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 1הליםתקציר מנ

שם לו למטרה לאפשר לבני נוער חסרי עורף משפחתי ( אוניברסיטה ופעילות ירושלמית)י "פרויקט אופ

לקחת  עידוד קהילת האוניברסיטהתוך  פעילויות חינוכיות מעצימותמשמעותי לקחת חלק במגוון 

הפעילויות השונות מובלות על ידי סטודנטים לתואר ראשון , בהתאם לכך. חלק בפעילות זו

מהווים את קהלי היעד המרכזיים של , בני הנוער והסטודנטים, שתי קבוצות אלו. באוניברסיטה

, קבוצה התנדבותית: התוכנית מורכבת ממספר סוגי תוכניות בהתאם למטרות החינוכיות. הפרויקט

במקביל מתבצעת (. ף מנצח"קל: להלן)חונכות קבוצתית וקורסי למידה פעילה , חונכות אישית

מתבצעים ימי עיון , כמו כן. ליוויים הצמוד וכן הרצאות העשרה שונות, ודנטים לתפקידםהכשרת סט

הכל ך סב בשיתוף צוותי המסגרות מתוכן מגיעים בני הנוער לפרויקט ומתבצע מחקר מלווה לפרויקט

 32-כ הודרכו על ידי אשר ,מסגרות 05-מ חניכים 382-כ ,ג"בשנת הלימודים תשע ,בפרויקט השתתפו

       .סטודנטים

 

י על מנת "של ההיבטים השונים של פרויקט אופ הערכה שיטתיתלבצע  הייתהזה  מטרת המחקר

להתאמה אופטימלית בין ולהביא  הפרויקט על קהלי היעד השונים פעותלאפיין ולבסס את הש

 חשיבה תוצאתיתכלי עבודה לפיתוח לשמש כתוצרי המחקר נועדו , ככלל. בפרויקטמשתנים שונים 

 .במסגרתה תוהנותן דגש לתוצאות וההשפעות המושגבאופן  בתוכנית

מקהלי היעד ואף לסוגי התוכניות במהלך המחקר נעשה שימוש בשאלונים שנבנו והותאמו לכל אחד 

התבצעו ראיונות עם , בנוסף. והופצו בקרב חניכי ותלמידי הפרויקט וכן בקרב הסטודנטים המדריכים

ואנשי הקשר , חונכים, רכזים :מדגם מקרב החניכים וכן עם בעלי התפקידים המרכזיים בפרויקט

נותחו על מנת לאפיין את הסוגיות הממצאים והתובנות משני סוגי כלי המחקר המרכזיים . במסגרות

 .המרכזיות לקידום וליישום

בכל  יחסיותלאיתור חוזקות וחולשות  -התוכניות ביןהשוואה כללית ניתוח הממצאים התמקד ב

 לאיתור תועלות מרכזיות ופערים -כל תוכניות בתוךהשוואה בין מרכיבים בוצעה , כמו כן .תוכנית

וחבי לפי בעלי התפקידים בפרויקט תוך ניסיון לשפר את פעולותו נעשה ניתוח ר, בנוסף לאלו .לשיפור

 .של כל בעל תפקיד בפני עצמו ויחד עם עמיתיו

 

חושפים את מאפייני העיסוק הבולטים של כל סוג תוכנית וכן את השינויים  הממצאים המרכזיים

ל שביעות נפרשת תמונה משווה ש, בנוסף. המדווחים שחלו בנערים בעקבות ההשתתפות בפרויקט

ההכשרה וההעשרה וכן את תחושת התרומה של תוכנית , מתהליכי הליווי, רצון החונכים מהחונכות

בעוד ניתוח ממצאי שאלוני החונכים מעלה תמונה מורכבת ומגוונת בהתייחס לממדים . זו בעיניהם

ניתוח הממצאים שעלו משאלוני החניכים מבטאים אבחנה ברורה בין סוגי , שונים בתוכנית

בהיבטים השונים כאשר שביעות הרצון  מדרג ברור בשביעות הרצוןלפי אבחנה זו קיים . החונכויות

                                                             
עורך (. MBA)ולקראת סיום תואר מוסמך במנהל עסקים ( BSW)צח אקשטיין הנו עובד סוציאלי קהילתי , עורך המחקר 1

 .החשיבה המשותפת והחברות, על הסיוע הרב בביצוע המחקר, י"מנהל פרויקט אופ, אריה-המחקר רוצה להודות לבן בן



3 

 

ף מנצח וחונכות אישית ולאחריהם במדרג החונכות "הגבוה ביותר הנה מן התוכניות של קל

סוגרת את הרשימה קבוצת ההדרכה התנדבותית אשר קיבלה הערכות נמוכות מצד . הקבוצתית

שביעות הרצון , כל זאת כאשר נבדקו במוקד שביעות הרצון הכללית. ההיבטיםהחניכים במרבית 

המשמעויות העולות מניתוח זה מהוות . מהחונך ושביעות הרצון מהתנאים בהם התקיימה הפעילות

קריאה לשיפור ושינוי אופי החניכה שנמצאה כחלשה באופן יחסי בקבוצת ההדרכה תוך שימוש 

 .ף מנצח והחונכות האישית"נה הפעילות של קלבחוזקות שהתגלו במאפייני מב

 

ההשתתפות  החניכיםכי עבור , למשל, בהתייחס לניתוח שנעשה לבעלי התפקידים בפרויקט נמצא

והקשר המשמעותי הנוצר בין החונך לחניך מהווה מפתח להצלחת החונכות " פרס"בתוכנית מהווה 

תוך , נמצא כי תכנון החונכות והמפגשים ,החונכיםלגבי . למיצוב החונך כמודל חיובי עבור החניך

. יחד עם תחושת הקשר למסגרות, הצבת יעדים אישיים וחינוכיים מצד הרכזים הנם חיוניים להצלחה

התמודדות שונה עם מספר סוגי חונכויות ועם ב מוקדית-עבודה דונמצא כי הם חווים , הרכזיםלגבי 

לאורך , ה המתמשכת הן לחונכים והן לרכזיםעלתה חשיבות ההכשר, כמו כן. במקביל, מספר מסגרות

ניכרה שביעות רצון , אנשי הקשר במסגרותלגבי . בהתאם לאתגרים הניצבים בפניהם, כל השנה

תוך , גבוהה מהפרויקט ומהחונכים והודגשה חשיבות תיאום הציפיות בפתיחת השנה ובמהלכה

  .התאמת תכלית ויעדי החונכות לפעילות אשר מתבצעת בפועל

 

י "כום המחקר ניתנו מספר המלצות מרכזיות אשר נוגעות לסוגיות היסוד אשר פרויקט אופבסי

כחלק . תקופתי ושבועי, אשר יהווה מסגרת לתכנון שנתי מודל תכנוניהטמעת ( 0: )מתמודד עמן

מיישום מודל שכזה תיבנה תוכנית שנתית בעלת יעדים לכל חונכות אשר ממנה יגזרו מערכי פעילות 

, הערכה ומדידה של התוכנית, בקרה, תוכניות אלו יהוו בסיס למעקב. פתית והשבועיתברמה התקו

תוכניות הכשרה וליווי הפרויקט נדרש לפתח  (3. )תוך הבטחת שיפור מתמיד בהיבטים השונים

 התהליכים המנטאלייםהבנה מפורטת של ( 2. )אשר ייתנו מענה מותאם לגיוון הקיים דיפרנציאליות

תסייע רבות לתכנון הולם של מבנה  -החונכים והרכזים במהלך השנה ובין השנים, םשעוברים החניכי

בין סוגיות גבולות קביעת ( 4. )הפעילות בשנה תוך מתן מענים לנקודות שפל ומשבר

תוך העברת העיסוק , טיפולי-מתוך הבנת הרצף החינוכי, זאת. הדרכתיות לסוגיות טיפוליות/חינוכיות

של מרכיבי  הערכה שיטתיתהמשך ( 5. )רמים המקצועיים והמוסמכיםבסוגיות טיפוליות לגו

הפרויקט תוך איתור גורמי המפתח והתנאים המהווים מנופים לשיפור והצלחה בתהליכי החונכות 

. שלו ההופכות אותו למצליח בתחומו יכולות הליבהמומלץ כי הפרויקט יבחן מהם ( 6. )וההדרכה

מור ופיתוח מחד ומאידך כתבחין לשאלת גבולות הפעילות וגיוון יכולות אלו צריכות להיות יעד לשי

 .סוגי הפעילות והמסגרות
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 רקע כללי –י "פרויקט אופ

 האוניברסיטה העברית בירושלים חרטה על דגלה את מעשה ההתנדבות כחוויה חשובה  :רציונאל

ת האוניברסיטה פעמים רבות נתפס. סטודנטים וסגל אקדמי ומנהלי: בחיי הקהילה האקדמית

ולמרות פעילויות חברתיות רבות שנעשות  ,"מגדל שן"כ, כמנותקת מהקהילה הסובבת אותה

בין  םעדיין קיים צורך בהרחבת המעורבות והיחסים ההדדיי, תחת קורת גגה של האוניברסיטה

קהילה זו היא בעלת שיעורי עוני מהגבוהים בארץ ומשפחות . קהילתה לקהילת העיר ירושלים

מצבים . מצויות במצוקה יומיומית שמשליכה רבות על הנוער שנמצא במצבי משבר שונים רבות

או , העורף המשפחתי הוא חלש .נפשית והתנהגותית, מצוקה כלכליתבאלו מאופיינים בפגיעות ו

, האוניברסיטה במהותה. ובאופן כללי האפשרויות וההזדמנויות של נוער זה מוגבלות, לא קיים

כשליחות לפתוח  הפרויקט רואהכלי לניידות חברתית ועל כן , ר מכל מוסד אחראולי יות, מהווה

דרך הגברת החשיפה . וליצור קשרים והזדמנויות לבני נוער אלו את שערי האוניברסיטה

יפתחו  –בדגש על הנוער  -והמעורבות של קהילת האוניברסיטה עם קהילתה המוחלשת של העיר 

ייצאו נשכרות , קהילת האוניברסיטה והנוער במצבי מצוקה, שתי האוכלוסיות הזדמנויות בהן

 .ויתרמו זו לזו

' עד יב' מיועדת לבני נוער בכיתות ט, ימת זה שנתה השנייהיהק, תכנית מעגלי נוער :מסגרת התוכנית

המצויים במצוקה ( יהודים וערבים, חרדים וחילונים)מכל מגזרי האוכלוסייה החיים בירושלים 

הפרויקט מציע סל שירותים . משפחתי חלש וזקוקים לתמיכה בכל תחומי החיים בעלי עורף, כלכלית

משפחותיהם ומסגרות ההשמה בהן הם , ופעילויות המהוות מערכת תמיכה הוליסטית לבני הנוער

, החברתית, תומכת בבני הנוער ברמה האישית, שהמוקד שלה הוא האוניברסיטה, מערכת זו. חיים

זו היא מסוגלת לעטוף אותם ולייצר נתיב שמוציא אותם ממעגל החיים  הלימודית והמסגרתית ובדרך

, הנערים נכנסים לפרויקט בכיתה הנוכחית בה הם לומדים. הבעייתי והנכשל לעבר מסלול טוב יותר

' ועד יב' כאשר המטרה הינה שבני הנוער ישתייכו לפרויקט מכיתה ט' וימשיכו בו עד לכיתה יב

בשנת  ,בפרויקט השתתפוהכל ך סב. מן המניין באוניברסיטה העבריתובהמשך ישתלבו כסטודנטים 

       .סטודנטים 32-כ הודרכו על ידי אשר ,מסגרות 05-מ חניכים 382-כ ,ג"הלימודים תשע

 האחת מכוונת לקהילת הנוער במצבי פגיעות ומצוקה , על-לפרויקט שתי מטרות:ת הפרויקטטרמ

  :והשנייה לקהילת האוניברסיטה

  :העצמת בני נוער מוחלשים .0

יצירת שינוי והשפעה על לשם בני נוער במצבי מצוקה ומשבר בירושלים  לשאישית ההעצמה לתרום ל

הכוונה . ופתיחת שער אפשרי להשכלה גבוהה ולמוביליות חברתית בעתיד, בהווהלחה בלימודים הצ

הינה לאפשר לצעירים אשר חוו בעבר חוויות שליליות רבות להתנסות בחוויה חיובית ולשבור את 
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בכללותה התכנית מטפחת . מעגל הכישלון שפעמים רבות מאפיין אותם ואת משפחות המוצא שלהם

 . ודית  וכישורי חיים ביום יוםהצלחה לימ

  :עידוד מעורבות קהילת האוניברסיטה בקהילת העיר ירושלים בדגש על בני נוער מוחלשים .3

לחשוף ולערב את קהילת האוניברסיטה העברית במצוקות של העיר ירושלים ולרתום את , לקרב

חברי , המרצים, יםהכוונה היא לחשוף את הסטודנט. המשאבים של המוסד לטובת בני נוער במצוקה

הסגל המנהלי והגמלאים באוניברסיטה לאוכלוסיות שבאופן מסורתי לא נוטלות חלק בפעילות 

ובכך לחזק את , כדי לחזק את הקשר בינם לבין תושבי העיר, השוטפת המתקיימת באוניברסיטה

טים לחנך ולחשוף את הסטודנ ממוקד המטרה הנהבאופן . תחושת השייכות לקהילת העיר ירושלים

ר ליצו, בכך. בפרויקט למצוקות ומשברים בחברה הישראלית ולהכשיר לדרכי עבודה עם נוער פגיע

של הנוער והמסגרות עם קהילת האוניברסיטה כולל הסגל  אפשרויות רבות ככל האפשר לממשק

גם סביב פעילות חינוכית והתנדבותית וגם סביב לימוד , הסטודנטים והגמלאים, המנהלי, האקדמי

 .ומחקר הדדי

  העצמת בני נוער מוחלשים: דרכי ביצוע 

 :מרכיבים 5-התכנית מורכבת מ

 קבוצות התנדבות .1

תכנית להעצמה אישית וחברתית באמצעות עידוד ליוזמה ולפעילות התנדבותית של בני הנוער 

בוחרים  לעצמם פרויקט , "היוזמה התנדבותית"בני הנוער נחשפים למשמעות מושג , כלומר. בקהילה

, דרך כך מתאפשר לבני הנוער לחוות  תחושה של העצמה אישית.  דבות ומוציאים אותו לפועללהתנ

בכדי שלא יתקבעו וימוצבו כמקבלי שירותים , התנסות ביזמּות ובנתינה כתרומה לקהילה וזאת

המפגשים הקבוצתיים השבועיים  04 -ב". יד הנותנת"אלא גם כבעלי כוחות וכ,  וצרכני התנדבות בלבד

לומדים בני הנוער מיומנויות שונות שבאמצעותם הם מוציאים מהכוח , י שני סטודנטים"רכים עהמוד

הם מקבלים העשרה והתנסות חווייתית בתחומי תוכן שמעניינים אותם .  אל הפועל יוזמה חברתית

, תוך שימוש במיומנויות שהם רוכשים, וקרובים לליבם ובמקביל יוזמים ומתכננים  שלב אחרי שלב

 .  יקט חברתי קבוצתיפרו

בישול , שימור ואיכות הסביבה, מחשבים: בין תחומי התוכן שהנערים עוסקים בהם ניתן למצוא

פעילות חברתית לילדי , הקמת גינה קהילתית: וכושר קרבי ובין הפרויקטים שהם מפיקים ישנם

 . הצעירים יותר וגיוס תרומות מזון לבתי תמחוי ההפנימיי
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 חונכות אישית .2

כל בני הנוער . למען יצירת קשר מיטיב ותמיכה רגשית עבור הנערים יחד עם עזרה בלימודים תכנית

ות /נפגשים לשעתיים שבועיות לחונכות פרטנית עם סטודנט או סטודנטית שגם מהווה דמות של אח

למשל עזרה , ה בהתאם לצרכיהם\ת שתומכת ומנחה וגם עוזרת במטלות הלימודיות של החניכ/בוגר

מבצעים החונך והחניך יחד פעילות , לאחר תום שנת הלימודים, במהלך הקיץ. בגרותבהכנה ל

 .י בחירתם המשותפת"התנדבותית כלשהי בקהילה עפ

 (קורסי למידה פעילה)ף מנצח "קל. 3

שבועות  06תכנית זו מתקיימת בקמפוס האוניברסיטה וכוללת בני הנוער אשר נפגשים במשך 

, פסיכולוגיה בוחרים  בפעילות של למידה חווייתית בתחומים של בני הנוער. לשעתיים בכל מפגש

או תקשורת ועוברים לאורך השנה תכנים בנושאים אלו , משפטים, סוציולוגיה, רפואה, מנהל עסקים

מטרתה של התכנית היא לייצר מסגרת של למידה חווייתית ואטרקטיבית  .בפורמט של למידה פעילה

ותייצר , תקטין את הרתיעה מפני עולם ההשכלה הגבוהה, ל"ים הנשתייצר עניין ותקנה ידע בתחומ

מדריכי הקורסים הינם סטודנטים בשנים מתקדמות שמקבלים הכשרה . חוויה לימודית חיובית

 .מיוחדת בנושא

 אירועי שיא. 4

, מוזיאון המדע בירושלים, מעבדות בלמונטה, הרשות לקהילה ונוער, בית הלל, אגודת הסטודנטים

אירועים חד פעמיים  יוזמיםלמעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים באוניברסיטה העברית  והיחידה

סיורים מודרכים : כוללים בין היתר אירועים אלה. משפחותיהם וצוות המסגרות, עבור בני הנוער

האירועים מתקיימים אחת לחודש . ימי אתגר וימי מדע חווייתיים, טיולים, מופעים, בקמפוסים

מטרת האירועים היא . תוך התחשבות בבקשותיהם וצרכיהם של המסגרות ובני הנוערומתוכננים 

הנאה וחוויה כמו גם הרחבת אופקים תרבותיים ויצירת תחושת שייכות לקהילת , שבירת שיגרה

 . האוניברסיטה

 תכנית מלגות עבור בני הנוער .5

ט ומבצעים במסגרתו אקט בפרויק( בפגישות 85%נוכחות של )בני הנוער שמשתתפים באופן פעיל 

או יגיעו להישגים משמעותיים בתחום הלימודי יקבלו עם תום השנה " נתינה חזרה"התנדבותי של 

חצי מהסכום יועבר לנערים המשתתפים : מלגה זו תוענק בשני חלקים. ₪ 511מלגת הצטיינות בסך 

ת חסכון שתיפתח וחצי יועבר כבסיס לקופ, בעצם דמי כיס, כמענק להוצאותיהם כראות עיניהם

ויתבקשו להוסיף עליהם , בנקים יפתחו קופות חסכון ללא דמי עלות בעבור בני הנוער. 30עבורם בגיל 

יגויסו תרומות עבור הנוער אשר חלקן , כמו כן. תרומה משלהם כחלק מתרומת המגזר השני לקהילה
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יצירת גישה נכונה כלפי מטרתו המרכזית של מרכיב זה הוא לאפשר ולעזור ב. יופקדו בקופת החיסכון

 .חיסכון וכסף וללמד התנהלות כלכלית נבונה

 עידוד מעורבות קהילת האוניברסיטה בקהילת העיר ירושלים בדגש על בני נוער : דרכי ביצוע

 מוחלשים

 :מרכיבים 2-התכנית מורכבת מ

 למידת סטודנטים.       1

ציר ההכשרה הוא . רה וליוויהעש, הכשרה: תכנית הלמידה לסטודנטים מורכבת משלושה צירים

מתודולוגיה ומיומנויות הדרכה שמותאמים , הקניית חומרים ומיומנויות כגון אסטרטגיות למידה

תחת ציר ההעשרה לומדים הסטודנטים על תכנים מרחיבי ידע בתחומים . לתפקיד של כל סטודנט

תקיפה , יות בגיל ההתבגרותקשיים והתמודדו, נוער בן מיעוטים, תרבות עוני: הנוגעים לעבודתם כגון

אתגרים ובעיות במערכת החינוך הישראלית , בוגר משמעותי, מינית וחיזור אלים בקרב בני נוער

ציר הליווי מהווה קבוצה דינמית שמטרתה שיתוף והתייעצות אודות קשיים .  והנגשה להשכלה גבוהה

 .והתמודדויות במהלך העבודה עם בני הנוער

ף פעולה עם מספר גורמים פנים וחוץ אוניברסיטאיים שמתנדבים לטובת הלמידה נעשית תוך שיתו

 :הפרויקט

o אחראי בעיקר על ציר ההעשרה, מכון חרוב. 

o אחראי על הכשרה וליווי של כל תחום קבוצות ההתנדבות, וינט ישראל'ג. 

o מנהל הרווחה של עיריית ירושלים. 

o  העשרות וגם תמיכה שירותי הייעוץ לסטודנט של דיקנט הסטודנטים שמספקים גם

 .בציר הליווי

o משפטים ופסיכולוגיה המספקים הרצאות בתחומים , חינוך, ס"מרצים מהמחלקות לעו

 .שונים בהתנדבות

 ימי עיון בשיתוף צוותי המסגרות.       2

רגנים מספר ימי עיון שמיועדים ליצירת ומא, כחלק מהשתלבותם של אנשי הסגל האקדמי בפרויקט

הנושאים . יה לצוותים המקצועיים ובעלי התפקידים שעובדים במסגרות השונותשיח בין אנשי אקדמ

י מיפוי צרכי מנהלי המסגרות ומנהל הרווחה של עיריית ירושלים "של ימי עיון אלה נקבעים מחד עפ

נושאים אלו . י רצונם ותחומי העניין של החוקרים באוניברסיטה"ותוך שיתוף פעולה עימם ומאידך ע

מאפייני בני נוער השייכים , בחברה הישראלית פערים והסללה, תרבות עוני: כגון םכוללים תחומי
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יום העיון מהווה קרקע לחלופת .  הנגשת השכלה גבוהה לבני נוער במצוקה ועוד, לקבוצות מיעוט

רעיונות ומחשבות בין אנשי אקדמיה שחוקרים את הנושאים הללו לבין אנשי שטח שמתמודדים 

 .איתם ביומיום

 מחקר .3

או משולב במסגרות ייעודיות בקהילה ( בפנימיות)ביתיות -נוער במצבי מצוקה שגדל במסגרות חוץ

בודדים בלבד מקרב בוגרי מסגרות , למשל. מהווה אחת מקבוצות האוכלוסייה המוחלשות בחברה

ו להבין ולחקור אוכלוסייה ז, יש חשיבות רבה להכיר, לפיכך. חוץ ביתיות לומדים באוניברסיטאות

. כדי לשפר את המענים הניתנים לה וכדי לבסס על נתונים תקפים מדיניות לפיתוח שירותים עבורה

הפרויקט פותח צוהר לעריכת מחקרים על אוכלוסיה זו ובמיוחד לדרכים שבהן ניתן יהיה להנגיש 

 ענת זעירא מבית' י פרופ"בשנה הבאה מתוכנן להתחיל מחקר שמנוהל ע. עבורם את ההשכלה הגבוהה

המחקר ישתף פעולה עם הסטודנטים . הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית העוסק בתחום זה

בעתיד תהיה אפשרות לשתף , בנוסף. והמסגרות שלוקחות חלק בפרויקט ולמעשה יהווה חלק ממנו

בני נוער ואנשי צוות  ברעיונות למחקר ובממצאים וכך להעשיר את המחקר ולהפוך אותו לרלוונטי 

הסגל המנהלי והאקדמי לקחת חלק ולהתנדב , בנוסף לאלו מוזמנים גמלאי האוניברסיטה .יותר

 .בחניכה האישית של בני הנוער במקצועות לימוד מגוונים לפי בקשת הנוער ויכולת המתנדבים
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 מטרות ומבנה -מחקר ההערכה
 

לאפיין י על מנת "פרויקט אופ של ההיבטים השונים של הערכה שיטתיתלבצע  הייתה מטרת המחקר

מים הנוגעים אפיון השפעות מאפשר לכלל הגור. הפרויקט על קהלי היעד השונים ולבסס את השפעות

החונך על מאפיינו , סוג החונכות: לפרויקט להביא להתאמה אופטימלית בין משתנים שונים ובינהם

התאמה זו תביא בהכרח . המסגרתיעדי חניכה שונים ואופי , החניך על צרכיו והעדפותיו, השונים

קהלי היעד המרכזיים של , לאפקטיביות רבה מהחונכות הן עבור החניכים והן עבור הסטודנטים

האם ההשפעות  נים ולפיכך מחקר הערכה זה בוחןאפקטיביות זו נמדדת באמצעים שו. הפרויקט

במסגרת מגבלות , כל זאת .מתקיימות בפועלאכן , המצופות והתועלות אשר מיוחסות לתכונית

 .המחקר אשר יפורטו בהמשך

חשיבה כלי עבודה לפיתוח נועדו לשמש כ ,לרבות מבנהו ואופן עריכתו, זהתוצרי מחקר , למעשה

מצריך תכנון שכזה סוג חשיבה . הנותן דגש לתוצאות וההשפעות המושגתבאופן  בתוכנית תוצאתית

הערכה שיטתית של העמידה כן ל הביצוע ואשר לצדה מעקב ובקרה ע ,מושכל וקפדני בעבור כל פעילות

מאפשר ניתוחים , בסיס הנתונים שנאסף במסגרת המחקר, בהמשך לכך. ביעדים ובמדדים שהוצבו

 .2דים לצרכי הגורמים השונים לשם תכנון ומיקוד השיפור במימדים שונים בפרויקטמגוונים וממוק

 

 המחקרושיטת כלי 

 .  שאלונים וראיונות: של כלי מחקרבשני סוגים עיקריים  במחקר נעשה שימוש

הותאמו לכל קהל שאלונים אשר נבנו , לשם המחקר ובהתאם לאופני הפעילות המגוונים -שאלונים

באופן  באמצעות הדואר האלקטרוני סטודנטים המדריכים והחונכים והופץשאלון זהה נבנה ל .יעד

אפייני המשיב וכן קטגוריות של פרטי שאלות על מ שאלון זה כלל. שאפשר מענה באנונימיות מלאה

העיסוקים , הליווי, שאלות על היבטים שונים בפעילות הפרויקט הנוגעים למאפייני ההכשרה

ההשפעות הנתפסות של הפעילות וכן תחושת , התנאים בהן התקיימו הפעילויות, המרכזיים בפעילות

. מכלל החונכים 76%הווים סטודנטים המ 52על שאלון זה השיבו  .שביעות הרצון מההיבטים השונים

, זה מספר שנים, ח"והסתמך על שאלון דומה אשר בשימוש בפרויקט פר 'א כנספח שאלון זה מצורף

הנם ברי השוואה לנתונים אשר נאספים מפרויקט , כמובן שחלקי השאלון הזהים .בכל רחבי הארץ

 .בין התוכניות, מדים שוניםבמ, ח ומאפשרים השוואה עתידית"פר

שאלון אחיד לחניכים אשר משתתפים בחונכות : לפי סוגי החונכיות, נבנו שני סוגי שאלוניםלחניכים 

חניכים המהווים  51על שאלון זה השיבו  .חונכות קבוצתית ובקבוצת הדרכה התנדבותית, אישית

שאלון זה תורגם לשפה הערבית על ידי . 'כנספח בהשאלון מצורף . מכלל החניכים בקטגוריה זו 26%

השאלון המתורגם  .על מנת לאפשר מענה לחניכים שערבית הנה שפת אמם, רכזות הפרויקטאחת מ

אשר שונים באופן מהותי באופן הפעילות , 'ף מנצח"קל'תלמידי שאלון נוסף נבנה ל. 'כנספח גמצורף 

                                                             
נתונים אלו לא צורפו . י"את הנתונים הגולמיים והניתוחים השונים מעורך המחקר וממנהלי פרויקט אופ ניתן לקבל 2

 .למסמך זה בשל היקפם הרב
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מכלל  31%חניכים המהווים  32על שאלון זה השיבו  .מיתר סוגי החונכויות, ובתנאי הפעילות

 .'כנספח דהשאלון מצורף . סוג פעילות זוהחניכים ב

הונחו להפיץ את השאלונים שאלוני החניכים הופצו למנהלי המסגרות בהן נערכו הפעילויות ואלו 

. תוך שמירת סודיות ואנונימיות במילוי השאלון, ככל שנדרש, בקרב החניכים ולסייע להם למלאם

מנוע הטיות ולאפשר לעל מנת , המדריכיםהחונכים והשאלון לא היו מעורבים במילוי , בשום שלב

השאלונים המלאים נאספו למעטפות סגורות והועברו . מצד המשיבים, ככל האפשר מענה חופשי

 .לרכזי המסגרות ומהם לעורך המחקר

חודשי הפעילות האחרונים של הפרויקט , 3102יוני  -כלל השאלונים הופצו ונאספו בחודשים מאי

נים נבחרים על מאפייני המשיבים מקרב החניכים והחונכים מצורפים נתו .ג"לשנת הלימודים תשע

 .'נספח הב

 

 -בעלי התפקידים המרכזיים בפרויקט עם מובנים-חצי ראיונותבוצעו , צד ניתוח השאלוניםל -ראיונות

כלל הראיונות  .וכן עם מספר חניכים ממסגרות מדגמיות ואנשי הקשר במסגרות, חונכים, רכזים

הידע . נחכה רכזת מטעם הפרויקט אשר סייעה בתרגום כאשר במיעוטם, חקרעורך המ נערכו על ידי

לבחון ולחקור ממצאים מהשאלונים וכן לנסח סוגיות , והמידע אשר נאסף בראיונות סייע לתקף

שילוב התובנות מן הראיונות , לפיכך. השאלוניםהמענה על מרכזיות נוספות שכלל לא עלו מ

ונה שלמה ומפורטת יותר בתהליך הערכת הפרויקט וכן מאפשר למקד והשאלונים מסייע לקבל תמ

 .באופן טוב יותר את הסוגיות המרכזיות העולות מן המחקר לקידום ויישום

 

 הנחות עבודה ושיטות -שיטת הניתוח

, מנת לארגנם על. הביא להיקף ניכר של נתונים, סיום שלב איסוף הנתונים מכלי המחקר שתוארו לעיל

לאחר בחינה של מכלול . נדרשו מספר הכרעות מקדמיות בדבר אופן ניתוחם והצגתם, חםלעבדם ולנת

 : נקבעו הנחות העבודה הבאות, הנתונים שהתקבלו

מענה על החונכויות בהיבטים שונים הבאים לידי ביטוי ב/בין סוגי התוכניותשונות מהותית  קיימת

 :במוקד הניתוח ולכן ,השאלות השונות

  בכל תוכנית יחסיותלאיתור חוזקות וחולשות  -התוכניות ביןית השוואה כללתבוצע. 

  לשיפור לאיתור תועלות מרכזיות ופערים -כל תוכניות בתוךהשוואה בין מרכיבים תבוצע. 

-ו EXCELהממצאים שהתקבלו מכלל השאלונים הוזנו לתוכנות ת אלו התבצעו בשיטה בה והשווא

SPSS על מנת . יוצגו להלןנבחרים מהם ם יאשר חלק, יםלשם עיבודים וניתוחים סטטיסטיים שונ

לכדי , אשר עסקו בנושאים דומים, אוגדו פרטי שאלות, לנתח את הנתונים שהתקבלו באופן השוואתי

 ניתוח גורמיםשכלל  3תהליך הקיבוץ לאינדקסים נעשה באופן מתודולוגי אחיד. אינדקס-מדד מורכב

                                                             
 .יש לפנות לעורך המחקר -לקבלת פלטי הבדיקות שנעשו 3
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(Factor Analysis) בדיקת  הבוצע ,תוצאות ניתוח הגורמיםקתם לפי למקבצי שאלות ולאחר חלו

רק בסופו של תהליך זה נעשה שימוש (. אלפא של קורנבאך)מהימנות פנימית של הפרטים שקובצו 

  .לכל אחד מהפריטים המרכיבים את האינדקס ,תוך מתן משקל שווה בממוצע המשוקלל, באינדקסים

מדים המרכזים בתוכנית ומבליטים את מדדי אינדקס אלו מאפשרים השוואה והצגה נוחה של המ

ניתן לבצע ניתוחים משלימים , היכן שנדרש. נקודות החוזק והחולשה בכל אחד מהניתוחים שבוצעו

 .לשם תכנון צעדי שימור ושיפור ומעקב אחר יישומם, להשוואה בין פריטי שאלות נבחרים

 

 -אל מול הממצאים מהשאלונים םתניתוחי תוכן של הראיונות והצלבבוצעו , כאמור לעילנוסף על כך ו

 .תיקוף הדדיל

נבחר על מנת מוקד ניתוח נוסף זה . בפרויקט בעלי תפקידים -במחקר ממד ניתוח נוסףנבחר , כמו כן

לנסח המלצות אשר יאפשרו לטייב את כן לייחד דיון נפרד לתפקידו של כל גורם במארג התפקידים ו

אך נדרש לבחון את , מוקדי הניתוח מוצגים אמנם בנפרדכי , יודגש. פעולתו של כל גורם ביחד ולחוד

ובכך להתאים את ההתערבות בהתחשב בסוג החונכות ובסוג , המוקדים באופן מטריציוני ומשולב

 .  ובמידת האפשר לכלול מאפיינים ייחודיים נוספים לכל מסגרת, בעל התפקיד

 

 במחקר מגבלות מרכזיות

את הממצאים המגבלות המרכזיות של מחקר זה ולבחון  בטרם הצגת ממצאי הניתוח יש למנות את

של  דיווח עצמיהשאלונים שחולקו מבוססים על , ראשית. תחת מגבלות אלו ,והמסקנות העולות

דיווח . כמו ביצועים לימודיים או מעקב התנהגותיהמשיבים ונעדר הצלבה עם נתונים אובייקטיבים 

בו  עיתויההשפעה שכזו עשוי להיות . פעות שונותולהש עצמי לבדו חשוף להטיות של ריצוי חברתי

 (בדרך כלל, כלפי מעלה) עלול להביא לתפיסה מוטהעיתוי זה . סיום שנת הפעילות -המחקרנערך 

שיעור המשיבים על השאלונים מקרב החניכים מהווה , בנוסף .בניסיון לסכם תחושות מהשנה כולה

של הממצאים משאלונים אלו  וקף החיצוניהתמדגם קטן מכפי הרצוי של כלל החניכים ולפיכך 

זה הוא ראשון  מחקר, לבסוף. לכלל אוכלוסיית החניכיםיתי באופן יחסי ומקשה על ההכללה בעי

ממצאים קודמים חיוניים על מנת לבחון . לממצאים קודמים השוואה תעדרנמסוגו בתוכנית זו ולכן 

נקודת מר לבחון האם חל שינוי מובהק בין כלו, באופן משווה את הממצאים על פני תקופות זמן שונות

, ואף לאחר תקופת זמן לאחר סיום ההשתתפות טרם ההשתתפות בתוכנית לזמן שבסיומה של הזמן

יודגש כי ככל שיתבצע בעתיד מחקר אורך . לבחינת יציבות השינוי והכללתו לתחומי חיים שונים

זאת מתוך , קבלתם לתוכנית טרם ידיעת המשתתפים עליש לבצע את המדידה הראשונה , שכזה

התפיסה שעצם המודעות על קבלה לשורות הפרויקט מייצרת כשלעצמה שינוי בדימוי העצמי 

יובאו המלצות למחקרי המשך אשר מתגברים בחלקם על המגבלות , בהמשך. ובממדים נוספים

 .שהוצגו
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 ממצאים מרכזיים -השוואה בין סוגי התוכניות
 

דרך הצגת הממצאים . זיים ונבחרים שעלו מניתוח הנתונים שהתקבלובחלק זה יוצגו ממצאים מרכ

על מנת להפיק  .בממדים שונים ,במוקד את ההשוואה בין התוכניות ובתוך התוכניותמניחה שנבחרה 

היכן שניתן . מומלץ לבחון כל תרשים בשתי השוואות אלו גם יחד, םמיתרשיאת מירב המידע מה

זו לזו ובמקרים בהם לא קיימת זהות בין מרכיבי מדדי האינדקס  הושוו כל ארבעת סוגי החונכויות

יובאו בנפרד ' מנצח ף"קל'הממצאים משאלון החניכים של  .יובאו הממצאים בנפרד, ן השאלוניםבי

הצגת . כל ניתוח יובא כתרשים משווה ולצדו יובא ניתוח קצר של התרשים. מיתר סוגי החונכויות

אנא שימו לב לכך  -מדריכים וחניכים/ה במשולב ממצאי חונכיםהממצאים ביחס לכל תוכנית מביא

משקף  0-ו" במידה רבה מאוד"משקף  5כאשר , 5-ל 0כל סולמות המדידה הם בין  .במהלך הקריאה

  ".כלל לא"

 מדריכים/ממצאי חונכים

 עיסוקים -השוואת אינדקסים :חונכים

 

 

על , במאפייני העיסוקים בכל אחד מהם תרשים זה מספק השוואה בין ובתוך ארבעת סוגי החונכיות

מיפוי העיסוקים מאפשר לבחון את תמהיל והרכב דגשי הפעילות בכל סוג פעילות . פי תפיסת החונכים

אפיון זה מסייע לגורמים השונים להתאים . על פי ייחודיות עיסוקהובכך מאפיין ומגדיר כל חונכות 

. מפת העיסוקים של כל פעילותל בהתאם, מיפוי צרכיובאופן טוב יותר בין החניך לסוג החונכות על פי 

ה להצליח /חיזור תחושת היכולת של הנער"עיסוק בלימודים כללו למשל -דוגמאות לשאלות שסווגו כ

עיסוק בהקשבה -דוגמאות לשאלות שסווגו כ". סיוע לימודי"-ו" הקניית הרגלי למידה", "בלימודים

שיחה עם הנערים "-ו" ה להביע עצמו ומחשבותיו/וד הנערעיד, "הקשבה לסיפורי הנערים"כללו למשל 
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תכנון וביצוע "עיסוק בפעילות חברתית כללו למשל -דוגמאות לשאלות שסווגו כ". על נושאים שונים

התרשים מראה  ".עיסוק בפעילות חברתית"-ו" כיף והנאה, בילוי משותף", "של פרויקטים משותפים

בולט , לעומתו. בהקשבהבלימודים ו' מנצח ף"קל'ק של כי בהשוואה בין התוכניות בולט העיסו

במבט משווה בתוך כל . עיסוק בלימודיםק בפעילות חברתית בקבוצת ההדרכה אך עם מיעוט העיסו

 . ניתן לראות למשל את העיסוק הבולט בהקשבה בחונכות אישית וקבוצתית, תוכנית

 

 קבוצה/ שינוי בנער  -השוואת אינדקסים: חונכים

 

 

על ידי  הנתפסזה מספק השוואה מרכזית בין ובתוך התוכניות בהתייחס למידת השינוי  תרשים

האם ובאיזו מידה השפיעה , כלומר. ה או בקבוצה כתוצאה מהפעילות במהלך השנה/בנער, החונכים

דוגמאות לשאלות שסווגו כשינוי בלימודים ומסוגלות כללו . םהפעילות על החניכים ובאילו היבטי

דוגמאות לשאלות שסווגו כשינוי בקשרים ". תחושת המסוגלות שלו"-ו" ו בבית הספרהישג"למשל 

סקרנותו ביחס "וכן " הקשר שלו עם חבריו"-ו" מספר חבריו"חברתיים וסקרנות כללו למשל 

יכולת ", "נכונותו לספר ולשתף אותך"דוגמאות לשאלות שסווגו כשינוי כללו למשל ". לתחומים שונים

ממבט בתרשים ניתן לראות כי באופן ". יכולת הריכוז וההקשבה שלו"-ו" לותההתמדה שלו בפעי

בשינוי בקשרים חברתיים וסקרנות וכן בשינוי בלימודים ' מנצח ף"קל'בולט יחסי בין התוכניות 

הקשבה , בולטות בשינוי בהתמדה' מנצח ף"קל'-החונכויות האישיות והקבוצתיות ו. ובמסוגלות

ך התוכניות ניתן לראות למשל כי התרומה של קבוצת ההדרכה בולטת בהשוואה בתו.  רוח-ומצב

 .רוח-הקשבה ומצב, בשינוי בהתמדה
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 הרצאות וליווי רכזים -השוואת אינדקסים -כיםחונ

 

 

פעילות ההכשרה . תרשים זה מספק מבט משווה לפעילות ההכשרה והליווי של החונכים והמדריכים

הדרכה , בסיס מקצועי לפעילות החינוכית וכן מרחב לתיאום בידי הסטודנטיםוהליווי נועדה לתת 

יסת פכל אלו מהווים לת. יחד עם הרכזים ועם העמיתים הסטודנטים ,ועיבוד חוויות מהפעילות

לצד , כקהל יעד מרכזי שלו, נדבך מרכזי בערך שניתן לסטודנטים מהשתתפותם בפרויקט, הפרויקט

בפגישות ביעות רצון הסטודנטים מהמרכיבים השונים האינדקסים השונים משקפים את ש. החניכים

התקופתיות ובהרצאות העשרה שניתנו במסגרת הפרויקט וכן מבטאים מיפוי של העיסוקים במפגשים 

מהווים תועלות אפשריות שניתן להפיק מהמפגשים השונים עבור החנוכות עצמה , עיסוקים אלו. אלו

מניתוח התרשים ניתן לראות כי שביעות הרצון . נטמקצועית של הסטוד-או עבור ההתפתחות האישית

פרט לחולשה , והתרומה מהפגישות האישיות עם הרכזים מוערכות במידה דומה וגבוה באופן יחסי

ת בהערכת ההרצאות וניתן לראות ציון נמוך יחסית ואבסולוטי, מאידך. מסוימת בחונכות הקבוצתית

צאות על ידי מדריכי בחולשתו הציון שניתן להרבאינדקס זה בולט במיוחד . ותרומתם לסטודנטים

עם , בציון בינוני, הפגישות הקבוצתיות עם הרכז הוערכו גם הם במידה דומה, לבסוף. 'ף מנצח"קל'

 .חולשה מסוימת בקבוצת ההדרכה

 

 

 

 

 



06 

 

 תחושת התרומה מהחונכות -חונכים

 

ונכויות מההשתתפות תרשים זה מאפשר לבחון את תחושת התרומה של הסטודנטים לפי סוגי הח

פיתוח כישורים ", "הכרת עולם הנער: "הםיבאינדקס נכללו היבטים שונים של תרומה ובינ. בפרויקט

" יכולות להתמודד עם מצבים קשים", "רצון לעבוד עם אוכלוסיות נזקקות", "אישית-בתקשורת בין

מהתרשים ניתן  .דהציון שמוצג משקלל את הערכת התרומה בכל ההיבטים גם יח, לפיכך. וכדומה

ומעט אחריה תחושת התרומה ' מנצח ף"קל'ביותר היא ב הלראות כי התרומה המשוקללת הגבוה

במבט אל תוך . ה תחושת התרומה מקבוצת ההדרכהבחולשת תבולט. מהחונכות האישית והקבוצתית

 ף"קל'את האינדקס ניתן לראות כי תחושת התרומה מההשתתפות ב י השאלות המרכיביםפריט

פיתוח ", "תחושת תרומה לחברה ולקהילה, "מיומנויות הדרכה"חזקה במיוחד בהיבטים של ' חמנצ

קיבלה , באופן כמעט זהה". היכלות להתמודד עם מצבם קשים"-ו" אישית-כישורים בתקשורת בין

יות האישית והקבוצתית בלטו לחיוב וכונהח. דירוגים נמוכים בהיבטים שתוארו לעיל, הדרכת קבוצה

הבנת "וב" פיתוח אמונה בנחיצותם של פרויקטים חינוכיים", "הכרת עולם הנערים"של  בהיבטים

  ".המורכבות של עולם הנערים
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 שביעות רצון -חונכים

 

תרשים זה מאפשר לבחון את תחושת שביעות הרצון של הסטודנטים לפי , בדומה לתרשים הקודם

מפעילות "כגון שביעות רצון כללו היבטים שונים באינדקס נ. סוגי החונכויות מההשתתפות בפרויקט

השתייכות "ו" תחושת השייכות למסגרת בה מתבצעת החונכות, "הקשר עם הנערים", "ת/הרכז

שביעות רצון בינונית , התרשים מראה שביעות רצון גבוה יחסית מהחונכות האישית". י"לתוכנית אופ

היות . 'מנצח ף"קל'רצון נמוכה יחסית מ ודומה מהחונכות הקבוצתית ומקבוצת ההדרכה ושביעות

וזאת על מנת , והשוואה זו הנה בין ציון משוקלל נדרשת אבחנה רגישה יותר בין מרכיבי האינדקס

והבנת ההבדלים בין תחושת התרומה לשביעות )וד על המשמעויות המדויקות העולות מהנתונים לעמ

י "לתוכנית אופ עילות עם הרכז וכן הקשרמבט שכזה מראה כי ההיבטים שנוגעים לקשר ולפ(. הרצון

בניגוד לשביעות הרצון מהקשר ', ף מנצח"קל'ות באופן יחסי בקרב הסטודנטים מקיבלו הערכות נמוכ

שביעות הרצון בקרב , בהמשך לכך. שקיבלו הערכות גבוהות יחסית, עם הנערים והקשר למסגרת

, לסיום. 'מנצח ף"קל'ו גבוהים בהסטודנטים מקבוצת ההדרכה היו נמוכים באותם היבטים שהי

 .שביעות הרצון בכל ההיבטים בלטה בחונכות האישית המובילה את המדד המשוקלל
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 ממצאי חניכים

ללא  ,לפי מענה החניכים, התרשימים הבאים מציגים השוואה בין סוגי החונכויות השונות, כאמור

 . תלמידיו אשר יוצג בנפרד בשל שונות השאלון שמילאו' מנצח ף"קל'

 בתוך סוגי חונכיות -השוואת אינדקסים -חניכים

 

תרשים זה מציג השוואה בין אינדקסים שונים המקבצים יחדיו פרטי שאלות הנוגעים לשביעות רצון 

בנפרד ועבור כל סוג , בהמשך יובאו. לחונכים ולתנאים בהן נערכו הפעילויות ,(כללית ר"ש)כללית 

. ות כל אינדקס באופן המאפשר לבחון היבטים ספציפיים בכל תחוםפרטי השאלות המרכיב, חונכות

כאשר חונכות , התרשים הנוכחי מראה שלוש מדרגות מובחנות בציוני ההערכה בשלושת האינדקסים

לאחריה החונכות הקבוצתית ולבסוף קבוצת , אישית מקבלת ציונים גבוהים יחסית ואבסולוטית

, למדרגה שסמוכה לה בדירוג, ציון ות מפרידה כחצי נקודתבין כל סוג חנוכ. ההדרכה ההתנדבותית

מקבל ציון נמוך במעט מציונה של החונכות אינדקס התנאים בקבוצת ההדרכה אשר פרט ל

אינדקס התנאים מקבל ציונים מעט גבוהים יחסית , בהשוואה פנימית בכל סוג פעילות. הקבוצתית

מאפיין את דירוג החניכים את סוגי הפעילויות השוני ה(. למעט בחונכות האישית)ליתר האינדקסים 

   . הוא מהותי וניתוח מסקנות ממנו יוצג בהמשך
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 השוואה בתוך אינדקס תנאים -חניכים

 

מועד : תרשים זה מספק אבחנה בשביעות רצון החניכים ממרכיבי התנאים בהם נערכת הפעילות

להשפיע על שביעות הרצון הכללית תנאים אלו עשויים . משך המפגש ומיקום המפגש, המפגש

שביעות הרצון ממיקום המפגשים  ניתן לראות כי. מהתוכנית ולחזק את השפעותיה על המשתתפים

כי תתכן , יש לציין. הייתה גבוה באופן יחסי וכן ניכרת אי שביעות רצון יחסית משעות המפגשים

ייתכן וחלק מהמשיבים היו , רכלומ. שונות במשמעות של אי שביעות הרצון מהשעות ומשך המפגשים

נדרש בירור נוסף של , לפיכך. ולהפך, רוצים להאריך את משך המפגש או לחילופין להקדימו

 .בקרב המשיבים שביעות הרצון -משמעויות אי
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 השוואת אינדקסים לפי מגדר -כיםינח

 

בין  הניכר שנמצא תרשים זה מציג השוואה במדדי האינדקס בין המינים ומובא עקב ההבדל

כאשר הציון של המין הגברי גבוה מזה , הבדל של כחצי נקודה בכל אחד מן האינדקסים .המגדרים

לא נמצא הסבר להבדל זה אך הוא ראוי להכרה ולבחינה . מהווה תופעה מעניינת, הנשי באופן עקבי

 .נוספת בעתיד
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 החונכויותלפי סוגי  -ממצאים מרכזיים וניתוח מסקנות
 

חלק זה מציג את שביעות הרצון מההיבטים השונים אצל החונכים והחניכים ומנסח מסקנות 

 . הממצאים שהוצגו לעיל והמלצות מרכזיות הנסמכות על

 חונכות אישית

 שביעות רצון החניכים

 

מתוך . טי מצד החניכיםוהחונכות האישית מאופיינת בשביעות רצון גבוהה באופן יחסי ואבסול

, באופן יחסי. דבר המעיד על שביעות הרצון, נתונים בולטת ההמלצה להשתתף בתכונית בשנה הבאהה

נמצאה הלימה בין , בנוסף .ניכר כי תחושת התרומה מהפעילות היא הנמוכה מבין ההיבטים השונים

ו נמצאה גם בסוגי הלימה ז. שביעות הרצון מתוכן המפגשים לשביעות הרצון הכללית מהפעילות

 .ויות נוספיםחונכ
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 שביעות רצון החונכים

 

ת וציון נמוך /בהשוואת היבטי שביעות הרצון אצל החונכים ניכר ציון גבוה ביחס לפעילות הרכז

ממצא זה . בהשוואה לכלל ההיבטים ביחס לתחושת השייכות למסגרת בה מתבצעת החונכות, יחסית

 .יוסבר בהמשך

 חונכות אישית-נקודות חוזק וחולשה

 :להלן סיכום המסקנות העיקריות מניתוח הממצאים

 סוג חונכות זה מתמקד לדעת החונכים במיומנויות הקשבה -עיסוק מרכזי בהקשבה. 

 השינויים המרכזיים שנצפו על ידי החונכים בקרב  -הקשבה ומצב רוח, שינוי בהתמדה

העיסוק זאת בהתאם לדיווח על מאפייני , הקשבה ומצב רוח, בהתמדההחניכים התמקדו 

  .בחונכות

 בקרב החונכים ניכרה שביעות רצון גבוהה  -מעבודת הרכז ובאופן כללי צוןרביעות ש -חונכים

ן כללי מהפרויקט והשתתפותם פמהקשר עם הרכזים ומפעולתם וכן ניכרה שביעות רצונם באו

 .בו

 כלל בסוג חונכות זו ניכר הערכה גבוהה ב -גבוהה-מהחונך ומהתנאים, כלליתר "ש -חניכים

 .מהחונך ומהתנאים, באופן כללי: ההיבטים של שביעות רצון

 ייתכן וממצא . ניכרה חוסר שביעות רצון יחסית משעות המפגשים בחונכות -שעות המפגשים

זה נובע מהסמיכות בין החונכות לפעילות אחרות המבוצעות במסגרת או אף בסמיכות 

ר שביעות רצון זו כקריאה לשינוי לפרש את חוס אין, כאמור. לשעות הלימודים בבית הספר

יש . בכיוון מוגדר מכיוון שייתכן שציון נמוך שניתן נובע מתפיסות שונות לגבי שעת המפגש

 .להעמיק ולהבין נקודה זו
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 תחושת השייכות של החונכים למסגרות בהם , באופן יחסי -תחושת השייכות למסגרות

בציפייה של החונכים לקשר רציף עם ניתן להסביר ממצא זה . חונכות היא נמוכהמתבצעות ה

לא התקיים באופן רחב ומשמעותי בכל קשר זה . הגורמים המלווים מטעם המסגרת

חלשה יחסית לכלל  המסגרות ולכן הממצאים מעידים על תוצאה של תחושת שייכות

 .הקשר עם המסגרת הנו סוגיה מהותית אשר תדון בהמשך. המסגרת

 

בסוג חונכות זו  תהפרויקט ממוקדי המסגרת והאוריינטציה של מתוך כלל הממצאים ניתן לראות כ

 . ותוצאות גבוהות יחסית במדידות שבוצעוומביאה לשביעות רצון  בהכשרה ובליווי

 

 חונכות קבוצתית

 שביעות רצון חניכים

 

שביעות רצון החניכים בחונכות הקבוצתית מתפלגת באופן דומה יחסית לחונכות האישית אך בציונים 

ניכר גם מתרשים זה כי קיימת שביעות . ם הכללייםכפי שהודגם מעלה בהצגת הממצאי, ים יותרנמוכ

נמשכת ההלימה היחסית , כמו כן. לחברים על התוכנית" מבחן ההמלצה"רצון גבוהה של החניכים ב

תחושת  ההיבט הבולט לשיפור הנו. ן הכלליתבין שביעות הרצון מתוכן הפעילות לשביעות הרצו

  .הפעילותהתרומה מ
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 שביעות רצון החונכים

 

בחינת היבטי שביעות רצון החונכים חושפת מחד שביעות רצון מפעילות הרכזים והקשר עימם 

סוגיית . ומאידך שביעות רצון נמוכה יחסית בהיבטי השייכות למסגרות בחסותן נערכות הפעילויות

עמידה במטרות סוגיה זו כמשמעותית לניתן לאפיין  ,תדון בהמשך באופן רוחבי אךהשייכות תחושת 

, בנוסף. החניכים והסטודנטים -כלפי שתי אוכלוסיות היעד המרכזיות שלו, שונות שהפרויקט הציב

כנמוכה יותר מתחושת , תחושת הקשר עם החניכים נמצאה כבינונית באופן יחסי ובאופן מוחלט

 .הקשר המקבילה בחונכות האישית

 קבוצתיתחונכות  -נקודות חוזק וחלושה

 :להלן סיכום המסקנות העיקריות מניתוח הממצאים

 בלט , כפי שהוצג לעיל במיפוי העיסוקים מנקודת מבטם של החונכים -עיסוק מרכזי בהקשבה

 .העיסוק של סוג חונכות זה בהקשבה ובמיומנויות התומכות בה

 יאה החונכות הב, על פי החונכים -התמדה והקשבה, בסקרנות, שינוי בקשרים חברתיים

כפועל יוצא מהדינאמיקה הקבוצתית , לשינויים בקרב החניכים בפיתוח של קשרים חברתיים

אשר נדרשים ממשתתף  -התמדה והקשבה, הכרוכה בסוג החונכות וכן בפיתוח של סקרנות

 .בפעילות קבוצתית מאתגרת

 ת מצד החניכים ניכרה תחושת הנאה מאופי וסוג הפעילו –מיקום המפגשים , הנאת החניכים

מיקומי המפגשים אמנם השתנו . הקבוצתית וכן ניכרה שביעות רצון ממיקום המפגשים

 .באירועי שיא אך ככלל היו באזור מיקום המסגרות בהם שוהים החניכים

 היות והחונכות . נמצאה כטעונת שיפור, כאמור לעיל, סוגיה זו -חיבור החונכים למסגרות

מהווה החיבור למסגרת , פעילויות של הנעריםמהווה בפועל חלק קטן יחסית במגוון העצמה 
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על מנת , כל זאת. טיפולי בין החונכות לבין יתר הפעילויות-הזדמנות לקיום רצף חינוכי

 .להעצים את התועלות וההשפעות של התוכנית על החניכים

 סוגיה זו . סוגיה נוספת שנמצאה טעונה לשיפור היא שעות המפגשים -שעות המפגשים

האם לשלב את הפעילות בשעות מוקדמות או )ן כחסרת כיוון שיפור ברור קודם לכהוסברה 

 .ולפיכך כסוגיה הנדרשת לבירור איכותני( מאוחרות יותר

 היבטים אלו נמצאו  -תחושת התרומה והקשר עם החונך, שביעות רצון חניכים מתוכן המפגש

וגיה שכזו בנפרד ניתן כמובן להתייחס לכל ס. במגדם שנערך בקרב החניכים, כטעוני שיפור

ניתן יהיה לפתח , כך. אך ייתכן בהחלט שראוי לראות סוגיות באופן כולל כמשפיעות זו על זו

מענה כולל אשר יביא לדוגמה לתוכן משמעותי שבבסיסו דורש פיתוח קשר משמעותי יותר 

 .קשר שכזה עשוי להגביר את תחושת התרומה בקרב החניכים מהחונכות. בין החונך לחניך

 

ניתן לאפיין כי החונכות הקבוצתית מביאה לתוצאות בינוניות באופן יחסי ליתר כום הממצאים מסי

דרך הכלים , החל מציפיות החניכים, לממצאים אלו הסברים אפשריים מגוונים. סוגי החונכויות

. החינוכיים שקיימים אצל החונכים וכלה בחוסר התאמה יחסי של המסגרות לסוג פעילות שכזה

 .בחינת היבטים רכים נוספים אשר יביאו לשיפור המיוחלתוך  ,בסוגיות שהובלטוש שיפור דרו, מכאן

 

 התנדבותית הדרכת קבוצה

 שביעות רצון חניכים

 

על ידי , לציונים הנמוכים בסולם ההערכה אשר ניתנו לסוג פעילות זהיש לתת את הדעת , ראשית

ביותר בין סוגי הפעילויות והיבטיה השונים  פעילות זו מדורגת באופן יחסי במיקום הנמוך. החניכים

מניתוח התרשים ניתן להבחין בחזרה של דפוס ההלימה בין . דורשים חשיבה מחודשת ושיפור מהותי
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הממצא הבולט . תוכן הפעילות לשביעות הרצון הכללית וכן תחושת תרומה נמוכה יחסית מהפעילות

ציון זה משקף יותר . לחברים" חן ההמלצהמב"ביותר בתרשים הוא הציון הממוצע הנמוך שניתן ב

חריגותו של ממצא זו בולטת עוד יותר על . מכל את חוסר שביעות רצונם של החניכים מסוג פעילות זה

 .בהן שאלה זו זכתה להערכה גבוה בהרבה, רקע ההשוואה בין התוכניות

 

 שביעות רצון החונכים

 

, מחד. שוני בולט בין היבטים שונים בתוכנית מדריכים מראה בבירור/ניתוח שביעות רצון החונכים

ניכר כי שביעות הרצון , מאידך. קיימת שביעות רצון משמעותית מעבודת הרכזים והקשר עימם

נמוכה באופן , אשר מהווה מטרה בפני עצמה ומרכיב חשוב בתהליכי השינוי, מהקשר עם החניכים

קיים הבדל משמעותי בתחושת , מקבילות להבדיל מסוגי חונכויות. יחסי ואבסולוטי וטעונת שיפור

י דורגה כטובה באופן יחסי "כאשר דווקא תחושת השייכות לפרויקט אופ, הקשר למסגרות הפעילות

, כאמור, תחושה זו היא. ולעומתה תחושת השייכות למסגרת בה נערכת הפעילות דורגה כנמוכה

 .משמעותית למימוש מטרות התוכנית וטעונת שיפור

 קבוצה התנדבותית-וחולשהנקודות חוזק 

 נמצא כי , מדריכים/במיפוי העיסוקים על ידי החונכים -דגש על פעילות חברתית והקשבה

הדגש בסוג פעילות זה מושם על היבטים של פעילות חברתית וכן בפעולות הקשורות בפיתוח 

 .בקרב החניכים, הקשבה

 מביאה דבותיתהקבוצה ההתננמצא כי השתתפות בפעילות  -שינוי בהתמדה והקשבה ,

מיפוי התועלות . שינוי ביכולות ההתמדה וההקשבה של הנערים, לתפיסת המדריכים

מפעילות הקבוצה יכול להוות מוקד לחשיבה כיצד ממנפים את השינויים שדווחו בקרב 

  . בדיון הכולל על טיוב סוג פעילות זה, החניכים
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 זו נדרש להבין כיצד תנאי נקודה זו נמצאה כחוזקה של התוכנית וככ -תנאים לפעילות

 .הפעילות מהווים תשתית לשיפור שביעות הרצון והתרומה מהפעילות עצמה

 חיובי ומועיל וניכרה שביעות רצון רבה של קשר זה נמצא כ -רכזיםל בין המדריכים הקשר

על רקע ההערכות הנמוכות , נתון זה. המדריכים מהליווי שניתן להם על ידי הרכזים

מעלה את השאלה האם ניתן לנצל קשר מיטיב זה לזיהוי מגמות , יבלהשהדרכות הקבוצה ק

ייתכן ובעתיד נדרש למקד חלק מהליווי בניסיון לזהות . שליליות בשביעות הרצון מהפעילות

ולאפיין מגמות שכאלו ולהתערב מבעוד מועד בהיבטים שישפרו את שביעות רצון כלל 

  . כבר במהלך השנה, הגורמים

 מהממצאים ניכר כי קיימת  -הפעילות קשר עם חונך ותוכןמהרצון נמוכה שביעות  -חניכים

קשר בין החניך לחונך ותוכן  -שביעות רצון נמוכה בשניים מההיבטים המרכזיים בתוכנית

תחושת הקשר המשמעותי עם החונך מהווה מפתח חשוב לקיים תהליכי הדרכה . הפעילות

מתעורר , י החניכים והן על ידי החונכיםכאשר קשר זה מדווח כחלש הן על יד. משמעותיים

התממשותה חסרה התשתית -ובאי החשש כי מטרה מרכזית של הפרויקט אינה מתממשת

אמצעי בלבד תוכן הפעילות בהדרכות עשוי היה להיות . להשגת תוצאות נוספות בתוכנית

כה אשר נמו, משני אילולא נמצאה הלימה בינו לבין שביעות הרצון הכללית של החניכיםו

גדלה חשיבותו של  -יחד עם הקשר החלש בין החונכים לחניכים. במיוחד בסוג פעילות זה

 . ממצא זה בהסבר הכולל על השפעת סוג הפעילות על קהלי היעד המרכזיים של התוכנית

 נמצאים , בקרב החונכים, ממצאים אלו -חוסר תחושת תרומה וקשר משמעותי עם החניכים

כלל . שלימים את תמונת המצב בהדרכת קבוצות ההתנדבותבהלימה לתחושות החניכים ומ

 .יפים גם לנקודה זו, ההסברים שפורטו לעיל בהקשר לחניכים

 להדרכת הקבוצה הייתה תכלית נוספת אשר   -חוסר מיצוי של תכלית ההדרכה והקבוצה

תכלית זו עוסקת בקיום פעילות התנדבותית של חברי הקבוצה . ייחודית לסוג פעילות זה

מהראיונות של הגורמים השונים בתוכנית ניכר כי תכלית זו לא באה לידי . הקהילהן למע

להערכה , בין היתר, מימוש תכלית זו הביאה-ייתכן ואי. מימוש במרבית קבוצת ההדרכה

קיומה של פעילות . הנמוכה הכוללת של הפעילות על ידי הגורמים המעורבים כולם

תכנון מדוקדק ושיתוף פעולה בין גורמים , בשתהתנדבותית משמעותית דורשת קבוצה מגו

על מנת לעמוד , לפיכך. ומביאה לתחושת תרומה משמעותית מצד חברי הקבוצה שונים

ליווי וסיוע למדריכי הקבוצות על מנת לבצע באופן , יש להקצות משאבים, בתכלית זו בעתיד

 .מוצלח פעילות התנדבותית איכותית בקהילה

 

ניכר כי קיימת חוסר . אפיין תמונה מורכבת של פעילות הקבוצה המודרכתמסיכום הממצאים ניתן ל

נדרשת , מבלי להכביר במילים. מהתנהלותה ומתוצאותיה, מצד כלל הגורמים, שביעות רצון כוללת

הערכת מצב כוללת של ההיבטים השונים של סוג פעילות זה תוך בחינה היכן מתאים להמשיך 

ודות החוזק שנמצאו כנקודת משען לשיפור מהותי לנצל את נק .בהדרכת הקבוצות ובאיזו מתוכנת
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כפי , תוך חיזוק המעטפת המלווה אשר תסייע במימוש תכליות הקבוצה, שביעות הרצון הכללית

 .שתואר לעיל

 

 מנצח ף"קל

שונה במאפייניה מיתר סוגי החונכיות ולכן נבנה שאלון שונה לתלמידי פעילות זו ' מנצח ף"קל'פעילות 

מבוסס על פעילות למידה קבוצתית ' מנצח ף"קל'מודל הפעילות של , כפי שתואר(. 'נספח דף בהמצור)

מותאמים עבור , התכנים המועברים על ידי מדריכי התוכנית. בין כתלי האוניברסיטה העברית

מאפיינים ייחודיים אלו מביאים עמם ערכים , כפי שיוצג. החניכים והנם חלק ממערך לימודי כולל

מוצגים ממצאים הנוגעים , מתוך שונות זו. חניכים והן למדריכים/הן לאוכלוסיית התלמידיםמוספים 

פרט , כלל התרשימים המוצגים .בנפרד משלושת סוגי החונכויות האחרות' מנצח ף"קל'לפעילות 

מדריכים הובאו /יתר הניתוחים הנוגעים לחונכים. מבוססים על מענה מצד החניכים, לאחרון שבהם

 .תוך השוואה לכלל סוגי החונכויות, צאים הכלליםבפרק הממ

 השוואה בין אינדקסים

 

ההשוואה בין האינדקסים המכילים את כלל פריטי השאלות מראים שביעות רצון גבוהה ביותר מכלל 

ניתן לראות שביעות רצון רבה , בהשוואה פנימית. באופן אבסולוטי, מאפייני התוכנית

לעומתם ניכרת שביעות רצון נמוכה יותר . רצון רבה באופן כללימדריכים וכן שביעות /מהחונכים

אך כבר כעת ניתן לקבוע כי סוג פעילות , כל אינדקס יפורט למרכיבו בהמשך וידון לעומקו. מהתנאים

זה מביא לתוצאות גבוהות ביחס לכל סוגי החונכויות האחרות ותוצאות אלו מהוות הזדמנות לחקור 

 .ביתר סוגי החונכויות, ככל הניתן, ים לההצלחה זו וליישם את הגורמ

 

 



29 

 

 תנאים

 

קיים שוני משמעותי בינו לבין יתר הפעילות במיקום ', מנצח ף"קל'לצד התוכן הייחודי המועבר ב

בכיתות שהנן חלק מקמפוס , מיקום המפגשים באוניברסיטה העברית בהר הצופים. הפעילות ותנאיה

, לכן. ם ללא קשר לתוכן הפעילות מהווה ערך משל עצמהמהווה סביבת פעילות שג, הלימודים הרגיל

תנאי המפגשים הנם מוקד חשוב וכוללים בין היתר מערך הסעות לאוניברסיטה וכיבוד המחולק 

ניתוח של תרשים ממצאי התנאים מראה כי קיימת שביעות רצון . לתלמידים עם הגיעם ובהפסקות

אך למעשה הוא סממן , לכאורה פרט שוליהוא הכיבוד . גבוהה ביותר ממיקום המפגשים ומהכיבוד

ללא , "בטן מלאה"ומאפשר לכל אחד מהם לקיים את הפעילות על ' מנצח ף"קל'להשקעה בתלמידי 

אמנם מתן הכיבוד מהווה הוצאה תקציבית . תלות במזון שסופק להם טרם הגיעם לשטח הקמפוס

זכו יתר , מת תנאי המיקום והכיבודלעו. כי תרומה בצדו, אך ניכר משביעות הרצון הכללית, קבועה

נדרש , כפי שכבר נזכר לעיל, לגבי משך ושעות המפגשים. באופן יחסי, התנאים להערכות נמוכות יותר

נושא זה זוהה בראיונות כנקודת חולשה , לגבי ההסעות למפגשים. בירור נוסף של משמעות הממצאים

ניתן יהיה לשפר ולמנוע תופעות , מסגרותאשר בעזרת תכנון וליווי של איש צוות בוגר מה, יחסית

 .בהן לא קיים פיקוח מספיק על התלמידים, שלילות המתקיימות כיום במהלך הנסיעות
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 מדריך/חונך

 

תרשים שביעות הרצון החניכים מהסטודנטים המדריכים מראה הערכות גבוהות באופן כמעט מושלם 

חלקים מובנים  דווקא בסוג פעילות שלא כוללתנו מעניין שהממוצע הגבוה שהתקבל ה. בכל ההיבטים

ממצא זה מעיד על . הושג באווירה קבוצתיתותחת זאת , קשר פרטני בין המדריך לתלמידבהם קיים 

כך שניתן ליצור קשר משמעותי בין חונך לחניך גם בסביבה של פעילות קבוצתית וכי תחושת היחס 

 .אחרוהקשר לחניך מסוים אינה באה על חשבון תלמיד 

 

 חניכים -שביעות רצון כללית
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תרשים שביעות הרצון הכללית של החניכים מראה גם הוא ציונים גבוהים ודומים בכלל היבטי 

להביא לתחושת הנאה לצד תחושת ' מנצח ף"קל'המעידים על הצלחתו הגדולה של , שביעות הרצון

 באופן. לחברים" ן ההמלצהמבח"המסבירות את שביעות הרצון הכללית והציון ב תרומה מהפעילות

אמנם ציון זה הוא עדיין גבוה . קיימת שביעות רצון מעט נמוכה יותר מתוכן ונושאי המפגשים, יחסי

אך ממצא זה מהווה הזדמנות לשיפור ההתאמה בין עולמות העניין , באופן אבסולוטי בסולם המדידה

 .של התלמידים למערכי השיעור המועברים על ידי המדריכים

 

 ות רצון החונכיםשביע

 

פרט . ניתוח של תרשים שביעות רצון החונכים מראה שביעות רצון בינונית מהיבטים שונים בתוכנית

 . מדורגים הקשר עם הרכזים והקשר למסגרות באופן נמוך יותר, לשביעות הרצון מהקשר עם החניכים

מרכיבים אלו מעוותת ייתכן שמדידת , בכל אופן. הסברים אפשריים לנקודות אלו יפורטו בהמשך

 .אך בהחלט מבליטה מוקדים לשיפור לעתיד, מעט את תחושת שביעות הרצון הכללית של המדריכים

 

 מנצח ף"קל -נקודות חוזק וחולשה

 מיקומה של הפעילות באוניברסיטה מהווה נקודת חוזק  -"מוסדיותר מ" -האוניברסיטה

מאפשרת לחניכים לצאת  עריכת המפגשים בקמפוס הר הצופים. מרכזית של התוכנית

אשר חושפת בפניהם עולם לא , "חוויה אוניברסיטאית", בדרכם, מהמסגרת המוכרת ולחוות

לעצם הכניסה . הן במובן הפיזי והן מבחינת התאמת התכנים עבורם, מוכר ומנגישה אותו

יש משמעויות מיטיבות אשר מייצרות לבדן ערך רב עבור התלמידים " שערי האוניברסיטה"ב

הופכת האוניברסיטה ליותר ממשאב ומייצרת תרומה משמעותית , כך. תתפים בתוכניתהמש

מודעות לערך זה עשויה להיות בעלת תועלת גם לסוגי . התומכת במודל הפעילות כולו
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את " מנכיחים"בימי שיא של פעילות אך גם בהיבטים נוספים ש ,זאת. החונכויות האחרות

 . י"השונות בפעילות פרויקט אופהאוניברסיטה העברית על משמעויותיה 

 עיסוק מוגבר כחלק  הממצאים מעידים על -בקשר חברתי ובסקרנות עיסוק -מבנה הפעילות

במהלך , ממבנה הפעילות בקשרים חברתיים ובפיתוח סקרנות לתחומי ידע ועניין חדשים

 . 'מנצח ף"קל'תוכניות הלימוד ב

  ניכרה תחושת שביעות , כפי שתואר -הדדית -תחושת תרומה והנאה: גבוההשביעות רצון

תחושת שביעות רצון זו כללה . אצל החניכים והמדריכים, רצון הדדית מהשתתפות בתוכנית

 .שילוב שאינו מובן מאליו -תחושה משולבת של הנאה ותרומה מהפעילות כולה

 הפעילות הביאה  ,מדיווחי המדריכים -שינוי בלימודים ובמסוגלות -חווית למידה אחרת

נראה כי קיומה . נוי במיומנויות לימודיות ובתחושת המסוגלות בקרב תלמידי התוכניתלשי

אשר יתורגמו להצלחה לתמוך בפיתוח מיומנויות מאפשרת  "וית לימודים אחרתחו"של 

  . מקבילה בלימודים פורמאליים

 מקיום  נבעה' מנצח ף"קל'נקודת חוזק משמעותית של  -תי של הפעילותתהליך תכנון שיט

תהליך שכזה המביא . ליך סדור ושיטתי של תכנון הפעילויות בראיה חודשית ושנתיתתה

בחשבון את צרכי החניכים ותחומי העניין שלהם ומתרגמם למערכי פעילות אשר מושקעת 

מאפשר להשיג מטרות מוגדרות ולשפר את שביעות הרצון של החניכים , בהם חשיבה צוותית

 .חינוכיים ולבצע מעקב אחר אופן העמידה בהםכך ניתן להגדיר יעדים . מהפעילות

 יש למקד את השיפור בהסעות  -כפי שפורט בניתוח תרשים התנאים -משך המפגשים והסעות

נוכחות של איש צוות אשר מפקח על , ככלל. התלמידים בדרכם בין המסגרות והאוניברסיטה

לגבי , בנוסף .נושא זהעשוי להוות פתרון ל -הנסיעות ומונע התפתחות התנהגויות לא רצויות

משך המפגשים יש לבצע בדיקות המשך של אורך המפגש הרצוי הלוקח בחשבון מחד את 

 .עייפותם המצטברת של החניכים ומאידך את רצונם למצות את הזמן במרחבי האוניברסיטה

 אמנם סוגיה זו דורגה באופן גבוה באופן אבסולוטי  -שיפור בהתאמת התכנים ואופן העברתם

 .פן יחסי ניתן כל העת לשפר ולטייב את התאמת התכנים ואופן העברתםאך באו

 מיתר סוגי החונכויות באה ' מנצח ף"קל'השונות של  -ההכשרה והליווי, התאמת ההרצאות

. לידי ביטוי בחוסר התאמה יחסי של מודל ההכשרה והליווי שניתנו לסטודנטים המדריכים

ד את ההכשרה והליווי של המדריכים בנפרד מיתר נראה כי על רקע הבנת שונות זו נדרש לייח

 .החונכויות ולשקול היטב את התאמת תכני ההכשרה ומודל הליווי לצרכי הסטודנטים

 ייתכן כי חוסר שביעות הרצון היחסית  -י"שביעות רצון נמוכה מהרכז וההשתייכות לאופ

אך . י"לאופ קשורה לחוסר תחושת השייכות( 'מנצח ף"קל'פעל רכז אחד בלבד ל)מהרכז 

 ממלאתמ' מנצח ף"קל'ייתכן גם שהקשר עם הרכז נבע מקושי פרסונלי ואילו ההשתייכות ל

י מוסברת "כשלעצמה את צרכי ההשתייכות של הסטודנטים ולכן השייכות החלשה לאופ

 ". כפל השתייכויות"ב
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 סוגיות מרכזיות ביחס לבעלי התפקידים והחניכים
 

יבטים שונים שנמדדו על בסיס ההשתייכות לסוגי הפעילות הוצגו ממצאים הנוגעים לה, עד כה

להביא    ותהסוגיות המפרטות מטה באות להוסיף נדבך נוסף על הניתוח שהוצג לעיל ומבקש. השונים

חלק זה בה להאיר סוגיות מפתח . ניתוח המשלב תובנות מהמדידה הכמותית ומהראיונות שנערכו

, חונכים, חניכים: השונים המרכיבים את התוכנית כולה שלא קיבלו התייחסות וזאת ביחס לגורמים

 . רכזים ואנשי הקשר מהמסגרות

 

 חניכים

  החניכים שרואיינו תפסו את ההשתתפות בתוכנית  -ומבחירה" פרס"השתתפות היא

העידו , כמו כן. והעידו כי נבחרו להשתתף בתוכנית מקרב חבריהם" פרס"במונחים של 

יות נעשתה מבחירה לאחר שהבינו את המחויבות וההתמדה החניכים כי ההשתתפות בפעילו

חיוני לשמר ולחזק תחושה זו בקרב החניכים הנבחרים לתוכנית . הכרוכה בהשתתפות

עצם הידיעה על השתתפות , כך. שצריך למלאם" מכסות"ולהימנע ככל הניתן מיצירת 

שים עצמם עוד טרם תחילת המפג, בתוכנית מהווה את תחילתה של ההתערבות המיטיבה

נקודת "ולכן מחקר שיבדוק שינוי אצל החניכים כתוצאה מהפעילות צריך למדוד את )

 (.טרם ידיעת החניך על קבלתו לתוכנית" המוצא

 בוגר "המהווה עבורו , הקשר המשמעותי בין החניך לחונך -בין חונך לחניך קשר משמעותי

קשר . ת התוכניתמהווה מטרה בפני עצמה ומאפשרת את השגת יתר מטרו" משמעותי

 "מאפשרמרחב "של אמון בין החונך לחניך ו משמעותי שכזה מבוסס על יצירת מערכת יציבה

מהראיונות שבוצעו ניכר כי כאשר . לחניך לבטא עצמו בחופשיות ולחוש ביטחון בקשר שנוצר

הדבר מעורך על ידי החניך ומהווה , על החניך ברגעי קושי או משבר "וותרמלא "החונך 

תנאים קיומם של ו משמעותי הקפדה על תוכן .בעיניו לכך שניתן לסמוך על החונך" הוכחה"

מאפשרים גם הם את חיזוק תחושת , זמן ומקום קבועיםדוגמת , לפעילות המשותפת קבועים

 .הקשר המיטיב

 "החונך מהווה מודל של בוגר לחניך והקשר שנוצר בין , בהמשך לנקודה הקודמת -"מודלינג

ההכרה בכך מאפשרת להתאים לכל . ווה עבור החניך מודל לקשר משמעותיהחונך לחניך מה

ייתכן שנמצא שחניכה צריכה דמות גבר אשר יהווה , לדוגמה. חניך את החונך המתאים לו

על רקע התנסויות שליליות , מכבדת ושאינה מנצלת" גברית"עבורה מודל להתנהגות 

 .ונך אשר יכול להוות מודל שכזהנכון יהיה להתאים לחניכה ח, במקרה שכזה. קודמות

 כאשר נתבקשו החניכים בראיונות  -"פנימיים"וה" חיצוניים"ה הבנת המרכיבים -ימי שיא

ציינו רובם את , "(חקר מוקיר"בשיטה של ) הזכורים להם מהשנה החולפת" רגעי שיא"לתאר 

ימי "בן לערוך לא ניתן כמו. ימי השיא שנערכו בדרך כלל באוניברסיטה וכללו פעילות ייחודית

אך הבנה של המרכיבים שמאפיינים את ימי השיא תוכל לסייע , בכל אחת מהפעילויות" שיא
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" חיצוניים"המרכיבים הללו מתחלקים לשניים ". רגילים"בהטמעתם גם בימי פעילות 

הזמן שבה , מיקומה: המרכיבים החיצוניים נוגעים למאפייני הפעילות עצמה". פנימיים"ו

פועלות התכנון , ההכנה שנעשתה לקראתה בקרב החניכים, שהרכיב אותההתוכן , נערכה

המרכיבים הפנימיים הם התנאים המנטאליים שאפיינו . שנעשו בקרב החונכים וכיוצא בזה

. כיצד מצב מנטאלי זה התגבש וכתוצאה מאיזה פעולות שננקטו, את החניכים בפעילויות אלו

 .והרכזים לשלב תובנות אלו בכלל הפעילויות הבנה של כלל המרכיבים תסייע לחונכים, כך

 מחקר ההערכה בחן  ?מה בינהם -שינוי ותרומה מהחונכות ושביעות רצון, קשר עם החונך

השינוי והתרומה הנתפסת , מספר היבטים שונים אצל החניכים וביניהם הקשר עם החונך

ככל שישנם , יםאו מנבאבמחקרי המשך נדרש לנסח קשר . מהחונכות ושביעות רצון החניכים

 .בין הגורמים השונים ובכך לאתר גורמי מפתח לשינוי הרצוי, כאלו

 "במהלך השנה מתחוללים שינויים ומגמות ביחס החניך כלפי החונכות והחונך -"תהליך חניך .

הן , תהליך זה מאופיין בעליות ומורדות אשר קשורות בין היתר לאירועים ותקופות בשנה

כמובן שגם חופשות השנה ותקופות . טיפולית-גרת החינוכיתבמסגרת הלימודית והן במס

נדרשת מודעות לכך ותכנון . המבחנים של החניכים ושל הסטודנטים משפיעות על תהליך זה

כמובן שייתכן שחניכים שונים יחוו שינויים בזמנים שונים . הולם של השנה לפי צפי השינויים

 ,לאורך השנהאחידות ביחס החניך  ך שקיימת חוסראך עצם המודעות לכ, ובקצב שונה

 .אירועים והתנהגויות שונות" לנרמל"מסייעת לתכנן ו

 

 חונכים ומדריכים

  ניכר כי יכולת התכנון של  -לשיפור יכולות הביצוע -שנתי ושבועי -החונכות והמפגשיםתכנון

לק בח. החונכות משפיעה באופן מהותי על הצלחת החונכות ושביעות רצון החניכים והחונכים

ניכר מהחונכויות לא מתבצע תהליך תכנון מרכזי לחונכות בבחינת יעדי חניכה וכן לא מתבצע 

ומתכננים בחופזה פעילות בסמוך " מאלתרים"לעיתים החונכים . תכנון פרטני של החונכות

כאשר מתקיים תהליך תכנוני , לעומת זאת. למפגש עם החניך וללא השקעת מחשבה די הצורך

 . קיימת שביעות רצון גדולה מתוכן המפגשים, לדוגמא' צחמנ ף"קל'ב, שכזה

 הן , החונכים והמדריכים מגיעים מרקעים שונים -מתן כלים וידע -הכשרה לאורך השנה

נדרשת , לפיכך. סיונם בהדרכה ובחניכה חברתית והן מבחינת רקע לימודיהםימבחינת נ

השנה השונים ולתהליכים הכשרה מדורגת ומתוכננת המעניקה כלים וידע המתאים לשלבי 

ייתכן ותכנון מוקדם של מתן כלים מסוימים יתגלה כמקדים . הםישעוברים החונכים עם חניכ

ולכן יש לשמר גמישות ודיפרנציאליות מסוימת בתזמון ההכשרות , או להפך, את זמנו

 . השונות

 נדרש , הלצד תהליך ההכשר -ובקרה( הצבת יעדים)אתגור , סיוע, הכלה -ליווי לאורך השנה

להבנות את תהליכי הליווי שנעשים על ידי הרכזים ולהקפיד שיכילו את כלל הצרכים של 

הרכזים נדרשם , כך למשל. א לתפקידוי אשר יתמקד רק באחד מהצרכים יחטליוו. החונכים
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להציב לחונכים יעדי חניכה ויעדים אישיים על מנת לאתגרם לעבור תהליך משמעותי במהלך 

הצבת יעדים תאפשר גם בקרה . מקצועית-החניך ובהתפתחותם האישית השנה בעבודתם עם

 .להשגתם יםוהערכה טובה יותר של השינויים שחלו ותשפר את הסיכוי

  התאמה נכונה בין חונך לחניך יכולה  -מאפיינים להתאמה-חונך לחניךתהליך התאמת

תשומת לב  חיוני להקדיש, עם זאת. להתברר רק עם המפגש ביניהם ונבחנת לאורך זמן

הן על צרכי החניך ורצונותיו תהליך שכזה צריך להישען . לחניך למאפייני ההתאמה בין החונך

 . החונך והרקע והניסיון אשר ברשותווהן על יכולות 

  בשאלונים נבדקה תחושת השייכות למסגרת  -לפרויקט ולמסגרת -שייכות כפולהתחושת

ה זו מקשה על החונכים ליצור תחושת שייכות ייתכן ותחושת שייכות כפול. י"ולפרויקט אופ

אשר , קיימת חשיבות רבה לתחושת השייכות למסגרת, ככלל. בעת ובעונה אחת לכפל מסגרות

 .טיפולי של החניך במסגרת-מעידה בין היתר על השתלבות החונכות ברצף החינוכי

 השנה אמנם  במהלך" התפרקות החונכות"סוגיה זו של  -לאורך השנה" התפרקויות"סוגיית ה

אך ניתן , זו יכולה לנבוע מסיבות מגוונות" התפרקות. "שולית אך נדרש לה מענה מתוכנן

את תהליך , מסיבה כלשהי, למצוא פתרונות שיאפשרו לחונכים אשר חניכיהם הפסיקו

 .תפקיד משמעותי אחר במסגרת, החונכות

 יותר ויותר היא סוגיה נוספת אשר הופכת לרלוונטית  -?האם נכון -חונכים ממשיכים

חונך אשר סיים בהצלחה , לכאורה. ההחלטה להתיר לחונכים להמשיך לשנת פעילות נוספת

אך למעשה ההמשכיות מייצרת מספר קשיים שצריך לתת , שנת חניכה מביא עמו ידע וניסיון

בין הקשיים הללו ניתן למנות את השחיקה המסוימת שכרוכה בעבודת . עליהם את הדעת

של החונך " בשלותו"ת של החונך עם תהליך ההכשרה והליווי וכן את השוני בההיכרו, החונך

, מאידך. הראשונה ונים כשהוא חלק מקבוצה שלרובה זאת שנת החונכותבתהליכים ש

עשויה לפגוע " חונכים ממשיכים"פתרונות של שחרור סלקטיבי מפעילויות הכשרה וליווי של 

גיה זו ולהשלכותיה ולפתח קרטריוני החלטה נדרש לשים לב לסו. בגיבוש קבוצת החונכים

 . ברורים לגבי בקשות המשך של חונכים משנה לשנה

 "גם לחונכים תהליך של שינויים ומגמות לאורך שנת " תהליך חניך"לבדומה  -"תהליך מדריך

התייחסות . יברסיטאי ומגורמים נוספיםמלוח השנה האונ, הפעילות המשופע מהחניך

על כך את  יש לתת. כפי שתואר בנקודה הקודמת, "ם ממשיכיםחונכי"מיוחדת נדרשת ל

 .הדעת ולתכנן מענים לנקודות קושי ומשבר
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 רכזים

 הרכזים  -מוקדית-עבודה דוהתמודדות שונה עם מספר סוגי חונכויות ועם מספר מסגרות ב

דורש מצב זה . נדרשים ללוות מסגרות אשר בתוכן מתקיימות חונכויות מסוגים שונים

מוקדית כאשר במוקד אחד נמצאת המסגרת עצמה ובמוקד נוסף נמצא -דורכזים לעבודה מה

קושי זה ממשיך ובא לידי ביטוי . השונים בהתאם למאפיינה, ליווי שונהסוג החונכות הדורש 

ומתמודדים עם סוג חונכות גם במודל הליווי של חונכים ממסגרות שונות שפועלים באותו 

על אף , לחונכים מאותה מסגרת ייחודייםקיימים קשיים אשר  צרכים דומים ויחד עם זאת

הרכזים צריכים להכיר במורכבות זו ולפשר בין הדרישות הסותרות . השוני בסוג החונכות

 .במודל ליווי המשלב בין שני המוקדים

 ניכר מהראיונות שהרכזים מתחילים את  -תהתחלה מאוחר -כניסה לתפקיד ותכנון השנה

סמיכות זו יוצרת מצב לפיו לא . בסמיכות רבה מדי לתחילת שנת הפעילות פעולת הכנה השנה

. מתקיימת כניסה סודרה מספיק לתפקיד הרכז ולא מתאפשרת הכנה שלמה למהלך השנה

 .יש למצוא לכך פתרון. הבעיה מחריפה כמובן כאשר הרכזים הם חדשים בתפקידם

  קוקים להכשרה מתמשכת הרכזים בעצמם ז -מתן ידע וכלים -הכשרה מתמשכתחשיבות

על מנת להתמודד עם האתגרים המגוונים שלהם אל מול החניכים , לאורך כל השנה

ניכר כי הכשרה שכזו לא הייתה מתאומת תמיד . בהתאם לשלבי השנה השונים, והמסגרות

האחריות לתהליך הכשרה זה הנו הדדי ומוטל על מנהל . עם האתגרים שעמדו בפניהם

 .דהפרויקט והרכזים כאח

  קיימת חשיבות רבה לגיבוש צוות הרכזים לסיוע  -הרכזים לסיוע ותמיכהגיבוש צוות חשיבות

תשומת ניכר כי יש מקום לשיפור בתחום זה ונדרשת . מקצועי ותמיכה הדדית במהלך השנה

 .לב מצד מנהל הפרויקט לכך

 זים בראיונות עם אנשי הקשר מהמסגרות והרכ -שוטףתיאום ציפיות קשר עם המסגרות ו

תיאום זה חייב . זוהה הצורך לקיים תהליך מובנה של תיאום ציפיות לאורך כל שנת הפעילות

חיוני . אנשי הקשר על העומס הטבעי בו נתוניםעל מנת להתגבר , להיות מובנה וקבוע מראש

 . שתיאום הציפיות יתבסס על פרוטוקול מובנה המכסה את הנושאים השונים

 "גם הרכזים בעצמן חווים תהליך לאורך , ם שתוארו לעילבדומה לתהליכי -"תהליך רכז

 .יקטתפקודם וניהולם על ידי מנהל הפרוהבנתו תסייע לשפר את השנה ו
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 עבודה מול המסגרות

  אנשי הקשר מהמסגרות אשר רואיינו הביעו  -מהתוכנית ומהחונכיםשביעות רצון כללית

ו ציינו את התוכנית כמרכיב משמעותי אל. שביעות רצון רבה מהתוכנית ומפעילות החונכים

 .מערך הפעילויות בהן משתתפים החניכיםב

 אנשי הקשר הזכירו את החשיפה להיבטים  -מפתח להצלחה -"אוניברסיטה"החשיפה ל

האוניברסיטה נתפסת בעיניהם כיותר  .השונים של האוניברסיטה העברית כמפתח להצלחה

ל ביתרונותיו מהווה ערך משמעותי עבור אלא כמושג רחב אשר שימוש מושכ, ממקום פיזי

 .הם מבקשים לעודד את השימוש בהיבטים אלו בפעילות. החניכים ועבור המסגרת כולה

  בתהליך ההצמדה ולאורך השנה: חברתית, לימודית, הפגתית -תכלית החונכותהתאמת- 

לית חיוני לבצע התאמה מוסכמת על תכ, בהמשך לעיסוק בסוגיית ההתאמה בין חניך לחונך

בחלק מההצמדות שנעשו . החונכות ובמידת הצורך לעדכן או לתקף את הקביעה הראשונית

תאימות בין תכלית החונכות כפי שתפסו אותה אנשי הקשר -התגלה לאורך השנה אי

 .מהמסגרות לבין תפיסת החונך או הרכז את החונכות

  ות מהווה משבצת אחת החונכ -מינוף הצלחות וזיהוי מצוקות -לגבי כל חניךתיאום ועידכון

רם אשר פוגש את החונך הוא גו, בדומה לכך. מני רבות בפעילויות שעובר חניך במהלך השבוע

החניך ומתווסף לשורה של גורמים נוספים אשר מלווים את החניך במסגרות הפעילות 

זרימת מידע רלוונטי מהחונכים והרכזים אל אנשי הקשר במסגרות עשויה להביא . השונות

חוויות הצלחה של החניך , באותו אופן. אשר רק החונך נחשף אליהם, של מצוקות לאיתור

במידה ואנשי הקשר והמדריכים של , עשויות להיות ממונפות להישגים נוספים במסגרת

בשים לב , כיווני-באופן דו, חיוני למסד את זרימת מידע זו. המסגרות עצמם יהיו מודעים לכך

יש לחזק את . אם התבקש החונך שלא להעבירו, ות המידעלרגישות המידע שהועבר ולסודי

היא עשויה לתרום לתהליכים טיפולי וככזו -תלבת ברצף החינוכיהמודעות לכך שהחונכות מש

 . שונים ברצף

  חיוני שאנשי הקשר במסגרות יהיו שותפים להצבת  -משותפת ומשתפתהצבת מטרות ויעדים

תהליך משתף שכזה עשוי להוות מפתח . חונכותכהמשך לאפיון תכלית ה, מטרות ויעדי חניכה

חשוב לשתף גם , ככל הניתן. למיקוד החונכות בצרכים או ביעדים אשר החניך מתמקד בהם

בין אם החונכות אישית או , להצבת יעדים אישיים, את החניכים בראשית השנה ובמהלכה

 .להצבת מטרות זו יש ערך רב בתהליך החינוכי. נערכת כחלק מקבוצה

 תם ואנשי הקשר במסגרות ציינו לחיוב את גמישות החונכים ונכונ -החונכיםויוזמת  שותגמי

גמישות ויוזמה זו . לבצע מטלות ופעילויות שחרגו לכאורה ממסגרת החונכות המצומצמת

 .סייעה למסגרות להסתייע בחונכים באופן שהיה משמעותי הן למסגרת והן לחונכים

 "אף הרצון הרב של המסגרות לשתף פעולה עם הנדרש על  -קטלפרוי בין המסגרות" חוזה

שהנו חלק מתיאום הציפיות , בין המסגרת לפרויקט" חוזה"חיוני לערוך , י"בפרויקט אופ

שכזה צריך להסדיר את המחויבות ההדדית של המסגרת והפרויקט " חוזה. "בתחילת השנה
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שי קשר או עומס שחווים זו אל זו ולמנוע מצב של ניתוק קשרים במהלך השנה עקב חילופי אנ

 .אנשי המסגרת

 אנשי הקשר ציינו לחיוב את הזמנת כלל המסגרת  -ימי שיאהשתתפות של כלל המסגרת ב

גם ילדים ונערים מהמסגרת שאינם חלק מחונכות , כלומר. להשתתף בימי השיא של הפרויקט

רב השתתפות כלל המסגרת תוארה כהזדמנות משמעותית להפקת ערך . מוזמנים להשתתף

 . מחשיפת כלל הנערים לתכני הפרויקט ולמיתוג חיובי שלו בעיניהם

 

 

 מרכזיות לקחים והמלצות
 

, כמובן שהמלצות הללו מטבען הן כלליות וגורפות. תמצית של הלקחים וההמלצות המרכזיותלהלן 

 .י מתמודד עמן"אך הן נוגעות בסוגיות יסוד שפרויקט אופ

 "הפרויקט צריך לסגל לעצמו מודל תכנוני אשר  -ביצועהצבת יעדים ובקרת  -"מעגל התכנון

כחלק מיישום מודל שכזה תיבנה תוכנית שנתית . תקופתי ושבועי, יהווה מסגרת לתכנון שנתי

אימוץ . בעלת יעדים לכל חונכות אשר ממנה יגזרו מערכי פעילות ברמה התקופתית והשבועית

, שפעות שהפרויקט שם לעצמובתוכנית תוך מיקוד בתוצאות ובה" חשיבה תוצאתית"של 

. מחייב שימוש בשפה ותהליכים אשר יתרגמו כוונות וציפיות לתוכניות פעולה סדורות

תוך הבטחת שיפור , הערכה ומדידה של התוכנית, בקרה, תוכניות אלו יהוו בסיס למעקב

 .מתמיד בהיבטים השונים

  לפרויקט  -הודים וערביםי,מסגרות, סוגי חונכיות -ומשמעותיתדיפרנציאלית ליווי והכשרה

שונות זו מהווה אתגר של . שונות רבה הן באוכלוסיית היעד והן בסוגי המענים שהוא מספק

, לפיכך. לצרכי החונכיםממש ועלולה ליצור פערים ניכרים בהתאמת ההכשרה והליווי 

הפרויקט נדרש לפתח תוכניות הכשרה וליווי דיפרנציאליות אשר ייתנו מענה מותאם לגיוון 

יש להתגבר על השוני בצרכים של סטודנטים הפעולים באותה מסגרת אך , כך למשל. הקיים

 .דוגמה נוספת היא השוני בצרכי הליווי במסגרות יהודיות וערביות. בסוג חונכות שונה

  הבנה מפורטת של , כפי שתואר לעיל -תכנון בהתאם -חונך וחניך, תהליכי רכזהבנת

 -החונכים והרכזים במהלך השנה ובין השנים, חניכיםהתהליכים המנטאליים שעוברים ה

. תסייע רבות לתכנון הולם של מבנה הפעילות בשנה תוך מתן מענים לנקודות שפל ומשבר

 .יש להבין את הממשקים בין התהליכים השונים ולראותם כמכלול אחד, בתוך כך

 כתוכנית חינוכית  י מוגדר"פרויקט אופ -טיפולי-רצף חינוכיגבולות ו -בין הדרכה לטיפול

, עם זאת. אין לפרויקט יומרות להוות גורם טיפולי מקצועי או תחליף לגורם שכזה. גרידא

יש לחדד היטב את . במהלך השנה ניצבים החונכים מול סוגיות טיפוליות המובאות לפתחם

קביעת גבולות . גבולות הפרויקט ולהיות זהירים ורגישים לאותם מקומות שגבול זה מטשטש
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תוך העברת העיסוק בסוגיות , טיפולי-מהווה תמריץ נוסף לפעול מתוך הבנת הרצף החינוכיזו 

 . טיפוליות לגורמים המקצועיים והמוסמכים

  על מנת לשפר את פעולת הפרויקט והשפעתו  -של מרכיבי הפרויקט הערכה שיטתיתהמשך

של מרכיבו נדרש להמשיך לתקצב ולבצע הערכה שיטתית , בקרב אוכלוסיות היעד שלו

חיוני שהערכה שכזו תעמוד על השינוי שחל בחניכים ובחונכים מהשתתפותם . השונים

, כמו כן. שינויים מובהקים המקושרים לפעילות הפרויקט, ככל שישנם, בפרויקט ותאתר

נדרש לבחון מה הם גורמים המפתח והתנאים המהווים מנופים לשיפור והצלחה בתהליכי 

ת שיטתיות אלו צריכות להוות מצפן מדריך בהערכות כלל הערכו. החונכות וההדרכה

 .הגורמים משנת פעילות אחת לאחרת

  גיוון המסגרות המשתתפות  -תוך בחינת גבולות הפעילותיכולות הליבה איתור ושימור

בפרויקט יחד עם גיוון סוגי החונכויות והרצון להרחיב ולהעמיק את הפעילות משנה לשנה 

תהליך שכזה נושא בחובו סיכון להפוך . עקבית של גבולות הפעילותמהווה פיתוי להרחבה 

כבר כעת ניכר כי חלק מסוגי הפעילות מותאמים פחות . לתוכנית אשר נותנת מענה לכל דורש

מומלץ כי הפרויקט יבחן מה הם , לכן. משיגות את תכליתם בהכרחליכולות הפרויקט ולא 

יכולות אלו צריכות להיות יעד לשימור . ומוהופכות אותו למצליח בתחהיכולות הליבה שלו 

כך תמנע התוכנית מכניסה לתחומי . ופיתוח מחד ומאידך כתבחין לשאלת גבולות הפעילות

 .פעילות שיסבו לה כשלנות ותבסס את מומחיותה בתחומי פעילות מצליחים
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 נספחים
 מדריך/שאלון לחונך -'נספח א

 מדריך/ שאלון לחונך  -י"תוכנית אופ -מחקר הערכה

 !מדריך שלום רב/ לחונך

 .י מחקר בנושא החונכויות השונות"עורך אופ, כחלק מן המאמץ המתמיד לשפר וליעל את פעילותנו

הנך מתבקש לסמן במקום המשקף במידה הטובה . י מספר דקות כדי לענות על שאלון זה בתשומת לב/נודה לך אם תקדיש
 .אינך נדרש לענות על שאלות אלו, ו יותר מן השאלות אינה רלוונטית עבורךאם אחת א. ביותר את הרגשתך

 .אך מיועד לשני המינים כאחד, השאלון מנוסח בשלון זכר

 .בשם צח אקשטיין, השאלון הנו אנונימי לחלוטין ומנוהל על ידי עובד סוציאלי חיצוני לתוכנית
 ,בתודה על שיתוף הפעולה

 .י"מנהלת אופ

* Required 

פרטים אישיים -'חלק א  

 * סוג החונכות

o  חונכות אישית 

o  חונכות קבוצתית 

o  הדרכת קבוצה 

o  קלף מנצח 

 * שם המסגרת

o  בית סנהדריה 

o  ארפאד עין ראפה 

o  ס יובל"ביה 

o  הוסטל אורנים 

o  בית הצייר 

o  סנט וינסנט 

o  מעלות 

o  הוסטל בית אריאל 

o  הוסטל בית העלם 

o  הוסטל בית אושרית 

o  בית קמפר 

o  ס חושן"ביה 

o  סיירת חסד ייחודית -י"סח 

o  פסגת זאב -בית חם 

o  אהרארפאד צור ב 
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 * מגדר החונך

o  נקבה 

o  זכר 

 * ת/שם הרכז

o  הייא 

o  ליאור 

o  עומרי 

o  קרן  

o  שלומית 

 * שנת לימודים

o  שנה ראשונה -תואר ראשון 

o  שנה שנייה -תואר ראשון 

o  שנה שלישית ומעלה -אשוןתואר ר 

o  תואר שני ומעלה 

 * י"שנת פעילותך כחונך באופ

o  שנה ראשונה 

o  שנה שנייה 

 * תחום לימודך

o  (ס"עו, כגון פסיכולוגיה)עות שירות מקצו 

o  מדעי הרוח 

o  מדעי החברה 

o   הוראה/ חינוך 

o   סיעוד/ רפואה 

o  אומנויות 

o  מדעים 

o  Other:   
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 מידע על החניך -'חלק ב
חונכים אישיים להם שני . 'יתר החונכים מתבקשים להמשיך ישירות לחלק ג. חלק זה רלוונטי אך רק לחונכים האישיים

 .רו אחדיבח, חניכים

 כיתה

o  ט-'ז' 

o  תיכון 

 זמן במסגרת

o  עד שנה 

o  שנה עד שנתיים 

o  שלוש שנים שנתיים עד 

o  מעל שלוש שנים 

 סוג המסגרת

o  הוסטל 

o  פנימייה 

o  בית ספר 

o  םמסגרת יו 

 מאפיינים חברתיים של משפחת הילד

o  הורים גרושים 

o  שני ההורים עולים חדשים 

o  יתום מאב או אם 

o  אלימות במשפחה 

o  התמכרות של בן משפחה לסמים או אלכוהל 

o  מצוקה כלכלית קשה בבית 

o  אם/אין קשר עם אב 

o  ת/אינני יודע 

o  Other:   
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 קבוצה/ הפעילות עם החניך  -'חלק ג

 ?כיצד היית מגדיר את תפקידך

 אנא התייחס לתפקיד כפי שאתה מבין אותו ולא כפי שהוגדר לך

 ?באיזו מידה עסקת בפעילות הבאות

 
 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

כלים להתנהגות  הקניית

      חברתית תקינה

      פעילות חברתית

חיזוק תחושת היכולת של 

ים ללמוד ולהצליח /הנער

 בלימודים
     

      ים/הקשבה לסיפורי הנער

      הקניית הרגלי למידה יעילים

הקניית תובנות לגבי התנהגות 

המצופה במצבים חברתיים 

 שונים
     

      סיוע לימודי

מתן חיזוקים להתנהגות 

      ים/חיוביות של הנער

להביע את ים /עידוד הנער

      עצמו ומחשבותיו

ים על /שיחה עם הנער

      נושאים שונים

      העשרת הידע הכללי שלו

      כיף והנאה, בילוי משותף

ים /יצירת מצבים בהם יכול

      ים להצליח/הנער

      הקניית ערכים
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 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

תכנון וביצוע של פרוייקטים 

      משותפים

 קבוצה/ ה לנער התרומ -'חלק ד
 אנא ענו על השאלות באופן כללי על הקבוצה -מדריכי הקבוצות

 ?בכל אחד מהתחומים הבאים בעקבות הפעילות, קבוצה/ באיזו מידה חל לדעתך שינוי אצל הנער 

 

חלה נסיגה 

 משמעותית

חלה נסיגה 

 קלה

לא חל 

 שינוי

חל שיפור 

 קל

חל שיפור 

 משמעותי

      מצב רוח בדרך כלל

      רצונו להתאמץ

      סקרנות ביחס לתחומים שונים

      יכולת הריכוז וההקשבה שלו

      הרגלי הלמידה שלו

      יכולת ההתמדה שלו בפעילות

      התנהגות נאותה

      התעניינותו בסביבה

       נכונותו לספר ולשתף אותך

אוצר המילים וכושר הביטוי 

      שלו בעל פה

      הישגיו בבית הספר

      תחושת המסוגלות שלו

      מספר החברים שלו

      הקשר שלו עם חבריו
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 מדריכים/ ההדרכה לחונכים  -'חלק ה

 ?במהלך השנה, באופן אישי, י"ת אופ/כמה פעמים נפגשת עם רכז

 

 ?ת/כמה זמן נמשכת פגישה אישית שלך עם הרכז, בממוצע

o  פחות מעשר דקות 

o  בין עשר דקות לחצי שעה 

o  בין חצי שעה לשעה 

o  יותר משעה 

 ?ו בכל אחד מן התחומים הבאיםת עסק/באיזו מידה הפגישות האישיות עם הרכז

 

כלל לא 

 1 -עסקו

עסקו 

במידה 

 2 -מועטה

עסקו 

במידה 

 3 -בינונית

עסקו 

במידה 

 4 -רבה

עסקו 

במידה רבה 

 5 -מאוד

שמירה על קשר ומעקב אחר 

      פעילותי

/ יצירת קשר טוב עם החניך 

      קבוצה

תכנון והצבת מטרות בחונכות 

      הדרכה/ 

עיסוק בהיבטים טכניים 

      (למשל, מילוי טפסים)

התמודדות עם קשיים 

      שהתעוררו במהלך השנה

      קבוצה/ קידום הנער 

מתן הצעות ורעיונות לפעילות 

      קבוצה/ עם החניך 

הקניית מיומנויות 

      ואסטרטגיות שונות

      לשרוד את השנה
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 ?מדריכים אחרים עסקו בכל אחד מן התחומים הבאים/ באיזו מידה המפגשים הקבוצתיים עם החונכים 

 

כלל לא 

 1 -עסקו

עסקו 

במידה 

 2 -מועטה

עסקו 

במידה 

 3 -בינונית

עסקו 

במידה 

 4 -רבה

עסקו 

במידה רבה 

 5 -מאוד

שמירה על קשר ומעקב אחר 

      פעילותי

/ ם החניך יצירת קשר טוב ע

      קבוצה

תכנון והצבת מטרות בחונכות 

      הדרכה/ 

עיסוק בהיבטים טכניים 

      (למשל, מילוי טפסים)

התמודדות עם קשיים 

      שהתעוררו במהלך השנה

      קבוצה/ קידום הנער 

מתן הצעות ורעיונות לפעילות 

      קבוצה/ עם החניך 

הקניית מיומנויות 

      ואסטרטגיות שונות

      לשרוד את השנה

התייעצות עם עמיתים לגבי 

      סוגיות שונות

 ?ייםאלו נושאים היו המשמעותיים ביותר עבורך במפגשים הקבוצת

 ?אילו נושאים לא תרמו לך במפגשים הקבוצתיים

 ?כמה פעמים החסרת מפגשים קבוצתיים

o  אף מפגש 

o  מפגש אחד 

o  שני מפגשים 

o  שלושה מפגשים 

o  ארבעה מפגשים 

o  חמישה מפגשים ומעלה 
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 ?ה מרגיש שההרצאות/באיזו מידה את

 
 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

      העשירו בידע

      היו מעניינות בתכניהם

היו רלוונטיות לעבודה עם 

      ים/הנער

גרמו להבנה טובה יותר של 

       פעולתי

      העלו אצלי מודעות חברתית

קידומו מחשבה וסקרנות 

      אודות פעילותי בפרויקט

      שיפורו מיומנותי ויכולותי

סייעו להצבת מטרות לעבודתי 

      ים\עם הנער

      תרמו לקידומי האישי

 ?אילו נושאים עניינו או תרמו לך במיוחד מתוך ההרצאות
 

 ?אילו נושאים לא היו רלוונטיים לדעתך מתוך ההרצאות
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 התרומה לחונך -'חלק ו

 ?בהדרכה תרם לך בתחומים הבאים/ באיזו מידה העיסוק בחונכות 

 
 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

      ים/הכרת עולם הנער

פיתוח כישורים בתקשורת 

      אישית -בין

פיתוח אמונה בנחיצותם של 

      חברתיים/ פרויקטים חינוכים 

פיתוח רצון לעבוד עם ולמען 

      אוכלוסיות נזקקות

      יכולת ליצור קשר עם נער

הבנת המורכבות של חיי 

      נערים במצוקה

      פיתוח רצון לעבוד עם נערים

      הוראה/ מיומנות הדרכה 

תחושת תרומה לחברה 

      ולקהילה

יכולת להתמודד עם מצבים 

      קשים

 סמן את מידת שביעות רצונך לגבי ההיבטים הבאים

 
 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

      ת/פעילות הרכז

      ים/הקשר שבינך לבין הנער

תחושת השייכות שלך 

למסגרת בה מתבצעת 

 הדרכה/ החונכות 
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 1 -כלל לא

במידה 

 2 -מועטה

במידה 

 3 -בינונית

במידה 

 4 -רבה

במידה רבה 

 5 -מאוד

      ת/הקשר בינך לבין הרכז

      י"השתייכותך לתוכנית אופ

 רבה על הזמן שהקדשת למילוי שאלון זה תודה
י ויאפשר תרומה בעלת ערך גדול יותר "המידע שייאסף יתרום רבות לשיפור היבטים שונים בתוכנית אופ

 .מההשתתפות בתכנית הן לנערים והן לסטודנטים
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 שאלון לחניכים -'ב נספח

 י"אופ רצון כללית מתוכנית-שביעות: שאלון לחניכים

 !שלום רב

י מחקר בנושא התוכניות  השונות "עורך אופ, כחלק מן המאמץ המתמיד לשפר וליעל את פעילותנו

הנך .  י מספר דקות כדי לענות על שאלון זה בתשומת לב/נודה לך אם תקדיש. המתקיימות במסגרתו

לחלוטין ולא  השאלון הנו אנונימי. את הרגשתך במידה הטובה ביותרמתבקש לסמן במקום המשקף 

 . אך מיועד לשני המינים, השאלון מנוסח בלשון זכר. יעשה שום שימוש מזהה בפרטים שתמסור

 .י"מנהלת אופ, בתודה על שיתוף הפעולה

 פרטים אישיים: 'חלק א

 :  סוג החונכות. 0

                                                          חונכות אישית  ית חונכות קבוצת   קבוצה מתנדבת 

 _________________: שם המסגרת. 3

 נקבה זכר         :    מין. 2

 ?עד כמה אתה שבע רצון מהיבטים הבאים בתוכנית: 'חלק ב

 

במידה  כלל לא 
 מועטת

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 

 ? שבע רצון מהפעילות באופן כללי. א
     

 ?תוכן הפעילויות במהלך המפגשים. ב
     

 ?מדריך/ שעות המפגשים עם החונך . ג
     

 ?מדריך/ משך המפגש עם החונך . ד
     

 ? מיקום המפגשים. ה
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  ?מדריך/ הקשר שלך עם החונך . ו
     

מדריך קשוב מבין / עד כמה החונך . ז

 ?אותך
     

ית ממליץ לחבריך להשתתף הי. ח

 ?בתוכנית בשנה הבאה
     

 ?מרגיש שנהניתי מהפעילות. ט
     

 ?לך רמהמרגיש שהפעילות ת. י
     

-? האם היית משנה משהו בתוכנית. יא

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 שאלון לחניכים מתורגם לשפה הערבית -'נספח ג

 تقييم عام لمشروع اوفي: استمارة للطالب

 , مرحبا

ل بحث يشمل تقييم الفعاليات والبرامج التي اقيمت خالل المشروع بهدف الحصول على تقييم مشروع اوفي يقوم بعم

نشكرك اذا كان بامكانك التمّعن باألسئلة في االستمارة وتخصيص بعض . يساعدنا بتحسين وتطوير عمل المشروع

لصحيحة بالنسبة لألمر عليك وضع اشارة بالمكان الذي يوضح رأيك بالدرجة ا. الوقت القصير لملئ االستمارة

لكنها , االستمارة كتبت بلسان المذكر. االستمارة سرية جدا وال يتم استعمال التفاصيل الموجودة فيها للنشر. المطروح

  .معّدة للجنسين

 . مدير مشروع اوفي, نشكرك على المشاركة

 تفاصيل شخصية: قسم أ 

   :نوع االرشاد. 0

 ارشاد فردي                                                           ارشاد جماعي   

 _________________: اسم المؤسسة. 3

 انثى        ذكر :    جنس. 2

 المشروع؟ من التالية الجهات عن راض انت كم: ب قسم

  

بدرجة  بتاتا 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 عالية جدا

 1 2 3 4 5 

الفعاليات بشكل عام مدى رضاك عن . 0

  بالمشروع؟

     

مضمون الفعاليات خالل اللقاءات مع . 2

 المرشد؟ 
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      ساعات اللقاءات مع المرشد؟. 3

      مّدة اللقاء مع المرشد؟. 4

       مكان اللقاءات؟. 5

       عالقتك مع المرشد؟. 6

      وتفهمة الحتياجتك؟ مدى اصغاء المرشد. 7

هل تنصح اصدقائك باالشتراك . 8

 بالمشروع في السنة القادمة؟

     

      هل استمتعت بالفعاليات؟. 9

هل تشعر ان الفعاليات قد ساهمت . 01

 بتطويرك؟

     

 هل كنت معني بتغيير شيء بالفعاليات بالمشروع؟. 00
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 ף מנצח"שאלון לחניכים מתוכנית קל -'ד נספח

 "מנצח ף"קל"מהתוכנית  רצון כללית-שביעות :שאלון לחניכים

י מחקר בנושא התוכניות  "אופעורך , ונכחלק מן המאמץ המתמיד לשפר וליעל את פעילות, שלום

י מספר דקות כדי לענות על שאלון זה בתשומת /נודה לך אם תקדיש .המתקיימות במסגרתוהשונות 

השאלון הנו אנונימי . את הרגשתך במידה הטובה ביותרהנך מתבקש לסמן במקום המשקף .  לב

אך מיועד לשני , השאלון מנוסח בלשון זכר. לחלוטין ולא יעשה שום שימוש מזהה בפרטים שתמסור

 . המינים

 .י"מנהלת אופ, בתודה על שיתוף הפעולה

 פרטים אישיים: 'חלק א

 _______    __________: שם המדריך. 3_________________            : שם המסגרת. 0

 נקבה זכר         :    מין. 2

 ?עד כמה אתה שבע רצון מהיבטים הבאים בתוכנית: 'חלק ב

 

במידה  כלל לא 
 המועט

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 1 2 3 4 5 

מנצח באופן ף "שבע רצון מהתכנית קל. א

  ?כללי
     

 ? ונושאי המפגשיםתוכן . ב
     

 ?אופן העברת התכנים במפגשים . ג
     

 ?שעות המפגשים. ד
     

 ?משך המפגש .ה
     

 ?מיקום המפגשים. ו
     

 ?ההסעות למפגשים. ז
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 ?הכיבוד שמוגש במהלך המפגשים. ח
     

 ?יחס המדריך אליך. ט
     

 ?הקשר שלך עם המדריך. י
     

 ?מרגיש שנהנתי מהפעילות. יא
     

      ?לך מרגיש שהפעילות תרמה. יב

ממליץ לחבריך להשתתף  יהיית. יג

 ?בתוכנית בשנה הבאה
     

-? האם היית משנה משהו בתוכנית. יג

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 פרטי המשיבים על השאלונים –'הנספח 

 ('מנצח ף"קל'כוללים משיבים מקרב  אינםהנתונים ) חניכים

 לפי סוג החונכותהתפלגות חניכים 

 
 התפלגות החניכים לפי מסגרות
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 התפלגות חניכים לפי מגדר

 

 חונכים

 התפלגות החונכים לפי סוג החונכות
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 התפלגות החונכים לפי מסגרות

 

 התפלגות החונכים לפי מגדר
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 התפלגות החונכים לפי שנת הלימודים

 

 התפלגות החונכים לפי מקצוע הלימוד
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 התפלגות החונכים לפי הותק בפרויקט

 

 

 


