה נושאים שבהם נזקקו להשתלמות או להשתלמות נוספת

רק כמחצית ממי שהוכשרו לכך ציינו שהוא , שכאמור, "שיווק וגיוס משאבים, פרסום"ציינו את הנושא 

 בתחומים  היו מעוניינים להשתלם22%, )17לוח ( ציינו שנלמד באופן חלקי 36%-אכן נלמד בהשתלמות ו

  ". התמודדות עם קונפליקטים"ו" מיומנויות תקשורת"

  

הכוונה ". הבנה עמוקה יותר של תפקיד המועצה והנציגים"אחוז דומה מבין המלווים דיווחו על הצורך ב

כדאי לציין שבניגוד לנושאים . מ"קבלת החלטות וניהול מו, בכך הייתה השתלמויות בתחומי מנהיגות

ולכן מעיד על צורך בהכשרה כללית ובסיסית לכל , נושא זה בסיסי וכללי מאוד, אחרים שציינו המלווים

צורך זה של המלווים עולה בקנה אחד עם האחוזים הנמוכים . המיועדים לתפקיד מלווי מועצות

  ). 13ראה לוח (של מלווים שעברו השתלמות ) כמחצית(

  

  *)באחוזים(צורכי השתלמות ותמיכה נוספים של מלווי המועצות : 17לוח 
  אחוזים  צרכים
 63  שיווק וגיוס משאבים, פרסום

 22  ** הבנה עמוקה יותר של תפקיד המועצה והנציגים
 19  השתלמויות בנושאי אקטואליה בחברה ונושאים המעסיקים בני נוער 

 22  מיומנויות תקשורת והתמודדות עם קונפליקטים
  ת לענות יותר מתשובה אחתמכיוון שהייתה אפשרו, 100%- הלוח אינו מסתכם ל*  

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

   קשיים בתכנון ההכשרה לנציגים ובביצועה5.3
הקשיים העיקריים . מלווי המועצה התבקשו לדווח על קשייהם בתכנון פעילויות ההכשרה או בביצוען

יחסים הנוצרים בתוך ,  והכשרה למלוויםחוסר בתמיכה, יחסים עם הגוף התומך: שציינו הם אלו

או " במידה רבה מאוד" מציג את אחוז המלווים שציינו שהם חווים קשיים אלה 18לוח . המועצה

  ".במידה רבה"

  

; שמונה עשר אחוזים מהמלווים דיווחו על אי שיתוף פעולה של הגוף התומך. יחסים עם הגוף התומך

כשליש דיווחו על מחסור במשאבים ; ם עם הגוף התומךנוסף לכך התמקדו המלווים בקושי ביחסיה

יותר משליש מהמלווים דיווחו שהקצאת הזמן לעבודתם כמלווים אינה . חומריים לקיום הפעילות

  . אחוז דומה ציינו שלא הוקצה די זמן להכשרת הנציגים. מספקת
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  )באחוזים(על פי דיווח המלווים , קשיים בתכנון ובהעברת ההשתלמות: 18לוח 
  

  קשיים בהעברת ההשתלמות 
  "/במידה רבה מאוד"
  "במידה רבה"

    יחסים עם הגוף התומך 
 36  * אין הקצאת זמן מספקת לקיום ההכשרה

  36  אין הקצאת זמן מספקת לעבודתי כמנחה מועצה
  32  חוסר במשאבים חומריים לקיום הפעילות
  18  חוסר בשיתוף פעולה מצד הגוף התומך

    
    צה יחסים בתוך המוע

  16  מאבקי כוחות בין נציגי המועצה
  15  חוסר בשיתוף פעולה מצד נציגי המועצה

  9  חוסר אכפתיות מצד נציגי המועצה
    

    חוסר בתמיכה ובהכשרה 
  35  **העדר חומר כתוב על הכשרת המועצה 

  19  העדר הכשרה מספקת למלווים להדרכת המועצה
  9  תחושה של חוסר ארגון בפעילות המועצה

  6  קושי ביצירת קשר עם בני הנוער
  ).χ2) p<.05 על פי מבחן , לפי מחוז, הבדלים מובהקים* 

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

כל המלווים במחוז . הבדלים מובהקים בין המחוזות נמצאו ביחס לקושי בהקצאת הזמן לקיום ההכשרה

ת נוספים שבהם התייחסו מחצית מהמלווים לקושי זה הוא המגזר מחוזו. תל אביב דיווחו על קושי זה

  . הערבי ומחוז ירושלים ושליש ממחוז המרכז

  

ונתון זה ; כשליש מהמלווים ציינו שאין להם די מידע בכתב להכשרת הנציגים. חוסר בתמיכה ובהכשרה

יחסית של מלווים ממצא זה עולה בקנה אחד עם האחוזים הנמוכים . מקשה לתכנן את ההכשרה ולבצעה

  ).16 ראה לוח - 48%(שדיווחו שהחומר הכתוב מספק לתפקידם 

  

אחוזים גבוהים יותר בקרב מלווים הממלאים . גם בממצא זה נמצאו הבדלים מובהקים לפי ותק המלווה

לעומת מלווים בעלי ותק רב יותר , )כשני שלישים(את התפקיד מעל שנה ועד שנתיים דיווחו על קושי זה 

ניתן לייחס ממצא זה , כאמור). 24%- ל21%אחוזים הנעים בין (ת מלווים בעלי ותק של עד שנה ולעומ

מלווים בעלי ותק של שנה , ייתכן שבניגוד למלווים העובדים עד שנה. לניסיון בתפקיד שנצבר עם הוותק

א בהכרח אך ל, ועד שנתיים נמצאים במצב שבו הם התנסו בתפקיד ומכירים אותו על קשייו ומגבלותיו

מידע שסביר שקיים בידי מלווים ותיקים , מודעים לאפשרויות התמיכה וההכשרה העומדות בפניהם

  .יותר

  

ממצא זה עולה בקנה . כחמישית מהמלווים ציינו שלא קיימת הכשרה מספקת למלווים להדרכת המועצה

הצורך בבניית אחד עם הדיווח שרק כמחצית מהמלווים עברו הכשרה לשם מילוי תפקידם ומעלה את 

  . הכשרה לכלל המלווים
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צוות המלווים העלה כבר אז . כדאי לציין שקשיים בנוגע להנחיית מלווי המועצות עלו גם בדוח הקודם

הספר תהיה יעילה -את הצורך בהנחיה צמודה של מלווי המועצות במהלך השנה כדי שעבודתם בתוך בית

  ).2000. 'ט, לבדו'; ש, באומגולד'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן(יותר 

  

עשר אחוזים מהמלווים ציינו את מאבקי הכוחות בין נציגי המועצה -שישה. יחסים בתוך המועצה

מאבקי הכוחות בין .  ציינו חוסר אכפתיות9%- ציינו שהנציגים אינם משתפים פעולה ו15%; כקושי

כשרה מתאימה ייתכן שה, אך עם זאת. הנציגים היו תוצר של דינמיקה ושל אווירה בתוך המועצה

על פתרון קונפליקטים ועל פעילויות גיבוש בין הנציגים הייתה יכולה , למלווים על דרכי עבודה במועצה

  .להפחית קשיים אלה

  

בדומה . מעניין לציין שקיימת חפיפה בין הקשיים שהציגו המלווים לבין הקשיים שצוינו על ידי הנציגים

ציגו הנציגים קשיים לגבי חוסר בהירות תפקיד הנציגות ה, למלווים שדיווחו על העדר בהכשרה מספקת

שניהם דיווחו על קשיים , בנוסף. מה שעשוי להעיד על צורך בהכשרה מקיפה יותר; ולגבי מחסור במידע

  . חוסר בשיתוף פעולה מצד הגוף התומך וקשיים תקציביים, ביחסים בתוך המועצה

  

 הגוף התומך או קשיים תקציביים מבטאים מצב בעוד שקשיים כגון חוסר שיתוף פעולה של, עם זאת

 האחוז -הקשיים שעליהם דיווחו בנוגע להכשרה המועטה נובעים מתהליך מעגלי , נתון שהמועצה חווה

הגבוה של המלווים שלא קיבלו הכשרה לצורך מילוי תפקידם הקרין גם על ההכשרה שניתנה לנציגים 

הם גם יוכלו להקנות לנציגים , קבלו הכשרה מקיפהשאם כלל המלווים י, לכן סביר להניח. במועצה

  .הכשרה טובה יותר

  

הכשרה נאותה יכולה גם להקל בהתמודדות עם הקושי משותף שביטאו המלווים והנציגים ביחסים בתוך 

מלווה שירכוש כלים במיומנויות תקשורת ובהתמודדות עם קונפליקטים יוכל להקנות אותם . המועצה

  ).17ראה לוח ( ממלווי המועצות ציינו שהם זקוקים להשתלמות בנושא זה 22%, וכאמור. לנציגים

  

מידע על פעילויות הכשרה שתוכננו ולא יצאו לפועל מסיבות שונות יכול גם הוא להעיד על קשיים בתכנון 

הסיבות לביטול .  מהמלווים דיווחו שפעילויות תוכננו והתבטלו59%. ובביצוע ההכשרה לנציגים

 מהמלווים ציינו שפעילות 59%. ות בקנה אחד עם הקשיים שעליהם דיווחו המלוויםהפעילויות עול

כמחציתם ציינו . קבלת אישורים ליציאה לפעילות, זמן, כגון קביעת מקום, התבטלה בגלל קשיים טכניים

 ציינו שפעילות לא יצאה לפועל בשל חוסר שיתוף פעולה 17%; קשיים תקציביים כגורם לביטול הפעילות

  .הנציגיםשל 

  



  

24  

  )באחוזים(על פי דיווח המלווים , ביצוע פעילויות הכשרה שתוכננו-סיבות לאי: 19לוח 
  אחוזים סיבות

 59  היו פעילויות הכשרה שתוכננו ולא יצאו לפועל 
    

   *:סיבות לאי קיום הפעילות
 51  קשיים תקציביים במימון התכנית 

 59  קשיים טכניים בהוצאה לפועל של הפעילות 
 5  גוף תומך /רשות/הפעילות לא אושרה על ידי דרגים בכירים במטה

 17  חוסר שיתוף פעולה מצד נציגי המועצה 
  .כי הייתה אפשרות לענות יותר מתשובה אחת,  100%-הלוח אינו מסתכם ל* 
  

  סיכום ודיון. 6
  

ותיות ההערכה של הכשרת המועצות ברמה הרשותית כללה בדיקה של הכשרת נציגי המועצות הרש

. א: בהערכת ההכשרה לנציגים התמקדנו בשלושה היבטים. וההשתלמות של המלווים במועצות אלו

הערכת הנציגים לגבי היבטים . ב; מיפוי של פעילויות ההכשרה וההשתלמויות שקיימות ברמה הרשותית

ם במסגרת תרומת ההשתלמויות ופעילויות ההכשרה לעבודת הנציגי. ג; שונים הקשורים בפעילויות הללו

  . המועצה

  

הערכתם את התכנים ומתכונת , הערכה של התמיכה למלווים התמקדה בהשתתפות בהשתלמויות

בדפוסי התמיכה בעבודת המלווה והקשיים בתכנון ובביצוע , ההשתלמות ואת תרומת ההשתלמות

  . ההכשרה לנציגי המועצה הרשותית

  

מתוך מדגם מייצג של , גי המועצות הרשותיות נצי271המידע שנותח נאסף באמצעות סקר טלפוני בקרב 

  .  מלווי מועצות רשותיות70-נאסף מידע מ, בנוסף.  נציגים291

  

  עיקרי הממצאים וכיווני פעולה 
  ההכשרה לנציגי המועצות הרשותיות

  הכשרת הנציגים  

ר אש, השליש הנותר. כמעט שני שלישים מהמלווים דיווחו שקיימת תכנית מובנית להכשרת הנציגים

או /דיווחו בעיקר על התאמתה של התכנית לצרכים בשטח ו, ציינו שלא קיימת אצלם מתכונת כזו

  . כבסיס לבניית תכנית ההכשרה, לשיקול דעתו של המלווה

  

הסיבה .  מהנציגים השתתפו בכל הפעילויות או ברובן80%-כ: היקף ההשתתפות בפעילויות היה גבוה

מספר המשתתפים הממוצע בפעילויות .  עקב לחץ בלימודיםהשתתפות הייתה חוסר זמן-השכיחה לאי

  . נציגים27- ל19שונות נע בין 

, על פי דיווח המלווים. בחינת הפעילויות בהכשרה העלתה פער בין הנעשה בשטח לבין העדפות הנציגים

פעילויות . היו הפעילויות השכיחות ביותר להכשרת הנציגים סדנאות וימי השתלמות לגיבוש המועצה
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הנציגים דיווחו דווקא על מחנה הכשרה כפעילות . פחות שכיחות היו מחנה הכשרה וימי השתלמות

 מהנציגים היו מעדיפים שהכשרתם תתקיים בזמנים קבועים לאורך כל 40%, נוסף לכך. המועדפת עליהם

, כרבע ציינו ימי השתלמות ופעילות במשך מספר ימים רצופים. מתכונת שלא קיימת כיום, השנה

  . מתכונות מועדפותכ

  

תוך , השיטות השכיחות היו קבוצת דיון והנחיה. המלווים נשאלו על שיטות ההדרכה בפעילויות ההכשרה

משחקי (משחקים להמחשת נושא וסימולציות , צוינו גם שיטות כגון קבוצות משימה; כדי עבודה שוטפת

 משתמשים בסימולציות למרות האחוזים הגבוהים יחסית של המלווים שציינו שהם). תפקידים

ממצא זה עשוי ". פחות מדי או בכלל לא"רבים ציינו ששיטות אלה מיושמות , ובמשחקים להמחשת נושא

. להעיד על הצורך של הנציגים להוסיף ממד חווייתי והמחשתי להכשרה המאפיין את השיטות האלה

הנציגים נשאלו גם על שימוש . ותכגון הרצא, ציינו הנציגים צורך בשיטת הדרכה עיוניות יותר, נוסף לכך

החומר , על פי הנתונים. בחומר כתוב שהוכן עבורם ברמת המחוז והמטה ומיועד לשפר את תפקודם

  .מתוכם חשבו שני שלישים שהחומר מספק,  מהנציגים60%-הכתוב מגיע לכ

  

  תרומת ההכשרה לנציגים 

דע שלהם והעמיקו את הבנתם על מבדיקת תרומותיה של ההכשרה לנציגים עלה כי רובם שיפרו את הי

את , "להבין טוב יותר את תפקידם במועצה"מעל לשני שלישים ציינו שהיא עזרה להם . תפקידם

עם ". עוררה לחשיבה"ו" ידע הכללי"ההכשרה גם תרמה ל". משמעות הייצוג"ואת " מסגרת המועצה"

או " במידה מועטה "כדאי לתת את הדעת לכשליש מהנציגים שדיווחו שההכשרה תרמה להם, זאת

  ".בכלל לא"

  

אך מבחינת תרומותיה היישומיות יותר , מרבית הנציגים דיווחו שההכשרה הייתה רלוונטית עבורם

, ינסקי'סטרבצ-כאהן(ממצאים אלה עלו גם במחקר המנהיגות הקודם . עלתה שביעות רצון נמוכה יותר

שההכשרה נתנה להם ,  ציינו במחקר הנוכחיאחוזים נמוכים יחסית). 2000. 'ט, דולב'; ש, באומגולד'; פ

ממצא זה מעלה . או עזרה להם בזיהוי צורכיהם של בני הנוער, כלים ושיטות רלוונטיות למילוי התפקיד

  . צורך במתן כלים לעבודה שיאפשרו לנציגים ליישם בשטח

  

  שביעות הרצון ממלווה המועצה 

אחוזים גבוהים מבין הנציגים ציינו . ועצהמדיווח הנציגים מסתמנת שביעות רצון גבוהה ממלווה מ

  .את סבלנותו ואת דרך התמודדותו עם קשיים, את זמינות המלווה, בין היתר, לשבח

  

יש לתת את הדעת גם למי שלא היו מרוצים , למרות רמת שביעות הרצון הגבוהה של מרבית הנציגים

 לציין ממה לא היו מרוצים כאשר התבקשו הנציגים. מהיבטים שונים בתפקודו של מלווה המועצה

או שאינם מייצגים היטב את , המידה על המועצה-על-ממלווי המועצה ציינו שהם נוטים להשתלט יתר

, נוסף לכך. ייתכן שממצא זה מסביר את הקושי שהביעו חלק מהנציגים ביחסיהם עם המלווה. המועצה

כדאי . קשורים לפעילויות המועצהחלק מהנציגים דיווחו כי למלווה אין די רקע בתפקיד ובנושאים ה

  . לציין שבסך הכול הייתה אחידות בהערכתם של הנציגים את המלווים לפי מחוז
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  התמיכה במלווה והכשרתו 
הקבלה והשימוש בחומר כתוב , התמיכה וההכשרה שניתנו למלווים נבחנו דרך בדיקת ההשתלמויות

  . יות במהלך העבודהכאשר מתעוררות בע, לפניות" כתובת"מהמטה ובקיומה של 

  

הממצאים הראו שאחד מכל שני מלווי מועצות לא השתלם בקורס או בהשתלמות מטעם משרד החינוך 

ממצא זה מפתיע למדי ומעלה שאלה בדבר מוכנותו של מלווה המועצה למילוי . למלווי מועצות ברשויות

ר הכשרה או על הכשרה לא הם דיווחו על העד, גם כאשר התבקשו המלווים לדווח על קשייהם. תפקידו

ממצאים אלה . שלמלווה אין די רקע וידע בתפקידו, התייחסו חלק מהנציגים לכך, נוסף לכך. מספקת

  . מגבירים את הצורך בהשתלמות של כלל המלווים לשם מילוי תפקידם ובמהלך ביצוע התפקיד

  

ובם היא תרמה ידע לר.  רוב המלווים שהשתתפו בהשתלמות היו מרוצים מהמבנה שלה וממתכונתה

וגם כלים ליצירת קשר בין , הם ציינו שקיבלו כלים להנחיה ולהעשרה אישית. ושליטה רלוונטיים

  .עמיתים

  

הם כללו את תיאור תפקיד המלווה . התכנים העיקריים שנלמדו בהשתלמות למלווים היו בסיסיים מאוד

נושאים שדווחו שהועברו באופן חלקי מעניין לציין שיש התאמה בין . ועקרונות מנחים לעבודת המועצה

ציינו המלווים שקיבלו מידע חלקי , לדוגמה. בהשתלמות המלווה לבין צורכי ההכשרה של הנציגים

, "איתור צרכים בקהילה"ו" עבודה עם מועצה כקבוצה משימתית", "שיווק ופרסום המועצה"בנושא 

אלה שתאפשר למלווים לענות על ממצא זה מעלה את הצורך במתן השתלמות מקיפה יותר בתחומים 

  . צורכי הנציגים ולהעביר להם הכשרה ראויה בתחומים אלה

  

.  המלווים לגבי החומר הקייםןהמחקר העלה צורך ביצירת חומר כתוב נוסף להנחיית המועצות ובעדכו

פחות ממחצית מהמלווים סבורים שהמידע . רק כמחצית מהמלווים משתמשים בחומר כתוב מהמטה

גם בדיקה התפוצה והשימוש בחוברת . מגיע אליהם מטעם התחום מספק לשם מילוי תפקידםהכתוב ש

העלתה " מלווה מועצה/ תכנית עבודה למנחה: טיפוח מנהיגות ייצוגית נבחרת למועצות תלמידים ונוער"

רק כמחצית מהמלווים דיווחו שהחוברת נמצאת ברשותם וחצי : שהכרתה והשימוש בה היו חלקיים

המלווים ציינו כי החומר ". במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"חו שהם משתמשים בחוברת מהם דיוו

  .שהיה ברשותם לא סייע להם להתמודד עם הקשיים שבהם נתקלו במהלך עבודתם

  

ממצא שמעיד על תמיכה בבעיות השוטפות של , כמעט כל המלווים ציינו שיש להם למי לפנות בעת הצורך

  .  קר למפקח או לרכזים ולעמיתיםהם פונים בעי. המלווים

  

והיא , למרות התמיכה שקיבלו בעבודה השוטפת ציינו חלק מהמלווים בעיה כללית שלא נמצא לה פתרון

בנושא זה נמצאו הבדלים לפי . מחסור בהקצאת זמן לעבודתם כמלווים ולכן גם לקיום ההכשרה לנציגים

  . יתמחוז ולכן כדאי גם שהטיפול בנושא ייעשה ברמה מחוז
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  צורכי ההכשרה של הנציגים ושל המלווים
לבין , כפי שהם עצמם ציינו, מבחינת צורכי הכשרתם של הנציגים הסתמנה הלימה בין צורכיהם

עמדותיהם לגבי היקף לא מספק של נושאים מסוימים בהכשרה שניתנה להם ולבין קשייהם במילוי 

של הנציגים כפי שהם עצמם ציינו לבין כמו כן הראה המחקר חפיפה רחבה בין קשייהם . תפקידם

להלן צורכי . קשייהם של המלווים והלימה מסוימת בין צורכי הכשרתם של הנציגים לאלה של המלווים

  : ההכשרה העיקריים שציינו הנציגים והמלווים

 הנציגים דיווחו על מחסור במידע ועל חוסר -נושאים הקשורים בתפקוד המועצה ותפקיד הנציג  

ממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצא שעל פיו מעל . כקשיים בביצוע תפקידם, גבי תפקידםבהירות ל

, מעניין לציין. למחצית מהנציגים הביעו צורך במידע על תפקוד המועצה ועל תפקידם כנציגים בה

דיווחו רוב המלווים שהעבירו נושאים הקשורים בתפקוד המועצה , שלמרות הערכת הנציגים

שהלמידה , אפוא, נראה. והנציגים עצמם ייחסו להכשרה בנושאים אלה תרומה רבה, ובתפקיד הנציג

ייתכן , כמו כן. אך היקפה הנוכחי אינו מספק את צורכי הנציגים, בנושאים אלה חשובה ביותר

ששיטת ההדרכה של המלווים בהקניית נושאים אלה לא מקנה לנציגים מיומנויות עבודה שניתן 

  . ליישמן בתפקיד

על ניגוד אינטרסים ועל ,  הנציגים דיווחו על סכסוכים פנימיים-בין בעלי תפקידים  במועצה יחסים  

ממצאים אלה . דיווחו חלקם על קשיים ביחסיהם עם מלווה המועצה, נוסף לכך. חוסר מוטיבציה

של הנציגים שציינו שהיקף הפעילות בנושא היחסים ) בין רבע לשליש(מתאימים לאחוז הגבוה יחסית 

מדיווח הנציגים עלה צורך בהכשרה מקיפה יותר .  בעלי התפקידים השונים במועצה אינו מספקבין

ביחס לתיאור התפקידים במועצה והיחסים ביניהם בדרך שתאיר את גבולות התפקידים ותקנה דרכי 

  . פעולה אופרטיביות ופחות עמומות לכל תפקיד

  

יתוח מיומנויות תקשורת וגישור והתמודדות ייתכן שכדי לפתור קשיים צריך ללמד גם פ, נוסף לכך

רק מחצית מהמלווים דיווחו שהם מעבירים נושאים אלה לנציגים ושהם עלו . עם קונפליקטים

שמלווה שירכוש כלים בנושאים אלו יוכל להקנות , ניתן לשער. כצורכי הכשרה גם בקרב המלווים

  . אותם לנציגים

וחלקם , וחו על חוסר שיתוף פעולה של בני הנוער ביישוב הנציגים דיו- שיפור הקשר עם בני הנוער  

לכן יש צורך במידע כדי . לא נלמדה במידה מספקת" קשר עם בני הנוער"אמרו שההכשרה בנושא ה

לגיבוש בני הנוער ולקבלת משוב מבני , להעלות את מודעותם של בני הנוער ביישוב לפעילות המועצה

  . הנוער על פעילות המועצה

 המועצה הרשותית מייצגת את בני הנוער ביישוב בפני -ר עם גופים חיצוניים ביישוב חיזוק הקש 

צורך זה משלים קושי נוסף של . לכן עולה צורך במציאת דרכים לקשר בין גופים אלה. גורמים שונים

בחינת תוכני ההכשרה העלתה שהנושאים המתקשרים . הנציגים בשיתוף הפעולה עם הגוף התומך

ניתן לחזק ולשפר את הקשר עם הגופים . קיבלו משקל נמוך יחסית" צה כלפי חוץתפקוד המוע"ל

נושאים שעלו כחלק בצורכי הכשרה של , באמצעות הכשרה בשיווק ופרסום המועצה וגיוס משאבים

ייתכן גם שבאמצעות שיווק ופרסום נכון יוכלו הנציגים והמלווים לגייס יותר כספים . המלווים

  . לפעילויות המועצה
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יש דמיון רב בין הצרכים והקשיים שביטאו הנציגים במחקר הנוכחי לבין הצרכים והקשיים שהציגו 

, דולב'; ש, באומגולד'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן(הנציגים במחקר המעקב הקודם אחר תכניות המנהיגות 

ורך במיומנויות על צ, כבר לפני כשלוש שנים, נציגי מועצות מחוזיות דיווחו במסגרת מחקר זה). 2000. 'ט

כבר אז הנציגים הביעו קשיים בנוגע ליחסים , נוסף לכך. מנהיגות ובידע על עקרונות המועצה והנציגות

העובדה שלא חלו שינויים . לבעיות תקציביות וחוסר במשאבים חומריים לקיום הפעילות, בתוך המועצה

 מספיק על מנת למלא צרכים בקשיים ובצורכי ההכשרה שמבטאים הנציגים מעלה כי ייתכן שלא נעשה

עולה החשיבות בבחינה מחודשת של תוכני ההכשרה והתאמתם לצרכי הנציגים בכל רמות , לכן. אלה

  . הפעילות

  

  ותק הנציג והמלווה
ניתוח הממצאים על הכשרת המועצות ברמה הרשותית נעשה לפי ותק בתפקיד של הנציגים והמלווים 

קשיים וצורכי הכשרה של בעל , ויים להשפיע על היערכותמתוך תפיסה שוותק וניסיון בתפקיד עש

בחינה של מספר תרומות כגון תרומות ההכשרה עבור הנציגים ושביעות רצון מהחומר , ואכן. התפקיד

שיש להביא , לאור זאת עולה. הכתוב המועבר למלווים העלתה הבדלים על פי ותק הנציג והמלווה

ר לנציגים ותיקים וחדשים להפיק את המרב מההכשרה בחשבון הבדלים אלה ולמצוא דרכים לאפש

בעת תכנון ההשתלמות כדאי לתת את הדעת לקבוצות שונות של , כמו כן. בהתאם לנקודת הזינוק שלהם

מכיוון שתמיכת עמיתים זכתה להערכה כה גבוהה של , נוסף לכך. מלווים בהתאם לוותק שלהם

וים ותיקים בהכשרתם של מלווים חדשים או ותיקים ייתכן שכדאי לעודד את שילובם של מלו, המלווים

  .פחות
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מאפיינים אישיים של נציגי מועצות התלמידים : 'נספח א
  הרשותיות 

  

בבחינת גיל הנציגים יש .  מראים שמעל למחצית מהנציגים הם ממין נקבה1המוצגים בלוח אהממצאים 

לכן גיל הנציגים ; להביא בחשבון שהשאלון התמקד בפעילות המועצה הרשותית בשנה שקדמה למחקר

בעת הריאיון היו רוב בני . משקף את גילם בעת ביצוע הריאיון ולא את גילם בעת מילוי תפקידם כנציגים

למעלה מחמישית מהנציגים היו בעת הריאיון בני . 17 היו בני 31%-ו) 48% (15-16הנוער בטווח הגילים 

 בהם בני נוער שכיהנו כנציגי מועצה בשנה שקדמה למחקר וכיום נמצאים במסגרת שירותם - או יותר 18

  . הצבאי

  

  )באחוזים(ברשויות ) n=271(מאפיינים אישיים של נציגי מועצות התלמידים : 1לוח א
    מאפיינים 

 57  ) נקבה(מין 
 100  כ" סה-גיל 

15-16 48 
17 31 
18*+ 21 

 100  כ " סה-ארץ לידה 
 93  ישראל 

 3  ברית המועצות לשעבר 
 1  **אתיופיה

 3  אחר 
  . ל"בני נוער שכיהנו כנציגי מועצה בשנה שעברה וכיום התגייסו לצה*   
  ה ה ילידי אתיופי/ה או הוריו/הנער** 
  

-  ילידי ברית3%: רק מעט מאוד הם בני נוער עולים). 93%(רובם המכריע של הנציגים הם ילידי הארץ 

אף שמועצת התלמידים מורכבת מנציגים נבחרים . ואחוז אחד הם ילידי אתיופיה, המועצות לשעבר

  . המועצהעולה השאלה כיצד להגביר את ייצוג העולים במסגרת , בבחירות דמוקרטיות על ידי חבריהם

  

ארבעים ושבעה אחוזים מהם כיהנו .  מציג את מאפייניהם של בני הנוער כנציגי מועצות רשותיות2לוח א

מהלוח עולה כי רוב בני .  היו נציגים לפני שנה53%, בעת ביצוע הריאיון, כנציגים במועצה הרשותית

כיהנו בתפקידם בין שנה  מבני הנוער 39%): 72%סך הכול (הנוער מכהנים בתפקידם יותר משנה אחת 

 כיהנו בתפקידם בין שנתיים לשלוש וכעשירית מבני הנוער כיהנו בתפקידם יותר משלוש 22%, לשנתיים

. מממצא זה עולה כי לבני הנוער שנבחרים פעם אחת יש סיכוי גדול להיבחר פעם נוספת למועצה. שנים

ת את המצביעים לבחור /ה שמשכנע/לא ידוע אם הסיבה לכך הוא כושר המנהיגות של התלמיד, עם זאת

  .או שמא מדובר בִמקבץ קבוע של בני נוער המציעים את מועמדותם מדי שנה, ה/בו

  

בהרבה מקרים הנציגים מעוניינים להמשיך לתפקד , לאור ניסיון מוצלח עם המועצה, לטענת המטה

חרים להמשיך לכהן מהבו") אשרור"המכונה (הם מתבקשים להשיג אישור מחדש , במקרה כזה. כנציגים

  .בתפקיד
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רבע מבני הנוער נבחרו דרך ). 55%(הספר -מעל למחצית מבני הנוער נבחרו למועצה הרשותית דרך בית

ציינו שגוף אחר בחר בהם כגון מועצה )  נציגים33 (13%.  באמצעות ארגוני נוער שונים9%-ו, תנועות נוער

 נציגים ציינו ששני גופים 18,  לתפקיד ללא בחירותתשעה נציגים ציינו שהגיעו). 5(ס "מתנ, )1(אזורית 

  .בחרו בהם

  

 מהנציגים במגזר הערבי נבחרו לתפקידם על ידי 80%. בממצא זה הסתמנו הבדלים מובהקים לפי מחוז

 73%- ו70%(הספר -גם במחוז מרכז ובמחוז תל אביב אחוזים גבוהים נבחרים על ידי בית, הספר-בית

מחוז צפון : הנבחרים על ידי גורם זה, וזים נמוכים יותר ממחוזות אחריםזאת בהשוואה לאח). בהתאמה

  כמחצית מהנציגים ממחוז ירושלים נבחרים על ידי תנועות נוער ). 35%(וחיפה ) 25%(ירושלים , )50%(

חמישית . 30%- ל14%שבהם האחוזים נעים בין , ממצא זה גבוה בהרבה מאשר בשאר המחוזות) 49%(

,  מנציגי המועצה בירושלים נבחרו באמצעות ארגוני נוער שאינם תנועת נוער16%-ה ומנציגי מחוז חיפ

  .זאת לעומת אחוזים נמוכים יותר במחוזות אחרים

  

כרבע . לבני הנוער ניתנה אפשרות לציין עד שני תפקידים שהם ממלאים במסגרת המועצה הרשותית

 בעלי תפקידי אדמיניסטרציה 12%-דה ו הם חברי וע31%. ר"ר מועצה או כסגני יו"מהם מכהנים כיו

אחד הממצאים המפתיעים שעלו הוא שלמעלה משליש מהנציגים ציינו שהם נציגים ללא . וגזברות

. מעניין לציין שממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם המלצות התחום במשרד החינוך. תפקיד מוגדר

) 1996, ו"תשנ" (ות ודרכי עבודהעקרונ, מועצת התלמידים ונוער מטרות"בחוברת של משרד החינוך 

, ר"יו: שכל מועצה תבחר מתוכה בעלי תפקידים וועדות משנה לנושאים מוגדרים כגון"קיימת המלצה 

, הסיבה היא שמבנה ביצועי ובעלי תפקידים מאפשרים למועצה לפעול. 'דובר וכד, ר וממלא מקום"סגן יו

מועדון 'זה עלולה המועצה להיקלע למצב של ללא מבנה .  להפעיל את ציבור הבוחרים-לבצע והעיקר 

  ". והדבר יביא לדעיכתה-בלבד ' ויכוחים

  

ככל שהנציג ותיק יותר במועצה כך , כצפוי. בחלק מהתפקידים עלו הבדלים מובהקים לפי ותק הנציג

 מבין הנציגים עד שנה מכהנים 12%כך רק . ר"ר או סגן יו"עולים אחוזי הנציגים המכהנים כיו

 מהנציגים בעלי ותק של 36%, שנתיים- אלו לעומת חמישית מהנציגים בעלי ותק של שנהבתפקידים

מכיוון , צפוי, כאמור, ממצא זה.  מהנציגים בעלי ותק של מעל שלוש שנים43%-ו, שנתיים עד שלוש

שתפקיד זה הוא התפקיד הרם ביותר וסביר להניח שינתן לאדם ותיק שכבר הוכיח את יכולותיו ואת 

". נציג ללא תפקיד מוגדר"תפקיד נוסף שנמצאו בו הבדלים מובהקים לפי ותק הוא . היגותוכושר מנ

כך אחוזים , ככל שוותק הנציג עולה. ר"במקרה זה מסתמנת מגמה הפוכה מזו שצוינה ביחס לתפקיד היו

ארבעים ושניים אחוזים מהנציגים המתפקדים . נמוכים יותר של נציגים מדווחים שאין להם תפקיד

 מהנציגים בעלי 26%,  מהנציגים בעלי ותק של שנה עד שנתיים31%לעומת , ועצה עד שנה דיווחו זאתבמ

ממצא זה גם כן צפוי .  בקרב הנציגים בעלי ותק של מעל שלוש שנים13%ותק של שנתיים עד שלוש ורק 

לתפקידים שונים מכיוון שככל שנציג ותיק יותר כך הוכיח את יכולתו ולכן סיכוייו גבוהים יותר להיבחר 

  .ולא להישאר נטול תפקיד
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  ) באחוזים(התפקיד שממלא נציג המועצה הרשותית ומשך זמן הכהונה : 2לוח א
 100  כ"סה

 47  היו נציגים בעת ביצוע הריאיון 
 53  היו נציגים לפני שנה

    
   ה \משך כהונה בתפקיד כנציג

 100  כ "סה
 28  עד שנה 

 39  בין שנה לשנתיים
 22  יים לשלוש בין שנת

 11  יותר משלוש שנים 
    

   ^ה להיות נציג במועצה הרשותית/הגוף שבחר בנער
 100  כ "סה
 55  הספר -בית

 23  תנועת הנוער
 9  ארגון נוער 

 13  *אחר
    

   *ת במסגרת המועצה הרשותית/ה ממלא/התפקיד שהנער
 25  # ר"ר מועצה או סגן יו"יו

 31  חבר ועדה 
 12  סטרציה וגזברות תפקידי אדמיני

 7  נציג בפני גורמי חוץ, דובר
 34  נציג ללא תפקיד מוגדר

 2  ) רכז חברתי, מבקר המועצה(אחר 
 49  #הנער נציג גם במועצה המחוזית 
 31  # הנער נציג גם במועצה הארצית

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

  ).2χ) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי ותק הנציג# 
  . מכיוון שהנציגים יכלו לציין יותר מתפקיד אחד100%-הממצאים לא מסתכמים ל* 
  

בחינה של תפקוד הנער במועצה ברמה מחוזית וארצית העלה שכמחצית מנציגי המועצה הרשותית הינם 

  .3 הינם נציגים במועצה הארצית15%-נציגים גם במועצה המחוזית ו

  

ככל שהותק רב יותר כך סיכוייו של .  נמצאו לפי ותק הנציגים במועצה הרשותיתהבדלים מובהקים

 מהנציגים עד שנה ברשותית הינם נציגים 32%, כך. הנציג להבחר למועצות מחוזית או ארצית גבוה יותר

 בקרב נציגים בעלי 66%, שנתיים- בקרב נציגים בעלי ותק של שנה45%לעומת , של המועצה המחוזית

לגבי המועצה הארצית ישנה עלייה חדה באחוז .  של מעל שלוש שנים80%-שלוש ו-נתייםותק של ש

אחוז אחד מהנציגים במועצה הרשותית בעלי ותק של עד שנה פעילים גם במועצה : הנציגים לפי ותק

 מהנציגים הותיקים יותר 29%- מהנציגים בעלי ותק של שנה ועד שנתיים ו15%הארצית זאת לעומת 

                                                   
יצוע הראיון  ייתכן שאחוז גבוה זה נובע מכך שמחצית מאוכלוסיית הנציגים שנבדקו כיהנו כנציגים בעת ב 3

  .ומחצית נוספת היו נציגים שנה לפני ביצוע הראיון
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מעניין לציין שמעל לותק של שלוש שנים חלה ירידה באחוז הנציגים . ל שנתיים ועד שלושבעלי ותק ש

  ). 27%(במועצה הרשותית הפועלים גם במועצה הארצית 

  

בני הנוער נשאלו אם הם משתייכים .  מציג את פעילות הפנאי של נציגי המועצות הרשותיות3לוח א

.  ציינו שהיו בעבר חברים בתנועת נוער29%- בחיוב ומעל למחצית מהם ענו: לתנועה או למועדון נוער

בסקר . אחוז זה גבוה פי שניים בהשוואה לאחוז החברים בתנועות נוער בקרב כלל בני הנוער בישראל

 דיווחו כרבע מהם על 14-17שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב כלל בני הנוער בני 

  . חברות בתנועת נוער

  

, זה שיעור גבוה;  מהנציגים מתנדבים כיום במסגרות נוספות45%-ההתנדבות עלה שמבחינת דפוסי 

). 37%(שבו נשאלו נציגי המועצות שאלה דומה על דפוסי ההתנדבות , יחסית לדוח המנהיגות הקודם

 16%. 'צער בעלי חיים וכד, מכבי אש, א"כגון מד,  מהנציגים הן קהילתיות62%המסגרות שבהן פעילים 

 מתנדבים דרך 13%. וחונכות, הספר בפעילויות כגון עזרה לתלמידים המתקשים-מסגרת ביתפעילים ב

  .תנועת הנוער או מועדון הנוער שאליה הם שייכים

  

  פעילות הפנאי של נציג המועצה הרשותית: 3לוח א
 אחוזים  *השתייכות לתנועה או למועדון נוער

  52  כן 
 29  היה בעבר 

  45   מתנדב היום במסגרות נוספות
    :המסגרות

  16  הספר-בית
  62  קהילה 

  13  מועדון נוער / התנדבות דרך תנועה
  6  צים"מד
  5  צים"מש

  4  " הפוך על הפוך"מרכז מידע 
  4  מסגרות פוליטיות

  ).2χ) p<.05על פי מבחן , הבדלים מובהקים לפי מחוז* 
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מאפיינים אישיים ומקצועיים של מלווי המועצות : 'נספח ב
  הרשותיות

  

הממצאים מראים שמחצית .  מוצגים מספר מאפיינים אישיים של מלווי המועצות הרשותיות1בלוח ב

   ועד גיל 18מבחינת הגיל נמצאה הטרוגניות רבה כאשר הטווח הגילי נע מגיל . מהמלווים הם ממין זכר

המועצות הגיל הממוצע של מלווי ). 46% (26-35קרוב למחצית מהמלווים נמצאים בטווח של בין . 47

  . 30.4הרשותיות הוא 

  

  )באחוזים(מאפיינים אישיים של מלווי מועצות תלמידים ונוער ברמת הרשות : 1לוח ב
  אחוזים  מאפיינים

 52  )זכר(מין 
 100  כ"סה -גיל 
18 - 25 29 

26-35 46 
36-47 25 

 30.4  גיל ממוצע
 100  כ" סה-) תעודה הגבוה ביותר/תואר(השכלה 

 12  ו מלאה תיכונית חלקית א
  21  לימודי תעודה

  57  תואר בוגר
  10  תואר מוסמך

  

 בעלי תואר 10%, הם בעלי תואר בוגר) 57%(לגבי רמת ההשכלה נמצא שמעל למחצית מהמלווים 

  . התחומים השכיחים הם ההוראה וההדרכה; כחמישית סיימו לימודי תעודה, מוסמך

  

, בדומה להתפלגות הגיל. המועצה במסגרת תפקידם מציג את מאפייניהם המקצועיים של מלווי 2לוח ב

  אחוז דומה .  מבין המלווים ממלאים תפקיד זה בין שנה לשנתיים31%. גם לגבי הוותק ישנה הטרוגניות

. רבע מהמלווים משמשים בתפקידם חמש שנים ומעלה. עוסקים בתפקיד בין שנתיים לארבע שנים) 28%(

  .  שנים3.5יות הוא הוותק הממוצע של מלווה המועצות הרשות

  

 5כשליש מהעובדים עובדים עד . הלוח מראה שונות רבה בין המלווים, לגבי היקף העבודה במהלך השבוע

.  שעות שבועיות20- ל11 עובדים בין 28%,  שעות שבועיות10- ל6וכרבע עובדים בין . שעות שבועיות

  .11.5ממוצע שעות שבועיות הוא 
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  )באחוזים(של מלווי מועצות במסגרת תפקידם מאפיינים מקצועיים : 2לוח ב
  אחוזים  מאפיינים

 100  כ" סה-ותק בתפקיד
  15  שנה

  31  מעל שנה ועד שנתיים
  28  מעל שנתיים ועד ארבע שנים

  25  חמש ומעלה
  3.5  )בשנים(ותק ממוצע 

  100  כ" סה-שעות שבועיות בממוצע שעובד כמלווה מועצה
  35  5עד 

6-10  25  
11-20  28  
  12  20ל מע

  11.5  ממוצע שעות שבועיות
  

מעל , מלבד עבודתם כמלווי מועצות רשותיות.  מציג מאפיינים מקצועיים של מלווי המועצות3לוח ב

: התפקידים העיקריים הם; לשני שלישים מהמלווים עוסקים היום בהדרכת בני נוער במסגרות נוספות

  צים "רכזי מד, )19%( נוער במסגרות צבאיות מדריכי, )26%(מדריך בתנועת נוער , )43%(רכז נוער 

  . מעל לרבע מהמלווים עוסקים כיום בעבודה נוספת שאינה קשורה להדרכת בני נוער). 17%(

 
  )באחוזים(עיסוקים מקצועיים נוספים של מלווי המועצות : 3לוח ב

  אחוזים  מאפיינים 
 68  עוסק היום בהדרכת בני נוער 

   תפקידים עיקריים 
 43  ר רכז נוע

 26  מדריך בתנועת נוער
 19  מדריך נוער במסגרת הצבא

 17  צים"רכז מד
 28  עוסק כיום בעבודה נוספת שאינה קשורה להדרכת בני נוער 
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