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  תמצית מחקר
  

הנן שיפור תפקודם  יותושירות קהילתי לילדים בסיכון שמטר ןמועדוניות השירות לילד ולנוער ה

מניעת סידור חוץ ביתי לילדים ושיפור מערכת היחסים בין ,  והחברתי של הילדיםהלימודי, האישי

ולעתים גם ארוחת חמה ים י צהרתבמסגרת המועדוניות מקבלים הילדים ארוח. ההורים לילדיהם

   .עילויות לימודיות וחברתיותסיוע בהכנת שיעורי הבית ומגוון פ, ערב

  

 בכל . מועדוניות בכל רחבי הארץ לאחר שעות הלימודים בבית הספר864-השירות ניתן כיום ב

 מועדוניות אשר מחולקות למספר 583משרד הרווחה מפעיל לבדו .  ילדים15-מועדונית שוהים כ

) 92(מועדוניות לגיל הרך  ,)180(אינטנסיביות -טיפוליות לא, )251(טיפוליות אינטנסיביות : סוגים

 מועדוניות 281יחד משרד הרווחה ומשרד החינוך מפעילים , בנוסף). 60(ומועדוניות ביתיות 

  . הפועלות במתכונת דומה למועדוניות האינטנסיביות, משותפות

  

אופיין השונה והשותפות עם משרד החינוך לא , פיזורן ברחבי הארץ, מספרן הגדול של המועדוניות

הצורך הגובר ביצירת מערכת שכזו . לפתח כלים אחידים להערכה ולעבודהו עד היום פשרִא

וינט 'ג-למועדוניות הוא זה שהביא את השירות לילד ולנוער לפנות לצוות הבטחת איכות במאיירס

השירות לילד ולנוער עובד בשיתוף צוות הבטחת איכות במכון ברוקדייל משנת . מכון ברוקדייל

בעקבות הצלחת . טמעה של שיטת הרף לפיקוח והערכה בפנימיות של השירות בבנייה ובה1995

 אף כי, הוחלט ליישמו גם במועדוניות, הפרויקט בפנימיות ובשירותים אחרים במשרד הרווחה

כדי להתאים את שיטת הפיקוח .  והן נתונות לפיקוח במערכת שונהאופיין שונה בתכלית

הוקמה ועדת היגוי המורכבת מנציגי ,  ביותר בשטחלמועדוניות ולהטמיע אותה בצורה הטובה

וכרגע נמצאת בעיצומו של , הוועדה פועלת מזה כשנתיים. מטה ושטח ומנציגי מכון ברוקדייל

 עצמי של צוותי המועדוניות ניהולשעיקר ייחודם הוא בשילוב של רכיבי , פיקוחתהליך בניית כלי 

  .שיערכו מפקחי הקהילהמדגמי ושל פיקוח חיצוני 

  

.  פעל עד היום המועדוניותהוא חלק מהניסיון ללמוד כיצד שירות, שתוצאותיו יובאו להלן, הסקר

במסגרת הסקר רואיינו בטלפון . בסקר נכללו המועדוניות האינטנסיביות והמועדוניות המשותפות

מהוות מדגם מייצג של כלל שנכללו בסקר המועדוניות . אחד מכל מועדונית,  מדריכים79

  .2004יוני -הסקר נערך במהלך החודשים אפריל. יותהמועדונ

  

   השוהים במועדוניותמאפייני הילדים
קשיים אלה ). 87%(המאפיין המרכזי של הילדים הוא שמשפחותיהם סובלות מקשיים כלכליים  

 . ילדים במחוז הדרום ובמגזר הערביהמשפחות רווחים יותר בקרב 
 . בלימודיםיםילדים יש קשילרוב ה 
 . יותר במחוז המרכז ובמגזר היהודייםחסים בין ההורים שכיחקשיים בי 
 .אחוז הילדים הסובלים מבעיות רגשיות גבוה יותר במחוז ירושלים ובמועדוניות המשותפות 
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   במסגרת המועדוניתהטיפול בילד
השותפים המרכזיים לכתיבת .  תכנית טיפול אישית לכל ילדנכתבתביותר ממחצית המועדוניות  

במועדוניות . סוציאלי האחראי על המועדוניתהל הם צוות המועדונית והעובד תכנית הטיפו

 .מועדוניות המשותפותב מאשרסוציאלי האחראי תפקיד בולט יותר ההאינטנסיביות יש לעובד 
 המדריכים הגדירו אתשרוב , סוציאליהמן העובד פרטני מקבלים טיפול מועדוניות בהילדים רוב  

 . איכותו כטובה עד מצוינת
איכות הטיפול . )42%(בחלק מן המועדוניות  מגיעים לסייעסטודנטים ותלמידים , מתנדבים 

במגזר הערבי כמעט שאין גורמי סיוע . שהם נותנים הוגדרה כטובה עד מצוינת ברוב המקרים

 .נוספים מעבר לצוות המועדונית
חיילות , לוגים כגון פסיכו,גורמים נוספיםבטיפול המועדוניות מעורבים מ יחסית קטןבחלק  

  .ומורי עזר
הזקוקים לטיפול ואינם מקבלים בלבד דיווחו כי ישנם ילדים מעטים ) 58%(רוב המדריכים  

  .אותו
  

   במועדוניתכוח אדם
. ואם ביתאו שתיים ובר במדריכה ד לרוב מ:ח האדם במועדונית כולל שני אנשי צוות קבועיםוכ

   .המתרחש בהןרכז האחראי על  ממונה לרוב ,ישוביכאשר יש מספר מועדוניות ב

.  שנות לימוד ללא בגרות12אם הבית היא לרוב בעלת תעודת בגרות מלאה או בעלת : השכלה 

 . גננת או מטפלת, המדריכה היא לרוב מורה
שיעור המדריכות שהוכשרו לתפקידן . מחצית אמהות הבית הוכשרו לתפקידן: הכשרה לתפקיד 

 .הוא קצת מעל למחצית
 ואילו משרת הרכזת , מדריכות ואמהות ביתתחלפו בעיקר בשנה האחרונה ה:םתחלופת כוח אד 

 . וכן במגזר הערבי, במחוז ירושליםדווחההתחלופה הגבוהה ביותר . יציבה יותר
  

  פעילות במועדונית 
רובן הגדול נפתחות בין . בימים ראשון עד חמישי, רוב המועדוניות פועלות חמישה ימים בשבוע 

 פועלות שעההמועדוניות המשותפות . 19:00-18:00 ונסגרות בין השעות 13:00-12:00השעות 

  . יותר ביום מן המועדוניות האינטנסיביות

בסוכות . באופן מלא -פתוחות באופן חלקי בחופשת הקיץ ומיעוטן ) 85%(רוב המועדוניות  

ת החגים בחופשו. רק שליש מן המועדוניות סגורות והשאר עובדות באופן חלקי או מלא, ובפסח

 . בהשוואה למועדוניות המשותפות,יותר מועדוניות אינטנסיביות פתוחות באופן מלא
פעילות  מאורגנת ,בנוסף.  יוםמדיילדים עזרה בהכנת שיעורי בית ניתנת לבכל המועדוניות  

שיחות אישיות עם הילדים מדי מתקיימות ו, האופיינית יותר למגזר היהודיבמועדוניות חברתית 

 . במחצית המקרים נערכים חוגים אחת לשבוע או יותר. חות אחת לשבועיום או לפ
אפשרות הבחירה נפוצה יותר במחוז  .בכמחצית המועדוניות ניתנת לילד אפשרות לבחור חוג 

 .וכן במגזר הערבי, ירושלים
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  תכנית עבודה למועדונית
 . תיו תכנית פעילונקבעת) 95%( רובן של המועדוניות-ברוב 
גורם משמעותי . ותר בקביעת תכנית העבודה הוא הרצון והצורך של הילדיםהגורם החשוב בי 

 משקל רב יותר במועדוניות האינטנסיביות מאשר וניתן לו, נוסף הנו התקציב של המועדונית

 . במשותפות
  

  חיצונייםקשר עם גורמים 
לי העובד הסוציאעם , כמעט בכל המקרים ציינו המדריכים כי הם מקיימים קשר עם ההורים 

חלק . העובד הסוציאלי של המשפחהועם אגף הרווחה ברשות המקומית עם , האחראי

ציינו את  המדריכים במועדוניות המשותפות. ס"מהמדריכים אמרו כי מתקיים קשר עם המתנ

 ). ס"קב(הקשר עם קצין ביקור סדיר 
. ועדוניתהעובד הסוציאלי האחראי על המועדונית הנו בעל התפקיד המעורב ביותר בניהול המ 

ציינו קשר אחת לשבוע או שהוא זמין ) 58(%אך רוב המדריכים , מו אינה קבועהתדירות הקשר ִע

סוציאלי מתרכזים בעיקר בדרכי הטיפול הנושאי השיחה עם העובד . בכל עת שהם זקוקים לו

  .בבעיות הילדים ובתפקודם
ינוך ברשות המקומית מתקיים קשר עם מנחה ממחלקת הח) 68(%ת המשותפות וברוב המועדוני 

נושאי השיחה עם המנחה מתרכזים בקשיים של . שלושה עד אחת לחודש-אחת לשבועיים

  .הילדים ובשגרת העבודה במועדונית

הקשר הטוב ביותר .  המועדוניות המשותפות בכל המחוזותרובס קיים ותדיר ב"קשר עם הקב 

  .נמצא במחוז המרכז וכן במגזר הערבי

איכות הקשר מוגדרת בדרך כלל . ם בכל המקרים או ברובם הגדולקשר עם בית הספר מתקיי 

  . דיווחו כי הם מכירים את המוריםבמועדוניות המשותפותיותר מדריכים . כטובה) 89%(
 . הוא זה היוזם את הקשר צוות המועדונית,לרוב 
 .קיים שיתוף פעולה מלא עם מחנכי הכיתות )80(%לרוב , כאשר מתעוררת בעיה לימודית 
  

  רועים חריגים והטיפול בהםאי
 הילד נלקח ,במקרה של פציעה קשה יותר. הילד לרוב מטופל במועדונית, במקרה של פציעה קלה 

 .למרפאה או לבית חולים
לעובד ) 66(%המדריכים יפנו לרוב , התעללותמילד סובל מהזנחה או כי במקרה של חשש  

יערכו המדריכים ביקורי בית ) 29(%לעתים רחוקות יותר . ס או לפקידת סעד"סוציאלי ולקב

 . ומעקב
מודיעים  :במקרה של אירוע אלימות קיצוני בין ילדים ננקטים צעדים מתוך מספר אפשרויות 

, עים למנחה מן החינוךימוד, סוציאליהמודיעים לעובד , משוחחים עם הילדים, להורים

 .מענישים את הילד או משעים אותו
, וח הדבר לעובד סוציאליבמחצית המקרים ידּו, דיםבמקרה של מצב נפשי קשה של אחד היל 

פונים לפסיכולוג ) 10(%יותר תיערך שיחה עם הילד ובמקרים מעטים ) 19(%במקרים מסוימים 

 . או מערבים את ההורים
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  ציוד ומבנה, בטיחות, ביטחון
 .בהשוואה למגזר היהודי, במגזר הערבי כמעט שאין שמירה. ברוב המועדוניות אין שמירה 
 . וב המקרים העירייה אחראית על תחזוקת המועדוניותבר 
 .  כי שטח המועדונית מתאים לצורכי הפעילותדיווחו) 62(%רוב המדריכים  
 -אך רק כמחצית , ברובן יש חצר משחקים). 78(%מבנה המועדוניות תקין ברוב המקרים  

 .תר יותקינה גם היאחצר משחקים רווחת יותר במועדוניות המשותפות ו. תקינות
ציינו כי תשתית החשמל והצנרת אינה תקינה או תקינה ) 73(%אחוז גבוה יחסית מהמדריכים  

 . במיוחד במועדוניות האינטנסיביות ובמגזר הערבי,גם ציוד החירום אינו שלם. באופן חלקי
ציוד . חומרים ליצירה וציוד מולטימדיה, ספרי קריאה, ישנם משחקים) 82(%ברוב המועדוניות  

 .למעט המחשבים שרמת תקינותם נמוכה יותר, ו תקין ומתאים לצורכי הילדיםזה ברוב
  

  פיקוח והדרכה
במגזר , מעורבות רבה של מפקחת מטעם הקהילה במשרד הרווחה צוינה בעיקר במחוז הצפון 

 . וכן במועדוניות האינטנסיביות, היהודי
ירושלים ובמגזר מטעם משרד החינוך צוינה במחוז או המנחה מעורבות רבה של המפקחת  

 . היהודי
 . מעורבות אגף הרווחה רבה יותר במועדוניות במחוז צפון ובמחוז המרכז 
בה מבקר ) רכז, ס"קב, בד סוציאליעו( האחראי הישיר על המועדונית ,)58(%ברוב המקרים  

 . אחת לשבועיים או פחות
באופן כמעט  לקחובמחוז ירושלים ובמגזר הערבי התפקיד מ: תפקיד האחראי על המועדוניות 

בדיקת המבנה (בקרה ל) צפייה בפעילות, הדרכת הצוות, שיחה עם הצוות( הדרכה שווה בין

התפקיד מכיל יותר רכיבים של הדרכה , בשאר המחוזות ובמגזר היהודי). ובדיקת רשומות

 .ופחות רכיבי בקרה
  

  קשר עם ההורים
.  כל הילדים במועדוניתציינו כי הם מכירים את הוריהם של) 95(%כמעט כל המדריכים  

כאשר הם , ההזדמנויות העיקריות למפגש עם ההורים הן אירועים מיוחדים של המועדונית

 .או כאשר הם מוזמנים לשיחה אישית על הילד/מגיעים לקחת את הילד ו
ניכר . הנושא המרכזי שעליו משוחחים המדריכים עם ההורים הוא תפקודו ומצבו של הילד 

גזר הערבי הקשר בין ההורה למדריך משמש לעתים כמקור סיוע מעבר שבמחוז ירושלים ובמ

 . לעבודה עם הילד ונוגע בתחומי חיים נוספים של ההורה
יותר במגזר היהודי מאשר , מתקיימת פעילות משותפת להורים וילדים) 85(%ברוב המועדוניות  

 .אחוז ההשתתפות של ההורים במגזר היהודי גבוה יותר. במגזר הערבי
פעילויות אלה . ת למעלה ממחצית המועדוניות מתקיימות פעילויות מיוחדות להורים בלבדבקצ 

 .רווחות יותר במועדוניות האינטנסיביות
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  שביעות רצון כללית
מהיחסים בין אנשי הצוות ומן , מידת שביעות הרצון הרבה ביותר הנה מן העבודה עם הילדים 

 . האווירה במועדונית
קיימת שביעות רצון רבה יותר במגזר , למעט העבודה עם הילדים, ברוב הנושאים שנבדקו 

מידת שביעות הרצון של המדריכים במועדוניות , כמו כן. היהודי בהשוואה למגזר הערבי

  .המשותפות גבוהה מזו של המדריכים במועדוניות האינטנסיביות

  

יבה מחודשת על ן מהוות בסיס לחשהתוצאות המחקר הוצגו בפני אנשי השירות לילד ולנוער ו

המחקר נערך בשיתוף השירות . רכיבים שונים בעבודת המועדוניות ותשתית לבניית כלי הפיקוח

  .האגף לשירותים חברתיים ואישיים במשרד הרווחה ומומן בסיועו, לילד ולנוער

  



 

    

  דברי תודה
  

ש נציג מישאשר , מנהל האגף לשירותים חברתיים ואישייםלשעבר , ברצוננו להודות לחיים פוזנר

מנקודת מבט רחבה , התמיכה שלו. משרד הרווחה בכל הפרויקטים של הרף מתחילתם

אשר מוביל , מנהל השירות לילד ולנוער, תודה למוטי וינטר. משמשת השראה לכולנו, ואופטימית

סגן מנהל לשעבר , לאשר ברנד; בנחישות את יישום שיטת הרף בשירות בכלל ובמועדוניות בפרט

איציק , טוביה וינר, ק' רחל איז-על הסיוע והתמיכה ולרכזים המחוזיים , לנוערהשירות לילד ו

  . שמצדם סייעו בהעברת מטרות הסקר למחוזות-אלישר וסטו מירקין 

  

אסתי , יפה ישראל, למפקחות נחמה דותן: תודה חמה לחברות ועדת ההיגוי הארצית למועדוניות

, רכזת המועדוניות בעיריית באר שבע, לחנה לוי; חנה ששון, אמירה מנסור, שדה-ענת בר, מרקוביץ

שותפות אמת , "אשלים"עמותת תקומה וליהודית קירשבאום מ לשרכזת המועדוניות , טלי אליאס

רינה : לשאר מפקחות הקהילה, וכן; שלא חסכו מאמץ על מנת להביא את הסקר לידי סיום

גיטה , עפרה פישביין, חנה ברום, רשפוןאביבה , ביץוסטלה הור, וןסנורית גר, דניאלה כהן, חסילביץ

שיצרו בעבורנו את הקשר עם המחלקות לשירותים חברתיים והדגישו בפניהן את , אשל וורד כרמון

  . חשיבות הסקר

  

תודתנו שלוחה לכל המדריכים במועדוניות אשר השתתפו בסקר ותרמו מזמנם כדי לענות על 

  .  להכיר טוב יותר את השירותהמידע החשוב שסיפקו לנו מאפשר לכולנו. השאלות

  

וינט 'ג-לשעבר ראש תחום הבטחת איכות במאיירס, ר רחל פליישמן"אנו מכירים תודה עמוקה לד

מחויבותה העמוקה לנושא שיפור האיכות . שהניחה את היסודות לשיטת הרף, מכון ברוקדייל

  .מנחה אותנו גם בפרויקט חשוב זה

  

; עצותיו החשובות והכוונתו, על תמיכתו, ק חביב'ג' אנו מודים מקרב לב למנהל המכון פרופ

ם מצוות ילדים 'פידא ניגל, לכל חברי צוות הבטחת איכות על השותפות בחשיבה: ולעמיתינו במכון

 ובמיוחד לליזה כהן ושרה ,לצוות עבודת שדה, ונוער על תרגום השאלון ועריכת הראיונות בערבית

ביעילות ובמאור , על והקלדת הנתונים וכל זאת באחריותביצוע הסקר בפו,  על איסוף המידע,דורי

  . פנים ולמטי מויאל שערכה את החוברת ולסלי קליינמן שהפיקה והביאה לדפוס
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  מבוא
  

 שמטרתו העיקרית למנוע ,קהילתי לילדים בסיכוןמועדוניות השירות לילד ולנוער מהוות שירות 

השירות ניתן בכל . תוך ניסיון לחזק את הילד ואת המערכת המשפחתית, הוצאת ילדים מהבית

בכל ו,  מועדוניות ברחבי הארץ864כיום פועלות  .בית הספררחבי הארץ לאחר שעות הלימודים ב

  .  ילדים15-כשוהים מועדונית 

  

  :אשר מחולקות למספר סוגים,  מועדוניות583ו משרד הרווחה מפעיל לבד

מלוות באופן ו 12-6לגילאי מיועדות המועדוניות הללו  - )251( טיפוליות אינטנסיביות מועדוניות 

ות בין ארבעה לחמישה ימים בשבוע ופתוחות במשך שעות הן פועל ; בידי עובד סוציאליקבוע

 .אחר הצהריים
 פועלות והן, 12-6לגילאי אלה מיועדות  מועדוניות - )180 (אינטנסיביות-לא טיפוליותמועדוניות  

 . בד סוציאליללא ליווי עו,  ימים בשבוע למספר שעותשלושהכ
 . מלוות בידי עובד סוציאלי ו6-3 מועדוניות אלה נותנות מענה לגילאי - )92(רך הגיל למועדוניות  
  .מתקיימות בבתים פרטייםה מועדוניות - )60(מועדוניות ביתיות  
  

במתכונת דומה  משותפותמועדוניות  281מפעילים משרד הרווחה ומשרד החינוך , בנוסף

 מנחה ,)ס"קב(ביקור סדיר  קצין :כולל המועדונית הצוות המלווה את .למועדוניות האינטנסיביות

  . ועובד סוציאלימטעם משרד החינוך פדגוגית

  

או /ל המחלקות לשירותים חברתיים והמועדוניות פזורות בכל רחבי הארץ ונמצאות באחריותן ש

מנוהלות בידי  המועדוניות ,בחלק מן הערים הגדולות. מחלקות החינוך ברשויות המקומיות

הכולל את כל רכיבי הפעילות  תקציבי בלבד ועד לניהול-מניהול אדמיניסטרטיבי, עמותות שונות

   .והטיפול במועדונית

  

החינוך לא משרד אופיין השונה והשותפות עם , הארץפיזורן ברחבי , מספרן הגדול של המועדוניות

נוצרו טפסים שונים לאיסוף רבים ים ביישוב. פשרו עד היום ליצור מערך בקרה ופיקוח אחידִא

 אשר תמסד ,אחידה,  מעולם לא גובשה מערכת אחת,אולם.  ואף נאספו נתונים מסוימים,מידע

 שמתוכם ניתן יהיה להפיק , ושאלוניםטפסים, נהלים, תהליך בקרה ברור שיכיל מחזור פיקוח

  . רמה הארציתכלה בהרמה המחוזית ו, יתיישובהרמה ה, דרך רמת המועדונית, נתונים מרמת הילד

  

הצורך הגובר ביצירת מערכת שכזו למועדוניות הוא זה שהביא את השירות לילד ולנוער לפנות 

צוות בשיתוף לילד ולנוער עובד השירות . מכון ברוקדיילוינט 'ג-מאיירסלצוות הבטחת איכות ב

הטמעה של שיטת הרף לפיקוח והערכה בבבנייה ו 1995שנת הבטחת איכות במכון ברוקדייל מ

 ,ים אחרים במשרד הרווחהשירותוב בפנימיות פרויקטבעקבות הצלחת ה. בפנימיות של השירות

  .ח במערכת שונה והן נתונות לפיקו אופיין שונה בתכליתאף כי, הוחלט ליישמו גם במועדוניות
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 הוקמה ,כדי להתאים את השיטה למועדוניות וכדי להטמיע אותה בצורה הטובה ביותר בשטח

 פועלת הוועדה. מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסועדת היגוי המורכבת מנציגי מטה ושטח ומנציגי 

ם מזה כשנתיים וכרגע נמצאת בעיצומו של תהליך בניית כלים ושאלונים למועדוניות שייחוד

נזקקה הוועדה למידע ,  כדי להשלים את עבודתה.ושל פיקוח חיצונישילוב של רכיבי פיקוח עצמי ב

 , בקרב המועדוניות האינטנסיביות והמשותפותסקרנערך , על כן. על המצב הקיים במועדוניות

המועדוניות מהוות מדגם מייצג . אחד מכל מועדונית,  מדריכים79 רואיינו בטלפון ובמסגרתאשר 

, אינטנסיבית-בסקר לא נכללו המועדונית הלא.  האינטנסיביות והמשותפותל כלל המועדוניותש

במערך , בשיטות העבודה הנהוגות הסקר מתמקד .המועדוניות לגיל הרך והמועדוניות הביתיות

  .  המועדוניותייחדות את שירותהמהפיקוח ובנקודות 

  

רבים אף . בה לשאלות שהוצגו בפניהםכמעט כל המדריכים שיתפו פעולה עם הסקר וענו בהרח

את תחושותיהם , באופן רשמי, הביעו את התלהבותם מן האפשרות להביע בפעם הראשונה

  . בלבד מן המדריכים סירבו לענות לסקר2%-כ. ועמדותיהם לגבי עבודתם במועדוניות

  

 נושא בכל. 2004יוני -שנערכו במהלך החודשים אפריללהלן תוצאות הראיונות עם המדריכים 

מגזר וסוג ,  ולאחר מכן עיקרי הממצאים בפילוח לפי מחוז,מובאים תחילה הממצאים הכלליים

היו הבדלים ניכרים בין הקבוצות א שלא ו הדבר הפירוש,  מוזכרינו אאם נושא מסוים. המועדונית

  .שנותחו



 

    3

  ממצאים
  נתונים כלליים. 1

ות של המדריכים לפי מספר המועדוניתוך ייצוג יחסי ,  מדריכים מרחבי הארץ79בסקר השתתפו 

  ). 1לוח (סוג המועדונית והמגזר , במחוז

  

במספרים ( ומגזר מחוז, לפי סוג המועדונית, מדריכי המועדוניות שהשתתפו בסקר :1לוח 
  )מוחלטים

  אינטנסיביות  משותפות  כ"סה  
  31  48  79  כ"סה

        מחוז ירושלים
  6  6  12  כ"סה

  4  3  7  יהודי
  2  3  5  ערבי

        
        מחוז צפון

  14  12  26  כ"סה
  8  11  19  יהודי
  1  1  7  ערבי

        
        מחוז מרכז

  7  22  29  כ"סה
  6  17  23  יהודי
  1  5  6  ערבי

        
        מחוז דרום

  4  8  12  כ"סה
  4  7  11  יהודי
  0  1  1  ערבי

  

  מאפייני הילדים. 2
 יםכללימאפיינים  2.1

הוא שהם באים ממשפחות עם קשיים , יכיםלפי דברי המדר, המאפיין המרכזי של הילדים

  ).2לוח ( כולםאת  מהמדריכים ציינו כי הדבר מאפיין חלק גדול מהילדים או כמעט 87% :כלכליים

 
 )באחוזים( מאפייני הילדים הנמצאים במועדוניות: 2לוח 

 כ"סה  
  כמעט כל 
  הילדים

חלק גדול 
  מהילדים

כמחצית 
  הילדים

  חלק קטן 
  מהילדים

כמעט אף 
  אחד

 - - 13 24 63 100  קשיים כלכליים של המשפחה
 1 6 17 40 36 100 קשיים במערכת המשפחתית 

 1 9 18 42 30 100 קשיים בבית הספר 
 6 10 17 38 29 100 קשיים רגשיים 

 6 19 32 31 12 100 קשיים ביחסים בין ההורים לילד
 6 25 33 25 11 100 קשיים התנהגותיים 
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קשיים במערכת : כל הילדים הםאת נו כמאפיינים חלק גדול או כמעט קשיים נוספים שצוי

היעדרויות וכדומה , ציונים נמוכים - קשיים בבית הספר, )76% (אלימות, ןגירושי - המשפחתית

כגון  - קשיים ביחסים בין ההורים לילד, )67% (דיכאון וכדומה, חרדות - קשיים רגשיים, )72%(

  ).36%(חוסר גבולות , אלימות - ייםוקשיים התנהגות) 43%(הזנחה 

  

 לפי מחוז מאפיינים 2.2
כל (האחוז הגבוה ביותר של ילדים הבאים ממשפחות עם קשיים כלכליים דווח במחוז הדרום  

מחוז , )89%(אחריו מחוז מרכז , )המדריכים דירגו את מצבן הכלכלי של משפחות הילדים כקשה

 ).75%(ומחוז ירושלים ) 85%(צפון 
 מן המדריכים במחוז ירושלים סבורים כי חלק גדול מהילדים או 75%נים עולה כי מן הנתו 

 שם נעים האחוזים בין ,בהשוואה לשאר המחוזות, זאת ;כמעט כולם הם בעלי קשיים רגשיים

 .66%- ל58%
דיווחו  57%:  נמוך יחסית של ילדים הסובלים מקשיים בבית הספרוזבמחוז המרכז דווח על אח 

 .בשאר המחוזות 75%-83%- בהשוואה ל,ול או כמעט כל הילדיםחלק גדכך על 
בהשוואה לשאר  ,92%( של הילדיםקשיים במערכת המשפחתית על יותר דווח במחוז ירושלים  

 .)68%-77%  שם נעים האחוזים בין,המחוזות
בהשוואה לשאר המחוזות  ,)50%(במחוז המרכז  ילדים דווחו יותרם לבין הוריקשיים ביחסים  

)42%-33%(. 
  

 פילוח לפי מגזר 2.3
 מהנשאלים במגזר היהודי 81%: במגזר היהודי דווח על יותר קשיים במערכת המשפחתית 

 58% לעומת , יש קשיים במערכת המשפחתיתכמעט כולםל או השיבו שלחלק גדול מן הילדים

 .במגזר הערבי
או ל מן הילדים  מהנשאלים במגזר היהודי שחלק גדו43% דיווחו, קשיים התנהגותייםלגבי  

 . במגזר הערבי16% לעומת ,סובלים מקשיים התנהגותייםכמעט כולם 
או כמעט  השיבו כי חלק גדול ממשפחות הילדים 95%: קושי כלכליעל יותר דווח במגזר הערבי  

 . במגזר היהודי85% לעומת ,מקשיים כלכלייםסובלות  ןכול
  

 פילוח לפי סוג המועדונית 2.4
במועדוניות המשותפות נטו הנשאלים לתאר את מצב הילדים כבעייתי יותר מן הממצאים עולה כי 

  :תחומים אלהמגמה זו בולטת ב. במועדוניות האינטנסיביותמאשר 

 מהנשאלים במועדוניות המשותפות השיבו שלחלק גדול מהילדים או 79% - קשיים רגשיים 

  .ות במועדוניות האינטנסיבי48% לעומת ,כולם יש קשיים רגשייםלכמעט 

 . בהתאמה,62% לעומת 83% - יםילדביחסים בין ההורים לקשיים  
 . בהתאמה,24% לעומת 51% - במערכת המשפחתיתקשיים  
 . בהתאמה,76% לעומת 94% -קשיים כלכליים  
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  ילדהטיפול ב. 3
  כללי 3.1

 מהמועדוניות לא 29%-ב ; לכל ילד טיפול אישית כתובהתכנית יש )54%(מחצית המועדוניות כב 
  .  לחלק מן הילדיםתכניתיש ) 17%( ובשאר המועדוניות , טיפול לילדתכנית לכתוב נהוג

) המועדוניות מן 91%-ב( הטיפול הם צוות המועדונית תכניתהשותפים המרכזיים לכתיבת  
יותר פחותה הרבה שותפות ). המועדוניות מן 71%( האחראי על המועדונית סוציאליהעובד וה

, )25%( רכז המועדוניות מטעם הרווחה ,)41%(ת מטעם החינוך רכזת המועדוניודווחה לגבי 
ההורים  ).16%( האחראי על המשפחה סוציאליהעובד וה) 14%(ס " הקב,)27% (ות הכיתכימחנ

 ).5%-פחות מ( ספורים הטיפול רק במקרים תכניתוהילד שותפים לבניית 
) 86%(ברוב המקרים . ליסוציאהעובד  הטופלים בידי הילדים מ,)95% (בכל המועדוניותכמעט  

 .  כטובה עד מצוינתזה טיפול ו שלאיכותהגדירו המדריכים את 
איכות הטיפול .  מהמועדוניות42%-ב עבודהבסטודנטים ותלמידים מגיעים לסייע , מתנדבים 

 .  מן המקרים81%-שהם נותנים הוגדרה כטובה עד מצוינת ב
 איכות הטיפול שהן .דים באופן פרטניעם היליילות מורות חשליש מן המועדוניות עובדות כב 

 . כל המדריכיםידי-עלנותנות הוגדרה כטובה עד מצוינת 
, או בת שירות לאומי/או מורה עזר ו/ילדים גם פסיכולוג ומטפלים בבפחות מרבע מהמועדוניות  
 .ברוב המקריםאיכות טובה עד מצוינת ב
עובד הידי -עלו) מהמועדוניות 76%-ב(צוות ה ידי-על לרובמתקבלת ילד טיפול בההחלטה על  
 .  החינוךטעם משרדמ גם המנחה ת ברבע מן המקרים מעורב).70%( האחראי סוציאליה
, יחד עם זאת.  ילדים הזקוקים לטיפול ואינם מקבלים אותואיןדיווחו כי ) 58%(רוב המדריכים  

 .על ילדים רבים הזקוקים לטיפול ואינם מקבלים מענהמהמדריכים דיווחו  15%
  

  פילוח לפי מחוז 3.2
גבוה ביותר ה הוא )1תרשים  ( טיפול כתובהתכנית להכין לכל ילד  נהוגהןשבאחוז המועדוניות 

  ).42%(נמוך ביותר במחוז הדרום הו) 62%(במחוז הצפון 
  

  )באחוזים(לפי מחוז , המועדוניות שקיימת בהן תכנית טיפול כתובה לילד: 1תרשים 
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 ואיכות הטיפול שהם נותנים הוגדרה בכל המחוזות גורמי טיפול וסיוע קיימים בכל המחוזות

 : היקף עבודתם במועדוניות משתנה ממחוז למחוז,ולם א.כטובה עד מצוינת
 בכרבע מן המועדוניות , דרום ומרכזותסיוע של פסיכולוג ניתן בכשליש מהמועדוניות במחוז 

 ).8%(בצפון  במועדוניות מעטותו ,בירושלים
סיוע של מורה עזר ניתן בכרבע מן המועדוניות בצפון ובירושלים ובמועדוניות מעטות במרכז  

 ). כעשירית(ובדרום 
 פחות מכך ו,במרכז ובדרום, בכרבע מן המועדוניות בירושליםת ומסייע שירות לאומי נותב 

 ).15%(במחוז הצפון 
 בצפוןו, )34% (מן המועדוניות במרכזבחלק , )67%(בעיקר במחוז הדרום נותנות סיוע חיילות  

 ).8%(ובמועדוניות ספורות בירושלים  )24%(
  

 מן 21%: האחוז הגבוה ביותר של ילדים הזקוקים לטיפול ואינם זוכים לו נמצא במחוז המרכז

 ובמחוז הדרום ובמחוז 15%אחוזם עומד על במחוז הצפון .  ילדים רביםך לגביהמדריכים טענו כ

  . מהמדריכים8%ינו זאת רק ירושלים צי

 
 פילוח לפי מגזר 3.3

 ,)84%( טיפול כתובה גבוה יותר במגזר הערבי תכניתאחוז המועדוניות הנוהגות להכין לכל ילד  

 ). 45%(בהשוואה למגזר היהודי 
כך רוב הילדים  ו,סוציאליהעובד  הידי-על כל הילדים במועדונית מקבלים טיפול ,במגזר הערבי 

 ,אין גורמי טיפול וסיוע נוספים במועדוניתשבמגזר הערבי כמעט , עם זאת). 93%(במגזר היהודי 

במגזר היהודי גורמי ). 5%(ומורה עזר ) 32%(סיוע של פסיכולוג בהן יש שלמעט מועדוניות 

וחיילות ) 30%(בנות שירות לאומי , )20%(מורה עזר , )22%(פסיכולוג : הטיפול מגוונים יותר

)42%.(  
 . כטובה בדרך כלל גורמים אלה הוגדרה בשני המגזריםידי-עלול הניתנת איכות הטיפ 
 ה האחראי בכל הנוגע להחלטסוציאליהעובד  מעורבות הניכרתבמועדוניות מן המגזר הערבי  

). 65%( בהשוואה למגזר היהודי ,זאת; )84%( הטיפול תכניתאיזה ילד יקבל טיפול ולבניית 

 גם היא גבוהה יותר במגזר ,המשפחה בנושאים אלה של סוציאליהעובד המעורבות , בנוסף

מחלקת במגזר היהודי המעורבות של המנחה מטעם , עם זאת).  בהתאמה12%- ו21%(הערבי 

 בהשוואה למעורבותה במגזר ,)56%(הרבה יותר גבוהה בכל הנוגע לתכנית הטיפול בילד החינוך 

 ובמגזר 31% -במגזר היהודי  (פרבית הסשל מעורבות את הגם מאפיינת מגמה זו ). 6%(הערבי 

  ). 18% - הערבי

  

  פילוח לפי סוג המועדונית 3.4
 האחראי על המועדונית תפקיד בולט יותר סוציאליהעובד במועדוניות האינטנסיביות יש ל 

 מן המקרים 83%- הטיפול בתכניתבבניית הוא שותף . בהשוואה למועדוניות המשותפות

 . פות במועדוניות המשות67%-בהשוואה ל
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 אך לא ,שני סוגי המועדוניותל מגיעים )פסיכולוגומורה עזר , כגון חיילת (גורמי טיפול נוספים 

ידי גורמים אלה הוגדרה בשני סוגי - איכות הטיפול הניתנת על).2תרשים (באותו שיעור 

 .המועדוניות כטובה בדרך כלל
 

  )באחוזים(ועדונית לפי סוג המ, גורמי טיפולהמועדוניות שאליהן מגיעים : 2תרשים 
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משותפות
אינטנסיביות

  
  

מעורב יותר  אך ,מן הילדים בשני סוגי המועדוניות 95%-טיפול פרטני לנותן  סוציאליהעובד ה 

 בהשוואה ,)79%(בכל הנוגע להחלטות לגבי איזה ילד יקבל טיפול במועדוניות האינטנסיביות 

 ,המשפחה בנושאים אלהשל  סוציאליהעובד הת מעורבו, בנוסף). 65%(למועדוניות המשותפות 

 ). 21%( במועדוניות האינטנסיביות כמעט כפלייםגם היא גבוהה 
 מן המדריכים כי ישנם ילדים רבים הזקוקים לטיפול ואינם 21%במועדוניות המשותפות ציינו  

 . אינטנסיביות במועדוניות ה7% לעומת ,מקבלים אותו
 

   אדםכוח. 4
  כללי 4.1

). 33%(ללא בגרות ת לימוד  שנו12או ) 55%(ת תעודת בגרות מלאה ו בעלת הבית אמהורוב 

  . השתלמויות מקצועיותועברהן ) 68%( וברוב המקרים , במועדוניתן לתפקידו הוכשרןמחצית

 מעט מעל למחצית). 18%(מטפלת של או ) 52%(מורה או גננת של השכלה יש  יםהמדריכלרוב  

עברו השתלמויות מקצועיות במהלך ) 78%(והרוב  ,ד במועדוניתהוכשרו לתפקי) 61% (יםהמדריכ

 .םעבודת
 משרת . מהן19%- בף הוחלך מן המועדוניות והמדרי12%-בשנה האחרונה הוחלפה אם הבית ב 

 ). מהמועדוניות היתה תחלופת רכזות3%-רק ב(תה היציבה ביותר יהרכזת הי
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  פילוח לפי מחוז 4.2
תרשים (במחוז ירושלים ישנו האחוז הגבוה ביותר של מדריכים שהוכשרו לתפקידם במועדונית  

של מדריכים שציינו שביעות רצון גבוהה  יותרבבמחוז זה היה גם האחוז הגבוה ). 3

  .מההשתלמויות

  

  )באחוזים(מחוז לפי  ,המדריכים שעברו הכשרה והשתלמויות: 3תרשים 
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 כמחצית אמהות הבית עברו הכשרה לתפקידן במועדונית ,מרכז וצפון,  ירושליםותבמחוז 

במחוז מרכז נערכות ההשתלמויות הרבות ביותר . ובמחוז דרום רק כשליש מהן עברו הכשרה כזו

 ). מהן עברו השתלמות77%(לאמהות הבית 
נמוכה יחסית , )25%(דרום תה הגבוהה ביותר במחוז יבית בשנה האחרונה היהתחלופת אמהות  

יתה תחלופה של יבמחוז ירושלים לא ה). 4%(ונמוכה מאוד במחוז צפון ) 15%(במחוז מרכז 

 .אמהות בית בשנה האחרונה
ה יתה תחלופיבמחוז דרום ה). 42%(תחלופת המדריכים היתה גבוהה ביותר במחוז ירושלים  

הייתה התחלופה הנמוכה ביותר של במחוז מרכז . 19%-ב - ובצפון )24% (מועדוניותמה כרבעב

 ).7%( מדריכים בשנה האחרונה
 

  פילוח לפי מגזר 4.3
עוברים הכשרה לתפקידם ) מדריכים ורכזים, אם בית(במגזר הערבי כמעט כל אנשי הצוות  

 מן 53%- מן הרכזים ו61%,  מאמהות הבית37%רק עברו הכשרה במגזר היהודי . במועדונית

 .המדריכים
 בהשוואה ,בשנה האחרונה )32%(יתה תחלופה גבוהה יחסית של מדריכים במגזר הערבי הי 

 ).15%(למגזר היהודי 
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 פילוח לפי סוג המועדונית 4.4
 האדם שעבר הכשרה לתפקידים במועדונית הנו גבוה כוחעור י ש,במועדוניות האינטנסיביות 

הרבה מקבלות ף  שא, במועדוניות האינטנסיביותאמהות הבית והרכזותמדובר בד ויחי ב.יותר

  ).4תרשים (יותר השתלמויות במהלך עבודתן 
  

  )באחוזים(לפי סוג מועדונית , אנשי צוות שעברו השתלמויות במהלך העבודה: 4תרשים 
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לעומת המועדוניות המשותפות ) 60%(במועדוניות האינטנסיביות קיים יותר סיוע של מתנדבים  

מאשר ) 28%(במועדוניות המשותפות קיים יותר סיוע של תלמידות , ת זאתלעומ). 38%(

 ).15%(אינטנסיביות ב
 ,)17%(תחלופה גבוהה יחסית של אמהות בית בשנה האחרונה במועדוניות המשותפות הייתה  

 ).4%(בהשוואה למועדוניות האינטנסיביות 
 
  פעילות במועדונית. 5

  כללי 5.1
) 91%(הגדול רובן . בימים ראשון עד חמישי ,ימים בשבועחמישה ת עובדו) 91%(רוב המועדוניות  

יש אך , )74%(בערב  19:00-18:00רוב המועדוניות נסגרות בין  .13:00-12:00 בין ותנפתח

 וישנן מועדוניות ספורות הנסגרות בשעה ,ואף מוקדם מכך) 17% (17:00-מועדוניות הנסגרות ב

20:00) 1%.(  

באופן פתוחות  -) 13%(עוטן ימו , בחופשת הקיץחלק מהשעותתוחות פ) 85%( רוב המועדוניות 

בסוכות .  והשאר עובדות באופן חלקי או מלא, בפסח רק שליש מן המועדוניות סגורות.מלא

 . סגורות42%- מן המועדוניות פתוחות באופן חלקי או מלא ו58%
חברתית מאורגנת מתבצעת פעילות . )3לוח  (הכנת שיעורי בית מתבצעת כל יום בכל המועדוניות 

שיחות אישיות עם הילדים ). 37%(או לפחות אחת לשבוע מהמועדוניות  63%-כל יום ב

מחצית כבמתקיימים חוגים ). 49%(או לפחות אחת לשבוע ) 40%( כל יום בדרך כללמתבצעות 

מתקיימים ש )33% (גם מספר לא מבוטל של מועדוניותיש אך  , או יותרהמקרים אחת לשבוע

בתדירות של ) 84%(לרוב נערכות פעילויות מחוץ למועדונית . פחותאו  אחת לחודש חוגים בהן

 . או פחותאחת לחודש
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  ) המועדוניותאחוז( תו במועדונימתקיימותתדירות הפעילויות ה: 3לוח 
  כל  

  יום
  אחת לשבוע

  או יותר
  אחת

  לשבועיים
  אחת לשלושה

  שבועות
  אחת לחודש

  או פחות
  -  -  -  -  100  הכנת שיעורי בית

  -  -  -  37  63  פעילות חברתית מאורגנת
  22  1  12  40  25  צפייה מונחית בטלוויזיה

  3  1  7  49  40  שיחות אישיות
  84  4  5  7  -  1פעילויות מחוץ למועדונית

  33  2  7  53  5  2חוגים
  20  6  10  60  4  אחר

  טיול וכדומה, סרט 1
, פרויקטים נגד אלימות, בישול, ביקור בספרייה, נותאמ, "חנות", סיפור, פינת ספר, אקטואליה, יצירה, שיחות 2

  מחשב
  

צוין כי כמעט אף ) 60%(ברוב המועדוניות . הילדים נוטים להשתתף בפעילות במועדונית, לרוב 

  .)5תרשים  (שתתף בפעילותמ רחוקות קורה שילד אינו לעתיםפעם או 
 

דים אינם משתתפים האם קורה שיל: השאלהלגבי התפלגות תשובות המדריכים : 5תרשים 
  )באחוזים(בפעילות 

6027

13

אף פעם או לעתים רחוקות
לעתים
לעתים קרובות

 
 

, לאחר שיחה, לרוב: המדריכים מתמודדים בדרכים שונות עם חוסר רצון להשתתף בפעילות 

ולעתים רחוקות ) 17%(לעתים משכנעים אותו להשתתף , )65%(מאפשרים לילד לא להשתתף 

 ).12%(ם מאלצים אותו לפי שיקול דעת של המדריכי
הם בהעיקריים ש, )6תרשים (המדריכים כללים וחוקים הנהוגים במועדוניות בשאלה פתוחה מנו  

 ).23%(הציוד והניקיון , ושמירה על הסדר) 24%( באלימות פיזית או מילולית היו האיסור לנקוט
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 )באחוזים (במועדוניתשציינו כללי התנהגות מדריכים ה: 6תרשים 

24 23

19

14 14 14
10 10

0

5

10

15

20

25

30

אין להתנהג
באלימות

שמירה על
הסדר
והניקיון

כבוד לצוות להקפיד על
כללי

התנהגות

שיתוף פעולה סובלנות,
כבוד ועזרה
הדדית

אין לצאת ואין
לאחר

הכנת שיעורי
בית

 
 להפר את יםן מן הילדים נוהגציינו כי במועדוניות שלהם רק חלק קט) 73%( רוב המדריכים 

 .נוהגים להפר את הכלליםאינם ילדים ה ציינו כי 19%-ו הכללים
 שיחה ולהעניש אותו ִעמו רוב הצוותים נוהגים לערוך ,כאשר ילד מפר את כללי ההתנהגות 

וחלק ) 28%(המדריכים ציינו שהם נוהגים לערוך שיחה בלבד כשליש מן , )66% (יומעשבהתאם ל

, סוציאליהעובד במקרים קיצוניים פונים המדריכים ל). 8%(קטן נוהגים להעניש ללא שיחה 

 ).35%(ילד מן המועדונית את ה ואף משעים ,מזמינים את ההורים
 מתנות ידי-על זאת  הם עושים, לפי הכלליםלנהוגכאשר צוות המועדונית מעוניין לעודד ילדים  

חלק קטן מן . )36%(עידוד ומשוב חיובי מול כל הקבוצה , חיזוק וכן בשימוש ב,)49%(ופרסים 

ותעודות הערכה או מכתב חיובי להורים ) 8%(המדריכים ציינו גם שימוש במאכלים וממתקים 

)6%.( 
 

 פילוח לפי מגזר 5.2
כל יום צפייה מונחית תקיימת ערבי מ במגזר ה:מגזרבכל תדירות הפעילויות במועדונית שונה 

 שיחות אישיות עם ; בלבד במגזר היהודי13%- בהשוואה ל, מן המועדוניות65%-ה בייזובטלו

 ; בלבד במגזר היהודי33%לעומת  , מן המועדוניות במגזר הערבי61%- כל יום בנערכותהילדים 

מועדוניות במגזר הערבי  מן ה17%-אחת לשבועיים או פחות ב מתבצעתפעילות מחוץ למועדונית 

  . בלבד במגזר היהודי10%-וב

  

   פילוח לפי מחוז5.3
בשאר .  מן המועדוניות63%: האפשרות לבחור בחוג ניתנת במידה הרבה ביותר במחוז ירושלים

 .50%- ל42%המחוזות האחוזים נעים בין 
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 פילוח לפי סוג המועדונית 5.4
 אם כי ,המועדוניות האינטנסיביותמ ביום משותפות פתוחות יותר שעות המועדוניות ה,ככלל 

בחופשות החגים יותר מועדוניות אינטנסיביות פתוחות באופן מלא בהשוואה למועדוניות 

 .המשותפות
). 7תרשים (לסוגיהן במועדוניות המשותפות והאינטנסיביות ניתן דגש שונה על הפעילויות  

 ,יזיהו מאורגנת וצפייה בטלוחברתיתפעילות  יותר  יוםמדינערכות  במועדוניות האינטנסיביות

 .ת חוץיופעילוושיחות אישיות עם הילדים  מתקיימות יותר משותפותמועדוניות הוב
  

  כל יום במועדונית לפי סוג מועדונית הפעילויות המתקיימותשיעור: 7תרשים 
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   עבודה למועדוניתתכנית. 6
  כללי 6.1

 הצוות הוא זה ,בכל המקרים.  עבודה לפעילות במועדוניתתכניתישנה יות מהמועדונ 95%-ב 

, )21% (עמותות המעורבים בניהול המועדוניתלכך אנשי  שותפים ,לעתים. תכניתשבונה את ה

. )13%(החינוך מחלקת המנחה מטעם או ) 20%(הרווחה מחלקת רכזת המועדוניות מטעם 

 ).4%(ס "באו הק) 5%( שותפים המורה , רחוקותלעתים
גורם ו ,וצורכיהם העבודה הוא רצון הילדים תכניתהגורם בעל החשיבות הגבוהה ביותר בקביעת  

 .)4לוח (מועדונית משמעותי נוסף הנו תקציב ה
 .בכמחצית המועדוניות ניתנת לילד אפשרות בחירה בחוג 
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  )אחוזיםב(  העבודה למועדוניתתכניתגורמים השונים בבניית מיוחסת לחשיבות הה :4לוח 
  

  הגורם
  כ"סה

  מועדוניות
חשיבות 
  גבוהה

חשיבות 
  בינונית

חשיבות 
  נמוכה

לא 
  משפיע

 - - 8 92  100  רצון וצורכי הילדים
 5 6 27 62  100  תקציב

 29 21 33 17  100  סל פעילויות המוכתב מהנהלת השירות
 41 26 23 10  100  דרישות ההורים

 45 10 28 17  100  היצע החוגים הקיים באזור
 31 15 21 33  100  המחלקה לשירותים חברתיים

 
  

 פילוח לפי מחוז 6.2
 תכניתהגורמים השונים על בניית ההשפעת אך , למועדונית רווחת בכל המחוזות עבודה תכנית

   83%בין  (מהווים גורם משמעותי בכל המחוזותוצורכיהם רצון הילדים . משתנה ממחוז למחוז

חשיבות הבעל זה כהמדריכים גורם כל  ציינו שם, מחוז הצפוןב ובמיוחד ,) מן המועדוניות93%-ל

 .  העבודהתכניתגבוהה ביותר בקביעת ה
  

  פילוח לפי מגזר 6.3
 קיימת במגזר הערבי ,ת תכנית העבודה בשני המגזריםימעבר לצוות המועדונית השותף לבני 

 ).5לוח ( ובמיוחד של הרכזת מטעם הרווחה ,יותר מעורבות של אנשים נוספים
  

  לפי מגזר, העבודהתכניתבבניית מעורבות גורמים שונים   עלווחוי שדהמדריכים :5לוח 
  )באחוזים(

  מגזר ערבי  מגזר יהודי  
  100  100  צוות המועדונית

  78  75  עובד סוציאלי מועדונית
  53  9  רכזת מטעם הרווחה
  27  11  מנחה מטעם החינוך

  11  2  ס"קב
  

.  גם היא משתנה ממגזר למגזר, העבודהתכניתל בניית חשיבות הגורמים השונים בהשפעתם ע 

סל ל). 59%(מגזר היהודי מאשר ב) 74%(ציב גבוהה יותר במגזר הערבי חשיבותו של התק

 ואילו במגזר , מהמועדוניות במגזר היהודי23%-ביש חשיבות רבה הפעילויות הקיים באזור 

 מאוד או רבה רבה חשיבות ותכבעלדרישות ההורים הוגדרו . באף מועדוניתצוין כך הערבי לא 

 מן המועדוניות במגזר 5%- ורק ב, מן המועדוניות במגזר היהודי12%- העבודה בתכניתית יבבנ

 .הערבי
 . במגזר היהודי38%לעומת , אפשרות לבחור בחוגניתנת  מהמועדוניות במגזר הערבי 74%-ב 
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  פילוח לפי סוג המועדונית 6.4
   מן המועדוניות המשותפות 98%-ב( עבודה תכנית ברוב המועדוניות קיימת, כאמור 

 רכזת ,מועדוניות האינטנסיביות מן ה31%-ב).  מן המועדוניות האינטנסיביות90%-וב

 . מועדוניות המשותפות מה15%לעומת  ,תכניתהת יהמועדוניות מטעם אגף הרווחה שותפה לבני
ואילו  ,ת תכנית עבודהבעת בנייבמועדוניות האינטנסיביות רב יותר משקלו של התקציב  

להנחיות המחלקה , יחסים חשיבות רבה יותר לדרישות ההוריםימשותפות ממועדוניות הב

 .)6לוח ( ס"להיצע החוגים ולעמדת הקב, לשירותים חברתיים
  

 לפי , העבודהתכניתבניית בם השונים  הגורמיווחו על חשיבות גבוהה שליהמדריכים שד :6לוח 
  )באחוזים (סוג מועדונית

  אינטנסיביות  משותפות  
  79  53  תקציב

  7  13  דרישות ההורים
  29  39  המחלקה לשירותים חברתיים

  18  24  היצע החוגים
  6  5  הנהלת השירות

  5  22  ס"קב
  

  ם שונים קשר עם גורמי. 7
  כללי 7.1

 סוציאליהעובד ה, ההורים, בית הספר: הם בעיקרִעמם קשר דיווחו על המדריכים שגורמי החוץ  

עובד ה - ופחות מכך ,)במועדונית המשותפת(ס " הקב, המקומיתרשותאגף הרווחה ב, איאחרה

ברוב המקרים הוגדרה איכות הקשר כטובה עד  .)7לוח  (ס" והמתנהמשפחהשל  סוציאליה

 . מצוינת
הקשר עם העובד הסוציאלי האחראי על המועדונית מתקיים בתדירויות משתנות ממקום  

 5%-בפחות מ.  אחת לשבוע-ת מתקיים הקשר לפי הצורך ובשליש ברבע מן המועדוניו: למקום

נושאי השיחה עם העובד הסוציאלי . מן המקרים מתקיים הקשר אחת לחודש או פחות

) 35%(במצב הילדים ותפקודם , )43%(מתרכזים בעיקר בדרכי הטיפול בבעיות של הילדים 

 .)22%(ובשגרת העבודה ) 22%(בפעילות עם הילדים במועדונית 
  

   )אחוזיםב( הקשר המועדוניות המקיימות קשר עם גורמים שונים ואיכות: 7לוח 
  איכות הקשר    
  

  הגורם
מועדוניות 

  המקיימות קשר
  

 כ"סה
  

  מצוין
  

  טוב
  

  בינוני
לא 
  טוב

  2  13  46  39  100  99  בית הספר
  -  13  37  50  100  99  הורים

  1  8  30  61  100  99  עובד סוציאלי אחראי
  2  4  43  51  100  92  ת המקומיתאגף הרווחה ברשו

  1  10  44  45  100  78  עובד סוציאלי של המשפחה
  -  6  26  68  100  100  *ס"קב
  -  24  38  38  100  30  ס"מתנ

 במועדוניות משותפות בלבד* 



 

    15

 פילוח לפי מחוז 7.2
קשר עם אגף הרווחה מתקיים בכל המועדוניות בדרום וברובן הגדול של המועדוניות בשאר  

 .כמעט בכל המחוזות הוגדר הקשר כמצוין ).83%-93%(המחוזות 
 האחראי מתקיים בכל המועדוניות במרכז ובירושלים וכמעט בכל סוציאליהעובד קשר עם ה 

 .כמעט בכל המחוזות הוגדר הקשר כמצוין). 92%(ובדרום ) 96%(המועדוניות בצפון 
ברוב גם וכך , המשפחהשל  סוציאליהעובד הקשר עם בכל המועדוניות בדרום מתנהל  

 .כמעט בכל המחוזות הוגדר הקשר כטוב ).68%-79%(המועדוניות בשאר המחוזות 
הקשר הטוב ביותר נמצא . בכל המחוזותהמשותפות ס קיים בכל המועדוניות "קשר עם הקב 

האחוזים במחוזות האחרים ( מן המדריכים הגדירו את הקשר כמצוין 91%במחוז המרכז שבו 

 ).60%- ל29%נעו בין 
 בשאר המחוזות קשר כזה מתקיים ).42%( מתקיים בעיקר במחוז הדרום ס"ם המתנקשר ע 

 .בחמישית עד שליש מן המועדוניות
  

 פילוח לפי מגזר 7.3
,  מן המועדוניות במגזר היהודי88%-המשפחה מתקיים בשל  סוציאליהעובד ההקשר עם  

 33%-מגזר היהודי וב מן המועדוניות ב47%-הקשר הוגדר כמצוין ב . במגזר הערבי48% לעומת

  .בלבד במגזר הערבי
 והוא הוגדר כמצוין בידי,  בשני המגזריםס קיים בכל המועדוניות המשותפות"קשר עם הקב 

 .במגזר היהודי 64%במגזר הערבי ובידי  מהמדריכים 88%
 .)28%(מגזר היהודי מאשר ב) מהמועדוניות 37%(ס "קשר עם המתנבמגזר הערבי דווח יותר על  

לעומת , הגדירו אותו כמצוין מהמועדוניות 41%- ב:טובה יותר במגזר היהודיקשר האיכות 

 .יערב במגזר ה29%
הבדל יש , אולם. קיים בכל המועדוניות בשני המגזריםמת האחראי סוציאליהעובד הקשר עם ה 

 32%לעומת  , מן המועדוניות במגזר היהודי71%-בהוא הוגדר כמצוין  : הקשרבאיכות ניכר

 .זר הערביבלבד במג
כרים ההבדלים יגם כאן נ. )99%(קשר עם ההורים בשני המגזרים מתנהל ברוב המקרים  

 בלבד במגזר הערבי ציינו שזהו 28%-וב מן המועדוניות במגזר היהודי 57%- ב:בהגדרת איכותו

 .קשר מצוין
  

 פילוח לפי סוג המועדונית 7.4
 72%-בהמועדוניות המשותפות ו מן 83%-בהמשפחה מתקיים של  סוציאליהעובד ההקשר עם  

   מהמועדוניות האינטנסיביות 47%-הקשר הוגדר כמצוין ב. מן המועדוניות האינטנסיביות

 . מועדוניות המשותפותה בלבד מ33%-וב
   החינוך אחת לחודש מטעם מחלקתמנחה הבמועדונית המשותפות מתקיים לרוב קשר עם  

 מן 18%-קשר שבועי מתקיים ב). 29%(ה או אחת לשבועיים עד שלוש)  מהמועדוניות44%-ב(

נושאי השיחה עם  . מן המועדוניות המשותפות צוין כי אין קשר עם המנחה9%-ב. המקרים
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בשגרת , )52%(רגשיים והתנהגותיים , לימודיים: המנחה מתרכזים בקשיים של הילדים

 תכנית רחוקות בלעתים ו,)42%(הפעילות והמצב הכללי במועדונית , סדר היום, העבודה

 ).6%(השנתית לפעילות במועדוניות 
כי הם מכירים ווחו י ד83%: ההיכרות עם מורי בית הספר רווחת יותר במועדוניות המשותפות 

 המדריכים.  במועדוניות האינטנסיביות69%לעומת , כולםאת או כמעט כל מורי בית הספר את 

 31% :םמוריהגשים עם  גם על תדירות גבוהה יותר של מפובמועדוניות המשותפות דיווח

 בלבד במועדוניות 10%- בהשוואה ל,חודש או יותרוגשים את המורים פעמיים עד שלוש בפ

 .האינטנסיביות
  

   הקשר עם בית הספר. 8
  כללי 8.1
 או כמעט כולםהצוותים את מחנכי הכיתות של כל הילדים מכירים ) 79%( ברוב המקרים 

 ). 8ים שתר(נית למועדונית תדירות הפגישות אינה אחידה ומשתנה ממועדו
  

   )אחוזיםב(  לפי דיווח המדריכיםתדירות הקשר עם מורי הילדים: 8תרשים 
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נושאי השיחה עם מחנכי הכיתות מתרכזים בעיקר במצב הלימודי של הילד ובדרכים לקדם  

 ).41%( של הילד והתנהגותוב, כן ו,)59%(אותו 
 ).82%(ין המדריכים למחנכים היא לרוב של צוות המועדונית היוזמה לקשר ב 
 . עם מחנכי הכיתות שיתוף פעולה מלא יש) 80%( לרוב ,ודיתכאשר מתעוררת בעיה לימ 

  

 פילוח לפי מחוז 8.2
היכרות בין צוות המועדונית למחנכי במחוז הדרום היו השיעורים הגבוהים ביותר של דיווח על 

 מן המדריכים ציינו שהם נפגשים עם 50%(בתדירות גבוהה פגישות כמו גם על ) 92%(הכיתות 

 מידת ההיכרות בין הצוותים למחנכים ,במחוזות האחרים). המחנכים פעמיים בחודש או יותר

 מן המדריכים 17%-19%( אך תדירות הפגישות נמוכה יותר ,)85%- ל69%בין  (רך כללגבוהה בד

  ). בחודש או יותרציינו כי הם נפגשים עם המחנכים פעמיים
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  אירועים חריגים והטיפול בהם. 9
במקרה של פציעה ).  מהמועדוניות95%-ב (מקום הילד לרוב מטופל ב,במקרה של פציעה קלה 

 הוריו לוקחים אותו לטיפול , נדירותלעתים .בית חוליםל הילד נלקח למרפאה או ,קשה יותר

)6%.( 
)  מהמועדוניות63%-ב(עם ההורים  לרוב מדברים ,במקרה של היעדרות ממושכת של ילד 

) 12% (ס"בק או לעובד סוציאליפונים ליותר  רחוקות לעתים). 16% (בית הספרלפעמים פונים לו

 ).8%(או לילד עצמו 
באמצעות דיון או שיחת ( לרוב נפתר הדבר בתוך הצוות עצמו ,כאשר יש מתח בין אנשי הצוות 

עובד המפקחת האחראית או את ה רחוקות מערבים את לעתים ;)הבהרה בין הצדדים

 .שאירוע מסוג זה לא התרחש במועדוניתהשיבו  מן המדריכים 42%כי יש לציין . סוציאליה
או /ו סוציאליהעובד  לרוב יפנו המדריכים ל,עללותתבמקרה של חשש שילד סובל מהזנחה או ה 

  .)8לוח  (פקידת סעדלאו /וס "קבל
  

 )אחוזיםב (ילד סובל מהזנחה או מהתעללותחשש שפעולות המדריכים כאשר יש : 8לוח 
  המדריכים שיפעלו כך  הפעולה

  66  עובד סוציאליה ליפני
  66  ס"קבפנייה ל

  66  פקידת סעדלפנייה 
  29  עריכת ביקור בית

  11  אזוריתהרכזת לה למנחה או יפני
  9  שיחה עם הילד

  5  דיווח לבית הספר
  3  פנייה למשטרה

 
 34%-ב(בחלק מן המקרים מודיעים להורים  ,פגיעה ברכוששל הילד מעורב באירוע במקרה ש 

או /ו) 14%( עובד סוציאלי מודיעים ל,לעתים). 28%(או עורכים שיחה עם הילד /ו) מהמועדוניות

 ).14%(מענישים את הילד 
: המדריכים נוקטים בפעולות מסוגים שוניםכי נראה  בין ילדים ת של אלימות קיצוניאירועב 

, )18% (עובד סוציאלימודיעים ל, )28%(משוחחים עם הילדים , )26% (להוריםמודיעים 

 .)16%(מענישים את הילד או משעים אותו 
 .עובד סוציאלי למדווחים על כך,  למצב נפשי קשהנקלעאחד הילדים שבמחצית המקרים  

פונים לפסיכולוג  - מעטים יותרובמקרים ) 19%( שיחה עם הילד נערכתבמקרים מסוימים 

 ).7%(או פונים למנחה מן החינוך /ו) 9%(מערבים את ההורים , )10%(
  

  ציוד ומבנה, בטיחות, ביטחון. 10
  כללי 10.1

 .אין שמירה) 85%(ברוב המועדוניות  
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 הצוות , במקרים מסוימים).72%(ה אחראית על תחזוקת המועדוניות י העירי,ברוב המקרים 

ס "או גוף מפעיל אחר כגון מתנ) 10%(העמותה  -במקרים מעטים ו) 17%(אחראי על התחזוקה 

)1%.( 
  מן המדריכים37%,  הפעילותצורכיטענו כי שטח המועדונית מתאים ל) 62%(מדריכים רוב ה 

 .גדול מדיהוא  אחד טענו כי ורק אחוזשטח קטן מדי הטענו כי 
אך , משחקים יש חצר) 87%(ברוב המועדוניות ). 78%(מבנה המועדוניות תקין ברוב המקרים  

 אחוז גבוה יחסית .מיזוגעדיין אין  )21% (בחלק מן המועדוניות. ותמחצית מהן תקינכק ר

 . ציינו כי תשתית החשמל והצנרת אינה תקינה או תקינה חלקית)27%(מהמדריכים 
 ).97%(תקין הוא בכל המועדוניות וברובן הגדול  קיים ,סאות ושולחנותי דוגמת כ,ציוד בסיסי 
 ציוד זה תקין .)85%(רשמקול ומחשב , )90%( וידאו ,)94% (ויזיהוברוב המועדוניות יש טל 

 .שרמת תקינותם נמוכה יותר למעט המחשבים ,כמעט בכל המועדוניות
ובחלק ) 56%(מיקרוגל ו )76%(ברובן יש תנור אפייה , )99%(כמעט בכל המועדוניות יש מקרר  

  .ה תקיןציוד זברובן הגדול של המועדוניות ). 19%(יש מדיח כלים קטן 
ם  אין מטפי18%-ב,  מן המועדוניות אין טלפון23%- ב:ציוד החירום במועדוניות אינו שלם 

בפחות ממחצית המועדוניות  . המתקשר למוקד חירום יש לחצן חירום51%-רק ב,  אשלכיבוי

 . מן המקרים41%- רק בואף זו הקיימת תקינה ,יש תאורת חירום
ציוד זה ברובו תקין , )82%( קריאה וחומרים ליצירה ספרי, ברוב המועדוניות ישנם משחקים 

 ).87%(ומתאים לצורכי הילדים ) 92%(
  

 פילוח לפי מחוז 10.2
תרשים (בלבד  המועדוניותרבע מכלל מדובר ב אך גם שם ,במחוז ירושליםעיקר שמירה קיימת ב 

9(.  
  

 )אחוזיםב ( לפי מחוז, שמירהשיש בהןהמועדוניות : 9תרשים 
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 ביעות רצון ציינו רמת ש58%(יתה במחוז הדרום ישביעות הרצון הגבוהה ביותר מן המבנה ה 

 . השיעור עמד על כמחצית מן המדריכים,בשאר המחוזות). גבוהה
  

 פילוח לפי מגזר 10.2
 . בלבד במגזר הערבי5%- מן המועדוניות במגזר היהודי וב18%-שמירה קיימת ב 
 .מגזר הערבי ב42%- בהשוואה ל,מיזוגבמגזר היהודי ישנה מערכת ) 91%(וניות המועדרוב ב 
ויזיה ומכשירי טלביותר  מצוידות יהודי המועדוניות במגזר ה,בכל הנוגע לציוד מולטימדיה 

לעומת  90%(מחשבים בו) 79%לעומת  93%(מכשירי וידאו ב, )יערב במגזר ה84%לעומת  ,97%(

68%.( 
 25%( מדיח כלים :ייהוד במגזר ה אף הם רווחים יותר, למטבחניקהמכשירי חשמל ואלקטרו 

מכשירי ו )58%לעומת  82%(תנורי אפייה , )הערביבמגזר אחת  לעומת אף, מהמועדוניות

 ).26% לעומת 65%(מיקרוגל 
) 83%( נים תקינים טלפויותרי יהוד במגזר ה:ציוד לשעת חירוםתחום הב נמצאה דומהמגמה  

 ,26%- ו47%(תאורת חירום ו )בהתאמה ,42%- ו53%( חירום לחצני, )58%( מאשר במגזר הערבי

 ).בהתאמה
 :יותר מדריכים כיציינו מגזר הערבי  ב,בניגוד לכך 

 .) בלבד במגזר היהודי68%-בהשוואה ל ,90%(התשתיות במבנה המועדונית תקינות  -
 ). בהתאמה ,75%- ו95%(במועדונית ישנה כמות מספקת של חומרים ליצירה  -
  ). התאמה ב,80%- ו95%(המשחקים הקיימים במועדונית הם תקינים  -

 
 פילוח לפי סוג המועדונית 10.3

 . בלבד במועדוניות המשותפות13%- מן המועדוניות האינטנסיביות וב21%-שמירה קיימת ב 
 צורכימדריכים במועדוניות המשותפות דיווחו כי שטח המועדונית מתאים בדיוק ליותר  

בוהה יותר במועדוניות גתקינות המבנה צוינה כ, עם זאת). בהתאמה ,52%- ו69%(המועדונית 

 79%( וכך גם תקינות התשתיות במבנה ,)73%( בהשוואה למשותפות ,)86%(האינטנסיביות 

 ).69%לעומת 
 מן המועדוניות 83%-בהשוואה ל ,92%(המשותפות מועדוניות חצר משחקים רווח יותר בקיום  

-על מן המדריכים במועדוניות המשותפות ו61% ידי-עלת החצר צוינה תקינו. )האינטנסיביות

 .במועדוניות האינטנסיביותמהמדריכים  בלבד 46%ידי 
 מדיחי כלים : המועדוניות המשותפות מצוידות יותר,בכל הנוגע למכשירי חשמל ואלקטרוניקה 

מכשירי  ו)72%לעומת  77%(תנורי אפייה , ) במועדוניות האינטנסיביות3%לעומת  25%(

 ).45%לעומת  63%(מיקרוגל 
 מאשר  במועדוניות המשותפותגבוהה יותרבציוד לשעת חירום אף היא רמת ההצטיידות  

   56%( חירום  לחצני,)בהתאמה, 69%-ו 81% (נים תקיניםטלפו: במועדוניות האינטנסיביות
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 ,29%-ו 47%(תאורת חירום ו)  בהתאמה,72%-ו 88%( אש ם לכיבוי מטפי,) בהתאמה,38%-ו

 ).בהתאמה
 במועדוניות 73% לעומת 85%( מבחינת הכמות ,וניות המשותפותמצב הספרים טוב יותר במועד 

 92%( הילדים ולגילם צורכיתאמת הספרים לוה) 79% לעומת 83%(ת תקינּוה ,)האינטנסיביות

 ).  בלבד72%לעומת 
 86% במועדונית לעומת יצירהישנם חומרי  מן המדריכים כי 96%במועדוניות המשותפות ציינו  

   96%( התאמת חומרי היצירה לצורכי הילדים כך דווח גם לגבי. במועדוניות האינטנסיביות

 ).בהתאמה, 82%-ו
 מן המדריכים כי המשחקים הקיימים במועדונית מתאימים 92%במועדוניות המשותפות ציינו  

 .בלבדמהמדריכים  73%במועדוניות האינטנסיביות ציינו כך  .לילדים
  

  פיקוח והדרכה .11
  כללי 11.1

 76%( האחראי על המועדונית הנו הגורם המעורב ביותר בניהול המועדונית סוציאליהעובד ה 

 : מאוד בניהולמעורביםגופים נוספים  .)מאוד או רבה הרבכי מעורבותו דיווחו מהמדריכים 

רשות המקומית אגף החינוך ב, )60%(העמותה המפעילה , )67%(אגף הרווחה ברשות המקומית 

 המעורבות הגורם בעל). 54%(וגופים מאמצים כגון חברות עסקיות או תורמים פרטיים ) 57%(

 ).39%(ביותר הוא המפקח מטעם משרד הרווחה המעטה 
או  מחלקת הרווחה הואעל עבודת המועדונית אחוזי המדריכים שדיווחו כי הגוף האחראי  

 ).10 תרשים(מחלקת הרווחה עם יתרון קל ל, דומים למדימחלקת החינוך ברשות המקומית 
 

 )באחוזים (לפי תפיסת המדריכיםאחראי על המועדונית ה הגוף: 10תרשים 

39

33

6
7 5

מחלקת הרווחה

מחלקת החינוך

המחלקה לשירותים חברתיים
ומחלקת החינוך
עמותה/רב/מנהל מתנ"ס

לא ידוע
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 מבקר 18%-ב. יותרהאחראי על המועדוניות מבקר אחת לשבועיים או ) 58%(המקרים ברוב  

אחת  - 11%-ועות ובה עד ארבעה שבשואחת לשל - 14%-ב, האחראי אחת לחודש או חודשיים

 .שבעה חודשים או פחותל
שיחה עם ב, )80%( האחראי מתרכז בעיקר בשיחה עם הצוות ,במהלך הביקור במועדונית 

 חלק מן האחראים בודקים את תקינות ,כמו כן). 58%(בפעילות ה יאו בצפי) 66%(הילדים 

או בודקים רשומה ותיקים / ו)44%(מדריכים את צוות המועדונית , )44%(המבנה והציוד 

 ).42%(אישיים 
אירועים חריגים על , ל מצב כל ילד והתקדמותוע נערך רישום מסודר )90% (ברוב המועדוניות 

 המועדוניותמבחלק גדול ). 77%(ההוצאות התקציביות על ו) 82%(הפעילות השוטפת על , )89%(

מוטלת בדרך כלל אחריות לרישום ה.  התערבות אישית לכל ילדתכנית נערך רישום של )69%(

 מעורב סוציאליהעובד בהם גם הש ,נושאים קשורים בילד למעט ב,ל כל הצוותעל המדריך או ע

 .ברישום
  . האחראי על המועדוניותידי-עלדקות  הרשומות נב,)89% (הגדול של המקריםברובם  

 סוציאליהובד ע ה: בעיקרהגורמים המסייעים למדריכים בנושאים מקצועיים או אישיים הם 

  ).11תרשים (המנחה מטעם החינוך ו
 

 )באחוזים (הגורמים המסייעים למדריכים בעבודתם: 11תרשים 

29
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  פילוח לפי מחוז 11.2

מן הנתונים עולה שוני רב בין המחוזות במידת המעורבות של גורמים שונים בפעילות  

 העמותה והמפקחת מטעם החינוך ,סוציאליהעובד ה - ים במחוז ירושל).9לוח (נית והמועד

.  כמעט שאינה מעורבתמפקחת הקהילה מטעם הרווחהואילו ,  במידה רבה יחסיתיםמעורב
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 )אגף החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים ( המקומיתרשותהבמרכז בולטת המעורבות של 

דווח על  במחוז הדרום ,לעומתם.  המקומיתהמחלקה לשירותים חברתיים ברשותשל  -בצפון ו

   .לשאר המחוזותיחסית  ,מעורבות נמוכה של כל הגורמים

  

  לפי מחוז,שוניםהגורמים השל  דו עד גבוהה מא מעורבות גבוההינהצובהן שהמועדוניות  :9לוח 
 )באחוזים(
  דרום  צפון  מרכז רושליםי  הגורם

  46  76  72  55  המקומיתהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות 
  33  57  74  20   המקומית ברשותנוךאגף החי

  23  53  42    0    מפקחת קהילה
  49  51  33  75  מפקחת משרד החינוך

  55  68  86  95  עובד סוציאלי
  8  12  52  98  עמותה

 
אחת במחוזות ירושלים והצפון היא בדרך כלל תדירות הביקורים של האחראי על המועדוניות  

בשאר המחוזות התדירות נמוכה ).  בהתאמה,ת מהמועדוניו71%- וב80%-ב(לשבועיים או פחות 

 . יותר
מתחלק  במחוז ירושלים התפקיד :מחוז למחוזמנה משתתפקידו של האחראי על המועדוניות  

בדיקת (בקרה ל) צפייה בפעילות, הדרכת הצוות, שיחה עם הצוות( הדרכה ביןברוב המקרים 

יבים של הדרכה ופחות רכיבי  בשאר המחוזות התפקיד מכיל יותר רכ;)המבנה ובדיקת רשומות

 .בקרה
מרכז , במחוזות צפון. ברוב המועדוניות טוענים המדריכים כי יש פיקוח מספיק על עבודתם 

 . מן המדריכים סבורים כך75%במחוז הדרום רק . 86%- ל83% האחוזים נעים בין ,וירושלים
ל אירועים ע, ול מצב כל ילד והתקדמותערשומה מסודרת קיימת ברוב המועדוניות , כאמור 

שאר מאשר ב) 66%(יותר מצומצם  עודיהתבמחוז המרכז . ל הוצאות תקציביותעחריגים ו

ת ברוב נהל התערבות לכל ילד מתתכניתרשומה קבועה של ). 96%- ל83%בין (המחוזות 

 ).54%(ובצפון ) 67%(ופחות מכך בדרום , )81%( ירושלים והמרכז ותהמקרים במחוז
  כמעט תמיד בודק את הרשומות מרכז וצפון ,  במחוזות ירושליםהאחראי על המועדוניות 

    האחראי על המועדוניתידי-על נבדקתהרשומה במחוז הדרום ). המועדוניות מ89%-93%(

 .  מן המועדוניות75%-ב
 

  פילוח לפי מגזר 11.3
במקרים ( הגורמים בעלי המעורבות הגבוהה ביותר במועדוניות במגזר הערבי הנם עמותה 

במגזר היהודי . המועדוניתהאחראי על  עובד סוציאליו)  עמותהידי-עלדוניות מנוהלת המועש

 .)10לוח  ( והמפקחת מטעם החינוךסוציאליהעובד הם האלו 
 ךבמגזר הערבי האחראי תמיד עור. תפקידו של האחראי על המועדוניות שונה בין מגזר למגזר 

 מן המקרים 73%-ב(ותם יותר  אךומדרי)  במגזר היהודי73%לעומת (שיחה עם הצוות 

, 64%- ו74%(א משוחח יותר עם הילדים במועדונית וה, ) במגזר היהודי33%-בהשוואה ל
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ובודק יותר את ) בהתאמה, 39%- ו58%(בודק יותר את תקינות המבנה והציוד , )בהתאמה

 ).בהתאמה, 23%- ו95%(התיקים האישיים והרשומות 
  

 לפי מגזר, שוניםהגורמים השל  מאודעד גבוהה ורבות גבוהה  מענהצויבהן שהמועדוניות : 10לוח 
  )באחוזים(

  ערבימגזר   יהודימגזר   הגורם
  72  55    המקומיתהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות

  74  20   המקומיתאגף החינוך ברשות
  6  42    מפקחת קהילה

  -  61  מפקחת משרד החינוך
  90  92  עובד סוציאלי

  100  50  עמותה

 
 במגזר 77% לעומת זאת, ערבי סבורים כל המדריכים כי ישנו פיקוח מספיק על עבודתםבמגזר ה 

 .היהודי
 יותר על קיום רשומה מסודרת במועדונית בכל הנוגע לפעילות השוטפת יםדיקפמבמגזר הערבי  

 תכניותל, )63%לעומת  90%(מצב הילד והתקדמותו ל ,) במגזר היהודי87%לעומת  100%(

 95%-הרשומה נבדקת ב). 70%לעומת  100%(אירועים חריגים ול )87% מתעו ל95%(התערבות 

 . במגזר היהודי87%-בהשוואה ל, מן המועדוניות במגזר הערבי
 

 פילוח לפי סוג המועדונית 11.4
 מן המועדוניות 75%-כגבוהה בהוערכה מעורבות של מפקחת משרד הרווחה המידת  

 . יות המשותפות בלבד במועדונ62%- בהשוואה ל,האינטנסיביות
 64%(יה בפעילות יצפהלמעט , תפקיד האחראי על המועדוניות דומה בשני סוגי המועדוניות 

 .)במועדוניות האינטנסיביות 52%-ובמועדוניות המשותפות 
 לעומת ,המדריכים כי ישנו פיקוח מספיק על עבודתם  מן90%במועדוניות המשותפות סבורים  

 . במועדוניות האינטנסיביות72%
יותר על רשומה מסודרת בכל הנוגע לפעילות השוטפת מקפידים ת ומועדוניות האינטנסיביב 

). 75% לעומת 79%(הוצאות תקציביות לו) תו במועדוניות המשותפ79% לעומת, 86%(

על קיום רשומה מאשר באינטנסיביות במועדוניות המשותפות קיימת הקפדה רבה יותר 

 75%( התערבות תכניותל, )בהתאמה ,86%-ו 92%(תו מסודרת בכל הנוגע למצב הילד והתקדמו

 . )בהתאמה ,83%-ו 92%(אירועים חריגים לו )בהתאמה ,57%-ו
 . במועדוניות האינטנסיביות נבדקת הרשומה72%-ובהמשותפות   מן המועדוניות98%-ב 

 

  קשר עם ההורים. 12
  כללי 12.1

יש הבדלים . הילדים במועדוניתציינו כי הם מכירים את הוריהם של כל ) 95%(רוב המדריכים  

ויש ) 31%(יש הנפגשים כל יום  :דירות הפגישות עם ההוריםתבאשר לבין המועדוניות רבים 
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 לעתיםאף  פעם בחודש או או) 19%(שלושה -פעם בשבועיים, )24%(לפחות פעם בשבוע שנפגשים 

  .)26%(רחוקות יותר 
 אירועים מיוחדים של : ההוריםההזדמנויות העיקריות למפגש עםהמדריכים דיווחו על  

וכאשר הם מוזמנים לשיחה אישית ) 70%(כאשר הם מגיעים לקחת את הילד , )75%(המועדונית 

 ).67%(על הילד 
 ). 90%( ומצבו של הילד ועליו משוחחים המדריכים עם ההורים הוא תפקודשהנושא המרכזי  
-  וטןעימבות ויאיש - ןברוב, ת מתקיימות שיחות עם הורי הילדיםמחצית המועדוניוכב 

 המדריכה ידי-על לעתיםו) 43% (עובד סוציאלי הידי-עלהשיחות האישיות מתבצעות . קבוצתיות

 ידי-עלאו ) 78% (עובד סוציאלי הידי-עלהשיחות הקבוצתיות מתבצעות ). 23%(או אם הבית 

 ).22%(מנחה חיצונית 
לת יבתח ,)85% (בחגים: לדים מתקיימת פעילות משותפת להורים וי)85% (ברוב המועדוניות 

תדירות הפעילויות  ).39%(וביום המשפחה ) 56%(פעילויות יצירה , )72% (שנה ובסופה

  ).12תרשים (פעם בחודש השכיחה היא המשותפות 
  

  )באחוזים(לפי דיווח המדריכים  פעילויות המשותפות להורים וילדיםתדירות ה: 12 תרשים

34

1175

27

16
פעם בחודש
פעם בחודש וחצי
פעם בשבוע
פעם בשנה
פעמיים עד שלוש בשנה
פעם בחודשיים-שלושה

 
 

מעטות במועדוניות .  הצוותיםידי-על נערכותהמשותפות הפעילויות ) 86%(ברוב המועדוניות  

 ).1%( ההורים והמדריך ידי-עלאו ) 7% ( ההורים והילדיםידי-עלנערכות הפעילויות  ,בלבד
 ההורים .פעילות משותפתבאו רובם ההורים כל משתתפים ) 93%(כמעט בכל המועדוניות  

 . מן המועדוניות42%-רגון הפעילויות בשותפים בהכנה או בא
הפעילויות . ת פעילויות מיוחדות להורים בלבדהמועדוניות מתקיימוקצת למעלה ממחצית ב 

 ). 35%(וסדנאות והרצאות ) 52%(העיקריות הן אסיפות הורים 
  ).13תרשים (פעם בשנה לתדירות הפעילויות להורים בלבד נעה בין פעם בשבוע  
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 )באחוזים (תדירות הפעילויות להורים בלבדהמדריכים לגבי דיווח : 13תרשים 

26

13

926

17

9
פעם בשבוע
פעם בחודש
שלוש עד ארבע פעמים בשנה
פעמיים בשנה
פעם בשנה
לא קבוע

 
ואילו המדריך ) 74%(סוציאלי הידי העובד -ברוב המקרים מבוצעת הפעילות להורים בלבד על 

 .  מן המקרים בלבד16%-מבצע את הפעילות ב
כל מועדוניות משתתפים  מן ה41%-ב:  ההורים בפעילויות להורים בלבדהשתתפותאשר ל 

 . )14תרשים  ( חלק קטן בלבדמשתתף 15%-ב,  בפעילויות המוצעות להםההורים
 

 )באחוזים (ההורים בפעילויות להורים בלבד שבהן משתתפים המועדוניות: 14תרשים 

41

44

15

כולן
רובן
חלק קטן

 
 

ורים בפעילות עושים די כדי לשלב את ההכי מעריכים ) 63%(חלק גדול מן המדריכים  

 .היו שמחים אילו היו פעילויות נוספות  מהם71%,  אולם.במועדונית
 , סדנאות והדרכות,פעילויות יצירה, המדריכים ציינו כי יש צורך בפעילויות נוספות כמו טיולים 

המדריכים  הציעו מצבהר ופילש. אך טענו כי הקושי נובע ממידת שיתוף הפעולה של ההורים

להגדיל את תקציבי המועדונית , ותר בהחלטות על עבודת המועדוניתלשתף את ההורים י

 ציינו המדריכים כי לשכות ,כמו כן. ולדאוג להסעות של ההורים אל המועדונית בזמן הפעילות

 .ילדיםללהורים וופעילויות משותפות הרווחה צריכות ליזום יותר פעילויות להורים 
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 פילוח לפי מחוז 12.2
 הקשר של ההורה עם המדריך כמקור סיוע מעבר לעבודה לעתים משמש ניכר שבמחוז ירושלים 

 משוחחים עמם על לעתיםשליש מן המדריכים מתארים שבמפגשיהם עם ההורים הם . עם הילד

קשיים של וילדים אחרים במשפחה בעיות הקשורות ב כגון, בעיות שאינן קשורות בילד עצמו

הם נוטים לשוחח עם ההורים על  יכים כי מן המדר5%במחוזות האחרים ציינו רק . ההורה

 .נושאים אלה
במחוז . במחוז ירושלים מתקיימות פגישות קבוצתיות עם ההורים בכרבע מן המועדוניות 

במחוז הצפון .  מן המועדוניות בלבד5%-המרכז ובמחוז הדרום מתקיימות שיחות קבוצתיות ב

 . אין שיחות קבוצתיות עם ההורים
מן המועדוניות בשאר  40%-המועדוניות במרכז ובכמ 55%-ב מותשיחות אישיות מתקיי 

 .המחוזות
במחוז המרכז ). 64%(הורים שותפים לארגון הפעילויות המשותפות רוב ה ,במחוז ירושלים 

 .בכשליש -ובמחוז הצפון והדרום המועדוניות ישנה שותפות של ההורים במחצית 
בשאר המחוזות מתקיימת ). 76%(מרכז פעילויות להורים בלבד מתקיימות ברוב המועדוניות ב 

 .פעילות כזו בכמחצית המועדוניות
 המדריכים כל(הגבוה ביותר במחוז הדרום הוא אחוז ההשתתפות בפעילויות להורים בלבד  

עומד על הדיווח אחוז  ובשאר המחוזות ,)דיווחו על השתתפות של רוב או כל ההורים בפעילות

 .80%-כ
 . כי נעשה מספיק כדי לשלב את ההורים במועדונית)92% (יכיםבמחוז הדרום ציינו רוב המדר 

 ).45% - ובמרכז 68% -במחוז הצפון ובמחוז ירושלים (בשאר המחוזות טענו כך הרבה פחות 
; מן הקשר עם ההוריםגבוהה  שביעות רצון הדיווח השכיח יותר היה על רמת, במחוז ירושלים 

 .שביעות רצון בינונית -ד בינונית ובמחוז הצפון שביעות רצון גבוהה ע -במחוז המרכז והדרום 
  

  פילוח לפי מגזר 12.3
על . עיקר ההבדל בין המגזרים בנושאי השיחה הוא בנושאים שמעבר לילד הנמצא במועדונית 

 42%-שיחות העוסקות בבעיות או בהישגים של ילדים נוספים של אותו הורה דווח ב

שיחות על בעיות נוספות . דוניות במגזר היהודי מהמוע3%-מהמועדוניות במגזר הערבי ורק ב

 ,עם זאת.  במגזר היהודי7%- מהמועדוניות במגזר הערבי וב26%-שאינן קשורות בילדים היו ב

 . מן המדריכים כי הם אינם משוחחים כלל עם ההורים16%במגזר הערבי ציינו 
 במגזר 2%לעומת ת מהמועדוניו 21%( שיחות קבוצתיות להורים יותר מתקיימותבמגזר הערבי  

  .)היהודי
 74%-בו  מן המועדוניות במגזר הערבי88%- בילדים מתרחשותלפעילויות משותפות להורים ו 

 ,מגזר הערביב. נמוך יותרבמגזר הערבי אחוז ההשתתפות של ההורים  אולם, במגזר היהודי

 ).36%(י מגזר היהודב מאשר) 64%(שותפים לארגון הפעילויות המשותפות יותר הורים רבים 
מגזר הערבי מאשר באחוז ההשתתפות בפעילויות להורים בלבד הנו גבוה יותר במגזר היהודי  

  ).ציינו כי כל ההורים משתתפים בפעילויות אלה ,בהתאמה ,20%- ו42%(
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 פילוח לפי סוג המועדונית 12.4
 מן 79%-ב:  אחד למשנהוסוג מועדוניתמההזדמנויות להיפגש עם הורי הילדים משתנות  

 לעומת ,המועדוניות המשותפות הצוות נפגש עם ההורים באירועים מיוחדים של המועדונית

 מן המועדוניות 75%- על הילד בהחישמוזמנים לההורים .  במועדוניות האינטנסיביות67%

 . במועדוניות האינטנסיביות52% לעומת ,המשותפות
 יותר םטיוהאינטנסיביות נבמועדוניות  . אף הם שונים,הדגשים בנושאי השיחה עם ההורים 

במועדוניות . הורהההישגים של ילדים נוספים של על לשוחח על בעיות או מאשר במשותפות 

לוח  ( ובפעילות שהתקיימה באותו היוםמשותפות מתמקדים יותר בילד הנמצא במועדוניתה

11.( 
, 72%-ו 92%(פעילויות משותפות להורים ולילדים מתקיימות יותר במועדוניות המשותפות  

 ). בהתאמה
 מן המועדוניות 35%- מן המועדוניות האינטנסיביות וב55%-פעילות להורים בלבד מתרחשת ב 

 31% :ההשתתפותלגבי מסתמנת מגמה הפוכה , כאשר מתקיימת פעילות כזו, אולם. המשותפות

 .כל ההורים משתתפים בפעילויות אלהציינו כי , בהתאמה, 45%-ו
 

 )באחוזים ( לפי סוג מועדוניתהורי הילדיםנושאי השיחה עם : 11לוח 

  נושאי השיחה
מועדוניות 
  תמשותפו

  מועדוניות
  אינטנסיביות

  14  29  הפעילות שהתקיימה באותו היום
  79  96  הישגים של הילד הבעיות וה
  17  10  הישגים של ילדים נוספים של ההורההבעיות או ה

  7  13  בעיות נוספות שאינן קשורות בילדים
  10  0  ים עם ההורים כלללא משוחח

 

  כלליתשביעות רצון . 13
  כללי 13.1

מהיחסים בין אנשי הצוות ומן , הנה מן העבודה עם הילדיםמידת שביעות הרצון הרבה ביותר  

 .)12לוח  (ירה במועדוניתוהאו
מידת שביעות הרצון הנמוכה ביותר קשורה במבנה הפיזי של המועדונית ובהשתלמויות  

 . המקצועיות
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   )באחוזים( המדריכים שציינו שביעות רצון רבה או רבה מאוד מן הנושאים הבאים: 12 לוח
  אחוזים  הנושא

  96  העבודה עם הילדים
  94  היחסים בין אנשי הצוות

  92  האווירה במועדונית
  80  הפעילות המתקיימת במועדונית
  72  הפיקוח וההנחיה של אגף הרווחה

  71  הקשר עם ההורים
  71  ספרהקשר עם בית ה

  67  הקשר עם הרשות המקומית
  62  הפיקוח וההנחיה של אגף החינוך

  48  המבנה הפיזי של המועדונית
  38  השתלמויות מקצועיות

  

 פילוח לפי מגזר 13.2
:  במגזר היהודיקיימת שביעות רצון רבה יותררוב הנושאים שנבדקו מן הנתונים עולה כי ב 

, )מאוד ציינו שביעות רצון רבה או רבה זר הערבי במג42% לעומת 63%(במועדונית  ירהוהאו

 ההנחיה של ,)52% לעומת 76%(הקשר עם ההורים , )58% לעומת 87%(הפעילויות במועדונית 

הקשר עם הרשות , )53% לעומת 77%( ההנחיה של אגף הרווחה ,)44% לעומת 68%(אגף החינוך 

 .)53% לעומת 77%(המקומית 
 65% לעומת ,74%(ר הערבי נמצאה לגבי העבודה עם הילדים שביעות רצון גבוהה יותר במגז 

 ).במגזר היהודי
  

  פילוח לפי סוג המועדונית 13.3
 :מן הנתונים עולה כי במועדוניות המשותפות קיימת שביעות רצון רבה יותר בתחומים הבאים

, )יביות במועדוניות האינטנס52%שביעות רצון רבה מאוד לעומת הביעו  62%(וירה במועדונית והא

, ) בהתאמה,98%- ו94%(העבודה עם הילדים , )בהתאמה, 69%-ו 77%(היחסים בין אנשי הצוות 

הפעילויות , ) בהתאמה,14%-ו 19%(המבנה הפיזי , ) בהתאמה,21%- ו29% (בית הספרהקשר עם 

הקשר עם , ) בהתאמה,17%- ו33%(ההנחיה של אגף הרווחה , ) בהתאמה,31%-ו 42%(במועדונית 

  ). בהתאמה,10%- ו23%(השתלמויות לצוות , ) בהתאמה,19%- ו38%( המקומית הרשות

 


	שער
	פרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בנושא זה
	תמצית מחקר
	דברי תודה
	תוכן העניינים
	רשימת לוחות
	רשימת תרשימים
	מבוא
	ממצאים
	.1 נתונים כלליים
	.2 מאפייני הילדים
	.3 הטיפול בילד
	.4 כוח אדם
	.5 פעילות במועדונית
	.6 תכנית עבודה למועדונית
	.7 קשר עם גורמים שונים
	.8 הקשר עם בית הספר
	.9 אירועים חריגים והטיפול בהם
	.10 ביטחון, בטיחות, ציוד ומבנה
	.11 פיקוח והדרכה
	.12 קשר עם ההורים
	.13 שביעות רצון כללית

