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מה אירע עד הלום?
סיכום פרויקט 'עד הלו"ם' ]=הורים לומדים וילדים מתקדמים[ והמלצות1  

ראמ"המ שביצעה הערכה ממחקר שעולות ההמלצות ואת העיקריים הממצאים את כולל זה אמר

)הרשותהארציתלמדידהוהערכהבחינוך(בשניםתשע"א-תשע"דבנוגעלתוכנית'עדהלו"ם'.ראמ"ה

)שאלונים( כמותיים כלים בין שילוב כלל ההערכה מחקר יישומה. מראשית התוכנית את ליוותה

וכליםאיכותניים)ראיונותעומקוקבוצותמיקוד(.

מניעי ההצטרפות לתוכנית

היה המרכזי המניע עיקריים: מניעים משני זאת עשו הלו"ם עד לתוכנית שהצטרפו הלומדים
הרצוןלקדםאתילדיהםבלימודיםולשמשבעבורםדוגמה)מניעזהבלטבמיוחדבדבריהנשים–
שהיוהרובבמרכזיההשכלה,אךלארקאצלן(.נראהכימניעזההיהזרזלקבלתההחלטהללמוד
לימודים, להשלים – ולהתפתח להתקדם רצון היה נוסף משמעותי מניע החיים. של זה בשלב
הלימודים נתפסו הרגשי בהיבט כן, על יתר תעסוקה. אפשרויות לשפר המשך, לימודי ללמוד
שהם לעצמם( ובראשונה )בראש להוכיח – מעגל' 'לסגור כהזדמנות גם הלו"ם עד בתוכנית

מסוגליםללמודולשפראתביטחונםהעצמיואתתפיסתערכםהעצמי.

עמדות כלפי התוכנית במהלך ביצועה 

נראהכיעודבמהלךהלימודיםהצליחההתוכניתלספקחלקניכרמהצרכיםשהניעואתהלומדים
רבים, לשבחים זוכים בתוכנית המורים רוב רבה. רצון שביעות הביעו והם לתוכנית, להצטרף
בפרטעליכולתםלהתאיםאתעצמםללומדהמבוגרבכללוללומדהנושאמטעניםרגשייםקשים
בוגרים עם בהתמודדות מיומן התוכנית שצוות היא הכללית התחושה בפרט; ללימודים בקשר
חוויה לקראת ובבטחה לאט לנווטאותם ויודע הלימודים, כלפי רגשיקשה נושאיםמטען אשר

שלהצלחהבלימודים)לעתיםזהו'תיקון'לחוויותשחוובצעירותם(.
לצדהחוויההחיוביתשלהלימודיםבתוכניתעלונושאיםאחדיםהטעוניםשיפור.הנושאהבולט
לגבי ואי-בהירות מספק מידע היעדר והוא לתוכנית ההערכה של שונים בשלבים עלה ביותר
היבטיםשוניםשלתוכניתעדהלו"ם:מהומשךהתוכנית,אילותחומיתוכןיילמדו,איזותעודה

זהוסיכוםממצאיההערכההמלווהשלהתוכניתבשניםתשע"ב-תשע"ד.מוביליהמחקר:ד"רדודרטנר,מנהל 1
)חוקרת יישומי,וד"רטלרז,מנהלתתחוםהערכתפרויקטיםבראמ"ה.צוותהמחקר:טלכהנא תחוםמחקר

ראשית(,נתנאלגולדשמידט,פואדכנפיסז"ל,עדירוזןויולנדהגולן.
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מאפשרת. אינה ומה מאפשרת היא מה – זו תעודה של משמעותה ומה התוכנית בסיום תוענק
אףבראיונותהעומקשנערכועםסיוםהתוכניתנתגלהבלבולאצלמרואייניםאחדיםלגבימהות
המבחניםשעברו,והםלאידעואםהיואלהמבחניבגרותאומבחניםלסיום12שנותלימוד.אשר
ידיחלקמהלומדים על נלמדהרק נלמדההשפההאנגליתאו לתחומיהתוכן,בכיתותשבהןלא
עלתהבקשהברורהלכלולמקצועזהולתתפתרוןטוביותרלמצביםשבהםהפערברמתהאנגלית

ביןהלומדיםבכיתהגדולמאוד,ובשלכךחלקםנפלטיםמהקורס.
מתאימים שאינם בתנאים הלימודים נערכו הערבית, דוברי במגזר בפרט מהכיתות, בחלק
ולא לילדים המתאימים וכיסאות וקירור חימום אמצעי היעדר קבועה, לא כיתה ללמידה:

למבוגרים.

שינויים שחלו בלומדים במהלך התוכנית

עלפידיווחיהלומדים,עודבמהלךתקופתהלימודיםבתוכניתחלושינוייםניכריםבהםעצמם
בבית האוריינות אווירת ניכרת, במידה עלתה בלימודים לילדיהם לעזור  יכולתם ובבתיהם:
השתפרה,הלומדיםמספקיםדוגמהאישיתלילדיםוהשתפרהיכולתםלהיותמעורביםבלימודי
ילדיהםולהגביראתהמוטיבציהשלהםללמוד.גםבהתפתחותהאישיתשלהלומדיםעצמםחלו
והן הפרטיים בחיים הן חשיבות בעל )נושא הוטבה פה ובעל בכתב להתבטא יכולתם שינויים:
במקומותהעבודה(,חלשיפורבאוריינותהמתוקשבתובפרטגברהשימושביישומיםהמצריכים
כלליים בנושאים הידע חברתיות(, רשתות מסמכים, כתיבת אלקטרוני, )דואר בכתב תקשורת
ובאקטואליההתרחב)בעיקרבזכותלימודיגאוגרפיה,פסיכולוגיהואזרחות(,חלשיפורבמעמד

החברתיובדימויהעצמי,וחשובלאפחות‒ גברההמוטיבציהלהמשיךללמוד.

התוצאות לאחר סיום התוכנית

גםבמבטהבוחןאתהתוכניתכתשעהחודשיםלאחרסיומהנראהכיתוכניתעדהלו"םהצליחה
לתתמענהיפהעלהמטרותשהניעואתהלומדיםלהצטרףאליה:רצוןלעזורלילדיהםבלימודים
נכונות ניכרת לפיכך תעסוקה(. אפשרויות לשפר לימודים, )להשלים ולהתפתח להתקדם ורצון

גורפתלהמליץעלהתוכנית.
בוגריהתוכניתמייחסיםלהתרומהרבהלחייהם,ושיעורניכרמהםמדווחיםעלשינוייםשחלו

בהםאחריהתוכניתבתחומיםאלה:
מעורבותבלימודיהילדים; 	

העשרתהידע,הרחבתהאופקים; 	
שיפורהביטחוןהעצמי,תחושתהמסוגלותללמודוהדימויהעצמי; 	

שיפורבתחוםהתעסוקה)בלטבעיקרבקרבדובריהעברית(; 	
שיפורביחסהשלהסביבהכלפיהם)בלטבעיקרבקרבדובריהעברית(; 	
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באופןכללי–תחושתהתקדמותבחיים,השגתהישגים,ובמקריםלאמעטיםגםדרבוןלהמשך 	
הלימודים.

עלפידיווחיהלומדים,חלשינויגםבמעורבותםכהוריםבלימודיילדיהם.השינויבאלידיביטוי
בשלושהתחומים:

תחוםהרגש–ההורההלומדמשדרלילדיומסרשלימודיםאינםסבלואפשרליהנותמהם.חל 	
מעביר אישית, דוגמה משמש הוא כמנהיג: הילד בפני להתייצב ההורה של ביכולת שיפור
זה בתחום השיפור הקשיים. כלפי והבנה אמפתיה מפגין עמוק, עצמי שכנוע מתוך מסרים

בולטבשנימגזריהשפה)דובריעבריתודובריערבית(.
תחוםהתוכן–ההוריםמעניקיםלילדיםעזרהישירהבשיעוריהביתומתענייניםבתכנים.גם 	

בתחוםזההשיפורבולטבשנימגזריהשפה.
התקשורתעםביתהספר–שיפורבתחוםזהבולטבעיקרבמגזרדובריהערבית. 	

בהכרח אותם מקדמת אינה שנ"ל( )12 הסיום שתעודת מכך התאכזבו התוכנית ממסיימי חלק
הסף בדרישות לעמוד להם מאפשרת אינה רבים ובמקרים הלימודים או התעסוקה במישור

למקומותעבודה,לקורסיםמקצועייםמבוקשיםאוללימודיםאקדמיים.

מידת העניין בהמשך לימודים

כשליש לעומת ללמוד, להמשיך מעוניין העברית דוברי במגזר המרואיינים של )85%( בולט רוב
בלבדמהמרואייניםבמגזרדובריהערבית.

בפועל,בקרבדובריהערביתשיעורהנרשמיםללימודיהמשך)20%(כפולמשיעורובקרבדוברי
יותרמדוברי נחושיםהרבה ללמוד דובריהערביתהמעונייניםלהמשיך כי נראה )9%(. העברית

העבריתלהוציאלפועלאתרצונם.
כה עמלו עמוקמכךשהתעודהשבעבורה הלימודיםמבטאיםתסכול חלקמהמעונייניםבהמשך
קשותאינהמספקת,וחלקםמבטאיםתחושתבלבולוחוסראוניםותוהיםאיךממשיכיםהלאה:

איךניתןלהשתמשבתעודהלהמשךהלימודים?היכןניתןלהמשיךללמוד?
כלפיהמדינהשסיפקהלהםאתההזדמנות רביםהביעוהכרתתודה לומדים כי גם לציין חשוב
היו לא הם זו הזדמנות שאילולא מפורשות ציינו וחלקם תשלום, ללא לימודיהם את להשלים

מצליחיםלחזורללמוד.

המלצות

לתוכניתעדהלו"םערךרבמבחינהחברתית.ערךזהבאלידיביטויבהשפעהעלתחומיםנרחבים
בחייהםשלבוגריה.בוגריהתוכניתמעריכיםאתתרומתהתוכנית,והיאנשמרתגםלאחרסיומה.
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לפיכך,המלצתנוהכלליתהיאלשקולבחיובאתהמשךהפעלתהתוכניתואףלהרחיבה.
אםיוחלטלהמשיךולהפעילאתהתוכנית,מומלץלפעולעלפיההמלצותהעולותמדוחזה:

להמשך או בגרות תעודת להשלמת התוכנית הרחבת את  לשקול מומלץ הביקוש, לאור .1
לימודיםבמסלוליםאחרים.

לומדיםהמעונייניםלהמשיךללמודבמסלוליםשונים)בגרות,קורסיםמקצועיים,לימודים 2.
אקדמיים(זקוקיםלעזרה,להכוונהולייעוץכיצדלממשאתשאיפותיהם.מומלץלבחון
עזרהבהתוויית ליווימובנהלקראתסיוםהתוכנית,למשל אתהאפשרותלהעניקלהם
חזוןאישיוניסוחכיווניהתפתחותאישייםאפשרייםובחירתמסלולילימודשבהםיוכלו

להשתלב.

חשובכיעודבשלבההרשמהלתוכניתיימסרלמתענייניםמידעמסודרומלאלגבימבנה 3.
לגבי הסברים במתן להתמקד חשוב בסיומה. המתקבלת והתעודה תכניה התוכנית,
)אואינהפותחת(להמשך פותחת ולגביהאפשרויותשהיא המשמעותשלתעודתהסיום

לימודיםבעתיד.נושאזהחיוניכדילמנוענשירהבמהלךהקורסאואכזבהבסיומו.

בעיקראנגלית, והנחוציםבעבורם: ברורהבדברהמקצועותהחשובים ללומדיםתפיסה 4.
)ועבריתבמרכזיםשלדובריהשפהערבית(.מומלץלבחוןאתהאפשרותללמד מחשבים
מקצוע ללימוד כיום הקיימים הפתרונות את לשפר וכן המרכזים בכל אלה מקצועות
נודעת האנגלית מקצוע )ללימוד אחידה אינה האנגלית רמת שבהם בכיתות האנגלית

חשיבותרבהגםאםלאכלהתלמידיםייגשולבחינה(.

ישלוודאכיתנאילימודבכיתותיהיוהולמים,בפרטבמגזרדובריהערבית:כיתהקבועה, 5.
כיסאותמתאימיםלמבוגרים,חימוםוקירור.

שיעורבלתימבוטלמהלומדיםבתוכניתפורשבמהלכה.חלקםפורשיםלאחרשהושקעו 6.
בהםשעותלימודרבות.בנוסף,לעתיםנותרותכיתותובהןמספרתלמידיםקטןשבעבורו
איןהצדקהלהשאירכיתהפעילה.אחתמסוגיותהמפתחלענייןהפרישההיאהקושיהרב
שלהלומדיםלהתמידולהישארבמסגרתהלימודיםלאורךזמן,בפרטבשלההתחייבויות

למשפחהולעבודה.

בענייןזהאפשרלהציעכמהכיווניפעולה: 
 שלפניהם	 התהליך כי ללומדים להבהיר מאוד חשוב ציפיות: ותיאום פתיחה שיחת

וכיעליהםלגייסאתכלהעזרהשביכולתםממשפחתםוממעגליתמיכה איננופשוט
נוספים.

 מערךתמיכהוליווי:המערךעשוילסייעללומדיםלהתמודדעםדילמותועםקשיים	
)למשל, כלים מתן באמצעות  ‒ סיומם לאחר גם ורצוי – הלימודים במהלך העולים

סדנהלניהולזמן(ותמיכהרגשית.
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 אפשרותהשלמה:ישלהציעלמישהחמיץשיעורכלשהולהשליםאתהחומרהנלמד,	
ביןהשארבאמצעותרשתהאינטרנט.

 ציינו	 פעם לא יקר-ערך. משאב היא ההשכלה במרכזי הנוצרת החברתית הקבוצה
ולכןכדאילטפח ללימודים, הלומדיםשהםמצליחיםלהתמידרקהודותלחבריהם

אתהקבוצהולחזקאתמחויבותחבריהאלהלאלהוללימודים.


המחקרהשלםשגובשבעקבותביצועהתוכניתכוללאתעיקריהממצאיםמתוךהשלביםהשונים
הפרקים סדר להלן תשע"א–תשע"ד. השנים בין הלו"ם עד תוכנית את המלווה המחקר של

במחקר:
 סקר	 מתוך ממצאים הלו"ם: עד  לתוכנית  בהרשמה  מעכבים  וגורמים  משיכה   גורמי 

בקרבמועמדיםלתוכנית;

 תוכנית עד הלו"ם בעיני הלומדים:ממצאיםמתוךאיסוףמידעאיכותניבקרבלומדים	
בתוכנית;

  גורמים לפרישה במהלך התוכנית:ממצאיםמתוךסקרבקרבפורשיםמהתוכניתבמהלך	
הלימודים;

  שביעות רצון מהתוכנית ותוצאות ראשונות: ממצאיםמתוךסקרבקרבהלומדיםלקראת	
סיוםהתוכנית;

 מסיימי	 בקרב סקר מתוך הלימודים: סיום  לאחר  הלומדים  על  התוכנית  השלכות 
התוכניתכחצישנהעדשנהלאחרסיומה.


