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  תמצית מחקר

   מבוא .1
הפעולה  -מבצע החירום זה מובא סיכום הממצאים מסקרי הורים שנערכו במסגרת הערכת  בדוח

, לאחר מלחמת לבנון השנייה, ")הפעולה"להלן ( והנוערלשיקום הגליל ועוטף עזה בתחום הילדים 

מספר חודשים לאחר : הסקרים נערכו בשני מועדים .הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהבמימון 

- ינואר -ח "תשס( "הפעולה"התחלת  שנה לאחר; )2007אוגוסט -אפריל -ז "תשס( "הפעולה"התחלת 

  ).2008יולי 

בקיץ (הן של מלחמת לבנון השנייה  ,השפעות הישירותהונה להתמודד עם ּוּכ בתחום הילדים "הפעולה"

באזור עוטף עזה ) 2006החל משנת (והן של ירי הטילים האינטנסיבי  ,על ילדים ובני נוער בצפון) 2006

אלא , על הילדים המלחמההשפעת להתמודד לא רק עם שאפה " הפעולה. "על ילדים ובני נוער בדרום

 מצויים הן בצפון הארץ והן בדרומה .התוצרים החינוכייםשל עותי של העשייה ולהביא לקידום משמ

חינוך מאופיינת בתלמידים בעלי הבהם מערכת ש, אקונומית נמוכה-יישובים רבים ברמה סוציו

ירודה של ברמה במיעוט שירותים ופעמים רבות גם ; הישגים לימודיים נמוכים יחסית למרכז הארץ

  :להלןמצוינות והן ) Michaeli & Dolev, 2006(מטרות כמה  "פעולה"הוגדרו לביתר פירוט . שירותים

 ;להתמודד עם השפעת המלחמה על מצבם הרגשי של הילדים ועל תפקודם .1

 ;לסייע לתלמידים חלשים ולצמצם פערים, לשפר את ההישגים הלימודיים .2

 .להגביר את השימוש בתוכניות העשרה ופנאי .3

הוריהם והצוותים החינוכיים , 17-3ילדים ובני נוער בני הייתה  "הפעולה"אוכלוסיית היעד של 

התבססה על שותפות בין משרד היא ו 2007החל מינואר , נמשכה כשנתיים "הפעולה". ביישובים

הפיקה " הפעולה". שלישי בארץהמגזר הוארגוני  הפדרציות היהודיות של צפון אמריקההחינוך ובין 

ליישומה נבחרו . והשתתפו בהן עשרות אלפי ילדים, יישובים 60-הן הופעלו בכ, תוכניות 200מעל 

ות היהודית להעשרת נקרן הסוכ, )וינט'להלן הג(וינט ישראל ואשלים 'ג: שלושה ארגונים אחראיים

התוכניות הופעלו על פי ). ITC-להלן ה(והקואליציה הישראלית לטראומה ) להלן הסוכנות(ילדים ונוער 

להלן פירוט חלוקת העבודה . ידי משרד החינוך ועל ידי משרד ראש הממשלהסדר עדיפויות שנקבע על 

  :בין הארגונים האחראיים

 תחומי האחריות של הסוכנות 

 פעילות העשרה ופעילות בלתי פורמלית 

  בשנת ההפעלה הראשונה בלבד(קידום הישגים בבחינות הבגרות( 

  נייו-בחודשים מאי –רק בשנה הראשונה (תחום הערכי ּבַ פעילות( 

 וינט'תחומי האחריות של הג 

 טיפול בטראומה 

 התערבות בגני ילדים ובבתי ספר 

 תוכניות הכשרה לצוותים חינוכיים 
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 תחומי האחריות של ה-ITC 

 טיפול בטראומה 

מספר חודשים לאחר  –ערכה נעשתה בשני שלבים הה. יישובים 12-ותה במחקר הערכה בלּו" הפעולה"

המידע נאסף באמצעות ראיונות עם אנשי מפתח ביישובים ובבתי . ושנה לאחר מכן "הפעולה"התחלת 

פורסם . ובאמצעות סקרים טלפוניים עם הורים; מהארגונים האחראיים והמפעילים ומהתורמים, ספר

. )2009, נסקי ולוי'סטרבצי-כאהן( "הפעולה"מכלול מחקר הערכה על דוח המסכם את הממצאים מ

בהן שח "ז ותשס"בשנים תשס 17-6בני את המענים שניתנו לילדים  להכיר יתההיסקר ההורים מטרת 

יים של העיקר הההורים נשאלו על היבטים שונים של ארבעת תחומי. ולאמוד אותם" הפעולה"יושמה 

. סיוע לימודי וסיוע רגשי, אחר הצהרייםפעילויות העשרה פעילויות העשרה בבית הספר ו –" הפעולה"

אלו מענים  לגביהערכתם על , המענים שילדיהם מקבליםעל , כי הילדים בכל תחוםהם נשאלו על צור

) עוטף עזה/צפון(ם הנשאלו ההורים על תחושת שייכותם לאזור מגורי, כמו כן. צורכי ילדיהםולגבי 

 .םהריוגמוליישוב 

של ובכלל זה (של הגורמים השונים  הערכההיה " הפעולה"קריטריון בולט לבחירת היישובים ליישום 

הארגונים של משרד ראש הממשלה ושל משרד החינוך ושל , הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

הן  - שקיים ביישובים אלה צורך לחזק את השירותים הפורמליים והבלתי פורמליים) האחראים

חשוב להדגיש כי . ים יותרוהן להציע מענים באיכות ובהיקף גבוה; להוסיף שירותים על הקיימים

ההורים נשאלו על כל השירותים והמענים שילדיהם קיבלו בארבעת התחומים העיקריים של 

אחרים היו קיימים ביישוב , "הפעולה"חלק ממענים אלה ניתנו במסגרת . בעת ביצוע הסקר, "הפעולה"

מכלול ". לפעולה"ביל ומענים נוספים החלו במק, להוהמשיכו במקביל " הפעולה"לפני התחלת יישום 

בין  לא יכלו להבחיןההורים . פרטיים ומגזר שלישי, ציבוריים –השירותים ניתנו על ידי מגוון גורמים 

המידע מסקרי ההורים , המקורות השונים המספקים את השירותים לילדיהם ועל כןבין הגורמים ו

מטעם הפעולה , "הפעולה" השירותים שהילדים קיבלו בעת יישום כלמאפשר לצייר תמונת מצב של 

  .ללא יכולת להבחין ביניהם, מטעמם של גורמים נוספיםועצמה 

  :עיקריים נושאים בשלושה עוסק זה דוח

 בקהילה ועל ידי גורמים אחרים" הפעולה"על ידי  שניתנו בתכניות שהשתתפוהילדים  היקף; 

 שירותים שהיו לעומת , הראשונה בשנה": הפעולה" יישוםבעקבות  השירותים של הרחבתם מידת

 ;מענים שניתנו בשנת היישום הראשונהלעומת , ובשנה השנייה; לפני מלחמת לבנון השנייה

  יחדגם ובקהילה " פעולה"ב( והשירותים שניתנ לגביההורים הערכת(.  

  ממצאים. 2
 .עליהם דיווחו ההוריםשוח כאן מתייחס למכלול השירותים היקף ההשתתפות שמדּו

  ההשתתפות בתחומים השוניםהיקף  2.1

  הוא חוגי גילאי בית הספר היסודי משתתפים  הגדול ביותר שלהשיעור שכלל את תחום הפעילות

סיוע היקף ה. בשנה השנייה 77%-בשנה הראשונה ו 67% - בבית הספר או אחר הצהריים העשרה
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כחמישית ; שנהכרבע מכלל התלמידים קיבלו סיוע לימודי בכל : יותר היה קטןרגשי הלימודי וה

 .בשנה השנייה - 6%-בשנה הראשונה וסיוע רגשי קיבלו ) 19%(

  שיעורי ו "הפעולה"בשתי שנותיה של ההעשרה בבית הספר בפעילויות שיעורי ההשתתפות

במגזר יותר גבוהים  היו שנה הראשונהקשיים הרגשיים ּבַ מענים לַ ההשתתפות בקבלת 

היה  םלימודיבסיוע  התלמידים שקיבלושיעור , לעומת זאת. מגזר היהודיבדרוזי מאשר /הערבי

 ).בשתי השנים(דרוזי מהשיעור במגזר היהודי /במגזר הערבינמוך יותר 

  שיעור המשתתפים בפעילויות ההעשרה בבית הספר לעומת שנת הפעילות השנייה בבשדרות עלה

 סיוע לימודי ורגשילי מקבשיעור  אך, שנת הפעילות הראשונהשיעור המשתתפים בפעילויות אלה ב

 .ירד

 בהם הופעלה שביישובים  מתלמידי בתי הספר היסודיים םרבעי השלוש, בשני מועדי הסקר

 .יותרבמעל לשליש השתתפו בשני תחומי פעילות או . הישכל פעילותבהשתתפו  "הפעולה"
  

  פעילויות העשרה 2.2
 היה גדול יחסית עשרההמגוון פעילויות ה.  

  הפעולה"במסגרת , עשרה והחוגים שהילדים השתתפו בהםהמכלול פעילויות הההורים נשאלו על "

 .ובמקומות אחרים

 שיעורי העשרה בבית הספר 1.7-השתתף בממוצע ב כל תלמיד, מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים 

כל  –בחוגים אחר הצהריים . שיעורים בממוצע 2.1-ובשנה השנייה ב, בשנת הפעילות הראשונה

 .חוגים בממוצע בכל שנה 1.5-ב תלמיד השתתף

 עשרה הביעו שביעות רצון גבוהה מאוד ממגוון ההשתתפו בפעילויות השילדים ל ם שההורי, ככלל

דרוזי /הערביבמגזר של ההורים  נםשביעות רצו, עם זאת. הסקר יהיבטים של הפעילות בשני מועד

 .בשנה השנייהירדה במקצת 
 

מדדים שונים מראים כי . מוש בתוכניות העשרה ופנאייתה הגברת השייה" הפעולה"אחת ממטרות 

 :דרוזי/במיוחד במגזר הערבי, מטרה זו הושגה במידה רבה

 אמרוהיהודי במגזר וכשני שלישים מההורים ) 87%(דרוזי /הערביבמגזר ההורים של הגדול  םרוב 

 .עשרההכי הם מייחסים כיום חשיבות רבה יותר להשתתפות ילדיהם בפעילויות ה

  רבים מהם רוצים להשתתף בפעילות , העשרההילדים שהשתתפו בפעילויות  לשם הדיווח הורילפי

 .העשרה גם בעתיד

 או רשמו את ילדיהם לפעילות העשרה אחרת  על פעילויות ההעשרה כשליש מההורים חיפשו מידע

כמחצית  –דרוזי /במגזר הערבי. בפעילויות העשרה םנוספת בעקבות השתתפותלפעילות או 

 .ריםמההו
  

העשרה של הסוכנות הפעילויות . בה חיים הילדיםשיתה חיזוק הקהילה יה" הפעולה"מטרה נוספת של 

  :הופעלו ברוח זו במיוחד בשנה השנייה
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 לתרום לסביבת חייהם  תאפשר לילדיהםהעשרה הפעילות ש היה חשוב של ההוריםהגדול  םרובל– 

 .לבית הספר או ליישוב

  שיעור זה גבוה . ילדיםלשחשוב שתתקיים פעילות משותפת להורים וכשני שלישים מההורים סברו

 ).80%(דרוזי /יותר במגזר הערבי
 

  סיוע לימודי 2.3
  היקף הקשיים הלימודיים. א

 תלמידים בבתי  לעומת ,בשתי השנים בלימודיםיסודיים התקשו -עלהספר המבתי  יותר תלמידים

 .ספר היסודיים

 בלימודיםהתקשו  ילדיהםדיווחו ש שדרותמכלל תלמידי  66% של הוריהם ,בשנה הראשונה ,

 . דרוזי/מכלל תלמידי המגזר הערבי 37%לעומת מכלל תלמידי המגזר היהודי בצפון ו 50%לעומת 

 בקרב תלמידי : שיעור התלמידים שהתקשו בלימודיםירד , "הפעולה"ה השנייה של תשנ, ח"בתשס

בקרב תלמידי בתי הספר ; בשנה השנייה 30%-לבשנה הראשונה  40%-בתי הספר היסודיים מ

הלימודי שניתן הסיוע מ ,ככל הנראה ,ירידה זו הושפעה. בהתאמה 40%-ל 58%-יסודיים מ-העל

, ועל ידי גורמים נוספים שהחלו לפעול בדרום עם הימשכות ירי הטילים שם "הפעולה"במסגרת 

בשנה  :הזמן שחלף מהמלחמהגם מ ,נוסף לכך, ובצפון ,לאחר מלחמת לבנון השנייהמיד , ובצפון

בין היתר בתחום , עדיין נמצאו קשיים רבים, כאשר חלפו רק מספר חודשים מהמלחמה, הראשונה

  .ככל הנראה עוצמת הקשיים ירדה, לאחר שחלפו כשנתיים מהמלחמה, בשנה השנייה. הלימודי

 ין המגזרים נשמראולם הפער ב, שיעור התלמידים שהתקשו בלימודים ירד בין השנים, כאמור. 
 

 הסיוע הלימודי לתלמידים שהתקשו בלימודים. ב
 במסגרת קיבלו סיוע לימודי כלשהו לפחות  כמחצית מהתלמידים שהתקשו במקצוע אחד

 ).בשתי השנים ובשני שלבי החינוך(במסגרות נוספות או /ו" הפעולה"

  בשנה הראשונה קיבלו שהתקשו בלימודים ) בשדרות ובצפון(כמחצית מהתלמידים במגזר היהודי

 .מגמות אלה נשמרו גם בשנה השנייה. דרוזי/לעומת כשליש מתלמידי המגזר הערבי, סיוע

 אחרי יום  -כרבע , כמחצית מהתלמידים קיבלו סיוע לימודי בבית הספר במהלך יום הלימודים

 .במימון מלא של הוריהם -הלימודים בבית הספר או במרכז למידה וכרבע נוספים 

 מתלמידי שדרות קיבלו סיוע  58%: נמצאו הבדלים משמעותיים בין המגזריםוע לימודי בקבלת סי

בלבד מתלמידי  33%-ו בצפון מתלמידי המגזר היהודי 47%לעומת , לימודי במהלך יום הלימודים

קיבלו ) דרוזי/הערביבמגזר היהודי והן במגזר הן (כשליש מתלמידי הצפון . דרוזי/המגזר הערבי

 .מתלמידי שדרות 11%לעומת , הוריהםמימון מלא של סיוע לימודי ב
 

 הערכת הסיוע הלימודי. ג
 רבהבמידה " לילדיהםעזר שהוא ציינו תלמידים שקיבלו סיוע לימודי הרוב  לשם ההורי".  

 במידה " "קידם את ילדם"שו "הספיק"העריכו שהסיוע מההורים שילדיהם קיבלו סיוע  60%-כ

 ."במידה רבה"או  "רבה מאוד
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 מעלות ההשתתפות מההורים במגזר היהודי דרוזי היו פחות מרוצים /ההורים מהמגזר הערבי

 .במגזר זה ניתן פחות סיוע ציבורי ויותר סיוע במימון מלא של ההורים, כאמור. בסיוע הלימודי
  

  סיוע רגשי 2.4
ן עדיף מתהתקבלה החלטה אסטרטגית לה הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהבמסגרת פעולת 

על פני מתן סיוע רגשי ישיר  ,בנושא תמיכה וטיפול רגשי ילדיםּבַ מטפלים לַ להורים והדרכות והכשרות 

 צורכילא ענה על  בתחום הרגשי מתשובות ההורים נראה כי הסיוע שניתן). פרטני או קבוצתי(לילדים 

  .ההורים עצמםלא על צורכי הילדים ו

  היקף הקשיים הרגשיים והסיוע שניתן. א

  שיעורים גבוהים מהילדים עם קושי רגשיבכל קבוצות האוכלוסייה ובשני שלבי הסקר התמודדו :

כמחצית  –המגזר היהודי בצפון ; בשנה השנייה 70%-בשנה הראשונה ו 78% -ילדי שדרות 

לא  .בשנה השנייה חמישיתכמחצית בשנה הראשונה ו –דרוזי /והמגזר הערבי, מהילדים בכל שנה

 .דרוזי/דה זו בהיקף הקשיים הרגשיים במגזר הערבינמצא הסבר לירי

 במסגרת  כלשהוישיר  מענה אחוזים נמוכים מהילדים שהתמודדו עם קושי רגשי גם קיבלו

בשנה  19%: פרטיים או מהמגזר השלישי, ציבוריים - או על ידי גורמים נוספים" הפעולה"

 .בשנה השנייה 11%-הראשונה ו

  סיוע שניתן בצפוןההיקף מ גבוה יותרהיקף הסיוע הרגשי בשדרות היה. 

 45% סיוע במימון מלא של ההורים 37%-היה סיוע ציבורי אחר ו 18%, מהסיוע ניתן בבית הספר .

לעומת המגזר היהודי , 28% –בשדרות היקף הסיוע במימון מלא של ההורים היה נמוך יחסית 

 .58% –דרוזי /והמגזר הערבי 38% –בצפון 

 
  הרגשי הסיוע הערכת. ב

 שביעות מ נמוכה יותר הייתה מהסיוע הרגשיההורים שביעות רצונם של באופן כללי , בשנה השנייה

רבה "או " במידה רבה"היו מרוצים  67%, הלדוגמ .עשרה ומהסיוע הלימודיהרצונם מפעילויות ה

 .ממגוון המענים 49%-מאיכות הסיוע ו" מאוד

 בשנה השנייה : יוע הספיק ומצב ילדם השתפרבנוגע לתחושת ההורים שהס, בהשוואה בין השנים

ההורים מהמגזר בקרב , לעומת זאתו. תושבי שדרותשל ההורים  תםהרגשמאוד התחזקה 

 .היא נחלשה דרוזי/הערבי

 
  בנושא התמודדות עם הקשיים הרגשיים של ילדיהם להורים הדרכות. ג

  הפעולה"שהפעילו את שניתנה על ידי הארגונים הדרכה כלשהי ב השתתפונשאלו האם ההורים "

 .לסייע לילדיהם בהתמודדות עם הקשיים הרגשיים שמטרתה או על ידי גורם אחר

 ההורים כלל מ 10%-ההורים משדרות וככלל כחמישית מ, בכל שנה: מעט הורים קיבלו הדרכה

בשנה  11%-מ - ניכרת הידרוזי נמצאה עלי/במגזר הערבי. מהמגזר היהודי בצפון קיבלו הדרכה

בהם יושמה ש, כי הנתונים נאספו ביישובים נבחריםזכיר חשוב לה .בשנה השנייה 43%-להראשונה 
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דרוזית /האוכלוסייה הערביתכלל עיקר הפעילות של מבצע החירום ואין כאן מדגם מייצג של 

 .בצפון

 בשנה  56%-כי ההדרכה עזרה להם עלה משסברו  ההוריםשיעור , מקרב ההורים שקיבלו הדרכה

 .בשנה השנייה 74%-ראשונה לה

 53%-מ(ההדרכה עזרה להם סברו שההורים ש עלה שיעור, לא עלה שהיקף ההדרכות אף, בשדרות 

 ).75%-ל

 שיעור ההורים שציינו כי ההדרכות סייעו , אולם, דרוזי הייתה עלייה מתונה יותר/במגזר הערבי

 - בשנה השנייה , 78% – בשנה הראשונה": הפעולה"בשתי שנותיה של  להם היה הגבוה ביותר

88% . 

 דרוזי/מההורים מהמגזר הערבי 85%: רוב ההורים ציינו כי היו רוצים להשתתף בהדרכות בעתיד ,

 .במגזר היהודי בצפון - 55%-בשדרות ו - 63%

 

  נוער ובני ילדים עבור ביישוב הפעילויותכמות  לגביההורים  תחושת 2.5
 תה להרחיב ולחזק את השירותים שניתנו ביישובים לילדים יהי "הפעולה"אחת ממטרות , כאמור

בשנה הראשונה נושא זה נבדק בהשוואה לשירותים שהיו בשנה שקדמה למלחמת . ולבני נוער

בהשוואה לשירותים ביישובים בשנת ההפעלה הראשונה , ואילו בשנה השנייה, לבנון השנייה

 .ועל ידי גורמים נוספים" הפעולה"שירותים שניתנו על ידי  ,כאמור –" הפעולה"ליישום 

 בהן יושמה שמההורים חשו כי במהלך השנתיים ) כחמישית(אחוזים נמוכים יחסית , באופן כללי

 .היו יותר פעילויות לילדים ביישוב הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהפעולת 

  כי ביישובם היו מצאנו כי הורים שיש להם ילדים בבתי ספר יסודיים מעריכים בשיעור גבוה יותר

 .יסודיים-עללעומת הורים שיש להם רק ילדים בבתי ספר , יותר פעילויות עבור ילדים ובני נוער

 

  ולאזור ליישוב שייכות תחושת 2.6
  68%(הורים מהמגזר היהודי בצפון יותר מ; )80%( חשו שייכות ליישובםמשדרות הורים רבים (

 ).בשנה הראשונה(; )94%(דרוזי /מהמגזר הערבי ופחות מהורים

 ל 73%-ירידה מ(ם הלעזוב את אזור מגורי רצופחות הורים בשנה השנייה : הורים תושבי שדרות-

שיעור ההורים שעשו צעד מעשי ירד את האזור  בלעזו אלו שרצוגם בקרב ). בשנה השנייה 43%

 ).26%-בשנה הראשונה ל 46%-מ(לקראת עזיבה 

 בלבד מההורים  2%-וים מהמגזר היהודי בצפון מההור 10% רק יש לציין כי, שם השוואהל

 .בשנה הראשונה מגוריהם לעזוב את אזור חשבודרוזי /מהמגזר הערבי

 

  כיווני פעולה .3
ניתן להצביע על מספר אתגרים ונושאים שיש לבחון לקראת פעולה מעין , בעקבות הממצאים בדוח זה

  :בעקבות מצב חירום, זו בעתיד
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יש לשאוף להרחיב את . הייתה רבה יחסית איכות המענים שניתנומ נם של ההוריםשביעות רצו .1

 .באופן כללי היקף הכיסוי של המענים

הראשונים התמודדו עם . התמודדו עם מצבי חירום שונים צפוןתושבי אזור עוטף עזה ותושבי ה .2

ך יהמשיש ל, לאור זאת. חוו מצב חירום קצר מועד תושבי הצפון, לעומתם. מצב חירום מתמשך

 .היקפם למצבי החירום השוניםאת סוגי המענים ולהתאים את 

מדדים שונים הצביעו על כך שההורים והילדים מייחסים כיום חשיבות , כאמור: תחום ההעשרה .3

יש לבחון כיצד לשמר הישג זה וכיצד לגרום לילדים להמשיך . רבה יותר לפעילות ההעשרה

 להשתתף בפעילות העשרה בעתיד

מדיווח ההורים עלה כי יש צורך להרחיב את האיתור של קשיים רגשיים  :תחום הסיוע הרגשי .4

בקרב הילדים ולהרחיב את ההיקף ואת המגוון של המענים הישירים הרגשיים לילדים הזקוקים 

עוד עולה כי רוב ההורים רוצים להשתתף בהדרכות כדי לקבל כלים לסיוע לילדיהם בתחום . לכך

באופן , לפי דיווח ההורים, מומן, מקרב אלו שקיבלו סיוע רגשי, שליש מהילדיםשניתן להסיוע . זה

כללה משפחות המתמודדות עם " הפעולה"אוכלוסיית  ).דרוזי/במגזר הערבי 58%( מלא על ידם

שניתן על ידי המגזר  הרגשינראה כי יש להרחיב את הסיוע , לאור זאת. קשיים כלכליים רבים

 .הציבורי

יהודים (כשליש מתלמידי הצפון , לתחום הסיוע הרגשיבדומה : תחום הסיוע הלימודי .5

יש להרחיב את , גם בתחום זה. קיבלו סיוע לימודי במימון מלא של הוריהם) דרוזים/וערבים

 .הסיוע הציבורי

הורחבה מאוד העבודה במגזר  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות במסגרת פעולת  .6

להמשיך בכך ולהעמיק עוד יותר את העבודה בכל  חשוב מאוד, לאור הצרכים הרבים. דרוזי/הערבי

ובתחומים נוספים לפי ) סיוע לימודי וסיוע רגשי, העשרה" (הפעולה"בהם יושמה שהתחומים 

 .הצורך

 .בפעולה לאחר מצב חירום בעתיד יש לבחון מהם תחומי הטיפול החשובים כדי לסייע לילדים .7

תחומי העשרה והסיוע הלימודי אל מול לבחון מה התרומה הייחודית של פעילויות ב, בכלל זה

למצב של ילדים ובני נוער  ים אלהמענים מסוג מענים דומים שקיימים ביישובים והרלוונטיות של

 .לאחר מצב חירום

כיוון , לא ניתן היה לדעת אילו מענים מקבל כל ילד היהודיות של צפון אמריקההפדרציות בפעולת  .8

כדי להבטיח . כל הארגונים האחראיים והמפעיליםדי על ישלא הופעלה מערכת רישום מתואמת 

ושימוש יעיל  ,התאמה מיטבית בין צרכים למענים ,כיסוי מרבי של אוכלוסיית הילדים ובני הנוער

כלל הארגונים  לשימושם שלולהעמידה מערכת רישום כזו לפי ילד חשוב לבנות  במשאבים

 ."פעולה"האחראיים והמפעילים השותפים ל
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  תודות

  .אותנו בחייהם ובחיי ילדיהם ושיתפומזמנם לנו ו שלהורים שהקדי להודות ברצוננו, ראשית

, למיכאל פישר, לדבורה בלום: תודה מיוחדת לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר בשלביו השונים

דית לעי, רונן-לרויטל לוי; הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהללי פרלמן ואדם וורנר מ, לרינה נייגר

לטלי ; אשלים-ישראל וינט'הטב ולרמי סולימני מג-למיכל כהן; מיכאלי ולניר להב מהסוכנות היהודית

  .סרוסי מהקואליציה הישראלית לטראומה-לבנון ולנעמה רוזנפלד

. על הערותיו המלמדות לממצאי המחקר) מכון ברוקדייל-וינט'ג-מנהל מאיירס(ק חביב 'ג' לפרופ

אשר סייעה ) מנהלת המרכז לשעבר(ובמיוחד לטלל דולב , במכוןילדים ונוער לחברינו במרכז אנגלברג ל

לאסף שרון ; על הערותיה לדוח) מנהלת המרכז(נבות -למרים כהן; רבות בשלבי המחקר השונים

על סיועה בהכנת שאלון  לליאת יורוביץ; סקרי ההוריםבניית המדגם לעל הסיוע ב) היועץ הסטטיסטי(

על היוזמה והאחריות הרבה וההקפדה על , רכז עבודת השדה, תודה מיוחדת לבן שלומי. המחקר

סידור וללסלי קליינמן על  .על העריכה לענת ברבריאןתודה . איכות הראיונות ולצוות המראיינים

  .הדוח
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  מבוא. 1

קרי הורים אשר נערכו במסגרת מחקר הערכה שליווה את פעולת ִס ִמ  םממצאי זה מובאיםבדוח 

: להלן( לשיקום הגליל ועוטף עזה בתחום ילדים ונוער הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

דוח המסכם את עיקרי . הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה במימון בוצעה" הפעולה"). "הפעולה"

  .)2009, ינסקי ולוי'סטרבצ-כאהן( פורסם בנפרד המחקר ממצאי

  המכלול -לשיקום הגליל ועוטף עזה  הפדרציות היהודיות של צפון אמריקהת פעול. א

מושתתות  יהמטרות. יותר באזורים אלה נרחבתחלק מפעולה  אבתחום הילדים והנוער הי "הפעולה"

. א: תוך התמקדות בשלושה צירים, תושביםההעצמת לעל אסטרטגיה כוללנית להעלאת רמת החיים ו

 .חיזוק הקהילה בעזרת טיפול בטראומה .ג; פיתוח כלכלי .ב ;צרכים ארוכי טווח בתחום החינוך

הפדרציות היהודיות (השתלבה הן בתוכניות בתחום החינוך והן בתוכניות להעצמת הקהילה  פעילות זו

לשיקום הגליל ועוטף  צפון אמריקה היהודיות שלהפדרציות בפעולת ). ללא תאריך, של צפון אמריקה

  :)2008, כהנא(הפעולות המפורטות להלן נכללו עזה 

  ניתנו  בניית מערך חירום ברשויותלצורך : הכשרות והשתלמויותחיזוק מערך החירום על ידי

בין היתר לצוותים במערכת , השונותמטפלים נוספים באוכלוסיות ללעובדים סוציאליים והדרכות 

 .החינוך

 שהיו קיימות בהם הופעלו תוכניותש היישובים הן על ידי הגדלת מספר :תוכניות קיימות הרחבת 

מרחב ( א"מל: דוגמאות לתוכניות שהורחבו הן. העמקת העבודה ביישובים הקיימיםעל ידי הן ו

; לשיפור ציונים בבחינות הבגרות" מחצית שלישית"; לתלמידי תיכון על סף נשירה )לימודי אחר

קהילות תומכות  ;עיר מקדמת תעסוקה והשכלה ;רות לאומיייוצאי צבא ושלמרכזי צעירים 

) תיקיםוָ מתחמי שילוב עולים ּו(ל "משעו ;קהילות תומכות חיים עצמאיים לנכים ;לקשישים

 .בשכונות מרובות עולים ועוד

ביקשו התורמים לחזק את  ,במימונן של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה ,"הפעולה"באמצעות 

הן להוסיף שירותים על  – באזור עוטף עזהבאזור הצפון והשירותים הפורמליים והבלתי פורמליים 

  . להציע מענים באיכות ובהיקף גבוהים יותר –והן ; הקיימים

  לשיקום הגליל ועוטף עזה בתחום הילדים והנוער "הפעולה"מטרות . ב

על ילדים ) 2006בקיץ ( מלחמת לבנון השנייהלהתמודד עם ההשפעות הישירות של ונה ּוּכ" פעולה"ה

באזור עוטף עזה על ילדים ובני נוער ) 2006החל משנת (האינטנסיבי  ירי הטיליםובני נוער בצפון ושל 

משמעותי  אלא להביא לקידום, של המלחמהלהתמודד לא רק עם השלכותיה  כוונה" הפעולה. "בדרום

 ,Michaeli & Dolev(הוגדרו לפעולה מספר מטרות ביתר פירוט . ושל התוצרים החינוכייםשל העשייה 

  :והן מובאות להלן) 2006

 להתמודד עם השפעת המלחמה על מצבם הרגשי של הילדים ועל תפקודם 

  לסייע לתלמידים חלשים ולצמצם פערים, לימודייםהלשפר את ההישגים 

 אית העשרה ופנולהגביר את השימוש בתוכני 
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  אוכלוסיית היעד. ג

  .הוריהם והצוותים החינוכיים ביישובים, 17-3ני ילדים ובני נוער ב

  "הפעולה"משך . ד

ח "המשכה בתשס .2007החל מינואר  -ח "ז ובתשס"בתשס -שנתיים להימשך תוכננה  "הפעולה"

 . ז"הותנה בהערכת היישום בתשס

  הארגונים האחראיים. ה

וארגוני  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות התבססה על שותפות בין משרד החינוך לבין  "הפעולה"

להלן (וינט ישראל ואשלים 'ג: ליישומה יםיאחראהארגונים  הנבחרו שלוש. בארץ מגזר שלישי

והקואליציה הישראלית ) להלן הסוכנות(קרן הסוכנות היהודית להעשרת ילדים ונוער , )וינט'הג

על ידי על ידי משרד החינוך ו ועדיפות שנקבע יכניות הופעלו על פי סדרוהת). ITC-ן הלהל(לטראומה 

לגבש דרכי  כדיכינס משרד החינוך את כל הגורמים השותפים , הביצועלפני . משרד ראש הממשלה

  : אחראייםנקבעה חלוקת עבודה בין הארגונים ה. י של המשאביםמרּבה םניצול לשםפעולה 

  הסוכנות תחומי האחריות של  

 פעילות העשרה ופעילות בלתי פורמלית 

 ז בלבד"בקיץ תשס( קידום הישגים בבחינות הבגרות( 

  יוני-בחודשים מאי, ז"בתשס(פעילות בתחום הערכי( 

 וינט'תחומי האחריות של הג  

 טיפול בטראומה 

 התערבות בגני הילדים ובבתי הספר 

 כניות הכשרה לצוותים החינוכייםות 

 תחום האחריות של ה-ITC  

 טיפול בטראומה  

  מחקר הערכה. ו

הפדרציות הוזמנה על ידי ההערכה  .ותה בהערכהעבודתם של שלושת הארגונים האחראיים לּו

וינט מכון 'ג-ובוצעה על ידי מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במאיירס היהודיות של צפון אמריקה

שהורכבה , ועדת היגוי. סוכנותמחקר ומידע במחלקה לישראל של ה, בשיתוף האגף לתכנון, ברוקדייל

ומנציגי שלושת הארגונים האחראים ליוותה את מחקר  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות מנציגי 

  . ההערכה

   מערך המחקרמטרות ו. 2

הערכה המערך מחקר את השאלות ואת , המטרותבחלק הראשון נסקור את  :כולל שני חלקיםפרק זה 

. אשר במסגרתו נערכו סקרי הורים שממצאיהם מובאים בדוח זהו, "הפעולה"הכולל שליווה את 

  .סקרי הורים נתונים שלמערך איסוף ההשאלות ובהרחבה  וסקריבחלק השני י
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  ומטרותיו מערך המחקר הכולל 2.1
  ).2009, ינסקי ולוי'סטרבצ-כאהן( הדוח המסכם' ר ,יותרמפורט למידע 

  טרות המחקרמ. א

  :של ההערכהלן פירוט מטרותיה העיקריות לה

מאפייני , כולל היקף הפעילות וההשתתפות, "הפעולה"מעקב אחר יישום הרכיבים העיקריים של  .1

 .תחומי החוזק והקשיים העיקריים העולים ביישומן, הפעילויות והמשתתפים

 .לקראת השגת המטרות" פעולה"בחינת מידת התקדמותה של האוכלוסייה המשתתפת ב .2

  מחקרשאלות ה. ב

  :מוצגות להלן שאלות המחקר

ההיקף ומגוון התוכניות המופעלות ביישובים ואילו שינויים חלו בין שנת ההפעלה , מהם הפריסה .1

 ?הראשונה לשנת ההפעלה השנייה

 ?לצורכי אוכלוסיית היעד" הפעולה"מהי מידת ההתאמה של  .2

 ?"הפעולה"מהן נקודות החוזק ומהם הקשיים ביישום  .3

צוע ברמת המטה וברמת השטח ושל ההורים מהיבטים מהי מידת שביעות הרצון של אנשי המק .4

 ?ומהן הצעותיהם לשיפור" הפעולה"שונים של 

גורמים המפעילים ולארגונים לַ , לבתי ספר, ומהי תרומתה לילדים" הפעולה"מהי השפעת  .5

 ? האחראיים

 ?תימשך עם תום הקצאת כספי החירום ובאיזה אופן" הפעולה"האם  .6

 ?מצב חירום עתידי אילו לקחים ניתן להפיק לקראת .7
  

  איסוף המידע ימועד. ג

  : בשתי נקודות זמןנאסף  המידע

 )2007אוגוסט -אפריל-ז "תשס( "הפעולה"התחלת מספר חודשים לאחר : מועד ראשון .1

 ). 2008יולי -ינואר -ח "תשס( "הפעולה"התחלת  שנה לאחר: מועד שני .2
  

  מקורות המידע. ד

  : על פי הפירוט שלהלן, במחקר שימשו שלושה סוגי מקורות מידע

, היהודיות של צפון אמריקהמהפדרציות , מהארגונים האחראיים: אנשי מקצועעם ראיונות  .1

 ).מורים ותלמידים(מהעמותות המפעילות ומבתי ספר , מהרשויות המקומיות, ממשרד החינוך

, פריסה, היקף - "הפעולה"תוכניות שהופעלו במסגרת וי ריכז מידע על כלל ההמיּפ :וי תוכניותמיּפ .2

 .תחומי פעילות ואוכלוסיית היעד

  )להלןבדוח  2.2יפורט בפרק (סקרי הורים  .3
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  במחקרשנכללו היישובים . ה

אז . היישובים נבחרו בשנת ההפעלה הראשונה. בשנה השנייה 14-יישובים ו 12בשנה הראשונה נכללו 

היישובים נבחרו מתוך רצון ). ITC-ללא ה(וינט והסוכנות 'הג –פעלו שניים מהארגונים האחראיים 

זר מכיוון שלא נמצא יישוב מהמג. וינט משמעותית'קומות שבהם פעילות הסוכנות והגַּבמלהתמקד 

אן וסכנין כיישובים 'נבחרו היישובים בית ג, דרוזי שיש בו פעילות משמעותית של שני הארגונים/הערבי

חשוב לציין שגם ). סכנין(וינט 'ושל הג) אן'בית ג(שבהם מתקיימת פעילות משמעותית של הסוכנות 

  .1דרוזי/ביישובים נוספים יש אוכלוסייה מהמגזר הערבי

 המועצה האזורית מטה , קריית ים, מגדל העמק: נה הראשונההיישובים שנכללו במחקר בש

   .כרמיאל ושדרות, צפת, עכו, אן'בית ג, טבריה, סכנין, תרשיחא-מעלות, נצרת עילית, אשר

 לקראת סוף שנת ההפעלה הראשונה ה: היישובים שנכללו במחקר בשנה השנייה-ITC  החל

, ITC-מתוך רצון להתמקד גם ביישובים שבהם מתקיימת פעילות משמעותית של ה. בפעילותו

איסוף המידע על . הוחלט לאסוף מידע על עבודתם גם ביישובים נהרייה ובמועצה האזורית משגב

  .וינט והסוכנות בשנה השנייה נעשה באותם יישובים כמו בשנה הראשונה'עבודת הג

  יםמערך סקרי ההור 2.2
  שאלות סקרי ההורים. א

  :להלן שאלות המחקר שנבדקו בסקרי הורים

בתוכניות לסיוע לימודי , מהו היקף השתתפות הילדים בפעילויות ההעשרה בבית הספר ומחוצה לו .1

 ?ובמענים רגשיים

מהם צורכי ההורים והילדים בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות ירי הטילים בדרום ובאיזו  .2

 ?ות בתחומים השונים עונות עליהםמידה הפעילוי

  ?השונים ומהי שביעות הרצון מהם "הפעולה"כיצד נתפסים רכיבי  .3
  

  סקרמערך ה. ב

לא נכללו בו תלמידים . ב"י-'ים עם הורים לתלמידים בכיתות אטלפוניכלל ראיונות ההורים  סקר

בקרב מדגם מייצג של  ךהסקר נער. במסגרות של החינוך המיוחד ובני נוער נושרים ממערכת החינוך

  .1מוצג בלוח  סקרתיאור מערך ה ).רואיין הורה מכל משפחה(מחקר ה יישוביהורים לילדים לומדים מ

  תיאור מערך הסקר: 1לוח 
  שנה שנייה  שנה ראשונה  

שנה אחרי , 2007אוגוסט - יולי  מועד ביצוע הסקר
  מלחמת לבנון השנייה

שנתיים אחרי , 2008יולי - יוני
  השנייהמלחמת לבנון 

      

  הורים 1,346  הורים 1,298  מספר ראיונות – גודל המדגם

  ילדים 2,446  ילדים 2,374  ענו ההוריםם שלגביהמספר הילדים 
  

                                                   
  תרשיחא ועכו- מעלות, במועצה האזורית מטה אשר 1
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). ערבית או רוסית, עברית(ההורים יכלו לבחור את שפת הריאיון  .דקות 10-כל ריאיון נמשך כ

בעקבות מלחמת " הפעולה" עלנשאל גליל הורה הגר ב(השאלות הותאמו לאזור המגורים של ההורה 

לא היה קובץ ). בעקבות המצב הביטחוני בדרום" הפעולה" עלנשאל שדרות יה והורה הגר בילבנון השנ

פרטי , לאור זאת ."פעולה"נתונים אשר כלל את פרטי הילדים והוריהם שהשתתפו בתוכניות ה

בדקה את  אשר 2לאחר שאלת סינוןו נערכהראיונות . המשפחות נלקחו אקראית מספר הטלפונים

. כל יישובבמכסה המבוקשת שהתקבלה העד  הוריםרואיינו . התאמת המשפחה לאוכלוסיית הסקר

מתוך סך כל ביישוב מקבלות קצבת ילדים ההמשפחות  היחס שלגודל המדגם בכל יישוב נקבע לפי 

ההורים בשדרות כדי ח הוגדל מדגם "בתשס .יישובי המחקר להמשפחות המקבלות קצבת ילדים בכל

לדעת האם ילדי ההורים שאותם  אפשר שלא היה אף על פי. לאפשר ניתוח מעמיק יותר של קבוצה זו

אשר שמה לה , מקיפה ומסיבית מעין זו "פעולה"ש הנחנו, "הפעולה"משתתפים בתוכניות  ,ראיינו

  . שהוריהם יתראיינו במסגרת הסקר גיע למרבית הילדיםת, להשפיע על היישוב כולולמטרה 

 2,400-כ( 17-6הורים והם ענו על שאלות לגבי כל ילדיהם גילאי  1,300-בכל שנה רואיינו כ, כאמור

הערכתם ודעתם  –ההורים נשאלו על נושאים מסוימים בנוגע לעצמם . )1לוח ( ;)ילדים כל שנה

, כך. ל אחד מילדיהם הרלוונטיים לסקרהם נשאלו על כ, בנושאים אחרים, נוסף לכך. בתחומים שונים

בכל נושא מצוין . חלק מהמידע המופיע בדוח מבוסס על שיעורי הילדים וחלק אחר על שיעורי ההורים

   .אם הכוונה לשיעור ההורים או לשיעור הילדים

פעילויות  – "הפעולה"ארבעת תחומי העבודה המרכזיים של ההורים נשאלו על היבטים שונים של 

, הם נשאלו על צורכי הילדים בכל תחום. סיוע לימודי וסיוע רגשי, םיבית הספר ואחר הצהריהעשרה ב

ההורים על נשאלו , כמו כן .צורכי ילדיהםוהמענים  מהי הערכתם לגבי, המענים שילדיהם מקבליםעל 

  .םהריוגמוליישוב ) עוטף עזה/צפון(תחושת השייכות שלהם לאזור המגורים 

של ובכלל זה (של הגורמים השונים  הערכההיה " הפעולה"קריטריון בולט לבחירת היישובים ליישום 

הארגונים של משרד ראש הממשלה ושל משרד החינוך ושל , הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה

הן  – צורך לחזק את השירותים הפורמליים והבלתי פורמלייםאלה  וביםישיקיים בש )האחראים

חשוב להדגיש כי . להציע מענים באיכות ובהיקף גבוהים יותר –והן ; שירותים על הקיימים להוסיף

ההורים נשאלו על כל השירותים והמענים שילדיהם קיבלו בארבעת התחומים העיקריים של 

אחרים היו קיימים ביישוב , "הפעולה"חלק ממענים אלה ניתנו במסגרת . בעת ביצוע הסקר, "הפעולה"

אך , "לפעולה"ומענים נוספים החלו במקביל , והמשיכו במקביל אליה" הפעולה"יישום  לפני התחלת

, ציבוריים –שירותים ניתנו על ידי מגוון גורמים המכלול . ניתנו על ידי גורמים אחרים בקהילה

בין הגורמים והמקורות השונים המספקים את א יכלו להבחין ל ההורים. פרטיים ומגזר שלישי

השירותים  כל תמונת מצב שלמאפשר לצייר מסקרי ההורים המידע , ועל כן ,דיהםהשירותים ליל

                                                   
האם יש לך ילדים שלמדו בשנת הלימודים : "שאלת הסינון לצורך בדיקת התאמה לאוכלוסיית המחקר 2

 "?בבתי הספר הרגילים ביישוב, ב"י-'שהסתיימה עתה בכיתות א
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ללא יכולת , גורמים נוספיםטעמם של מוהפעולה עצמה טעם מ, "הפעולה"שהילדים קיבלו בעת יישום 

 .ביניהםלהבחין 

  של המשפחות דמוגרפיים-חברתייםמאפיינים . 3

 :שהשתתפו בסקרים 3של ההוריםדמוגרפיים -חברתייםמוצגים המאפיינים ה 2לוח ב

  לפי שנת פעילות ומגזר  ,של ההורים דמוגרפיים-חברתייםמאפיינים : 2לוח 

  
  שנה שנייה            שנה ראשונה          
  דרוזי/ערבי  יהודי  כ"סה  דרוזי/ערבי  יהודי  כ"סה

  16  84  100  14  86  100  )%( כ המדגם"סה
  74  79  78  77  80  80  מהותיא

  2  45  ***38  1  44  62  ל"ילידי חו
  

  43  43  43  42  43  43  )שנים( הגיל הממוצע של ההורה
  

              (%) משפחתי מצב
  98  86  ***88  95  87  ***88  ההורה נשוי

  0  8  8  0  7  6  בת זוג/הורה לא נשוי שחי עם בן
              

  4  3  3  4  3  ***3  מספר ממוצע של ילדים במשפחה
מספר ממוצע של ילדים במשפחה 

  2  2  2  2  2  2  ב"י-'אבכיתות 
              

 –של ההורים לימוד שנות מספר 
  100  100 ***100  100  100  ***100  (%) כ"סה
  43  12  17  41  13  17  שנים 11עד 
  35  40  39  30  37  36  שנים 12
  22  48  44  29  50  47  שנים או יותר 13
              

   –מספר מפרנסים במשפחה 
  100  100 ***100  100  100  ***100  (%) כ"סה

0  9  6  21  7  5  17  
1  27  24  49  28  23  50  
2  64  70  30  65  72  33  
              

הכנסת המשפחה מספיקה לכל 
או  הבסיסייםיומיים -םהיוהצרכים 

  1(%) םלרוב
 --  --  --  41**  43  31  

**p<0.01 ;***p<0.001 ;  
  .דרוזי/יהודי וערבי: המגזרים 2כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה

  .ההכנסות לא מספיקות לרוב הצרכים: לא מוצג 1
  

 :מהלוח עולים הממצאים הבאים
  80%-כ(הרוב הגדול מהמשיבים הן אימהות.( 

 15%-דרוזים הם כ/מהמדגם והערבים 85%-היהודים הם כ. 

                                                   
ה אן ויישובים במועצה האזורית מט'בית ג, סכנין(האוכלוסייה הערבית בסקר כוללת הורים מיישובים ערבים  3

  .תרשיחא ועכו-ומשכונות ערביות ביישובים מעלות) אשר
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  ל עלו מברית המועצות "כשני שלישים מילידי חו). 45%-כ(חלק ניכר מהיהודים לא נולדו בארץ

כשני שלישים עלו לפני  –העולים ותיקים יחסית . לשעבר והיתר באו ממגוון ארצות מוצא אחרות

 .שנים ורק אחוזים ספורים עלו במהלך חמש השנים האחרונות 16-למעלה מ

 בת זוג/ומרביתם נשואים או חיים עם בן 43 הגיל הממוצע של ההורים הוא. 

 נמצאו הבדלים מובהקים בין המגזרים: 

 ב"י-'דרוזי יש בממוצע יותר ילדים בכלל ויותר ילדים בכיתות א/להורים מהמגזר הערבי. 

 ההורים מהמגזר היהודי משכילים יותר. 

  פחות לעומת רק כשליש מהמש, המשפחות מהמגזר היהודי שני מפרנסים) 70%-כ(ברוב

 .דרוזי/מהמגזר הערבי

  מההורים היהודים סברו כי הכנסת המשפחה מספיקה לכל צורכיהם ) 43%(חלק ניכר

  .דרוזי/בקרב ההורים מהמגזר הערבי 31%לעומת , הבסיסיים או לרובם

  

  ללוכ מבט –השתתפות הילדים בפעילויות . 4

  )3לוח ( תחום פעילותהיקף השתתפות הילדים בכל . א

ועל ידי " הפעולה"על ידי שניתנו , הילדים שמקבלים שירותים בכל המסגרות ףהיקבעוסק ק זה פר

 .עליהם דיווחו ההוריםשמדווח מתייחס למכלול השירותים ההיקף ההשתתפות . גורמים אחרים

  בשעות הלימודים מתלמידי בתי הספר היסודיים מפעילות העשרה בבית הספר  נהנו רביםבכל שנה

- בשנה הראשונה ו 67%: )ס"כמו במתנ(בבית הספר וגם מחוץ לבית הספר גם  צהרייםאחר האו /ו

 .בשנה השנייה 77%

 יסודיים הספר תלמידי בתי המ 50%השתתפו  הראשונהבשנה  :שיעורי העשרה בבית הספר

ממצא זה עולה בקנה אחד עם דיווח הסוכנות כי בשנה . 63% – השנייהובשנה העשרה בשיעורי 

מתלמידי בתי הספר היסודיים היו זכאים  100%. עשרהההשתנתה הפריסה של חוגי ה השנייה

 .)כל אחד לשני חוגים, מהילדים היו זכאים לחוגי העשרה 55% הראשונהבשנה ( לחוג אחד

 נו מהעשרהנהמתלמידי בתי הספר היסודיים  44%, בכל שנה :צהרייםחוגי העשרה אחר ה. 

 ירד  השנייהבשנה  .מכלל הילדים סיוע רגשי) 19%(כחמישית קיבלו  הראשונהבשנה  :סיוע רגשי

ניתנו פחות  השנייהבשנה , יםילפי דיווח הארגונים האחרא. בלבד 6%-שיעור זה בצורה חדה ל

התמקדו וינט 'והג ITC-ה, אולם. והחל בעבודת ITC-הו וינט'מענים ישירים לילדים על ידי הג

 .דיםהדרכות למטפלים בילבבעיקר במתן הכשרות ו

 בכל שנה כרבע מהילדים קיבלו סיוע לימודי :סיוע לימודי. 

  לעומת המגזר היהודי בצפון, דרוזי/גדולים יותר בשדרות ובמגזר הערבי בשנה השנייההשינויים: 

 שנה לעומת ה, עשרה בבית הספרההשיעורי מ השנייהיותר ילדים נהנו בשנה : בשדרות

חוגי השתתפות בלא נמצא הבדל בשיעור ה ).בשנה השנייה 67%-ל 49%-מיה יעל( הראשונה

) 19%-ל בשנה הראשונה 34%-מירידה (פחות ילדים קיבלו סיוע רגשי  .צהרייםהעשרה אחר ה

 ).בשנה השנייה 24%-ל 36%-מירידה (וסיוע לימודי 
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 השתתפו יותר ילדים  השנייהבשנה , הראשונהשנה לעומת ה נמצא כי: דרוזי/במגזר הערבי

ופחות השתתפו בחוגי  )בשנה השנייה 78%-ל 63%-מיה יעל(ית הספר העשרה בבבשיעורי 

פחות ילדים קיבלו סיוע רגשי . )בשנה השנייה 30%- ל 42%-ירידה מ( צהרייםהעשרה אחר ה

   .)3%-לבשנה הראשונה  35%-מירידה (

  

  )התלמידים אחוזי(ת אוכלוסייה וקבוצשנת פעילות ולפי  ,השתתפות תלמידים בפעילויות: 3לוח 

  

  שנה שנייה                שנה ראשונה           

  כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
                  1תחומי הפעילות

  78  59  67  ***63  63  49  49  *50  2העשרה בבית הספר
  30  48  41  ***44  42  45  39  44  2צהרייםהעשרה אחר ה

 בבית העשרה :מסכם מדד
  84  75  76  *77  77  66  62  67  2הצהריים ואחר או/ו הספר

  11  25  24  ***22  11  31  36  ***28  3סיוע לימודי
  3  5  ***19  ***6  35  15  ***34  ***19  4, 3סיוע רגשי

                  

בהם שמספר התחומים 
ס "משתתף כל תלמיד בבי

  100  100  100 ***100  100  100  ***100  100  כ"סה –יסודי 
0  25  26  25  22  25  20  25  30  
1  35  24  35  42  41  36  39  50  
2  30  35  29  31  27  35  29  16  

4-3  10  15  11  5  7  9  7  4  
*p<0.05 ;***p<0.001  

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה: הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  ל להשתתף במספר תחומיםוכי כל תלמיד יכ 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
  ס יסודי בלבד"תלמידי בי 2
  .כלל התלמידים 3
ח "ז או בתשס"הילד קיבל סיוע רגשי בתשס: יההשנישנה ב; ז"הילד קיבל סיוע רגשי בתשס: הראשונהשנה ב 4

  ח"ז וגם בתשס"או בתשס

  
   )3לוח ( משתתף כל ילד םבהשמספר תחומי הפעילות . ב

מספר תחומי הפעילות שבהם ככל ש. השתתף כל ילד משמעות רבה םבהשלמספר תחומי הפעילות 

 של הילדמכלול צרכיו לענות על  וסיכוייויותר מלא המענה שהוא מקבל  כך, יותרגדול ילד משתתף ה

  . גדולים יותר

 תחום  לא יסודי לא השתתפו באףבית ספר רבע מהילדים גילאי סקר נמצא כי שני מועדי הב

 .אחד פעילות

  זהבמקצת שיעור  ירד השנייהבשנה . יותרבמעל לשליש מהילדים השתתפו בשני תחומי פעילות או 

 .34%-לבשנה הראשונה  40%-מ -
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 ובמגזר היהודי בצפון השיעור , ובשדרות דרוזי/השנים גדולים יותר במגזר הערבי הפערים בין

 :נשאר דומה

 לא תפו באףתעלה שיעור התלמידים מבתי הספר היסודיים שלא הש דרוזי/מגזר הערביב 

או  וירד שיעור המשתתפים בשני תחומים, השתתפו בתחום אחדשאו פעילות אחד תחום 

 .יותרב

 יותרבאו תחומים  שניד שיעור המשתתפים בבקרב ילדי שדרות יר. 
  

  .כל אחד מהתחומיםבשתתפות הבהמשך נפרט עוד את דפוסי ה

  העשרה בפעילויותהשתתפות . 5

תלמידים על ידי הסוכנות ל, צהרייםבבית הספר ואחר ההעשרה פעילויות ניתנו  "הפעולה"במסגרת 

במסגרת בית הספר ואחר ניתנו באותם יישובים  ותנוספהעשרה  פעילויות. בבתי ספר יסודיים

דיווח ההורים מתייחס לפעילויות העשרה , כאמור. ציבוריים ופרטיים, על ידי גורמים שונים צהרייםה

  .של הסוכנות ושל גורמים נוספים גם יחד

  שיעורי העשרה בבית הספרהשתתפות ב 5.1
  שיעורי העשרה בממוצע ובשנה השנייה 1.7-כל ילד בהשתתף  הראשונהשנה בעולה כי  4מלוח 

 .בממוצעשיעורים  2.1-ב - ביותר שיעורי העשרה

 כמעט  דרוזי/ואילו במגזר הערבי) בשדרות ובצפון( עיקר השינוי בין השנים נמצא במגזר היהודי

 .לא נמצא הבדל בין השניםש
  

 קודמתהשנה ר במאששיעורי העשרה שאלנו את ההורים האם ילדם השתתף ביותר  סקרשני מועדי הב

לשנה נעשתה בהשוואה יעורי העשרה שבמועד הראשון של הסקר ההשתתפות של הילדים ב. פחותבאו 

לשנה שלאחר מלחמת תה יההשוואה הי ,אילו במועד השני של הסקרו ,שקדמה למלחמת לבנון השנייה

השוואה בין השנים שונה בכל המשמעות ". הפעולה"לשנה הראשונה ליישום  ,כלומר. לבנון השנייה

לשירותים שהיו קיימים , "הפעולה"יישום  שלפניההשוואה היא לשנה  שבמועד הראשוןבעוד . מועד

לשירותים שהיו , "פעולה"בה החלה הש הההשוואה היא לשנ במועד השני; ביישוב לפני מבצע החירום

, כלומר. קשר למבצע החירוםודות למבצע החירום ולשירותים שהיו קיימים ללא הקיימים ביישוב 

שנה הקודמת לעומת הבמועד השני של הסקר העשרה שיעורי ההורים שסברו שילדם השתתף ביותר 

בשנה הראשונה  וניתנשהעשרה השיעורי היקף  לעומת –העשרה שיעורי על תוספת של למעשה  והעיד

מוצג שיעור  4בלוח . של השירותים בעקבות מבצע החירום דן במידת הרחבתםק זה פר ".הפעולה"של 

  .העשרה בבית הספרשיעורי התלמידים שהוריהם סברו שילדם השתתף ביותר 

 העשרה באותה שנהשיעורי ההורים כי כשליש מהילדים השתתפו ביותר  וווחיבכל שנה ד. 

  בשנה  22%-מ :הביותר שיעורי העשרהשתתפו וח כי דּולגביהם שיעור הילדים שבשדרות עלה

יחד עם הדיווח על מספר ממוצע גבוה יותר של שיעורי , ממצא זה. השנייהבשנה  33%-ל, הראשונה

העשרה בבית הספר השיעורי הרחבת  על מתאים לדיווח הסוכנות ,תתף כל ילדהש הםבשהעשרה 

 .הפעילות במקום ממוגןלקיים את  ידכ, צהרייםאחרי ה םחוגיצמצום העל בשנה השנייה ו
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השתתפו ילדיהם דרוזי כי /מהילדים מהמגזר הערבי) 47%(כמחצית ם של ההוריסברו הראשונה בשנה 

בשנה השנייה ירד שיעור ). 22% –וח לגבי ילדי שדרות מהשיעור שדּו 2יותר מפי (ביותר שיעורי העשרה 

  .35%-השתתפו ביותר שיעורי העשרה לשהילדים 

שנת פעילות וקבוצות לפי  ,בבית הספרהעשרה שיעורי בתלמידי בתי ספר יסודיים  תהשתתפו: 4לוח 
   אוכלוסייה

  

  שנה שנייה             שנה ראשונה           

 כ"סה
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

  /ערבי
דרוזי 
 כ"סה  צפון

יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

  /ערבי
דרוזי 
  צפון

  2.5  2.0  2.0 ***2.1  2.4  1.7  1.6 ***1.7  מספר חוגים ממוצע לכל תלמיד
                  

   פוהשתתש יםהתלמידאחוז 
  לעומת השנה ביותר חוגים 

  35  29  33  31  47  35  ***22  ***35  1קודמתהשנה ה
***p<0.001  

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה: הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"של כוכביות בטור ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  .ז"ח בהשוואה לתשס"בתשס: השנייהבשנה ; ו"ז בהשוואה לתשס"בתשס: הראשונהבשנה  1
  

  צהרייםאחר ההעשרה השתתפות בחוגי  5.2
  את החוגים  ההצהרים כללגם ההשתתפות בחוגים אחר , העשרה בבית הספרהבדומה לפעילויות

 .ועל ידי סוכני פעילות בלתי פורמלית אחרים" הפעולה" על ידישניתנו 

  בממוצע צהרייםחוגי העשרה אחר ה 1.5-כל ילד בהשתתף בכל שנה מראים כי  5הממצאים בלוח. 

  1.3- ל 1.7-מ( שנייההירד בשנה ות רבשדים הממוצע גמספר החו.(  

 בדלים משמעותיים בין השניםנמצאו ה לא במגזר היהודי בצפון. 

 שנה מאשר בבשנה השנייה  חוגי העשרה יותרכל ילד השתתף בממוצע ב, דרוזי/במגזר הערבי

בממוצע  דרוזי/מהמגזר הערביהילדים השתתפו  השנייהבשנה ). 1.9-ל 1.6-מ היעלי( ראשונהה

 .חוגי העשרה במספר הגדול ביותר של
  

האם ילדיהם השתתפו בכל שנה ביותר חוגי ההורים גם נשאלו , בדומה לשיעורי העשרה בבית הספר

  . העשרה אחר הצהריים או בפחות

  לעומת (וח כי השתתפו ביותר חוגים בשנה הראשונה דּובלבד מהילדים  16%לגבי  עולה כי 5מלוח

 .34%-שיעור זה להוכפל בשנה השנייה ). מלחמהשקדמה לשנה ה

 בשנה  65%-בשנה הראשונה ל 22%-מ :הרב ביותר דרוזי נמצא שיעור הגידול/במגזר הערבי

  .השנייה
  

  ההוריםעשרה בעיני הה עילויותפ 5.3
  בהם השתתפו התלמידיםש יםהחוג. א

  :עולה כי 5מלוח  
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 הן המגזר (מהצפון מהילדים שלושה רבעים השתתפו  הראשונהבשנה , חם של ההוריםעל פי דיוּו

בחוג דומה בשנה שקדמה שדרות של ילדי המכריע  םרובו) דרוזי/היהודי והן מהמגזר הערבי

 .למלחמה

 בשנה השנייה ירד שיעור הילדים שהשתתפו בחוג דומה בשנה קודמת , על פי דיווחם של ההורים

  .לשני שלישים") הפעולה"לעומת השנה הראשונה ליישום , כלומר(

  החדה שנמצאה  ירידהלעומת ה, )68%-ל 75%-מ(במגזר היהודי בצפון חלה ירידה קלה בלבד

 ).41%-ל 72%-מ(דרוזי בצפון /ובמגזר הערבי) 59%-ל 96%-מ(בשדרות 

 כי הילדים נהנו ממגוון חוגי העשרה שונים בכל שנה, נראה אם כך. 

  
שנת פעילות וקבוצות לפי  צהרייםאחר התלמידי בתי ספר יסודיים בחוגי העשרה השתתפות : 5לוח 

   אוכלוסייה

  

  שנה שנייה  שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  כ"סה  צפון
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  1.9  1.5  1.3  ***1.5  1.6  1.4  1.7  1.5  חוגים ממוצע לכל תלמיד' מס

                  

השנה  פוהשתתש יםהתלמידאחוז 
  65  30  34  ***34  22  15  *21  **16  1ביותר חוגים ביחס לשנה קודמת

                  

בחוג  פוהשתתש יםהתלמידאחוז 
  41  68  59  ***64  72  75  96  76  2דומה השנה ובשנה שעברה

*p<0.05 ;**p<0.01  ;***p<0.001  
, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה: הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  .ז"ח בהשוואה לתשס"בתשס: בשנה השנייה; ו"ז בהשוואה לתשס"בתשס: בשנה הראשונה 1
  .ז"ח ובתשס"בתשס: בשנה השנייה; ו"ז ובתשס"בתשס: בשנה הראשונה 2

  
   פעילות העשרהין בהעניעשרה על ההשפעת ההשתתפות בפעילות ה. ב

האחראים על תחום ההעשרה סברו כי ההשתתפות בפעילויות אלה עשויה לעורר את  ,השנייהבשנה 

 -  ההורים שילדיהם השתתפו בפעילות העשרה. רצון הילדים להשתתף בפעילויות דומות גם בעתיד

רוצים להשתתף בפעילות העשרה ם הילדיכך האם בעקבות  נשאלו - צהרייםבבית הספר ואחר ה

 ,העשרהרבים מהילדים רוצים להשתתף בפעילויות , וח ההוריםמצא כי לפי דיּונ). 1תרשים ( בעתיד

חר אבית הספר ופעילויות העשרה בבנוגע לכך דיווחו  70% - דרוזי/והדבר בולט עוד יותר במגזר הערבי

  ).ת ובצפוןבשדרו(מההורים מהמגזר היהודי  43%-51%לעומת , צהרייםה
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 םבעקבות השתתפותאחרת /רצון תלמידי בתי ספר יסודיים להשתתף בפעילות נוספת: 1תרשים 
העשרה ופעילות פעילות העשרה בבית הספר לפי , דיווח ההוריםעל פי  בפעילויות העשרה

  )אחוזי התלמידים(שנה שנייה , אחר הצהריים

 

  העשרה בעיני ההורים הפעילות  ה שלחשיבות. ג

העשרה בעקבות השתתפות הנבדק האם ההורים מייחסים חשיבות רבה יותר לפעילויות  השנייהבשנה 

 תה להגביר אתיהי "הפעולה"מפני שאחת ממטרות  ,חשובה זו נקודה. ילדיהם בפעילות העשרה

  .בתוכניות העשרה ופנאיינות יהתענה

  הן (נוספת או אחרת מההורים חיפשו מידע או רשמו את ילדיהם לפעילות העשרה ) 30%(כשליש

 .בעקבות השתתפות ילדיהם בפעילות העשרה, )צהרייםבבית הספר והן אחר ה

 מההורים עשו זאת) 53%(למעלה ממחצית  דרוזי/במגזר הערבי . 

 העידו כי הם מייחסים כיום  דרוזי/ההורים מהמגזר הערבישל ) 90%(המכריע  םרוב, זאת ועוד

 ).צהרייםבבית הספר או אחר ה(חשיבות רבה יותר להשתתפות ילדיהם בפעילות העשרה 

 אך , ההורים מהמגזר היהודי מייחסים גם הם חשיבות להשתתפות ילדיהם בפעילות העשרה

 ).גזר היהודי בצפוןבמ 66%- שדרות וב 64%(במידה פחותה 
  

  שרהעהשביעות רצון מפעילויות ה. ד

  :בתחום ההעשרה שניתנו לילדיהםהשירותים מכלול  לגביההורים להלן תוצג הערכת 

  שילדיהם ההורים אולם חשוב להדגיש כי , העשרההאמנם לא כל ילדי היישוב השתתפו בפעילויות

פעילויות בשני מועדי ההיבטים של הממגוון רבה שביעות רצון הביעו  אלוהשתתפו בפעילויות 

עשרה היה בשביעות הרצון משיעורי היהעל. השנייהה בשביעות הרצון בשנה יעלית עם מגמ, הסקר

" במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"התבטאה בשיעור המדווחים על שביעות רצון בבית הספר 

  :למשל. )6לוח (

 בשנה  61%-שיעור ההורים שחשבו ששיעורי ההעשרה תרמו לקידום הילד ולהתפתחותו עלה מ

 :בשנה השנייה 81%-הראשונה ל

43
51

70

48
43

70

ערבי צפוןיהודי צפוןיהודי שדרות

בפעילות העשרה אחה"צ  בפעילות העשרה בבית הספר
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  בהתאמה 83%-ל 69%-מ(שיעורי ההעשרה היו מעניינים יותר.( 

  בהתאמה 77%-ל 71%-מ(שביעות רצון מרמת המדריכים עלתה.( 

  הפעולה"שביעות הרצון של הורים תושבי שדרות עלתה בצורה ניכרת בשנה השנייה של": 

  שנה השנייהב 74%לעומת , היו שבעי רצון מאיכות החוגים 46%בשנה הראשונה רק. 

  בשנה השנייה 62%לעומת , בלבד היו שבעי רצון ממגוון החוגים 16%בשנה הראשונה. 

  בשנה השנייה 91%לעומת , סברו שהחוגים מעניינים) 46%(בשנה הראשונה כמחצית. 

 

העשרה המשיעורי ) "רבהבמידה "או " במידה רבה מאוד"שענו ( שביעות הרצון של ההורים: 6לוח 
  )ההורים אחוזי( וקבוצות אוכלוסייהלפי שנת פעילות  ,בבית הספר

  

  שנה שנייה  שנה ראשונה

  כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

דרוזי /ערבי 
 כ"סה  צפון

יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

דרוזי /ערבי 
  צפון

  73  74  74  73  68  66  46  65  מאיכות החוגים

  69  70  76  70  --   --   --   --   מעומק ועושר הידע שנלמד

  75  78  81  77  74  72  56  71  המדריכיםמרמת 

  75  86  81  83  --   --   --   --   מיחס המדריכים

  76  59  62  *63  54  53  **16  **51  ממגוון החוגים

  71  77  79  75  63  68  54  67  משעות הפעילות

  76  80  77  79  78  80  89  80  מעלות ההשתתפות

  85  90  *75  *88  85  87  74  86  ממיקום הפעילות

  85  82  91  83  80  70  *46  *69  החוגים מעניינים

החוגים תורמים לקידום 
  81  80  89  81  74  60  56  61  ולהתפתחות הילד

*p<0.05   
**p<0.01   

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  

  ):7לוח ( השניםבשתי נשארה דומה  צהרייםעשרה אחר ההרצון מחוגי ההשביעות 

  מיחס המדריכים , )בשני מועדי הסקר 80%(ההורים הביעו שביעות רצון בעיקר מאיכות החוגים

 ).בשנה השנייה 84%-בשנה הראשונה ו 81%(ומרמת המדריכים ) בשנה השנייה 89%(

 עלייה מ(ים מאיכות החוג, לדוגמה. שביעות הרצון של ההורים תושבי שדרות עלתה בשנה השנייה -

 ).בשנה השנייה 91%-ל 82%

 בשנה הראשונה . דרוזי ירדה בשנה השנייה/שביעות רצונם של ההורים מהמגזר הערבי, לעומת זאת

גם שביעות הרצון . 65%רק  –בשנה השנייה , היו שבעי רצון מאיכות החוגים) 100%(כל ההורים 

בשנה הראשונה ההורים מהמגזר ניתן לשער כי . בהתאמה 76%-ל 92%-מרמת המדריכים ירדה מ

, לעומת זאת. דרוזי הביעו שביעות רצון גבוהה מעצם קיומם של חוגי ההעשרה בהיקף גדול/הערבי

 .נראה כי הם היו ביקורתיים יותר כלפי איכות חוגי ההעשרה הקיימים, בשנה השנייה
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עשרה המחוגי ה ")רבהבמידה "או " במידה רבה מאוד"שענו (שביעות הרצון של ההורים : 7לוח 
  )ההורים אחוזי(לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה  ,צהרייםאחר ה

  

  שנה שנייה  שנה ראשונה

  כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
  כ"סה דרוזי צפון/

יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

דרוזי /ערבי 
  צפון

  65  82  91  **80  100  78  82  80  מאיכות החוגים

  65  81  80  79  --   --   --   --   מעומק ועושר הידע שנלמד

  76  85  91  84  92  80  82  81  מרמת המדריכים

  85  87  95  89  --   --   --   --   מיחס המדריכים

  55  64  67  63  83  71  62  71  ממגוון החוגים

  63  82  86  *80  78  83  *70  82  משעות הפעילות

  55  45  57  46  52  43  44  43  מעלות ההשתתפות

  67  75  81  74  91  78  *65  78  ממיקום הפעילות

  83  92  91  91  --   --   --   --   החוגים מעניינים

החוגים תורמים לקידום 
  85  90  86  89  --   --   --   --   ולהתפתחות הילד

*p<0.05 ;**p<0.01 
, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"בטור של  כוכביות; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי

  
   )8לוח ( ילדיםלפעילויות משותפות להורים ו. ה

שיתוף ההורים , ובכלל זה ,קהילההסוכנות בעבודתה היבטים של חיזוק ההדגישה  השנייהבשנה 

 .םתושביההחוסן הקהילתי של את כחלק מהרצון לחזק את הרשויות ו ,זאת. השונותּבּפעילויות 

עשרה אחר הילדים במסגרת חוגי הלהאם התקיימה פעילות משותפת להורים ונשאלו ההורים 

) 46%(וכמחצית  הם השתתפו בהכי ציינו כי התקיימה פעילות ו) 51%( מההורים כמחצית. צהרייםה

, יחד ילדיםלהורים ולסברו שחשוב שתתקיים פעילות ) 68%(רוב ההורים . יתה פעילותיציינו שלא ה

  ).80%( דרוזי/בעיקר במגזר הערבי

שנה , לפי קבוצות אוכלוסייה ,צהרייםילדים במסגרת חוגי העשרה אחר הלפעילויות להורים ו: 8לוח 
  )ההורים אחוזי( שנייה

  כ"סה  
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

 דרוזי/ערבי
  צפון

  100  100  100  100  כ"סה –ילדים יחד לפעילויות להורים ו
  60  49  45  51  תה פעילות וההורים השתתפויהי
  0  4  0  3  תה פעילות וההורים לא השתתפויהי

  40  47  55  46  יתה פעילותילא ה
          

  חשוב להורה שתתקיים פעילות להורים וילדים יחד
  80  67  64  68  )במידה רבה מאוד או רבה(
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   ליישובפעילויות התורמות לסביבת בית הספר או . ו

פעילויות מ הנאתםלצד  ,בה חיים הילדיםשתרומה לקהילה ולסביבה  היה פן נוסף של העצמת הקהילה

יישוב ובאיזו לנשאלו ההורים האם התקיימה פעילות התורמת לבית הספר או  השנייהבשנה . עשרההה

  ). 9לוח (מידה חשוב שתתקיים פעילות זו 

היישוב במסגרת פעילות העשרה בבית הספר ואחר /ת לסביבת בית הספרופעילויות התורמ: 9ח לו
  )ההורים אחוזי( שנייהשנה , לפי קבוצות אוכלוסייה ,צהרייםה

  

  חוגי העשרה אחר הצהריים  שיעורי העשרה בבית הספר

  כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
פעילות הילדים השתתפו ב
 /ת הספר התורמת לסביבת בי

  53  39  38  40  69  42  36  ***47  היישוב
                  

חשוב להורה שתתקיים פעילות 
 /ת הספר התורמת לסביבת בי

  80  83  81  82  89  86  83  87  )רבה/במידה רבה מאוד( היישוב
***p<0.001   

-יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3מסמנות הבדל מובהק בין ך הכול כוכביות בטור של הס :הערה
  צפון-דרוזי/צפון וערבי-יהודי, שדרות

  
) 47%(עשרה בבית הספר החלק ניכר מההורים דיווחו כי ילדיהם השתתפו בפעילות מעין זו בשיעורי ה

 69%(דרוזי נעשו פעולות רבות יותר /נראה כי במגזר הערבי). 40%(עשרה אחר הצהריים הובחוגי ה

) בהתאמה 39%-ו 42%(לעומת היישובים היהודיים בצפון , )אחר הצהריים 53%-בבית הספר ו

למגזר ) שדרות והצפון(למרות ההבדלים בין המגזר היהודי ). בהתאמה 38%-ו 36%(ובשדרות 

לא נמצאו הבדלים במידת החשיבות שההורים מייחסים , עילות שהתקיימהדרוזי בהיקף הפ/הערבי

  .פעילות חשובה -הרוב הגדול ראו בפעילות התורמת לסביבת בית הספר או היישוב  –לפעילות מעין זו 

  סיוע לימודי. 6

בדרכים  פעלותוכניות אלה . תוכניות שמטרתן לקדם את אוכלוסיית התלמידיםמגוון  הכלל "הפעולה"

  :נותשו

  ופיתוח עבודה מערכתית המקיפה את כלל תלמידי  ההכשר :הממוקדות בצוות בית הספרתוכניות

כגון ( ארוך יותר באמצעות חיזוק צוות המוריםהטווח ב גם אלה נועדו להשפיע תוכניות. בית הספר

 .)ב ומיתרים"מרחבתוכניות 

  תוכניות  .)א ואופק"מלהתוכניות כגון ( תגבור לימודי ישיר לתלמידים מיועדות להעניקהתוכניות

צוות בית  :על ידי גורמים שונים נוונית צהרייםבמהלך יום הלימודים או אחר ה הופעלואלה 

  .מימון מלא של ההוריםבלצוות בית הספר או גורמים חיצוניים , הספר

  

קיבלו סוגי הסיוע הלימודי ש כולל את כלוח על ידי ההורים הסיוע הלימודי שניתן לתלמידים ודּו

שאינם  ועל ידי ארגונים נוספים "הפעולה"במסגרת אשר ניתנו , הילדים בבית הספר או מחוצה לו
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במידה רבה יותר לתגבור הלימודי הישיר  הכירו והיו מודעיםסביר להניח כי ההורים . קשורים אליה

תן כחלק תגבור הלימודי שניה, לעומת, כתוספת למערכת השעות הרגילה בבית הספר קיבלושילדיהם 

אשר , מודעים לתוכניות המערכתיות המופעלות בבית הספרהיו עוד פחות הם . מיום הלימודים הרגיל

סביר להניח שלגבי הסיוע הלימודי לכן . עם צוות בית הספר או עם קבוצות ילדים מסוימות בלבדעבדו 

היה חשוב לברר הן את היקף הצרכים הקיים בתחום הלימודי והן את  .דיווח-בבית הספר יתקבל תת

. צרכיםה לעונים ע שניתנולהבין האם המענים כדי , ההשתתפות של הילדים בתוכניות השונותהיקף 

. כל תלמידהצורך של הילדים בסיוע לימודי נבחן באמצעות השאלה בכמה מקצועות לימוד מתקשה 

המענים שניתנו  .יותרבדר כתלמיד המתקשה במקצוע לימוד אחד או תלמיד הזקוק לסיוע לימודי הוג

גם ביחס , בדומה לתחום העשרה .קיבל סיוע לימודי כלשהו התלמידנבחנו באמצעות השאלה האם 

של הערכתם את ובתחום זה  כלשהו המחקר בדק את היקפי הילדים שקיבלו שירות, לתחום הלימודי

לבין " הפעולה"ות הפרדה בין השירותים שניתנו על ידי ללא יכולת לעש ,את השירותיםההורים 

  .האחריםהשירותים 

  

  המצב הלימודי והסיוע הלימודי בשני שלבי החינוך 6.1
   לפי דיווח ההורים ,שהתקשוהיקף הקשיים הלימודיים והסיוע הלימודי שניתן לתלמידים . א

  )10לוח (    

  במקצוע התקשו  על יסודייםבבתי הספר המהתלמידים ) 58%(למעלה ממחצית , הראשונהבשנה

 .מתלמידי בתי הספר היסודיים 40%לעומת זאת . לפי דיווח הוריהם, לפחותאחד 

  על פי דיווח הוריהם ,לפחותשהתקשו במקצוע אחד ירידה בהיקף התלמידים  החל השנייהבשנה: 

  בשנה השנייה 40%-לבשנה הראשונה  58%-מירידה : על יסודייםהבתי הספר בקרב תלמידי. 

  בהתאמה 30%-ל 40%-מ :יםהיסודיבתי הספר בקרב תלמידי. 

  על פי אותו דיווח, לפחות התקשו במקצוע אחדוח הוריהם על פי דיּושמהתלמידים כמחצית ,

 הראשונהוהן בשנה  על יסודייםו יםהיסודיבתי הספר הן תלמידי (סיוע לימודי כלשהו קיבלו 

 .)השנייהובשנה 
  

 אחוזי(לפי שנת פעילות ושלב חינוך  ,ומתן סיוע לימודיתלמידים הלימודי של ההמצב : 10לוח 
  )התלמידים

  
  שנה שנייה  שנה ראשונה

  יסודי-על יסודי  כ"סה  יסודי-על יסודי  כ"סה
לפי , התלמיד התקשה לפחות במקצוע אחד

  40  30  ***35  58  40  ***50  ווח ההוריםיד
              

מקרב התלמידים שהתקשו לפחות 
  :ווח ההוריםילפי ד, במקצוע אחד

  47  45  46  51  54  52  התלמיד קיבל סיוע לימודי כלשהו
***p<0.001 

  .יסודי ועל יסודי: שלבי החינוך 2כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה: הערה
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  השנייהבשנה , לפי שלב חינוך בה ניתן הסיוע הלימודישהמסגרת . ב

  47%: לתלמידים שהתקשו במקצוע אחת לפחות ניתן במסגרת בית הספרעיקר הסיוע הלימודי 

 .לאחר שעות הלימודים 20%-במהלך יום הלימודים ו

 בקרב  11%לעומת , 26%(יותר סיוע לאחר שעות הלימודים קיבלו  על יסודייםתלמידי בתי הספר ה

 .)תלמידי בתי הספר היסודיים

 57%(במהלך יום הלימודים לימודי יותר סיוע  קיבלותלמידי בתי הספר היסודיים , לעומת זאת ,

 .)בתי הספר העל יסודייםבקרב תלמידי  40%-ה לבהשווא

 במימון מלא של הוריהםסיוע לימודי קיבלו ) 28%( רבע מהתלמידיםמעל ל.  

  

  )12לוח ( ן ההוריםרצוושביעות  )11לוח ( לפי שלב חינוך ,ההוריםפי הערכת על  הסיוע הלימודי. ג

  אכן לימודי  לסיועשנזקקו התלמידים ביישוב  לא כלגם בתחום זה , העשרההבדומה לפעילויות

סיוע קיבלו שילדיהם  מהעובדה ההוריםשביעות רצונם של שחשוב לשים לב , עם זאת. קיבלו אותו

 .גבוהה יחסית הייתהלימודי 

  וכי ) 57%-כ(דם הספיק לימודי לילהבשני מועדי הסקר שיעורים דומים של הורים סברו כי הסיוע

 ).63%-כ( "רבהמידה "ב או "מידה רבה מאוד"הסיוע הלימודי קידם את ילדם ב

 לבין הערכתם הורי תלמידי בתי הספר היסודיים  ם שלהערכתין לא נמצאו הבדלים משמעותיים ב

 .העל יסודייםבתי הספר  ישל הורי תלמיד
  

לפי , )"מידה רבה"או ב" מידה רבה מאוד"בשענו ( על פי הערכת ההוריםלימודי הסיוע ה: 11לוח 
   )התלמידים אחוזי(שלב חינוך שנת פעילות ו

  
  שנה שנייה  שנה ראשונה

  יסודי-על  יסודי  כ"סה  יסודי-על  יסודי  כ"סה
  55  56  55  62  57  60  הסיוע הלימודי הספיק

              

  60  62  61  67  62  65  הסיוע הלימודי קידם את התלמיד
  

  ):12לוח (ההורים על היבטים שונים של שביעות רצון מהסיוע הלימודי  בשנה השנייה נשאלו

  יתה גבוהה ודומה ברוב ההיבטיםיהלפי שלבי חינוך קבוצות השביעות הרצון של ההורים משלוש. 

 מאיכות העזרה הלימודית יסודיים בלבד -בתי ספר עלהלומדים ב לילדים םהורי של נםשביעות רצו

שביעות הרצון של הורים לתלמידי בתי ספר יסודיים מנמוכה יותר הייתה ת ההשתתפות ומעלּו

 .יסודיים-יסודיים ועלשילדיהם לומדים בבתי ספר  משביעות רצונם של הוריםבלבד או 
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מהיבטים שונים , )"מידה רבה"או ב" מידה רבה מאוד"בשענו ( שביעות הרצון של ההורים: 12 לוח
  )ההורים אחוזי( שנה שנייה, שלב חינוךהסיוע הלימודי לפי של 

  :הורים לתלמידים בבית ספר    
  יסודי-יסודי ועל  יסודי בלבד-על  יסודי בלבד  כ"סה  

  74  65  74  71  מאיכות העזרה
  77  76  78  77  מרמת המורים
  82  79  85  81  מיחס המורים

  60  63  65  62  ממגוון העזרה הקיימת
  70  75  80  75  בהן ניתנת העזרה שמהשעות 

  71  67  80  72  ההשתתפותמעלות 
  85  87  89  87  בו ניתנת העזרהשמהמיקום 

   

  המצב הלימודי והסיוע הלימודי בקרב שלוש קבוצות האוכלוסייה 6.2
   לפי קבוצות אוכלוסייה ,שהתקשוהקשיים הלימודיים והסיוע הלימודי שניתן לתלמידים . א

  )13לוח (     
  לפחות תקשו במקצוע אחדדיווחו כי ילדיהם השני שלישים מההורים משדרות , הראשונהבשנה ,

 .דרוזי/מהתלמידים מהמגזר היהודי בצפון וכשליש מהתלמידים מהמגזר הערבי לעומת מחצית

  לפחות שהתקשו במקצוע אחדחלה ירידה בהיקף התלמידים , השנייהבשנה: 

  45%-ל 66%-מירידה  -בקרב תלמידי שדרות. 

  36%-ל 50%-מרידה י -בקרב תלמידי המגזר היהודי בצפון. 

 25%-ל 37%-מירידה  - דרוזי/בקרב תלמידי המגזר הערבי. 

  יהודיהמגזר הבקרב נמצא הגבוה ביותר כלשהו  לימודי קיבלו סיועהתלמידים שהתקשו ואחוז 

 .דרוזי/המגזר הערביבקרב  -צפון והנמוך ביותר ב

 מ(דרוזי /המגזר הערביעלה בקרב שיעור התלמידים שהתקשו וקיבלו סיוע , בהשוואה בין השנים-

 .)39%-ל 45%-מ –שדרות והן ב ;50%-ל 55%-מ – הן בצפון( וירד בקרב היהודים) 36%-ל 30%

 
הושפעה  הירידה בשנה בשנייה בהיקף התלמידים שעל פי דיווח הוריהם התקשו במקצוע אחד לפחות

ורמים נוספים שהחלו לפעול ועל ידי ג "הפעולה"שניתן במסגרת הרב ככל הנראה מהסיוע הלימודי 

, נוסף לכך, בצפון .לאחר מלחמת לבנון השנייהמיד , ובצפון, בדרום עם הימשכות ירי הטילים שם

כאשר חלפו רק מספר חודשים , בשנה הראשונה, כלומר .גם מהזמן שחלף מהמלחמההשפיע 

לאחר , נה השנייהבש ,לעומת זאת. בין היתר בתחום הלימודי, עדיין נמצאו קשיים רבים, מהמלחמה

    .ככל הנראה עוצמת הקשיים ירדה, שחלפו כשנתיים מהמלחמה
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 אחוזי(תלמידים עם קשיים לימודיים וקבלת סיוע לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה : 13לוח 
  )התלמידים

  

  שנה שנייה  שנה ראשונה

  כ"סה
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
התלמיד התקשה לפחות במקצוע 

  25  36  **45  ***35  37  50  ***66  ***50  ווח ההוריםילפי ד, אחד
                  

מקרב התלמידים שהתקשו לפחות 
התלמיד קיבל סיוע  :במקצוע אחד
  36  50  *39  **46  30  55  45  ***52  לימודי כלשהו

*p<0.05 ;**p<0.01  ;***p<0.001  
, שדרות-יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי

  
   בשנה השנייה, בוצות אוכלוסייהבה ניתן הסיוע הלימודי לפי קשהמסגרת  .ב

  :השנייהבו ניתן הסיוע הלימודי בשנה שבנוגע למקום בין קבוצות האוכלוסייה נמצאו הבדלים 

  26%(כרבע , מהתלמידים קיבלו סיוע לימודי בבית הספר במהלך יום הלימודים) 47%(כמחצית (

נהנו ) 28%(וכרבע נוספים  קיבלו סיוע לימודי אחרי שעות הלימודים בבית הספר או במרכז למידה

 .םהמסיוע לימודי במימון מלא של הורי

  שיעור דומה של תלמידים מכל המגזרים קיבלו סיוע לימודי אחרי שעות הלימודים בבית הספר או

 .במרכז למידה

 במהלך יום שניתן סיוע לימודי ב מדובר :נמצאו הבדלים משמעותיים בין המגזרים בשני עניינים

 :הסיוע במלואו מכיסם של ההוריםן הלימודים ובמימו

 47% –בצפון , מתלמידי שדרות קיבלו סיוע לימודי במהלך יום הלימודים 58%-בעוד ש 

 .דרוזי קיבלו סיוע כזה/בלבד מתלמידי המגזר הערבי 33%-מתלמידי המגזר היהודי ו

  מודי קיבלו סיוע לי) דרוזי/הן מהמגזר היהודי והן מהמגזר הערבי(כשליש מתלמידי הצפון

 .בלבד מתלמידי שדרות 11%לעומת , במימון מלא של הוריהם

  
של  רצוןשביעות ו )14לוח (לפי קבוצות אוכלוסייה , על פי הערכת ההורים הסיוע הלימודי. ג

  )15לוח (ההורים 
  כי הסיוע הלימודי הספיק סברו ש )דרוזי/מהמגזרים היהודי והערבי( ההורים תושבי הצפוןשיעור

 ".הפעולה"היה דומה בשתי שנותיה של ) 62%-כ(את ילדם וקידם ) 56%-כ(

  ונעשתה עלתה במידה ניכרת הסיוע הלימודי לגבי ההורים משדרות  ם שלהערכת השנייהבשנה

- מו הסיוע הספיקדיווחו ששבשיעור ההורים  59%-ל 36%-מה יעלי: דומה לזו של ההורים מהצפון

  .את ילדםשהסיוע קידם בשיעור ההורים שדיווחו  65%-ל 43%
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לפי , )"מידה רבה"או ב" מידה רבה מאוד"בשענו ( על פי הערכת ההורים לימודיהסיוע ה: 14לוח 
  )התלמידים אחוזי(שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה 

  

  שנה שנייה שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  57  54  59  55  52  60  **36  *58  הסיוע הספיק

                  

  64  59  65  61  60  65  *43  64  הסיוע קידם את התלמיד
*p<0.05 ;**p<0.01  ;***p<0.001  

, שדרות-יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  

  :)15לוח ( נשאלו ההורים על היבטים של שביעות רצון מהסיוע הלימודי השנייהשנה ב

  גבוהה ודומה ברוב ההיבטיםתה יהימשלוש קבוצות האוכלוסייה רצון של ההורים השביעות. 

  מרוצים מעלות ההשתתפות בסיוע הלימודיהיו מההורים  )48%(כמחצית  דרוזי/הערביבמגזר ,

פער זה בין  .בקרב ההורים משדרות 84%לעומת היהודי בצפון וההורים במגזר בקרב  74%לעומת 

כך שבמגזר זה נמצא כי יכול להיות קשור ללהורים מהמגזר היהודי  דרוזי/ההורים מהמגזר הערבי

במסגרת בית הספר היקף המענים שניתנו ויחסית ה וגבבמימון מלא של ההורים היקף המענים 

 . נמוך יחסית) ללא תשלום( בשעות הלימודים

 בהן ניתן הסיועשהשעות איכות העזרה ומגם פחות שבעי רצון מ דרוזי/ההורים מהמגזר הערבי. 
  

מהיבטים שונים , )"בהמידה ר"או ב" מידה רבה מאוד"בשענו ( שביעות הרצון של ההורים: 15 לוח
  )ההורים אחוזי( שנייהשנה , הסיוע הלימודי לפי קבוצות אוכלוסייהשל 

  צפון דרוזי/ערבי  יהודי צפון  יהודי שדרות  כ"סה  
  65  71  71  70  מאיכות העזרה
  79  76  78  77  מרמת המורים
  76  82  84  82  מיחס המורים

  53  63  61  62  ממגוון העזרה הקיימת
  61  76  72  74  בהן ניתנת העזרה שמהשעות 

  48  74  84  ***72  מעלות ההשתתפות
  78  88  87  86  בו ניתנת העזרהשמהמיקום 

***p<0.001  
, שדרות-יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
  .צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  

   סיוע רגשי. 7

מדובר . סיוע רגשי לילדיםהעניקו מגוון גורמים בדרום ירי הטילים ו שנייהמלחמת לבנון הבעקבות 

מסגרת ב .לאנשי מקצוע נוספים ולהורים, דרך הכשרות לצוותים החינוכיים, עקיף ובעיקרבסיוע ישיר 

ע סיו. ITC-וינט וה'הסיוע הרגשי על ידי הגניתן  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות  ן שלתפעול

גם בתחום . נוספים מגזר שלישי ארגונימיבוריים ווצ פרטייםמגופים נוסף ניתן על ידי אנשי מקצוע 

הילדים שמקבלים סיוע מכלל הגורמים ואת הערכת הסיוע על ידי  ףהמחקר את היקבדק פעילות זה 

  .לבין סיוע אחר" הפעולה"מטעם  ןד בין הסיוע שניתיללא יכולת להפר, ההורים
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בעבודה גם . להכשרת הצוותים ּכּוונה ITC-ועבודת ה ,גניםלפעילות מניעה ּבַ ונה ּוּכוינט 'עיקר עבודת הג

בסקר נשאלו . ענים רגשיים לתלמידיםמ ומשרד החינוך ניתנייעוצי ב-השירות הפסיכולוגיהשוטפת של 

הרגשיים של  םהחשוב לסייג ולומר כי מידת קשיי .בלבד 17-6אודות ילדיהם גילאי על ההורים 

תם של התמודדו לגבי מידתההורים של  םהערכתמה שנבדק הייתה . או עוצמתם לא נבדקה הילדים

נערכו דבר נוסף שחשוב לציין הוא כי הראיונות . מצב החירוםעם קשיים רגשיים בעקבות  ילדיהם

ים לעבר לא נורו טילשכמעט בתקופה זו . בדרוםבתחילת תקופת רגיעה , 2008יולי -בחודשים יוני

  . יישובי עוטף עזה

אנשי המקצוע ברמת התבקשו  ,הערכההמחקר במסגרת , הראשונהנה בש :המצב הרגשי של הילדים

ילדים מתח וחוסר שקט ההפגינו , לדעת רבים מהם. השטח לתאר את מצב הילדים בעקבות המלחמה

שייכות באבדן אמון ובמשבר ואופיינו ; טראומטיים-פוסטתסמינים בדרגות שונות של ; בבית הספר

ובהחרפה של מצבי מצוקה כרוניים של ; הגברת התנהגות סיכון בקרב בני נוער ;המגורים למקום

בעיות מלחץ ומילדים רבים סבלו שלאחר המלחמה  עלהמחקרים נוספים מ. הילדים ומשפחותיהם

מבעיות אלה חלק . עצבנות ותוקפנות, קושי להיפרד מההורים, כגון תגובה קשה לרעשים, התנהגות

מחקרים שנערכו  ).2007, כהן; 2007, שדה(נבעו מהמלחמה וחלקן הוצפו או הוחמרו בעקבות המלחמה 

עם קשיים התמודדו גם הם על כך שהילדים העידו  הראשונהבשנה בתקופה מקבילה לביצוע הסקר 

כי , בצפון דיווחו הורים מיישובים שהופגזו" משאבים"במחקר שנערך על ידי . רגשיים לא מבוטלים

תגובות לחץ ברמה גילו מהילדים מהמגזר הערבי  40%-מהילדים מהמגזר היהודי ו) 32%(כשליש 

 הא ממחוזות הצפון וחיפה נמצא"י-'אודות תלמידי כיתות דעל במחקר ). 2007, להד(גבוהה עד חריפה 

בעלי  66.8%-בעלי חרדה גבוהה ו 8.7%, בעלי חרדה חמורה 4.5% –בקרב הילדים רמת חרדה גבוהה 

 ). 2007, בנבנישתי ואחרים(חרדה מתונה 

  רגשי בקרב שלוש קבוצות האוכלוסייההסיוע ההמצב הרגשי ו 7.1
לפי קבוצות  ,זקוקים לכךשהיו היקף הקשיים הרגשיים והסיוע הרגשי שניתן לתלמידים . א

  אוכלוסייה 
ילדם התמודד עם קשיים רגשיים בעקבות מלחמת להערכתם ההורים האם לו נשאבמחקר הנוכחי 

  . בדרוםירי הטילים /לבנון השנייה

 אחוזי(לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה  ,סיוע רגשיומתן  17-6 גילאיהמצב הרגשי של : 16לוח 
  )התלמידים

  

  שנה שנייה  שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  20  48  ***70  ***45  47  51  ***78  ***52 וח ההוריםּויד, קושי רגשי ילדל

  :עם קושי רגשיילדים מקרב ה
  12  8  ***24  ***11  35  15  ***34  ***19  קיבל סיוע רגשי כלשהוילד ה

***p<0.001  
, שדרות-יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
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:מראים כי 16הממצאים בלוח   

 לדים התמודדו עם קשיים רגשיים בכל קבוצות האוכלוסייה ובשני שלבי שיעורים גבוהים מהי

 :הסקר

 בשנה השנייה 70%-בשנה הראשונה ו 78%: מקרב הילדים משדרות. 

 כמחצית מהילדים בשנה הראשונה והשנייה: מקרב הילדים מהמגזר היהודי בצפון. 

 מהילדים בשנה כמחצית בשנה הראשונה וחמישית : דרוזי/מקרב הילדים מהמגזר הערבי

 .השנייה

  לפי דיווח , כלשהוישיר אחוזים נמוכים מהילדים שהתמודדו עם קשיים רגשיים גם קיבלו מענה

 .בשנה השנייה 11%- מסך כל הילדים עם קשיים רגשיים בשנה הראשונה ו 19%: ההורים

  יקף המ) 24%(בשנה השנייה גבוה היקף הסיוע הישיר שניתן לילדים עם קשיים רגשיים משדרות

מהתלמידים מהמגזר  12%-בלבד מהתלמידים מהמגזר היהודי ו 8%(הסיוע שניתן לילדי הצפון 

 ).דרוזי/הערבי

  חשוב להסביר שבמסגרת פעולתן של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה התקבלה החלטה

לעומת  - הורים ואנשי חינוך –אסטרטגית להתמקד בהכשרות והדרכות למעגל המטפלים בילדים 

 :יש הסברים אפשריים נוספים, עם זאת). פרטני או קבוצתי(תן סיוע רגשי ישיר מ

 עליו התריעו ש,דרוזי/במיוחד במגזר הערבי, מחסור באנשי מקצוע כמו פסיכולוגיים ומטפלים

 .המרואיינים בשנה הראשונה במסגרת מחקר זה

 היכרות עם הבדלים בין ההורים לאנשי המקצוע ביחס להגדרה מהו מענה רגשי ומידת ה

  .המענים הקיימים
  

  השנייהבשנה  בה ניתן הסיוע הרגשישהמסגרת . ב

  ניתנו במסגרת סיוע מפעילויות ה 18%, בבית הספר נוהסיוע הרגשי ניתפעילויות מ) 45%(חלק ניכר

  .ההורים מומנו במלואן על ידיסיוע מפעילויות ה) 37%(למעלה משליש ו תאחר תציבורי

  הסיוע הרב ביותר ניתן במגזר : בהיקף הסיוע בבית הספראוכלוסייה קבוצות לפי נמצא הבדל

נמצא  –בצפון  דרוזי/ובמגזר הערבי; )42%(יותר קטן היה הסיוע בשדרות ; )52%(היהודי בצפון 

 .)25%רק (היקף הסיוע הנמוך ביותר 

  ביותרהסיוע המועט  :במימון מלא של ההוריםבהיקף הסיוע אוכלוסייה קבוצות לפי נמצא הבדל 

בצפון היה גבוה  על ידי ההורים הסיועהיקף מימון ; )28%(נמצא בשדרות  שמומן על ידי ההורים

  .דרוזי/במגזר הערבי 58%-במגזר היהודי ו 38% –יותר 

  מגזר ב –סיוע הלימודי לממצאים העולים גם מה יםדומ אוכלוסייהקבוצות הבדלים אלה לפי

 .במימון מלא של ההוריםפחות מענים במסגרת בית הספר ויותר מענים  וניתנ דרוזי/הערבי
  

  ההוריםהערכת  על פי הרגשיסיוע ה. ג

שקיבלו  עהסיו המידבאיזו התבקשו להעריך עם קשיים רגשיים שקיבלו מענה כלשהו  ילדיםלהורים 

בין מהשוואה  .ם השתפר בעקבות קבלת הסיוע הרגשייהוהאם מצב ילדאכן ענה על הצרכים  ילדיהם

  :)17לוח ' ר ( לשדרות דרוזי/תמונת ראי בין המגזר הערבימצטיירת השנים 
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  במידה" או "מידה רבה מאוד"ק ביספהשדרות סברו שהסיוע ממההורים  27%רק  הראשונהבשנה 

 הראשונהבשנה  דרוזי/במגזר הערבי, לעומת זאת. סברו כך 61% בהש, השנייהשנה הלעומת . "רבה

 .השנייהבלבד בשנה  29%לעומת , קיספהיווחו שהסיוע מההורים ד 59%

 מההורים משדרות העידו שמצב ילדם השתפר 41%רק  הראשונהבשנה , בהתאם לממצאים אלה ,

 .בהתאמה 43%לעומת  77% - דרוזי/במגזר הערבי. השנייהבשנה  65%לעומת 

  מחקרהממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאים נוספים שנאספו במסגרת: 

  סיוע מצומצם של היקף נמצא  היהודיות של צפון אמריקההפדרציות ת פעולרכיבי במיפוי

 .17-6 גילאי רגשי ישיר לילדים

 וינט וה'האחראים על תחום הטיפול בטראומה מהג-ITC  שם , בשדרות התמקדושדיווחו

אנשי המקצוע ניסיונם המצטבר של  ,צעד זה ,הנראהככל  .הפעילו מגוון גדול של מענים

ההדרכות לצוותים גם מענים לצורכי הילדים לאור מצב החירום המתמשך בשדרות ו בהתאמת

ולכן שביעות הרצון בשנה השנייה בשדרות מהסיוע הרגשי , הורים נשאו פרילוהחינוכיים 

 .  עלתה

  סברו  69%-61%(השנה הראשונה לשנייה צפון לא נמצא הבדל משמעותי בין בבמגזר היהודי

 .)סברו שמצב ילדם השתפר 80%- וכ הספיקשהסיוע 

 
שנת לפי , )"מידה רבה"או ב" מידה רבה מאוד"בשענו ( על פי הערכת ההורים רגשיהסיוע ה: 17לוח 

  )התלמידים אחוזי( פעילות וקבוצות אוכלוסייה

  

  שנה שנייה שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  29  69  61  *62  59  61  ***27  ***55  הספיקהסיוע 

  43  81  65  *71  77  80  ***41  ***73  מצב התלמיד השתפר

  57  19  33  28  23  20  59  27  מצב התלמיד לא השתנה

*p<0.05 ;***p<0.001  
, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
 ."?ם חל שינוי במצב הילד מאז קבלת המענה הטיפוליהא"המובהקות מתייחסת לכל ההתפלגות של השאלה  1

  .)0%-2%( מצב התלמיד הורע :לא מוצג
 

ההורים על  נשאלו השנייה בשנה .את הסיוע הרגשי שניתן לילדיהםהמחקר בחן את הערכת ההורים 

ההורים מהסיוע שביעות רצונם של , באופן כללי. של שביעות רצון מהסיוע הרגשישונים היבטים 

מפורטים  18לוח ב. עשרה ומהסיוע הלימודיהמפעילות ה רצונםשביעות מ הייתה נמוכה יותר הרגשי

מהסיוע ") במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שענו ( היבטים שונים של שביעות הרצון של ההורים

  :הרגשי

  ומאיכות הסיוע הרגשי ) 71%(רמת המטפלים מ, )72%(מיחס המטפלים בעיקר ההורים שבעי רצון

)67%(. 
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  בהן ניתן הסיוע שמהשעות , )49%(מרוצים ממגוון המענים הקיים אחוזים נמוכים יותר מההורים

 .)60%(בו ניתן הסיוע שומהמיקום ) 56%(

 במידה פחותה שבעי רצון  דרוזי/ההורים מהמגזר הערבינמצא כי  במרבית ההיבטים שנבדקו

 .מהסיוע הרגשי

  
מהסיוע הרגשי לפי , )"מידה רבה"או ב" מידה רבה מאוד"ב ענוש( שביעות רצון של ההורים: 18 לוח

  )ההורים אחוזי( שנייהשנה , קבוצות אוכלוסייה
  צפון דרוזי/ערבי  יהודי צפון  יהודי שדרות  כ"סה  

  50  71  69  67  מאיכות הסיוע הרגשי
  57  76  69  71  מרמת המטפלים
  50  77  72  *72  מיחס המטפלים

  50  48  50  49  ממגוון המענים הקיימים
  29  63  59  **56  בהן ניתן הסיוע הרגשישמהשעות 

  50  56  78  *63  מעלות ההשתתפות
  50  59  65  60  מהמיקום בו ניתן הסיוע הרגשי

*p<0.05   
**p<0.01   

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
  .צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

  

  המצב הרגשי והסיוע הרגשי בקרב ילדי שדרות 7.2

לבחון לעומק את מצבם של ילדי  השנייהבשל מצב החירום המתמשך באזור עוטף עזה הוחלט בשנה 

הורים תושבי שדרות והוספת שאלות מיוחדות ההכפלת גודל המדגם של : בשני אופנים שדרות

  ).על יסודי/יסודי(ממצאים נבחרים נותחו לפי שלב חינוך  .לקבוצת אוכלוסייה זו

   )19לוח ( לפי שלב חינוך, שדרותקשיים רגשיים בקרב תלמידי  .א

הן גילאי בית ספר יסודי והן גילאי בית ספר על , בשדרות הממצאים מראים כי מרבית התלמידים

  .מקשיים רגשייםסבלו  ,יסודי

  תלמידי בתי  מאשר יותרמקשיים רגשיים תלמידי בתי הספר היסודיים סבלו  הראשונהבשנה

  .)בהתאמה 70%לעומת  86%(הספר העל יסודיים 

 אולם . רגשיושי מודדו עם קהתהתלמידים שאחוז  ירד השנייהבשנה : תלמידי בתי ספר יסודיים

נמצאה , בהשוואה בין השנים .)בשנה השנייה 66%- בשנה הראשונה ל 86%-מ(שיעור זה עדיין גבוה 

לאחוז ) בהתאמה 25%-ל 38%-מ(ירידה בהיקף התלמידים עם קושי רגשי שגם קיבלו סיוע רגשי 

 .דומה לזה שבקרב תלמידי בתי הספר העל יסודיים בשתי השנים

 קשיים בעלי יה מסוימת בשיעור יחלה עלבהשוואה בין השנים : הספר העל יסודיים תלמידי בתי

שקיבלו סיוע רגשי וקשיים רגשיים שסבלו משיעור התלמידים  ).בהתאמה 75%-ל 70%-מ(רגשיים 

 ).25%-כ( היה דומה בשתי השנים
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 לב חינוךפעילות ושנת ומתן סיוע רגשי לפי שמשדרות  17-6גילאי ילדים המצב הרגשי של ה: 19לוח 
  )התלמידים אחוזי(

  
  שנה שנייה  שנה ראשונה

  יסודי-על  יסודי  כ"סה  יסודי-על  יסודי  כ"סה
  75  66  70  70  86  78  ווח ההוריםילפי ד, לתלמיד קושי רגשי

מקרב התלמידים עם קושי רגשי לפי 
   :ווח ההוריםיד

  23  25  24  26  38  34  התלמיד קיבל סיוע רגשי כלשהו
  

  לפי שלב חינוך בשדרות , בה ניתן הסיוע הלימודיש המסגרת. ב

תשובות ההורים מתייחסות . ילדיהם סיוע רגשי באילו מסגרות קיבלוההורים תושבי שדרות נשאלו 

והן סיוע שניתן על ידי אנשי " הפעולה"במסגרת  ITC-וינט וה'הן זה שניתן על ידי הג –למכלול הסיוע 

בה ניתן הסיוע הרגשי שהמסגרת נמצאו הבדלים לגבי . מקצוע וארגונים אחרים שפעלו בשדרות

  :ם בכל שלב חינוךלתלמידי

 סיוע במסגרת קיבלו מתלמידי בתי הספר היסודיים  77% השנייהבשנה , לפי דיווח ההורים

 .)במסגרת ציבורית אחרת 27%-בבית הספר ו 50%(ציבורית 

  בלבד  29% - 65%(שיעור נמוך יותר של סיוע ציבורי בקרב תלמידי בתי הספר העל יסודי נמצא

 .)במסגרת ציבורית אחרת 36%-בבית הספר ו

 23%לעומת , 35%( במימון מלא של הוריהםנעזרו יותר בסיוע  על יסודייםתלמידי בתי הספר ה 

 .)בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים
  

  )20לוח (בשדרות על פי הערכת ההורים  הרגשיהסיוע . ג

  תלמידי בתי הספר העל יסודיים לא נמצא הבדל בין השניםלגבי. 

 סברו אלה  םמההורים לתלמידי 27%רק  הראשונהבעוד שבשנה : תלמידי בתי הספר היסודיים

 .61%-שיעור זה עלה במידה ניכרת ל השנייהבשנה , הספיקשהסיוע הרגשי 

  בקרב תלמידי בתי הספר  –מגמה דומה נמצאה ביחס להערכת ההורים שמצב ילדם השתפר

ועליה  )בשנה השנייה 69%-בשנה הראשונה ל 37%-מ(היסודיים חלה עליה ניכרת בין השנים 

 .)בהתאמה 60%-ל 54%-מ( על יסודייםמתונה מאוד בקרב תלמידי בתי הספר ה
  

 אחוזי( מתן סיוע רגשי לפי שנת פעילות ושלב חינוךבשדרות והמצב הרגשי של התלמידים : 20 לוח
  )התלמידים

  
  שנה שנייה  שנה ראשונה

  יסודי-על יסודי  כ"סה  יסודי-על יסודי  כ"סה
  52  69  61  50  17  27  )במידה רבה מאוד או רבה( הספיקהסיוע 

  60  69  65  54  37  41  מצב התלמיד השתפר
  36  31  33  46  63  59  מצב התלמיד לא השתנה

  

  חשיפת ילדי שדרות לאזעקות ולנפילות טילים . ד

ההורים כמה פעמים נחשפו נשאלו , חירוםהכדרך לאמוד את היקף החשיפה של ילדי שדרות למצב 

 ;היגדים שונים 14-תה מורכבת מיהשאלה הי. ספר לאזעקות ולנפילות של טיליםהילדיהם גילאי בית 
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ח ההורים מצביע דיוּו. שתי פעמים או יותראחת או קרה קרה פעם , אף פעם: התשובות האפשריות היו

  ):21לוח (ני חיים ּכמַס על היקפים גדולים מאוד של חשיפה למצבים 

  בו הושמעו אזעקות או שאחד מילדיהם היה קרוב למקום לפחות כמעט כל ההורים דיווחו כי

 .יותר מפעם אחת )92%(שמע שריקה של נפילת טיל שאו ) 93%(נפילה של טיל 

 אחד מילדיהם הרגיש את ההדף של נפילת טיללפחות כי  וההורים דיווחשל ) 86%(המכריע  םרוב 

 .יותר מפעם אחת

 לא מהמשפחה(מההורים דיווחו כי לפחות אחד מילדיהם הכיר מישהו ) 43%(חלק ניכר , זאת ועוד (

 .יותר מפעם אחת שנפצע או נהרג בעת נפילה של טיל

  גם ברמה האישית יותר–  

 מצב ( מנפילה של טיל ו/או נהרג ו/נפצעים של ילדיהם /כי חברמההורים דיווחו ) 48%(צית כמח

מההורים דיווחו שמצב זה התרחש שתי פעמים  32% ,מתוך כך. )זה התרחש פעם אחת או יותר

 .או יותר

  מהם . פעם אחת או יותר קרוב משפחה נפצע מנפילה של טילשמההורים דיווחו ) 31%(כשליש

 .ם או יותרידיווחו שמצב זה קרה פעמי 13%

  מתוכם . יותרפעם אחת או  דיווחו כי ביתם נפגע מנפילה של טילמההורים ) 37%(חלק ניכר

 .ים או יותרידיווחו שביתם נפגע פעמ 11%

 16%  פעם אחת או  מנפילה של טיל נפגע) או יותר( הםאחד מילדילפחות מההורים דיווחו כי

התרחשה שתי  הםילדיאחד מפגיעה בהמהורים אלה דיווחו כי  9%. )לא נפגעו מטיל 84%( יותר

  .פעמים או יותר
  

, פי דיווח ההורים לע לאזעקות ולנפילות טיליםנחשפו שדרות בהן ילדי שהפעמים  1מספר :21 לוח
  )ההורים אחוזי( שנה שנייה

  כ"סה  
  מספר פעמים

0  1  2+  
  93  5  2  100  נפילה של טילשהתרחשה בו הושמעו אזעקות או שהיו קרובים למקום 

  69  13  18  100  היו נוכחים בעת נפילה של טיל ולא נפגעו
  9  7  84  100  היו נוכחים בעת נפילה של טיל ונפגעו

  37  16  47  100  בזמן נפילה של טיל) במציאות ולא בטלויזיה(ראו אנשים נפגעים 
  60  22  18  100  טיל ולא נפגעהיה נוכח בעת נפילה של ) לא מהמשפחה(מישהו שהם מכירים 
  43  18  39  100  נפצע או נהרג בעת נפילה של טיל) לא מהמשפחה(מישהו שהם מכירים 

  56  16  28  100  חבר של אחד מהילדים היה נוכח בנפילה של טיל ולא נפגע
  32  15  53  100  חבר של אחד מהילדים נפצע או נהרג מנפילה של טיל

  13  18  69  100  קרוב משפחה נפצע מנפילה של טיל
  1  2  97  100  קרוב משפחה נהרג מנפילה של טיל

  92  5  3  100  שמעו שריקה של נפילת טיל
  86  6  8  100  הרגישו את ההדף של נפילת טיל

  75  16  9  100  הבית או רכוש אחר של מישהו שהם מכירים נפגע מנפילה של טיל
  11  26  63  100  הבית שלכם נפגע מנפילה של טיל

קרה יותר מפעם , 1= קרה פעם אחת , 0= לא קרה אף פעם . בגיל בית ספרלפחות חשיפה של אחד מהילדים  1
  +2= אחת 
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  עם הקשיים הרגשיים של ילדיהם בנושא התמודדותהדרכות להורים  7.3
נשאלו ההורים האם הם קיבלו , היקף הקשיים הרגשיים של הילדים והיקף הסיוע שניתן להםנוסף לב

שאלה זו חשובה כיוון שחלק  .כלשהי כיצד לסייע לילדיהם בהתמודדות עם הקשיים הרגשייםהדרכה 

היה הדרכות והכשרות לאנשים  )ITC-וינט וה'הגעל ידי (ארי מעבודת תחום הטיפול בטראומה ה

  . אנשי חינוך והורים –התומכים בילדים 

 מעט השתתפו  ל צפון אמריקההיהודיות שהפדרציות לת ופעשל ח ההורים מראה כי בשנתיים דיוּו

 .)השנייהבשנה  12%-ו הראשונהבשנה  10%(הורים מהמגזר היהודי בצפון בהדרכה 

  כחמישית מהם השתתפו בהדרכה כלשהי -קרב תושבי שדרות זה גבוה יותר בשיעור. 

 בהשוואה לשנה (מההורים השתתפו בהדרכה ) 43%(ניכר  קחל השנייהבשנה , דרוזי/במגזר הערבי

 .)22לוח ( ;)בלבד דיווחו כך 11%שבה הראשונה 
  

, והערכתה ילדיהםהדרכה להורים כיצד להתמודד עם הקשיים הרגשיים של השתתפות ב: 22 לוח
  )ההורים אחוזי( שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייהלפי 

  

  שנה שנייה שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  כ"סה  צפון
יהודי 
 שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  43  12  20  ***17  11  10  ***23  **11  דרכה כלשהיהשתתף בהההורה 

 "במידה רבה מאוד"( הההדרכה עזר
  88  61  75  **74  78  54  53  56  )"רבה במידה" או
*p<0.05 ;**p<0.01  

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי בין " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-צפון וערבי- יהודי
 .צפון-שדרות ליהודי- יהודי

  

ם כדי להעניק להם כלים לסייע הצורך בהדרכה להורי: להורים הבה ההדרכה סייעשהמידה 

 א במחוזות הצפון וחיפה"י-'אודות תלמידי כיתות דעל לילדיהם במצוקותיהם הרגשיות עולה בסקר 

ערבים ילדים המה 56%-מהילדים היהודים ו 42%, לפי ממצאי סקר זה. )2007, ואחרים שתייבנבנ(

" די רוצים"או  "מאודרוצים "(לקבל סיוע מהוריהם או מבני משפחה אחרים רוצים דיווחו כי הם 

אלא , רבהעם ההורים  תםעבודהתרומה של  עולה כי לדעתםממשוב שנתנו מטפלים ). עזרה מהםלקבל 

   ).2007, כהן(יתה מועטה יהמפגשים עם ההורים התדירות שבפועל 

  ):22לוח (כי  בסקר הנוכחי נמצא

  כי  בשנה זו ההורים שציינו שיעור, לא עלה בשנה השנייה בשדרות היקף ההדרכותש אף על פי

במידה "או  "במידה רבה מאוד" להם מהם חשבו שההדרכה עזרה 75%: ההדרכות סייעו להם עלה

 .הראשונהבשנה שסברו כך  53%לעומת  ,"רבה

 שציינו כי ההדרכות סייעו ההורים שיעור  ,אולם, יה מתונה יותריעל הייתה דרוזי/במגזר הערבי

 - השנייהבשנה , 78% – הראשונהבשנה : "הפעולה"נותיה של בשתי ש להם היה הגבוה ביותר

88%.  

 מההורים מהמגזר היהודי בצפון 55%: בעתיד רוב ההורים ציינו כי הם רוצים להשתתף בהדרכות ,

  .דרוזי/מההורים מהמגזר הערבי 85%-מההורים משדרות ו 63%
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כמות הפעילויות ביישוב עבור ילדים ובני נוער  - תחושת ההורים. 8
  ירי הטילים בדרום  או בעקבות בעקבות מלחמת לבנון השנייה

ובכלל זה של הפדרציות (של הגורמים השונים  על סמך הערכה, היישובים נבחרו בין היתר, כאמור

) אחראיםשל משרד החינוך ושל משרד ראש הממשלה ושל הארגונים ה, היהודיות של צפון אמריקה

האם  :עולה השאלה. שיש צורך לחזק את השירותים הפורמליים והבלתי פורמליים באותם מקומות

בשנה הראשונה בהשוואה לשירותים ביישובים לפני ? הורחבו השירותים בעקבות מבצע החירום

ובשנה השנייה בהשוואה למענים שהיו קיימים ביישובים בשנת ההפעלה ; מלחמת לבנון השנייה

ללא , כי ההורים נשאלו אודות כל המענים שילדיהם מקבלים, פעם נוספתחשוב להדגיש . נההראשו

מאחר שלא היתה  לבין שירותים אחרים ביישוב" הפעולה"הבחנה בין השירותים שניתנו במסגרת 

בפרק זה מוצגת הערכתם של ההורים את היקף סל השירותים . באפשרותם לעשות הבחנה כזאת

  .ביישובשפעלו על ידי כל הגורמים יתנו שנלילדים ביישובם 

היו יותר פעילויות  בדרוםירי הטילים או בעקבות  שבעקבות המלחמה וההורים נשאלו האם חש

  . )23לוח ' ר( 4ביישוב

 היו  ההפעלה שתי שנותשבמהלך  ומההורים חש) כחמישית(אחוזים נמוכים יחסית , באופן כללי

 "פעולה"בשניתנו היקף המענים כיוון ש ,נתון זה מפתיע .ביישובנוער בני יותר פעילויות לילדים ול

ועל כן , העשרהבתחום הלימודי ובתחום , כגון ,בתחומים משמעותייםבפרק זמן קצר ו, רחב היה

  .שגם הוריהם של התלמידים שהשתתפו בפעילויות אלה יחושו בכךסביר היה להניח 

 הפעולה"מאפייני לנתון זה טמון בסבר אפשרי ה":  

  בעיקר עם צוות עבדו אשר תוכניות מערכתיות מדובר ב. שניתן היה עקיף הסיוע הלימודירוב

, לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים בטווח הארוך יותרהיו שאמורות ו בית הספר

 .ייתכן שההורים הכירו אותן רק מעטועל כן 

 בגיל הרך  הרוכז ,הרגשיהסיוע כלומר בתחום , עיקר הפעילות של תחום הטיפול בטראומה

ובהדרכות לצוותים החינוכיים ואחרים ופחות בסיוע ) אשר אינו חלק מאוכלוסיית הסקר(

 . ישיר לילדים עצמם

 ולכן ייתכן שבגלל זה , )ז"תשס(שנת הלימודים רק באמצע  "הפעולה"החלה  בשנה הראשונה

 .היא פחות הורגשה
 

. גיל הילדיםלבאיזו מידה התחושה שקיימים מענים רבים יותר קשורה הוא לבחון ן נוסף שניסינו יוּוּכ

יותר היו כי ביישוב  סברוגילאי בית ספר יסודי תלמידים בלהורים שיעור גבוה יותר של כי  ,מצאנו

, ככל הנראה. בלבד גילאי בית ספר על יסודיתלמידים בללעומת הורים , פעילויות עבור ילדים ובני נוער

לגילאי בית הספר ועדו נשהיקף התוכניות כיוון שו רחבה יותרהייתה רכת החינוך מעהיכרותם עם 

 בעקבות ירי הטיליםכי ו יותר הורים משדרות ציינ" הפעולה"שנות בשתי  .היסודי היה גדול יותר

                                                   
בשנה  18%-בשנה הראשונה ו 16%: ההורים שענו שאינם יודעים אם היו יותר פעילויות בעקבות המלחמה 4

אולם בגלל אחוזים גבוהים של ערכים חסרים הנתונים , ההורים נשאלו גם על הערכתם לפי כל תחום. השנייה
 . לא מדּוָוחים
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לעומת , בשנה השנייה 37%- בשנה הראשונה ו 41%: יותר פעילויות לילדים ולבני נוערניתנו  םביישוב

 19%-ו 18%-דרוזי בשנה הראשונה ו/במגזר הערבי 24%-במגזר היהודי ו 18%: ההורים מהצפון

ההסלמה בעקבות ו לעבר שדרות בעקבות ירי הטילים המתמשך, ככל הנראה. בהתאמה בשנה השנייה

 מענים רבים לאזור עוטף עזה ר זה בתקופה שקדמה למלחמת לבנון השנייה ניתנובמצב הביטחוני באזו

   .על ידי גורמים רבים נוספיםהן ו" הפעולה"במסגרת הן  –

  

בני להיו יותר פעילויות לילדים ו, בדרום ירי הטילים/תחושת ההורים שבעקבות המלחמה: 23לוח 
  )ההורים חוזיא(נוער ביישוב לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה 

  

  שנה שנייה שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
אחוז ההורים שדיווחו שהיו יותר 

  19  18  ***37  ***20  24  18  ***41  ***21  1פעילויות לילדים ובני נוער
***p<0.001  

, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

 .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  מקרב כלל ההורים 1
  

  ישובבעיות שאין להן מענה בי. 9

בדרום ירי הטילים או בעקבות  האם הם חשים שבעקבות המלחמה) בשאלה פתוחה(ההורים נשאלו  

  24תשובות ההורים מוצגות בלוח . שאין להן מענה ביישובבעיות ילדים ליש 

ירי או בעקבות בצפון  ם בעקבות המלחמההלילדי היוש 1דיווח ההורים על בעיות נבחרות: 24לוח 
 אחוזי( שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייהלפי  ,ביישוב לא ניתן מענהלהן שו בדרום הטילים
  )ההורים

  

  שנה שנייה שנה ראשונה

 כ"סה
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

 כ"סה  צפון
יהודי 
  שדרות

  יהודי
  צפון

ערבי 
דרוזי /

  צפון
  23  33  ***51  ***32  91  80  ***54  ***79  2רגשיצורך בטיפול 

צורך במקומות בילוי ופעילות 
  3  29  38  ***25  2  13  43  14  נאיפ

  3  11  16  ***10  10  4  24  7  צורך בסיוע לימודי

  2  5  *11  **5  0  0  26  2  העדר מקום מוגן לשהות בו

הורים וצורך בהדרכה לתלמידים 
  4  12  15  **11  5  8  0  7  רוםיכיצד לנהוג במצבי ח

*p<0.05 ;**p<0.01 ;***p<0.001  
, שדרות- יהודי: קבוצות האוכלוסייה של המחקר 3כ מסמנות הבדל מובהק בין "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק בתוך המגזר היהודי " יהודי שדרות"כוכביות בטור של ; צפון-דרוזי/צפון וערבי- יהודי

 .צפון-שדרות ליהודי- בין יהודי
  .היה לציין יותר מבעיה אחתכיוון שניתן ,  100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
צורך במענים ; לחץ והיעדר תחושת ביטחון, פחדים: הבעיות שנכללו במדד המסכם. לפחות אחד, מדד מסכם 2

  .סומטיות-דיכאון ותגובות פסיכו; לבעיות הרגשיות
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 דיווחו על העדר מענה  79%: ההורים בעיקר את הקושי הרגשי של הילדים ציינו, בשנה הראשונה

ילדים המ 52% ,על פי דיווח ההורים ,שלפיהם, ממצא זה מחזק ממצאים נוספים בנושא. זהלקושי 

 .)16לוח ' ר( מהם קיבלו סיוע בתחום זה 19%רק ו מקושי רגשי בעקבות המלחמה סובלים

  בשנה השנייה ירד במידה ניכרת שיעור ההורים שדיווחו על קושי רגשי כבעיה שאין עליה מענה

בשנה  80%-במגזר היהודי מ: בצפוןהירידה מסתמנת בדיווח של ההורים . 32%-ל 79%-מ: ביישוב

הירידה בשדרות . בהתאמה 23%-ל 91%-דרוזי מ/ובמגזר הערבי, בשנה השנייה 33%-הראשונה ל

וגם לא חל שינוי בין השנים בשיעור ההורים שדיווחו על קיומו  )16לוח ' ר(לא הייתה משמעותית 

 .ת שעליה אין מענה מספיק ביישובשל קושי רגשי כבעיה מרכזי

 בעוד שילדי הצפון . בנתונים אלה התבטאההבדל במצבי החירום בין הצפון לדרום , ככל הנראה

 שדרותילדי , חוו אירוע חירום מוגבל בזמן וחלפו ממנו כשנתיים עד סקר ההורים במועדו השני

 .רצופותשנים  במשך כמההמשיכו להיות חשופים למצב החירום 
  

דיווחו על בעיות  משדרותהורים כי שיעורים גבוהים של עולה  24מלוח . דיווח ההורים תושבי שדרות

  ):בכלל וביחס לצפון(נוספות 

  פעילויות פנאיבעל צורך במקומות בילוי והורים רבים דיווחו  השנייהוהן בשנה  הראשונההן בשנה 

 .)בהתאמה 38%-ו 43%(

  בשנה  11%-לצורך זה ירד . ל העדר מקום מוגן לשהות בוע הראשונהדיווחו בשנה ) 26%(כרבע

 .השנייה

  16%-שיעור זה לירד  השנייהבשנה . על צורך בסיוע לימודי הראשונהדיווחו בשנה ) 24%(כרבע. 

כי היקף התלמידים שהוריהם דיווחו שהתקשו  על הסיוע הלימודי בפרקדיווחנו , לכך בדומה

ך ייתכן שהירידה שנמצאה בצור. )בהתאמה 45%-ל 66%-מ( ירד בלימודים במקצוע אחד לפחות

 .בשדרותנובעת מהיקף מענים משמעותי שניתן בתחום זה 

  לעומת זאת. כיצד לנהוג במצבי חירוםלתלמידים והורים הצורך בהדרכה צוין לא  הראשונהבשנה ,

 .כזאת מההורים דיווחו על צורך בהדרכה 15%, השנייהבשנה 
  

  יישוב ולאזורתחושת שייכות ל. 10

יחושו ם שהיו חשופים למצב חירום תושביהש יהה שנייהאחד החששות שעלו בעקבות מלחמת לבנון ה

כיוון . נושא זהכל ההורים שאלות בנשאלו  הראשונהבשנה  .םהמגורי ולאזור םפחות שייכות ליישוב

, שאלות אלהתושבי שדרות רק נשאלו  השנייהבשנה , לא נמצא חיזוק לחשש זה הראשונהשבשנה 

  . לאור ירי הטילים הנמשך בדרום

  )ראשונהשנה , 25לוח (תחושת שייכות בקרב תושבי הצפון . א

  דרוזי/מגזר הערבימה 94%-מגזר היהודי ומה 81%: ההורים מרגישים שייכות גבוהה לצפוןרוב. 

 41.1חי בצפון בממוצע  דרוזי/הורה מהמגזר הערבי: בצפוןביישוב וותיקים הם תושבים הורים ה 

 .שנים 28.5 –והורה מהמגזר היהודי  שנים
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  ליישובם  םיותר ותחושת שייכות קטן ביישובם הורים מהמגזר היהודימספר שנות המגורים של

 .לא נולדו בארץמהם  44%-כך שממצא זה יכול להיות מוסבר ב. נמוכה יותר
 

  תחושת שייכות לאזור המגורים וליישוב לפי שנת פעילות וקבוצות אוכלוסייה : 25לוח 
  )ההורים אחוזי(             

  

 1שנה שנייה    שנה ראשונה         

  כ"סה
דרוזי /ערבי 
  יהודי צפון  צפון

יהודי 
  יהודי שדרות  שדרות

  מספר שנים ממוצע של מגורים 
  28.7  28.5  41.1  ***27.0  עוטף עזה/ באזור הצפון 

  
 --  

מספר שנים ממוצע של מגורים 
  28.0  **23.5  37.3  ***25.7  ביישוב

  
 --  

              

  מרגישים שייכים לאזור המגורים
  69  ***81  94  ***82  )במידה רבה מאוד או רבה(

  
 --  

  מרגישים שייכים ליישוב
  80  68  94  ***72  )במידה רבה מאוד או רבה(

  
87  

              

ירי הטילים / בעקבות המלחמה 
תחושת השייכות לאזור , בדרום

  100  ***100  100  ***100  כ"סה –המגורים 

  

 --  
  --     20  19  11  18  התחזקה

  --     41  72  87  72  לא השתנתה
  --     39  9  2  10  נחלשה

ירי הטילים / בעקבות המלחמה 
 -תחושת השייכות ליישוב, בדרום
  100  100  100  100  כ"סה

  

100  
  30    23  14  15  15  התחזקה

  38    33  73  82  72  לא השתנתה
  32    44  13  3  13  נחלשה

              

מחשבות לעזוב את  היולמשפחה 
/ אזור המגורים בעקבות המלחמה 

  73  ***10  2  ***13  ירי הטילים בדרום

  

43  
  מקרב ההורים שיש להם מחשבות 

          :לעזוב את אזור המגורים
  

  
  26    46  30  0  35  עזיבהעשו צעד כלשהו לקראת 

**p<0.01   
***p<0.001  

קבוצות האוכלוסייה של  3בין  הראשונהכ מסמנות הבדל מובהק בשנה "כוכביות בטור של הסה :הערה
מסמנות הבדל מובהק " יהודי צפון"כוכביות בטור של ; צפון- דרוזי/צפון וערבי-יהודי, שדרות-יהודי: המחקר

  .שדרות-צפון ליהודי-בתוך המגזר היהודי בין יהודי הראשונהבשנה 
  .רק הורים תושבי שדרות נשאלו שאלות אלה השנייהבשנה 1 
  

  :עוד עולים מהלוח הממצאים הבאים

 אחוז גבוה יותר דיווחו שתחושת השייכות , מעניין לראות שבקרב תושבי הצפון מהמגזר היהודי

לעומת , 19%(דרוזי /מגזר הערביתושבים מה לעומת, לאזור המגורים התחזקה בעקבות המלחמה

 2%לעומת  9%(לאזור נחלשה  םאחוז גבוה יותר דיווחו שתחושת שייכות, ומנגד). בהתאמה 11%

 ).בהתאמה
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 מהם  2%רק . דרוזי אין כוונות לעזוב את אזור הצפון/לרוב המוחלט מההורים מהמגזר הערבי

 .מהמגזר היהודי 10%עומת ל, להם מחשבות לעזוב בעקבות המלחמה היודיווחו ש
  

  )25לוח (תושבי הצפון לעומת תחושת שייכותם של  תחושת השייכות של תושבי שדרות. ב

  הורים ה זה שיעור נמוך משיעור. מההורים משדרות חשו שייכות לאזור 69%, הראשונהבשנה

 ).מגזר היהודיבקרב ה 81%-ו דרוזי/המגזר הערביבקרב  94%(תושבי הצפון 

 השנייהבשנה  87%-ו הראשונהבשנה  80% –גבוהה  םכות של תושבי שדרות ליישובתחושת השיי .

בשנה  94%(ליישובם  דרוזי/של ההורים מהמגזר הערבי םתחושה זו נמוכה מתחושת שייכות

 ).הראשונהבשנה  68%(אך גבוהה מזו של ההורים מהמגזר היהודי בצפון , )הראשונה

  נמצא כי אחוז גבוה יותר מההורים תושבי שדרות דיווחו שתחושת שייכותם  הראשונהבשנה

בעקבות (תושבי הצפון לעומת , נחלשה בעקבות ירי הטיליםולאזור מגוריהם  ליישוב מגוריהם

 3%רק , לעומת זאת. יישובל םתחושת שייכותלגבי מתושבי שדרות דיווחו כך  44%). המלחמה

 .חשו כךמההורים מהמגזר היהודי  13%-ו דרוזי/מההורים מהמגזר הערבי

  נחלשה  םליישוב םירד שיעור ההורים תושבי שדרות אשר דיווחו שתחושת שייכות, השנייהבשנה

 םליישוב םויותר הורים דיווחו כי תחושת שייכות, )השנייהבשנה  32%-ל הראשונהבשנה  44%-מ(

 ). 30%-ל 23%-יה מיעל(התחזקה 

  שיעור זה ירד . אזור עוטף עזה תביעז לע חשבוההורים תושבי שדרות ) 73%(רוב , הראשונהבשנה

 .43%-ל השנייהבצורה ניכרת בשנה 

  עשו צעד מעשי כלשהו  הראשונהם בשנה הלעזוב את אזור מגורי אלו שרצומקרב ) 46%(כמחצית

 24%-חיפשו בית להשכרה או לקנייה ו) מכלל ההורים 40%(מהם  91%, הלדוגמ. לקראת עזיבה

ירד במידה ניכרת , השנייהבשנה . לילדיםוסדות לימוד חיפשו מ) המהווים כעשירית מכלל ההורים(

 .26%-ל -גם שיעור אלו שעשו צעדים מעשיים לקראת עזיבה 

 הסלמה במצב הביטחוני /סביר להניח שההבדלים שנמצאו בין השנים מושפעים מתקופות רגיעה

  .חשוב לציין כי הראיונות בשנה השנייה נערכו בתקופה של רגיעה יחסית. עוטף עזהבאזור 

  

  כיווני פעולה .11

ניתן להצביע על מספר אתגרים ונושאים שיש לבחון לקראת פעולה מעין , בעקבות הממצאים בדוח זה

  :בעקבות מצב חירום, זו בעתיד

יש לשאוף להרחיב את . רבה יחסיתשביעות רצונם של ההורים מאיכות המענים שניתנו הייתה  .1

 .היקף הכיסוי של המענים באופן כללי

הראשונים התמודדו עם . תושבי אזור עוטף עזה ותושבי הצפון התמודדו עם מצבי חירום שונים .2

יש להמשיך , לאור זאת. תושבי הצפון חוו מצב חירום קצר מועד, לעומתם. מצב חירום מתמשך

 .פם למצבי החירום השוניםלהתאים את סוגי המענים ואת היק
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מדדים שונים הצביעו על כך שההורים והילדים מייחסים כיום חשיבות , כאמור: תחום ההעשרה .3

יש לבחון כיצד לשמר הישג זה וכיצד לגרום לילדים להמשיך . רבה יותר לפעילות ההעשרה

 .להשתתף בפעילות העשרה בעתיד

 :תחום הסיוע הרגשי .4

 ך להרחיב את האיתור של קשיים רגשיים בקרב הילדיםמדיווח ההורים עלה כי יש צור ,

 .ולהרחיב את ההיקף והמגוון של המענים הישירים הרגשיים לילדים הזקוקים לכך

  עוד עולה כי רוב ההורים רוצים להשתתף בהדרכות כדי לקבל כלים לסייע לילדיהם בתחום

 .זה

 המימון היה מלא על ידי , יותר משליש מהילדים שקיבלו סיוע רגשי, לפי דיווח ההורים

כללה משפחות המתמודדות עם " הפעולה"אוכלוסיית ). דרוזי/במגזר הערבי 58%(ההורים 

שניתן על ידי המגזר  הרגשינראה כי יש להרחיב את הסיוע , לאור זאת. קשיים כלכליים רבים

 .הציבורי

יהודים (כשליש מתלמידי הצפון , בדומה לתחום הסיוע הרגשי: לימודיתחום הסיוע ה .5

יש להרחיב את , גם בתחום זה. קיבלו סיוע לימודי במימון מלא של הוריהם) דרוזים/וערבים

 .הסיוע הציבורי

במסגרת פעולת הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה הורחבה מאוד העבודה במגזר  .6

חשוב מאוד להמשיך בכך ולהעמיק עוד יותר את העבודה בכל , יםלאור הצרכים הרב. דרוזי/הערבי

ובתחומים נוספים לפי ) סיוע לימודי וסיוע רגשי, העשרה" (הפעולה"התחומים שבהם יושמה 

 .הצורך

 .בפעולה לאחר מצב חירום בעתיד יש לבחון מהם תחומי הטיפול החשובים כדי לסייע לילדים .7

של פעילויות בתחומי העשרה והסיוע הלימודי אל מול  לבחון מה התרומה הייחודית, בכלל זה

למצב של ילדים ובני נוער מענים מסוגים אלה  מענים דומים שקיימים ביישובים והרלוונטיות של

 .לאחר מצב חירום

כיוון , בפעולת הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה לא ניתן היה לדעת אילו מענים מקבל כל ילד .8

כדי להבטיח . שלא הופעלה מערכת רישום מתואמת על ידי כל הארגונים האחראיים והמפעילים

ושימוש יעיל , התאמה מיטבית בין צרכים למענים, כיסוי מרבי של אוכלוסיית הילדים ובני הנוער

כלל הארגונים  לשימושם שלאבים חשוב לבנות מערכת רישום כזו לפי ילד ולהעמידה במש

 ".פעולה"האחראיים והמפעילים השותפים ל
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