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 תקציר

 מבוא. 1

רשת מגוונת של  ,באמצעות עמותות ,המפעילוהשירותים החברתיים חסות הנוער במשרד הרווחה  רשות

הרצף הטיפולי  במצבי סיכון וסכנה בקצהבני נוער ליועדות המסגרות מ .ביתיות-מסגרות חוץ 49

על פי החוק או בצל החוק למסגרות הרשות ה חברתית ומופנים ימצויים במצבי עבריינות וסטיה ,חינוכיה

בסיוע  ,כוח אדם מקצועי ילמסגרות מפעאת ה .כל ניסיונות הטיפול הקודמים בהםכשלו לאחר ש

  .בהפעלת המסגרותכוח האדם העיקרי מהווים את אלה  מדריכים. חינוכייםמדריכים 

הרואים בעבודה זו עבודה זמנית.  ,ברובם סטודנטים ,הם אנשים צעיריםהמדריכים המועסקים 

 התעוררות כשנתיים. בשנים האחרונות והיא שהמדריכים יעבדו במסגר רשותה הנהלתהציפייה של 

היא החינוכיים  המדריכיםת תחלופעלתה התחושה כי הנהלת הרשות בקרב ו ,מדריכיםקשיים בגיוס 

קיים קושי  סבורים כי הרשות בהנהלתגורמים . הראשונה לעבודתםה שנה, בעיקר במהלך גבוהה

  .קשה על הפעלת המסגרותמהתחלופה הגבוהה אלה וכי המשרות האדם לאיוש באיתור כוח 

מכון ברוקדייל בבקשה -ג'וינט-מאיירסלוהשירותים החברתיים  על רקע קשיים אלה פנה משרד הרווחה

    .זה חיוני אדםכוח  שימורוב המניעתכדי לסייע למשרד ב החינוכיים,מדריכים האת תחלופת  לבחון

 . מטרות ומערך המחקר2

של רשות חסות ביתיות -החוץבמסגרות החינוכיים לבחון את היקף העזיבות של המדריכים נועד המחקר 

הסיבות לעזיבתם. לעמוד על העבודה ון שביעות רצונם ממידת  ואת  מאפייני העוזביםלבדוק את הנוער, 

 .0033חקר התבצע בספטמבר המ

אותן מנהלי המסגרות, מדריכים חינוכיים שעזבו : במסגרת המחקר נאסף מידע משלושה מקורות

  , כמפורט להלן:נאסף בשלושה שלבים המידע. המועסקים בהן כיוםחינוכיים מדריכים , וביוזמתם

 תםעבוד אתשעזבו  המדריכים עלו המסגרות מאפייני עללדווח ם מנהליה התבקשוראשון  בשלב 

 665דווח על  לוהכ-בסך. מסגרות 53-מ התקבל. מידע 0033 לספטמבר 0007 אוגוסט שבין בתקופה

  . שעזבו את עבודתם במהלך תקופה זו מדריכים

 על  ללמוד. המידע נועד מרצונם עבודתם אתשעזבו  המדריכים מן מידעשני נאסף  בשלב

 354-מהתקבל מידע במסגרת.  העבודה ןמ רצונם שביעות עלו תםלעזיב סיבותהעל מאפייניהם, 

  .מדריכים

 בים מבחינת זבמטרה להשוות בינם ובין העו, המועסקים המדריכים ןמ מידענאסף  ישליש בשלב

שעליהם  מדריכים 088 מתוך מדריכים 89-מ נאסף מידע .עבודההמן  רצונםמאפייניהם ושביעות 

 מן המסגרות.ו נתונים התקבל

 החינוכיים המדריכים מועסקים בהןשארגוניים של המסגרות  םמאפייני. 3

 (. 65%( ואותות )50%"ב )עינ – עמותות שתי ידי על מופעלות 93% ,במחקר שנכללו המסגרות מתוך

 שונות.  ת( מופעלות על ידי עשר עמותו05%המסגרות הנותרות )
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  ;מהן  60%, (חניכים  35-8) המסגרות הן קטנותן מ 53%קיימת שונות בגודלן של המסגרות

 חניכים(.   04-יותר מהן גדולות )מן המסגרות  09%-חניכים( ו 05-34בינוניות )

 נמצאו הבדלים בין המסגרות במספר  .מדריכים 608בכל המסגרות  הועסקו 0033 בספטמבר

 מן 07%-ובמעט מדריכים )עד חמישה מדריכים(  הועסקו מהן 59%-ב המועסקים: המדריכים

  מדריכים. 04-30 הועסקו המסגרות

 ותעסוקתיים של המדריכים החינוכיים  םדמוגרפיי-סוציו מאפיינים. 4

 בעלי תואר  ,(בהתאמה ,97%-ו 47%) 60-, הם בני פחות מ, העוזבים והמועסקיםרוב המדריכים

 בהתאמה(.   ,33%-ו 94%אקדמאי או סטודנטים הלומדים לתואר אקדמאי )

  המועסקים בקרב בקרב העוזבים מאשר הוא מעט נמוך יותר הממוצע של עבודה במסגרת הוותק

המדריכים ותק של עד שנה וחצי. לא כלל מ 37%-ל(. , בהתאמהחודשים בממוצע 00לעומת  39)

 דמוגרפיים של המדריכים. -סוציוהמאפינים הובין ותק הונמצא קשר בין 

  קשורה לתחום היותה בשל בחרו בעבודה במסגרת  40% ,והמועסקים העוזבים, המדריכיםמקרב

( וקרבה , בהתאמה69%-ו 50%הלימודים. שיקולים נוספים לבחירה הם נוחות מבחינת שעות )

 .(, בהתאמה08%-ו 64%לבית )

 והשלכות סיבות, היקף: החינוכיים המדריכים תחלופת. 5

 שהם  ,מדריכים 345ל והכ-סך עבודתם את עזבו 0033לספטמבר  0030שבין ספטמבר  בתקופה 

 . 0033ספטמבר ב בכלל המסגרות הועסקוש מדריכים 608 מתוך 59%

 במיוחד גבוה הוא מהן 04%-וב ,37%ד ע – יחסית קטן הוא התחלופה שיעור המסגרות ןמ 04%-ב: 

 שנבדקו.מאפייני המסגרת ובין . לא נמצא קשר בין שיעור התחלופה ויותר 94%

 שינוי במצבם האישי )כגון: מעבר דירה, עקב ציינו כי עזבו את העבודה  53% ,העוזבים מקרב

ציינו את היחס של הצוות הבכיר כסיבה  60%-, ולימודים(הסיום  או נישואין, לידת ילד, מחלה

, תחושת (09%) קושי לעבוד במשמרות הןובלעזיבה העוזבים ציינו סיבות נוספות  ןמ חלק. לעזיבה

 59%. (09%) ההעסקה ומתנאי השכרן וחוסר שביעות רצון מ (09%) ידוםחוסר אפשרויות קו מיצוי

לא נמצא קשר בין יותר מסיבה אחת. ציינו מהם  59%-המדריכים ציינו סיבה אחת לעזיבה ון מ

 .דמוגרפיים-סוציוהם ההמדריכים ומאפיינישל ותק ובין הוסיבות לעזיבה 

 במסגרת הניתן המקצועי ליוויה אתהחינוכיים  המדריכיםשל  תפיסותיהם. 6

 70%  ,ניכר וחלק ,בעת הכניסה לתפקיד חניכה עברו כי דיווחו ,והמועסקים העוזביםמן המדריכים 

שהעבירו  עיקריים גורמים שניצוינו . יתמובניא הייתה הכי  ציינו( בהתאמה, 40%-ו 37%) מהם

 וכמסייעת כמקצועית החניכה את העריכומרבית המדריכים : מדריך אחר/ותיק ורכז. את החניכה

  .עם החניכים תםלעבוד

 87%  הדרכה פרטנית במהלך עבודתם.  דיווחו כי קיבלו המועסקיםמקרב  70%-ו העוזביםמקרב

עובד על ידי בעיקר , באופן מובנהכי היא ניתנה ציינו מן המועסקים  45%-מן העוזבים ו 43%
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עם  תםמסייעת לעבודכומקצועית כ ההדרכהאת  העריכו המדריכים לכ כמעטרכז. או סוציאלי 

 . החניכים

 97%  התקיימהבמהלך עבודתם במסגרת כי  דיווחו המועסקיםמקרב  84%-והעוזבים מקרב 

כמקצועית וכמסייעת אותה  העריכוהמדריכים  . רובבה בקביעותקבוצתית והם השתתפו  הדרכה

  .עם החניכים לעבודתם

  במסגרת העבודהן מ וכייםהחינהמדריכים של רצון ה שביעות. 7

 המנהלשל היחס ן הם מרוצים מאוד או מרוצים מכי ציינו  , העוזבים והמועסקים,רוב המדריכים 

הרכז ן שביעות הרצון מ(. , בהתאמה84%-ו 80%) הסוציאליהעובד של ו (, בהתאמה83%-ו 93%)

 (. 75%לעומת  93%)עוזבים מאשר בקרב המועסקים היותר בקרב נמוכה הייתה 

 שלא אלה מביןהעזיבה.  סיבת וביןמיחס הצוות  רצוןההעוזבים נמצא קשר בין שביעות  בקרב 

 93% לעומת בצוות גורמיםה תשלוש של יחסה ןהיו מרוצים מ 37% ,לעזיבה כסיבה זו סיבה ציינו

 .לעזיבה זו סיבה שציינו אלה בקרב

 47% ןמ 69% .הפיזיים והציודהתנאים ן הביעו שביעות רצון מהמועסקים מן  48%-העוזבים ו ןמ 

נמצא מן השכר אחוז המרוצים  .היו מרוצים מאפשרויות הקידוםמן המועסקים  63%-העוזבים ו

 (. 55% לעומת 38%נמוך משמעותית בקרב העוזבים מאשר בקרב המועסקים )

 מעניינת העבודה מאתגרת, שחשים ציינו כי הם  , העוזבים והמועסקים,המדריכים כל כמעטאף ש

 ,35%-ו 95%) ומתסכלת (בהתאמה, 80%-ו 70%) שוחקתיא ציינו כי המהם  ניכר חלק, ומספקת

 . (בהתאמה

 סוגיות לדיון. 8

ממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על ההיבטים היחודיים של תחלופת המדריכים החברתיים 

ביתיות של רשות חסות הנוער. מן הממצאים עולות ארבע סוגיות עיקריות שעליהן יש -במסגרות החוץ

 זו. אלה יפורטו להלן.  תופעהעם  להתמודדותלתת את הדעת בשעה שמבקשים להיערך 

  כיצד להתייחס לתופעת התחלופה של המדריכים החינוכיים במסגרות, והאם יש מקום לחזק

 את היציבות בתפקיד? 

ממצאי המחקר מאשרים את התחושות בקרב הנהלת הרשות בדבר קיומה של תחלופה גבוהה של       

נה מדריכים חברתיים, ברובה מיוזמתם של המדריכים; מחצית מן המדריכים התחלפו במהלך ש

 ;לפי הוותק המדריכיםהרכב ל להתייחסאחת. אולם כדי להבין את משמעות התחלופה הגבוהה יש 

לכשני שלישים מן המדריכים המועסקים בעת המחקר או שעזבו בשנתיים שקדמו לעריכת המחקר 

הם בחודשים ה במסגרת עבודהפרקי הזמן של בין הקבוצות ותק של עד שנה וחצי, וההבדלים ביש 

 ולא בשנים. 

הנהלת הרשות מצפה מן המדריכים לעבוד במסגרת שנתיים, ולפיכך התפקיד הוא זמני מעצם       

הגדרתו. ממצאי המחקר מראים כי קיים קושי להבטיח שהות זו וחלק ניכר מן המדריכים 

ום להגדיר מחליטים לעזוב מוקדם יותר. בהיערכות לצמצום התחלופה יש אפוא לבחון האם יש מק

תפקיד זה כעיסוק לטווח זמן ארוך יותר ומהם המנגנונים הארגוניים שדרושים על מנת לבסס 
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אותו כארוך טווח. יצירת יציבות רבה יותר בתפקיד חשובה לא רק בגלל עלות ההשקעה בגיוס 

היבט שלא  –והשמה של כוח אדם חדש אלא גם בשל השפעתה השלילית של התחלופה על החניכים 

 במחקר הנוכחי אך צוין על ידי רבים מן המדריכים.   נבחן

חשוב לציין כי סוגיית התחלופה אינה ייחודית לקבוצה זו של כוח אדם והיא מאפיינת כוח אדם       

סמך מקצועי המועסק במסגרות נוספות הפועלות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים. ייתכן 

דומות, בארץ ובעולם, מתמודדות עם תחלופת כוח כי יש מקום ללמוד מן האופן שבו מסגרות 

רצויות להתמודדות עם תחלופת המדריכים החברתיים במסגרות  תהאדם, על מנת לאתר היערכויו

 ביתיות של רשות חסות הנוער. -החוץ

  ?מהם הגורמים להבדלים בשיעורי התחלופה בין המסגרות השונות 

 איפיוניבין  קשרורי התחלופה, אם כי לא נמצא נמצאו הבדלים גדולים בין המסגרות בשיע      

וגודלה )מספר חניכים  מוסדיות( ומסגרות בקהילה)מסגרות  סגרתסוג המ – המסגרת שנבדקו

ומספר המדריכים המועסקים בה(. ייתכן שההבדלים בשיעורי התחלופה קשורים למאפיינים 

סגנון הניהולי, האקלים ארגוניים מנהליים שלא נבדקו במחקר, ובהם התרבות הארגונית, ה

הארגוני ורמת הסיכון של החניכים. מוצע אפוא לערוך מחקר המשך בנושא זה על מנת לבחון האם 

ניתן באמצעות גורמים אלה להסביר את ההבדלים בין המסגרות בשיעורי התחלופה של 

 המדריכים. 

 ?מהן הסיבות לעזיבת המדריכים החינוכיים ועד כמה ניתן למנוע סיבות אלה 

 מעבר: כגוןבמחקר נמצא כי הסיבה הנפוצה ביותר לעזיבת המדריכים היא שינוי במצב האישי,       

. נשאלת השאלה מדוע שינוי כזה במצב האישי לימודים סיום או מחלה, ילד לידת, נישואין, דירה

מחייב עזיבה של העבודה כמדריך. ייתכן כי לגבי חלק מן הסיבות האישיות, כגון סיום לימודים, 

העזיבה קשורה לרצונו של המדריך להחליף מקום עבודה ולעבור לתפקיד מקצועי יותר. בנוגע 

העבודה במסגרת. נקודה נוספת בהקשר  לסיבות אחרות, לא לגמרי ברור מדוע הן גורמות להפסקת

זה היא העדר הקשר בין קיומה של סיבה אישית לעזיבה ובין הוותק במסגרת. היבט זה עשוי 

להצביע על גיוס של אנשים לתפקיד שייתכן שידוע מראש שבכוונתם לשהות תקופה קצרה 

ואת הכוחות במסגרת. במלים אחרות, בעתיד חשוב לבחון את משמעותן של הסיבות האישיות 

המעכבים העומדים מאחוריהן ומקשים על המדריך להישאר לעבוד במסגרת. סיבה נפוצה נוספת 

לעזיבה היא היחס של הצוות הבכיר למדריכים. אין בידינו מידע בנוגע לעומד מאחורי יחס זה 

כמניע לעזיבה, ועל כן חשוב להעמיק בבחינת גורם זה ולעמוד על רכיביו של היחס למדריך, 

 מקשים על עליו להישאר במסגרת. ה

מעניין לציין כי מדריכים מעטים ציינו את השכר כסיבה לעזיבה. עם זאת חשוב לציין כי חלק ניכר       

סיבות שבגללן הם  ם שונים שלהרכבימהם מחליטים לעזוב עקב יותר מסיבה אחת וכי קיימים 

 ום ותחושת מיצוי. מחליטים לעזוב, ובהן עבודה במשמרות, חוסר אפשרויות קיד

דרך נוספת לבחינת הסיבות לעזיבה היא בחינת שביעות הרצון של המדריכים. חלק ניכר מן       

שכר, אפשרויות  –המדריכים, העוזבים והמועסקים, הביעו חוסר שביעות רצון מתנאי ההעסקה 

ועסקים דומה הכול נמצא כי רמת שביעות הרצון של העוזבים והמ-קידום ותנאים סוציאליים. בסך

למדי )להוציא שני היבטים: שכר ויחס הרכז, שבשניהם המועסקים מרוצים יותר מן העוזבים(. 



v 

נשאלת השאלה האם ניתן לשפר את תנאי ההעסקה של המדריכים כדי לשמר חלק מכוח אדם זה 

 במסגרת. 

 ?מהו מקומם של ההכשרה והליווי מקצועי בשימור כוח אדם זה במסגרות  

מעיד על כך  שהמדריכים קיבלו הדרכה בעת הכניסה לעבודה ובמהלך העסקתם והעריכו המחקר       

החניכה והליווי כי זו תורמת להם ומקלה על העומס הרגשי בעבודה. יחד עם זאת נמצא כי 

מתכונת קבועה, הם מתבצעים בלא תמיד במסגרות השונות ואופנים שונים המקצועי מתבצעים ב

א בחן לעומק את נושא הליווי המקצועי מבחינת התדירות, ההיקף, המחקר ל .מובנית ומסודרת

התכנים ומידת ההיענות לצורכי המדריכים. ייתכן כי העמקה בנושאים אלה תספק מידע שיסייע 

 בהכוונת העשייה לשימור כוח אדם זה.

ות ממצאי המחקר הוצגו ונידונו בועדת ההיגוי של המחקר ובהנהלת רשות חסות הנוער. הנהלת הרש

בוחנת אפשרויות שונות להערכות של צמצום התחלופה ובהן בחינת דפוסי הגיוס של המדריכים, דרכים 

לשיפור היחס של הצוות למדריכים, בחינת דפוסי החניכה ואיתור האיפיונים הארגוניים של המסגרות 

 שעשויות לסייע בשימור המדריכים בעבודה.  



 

  תוכן עניינים

 3 מבוא. 3

 3 המחקר  ערךמו מטרות. 0

 6 עסקים המדריכים החינוכיים ומ ןבהשארגוניים של המסגרות  םמאפייני. 6

 3 החינוכיים המדריכים של תעסוקתייםו דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 5

 7 היקף, סיבות והשלכות –המדריכים החינוכיים  תחלופת. 4

 36 מסגרתהמקצועי הניתן ב ליוויה אתהחינוכיים  המדריכים של יהםתפיסות. 3

 39  במסגרת העבודה ןמהחינוכיים  המדריכים של רצוןה שביעות. 9

 03 לדיון סוגיות. 8

 יםימותרש רשימת לוחות

 0 החינוכיים, העוזבים והמועסקים התפלגות אוכלוסיית המחקר: המדריכים: 3לוח 

 5 המאפיינים הארגוניים של המסגרות: 0לוח 

 3 מאפייני כוח האדם המועסק במסגרות: 6לוח 

 9 דמוגרפיים של המדריכים החינוכיים, לפי מצב ההעסקה-מאפיינים סוציו: 5לוח 

 8 מאפיינים תעסוקתיים של המדריכים החינוכיים, לפי מצב ההעסקה: 4לוח 

 33 הערכת המדריכים החינוכיים את השלכות התחלופה על עבודתם, לפי מצב ההעסקה: 3לוח 

 30 סיבות לעזיבת העבודה במסגרת, לפי המדריכים שעזבו: 9לוח 

 36 המועסקיםהחינוכיים המדריכים סיבות נפוצות לעזיבה, לפי : 8לוח 

 35 לפי מצב ההעסקההחניכה בעת הכניסה לתפקיד ושביעות הרצון ממנה, : 7לוח 

 34 הדרכה פרטנית במהלך העבודה ושביעות הרצון ממנה, לפי מצב ההעסקה: 30לוח 

 33 הקשר בין אופי החניכה לאופי ההדרכה הפרטנית, לפי מצב ההעסקה  :33לוח 

  הדרכה קבוצתית במהלך העבודה ושביעות הרצון ממנה, לפי מצב ההעסקה: 30לוח 

 39 י שעמו המדריכים מתייעצים, לפי מצב ההעסקההגורם המקצוע  :36לוח 

מן היחס של הצוות הבכיר אליהם ומתנאי  החינוכייםשביעות הרצון של המדריכים : 35לוח 
 העבודה, לפי מצב ההעסקה 

38 

ובין שביעות הרצון מן  החינוכייםקשר בין יחס הצוות הבכיר כסיבה לעזיבת המדריכים : 34לוח 
 שעזבו המדריכים בקרבהיחס, 

37 

עבודתם, לפי מצב  הערכות המדריכים את המאפיינים החיוביים והשליליים של: 33לוח 
 ההעסקה 

00 

 03 מסגרת, לפי מצב ההעסקה ב החינוכייםהצעות לשימור המדריכים  :39לוח 

 7 0033/07-ל 0030/07: התפלגות המסגרות לפי שיעור תחלופה בתקופה שבין 3 תרשים
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 בואמ. 1

רשת מגוונת של  ,באמצעות עמותות ,המפעילוהשירותים החברתיים חסות הנוער במשרד הרווחה  רשות

הרצף הטיפולי  קצהבבמצבי סיכון וסכנה בני נוער למיועדות אלה . מסגרות ביתיות-מסגרות חוץ 49

על פי החוק או בצל  ,למסגרות הרשותה חברתית ומופנים ימצויים במצבי עבריינות וסטי, החינוכיה

  .כל ניסיונות הטיפול הקודמים בהםכשלו לאחר ש ,החוק

אלה . מדריכים חינוכייםבסיוע מדריכים  ,כוח אדם מקצועיבידי ופעלות ביתיות מ-החוץמסגרות ה

הגדיר את  החברתייםמשרד הרווחה והשירותים  .בהפעלת המסגרותכוח האדם העיקרי מהווים את 

 הצבת; המסגרת של והטיפול החינוך תפיסת ישום; יהנוער בני של הפיזי שלומםעל  אחריות": תפקידם

 וחיזוק פיתוח שמטרתם תקינים סוציאליזציה הרגלי הקניית; ההתנהגות כללי והטמעת גבולות

, יגיינהה ה,שינ ,אוכל)החניכים  של הבסיסיים הפיזיים צורכיהם מילוי, בסיסיות חיים יומנויותמ

 ". בני הנוער של קבוצתית והפעלה היום שגרת ניהול ;('וכו בריאות

הרואים בעבודה זו עבודה זמנית.  ,חלקם הגדול סטודנטים ,המדריכים המועסקים הם אנשים צעירים

 התעוררוהאחרונות בשנים ת כשנתיים. ויעבדו במסגריכים רהיא שהמדהרשות הציפייה של הנהלת 

המדריכים החינוכיים היא  ת כי תחלופעלתה התחושה בקרב הנהלת הרשות ו ,קשיים בגיוס מדריכים

 כוח באיתוריים קושי ק כי סבורים השירות בהנהלתשנה הראשונה לעבודתם. הבעיקר במהלך גבוהה, 

 . המסגרות הפעלת על מקשה הגבוהה התחלופה וכי האלה המשרות לאיוש אדם

מכון ברוקדייל בבקשה -ג'וינט-מאיירסלהחברתיים  והשירותים משרד הרווחהפנה  קשיים אלהעל רקע 

   כוח אדם זה.  שימורוב המניעתכדי לסייע למשרד ב החינוכיים,מדריכים האת תחלופת  לבחון

 מחקרמטרות ומערך ה. 2

רשות חסות ביתיות של -במסגרות החוץהחינוכיים המחקר נועד לבחון את היקף העזיבות של המדריכים 

 הסיבות לעזיבתם. , ולעמוד על את מידת שביעות רצונם מן העבודהו הנוער, לבדוק את מאפייני העוזבים

ומדריכים  ,ביוזמתםאותן מנהלי המסגרות, מדריכים שעזבו : משלושה מקורותבמחקר נאספו נתונים 

 כמפורט להלן:, שלבים בשלושה המידע נאסף .מועסקים

  המסגרות ממנהלי מידעא. 

המדריכים  ועלעל מאפיינים נבחרים של המסגרות  ,ראשון נאסף מידע ממנהלי המסגרותהבשלב 

 צוותה אנשימ אחד ידי על שמולאו טפסים שני באמצעות נאסף . המידעאת עבודתם שעזבוהחינוכיים 

 .0030לינואר  0033בתקופה שבין נובמבר הועבר לצוות המחקר ו, במסגרת

  מאפיינים של המסגרת: כמה על המנהלים לדווח  תבקשוהבטופס זה  :המסגרת עלטופס נתונים

מדריכים המספר  ,מדריכיםהמשרות של המספר  ,ההתפלגות הגילית של החניכים ,מספר החניכים

והשכלה.  מין ,תק, גילובהם ו התפלגות המדריכים המועסקים לפי מאפיינים נבחריםו ,מועסקיםה

 35 במחקר לכלול לא החליטה הרשותהקיימות ברשות ) 49מסגרות מתוך  56-נשלח ל הטופס

 . (מסגרות 53מן המסגרות ) 74%-מ ותקבלהטפסים  (.וחדשות קטנות היותןשל ב מסגרות
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  ן לדווח שמית על כל אחד מ םמנהליהתבקשו הבטופס זה  :מדריכים שעזבוהעל טופס נתונים

. המנהלים 0033לספטמבר  0007בתקופה שבין אוגוסט  תםעבודאת שעזבו החינוכיים המדריכים 

והאם  משפחתי, השכלה, משך העסקהמצב גיל, מין,  ובהםמאפיינים להתייחס לכמה התבקשו 

 665מידע על  וכללומסגרות  53-מ והתקבלטפסים . מרצון או פוטרואת עבודתם עזבו המדריכים 

   .זו במהלך תקופהת עבודתם במסגרת אמדריכים שעזבו 

 שעזבו חינוכייםה מדריכיםה ןמ ידעמב. 

 הסיבות נשאלו עלהם  .במסגרותתם מרצונם את עבוד המדריכים שעזבון מידע מנאסף השני בשלב 

  . במסגרת שביעות הרצון שלהם מהיבטים שונים של העבודה עלו להם ןשנית המקצועי הליווי על, לעזיבה

 

מרצונם הופץ לכל המדריכים שעזבו ושפותח לצורך המחקר שאלון אינטרנטי המידע נאסף באמצעות 

 665את עבודתם עזבו ל והכ-סךב .המסגרותשל פסי הדיווח וטעל פי המידע שהתקבל מ ,את העבודה

הנותרים  90) עזבו מרצון מדריכים( 035)רובם ו, 0033ספטמבר ל 0007שבין אוגוסט מדריכים בתקופה 

)זאת למרות  הםמ רבעכהתקבל מידע מ 0030ועד ספטמבר  מדריכיםלהשאלון  הופץ 0030מאי ב. (פוטרו

להשלים את איסוף המידע באמצעות  ענות הנמוכה הוחלטיההלנוכח (. פעמיםכמה שהשאלון הופץ 

 99 מעוד נאסף מידע םבאמצעות, ו0030נובמבר -אוקטוברחודשים בנערכו . הראיונות םייטלפונ נותראיו

-בהועסקו המדריכים שן מ 44% שהםמדריכים,  354-מ מידע אפוא התקבלהכול -ךסמדריכים שעזבו. 

  (.3)לוח שונות מסגרות  68

 

 מועסקיםה החינוכייםמדריכים ה ןמ מידעג. 

המסגרות ן מ ושמות המדריכים התקבלבשלב השלישי נאסף מידע מן המדריכים המועסקים במסגרות. 

 שבהם מסגרות 68-מ מידע התקבל לוהכ-בסך. 0030 דצמבר-אוקטובר חודשיםב לצוות המחקר ווהועבר

 למדי דומה שהיה אינטרנטי שאלון באמצעות בוצע המידע איסוף. חינוכיים מדריכים 088 הועסקו

השוני  אתו הדימיון את לבחון הייתה המטרה. שעזבו מדריכיםל שהועבר לשאלון בו שנבדקו בנושאים

הרצון מן העבודה. נוסף לכך, לדעת הצוות שביעות מבחינת מאפיינים והבין שתי הקבוצות מבחינת 

על המדריכים המועסקים מהווים את כוח האדם הקולט את המדריכים החדשים ו ,רשותה של הניהולי

 עמדותיהם כלפי עבודתם עשויות להשפיע על הישארותם או על עזיבתם של המדריכים החדשים.  כן 

 

מדריכים  89-ל התקבל מידע מוהכ-בסךם. המועסקיכל המדריכים ל ר האלקטרונידואבופץ השאלון ה

ת וסיון של הנהלת המסגריפעמים ונכמה השאלון  תהפצ. זאת חרף מסגרות 60-מועסקים בה (60%)

 ענות. ילעודד ה

 

העוזבים והמועסקים  )במספרים , מדריכים החינוכיים: ה: התפלגות אוכלוסיית המחקר1לוח 
 מוחלטים ובאחוזים( 

 

 חינוכיים מדריכים

 באחוזים מוחלטים במספרים
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מדריכים שעזבו את עבודתם מרצון בתקופה שבין הכול -סך
 100 969 9011לספטמבר  9002אוגוסט 

 11 141 המדריכים שמהם נאסף מידע 

 03 38 באמצעות שאלון אינטרנטי

 07 99 באמצעות ריאיון טלפוני 

 41 111 סיבות  –מדריכים שמהם לא נאסף מידע 

 34 67 הרשותן מספר טלפון מלא התקבל 

 36 64 המספר שהתקבל מן הרשות היה שגוי

 30 60 מענה לא היה 

 5 33 סרבו להתראיין
   

מועסקים שפרטיהם נתקבלו בין המדריכים הכול -סך
 100 922 9012 לנובמבר 9019 אוגוסט

 60 89 מדריכים שמילאו את השאלון האינטרנטי 

 90 003 האינטרנטי השאלון מדריכים שלא מילאו את 

 

 והשוני הדמיון נבדק המועסקים אוכלוסיית את מייצגת המשיביםקבוצת  בהש המידה את לבחון כדי

העיקריים המשתנים מן אחד  – במסגרת בעבודה ותקהו מבחינת משיבים לאה ובין המשיבים בין

  Tמבחן .המועסקיםהמדריכים מן כל אחד המסגרות עבור ן תקבלו מהנתונים ה. בבחינת התחלופה

בקרב  ותק ממוצע)הקבוצות בין שתי מובהקים הבדלים לא קיימים הראה כי בוצע לצורך בדיקה זו ש

 03.0 – משיביםלא הבקרב  ;םחודשי 00.6 – בקרב המשיבים; םחודשי 05.7 – כול המועסקים-סך

  . מבחינת ותק כול אוכלוסיית המועסקים-את סך תהמשיבים מייצגקבוצת כי הוחלט לפיכך  .(םחודשי

 מבחינת המשיבים התפלגות בין השוואה היא המשיבים קבוצת ייצוגיות בדיקה נוספת שבוצעה לבחינת

 ןמ שהתקבלו הנתונים סמך על ,אלה משתנים פי על המועסקים לוכ-סך התפלגות ביןו והשכלה מין, גיל

 מאד דומה המשיבים קבוצת התפלגותהצביעה על כך ש השוואהה . 0033ספטמבר ב המסגרות

   0033.ספטמבר , נכון להמועסקיםאוכלוסיית  לוכ-סךל הבמאפייני

לאחר מכן יוצגו הממצאים ו בדוח יוצגו תחילה נתונים על מאפייני המסגרות שבהן מועסקים המדריכים

דמוגרפיים -סוציוהמאפיינים הממצאים על בהמשך יוצגו ועל סיבותיה. ת המדריכים על היקף תחלופ

במסגרת ועל שביעות  להם תעסוקתיים של המדריכים, על תפיסותיהם את הליווי המקצועי הניתןהו

 מועסקים. לעומת המדריכים ההמדריכים שעזבו יוצגו באופן השוואתי; רצונם מן העבודה. הממצאים 

 

 החינוכייםבהן מועסקים המדריכים שהמסגרות מאפיינים ארגוניים של  .3

כוח האדם המועסק בהן. על מאפייני והמסגרות על מאפייני ון של המחקר נאספו נתונים שראהבשלב 

הממצאים  .לפי מין והרכב החניכיםהמסגרת , גודל המסגרת שנבדקו הם: הגורם המפעיל, סוג םמאפייניה

  (.0להלן )לוח יוצגו התפלגות המסגרות לפי איפיונים אלה על 
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 (. 65%( ואותות )50%"ב )עינ – עמותות שתי ידי על מופעלות המסגרות רוב :המפעיל הגורם

 שונות.  תעמותו עשר ידי על מופעלות( 05%) הנותרות המסגרות

 מיוןהוצעו שני סוגי  של המחקר.  ההיגוי ועדת חבריבוצע על ידי  המסגרות מיון: המסגרת סוג: 

מיון הן קהילתיות; ומן המסגרות  93%, ולפיו מסגרת מוסדיתל קהילתיתמסגרת בין ן המבחימיון 

ואין כמעט מסגרות שילוב המסגרות הן ן מ 48%, ולפיו של המסגרת לקהילהפתיחות רמת העל פי 

  . הסוג של "פתוח +סגור"ן מסגרות נעולות או מ

 חניכים( ו 05-34הן בינוניות ) 60%חניכים(,   35-8) מן המסגרות הן קטנות 53% :המסגרת גודל-

 . המוסדיותן מ קטנות הקהילתיות  רותגהמס, כצפויחניכים(.  04-גדולות )יותר ממהן  09%

 ו נערותלמיועדות מהן  60%הן מסגרות עבור נערים,  המסגרות ןמ 53% :מין לפיהחניכים  הרכב-

 .מעורבותהן מסגרות  37%

 המסגרות )באחוזים(המאפיינים הארגוניים של : 9לוח 

 
 המסגרות

(N=41) 
 100 מפעילהגוף ה

 50 עמותת עינב
 65 עמותת אותות 

 05  )בהן בית השאנטי, רטורנו, בית מלכישוע ויחדיו( שונות עמותות 30
  

 100  'מיון א - מסגרתהסוג 
 93  ממשלתיות לא קהילתיות מסגרות
 39  ממשלתיות מוסדיות מסגרות
 30 ממשלתיות לא מוסדיות מסגרות

  

 100 מיון ב'  -מסגרת הסוג 
 48 שילוב
 00 פתוח

 30 בית למחסרי קורת גג
 8 + סגור פתוח
 0 נעול

  

 100 מסגרת )מספר חניכים(הגודל 
 53 חניכים 35-8
 60 חניכים 05עד  34
 09 ויותר חניכים 04

  

 100 הרכב החניכים לפי מין
 57 רק נערים
 60 רק נערות

 37 מעורב
מדיווח . (6)לוח  נבחן במספר המשרות ובמספר המדריכים המועסקיםהיקף כוח האדם של המדריכים 

)ספטמבר  היו מאויישות בעת הדיווח 064, מהן 050מספר המשרות הוא ל וכ-סךלה כי ועהמסגרות מנהלי 

עמד על המסגרות מספר המשרות ן מ 67%-ב :בין המסגרות במספר המשרות ו הבדלים גדוליםנמצא(. 0033

במסגרות מבחינת מספר המדריכים המועסקים נמצא כי  .04-7על  – המסגרותן מ 09%-וב, 0.04-3.40
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נמצאו גם כאן צפוי, כ .מדריכים למשרה, בממוצע 3.5מרביתם בחלקיות משרה;  ,מדריכים 608הועסקו 
 מדריכים.  04-30 – מהן 07%-מדריכים וב 4-5הועסקו הן מ 59%-ב :בין המסגרותהבדלים 

 30%-ב. נמצא כי משתנה יחס מספר מדריכים למשרההנבנה  םהמדריכי תכדי לבחון את דפוס העסק

גודל המסגרת )מספר קשר בין נמצא כמצופה,  .המסגרות היחס הוא יותר ממדריך אחד למשרהן מ

 כיםמדרי 0-3.4 הוא היחס הקטנות מסגרותה מן 94%-ב כי נמצא .למשרה ךיחס מדריובין החניכים( 

-ב ואילו ;למשרה מדריכים שלושה הוא היחס( חניכים 05-34) הבינוניות המסגרות מן 94%-ב; למשרה
  .למשרה אחד מדריך הוא היחס הגדולות המסגרות מן 39%

נמצא  .יחס מספר חניכים למדריךמשתנה העל המדריכים נבנה המוטל עומס מידת הקבל אומדן על כדי ל

שני חניכים למדריך(, עד העומס המוטל על המדריכים הוא נמוך יחסית )יחס של מן המסגרות  09%-בכי 

 ובין מסגרתה סוג בין ובהקמ קשר נמצא (.6חניכים למדריך( )לוח  9-5העומס גבוה יחסית ) מהן 05%-וב

 המסגרות לעומת למדריך חניכים 9-5 הוא היחס ותממשלתי הלא המוסדיות המסגרות בכל ;זה יחס

 . למדריך חניכים בין כזה יחס מתקיים מהן 35%-ב שרק הקהילתיות והמסגרות הממשלתיות המוסדיות

. נבחנושבכל האיפיונים הארגוניים ביתיות -החוץשונות בין המסגרות מצביעים על בפרק זה שהוצגו הממצאים 

 . במסגרות המדריכים שלתופעת התחלופה להבין את בה איפיונים אלה מסייעם שהמידה תיבחן בהמשך 

 )באחוזים( במסגרותהאדם המועסק  כוחמאפייני  :2 לוח

 (N=41) המסגרות 
 100 מספר משרות מאוישות של מדריכים 

 67 משרות 0.04 -3.4
 65 משרות 9.0 -0.4
 09  משרות 04.0 - 7.0

  

 100 מדריכים לא מאוישות של משרות מספר 
 88 אף אחת 

 30 משרות 5-3
  

 100 מספר מדריכים מועסקים
 00 מדריכים 5 עד
 04 מדריכים 4

 05 מדריכים 7-3
 07 מדריכים 04-30

  

 100 אחת משרה מאוישתמדריכים מועסקים למספר ממוצע 
 68 מדריך אחד למשרה

 60 מדריכים למשרה 0.0 -3.4
 60 שני מדריכים למשרהיותר מ

  

 100 מספר חניכים למדריך  ממוצע
 09 חניכים 0עד 
 57 חניכים 6

 94  חניכים 9-5

  החינוכיים המדריכים של ותעסוקתייםדמוגרפיים -סוציו מאפיינים. 4

הנתונים נאספו דמוגרפיים ותעסוקתיים של המדריכים החינוכיים. -מאפיינים סוציוכמה מחקר נבחנו ב

 של דמוגרפיים-הסוציומאפייניהם הממצאים על  . מועסקיםן הכים עצמם, מאלה שעזבו ומיהמדרן מ

 (:5 לוח) להלן יוצגו המדריכים
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 מן  יםצעיר יותר מעט המועסקים. 60-מ פחות בני בםוור יחסית צעירים הם המדריכים :גיל

  אם כי ההבדלים אינם מובהקים. ,עוזביםה

 נשים.  הם המדריכים ןמ 45% :מין 

 גבוה יותר הרווקים אחוז  ;העוזביםובין נמצאו הבדלים מובהקים בין המועסקים  :משפחתי מצב

  בהתאמה(. ,43% לעומת 90%בקרב המועסקים מאשר בקרב העוזבים )

 לומדים לתואר שהם ר אקדמאי או תוא המועסקיםמן  33%-ולהעוזבים מן  94%-ל :השכלה

 .אקדמאי

 )באחוזים(העסקה הלפי מצב  ,דמוגרפיים של המדריכים החינוכיים-: מאפיינים סוציו4לוח 

 

 המדריכים החינוכיים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
 100 100 גיל*

 63 33 שנים 03-06
 58 58 שנים 60-09
 30 07 שנים 64-63

 7 30 ויותר שנים 63
   

 100 100 מין
 43 45 נשים
 57 53 גברים

   

 100 100 ימצב משפחת
 90 43 /הרווק
 60 57 י/אהנשו

   

 100 100 השכלה
 33 94 לתואר /תלומדאו  תואר אקדמאי /תבעל

 65 04 לתואר /תלא לומדאו  ללא תואר אקדמאי
  (.שנים 4.3של ת תקן יסטי) 07 –מועסקים  ;(שנים 5.3 של סטיית תקן) 63 –*גיל ממוצע: עוזבים 

 

 (: 4. אלה יוצגו להלן )לוח המדריכים של תעסוקתיים מאפייניםמחקר נבחנו כמה ב

 אם כי לא מובהקים,הבדלים קיימיםמשנתיים.  פחותשל  ותקרוב המדריכים ל :במסגרת ותק , 

 00לעומת  39הוותק של העוזבים הוא מעט נמוך יותר מזה של המועסקים )שתי הקבוצות:  יןב

 מאשרשעבדו חצי שנה          מדריכיםגבוה יותר של  אחוז נמצאהעוזבים  בקרבחודשים בממוצע(. 

  (.בהתאמה ,30% לעומת 08%) המועסקים בקרב

 סיון קודם ינהם בעלי  המועסקיםמן  60%-מן העוזבים ו 66% :עם נוער בעבודה קודם ניסיון

 קודם סיוןינאין  קרב העוזביםמאחוז נמוך יותר לעם זאת /בסיכון. ותקבעבודה עם נוער מנ

 מובהק.זה אינו אם כי הבדל  ,בהתאמה( ,%40לעומת  %69) נוער עם דהובעב

 צאו את העבודה דרך היכרות מן המועסקים מ 53%-מן העוזבים  ו 58% :במסגרת העבודה מציאת

 מן 63% .המסגרות האחרות של רשות חסות הנוערן במסגרת או באחת מהעובדים עם אנשים 

 מצאו את העבודה דרך האינטרנט. המועסקים מן 43%-והעוזבים 
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 להתייחס לרשימה של סיבות אפשריות התבקשו המדריכים  :במסגרת העבודה לבחירת סיבות

שתי ציינו  המדריכים מרביתזו. עבודה ב העבורם לבחירסיבה אם הייתה עבור כל אחת מהן ולציין 

העבודה קשורה לתחום היות רצון לעבוד עם נוער ורצון לתרום לחברה. לבחירה בעבודה:  סיבות

שצוינו על ידי המדריכים. שיקולים נוספים לבחירה ן מ 40%הלימודים היוותה סיבה עבור 

( וקרבה לבית , בהתאמה69%-ו 50%הם נוחות מבחינת שעות ) ,העוזבים והמועסקים ,המדריכים

   .(, בהתאמה08%-ו 64%)

 )באחוזים(לפי מצב ההעסקה , החינוכיים : מאפיינים תעסוקתיים של המדריכים1לוח 

 

 המדריכים החינוכיים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
בעת איסוף  במסגרתעבודה ותק במסגרת )מספר חודשי 

 100 100 הנתונים(*
 30 08 חודשים 3עד 

 37 03 חודשים 30-9
 64 00 חודשים 38-36
 30 33 חודשים 05-37
 33 7 חודשים 63-04

 30 33  ויותר חודשים 69
   

 100 100 ניסיון קודם בעבודה עם נוער
 60 66 קודם בעבודה עם נוער מנותק/בסיכון יש ניסיון

 38 60 נורמטיבייש ניסיון קודם בעבודה עם נוער 
 40 69  אין ניסיון קודם בעבודה עם נוער

   

    *באמצעותן הגיעו לעבודה*שדרכים 
המסגרות ן במסגרת או באחת מהעובדים היכרות עם אנשים 
 53 58 האחרות של הרשות

 43 63 אתר באינטרנט
 6 5 מודעה בעיתון

 35 30 אחר 
   

   עבודהב הסיבות לבחיר
 73 74 רצון לעבוד עם נוער
 70 70 רצון לתרום לחברה

 40 40 קשר לתחום הלימודים
 69 50 נוח מבחינת שעות

 08 64 מקום העבודה קרוב לבית
 3 5 לא מצא עבודה אחרת 

סטיית תקן של ) חודשים 00.6 –; מועסקים (חודשים 34.6של סטיית תקן ) חודשים 33.9 – עוזבים :ותק ממוצע *
  (.חודשים 00.0

 .**ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
 

 הן ,המועסקים המדריכים ובין שעזבו המדריכים בין משמעותיים הבדלים אין כי מראים אלה ממצאים

 לא קבוצותה שתי קרבב כי לציין מעניין. התעסוקתיים יניםיבמאפ הןו דמוגרפיים-הסוציו במאפיינים

 . דמוגרפיים-סוציו ניםימאפי ובין ותקהו בין קשר נמצא
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 והשלכות סיבות, ףהיק – החינוכיים מדריכיםה תחלופת. 5

סיבותיה. את ו ת המדריכיםלבחון את היקף תחלופ , כאמור,יתהישל המחקר ההעיקריות אחת המטרות 

שהתקבלו נתונים על פי  ,( שיעור התחלופה3: תחלופהלבנוגע  היבטיםשלושה במסגרת המחקר נבדקו 

 ;התחלופה ואת השלכותיה על עבודתםהיקף את החינוכיים המדריכים  ( הערכת0; נהלי המסגרותממ

 במסגרת, לפי המדריכים החינוכיים שעזבו. העבודהסיבות לעזיבת ( 6

 ממנהלי המסגרותשהתקבלו נתונים , על פי שיעור התחלופהא. 

שבין אוגוסט תקופה מהלך הבאת עבודתם מספר המדריכים שעזבו תבקשו לדווח על ההמסגרות  ימנהל

 665 עבודתם את עזבו התקופה במהלך כי מצאנ .מסגרות 53-מ נתונים התקבלו. 0033 לספטמבר 0007

 מן אחת בכל העזיבות מספר בחינת. פוטרו מהם 03%-ו מרצון עזבו מהם 97%, חינוכיים מדריכים

 335 עבודתם את עזבו 0030  אוגוסט ועד 0007 מאוגוסט: זהה כמעט העוזבים מספר כי מעלה השנים

 לא מדריכים 33-ל בנוגע) מדריכים 345 עזבו 0033 ספטמברל 0030 ספטמבר שבין ובתקופה מדריכים

 .(העזיבה מועד על מידע התקבל

במועד במסגרות המנהלים לדווח על מספר המדריכים המועסקים התבקשו עוזבים המספר על נוסף 

 כדי לחשב את שיעור. מועסקים מדריכים 608המנהלים דיווחו על  .(0033ספטמבר )איסוף הנתונים 

תום במדריכים שהועסקו ל הוכ-מסך( מדריכים 345)חושב אחוז העוזבים במהלך שנה זו התחלופה 

 . 59% על עמדשיעור התחלופה החישוב העלה כי . השנה

המסגרות שיעור ן מ 04%-בנמצא כי . (3תרשים ) התחלופהשיעור בהמסגרות בין דולים גאו הבדלים צנמ

לא נמצא קשר בין . (40%-גבוה )יותר מהתחלופה שיעור הן מ 40%-, וב(37%) – נמוך יחסיתהתחלופה 

גורמים ארגוניים יש כי ייתכן יחס חניכים למדריך. וסוג המסגרת , תגודל המסגרובין  שיעור התחלופה

, את ההבדלים הניכרים בתחלופה של המסגרות שלא נבדקו במחקר העשויים להסביראחרים ומנהליים 

  חניכים.ה  של הסיכון רמתו האקלים הארגוניכגון סגנון הניהול של המסגרת, 
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 על עבודתם השלכותיהאת ו התחלופה היקףאת החינוכיים המדריכים  הערכתב. 

תחלופה רבה מאוד(  – 4תחלופה ועד  אין – 3-מ) דרגות חמשובו  בסולם העריךל התבקשו המדריכים

כי המדריכים העריכו מן  39% .כעת עובדיםשבה הם או  עבדוהם בה שהתחלופה במסגרת  את היקף

   .או רבה מאודתחלופה רבה קיימת 

בשלושה בה הם חשים כי התחלופה פוגעת שהמידה המדריכים להעריך את התבקשו בשאלה נוספת 

. (3)לוח  מדריכיםהחניכים ל קשורים לעבודתם: ביצוע העבודה, גיבוש הצוות והקשר ביןההיבטים 

. שנבדקו בשלושת ההיבטים ,בעבודתםפוגעת או  התחלופה פגעהכי העריכו רבית המדריכים נמצא כי מ

 תחלופה פוגעת בעבודתם. הבה שאת המידה  בין הערכתםו המדריכיםשל ותק הולא נמצא קשר בין 

  ההעסקהלפי מצב  ,עבודתםהתחלופה על  את השלכותהחינוכיים ערכת המדריכים : ה6לוח 
  באחוזים()

 

"במידה או  "במידה רבה מאוד"המדריכים שציינו 
 "רבה

 עוזבים
(N=145) 

 מועסקים
(N=87) 

   פוגעת התחלופה בהם שבטים יה
 98 39 העבודה בביצוע  מקשה

 86 95 פוגעת בגיבוש הצוות
 93 95 החניכיםפוגעת בקשר של המדריכים עם 

   

 100 100 פוגעת התחלופה שבהם ההיבטים מספר 
 47 44 שלושה היבטיםבפגיעה 
 08 33 שני היבטיםבפגיעה 

 6 39 דפגיעה בהיבט אח
 30 30  פגיעה אין

 

 שעזבוהחינוכיים , לפי המדריכים במסגרת העבודה תלעזיב סיבותג. 

 הרלוונטיות אלה תא לציין התבקשו הםולעזיבה  סיבות של רשימה הוצגה עבודתם את שעזבו למדריכים

, דירה מעבר כגון) האישי במצבם שינוי עקב זאת עשו כי ציינו שעזבו המדריכים ןמ 53%. (9 לוח) עבורם

 כסיבה הבכיר הצוות של היחס את ציינומהם  60% .(לימודים סיום או מחלה, ילד לידת, נישואין

 אפשרויות חוסרו מיצוי תחושת, במשמרות לעבוד קושי ובהן נוספות ותבסי צוינונוסף לכך . לעזיבה

  .ומתנאי ההעסקה השכר ןמ רצון שביעות וחוסר להתקדם

ובין עזיבה עקב בין ותק  מובהקקשר  נמצא העוזבים ובין מאפייני לעזיבה הסיבות בין הקשר תבבדיק

עובדים בקרב אלה שפחות נפוצות  אלה סיבות כי נמצאמיצוי וחוסר אפשרויות קידום. תחושת 

לא נמצא בהתאמה(.  ,53%לעומת  30%משנה )יותר בהן  שעבדואלה בקרב לעומת  עד שנהבמסגרות 

ובין לא נמצא קשר בין סיבות לעזיבה , וכן ותקלעזיבה ובין הסיבות האחרות קשר בין כל אחת מן 

 השכלה. ו מצב משפחתימין, גיל,  – העוזביםדמוגרפיים של -סוציוהם הניימאפי

 ציינו סיבה זו כבלעדית( 00%שינוי במצב האישי ); בעיקר בשל סיבה אחתשל מן המדריכים עזבו ב 59%

מן המדריכים עזבו בשל יותר מסיבה אחת  59%ציינו סיבה זו כבלעדית(.  36%ויחס הצוות הבכיר )
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האישי ובשל סיבות  םמן העוזבים ציינו כי עזבו בשל שינוי במצב 03% ;ונים מאדוהרכבי הסיבות היו מגו

 האישי.  םשינוי במצבמבלי שציינו את ה עזבו בשל כמה סיבות, 03%-, ונוספות

 * )באחוזים(שעזבו החינוכיים , לפי המדריכים ת העבודה במסגרתסיבות לעזיב: 1לוח 

 
 העוזבים שציינו את הסיבה

(N=145) 

 חל שינוי במצב האישי )כגון: מעבר דירה, נישואין, לידת ילד, 
 53 סיום לימודים( או מחלה

 60 הצוות הבכירשל יחס ן החוסר שביעות רצון מ
 09 קושי לעבוד במשמרות/לילות

 09 תחושת מיצוי וחוסר אפשרות להתקדם
 09  העסקהומתנאי  השכרן חוסר שביעות רצון מ

 39 החניכים עם להתמודד קושי
  

 100  עזבו בגללןש הסיבות הרכב
 41 אחת מסיבה עזבו
 00 האישי במצב שינוי חל

 36 הבכיר הצוות של יחסה ןמ רצון שביעות חוסר
 4 ומתנאי ההעסקה השכר ןמ רצון שביעות חוסר
 5 לילות/במשמרות לעבוד קושי

 5 לקידום אפשרות וחוסר מיצוי תחושת
 3 החניכים עם להתמודד קושי
 41 אחת מסיבה יותר עקב עזבו
 03  נוספות וסיבות האישי במצב שינוי בשל
 03 (האישי במצב שינוי למעט) סיבות כמה בשל

  

 3 הסיבות ן לא ציינו אף אחת מ

 .*ניתן היה לציין יותר מסיבה אחת
 היאוהאם המחקר ביצוע בה הם עובדים בעת שהעבודה הוא מדריכים שעזבו נושא נוסף שנבדק בקרב ה

עם נוער מנותק(, עובדים  מהם רבע)עובדים עם בני נוער הם דיווחו כי העוזבים ן מ 63%בתחום בני נוער. 

ממצא זה ציינו כי אינם עובדים.  7%-עובדים בעבודה שאינה קשורה לבני נוער, וכי הם דיווחו  44%

העבודה במסגרת אינה עזיבה של תחום ום ת מקעזיבמן המדריכים לא מבוטל צביע על כך שעבור חלק מ

 העיסוק עם בני נוער. 

 דומה ,רשימה של סיבות לעזיבההוצגה בפניהם מועסקים. מדריכים הגם בקרב ה נוהסיבות לעזיבה נבח

נפוצה כל אחת מהן עד כמה  ארבע דרגותובו בסולם העריך להם התבקשו וזו שהוצגה לעוזבים, למדי ל

שיוחסו מן הממצאים עולה כי שלוש הסיבות הבולטות  (.8לוח המדריכים. ) של עמיתיהם כסיבה לעזיבה

 וקושי (39%) ההעסקה תנאימו שכרה ןמ רצון שביעות חוסר (,38%) סיבות אישיותהן: לעזיבה 

וינה על ידי הצוות הבכיר צשל יחס ן המרצון שביעות חוסר עזיבה עקב  (.36%) החניכים עם להתמודד

. נפוצותככנפוצות מאד או לעזיבה  שלוש סיבותדירג כל מדריך  ,מועסקים. בממוצעמדריכים ההן מ 67%

או המועסקים  המדריכיםשל ותק הובין ולא נמצאו הבדלים מובהקים בין הסיבות שיוחסו לעזיבה 

 . דמוגרפיים-סוציוהם המאפייני
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 *()באחוזים המועסקיםהחינוכיים המדריכים לפי , לעזיבהסיבות נפוצות :  2 לוח

 

  שהסיבה שציינו מדריכים
 " נפוצה" או" מאוד נפוצה"

(N=87) 
 סיבות אישיות )כגון: מעבר דירה, נישואין, לידת ילד, 

 38 סיום לימודים(או מחלה 

 39 ההעסקה תנאימו השכרן חוסר שביעות רצון מ

 36 החניכיםקושי להתמודד עם 

 49 תחושת מיצוי וחוסר אפשרות להתקדם

 53 במשמרות/לילותקושי לעבוד 

 67 חוסר שביעות רצון מן היחס של הצוות הבכיר

 .אחת מסיבה יותר לציין היה ניתן* 
 

 במסגרתליווי המקצועי הניתן את המדריכים החינוכיים ה של תפיסותיהם. 6

ביכולתו ו ,שילובם בעבודהבהוא רכיב חשוב בקליטת עובדים ויתה כי הליווי המקצועי יההנחה ה

הניתן להם ליווי המקצועי בנוגע לכדי לבחון את תפיסות המדריכים  שארותם במסגרת.יהלהשפיע על 

, הדרכה תפקידכניסה לעת הבחניכה  הליווי:סוגי  תלהתייחס בנפרד לשלושהתבקשו הם במסגרת 

להתייעצות פנייה מיוזמתם הם נשאלו על לכך קבוצתית במהלך העבודה. נוסף הדרכה פרטנית ו

 . תםעבודמהלך בסביב קשיים המתעוררים  מקצועית

 לתפקיד  כניסהה עתב חניכהא. 

הכשרה פורמלית, ולכן חשוב לבחון כיצד מתבצעת של ביתית אין מסלול -לתפקיד מדריך במסגרת חוץ

 שלעברו תהליך  הםהמדריכים נשאלו האם כאשר נכנסו לתפקידם קליטתם המקצועית של המדריכים. 

עת חניכה בעברו  כמעט כל המדריכיםמן הממצאים עולה כי . (7)לוח  אותם שחנך הגורם ומי חניכה

-העוזבים ון מ 37%, ומסודר המובנזו ניתנה להם באופן כאשר נשאלו האם לעבודה במסגרת.  תםכניס

 מסגרותבה עבדו המדריכים )שלא נמצא קשר בין סוג המסגרת השיבו בחיוב. המועסקים ן מ 40%

 החניכה. ה של ייאופובין לעומת מסגרות בקהילה( מוסדיות 

 על צוינושהחניכה. שני הגורמים השכיחים  את להםנשאלו על הגורמים במסגרת שהעבירו  המדריכים

 (.בהתאמה, 35%-ו 48%) רכזו (בהתאמה, 35%-ו 30%) /ותיקאחר מדריך הם מועסקיםהו עוזביםה ידי

  .בתהליך מעורבים היוהסוציאלי  העובדכי מנהל המסגרת ו/או  ציינו המדריכים ןמ 60%

 שנייםעל ידי  חניכהעברו  המדריכים ןמ 48%העלתה כי הגורמים שהיו מעורבים בחניכה  מספר תבחינ

קשר מעניין לראות כי נמצא  גורם יחיד.על ידי התבצעה יא ציינו כי ה 63%גורמים במסגרת.  שלושהאו 

על דיווחו המדריכים בהם ש המקריםמרבית ביה; יובין אופבין מספר הגורמים המעורבים בחניכה 

דווח על חניכה לא מובנית, בהם שואילו במקרים גורמים ארבעה או  שלושהחניכה מובנית היו מעורבים 

 . גורם אחד או שנייםעל ידי  לרובהיא הועברה 
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. החניכיםוסיוע לעבודתם עם  תהחניכה בשני היבטים: מקצועיואיכות המדריכים נתבקשו להעריך את 

מאוד הייתה מקצועית וכי היא סייעה להם בעבודתם במידה רבה חניכה ההעריכו כי מהם  80%-תר מיו

  או רבה.

 )באחוזים(העסקה הלפי מצב  ,רצון ממנההושביעות  כניסה לתפקידעת הב חניכהה: 2לוח 

 

 המדריכים החינוכיים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
 100 100 החניכה אופי 
 40 37 ת ימובנ

 68 04 יתלא מובנ
 30  3 חניכה ולא עבר

   

   *חניכהה את שהעביר במסגרת העיקריהגורם 
 60 60 מנהל המסגרת
 03 08 עובד סוציאלי 

 35 48 רכז
 35 30 מדריך אחר/ותיק

 4 8 אחר
   

 100 100 חניכההשהעבירו את מספר הגורמים 
 03 05 שלושה גורמים ויותר

 65 65 שני גורמים
 60 63 גורם אחד

 30 33 חניכה עברולא 
   

   הערכת איכות החניכה 
 80 84 ("רבה"במידה או  "במידה רבה מאד")מקצועית הועברה בצורה 

 84 83  ("רבה"במידה או  "במידה רבה מאד") חניכיםבעבודה עם ה הסייע

 .היה לציין יותר מגורם אחד*ניתן 

  במהלך העבודה פרטנית הדרכהב. 

מבצע שומי הגורם הדרכה פרטנית  ו/עובריםרעבהמדריכים נשאלו האם במהלך עבודתם במסגרת הם 

 זוכי ציינו מהם  44%-כ, והדרכה פרטנית עברו/עובריםהמדריכים מן  70%-כנמצא כי (. 30)לוח  זאת

  .באופן מובנהלהם  /ניתנתניתנה

העובד  הםההדרכה  את להם/מעבירים שהעבירוהגורמים השכיחים  שניהעריכו כי  המדריכים

 יותרכי  העלתההגורמים שהיו מעורבים בהדרכה הפרטנית  מספר בחינת (.40%-30%) רכזהסוציאלי וה

שלושה גורמים במסגרת. לא נמצא -חניכה משניים קיבלו, בקרב שתי הקבוצות, המדריכים מן ממחצית

להעריך  התבקשו. המדריכים יהאופי וביןההדרכה הפרטנית  את המעביריםקשר בין מספר הגורמים 

 מן 70%-כ. החניכיםהפרטנית בשני היבטים: מקצועיות וסיוע לעבודתם עם  ההדרכה איכותאת 

או מאוד סייעה להם בעבודתם במידה רבה כי ההדרכה הייתה מקצועית וכי היא  העריכו המדריכים

 רבה. במידה 

 העסקה  )באחוזים(הלפי מצב  ,רצון ממנההבמהלך העבודה ושביעות  הדרכה פרטנית: 10לוח 
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 המדריכים החינוכיים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
 100 100   פרטניתהדרכה ההאופי 

 45 43 מובנית 
 68 66  יתלא מובנ
 8 33 הדרכה פרטנית  ולא קיבל

   

   *פרטניתה הדרכהאת ה /מעבירהעבירבמסגרת שהעיקרי הגורם 
 60 05 מנהל המסגרת
 43 40 עובד סוציאלי 

 30 40 רכז
 36 00 מדריך אחר/וותיק

 4 3 אחר
   

 100 100 פרטניתה הדרכההעבירו את הגורמים שהמספר 
 39 33 שלושה גורמים ויותר

 63 09 שני גורמים
 67 53 גורם אחד

 8 33 הדרכה עברולא 
   

   ההדרכה הפרטנית איכות הערכת 
 73 88 ("רבה"במידה או  "במידה רבה מאד")בצורה מקצועית הועברה 

 73 70 )"במידה רבה מאד" או "במידה רבה"( החניכיםסייעה בעבודה עם 

 .*ניתן היה לציין יותר מגורם אחד
 

נבחן הקשר בין אופי העברת ההדרכה הפרטנית לאופי העברת החניכה  נהכדי ללמוד על ההדרכה שנית

(. בקרב שתי הקבוצות נמצא קשר בין שני המשתנים, אם כי רק בקרב העוזבים הוא היה מובהק; 33)לוח 

 35%הועברו באופן מובנה, ואחוז נמוך מהם )הן מן המועסקים דיווחו כי שתי 60%-מן העוזבים ו 57%

 . מובנהשאינו דיווחו כי שתיהן הועברו באופן , בהתאמה( 33%-ו

 (  באחוזים) ההעסקה מצב לפי הפרטנית, ההדרכהלאופי  החניכהאופי  בן קשרה: 11 לוח

 

 החינוכיים המדריכים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 

 100 100 המדריכים עברו פרטנית שההדרכה החניכה וה
 60 57 בצורה מובנית שתיהן הועברו 

 66 00 לא מובנית הועברה בצורה מובנית והאחרת בצורה אחת 
 33 35 לא מובניתשתיהן הועברו בצורה 

 או לא מובנית בצורה רק אחת מהן )חניכה או הדרכה(  עברו
 39 30 מובנית

 0 6 הןאף אחת מעברו לא 
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 העבודה במהלךקבוצתית  הדרכהג. 

קבוצתיות והאם הם  הדרכותלהם  /מועברותהועברומסגרת עבודתם במהלך נשאלו האם ב המדריכים

 נטלוהדרכה קבוצתית והם  נערכהדיווחו כי במסגרת  המדריכיםמרבית (. 30 וח)ל בהן חלק /נוטליםנטלו

תם המדריכים נתבקשו להעריך את ההדרכה בשני היבטים: מקצועיות וסיוע לעבודבה חלק בקביעות. 

סייעה להם בעבודתם כי היא הקבוצתית הייתה מקצועית והעריכו כי ההדרכה מרביתם . החניכיםעם 

 רבה. במידה או מאוד במידה רבה 

 העסקה  )באחוזים(הלפי מצב  ,רצון ממנהה: הדרכה קבוצתית במהלך העבודה ושביעות 19לוח 

 

 המדריכים החינוכיים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
 100 100 במהלך העבודה הדרכה קבוצתית

 84 97 בה בקביעותיש הדרכה קבוצתית והשתתפו 
 34 03 לפעמיםבה יש הדרכה קבוצתית והשתתפו 

   

   איכות ההדרכה הקבוצתית 
 87 88 "במידה רבה מאד" או "במידה רבה"(בצורה מקצועית )הועברה 

 83 85 )"במידה רבה מאד" או "במידה רבה"( חניכיםסייעה בעבודה עם ה
 

 במהלך העבודהתייעצות מקצועית הד. 

העוזבים מן  39%(. 36)לוח  עבודתםבמדריכים נשאלו למי בדרך כלל הם פונים להתייעצות בנוגע לבעיה ה

עם זאת אחוז לא מבוטל מן המדריכים דיווחו כי הם . לרכז פוניםהשיבו כי הם המועסקים מן  90%-ו

 עם ייעציםמקרב המועסקים ציינו כי הם מ 65%-מקרב העוזבים ו 50% ;גורמים כמה עם תייעציםמ

על כך שהמדריכים פונים להתייעצות עם  מעידייתכן כי ריבוי הגורמים  .גורמים ארבעה או שלושה

  רמים שונים בנושאים שונים. וג

 

  



15 

 (באחוזים) ההעסקה מצב לפי, מתייעצים המדריכים עמוש המקצועי גורםה: 12 לוח

 

 החינוכיים המדריכים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
   *מתייעץהמדריך עמו שהגורם המקצועי 
 53 57 מנהל המסגרת
 67 53 עובד סוציאלי

 90 39 רכז
 54 33 מדריך אחר/ותיק

 34 30  משמרת אחראי
 8 - אחר

   

 100 100 מתייעץהמדריך עמם שגורמים המספר 
 30 00 ארבעה גורמים ויותר

 00 38 שלושה גורמים 
 68 08 שני גורמים
 08 60 גורם אחד

 .לציין יותר מגורם אחדהיה *ניתן 
 

 במסגרת העבודהן מהחינוכיים  המדריכיםשל רצון השביעות . 7

שביעות מחקר נבחנה בסוגית העזיבה. של בהקשר יא חשובה ההמדריכים של רצון השביעות בחינת 

את אופי ן האופן שבו הם רואים נבח. כמו כן ההעסקהתנאי ומ מיחס הצוותהמדריכים של רצון ה

  במסגרות.שימור המדריכים יהם להצעותונבחנו העבודה 

 הבכיר הצוות של יחס ן המהחינוכיים  המדריכיםשל רצון השביעות א. 

את מרוצה מאד(  – 5מרוצה ועד  לאבכלל  – 3-מ)ארבע דרגות ובו בסולם  המדריכים נתבקשו להעריך

(. 35)לוח  והרכז המנהל, העובד הסוציאלי שלושה גורמים בצוות הבכיר:של יחס ן המשביעות רצונם 

הבדל בין נמצא עם זאת . יחס של כל הגורמיםהן מאו מרוצים מאוד מרוצים  המדריכיםרוב נמצא כי 

יותר בקרב העוזבים מאשר בקרב זו נמצאה נמוכה  ;הרכזן רצון מהבמידת שביעות קבוצות ה

 בהתאמה(.  ,75%לעומת  93%המועסקים )

 .(35)לוח  משולבנבנה משתנה  הבכיר הצוותהיחס של ן הרצון הכוללת משביעות ן את מידת וכדי לבח

 .אלהה גורמיםההיחס של שלושת ן מביעו שביעות רצון גבוהה ההמועסקים מן  35%-והעוזבים מן  49%

לא נמצא קשר בין כן ובמידת שביעות הרצון  לא נמצאו הבדלים מובהקים בין העוזבים למועסקים

 המדריכים.של ותק הובין והמשתנה המשולב 

  העבודה מתנאי החינוכיים המדריכים של הרצון שביעותב. 

 – 3-במסגרת, בסולם ובו ארבע דרגות )מ העבודה מתנאינתבקשו לדרג את שביעות רצונם  המדריכים

ודה: תנאים פיזיים וציוד, מרוצה מאוד(. נבחנו ארבעה היבטים של תנאי העב – 5כלל לא מרוצה ועד 

קרב שתי המדריכים מ(. מן הממצאים עולה כי 35תנאים סוציאליים, אפשרויות קידום ושכר )לוח 
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יותר ו ,, בהתאמה( שבעי רצון מן התנאים הפיזיים והציוד48%-ו 47%הקבוצות, העוזבים והמועסקים )

שבעי רצון מאפשרויות הקידום. עם זאת נמצא כי העוזבים היו  , בהתאמה(63%-ו 69%)מהם משליש 

, 55%לעומת  38%ובמיוחד מן השכר ) ,, בהתאמה(53%-ו 60%תנאים הסוציאליים )ן הממרוצים פחות 

מן ההיבטים השונים של ן רצוהלא נמצא קשר בין הוותק ובין שביעות קבוצות בהתאמה(. בקרב שתי ה

 תנאי העבודה. 

שלושת : שביעות רצון ממשולבבנה משתנה ביעות הרצון הכוללת מתנאי ההעסקה נכדי לבחון את ש

מן  69%-מן העוזבים ו 57%אפשרויות קידום, תנאים סוציאליים ושכר.  – ההיבטים של תנאי ההעסקה

לא נמצא קשר בין מידת שביעות (. 35 לוח)המועסקים הביעו חוסר שביעות רצון משלושת ההיבטים 

בטים אלה ובין הוותק של המדריכים. השוואה של מידת שביעות הרצון של הרצון משלושת הי

המדריכים מתנאי ההעסקה למידת שביעות רצונם מן היחס של הצוות הבכיר, שהוצגה לעיל, מראה כי 

 שביעות רצונם מתנאי ההעסקה נמוכה משמעותית משביעות רצונם מן היחס של הצוות הבכיר. 

 תנאיומ אליהם הבכיר הצוות של יחסה מןהחינוכיים  המדריכים של רצוןה שביעות: 14 לוח
 (באחוזים) ההעסקה מצב לפי, העבודה

 

מאוד" או  מרוצה" השיבוש המדריכים
 "מרוצה"

 עוזבים
(N=145) 

 מועסקים
(N=87) 

     הבכירהצוות של יחס ן השביעות רצון מ
 83 93 מנהל המסגרת של יחס ה
 84 80 בד הסוציאליהעושל יחס ה
 75 93 הרכז של יחס ה

   

 100 100 המדריכים מרוציםמהם שמספר הגורמים 
 35 49 שלושה גורמים  

 60 03 שני גורמים  
 6 35 גורם אחד  
 -- 8 הגורמים ן אף אחד מ

   

    העבודה תנאי של שונים מהיבטים רצון שביעות
 48 47  וציוד פיזיים תנאים

 63 69 אפשרויות קידום
 53 60 תנאים סוציאליים

 55 38 שכר
   

היבטים של תנאי המספר שביעות רצון כוללת: 
)אפשרויות  מרוצים המדריכים מהםש ההעסקה

 100  100 קידום, תנאים סוציאליים ושכר(
 00 30 היבטיםשלושה 

 05 30 היבטים שני 
 37 09 אחד   היבט

 69 57 ההיבטים ן אף אחד מ
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נבחן הקשר  ,לעזיבהיחסית שכיחה  סיבה הוא הבכיר הצוות של יחסה כי העוזבים נמצאמאחר ובקרב 

 ;בין שני משתנים אלה קשר מובהק(. נמצא 34)לוח  סיבה לעזיבה ובין היותויחס הן רצון מהשביעות בין 

לעומת הבכיר יחס של שלושה גורמים בצוות ן ההיו מרוצים מ 37% ,קרב אלה שציינו סיבה זו לעזיבהמ

 . עזיבהסיבה ללא ציינו סיבה זו כשמהם  93%

ן רצון מהבין שביעות והחינוכיים קשר בין יחס הצוות הבכיר כסיבה לעזיבת המדריכים : 11לוח 
 )באחוזים(  , בקרב המדריכים שעזבויחסה

 

 (N=145) יחס הצוות הבכיר כסיבה לעזיבה
 סיבהכציינו 

(N=46) 
 סיבהכ לא ציינו

(77N=) 
 100 100 שביעות רצון מן היחס של הצוות הבכיר*

 93 37 בצוות הבכיר שלושת הגורמיםיחס של ה

 34 65 בצוות הבכיר שני גורמיםיחס של ה

 3 60 בצוות הבכיר יחס של גורם אחדה

 6 39  הבכיר של הצוותיחס ן המלא מרוצים 

 ציינו "מרוצה מאוד" או "מרוצה". *
 

 העבודה  מאפייני את החינוכיים המדריכיםשל  תפיסותיהםג. 

( מספקתו מעניינת)מאתגרת,  החיוביים המאפייני מבחינתם נתבקשו להעריך את עבודת המדריכים

 רבה במידה – 5 ועד לא כלל – 3-)מ דרגות ארבעובו  בסולם( ומסוכנת מתסכלת)שוחקת,  ייםלהשליו

עם . ומספקת מעניינת, מאתגרתהיא  העבודהדיווחו כי עבורם  המדריכיםכל  כמעט(. 33)לוח (. מאוד

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין העוזבים רואים בה עבודה שוחקת ומתסכלת. זאת חלק ניכר מהם 

את המאפיינים ותיהם כן לא נמצא קשר בין הערכ וכמהמאפיינים האלה, ויהם את בהערכות מועסקיםל

 במסגרת.שלהם ותק הובין ושליליים ה

העסקה ה לפי מצב תם,את המאפיינים החיוביים והשליליים של עבודת המדריכים והערכ: 16לוח 
 )באחוזים(

 

 "רבה "במידהאו  "במידה רבה מאוד" השיבוהמדריכים ש
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 
   חיוביים של העבודהמאפיינים 
 300 300 מאתגרת 
 77 300 מעניינת

 74 75 נותנת סיפוק
   

   שליליים של העבודה  מאפיינים
 80 70 שוחקת

 35 95 מתסכלת
 69 68 מסוכנת
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 החינוכי במסגרת המדריך לשימור החינוכייםהמדריכים  יהם שלהצעותד. 

. (39לוח )  המדריך החינוכי במסגרת שימורהאם יש להם הצעות לבשאלה פתוחה  המדריכים נשאלו

הצעה אחת. ציין המדריכים ן כל אחד מציינו שיש להם הצעות. המועסקים ן מ 57%-ומן העוזבים  97%

ינוי גם הצורך בש הועלההגברת הליווי המקצועי. בקרב העוזבים לתנאי ההעסקה ושיפור רובן נגעו ל

   .הגישה הניהולית כלפי המדריכים

 (באחוזים) העסקהה מצב לפי ,במסגרתהחינוכיים  המדריכים מורלשי צעותה: 11 לוח

 

 מדריכים
 עוזבים

(N=145) 
 מועסקים

(N=87) 

 100 100 הכול-ךס

 43 03 אין הצעות 

 57 97 יש ההצעות 

    :ותהצעה

 39 60 (שכר, תנאי עבודה ואפשרויות קידוםתנאי ההעסקה )שיפור 

 35 39 יותר ליווי מקצועי 

יותר וגמישות יותר קשבה, יותר השינוי הגישה הניהולית למדריכים )
 0 33 (תמיכה

 שיפור ארגון העבודה במשמרות/לילות )יותר מדריכים במשמרת, 
 33 33 קיצור המשמרת, חלוקה שונה של המשמרות(

בעלי בחירת מועמדים מתאימים לתפקיד )בעלי רקע מקצועי מתאים, 
 - 4 ובעלי משפחות(יותר מבוגרים ניסיון, 

 6 - הגדרות תפקיד, הוספת תקנים ושעות
 

  סוגיות לדיון. 8

היחודיים של תחלופת המדריכים החברתיים  םהיבטיהממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על 

ביתיות של רשות חסות הנוער. מן הממצאים עולות ארבע סוגיות עיקריות שעליהן יש -במסגרות החוץ

  . אלה יפורטו להלן.זו תופעהעם  להתמודדותלתת את הדעת בשעה שמבקשים להיערך 

 והאם יש מקום לחזק  ,במסגרותהמדריכים החינוכיים ד להתייחס לתופעת התחלופה של כיצ

 את היציבות בתפקיד? 

ממצאי המחקר מאשרים את התחושות בקרב הנהלת הרשות בדבר קיומה של תחלופה גבוהה של       

המדריכים התחלפו במהלך שנה ן מחצית מ; כיםיהמדרברובה מיוזמתם של , מדריכים חברתיים

 ;לפי הוותק מדריכיםההרכב ל להתייחסאולם כדי להבין את משמעות התחלופה הגבוהה יש . אחת

מחקר עריכת הבשנתיים שקדמו לשעזבו  אוהמדריכים המועסקים בעת המחקר ן מים כשני שלישל

 בחודשים הם במסגרת העבודה של הזמן בפרקי הקבוצות בין וההבדלים, ותק של עד שנה וחצייש 

 . בשנים ולא
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מני מעצם זהוא תפקיד , ולפיכך הבמסגרת שנתייםכים לעבוד המדרימן מצפה הנהלת הרשות       

המדריכים ן מראים כי קיים קושי להבטיח שהות זו וחלק ניכר מהמחקר  הגדרתו. ממצאי

לבחון האם יש מקום להגדיר אפוא ערכות לצמצום התחלופה יש ימוקדם יותר. בהמחליטים לעזוב 

לבסס על מנת סוק לטווח זמן ארוך יותר ומהם המנגנונים הארגוניים שדרושים תפקיד זה כעי

עלות ההשקעה בגיוס  בגללחשובה לא רק בתפקיד ארוך טווח. יצירת יציבות רבה יותר כאותו 

היבט שלא  – התחלופה על החניכיםה השלילית של תוהשמה של כוח אדם חדש אלא גם בשל השפע

  . המדריכיםבים מן רצוין על ידי אך  הנוכחי נבחן במחקר

כוח אדם והיא מאפיינת כוח אדם זו של  הקבוציחודית ליחשוב לציין כי סוגיית התחלופה אינה       

הפועלות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים. ייתכן נוספות סמך מקצועי המועסק במסגרות 

כוח  תתחלופמתמודדות עם ם, בארץ ובעול ,מסגרות דומותאופן שבו כי יש מקום ללמוד מן ה

חברתיים במסגרות המדריכים ה תרצויות להתמודדות עם תחלופ תעל מנת לאתר היערכויו ,אדםה

 חסות הנוער. של רשות ביתיות -החוץ

  ?מהם הגורמים להבדלים בשיעורי התחלופה בין המסגרות השונות 

 פיונייאבין  קשרלא נמצא , אם כי נמצאו הבדלים גדולים בין המסגרות בשיעורי התחלופה      

)מספר חניכים  הגודלו מוסדיות( ומסגרות בקהילה)מסגרות  סגרתסוג המ – שנבדקו המסגרת

שורים למאפיינים התחלופה ק. ייתכן שההבדלים בשיעורי (בה מספר המדריכים המועסקיםו

אקלים הניהולי, הסגנון נית, התרבות הארגוה ובהם ,ארגוניים מנהליים שלא נבדקו במחקר

לערוך מחקר המשך בנושא זה על מנת לבחון האם אפוא ארגוני ורמת הסיכון של החניכים. מוצע ה

של  בשיעורי התחלופהבין המסגרות ניתן באמצעות גורמים אלה להסביר את ההבדלים 

 . המדריכים

 ועד כמה ניתן למנוע סיבות אלה?ת המדריכים החינוכיים מהן הסיבות לעזיב 

 מעבר: כגון ,היא שינוי במצב האישילעזיבת המדריכים נמצא כי הסיבה הנפוצה ביותר  במחקר      

זה במצב האישי כהשאלה מדוע שינוי נשאלת . לימודים סיום או מחלה, ילד לידת, נישואין, דירה

כגון סיום לימודים, , הסיבות האישיותן לגבי חלק מכי יתכן ימחייב עזיבה של העבודה כמדריך. 

בנוגע של המדריך להחליף מקום עבודה ולעבור לתפקיד מקצועי יותר.  נוהעזיבה קשורה לרצו

נוספת בהקשר  ברור מדוע הן גורמות להפסקת העבודה במסגרת. נקודהלגמרי סיבות אחרות, לא ל

עשוי היבט זה במסגרת.  קותהובין והיא העדר הקשר בין קיומה של סיבה אישית לעזיבה זה 

כוונתם לשהות תקופה קצרה ביתכן שידוע מראש שיוס של אנשים לתפקיד שלהצביע על גי

הסיבות האישיות ואת הכוחות  ן שלת משמעותאחשוב לבחון  בעתידבמסגרת. במלים אחרות, 

לעבוד במסגרת. סיבה נפוצה נוספת הישאר המדריך ל מקשים עלועומדים מאחוריהן ההמעכבים 

עומד מאחורי יחס זה בנוגע להצוות הבכיר למדריכים. אין בידינו מידע של יחס הלעזיבה היא 

, למדריך היחס ו שלרכיבילעמוד על וגורם זה ת חשוב להעמיק בבחינ, ועל כן כמניע לעזיבה

 שאר במסגרת. יהעליו להמקשים על 

יין כי חלק ניכר מעניין לציין כי מדריכים מעטים ציינו את השכר כסיבה לעזיבה. עם זאת חשוב לצ        

שבגללן הם סיבות  ם שונים שלהרכביעקב יותר מסיבה אחת וכי קיימים הם מחליטים לעזוב מ

 מחליטים לעזוב, ובהן עבודה במשמרות, חוסר אפשרויות קידום ותחושת מיצוי. 
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ן שביעות הרצון של המדריכים. חלק ניכר מבחינת דרך נוספת לבחינת הסיבות לעזיבה היא       

שכר, אפשרויות  –כים, העוזבים והמועסקים, הביעו חוסר שביעות רצון מתנאי ההעסקה המדרי

הכול נמצא כי רמת שביעות הרצון של העוזבים והמועסקים דומה -קידום ותנאים סוציאליים. בסך

העוזבים(. יותר מן המועסקים מרוצים , שבשניהם שכר ויחס הרכזשני היבטים: )להוציא למדי 

מדריכים כדי לשמר חלק מכוח אדם זה העסקה של ההשאלה האם ניתן לשפר את תנאי נשאלת ה

 במסגרת. 

 ת?והליווי מקצועי בשימור כוח אדם זה במסגרושל ההכשרה  מםמקו ומה  

העריכו וכניסה לעבודה ובמהלך העסקתם עת ההמדריכים קיבלו הדרכה בש מעיד על כך המחקר       

החניכה והליווי ומס הרגשי בעבודה. יחד עם זאת נמצא כי ומקלה על העלהם זו תורמת כי 

, מתכונת קבועההם מתבצעים בלא תמיד במסגרות השונות ואופנים שונים המקצועי מתבצעים ב

היקף, התדירות, ההמחקר לא בחן לעומק את נושא הליווי המקצועי מבחינת  .ומסודרת מובנית

כי העמקה בנושאים אלה תספק מידע שיסייע  המדריכים. ייתכןורכי ענות לציתכנים ומידת ההה

 בהכוונת העשייה לשימור כוח אדם זה.

ועדת ההיגוי של המחקר ובהנהלת רשות חסות הנוער. הנהלת הרשות וממצאי המחקר הוצגו ונידונו ב

 מציאתהמדריכים,  של גיוסהדפוסי ת בוחנת אפשרויות שונות להערכות של צמצום התחלופה ובהן בחינ

פור היחס של הצוות למדריכים, בחינת דפוסי החניכה ואיתור האיפיונים הארגוניים של דרכים לשי

   .תםהמסגרות שעשויות לסייע בשימור המדריכים בעבוד


