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  תמצית מנהלים

  רקע

ה' (כולל תלמידי החינוך -לכל תלמיד בכיתה ד' הציעהו 2017אוקטובר תוכנית "חוג לכל ילד" החלה לפעול ב

הלימודים תשע"ח בחוג אחד לבחירתו לאחר שעות להשתתף במהלך שנת המתגורר במחוז הצפון, המיוחד) 

שישה אשכולות עניין: שפות, טכנולוגיה ומדעים, טבע וסביבה, ספורט, מוסיקה מבחר ב, מתוך הלימודים

לגרום לשינוי התנהגותי , וכן שמה לה למטרה להעצים את התלמידים המשתתפים בחוגים תוכניתה .ואומנויות

רב האוכלוסייה החלשה הקשור לתרבות פנאי והשתתפות בחוגים, בעיקר בקבקרב התלמידים ומשפחתם בכל 

, התלמידים ש"ח 1290 א, עלות החוג למדינה היתוכניתלפי מתווה ה הפערים בנושא.את כך לצמצם בבמחוז, ו

ואילו התלמידים שגרים  ,בשנה ש"ח 100 בסךישלמו דמי רישום  5-1שגרים ברשויות הנמצאות בעשירונים 

החברה  מפעילהבשנה. את החוגים   ש"ח 200 בסךישלמו דמי רישום  10-6הנמצאות בעשירונים ברשויות 

בהן שאין רשויות  הדבר אינו מתאפשר, במקרים של כאשרתקיימו מרבית החוגים. הלמתנ"סים, שם גם 

שונים, תקיימו החוגים באתרים ההמקום במתנ"ס מוגבל או בשל החלטת רשות, שרשויות) או  47-מתנ"ס (כ

לרבות בתי הספר. עם זאת, חשוב לציין כי בפועל לבית הספר אין אחריות ישירה על תפעול החוגים והוא 

   משמש כגורם מעודד ומתווך בלבד וכאכסניה.

  

  הערכת התוכנית

ההערכה נועדה לספק למשרד  שנתי של הערכה מעצבת.- ראמ"ה נתבקשה ללוות את התוכנית במחקר דו

מידת השגת המטרות הנתפסות של התוכנית, אופן יישומה, ומידת לגבי מידע וכנית החינוך ולמובילי הת

העמיד , הערכה זו עתידה לעל כך שביעות הרצון של התלמידים, ההורים והמדריכים ממרכיביה השונים. נוסף

ם למדגשיעלו ממנה להרחיב את התוכנית לכלל הארץ,  בין היתר, באמצעות השוואת הנתונים  שיאפשרבסיס 

   .לתוצאות שיתקבלומשנה תוקף  יתןמה שי ,ארצי מייצג

  מדגם איכותני

ההערכה האיכותנית כללה ראיונות עם מדריכי החוגים, הרכזים הבית ספריים, הרכזים הקהילתיים ורכזי 

(לפחות מדריך אחד עבור כל  מדריכיםנבנה מדגם מייצג של האשכולות וקבוצות מיקוד עם תלמידים. לשם כך 

. שפה בחתך לפי מגזר (רשותיים)קהילתיים רכזים ו ), קרי דוברי עברית ודוברי ערביתאשכול חוגים בכל מגזר

נבנה מדגם מייצג בהתאם לדגימת קבוצות המיקוד של ספריים  רכזים הביתעבור ההערכה האיכותנית של ה

  ספריים.  ת מיקוד נדגמו גם הרכזים הביתבהם נערכו קבוצושהתלמידים. כלומר, בבתי הספר 

  מדגם כמותי

, תוכניתמסגרת הב השתתפו בחוגאלה שההערכה הכמותית נערכה בקרב שלוש קבוצות של תלמידים והורים: 

, וכן בקרב ("שאר הארץ", ללא אוכלוסיית הצפון) ומדגם ארצי מייצג בתוכניתש לא השתתפו בחוגאלה ש

במהלך יום הלימודים, זאת על מנת לקבל לתלמידים הועברו באופן ממוחשב, מדריכי החוגים. השאלונים 

  .  ת. שאלוני ההורים והמדריכים הועברו טלפוניבתוכניתש ה גם מהתלמידים שלא השתתפו בחוגמענ
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ה') נעשתה בהתאם לרשומות של משרד  - מייצגת. דגימת התלמידים (כיתות ד' ת שכבותדגימ יאהדגימה ה

הורים באופן  10בכל כיתה נדגמו . , ללא המגזר החרדיכלכלי- יחברת  רקעני מגזר, פיקוח ו, לפי משתהחינוך

דגימת המדריכים נעשתה  .ה בהתאם לרשומות של בתי הספר שנדגמונעש ואיסוף פרטי ההורים ,אקראי

 ידי החברה למתנ"סים. דגימת התלמידים, ההורים והמדריכים למחקר הכמותי בהתאם לרשומות שסופקו על

 בית הספרכלכלי של - ), רקע חברתידוברי עברית ודוברי ערביתנערכה בהתאם למשתנים הבאים: מגזר (

  )., ללא חרדיםדתי- (נמוך, בינוני וגבוה) ופיקוח (ממלכתי וממלכתי

  שאלות ההערכה המרכזיות הן כדלקמן:

 כנית?  וכיצד מיושמת הת •

  והמדריכים? כנית עבור התלמידים, ההוריםומהי תרומתה הנתפסת של הת •

 של תלמידים לחוגים?  הצטרפות-מהן הסיבות לאי •

  כניתוליווי ופיקוח על הת •

מגזרים לפי רקע בפילוח לארצי (שאינו כולל את מחוז צפון) וההתשובות לשאלות אלו נבחנו בהשוואה למדגם 

  כלכלי.- חברתי

  

  ממצאים עיקריים

מספר   , שכןחיובית יאלגבי התוכנית ה הכלליתמממצאי ההערכה עולה כי התחושה  - יישום התוכנית �

תלמידים מהממצאים עולה כי היה גבוה ממספר התלמידים המתוכנן. בפועל התלמידים שנרשמו אליה 

משתתפים יותר בתוכנית (יותר דוברי במחוז הצפון ערבית מרקע נמוך תלמידים דוברי דוברי עברית ו

משתתפים ידים דוברי ערבית מרקע נמוך בצפון בהשוואה לשאר תלמידי הצפון. זאת ועוד, תלמערבית) 

  בהשוואה לתלמידים מרקע דומה בשאר הארץ.יותר בחוגים 

, דבר אינן חשופות לחוגיםשכמעט  ,דתיותאוכלוסיות הערביות והבעיקר בבברכה,  והחוגים התקבלככלל, 

קרי אוכלוסיית היעד, ראה שנעל פניו . ים, לרוב בעידוד בית הספרגבוהרישום  שהוביל לשיעורי

, נדרש לקדם ולחשוף לחוגים, ממצה את משאבי החוגים שהוצעו על ידי התוכניתאותה האוכלוסייה ש

פחות  שופותשחאוכלוסיות ה נראה כילמעשה,  .ולרבים ממנה ההשתתפות בחוג בתוכנית היא בלעדית

בשיעורים נמוכים אליה נרשמו  םלחוגי ותחשופ שבדרך כללואילו אלו  ,ן גורףבאופלתוכנית לחוגים נרשמו 

  .מתממשותאכן  התוכנית מטרותזה ניתן לומר כי ההיבט מן ה .לחוג פרטיכתוספת  יותר, לרוב 

ישנם אומנם . פתרוןלה התוכנית אינה מספקת ש ,סוגיה לוגיסטית מרכזית היאסוגיית ההסעות 

פתרון לכך  לא נמצאוך משאביהם, אך במרבית המקרים מת הסדירו את נושא ההסעותעטים שיישובים מ

, אך לא תמיד לנושא רשויותשל הורים או של המצפים להתגייסות  תוכניתמובילי הנראה כי  מערכתי.

גבוהה יותר. תלמידים  ןעבורבבעיקר בקרב האוכלוסיות שמידת נחיצות החוגים  ,הדבר מתאפשר

ומן הראוי שלא  יישובים גדוליםתוך עצמאי בין יישובים או ב באופןלנוע יכולים אינם  המשתתפים בתוכנית

  .יעשו כך
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החוגים נתפסים כבעלי פוטנציאל תרומה לתלמידים במספר מישורים,  -  תרומתה הנתפסת של התוכנית �

, דרך אמצעי נוסף לפעילות בלתי א נחשפו לחוגים קודם לכןהחל מהחשיפה לחוגים, בקרב תלמידים של

שהייה בבתים ללא  שמחליפהם (בתוכנית מובנית, מנוהלת ומבוקרת, יהצהרי פורמלית בשעות אחר

  רכי חוויה או למידה.ומעורבות חברתית), וכלה בלמידת תכנים חדשים לצ

החוגים מוערכים כאיכותיים וישנה שביעות רצון רבה מהחוגים ומכלל מבחינת שביעות הרצון, 

ערבית. כמו כן, מרבית ההורים הביעו העברית והן בקרב דוברי ה, הן בקרב דוברי המעורבים בתוכנית

חוג ומהמדריך, אם כי שביעות הרצון של הורים דוברי שמועבר בשביעות רצון גבוהה מאיכות התוכן 

ערבית הדוברי קרב עברית שילדם משתתף בתוכנית הייתה נמוכה במעט מזו של הורים בשאר הארץ (ב

 המגמה הפוכה).

רישום לתוכנית - הסיבות לאיהאוכלוסיות -נדמה שבחלק מהיישובים ותת - פות לתוכניתהצטר-סיבות לאי �

ובמקרים  אוכלוסיות נרחבות,-, אף שסוגיה זו מהותית בקרב תתאינן נובעות בהכרח מסיבות כלכליות

תפיסתי. מסקנה זו מתחזקת לנוכח העובדה כי עבור מרבית ההורים עלות החוג איננה  וארבים החסם ה

הממצאים הראו כי תלמידים (והוריהם) , על כך נוסףמרכזי בהחלטה לרשום את ילדם לחוגים. ה גורםה

מתלמידים  המשתתפים בחוג בתוכנית הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי השתתפות בחוגים

המשתתפים בחוג פרטי (בצפון או בשאר הארץ). זאת ועוד, תלמידים (והוריהם) המתגוררים בצפון אך 

הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי השתתפות בחוגים מתלמידים שאינם  ,שאינם משתתפים בחוגים

 משתתפים בחוגים בשאר הארץ. 

 

לתוכנית הם בעלי ניסיון בתחום התמחותם, ועל כן לא בוצעה המדריכים שגויסו  - ליווי ופיקוח על התוכנית �

. בפועל הקשורים לתוכנית הדרכה משמעותית בהיבטים המקצועיים אלא בהיבטים החברתיים/ערכיים

 התבססו על ערכה שניתנה למדריכים.  הםההדרכות בשהחברה למתנ"סים קיימה שני ימי השתלמות, 

 עשויש , דברכמורים בבית הספר או בבתי ספר סמוכים משמשיםראוי לציין שבחלק מהמקרים המדריכים 

מרבית חשוב להדגיש כי כמו כן,  תלמידים.למדריך ר שבין הרצף וגם בקשהבהיבט גם  ילהיות משמעות

זאת . המדריכים ציינו כי הם נהנים ללמד בחוג במסגרת התוכנית ושהם שבעי רצון מאיכות החוגים

  לקיים את החוג.כדי כל הציוד הנדרש  עומד לרשותםמהמדריכים ציינו כי  80%- למעלה מ ועוד,

ביומו על המדריכים לדווח מידי יום ( התבטא בעיקר בנושאי דיווחוהמדריכים הקשר עם הרכזים היישובים 

. הטרוגניהוא קשר דפוס המההערכה כי עולה , קשר לרשותמבחינת ה. )על נוכחות התלמידים בחוגים

  .באופן אקטיבי מעורבות בתוכנית אינן  ןמרביתבפועל  ךאבתוכנית, ישנן רשויות אשר מעורבות  אומנם

  

עליה דיווחו ש, שדומה בעיקרה לזו שביעות רצון גבוהה מהתוכניתניכר כי התלמידים וההורים הביעו ם, ולסי

 .היטבעובדת גם מבחינה לוגיסטית ניכר כי התוכנית . הארץחלקי בשאר  לגבי חוגים התלמידים וההורים

בהתייחס  .אלה הושגו בהצלחה גם אותם הגדירו מובילי התוכנית, ניתן לומר כישבהתייחס למדדי ההצלחה 

אין ספק שהתוכנית במתכונתה הנוכחית פועלת בצורה טובה  ליכולת להרחיב את התוכנית לכל הארץ,

(הסעות, העלאת החשיפה שעלו בהערכה מענה לנקודות החולשה  ןיינתשוהדבר אפשרי במידה 

 לאוכלוסיות החלשות, רישום מוקדם וכו'), כפי שיפורט בהרחבה בפרק ההמלצות.  



      8 

  הקדמה

  

ה' המתגוררים במחוז הצפון. - העשרה המיועדת לכלל תלמידי כיתות ד' תוכנית יא"חוג לכל ילד" ה תוכניתה

מרביתן של  –בין הרשויות הנכללות בו  חברתיתהכלכלית והבחינה הלה  מצפון מתאפיין בשונות גדוהמחוז 

רוני הטיפוח יעש ם), הן מהמגזר הלא יהודי, המתאפיינות בקשיים כלכליים וברובן נמנות ע61%- הרשויות (כ

צמצום פערים לסייע ב"חיזוק הצפון", המיועדת  תוכניתלפיכך, יזם שר החינוך את  .1הנמוכים והבינוניים

 תוכניתהרחבת ההזדמנויות של כל תלמידה ותלמיד להשתלב בעתיד במוסדות להשכלה גבוהה. בפועל, בו

 לתושבי הצפון שירותי חינוך מונגשים יותר וכן תקציב לחיזוק אוכלוסיות נזקקות מבקשת להעניק"חיזוק הצפון" 

  .2אחת מהןיא "חוג לכל ילד" ה תוכניתשה, במסגרת תוכניות שונות

ה' (כולל תלמידי -מציעה לכל תלמיד בכיתה ד' ,2017אוקטובר החלה לפעול בש ,"חוג לכל ילד" תוכניתה

- סךבהחינוך המיוחד) להשתתף במהלך שנת הלימודים תשע"ח בחוג אחד לבחירתו לאחר שעות הלימודים (

ברשויות , התלמידים שגרים ש"ח 1290 א, עלות החוג למדינה היתוכניתמפגשים). לפי מתווה ה 33-הכול כ

ואילו התלמידים שגרים ברשויות הנמצאות  ,בשנה ש"ח 100ישלמו דמי רישום של  5-1הנמצאות בעשירונים 

היא דיפרנציאלית, אולם  תוכניתבשנה. כלומר, ה ש"ח 200 בסךישלמו דמי רישום  10-6בעשירונים 

רב תלמידי החינוך המיוחד, בתשלומי ההורים ולא בסבסוד המדינה (למעט בק באה לידי ביטויהדיפרנציאליות 

פוטנציאל  ,שם סבסוד המדינה הוא כפול), ובעצם כך נשמרת הרמה הנדרשת של החוגים. נכון לשנת תשע"ז

  תלמידים.   51,000- עמד על כ תוכניתהתלמידים להשתתפות ב

באמצעות ד', -נשאלו תלמידי כיתות ג' 2017כדי לבחון מהם תחומי העניין של התלמידים, במהלך חודש יוני 

הספר, באילו חוגים הם היו מעוניינים להשתתף בשנת הלימודים הבאה  ידי בית שאלון מקוון שהועבר על

הכוללת שישה אשכולות עניין: שפות,  ,(תשע"ח). כל תלמיד התבקש לדרג את העדפותיו מתוך רשימה קיימת

חוגים לצורכי היישוב. יחד ותאמו הה בפועלאולם טכנולוגיה ומדעים, טבע וסביבה, ספורט, מוסיקה ואומנויות, 

פתיחת כל חוג תלויה במינימום נרשמים, הרי שבמקרים מסוימים חלק  תוכניתעם זאת, כיוון שלפי מובילי ה

לבקש יכול היה אותו הם ביקשו, אולם במהלך החודשיים הראשונים כל תלמיד שמהתלמידים לא  שובצו לחוג 

  להחליף חוג. 

    

  תוכניתמטרות ה

, וכן שמה לה למטרה להעצים את התלמידים המשתתפים בחוגים תוכניתלהשתתפות התלמיד בחוג, המעבר 

פנאי התרבות הרגלים שקשורים בלגרום לשינוי התנהגותי בקרב התלמידים ומשפחתם בכל הקשור ל

כמו כן הפערים בנושא. את כך לצמצם ברב האוכלוסייה החלשה במחוז, והשתתפות בחוגים, בעיקר בקבו

באמצעות קיום טורנירים  , וזאתלקדם קירוב לבבות בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים תוכניתה קשתמב

                                                           

 

משרד החינוך, דוברות אתר  1

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/actualya/tochnithasarlehizukhazafon.htm 
  http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/north.aspxאתר משרד החינוך,  2
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החיל הוא ל תוכנית. לבסוף, היעד המרכזי של התוכניתמרבית החוגים הקיימים בבמסגרת אזוריים ותערוכות 

לאומית  תוכניתעל אזורים נוספים בארץ במסגרת המסקנות והתובנות שעלו ממנו, , על את הפיילוט הנוכחי

  בסיס למדיניות בתחום תרבות הפנאי וההעשרה בקרב תלמידי ישראל.    ת היקף, שתשמש, למעשה,רחב

מתאפשר, אינו כאשר הדבר תקיימו מרבית החוגים. ההחברה למתנ"סים, שם גם  מפעילהאת החוגים 

שהמקום במתנ"ס מוגבל, או בשל החלטת רשות, כות), או רשוי 47- מתנ"ס (כשאין בהן רשויות ל במקרים ש

תקיימו החוגים באתרים שונים, לרבות בתי הספר. עם זאת, חשוב לציין כי בפועל לבית הספר אין אחריות ה

  ה.יישירה על תפעול החוגים והוא משמש כגורם מעודד ומתווך בלבד וכאכסנ

  

   תוכניתיעדי ה

  הן כדלהלן: תוכנית, יעדי התוכניתלפי מובילי ה

העצמת התלמידים ושינוי בתפיסת העצמי, לצד שינוי התנהגות, מודעות וצמצום פערים בכל  .1

 הקשור לתרבות פנאי והעשרה, הן בקרב התלמידים והן בקרב הוריהם.

 קירוב לבבות בין תלמידים יהודים לערבים .2

  לכל הארץ  תוכניתבסיס למדיניות והרחבת ה .3

  

  מדדי הצלחה

תוגדר כמוצלחת אם יתקיימו אחד או יותר מהפרמטרים  תוכנית, התוכניתולפי מובילי הבהתאם ליעדים, 

  הבאים:

 תלמידים. 51,000-ממאגר התלמידים הפוטנציאלי, העומד על כ 60%השתתפות של לפחות  .1

 שילובם בפעילות חברתית.מהתלמידים והוריהם ידווחו על שביעות רצון גבוהה מאיכות החוגים ו .2

  התנהגות בקרב התלמידים (והוריהם) שהשתתפו בחוגים.שינוי שינוי תפיסות ו .3
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  מטרת ההערכה ושאלות המחקר

שנתי של הערכה מעצבת. ההערכה נועדה לספק למשרד - במחקר דו תוכניתראמ"ה נתבקשה ללוות את ה

ומידת , אופן יישומה, תוכניתמידת השגת המטרות הנתפסות של ה מידע לגבי תוכניתהחינוך ולמובילי ה

 העמיד, הערכה זו עתידה לעל כך שביעות הרצון של התלמידים, ההורים והמדריכים ממרכיביה השונים. נוסף

שיעלו ממנה עם לכלל הארץ, בין היתר באמצעות השוואת הנתונים  תוכניתלהרחיב את השיאפשר בסיס 

תונים תסייע לבחון אם השוואת הנלתוצאות שיתקבלו.  משנה תוקףשייתן  , דברמדגם ארצי מייצגממצאי 

השפעות התוכנית הן מעבר לנתונים בכלל הארץ, כלומר מעבר לנקודת נורמה קיימת. בנוסף, הנתונים בצפון 

באיזה מידה להבין סייע . השוואה זו עתידה לבתוכניתמשתתפים  אינםישוו לקבוצה נוספת, תלמידי הצפון ש

הצפון מן  םתלמידילהשפעה על או דומה שונה התוכנית משפיעה על המשתתפים בה ועד כמה השפעה זו 

  .כלל משתתפים בחוגים ינםאשר משתתפים רק בחוג פרטי או א

  שאלות ההערכה המרכזיות הן כדלקמן: 

? כניתות(כמה מתוך פוטנציאל התלמידים אכן משתתף בחוגים במסגרת ה כנית?וכיצד מיושמת הת •

כובדה והם אכן התלמידים בחירת האם הוריהם? לכנית לתלמידים וומהי מידת החשיפה של הת

 איך מתנהל הקשר עם בית מתמידים בהגעה לחוג?התלמידים האם  את החוג שאותו ביקשו? "קיבלו"

  )האם מתקיימים טורנירים אזוריים? הספר?

התכנית  באיזו מידה ( ?כנית עבור התלמידים, ההורים והמדריכיםומהי תרומתה הנתפסת של הת •

סייעה  תכניתהאם ה? הצליחה להנחיל את רעיון חוגי ההעשרה בקרב התלמידים ובני משפחתם

מידה התכנית הצליחה לצמצם פערים בין  ובאיז לגבי תרבות הפנאי? בשינוי עמדות התלמידים

שביעות הרצון מהי מידת  ?של החוגהנתפסת התוכן  איכותמהי ? בתחום תרבות הפנאי תלמידים

, לרבות מיקום הפעילות ותפקיד בית הספר כניתוהיבטים לוגיסטיים של הת ?ושל המדריך מהמדריך

  .)כגורם מתווך

האם במקביל הם משתתפים בחוגים אחרים? (? של תלמידים לחוגים הצטרפות- לאיסיבות מהן ה •

 כנית, האם נרשמו לחוגושתלמידים לא הצטרפו לחוגים? בקרב אלו שלא נרשמו לתלכך מהן הסיבות 

? האם וכיצד השתלבה התוכנית במארג החוגים הקיים ,אחר? מיהם המתחרים הקיימים בשוק

ההשתתפות בחוג באה על חשבון פעילויות אחרות, דוגמת פעילויות בתנועת נוער, התנדבות, חוגי 

  )העשרה בתשלום מלא וכו'? מהו אחוז הנשירה?

? מהי מידת המעורבות של הרכז (כיצד מתבצעת הכשרת המדריכים כניתוהתליווי ופיקוח על  •

 ? איך מתנהל הקשר מול הרשות המקומית?)הרכז האזורישל ו הקהילתי

  

בפילוח ו מדגם ארצי (שאינו כולל את מחוז צפון)תשובות שעלו ביבחנו בהשוואה ליהתשובות לשאלות אלו 

  כלכלי, כפי שיפורט בהמשך. -מגזרים לפי רקע חברתיל

  

  

  



      11 

  שיטה

. מערך מחקר משולב הכולל שיטות מחקר איכותניות וכמותיותכדי לתת מענה למטרות ההערכה נבנה 

יתרונותיהן של שיטות האיסוף האיכותניות הוא בהערכת מדדים סובייקטיביים, בלמידה מתוך תיאורי מקרה, 

כמותיות מאפשר  וכו'. שימוש בשיטות מחקר תוכניתבאיתור ובעיבוד היבטים מקדמים ומעכבים בהתנהלות ה

תוך השוואה בין יה הרלוונטית, ילקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת ולהכליל את הממצאים על כלל האוכלוס

לא השתתפו ) תלמידים אשר 2( בתוכנית השתתפו בחוגים) תלמידים אשר 1: (מספר קבוצות מייצגות

: ללא תלמידי הצפון"שאר הארץ", ( מייצגמדגם ארצי ) 3( - ו (מי בחוג פרטי ומי כלל לא) בתוכנית בחוגים

תוצאות שהתקבלו את ה ותשתי קבוצות ההשוואה מאיר .)משתתפים בחוגים ושאינם משתתפים בחוגים

אינדיקציה  מאפשרת לקבלמשנה תוקף. כמו כן, השוואת הנתונים לשתי קבוצות מדגם נוספות  הן ונותנות ל

להחיל את  ולאפשרות תוכניתידי מובילי ה שהוגדרו עלמדדי ההצלחה השגתם של - לגבי השגתם או אי

  . התוכנית באזורים נוספים בארץ

  

  ומדגם אוכלוסייה

  מדגם איכותני

ספריים, הרכזים הקהילתיים ורכזי  ההערכה האיכותנית כללה ראיונות עם מדריכי החוגים, הרכזים הבית

עבור לפחות אחד (מדריך  מדריכיםבנה מדגם מייצג של נקבוצות מיקוד עם תלמידים. לשם כך עם האשכולות ו

 בחתך לפי מגזר ,(רשותיים)קהילתיים רכזים ו ), קרי דוברי עברית ודוברי ערביתבכל מגזרחוגים כל אשכול 

דגימת קבוצות נבנה מדגם מייצג בהתאם לספריים  רכזים הביתעבור ההערכה האיכותנית של ה. שפה

  ספריים.  בהם נערכו קבוצות מיקוד נדגמו גם הרכזים הביתשבבתי הספר המיקוד של התלמידים. כלומר, 

ערכו בזמן הלימודים בבית הספר, זאת על מנת לתת ביטוי לתלמידים נ תלמידיםקבוצות המיקוד בקרב ה

  .  של בית הספר כלכלי- , פיקוח ורקע חברתישפה המשתתפים בחוגים ממגוון אשכולות, ובחתך לפי מגזר

  .תוכניתשל החברה למתנ"סים אשר מעורבים ב רכזי האשכולותעם ראיונות בנוסף נערכו 

  דגימה 

דוברי עברית בחתך לפי מגזר ( ,נעשתה באופן אקראידגימת התלמידים, המדריכים והרכזים למחקר האיכותני 

בחשבון גם רקע  הביאהדתי). בקרב התלמידים הדגימה -פיקוח (ממלכתי וממלכתילפי ) וודוברי ערבית

  (נמוך, בינוני וגבוה).  בית הספרשל כלכלי - חברתי

  כלי ההערכה

ספריים, הרכזים  הרכזים הבית, מדריכי החוגיםמובנים למחצה בקרב מדגם מייצג של  ראיונות עומק .1

 . רכזי האשכולות(רשותיים) והקהילתיים 

  במהלך החוג. המדריך והתלמידיםעל  תצפיות .2

 המשתתפים בחוגים.  תלמידיםעם ה קבוצות מיקוד .3
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  הראיונות שהתבצעו במסגרת המחקר (מחוז צפון בלבד):  מציג סיכום של כלל 1לוח 

  

  כלכלי- מספר המשתתפים במדגם האיכותני, לפי מגזר שפה ורקע חברתי :1לוח 

 סה"כ דוברי ערבית דוברי עברית   אוכלוסייה

 18 8 10   מדריכים

 11 5 6   רכזים יישוביים

  5  -  5    אשכולותרכזי 

עם  קבוצת מיקוד
 תלמידים

 - 3  גבוהרקע 

  2  3  בינונירקע  15

  4  3  נמוךרקע 

 - 3  גבוהרקע  רכזים בית ספריים

  2  3  בינונירקע  15

  4  3  נמוךרקע 

  

קבוצות  15-ראיונות ו 49כפי שניתן לראות, התקיימו . 2018אפריל  - הראיונות התקיימו בחודשים פברואר

ולכל אחד עם תלמידים דוברי ערבית,  6- קבוצות התקיימו עם תלמידים דוברי עברית ו 9, מיקוד. מתוך כך

  בית ספרי) ניתן ייצוג הולם.  הכלכלי (-חברתיהרקע מסוגי ה

  

  מדגם כמותי

אלה , בתוכנית השתתפו בחוגאלה ש: בקרב שלוש קבוצות של תלמידים והורים נערכהההערכה הכמותית 

וכן בקרב מדריכי  ,ללא אוכלוסיית הצפון)"שאר הארץ", ( ומדגם ארצי מייצג בתוכנית השתתפו בחוגלא ש

ה גם ועברו במהלך יום הלימודים, זאת על מנת לקבל מענהלתלמידים הממוחשבים החוגים. השאלונים 

   . תשאלוני ההורים והמדריכים הועברו טלפוני. בתוכנית מהתלמידים שלא השתתפו בחוג

  ה דגימ

נעשתה בהתאם לרשומות של משרד  ה') - (כיתות ד' דגימת התלמידיםמייצגת.  ת שכבותדגימ יאהדגימה ה

הורים באופן  10בכל כיתה נדגמו . , ללא המגזר החרדיכלכלי- יחברת רקע, לפי משתני מגזר, פיקוח והחינוך

נעשתה המדריכים דגימת  .שנדגמוה בהתאם לרשומות של בתי הספר נעש איסוף פרטי ההורים .אקראי

דגימת התלמידים, ההורים והמדריכים למחקר הכמותי . ידי החברה למתנ"סים סופקו עלבהתאם לרשומות ש



      13 

 בית הספרכלכלי של - ), רקע חברתידוברי עברית ודוברי ערביתנערכה בהתאם למשתנים הבאים: מגזר (

  ).חרדים, ללא דתי- (נמוך, בינוני וגבוה) ופיקוח (ממלכתי וממלכתי

כפי שלושת קבוצות המדגם, מלהורי התלמידים  וכן החוגים למדריכי פנה בשאלונים טלפונייםצוות הערכה 

שהועברו  על שאלונים ממוחשבים השיבו שלושת קבוצות המדגם בכל תלמידיםשפורט לעיל. במקביל, ה

  . במהלך יום הלימודים בבית הספר

  

  כלי ההערכה

: אלו המשתתפים תלמידיםייעודי ומובנה שהועבר בקרב שלושה מדגמים מייצגים של שאלון ממוחשב  .1

מהם שאינם בחוג פרטי ומי מי מהם שמשתתף  – בחוג בתוכניתמשתתפים  אינם, אלו שבתוכנית בחוגים

משתתפים  שאינםמשתתפים וששל תלמידים  (קבוצת השוואה) ומדגם ארצי מייצג משתתפים בחוג כלל

מעבר לנקודת  תוכניתקבוצת השוואה נוספת, על מנת לבחון את השפעת ההארץ", "שאר ( בחוגים

 הבסיס).

, אלו תוכנית: אלו אשר ילדיהם משתתפים בהוריםשהועבר לשלושה מדגמים מייצגים של  סקר טלפוני .2

כלל שאינו משתתף בחוג רק בחוג פרטי ומי מהם שמשתתף מי  – תוכניתמשתתפים ב ינםשילדיהם א

"שאר הארץ", ( משתתפים בחוגיםשאינם של תלמידים המשתתפים ו השוואה) ומדגם ארצי מייצג(קבוצת 

 מעבר לנקודת הבסיס). תוכניתקבוצת השוואה נוספת, על מנת לבחון את השפעת ה

 .תוכניתב החוגים מדריכישהועבר בקרב  סקר טלפוני .3

  

  אופן העברת הסקר ומועד ההעברה

במהלך יום הלימודים, בשתי שפות:  2018יוני  – הועבר בחודשים אפריל תלמידיםהסקר הממוחשב של ה

פרספקטיבה בחון בלהבחירה להעביר את הסקר לקראת סוף שנת הלימודים נבעה מהרצון עברית וערבית. 

היה בנוי בצורה של הדלגות בין הסקר אופי ההשתתפות של התלמידים בחוגים לאורך השנה. את רחבה יותר 

 קודם לכן. אותן סימנושתשובות היו תלויות ב עליהן נתבקשו התלמידים להשיבשהשאלות חלק מקרי  שאלות,

ושאלות ספציפיות של הילדים הצהריים  השאלונים כללו שאלות כלליות על השתתפות בחוגים ושגרת אחר

  בו הם משתתפים, אם במסגרת "חוג לכל ילד" ואם במסגרת אחרת.שלגבי החוג 

ובהתאם לתשובות (רובן סגורות)  שאלות 128תלמידי מחוז צפון כלל בשלמותו שהועבר בקרב הסקר 

: תלמידים המשתתפים בחוג במסגרת "חוג לכל ילד", תלמידים קבוצות שלושהבחין בין התלמידים 

השאלונים כללו שאלות כלליות  .כלל משתתפים בחוגים ינםהמשתתפים רק בחוג באופן פרטי ותלמידים שא

של  הרייםוהצ בחוגים וחשיבותם, שאלות על מדריך החוג ועל פעיליות ושגרות אחרהשתתפות הלגבי 

  התלמידים  לגבי החוגים בתוכנית.נשאלו . בנוסף, התלמידים

  

הבחין בין שאלות, ובהתאם לתשובות התלמידים  55הסקר שהועבר בקרב התלמידים במדגם הארצי כלל 

השאלונים כללו שאלות ם שאינם משתתפים בחוגים. : תלמידים המשתתפים בחוגים ותלמידישתי קבוצות
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 יות ושגרות אחרופעילה, שאלות על מדריך החוג ועל של החוגים כלליות לגבי השתתפות בחוגים וחשיבותם

   .של התלמידים הרייםוהצ

מכיוון שחלקו הארי של הסקר הועבר לקראת סוף שנת הלימודים, בחלק מהמקרים נוכחות התלמידים בכיתות 

  מצומצמת. הייתה

 במרביתשפות: עברית וערבית.  בשתי 2018 אוגוסט – חודשים יונימהלך ההועבר בהורים להסקר הטלפוני 

כללו להורים . השאלונים 'או ה 'השאלות ההורים התבקשו להתייחס באופן ספציפי לילדם הלומד בכיתה ד

הקשורות באופן וכן שאלות  ,הרייםוהצ שגרת אחרלשאלות כלליות בנוגע להשתתפות של ילדים בחוגים ו

של ילדם בחוג, אם במסגרת "חוג לכל ילד" ואם במסגרת אחרת.  השתתפות)-(או אי ספציפי יותר להשתתפות

   שאלות בגרסה הארצית.  47- שאלות בגרסת הצפון ו 74הסקר  כלל ל וסך הכב

בעברית בלבד. הסקר ו 2018אוגוסט  – הועבר במהלך החודשים יוניבתוכנית  מדריכיםהטלפוני להסקר 

הדרכת התלמידים בחוג (ובכלל זה גם הדרכה , חלקן קשורות ל(רובן סגורות) שאלות 53 בשלמותו כלל

   מול החברה למתנ"סים.  העבוד) וחלקן לתוכניתבחוגים שאינם במסגרת ה

  

  שיעורי השבההשתתפות ו

תלמידים . המדגם לומדריכים: תלמידים, הורים שלושה מדגמיםנבנו הכמותית כאמור, במסגרת ההערכה 

  . ("שאר הארץ") נו כולל את אוכלוסיית הצפוןאיש ארצי מייצגמדגם יים, מחוז צפון ונהורים נחלק לשלו

ממחוז הם תלמידים  2,130 . מתוך כך,84%המבטאים שיעור השבה של  ,בתי ספר 101 ל נסקרווהכ-סךב

כפי שניתן לראות, . שיעורי השבה) 66%( משאר המחוזותתלמידים  2,168- שיעורי השבה) ו 65%צפון (

לקראת סוף שנת הלימודים  שבהברמת התלמידים מדובר בשיעורי השבה נמוכים יחסית, המשקפים תופעה 

יחד עם זאת, חשוב לציין כי בכל כיתה נסקרו כלל התלמידים  תלמידים רבים אינם מגיעים עוד לבית הספר.

שיעורי  80%מדריכים ( 715- שיעורי השבה) ו 70%הורים ( 1,005 נסקרו בנוסף, שהגיעו ללימודים באותו יום.

   השבה). 
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   – שאלוני הסקר: שיעורי המשיבים על 2לוח 

  של בית הספר כלכלי-יחברת ורקע  מגזר שפה, חלוקה לפי אינפורמנטים

 שאר הארץ מדגם צפון      

 ערביתדוברי  דוברי עברית דוברי ערבית דוברי עברית    

 N=101(    78% 96% 89% 75%בתי ספר (

 - 92% - 75% רקע גבוה (ביה"ס) כלכלי-יחברת רקע 

 75% 100% 92% 58% רקע בינוני

 58% 83% 100% 92% רקע נמוך

  )N=4,298תלמידים* (

  

 55% 73% 74% 63% ד

 52% 75% 71% 61% ה

  )N=1,005הורים (

   

 74% 69% 65% 73% ד

 61% 74% 61% 79% ה

 - N=715(    80%מדריכים (

שיעורי ההשבה הנמוכים משקפים את העובדה שלקראת סוף שנת הלימודים תלמידים רבים בתי הספר שהשתתפו במדגם. מתוך *

  דורש מחקר נפרד. שלעצמואינם מגיעים לבית הספר, דבר 

  

  אופן ניתוח הנתונים

בדוח הנוכחי יוצגו עמדותיהם של כלל המשיבים, קרי, תלמידים, הורים, מדריכים ורכזים, לפי הנושאים 

  התבקשו להשיב.    םעליהש

 -רקע חברתיו )דוברי עברית ודוברי ערבית: מגזר (הבאים פילוחיםשנאספו במחקר יוצגו בהתאם ל הנתונים

לאורך הדוח ישנן השוואות בין התוצאות שהתקבלו עבור  . כמו כן,בוה)(נמוך, בינוני וגשל בית הספר כלכלי 

בין שתי קבוצות ההשוואה הנוספות: תלמידי (והורי) מחוז צפון שלא השתתפו ו תוכניתהקבוצה שהשתתפה ב

 ללא"שאר הארץ", ( ומדגם ארצי מייצג(מי שכלל לא השתתף ומי שהשתתף רק בחוג פרטי)  תוכניתב

  . אוכלוסיית הצפון)

מידה הם מסכימים עם הנאמר בהיגד,  ומרבית ההיגדים המוצגים בדוח, נתבקשו המשיבים לציין באיזבעבור 

). לצורכי הדיווח על 1) ועד "כלל לא" (5חמש דרגות הנע מ"במידה רבה מאוד" ( בןסולם פני על זאת  ולציין

, כמסכימים עם ההיגד )5או  4ווגו המשיבים שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (הממצאים סֻ 
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ווחים חושב מדד מסכם, שחושב כממוצע של שב שיעורם (באחוזים). בנוסף, עבור חלק מהנושאים המדֻ ווח

  . 100- ל 0אחוזי המסכימים עם ההיגדים השונים המתארים את הנושא. בהתאמה, ערכי המדד נעים בין 

  

  

  מגבלות המחקר

   למחקר הנוכחי מספר מגבלות מחקר:

ועל כן לא ניתן לדווח על שינויים תפיסתיים אלא רק על הבדלים בין קבוצות.  ,שנתי-דוהוא מחקר הראשית,  

כמו כן, חשוב לציין שנית, המחקר עונה על שאלות הערכה מעצבת ולא על שאלות כדוגמת אפקטיביות החוג. 

כנית, ומכאן שבשלב התלמידים בחוגים טרם החלת התושל השתתפות הדפוסי  לנו כל מידע על אודות כי אין 

  זה אין אפשרות לדווח על אפקטיביות התוכנית.
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  מצאיםמ
ההערכה אשר הוצגו בפרק השיטה. הממצאים יתמקדו  יוצגו ויתוארו בהתאם לשאלות ההערכה ממצאי

  בהיבטים הבאים:

ההשתתפות של התלמידים בחוגים, , ובכלל זה שיעור היישום של התוכניתמתמקדים בהיבטי  2-ו 1פרקים 

, תפיסת מטרות התוכנית, הרשמה לתוכנית, ומגוון החוגים הקיים באזור המגורים קריטריונים לבחירת חוג

גם  במידת האפשר , וכלכלי-יחברת הממצאים יוצגו לפי מגזר ורקע מידת החשיפה של התוכנית והגעה לחוג. 

  בהשוואה למדגם ארצי.

תוכנית ה, ובכלל זה בהיבטים התוכניים של התרומה הנתפסת של התוכניתבהיבטי מתמקדים  4- ו 3פרקים 

 לפי מגזר ורקע היבטים לוגיסטיים. הממצאים יוצגו בושביעות רצון מהתוכנית בושל השתתפות בחוגים ככלל, 

  בהשוואה למדגם ארצי.גם  במידת האפשר, וכלכלי- יחברת

, כפי שעלה מתשובות ים לתוכנית ולחוגים בכללהצטרפות של תלמיד- הסיבות לאימציג את  5פרק 

התלמידים וההורים במדגם. כמו כן הפרק מציג את אופן השתלבותה של התוכנית בתוך מארג החוגים הקיים. 

  גם בהשוואה למדגם ארצי. במידת האפשר , וכלכלי-יחברת הממצאים יוצגו לפי מגזר ורקע 

, קרי אופן הכשרת המדריכים, הקשר עם הרכז הקהילתי התוכניתווי והפיקוח על יהיבטי הלמציג את  6פרק 

  והאזורי וכן הקשר מול הרשות המקומית.   
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 תלמידים בחוגיםהשתתפות  .1

  שיעור התלמידים המשתתפים בחוגים  .א

בחוגים. התפלגות זו עשויה לסייע בהבנת התפלגות התלמידים בהתאם לאופן השתתפותם  מוצגתבפרק זה 

-יחברת (לפי רקע  ותספציפי ותאוכלוסי- שיש לתוכנית ביחס לשאר הארץ, תוך הפניית זרקור לתתהאפקט 

על השתתפות חשוב לציין כי אין בידנו נתונים . יערך ניתוח נתונים ממוקדי, עוד בטרם ומגזר שפה) כלכלי

  ועל כן בשלב זה קשה לקבל מידע לגבי אפקטיביות התוכנית. ,טרם החלת התוכניתבחוגים 

מציג את התפלגות התלמידים בהתאם לאופן השתתפותם בחוגים, בחלוקה לפי מגזר שפה ומדגם (צפון  3לוח 

- יחברת הנתונים מוצגים גם בחלוקה לפי רקע  שפה בתוך כל קבוצת השתתפות ומגזרמול שאר הארץ). 

  . כלכלי

     

  כלכלי- יחברת ורקע  מגזר שפהמדגם,  חלוקה לפיבבחוגים,  השתתפות התלמידים י: שיעור3לוח 

 שאר הארץ צפון    

    
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

משתתפים 
חוג רק ב

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

משתתפים 
חוג רק ב

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

 10% 90% 7% 56% 36% גבוהרקע  עברית

 17% 83% 15% 44% 41% בינונירקע 

 25% 75% 23% 34% 42% נמוךרקע 

 19% 81% 13% 32% 55% בינונירקע  ערבית

 34% 66% 11% 23% 67% נמוךרקע 

  

בקרב תלמידים דוברי עברית, שיעור כנית ולאחר שנה של הפעלת התאפשר לראות כי  3מהנתונים בלוח 

. תמונה דומה מצטיירת גם במעט מזה שבשאר הארץ בצפון נמוךמשתתפים בחוגים  ינםשכלל אהתלמידים 

מאשר תלמידים  הולכים מעט יותר לחוגיםתלמידים דוברי עברית וערבית כלומר בצפון בקרב דוברי הערבית, 

) מאשר 42%בתוכנית (ככלל, ניתן לראות כי בצפון תלמידים מרקע נמוך משתתפים יותר . ביתר חלקי הארץ

מאשר בחוג בתוכנית  )56%), ואילו תלמידים מרקע גבוה משתתפים יותר בחוג פרטי (34%בחוג פרטי (

תלמידים דוברי עברית מרקע נמוך (ובינוני) משתתפים יותר בחוג בתוכנית מאשר תלמידים  כלומר,). 36%(

  מרקע גבוה.

, בפרט בקרב ההשתתפות בחוגים של תלמידי הצפון גבוהים יותרבקרב תלמידים דוברי ערבית, שיעורי 

. זאת ועוד, )66%לעומת  90%( שאר הארץמ םתלמידיבקרב נמוך, מאשר  כלכלי-יחברת תלמידים מרקע 

ניתן לראות כי בצפון, שיעורי ההשתתפות של תלמידים דוברי ערבית בחוג במסגרת התוכנית גבוה במיוחד, 

  . 55%- ועומד על למעלה מ

של תלמידים דוברי עברית בצפון בחוגים שיעורי ההשתתפות , לשאר הארץניתן לסכם ולומר כי בהשוואה 

משתתפים תלמידים מרקע נמוך , כלכלי-יחברת ה לפי רקע וק, בחל, ואולםגבוה במעט מזה שבשאר הארץ

ב קר. ב, נתון שלא נצפה ביחס לתלמידים מרקע גבוה ובינוניבחוג פרטי מאשרבחוג במסגרת התוכנית יותר 
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שיעור המשתתפים בחוגים בצפון גבוה יותר מאשר מהממצאים עולה כי ובולטת יותר,  דוברי ערבית התמונה

כי בצורה בולטת . זאת ועוד, ניתן לראות נמוך כלכלי-יחברת בפרט בקרב תלמידים מרקע , בשאר הארץ

    בחוג פרטי.  מאשר משתתפים יותר בחוג בתוכניתערבית דוברי תלמידים בצפון 

  

  קריטריונים לבחירת חוג  .ב

אליו הם רושמים את שלפיהם ההורים בוחרים את החוג שישנה משמעות גם לקריטריונים בבחירת חוג לילד, 

שהם לגבי מידת החשיבות  "חוג לכל ילד" בתוכניתמציג את דיווחי ההורים שילדיהם משתתפים  4ילדם. לוח 

 כלכלי- יחברת לפי שפה ורקע (דיווחי כלל ההורים  קריטריונים שונים בבואם לרשום אותם לחוגמייחסים ל

 שכיח ביותר הורים דוברי עברית וערבית הקריטריון המהממצאים עולה כי בקרב  בנספח א'). 31בלוח מוצגים 

גם בין דיווח זה נשאר דומה לראות כי  אפשר בנספח א'( מידת העניין שיש לילד בחוגלבחירת חוג הוא 

, לנושא החוג, לשעות ולמיקום חשיבות רבה. עוד ניתן לראות כי גם כלכליות ובין מדגמים)- הרמות החברתיות

- (ומעט בין הרמות החברתיות דוברי עברית להורים דוברי ערבית םמשתנה בין הוריאולם מידת חשיבותם 

עלות החוג ערבית הורים דוברי . מעניין לראות כי בקרב הורים דוברי עברית ועברית)הדוברי קרב כלכליות ב

 10%- קיים פער  של כ , אם כידווחה בשכיחות הנמוכה ביותר ביחס לשאר הקריטריוניםכקריטריון לבחירה 

(הורים מרקע נמוך שילדם משתתף בתוכנית נטו לדווח על היבט זה  לטובת ההורים דוברי הערביתבדיווח 

ככלל, אפשר לראות כי לעומת הורים דוברי עברית, . יותר מהורים אחרים, ובכלל זה הורים משאר הארץ)

שנתפסו בעיניהם על כל אחד מהקריטריונים לדווח בשיעורים גבוהים יותר לרוב דוברי ערבית נטו הורים 

  בחירת חוג. כחשובים ב

  

, שיעור לפיהם יש לבחור חוגשקריטריונים שילדם משתתף בתוכנית לגבי ה: דיווחי הורים 4לוח 

  המסכימים עם ההיגדים לפי מגזר שפה 

דירוג 
 דוברי עברית  שכיחות

 דירוג 
 דוברי ערבית  שכיחות

 העניין שיש לילד בחוג 100% 1 העניין שיש לילד בחוג 98% 1

 שעות 96% 2 נושא החוג 88% 2

 מיקום 93% 3 מיקום 82% 3

 נושא החוג 93% 4 שעות 81% 4

 שילוב של פעילות ערכית 91% 5 שילוב של פעילות ערכית 73% 5

 המלצות 83% 6 המלצות 69% 6

 עלות 77% 7 עלות 68% 7

  

  מבחר החוגים באזור המגורים  .ג

ידיעתם לגבי מבחר החוגים הקיים באזור מגוריהם, ועד כמה הם סבורים כי על מציג את דיווחי ההורים  5לוח 

 םקל או קשה למצוא לילדם חוג מתאים. דיווחי ההורים שילדם משתתף בתוכנית מוצגים בהשוואה להורי

ההורים בצפון  השוואה גם לדיווחי בנספח א' מוצגת 32משתתף בחוגים. בלוח הארץ שילדם חלקי שאר מ

  שילדם משתתף רק בחוג פרטי.
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  : דיווחי ההורים באשר למבחר החוגים הקיים באזור מגוריהם, 5לוח 

  כלכלי-יחברת ורקע  חלוקה לפי מגזר שפה

   
למיטב ידיעתך, מבחר 

  החוגים באזור מגורייך:
    

גדול ואין לי 

בעיה למצוא חוג 
 שמתאים לילדי

גדול, אבל אני 

לא מוצא חוג 
 שמתאים לילדי

קטן, אבל אין לי 

בעיה למצוא חוג 
 שמתאים לילדי

קטן, לכן אני לא 

מוצא חוג 
 שמתאים לילדי

דוברי 

 עברית

 צפון

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 23% 25% 5% 46% סה"כ

 15% 25% 2% 58% גבוה
 25% 28% 5% 43% בינוני

 26% 20% 9% 46% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 42% 22% 9% 27% סה"כ

 38% 19% 11% 33% גבוה

 44% 29% 4% 23% בינוני

 40% 6% 19% 35% נמוך

 ארצי

משתתפים 
 בחוגים

 16% 18% 11% 55% סה"כ

 13% 16% 11% 60% גבוה
 20% 20% 12% 48% בינוני
 5% 21% 9% 64% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 31% 2% 23% 44% סה"כ

 32% 0% 18% 50% גבוה
 34% 0% 28% 39% בינוני
 23% 9% 18% 50% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 18% 27% 4% 51% סה"כ

 16% 27% 2% 54% בינוני

 19% 27% 4% 50% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 33% 24% 6% 37% סה"כ

 33% 16% 18% 33% בינוני
 34% 28% 0% 39% נמוך

 ארצי

משתתפים 

 בחוגים

 24% 24% 4% 48% סה"כ

 19% 28% 8% 45% בינוני
 30% 19% 0% 51% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 61% 5% 9% 24% סה"כ

 44% 10% 17% 29% בינוני
 70% 3% 5% 22% נמוך

  

מדווחים בשכיחות גבוהה כי מבחר הורים שילדיהם משתתפים בחוגים עולה כי  5מהממצאים בלוח 

נמוך מעט , אולם ניכר כי דיווח זה החוגים באזור מגוריהם גדול ואין להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדם

שילדם משתתף בחוג בתוכנית. מנגד, הורים דוברי ערבית שילדם משתתף  דוברי עבריתהורים  קרבב יותר

מבחר החוגים באזור מגוריהם גדול מההורים בשאר הארץ על כך שיותר מעט בתוכנית דיווחו בשכיחות גבוהה 

  .    ואין להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדם

הורים מדווחים בשכיחות הבצפון שבהתייחס לדיווחי ההורים שילדם כלל לא משתתף בחוגים, אפשר לראות 

בעיקר בקרב דוברי  ,מצומצםבאזור מגוריהם על כך שמבחר החוגים  יותר מההורים בשאר הארץ גבוהה

עם זאת, כדאי לשים לב שבקרב  ערבית).הדוברי בקרב  33%עברית לעומת הדוברי קרב ב 42%( עבריתה

עברית שיעור ההורים בצפון שדיווח על כך שמבחר החוגים באזור המגורים קטן ועל כן קשה למצוא הדוברי 
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). מגמה הפוכה נצפתה 31%לעומת  42%(בשאר הארץ  כךההורים שדיווחו שיעור גבוה יותר מ – חוג מתאים

  בקרב הורים דוברי ערבית. 

הורים שילדיהם משתתפים בחוגים נוטים לדווח בשכיחות גבוהה יותר על כך שאין להם בעיה ניתן לומר כי 

עברית. בהתייחס הבפרט בקרב דוברי ומשתתפים בחוגים,  ינםלמצוא חוג לילדם מאשר הורים שילדיהם א

רבית דיווחו בשכיחות גבוהה יותר על כך שאין להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדם, ללא קשר עהלצפון, דוברי 

מי שילדו משתתף בתוכנית נוטה לראות את מבחר החוגים כי  ניחמכאן ניתן להלדפוסי ההשתתפות שלהם. 

. זאת ועוד, ניתן לראות כי בצפון הורים המדווחים על קושי במציאת המשתתף ב ינוכגדול יותר ממי שילדו א

  חוג לילדם הם לרוב מרקע נמוך. 

  

בהשוואה לתלמידי תלמידים דוברי ערבית מרקע נמוך משתתפים יותר בתוכנית ניכר כי לסיכום פרק זה, 

בהשוואה גים משתתפים יותר בחו דוברי ערבית מרקע נמוך בצפון, תלמידים . בנוסףהאחרים הצפון

ניכר כי תלמידים דוברי עברית מרקע נמוך משתתפים בנוסף,  .הארץחלקי לתלמידים מרקע דומה בשאר 

הורים לתלמידים זאת ועוד,  , המשתתפים יותר בחוגים פרטיים.יותר בתוכנית מאשר תלמידים מרקע גבוה

ואין  באזור מגוריהם גדול מבחר החוגים לרוב דיווחו כי תוכנית בפרט,חוגים ב, ובהמשתתפים בחוגים

, עם זאת. ואילו הורים לילדים שאינם משתתפים בחוגים דיווחו ההפך ,להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדם

דיווחו בשיעורים גבוהים יותר מההורים בשאר הארץ על כך שמבחר החוגים באזור דוברי עברית בצפון הורים 

   ים לילדם.למצוא חוג מתאלהם מגוריהם מצומצם ועל כן קשה 

שכיח עולה כי הקריטריון הלילדם,  חוגבוחרים , על פי דיווחי ההורים, הם  הםלפישבהתייחס לקריטריונים 

לעומת זאת, בקרב  .מההורים ציינו זאת) 100%- (כ מידת העניין שיש לילד בחוגלבחירת חוג הוא  ביותר 

ידי הורים שילדם  מעט יותר עלכי , אם )70%- (כ קריטריון העלות בשכיחות הנמוכה ביותרדווח כלל ההורים 

  משתתף בתוכנית.

מהאמור לעיל ניתן להסיק כי בפועל המשתתפים בתוכנית הם גם קהל היעד המוגדר שלה, דהיינו תלמידים 

 .(דוברי עברית וערבית) מרקע נמוך
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  ארגונייםההיבטים שביעות רצון מה .2

תחילה יוצגו בפועל.  תוכניתהיושמה בו שאופן לגבי היוצגו דיווחי התלמידים, ההורים והמדריכים  בפרק זה

כלכלי של בית - רקע חברתיו מגזר שפה ההורים והמדריכים, בחלוקה לפיעמדות התלמידים ולאחר מכן עמדות 

  . חוז צפון יושוו לנתוני מדגם שאר הארץהיכן שניתן נתוני מ. הספר

  

  התוכנית תפיסת מטרות  .א

העצמת המרכזית שבהן היא . מספר מטרות הכשבאמתחתכאמור, תוכנית "חוג לכל ילד" יצאה לדרך 

פנאי ההתלמידים ושינוי בתפיסת העצמי, לצד שינוי התנהגות, מודעות וצמצום פערים בכל הקשור לתרבות 

עולה שהמטרות המכוונת לצמצום האיכותניים מהראיונות . העשרה, הן בקרב התלמידים והן בקרב הוריהםהו

 :ת, כדברי אחת מהרכזות היישוביותומרכזיה ותנתפסות כמטראכן פערים חברתיים ומתן הזדמנות שווה 

שמעולם לא חוו חוג. קצת לצמצם  11-10לחוות חוג. יש ילדים בני  ,עיקרית לתת לילדים, למרביתםהמטרה ה"

הנגשה של חוגים למשפחות מעוטות/חסרות יכולת, לתת  צמצום פערים,"או כדברי אחד המדריכים,  ,"פערים

לתחומי ולחוגים  לחשוף את התלמידיםמאפשרת  תוכניתכך עולה שה". מתוך פתרון לשעות פנאי רבות מידי

מייצרת  גםבד בבד, הפעילות  .להיחשף אליהם המשתתפות בתוכנית דעת שאין בידי חלק נכבד מהאוכלוסיות 

  תעסוקה חיובית בשעות הפנאי.

  

  מתוך כך ראוי להתייחס לשני מאפיינים מרכזיים:

ישנה אוכלוסייה  ,מחד. הטרוגנית יאה התוכנית מכוונת אליהש האוכלוסייה – אוכלוסייהההטרוגניות  .1

, ישנה מאידך .העבורפחות במשמעותיות  לעילהמטרות שצוינו  כן ועלבעלת אמצעים ונגישות לחוגים, 

 אלחוגים הי חשיפהה הןב שכןהן בעלות משמעות רבה עבורן,  לעילאוכלוסייה שהמטרות שהוצגו 

זאת הזדמנות פז " :. מדריךוהערביות 3האוכלוסיות החרדיותבקרב  בעיקר. מאפיין זה בולט ראשונית

להם כסף נוסף כדי פה בכפר אין " :רכזת ",לא ינצלו? ,לכל ההורים והתלמידים לקבל חוג כמעט חינם, מה

מי שיש לו כסף מעדיף לעשות דברים אחרים עם הכסף הזה. פה  .שישלחו את הבנים שלהם לחוגים

   ".ולכן מתי אמרו שזה בחינם אז כולם נרשמו ,אנשים אין להם

, יישובים ובתי ספר שונים אימצו מטרות המתאימות ליישוב או תוכניתמעבר למטרות הפורמליות של ה

ובין תלמידים  בין אוכלוסיות בלתי פורמלי שר לחיבורראש ג תוכניתיש הרואים בלמשל,  ,כךלבית הספר. 

", מטרות חברתיות שמשלבות בין חינוך מיוחד לחינוך רגיל תוכניתל" :רכז יישובי בית הספר והיישוב.בין ו

  ."לטובת גיבוש בין התלמידים"

  

, כגון למידת מתמטיקה, אנגלית שהחוג מקנה ידעהיש המתמקדים בהיבטי  – היבטי ידע והעשרה .2

בר מהווה את המטרה שבד "הכיףו" ,הפגה היא ההתמקדות מטרת במקרים רבים . ואולם, ומדעים

המטרה היא ללמד את הילדים בשיטה כיפית, אין צפיות ממש מהתלמידים שיעשו " :מדריכה המרכזית.

הכי חשוב שהתלמידים ירגישו כיף והנאה בחוג, אם מישהו " :רכז ".עם הלמידה משהו אחר מלבד ההנאה

                                                           

 

 דתי- ממלכתיה הפיקוח של כאמור במחקר הערכה לא נדגמו בתי ספר חרדיים. בהתייחסות זו הכוונה לבתי ספר חרדיים הנמצאים תחת הקטגוריה 3
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פחותה  ינהאשהצורך בשינוי אווירה מהווה מטרה  ,למעשה ".רוצה מעבר הוא לרוב נרשם בחוג פרטי

בחוגים  השתתפותל המודעותאמצעי להעלאת  תוכניתיש הרואים ב בנוסף, ידע.והוספת  המהעשר

הוא המונע השתלבות  ,התודעתי דווקאאלא  ,ההיבט הכספילא כי  נראה שכן, ובחינוך בלתי פורמלי

להעשרה בלתי ו זו גורסת שהחשיפה לחוגים, למתנ"סבמערך החוגים המוצע ביישובים השונים. טענה 

פה " :רכזת כנית.ותהידי  ניתן עלמה שמסוג זה גם מעבר ל השתתפות ערה בפעילויותפורמלית תוביל ל

אז לא  ,כאשר אף אחד לא הולך לחוגים, גם כאשר הורים יש להם, תלמידים לא רגילים להשתתף בחוגים

  ."שולחים לחוגים

  

  נרשמים בשטח ההרצוי והמצוי: פוטנציאל התלמידים מול   .ב

פוטנציאל  ,עם תחילת שנת הלימודים. לפי רשומות משרד החינוךחוג לכל ילד החלה  תוכניתההרשמה ל

ממאגר התלמידים הפוטנציאלי תהווה  60%לפחות  השתתפות שלותלמידים,  51,000- ההרשמה עמד על כ

מפוטנציאל  110%תלמידים המהווים  33,743לפי דיווחי מחוז צפון, לתוכנית נרשמו . תוכניתמדד להצלחת ה

  . המתוכנןההרשמה 

. ישנם יישובים ו/או מאוד בשטח עולה כי מיצוי הרישום של התלמידים היה הטרוגניהאיכותניים מהראיונות 

היצע רב יישובים בהם דבר המאפיין , 25%בהם אחוז הנרשמים היה נמוך יחסית ועמד על שמועצות אזוריות 

מגוון פעילויות ומסורת ארוכת שנים של השתתפות בחוגים, לצד יישובים הנשענים על הסעות. לעומת של 

 והתקרב לידי מיצוי כלל האוכלוסייהוד מאבהם אחוז ההרשמה היה גבוה שיישובים ניתן למצוא  ,זאת

שהרכבן המוביל מספר רשויות  ,כפי שמציין אחד הרכזים האזוריים מטעם החברה למתנ"סים ,הרלוונטית

ההרשמה שונה בכל רשות, יש הבדל בן מרבית מאפייני האוכלוסיות  בצפון הארץ: " האנושי הוא שיקוף של

שהרוב רשומים, ההשוואה שלי זה לרשויות אזוריות וזה לא דומה,  שוביםירשויות יהודיות לערביות אצלי. יש י

- לעומת המגזר הערבי שקרוב ל[נרשמים]  50%-ל 20%ן יברשויות האלו ב .אצלם ההרשמה לא גבוהה

מיצוי  ,גבוה. לעומת זאתהיה ציטוט זה ניתן להבין שבקרב המגזר הערבי מיצוי ההרשמה ". מ100%

  .נמוך יחסיתהיה ועצות האזוריות ההרשמה ביישובים היהודיים במ

 רכז יישובי של הואאוכלוסיית החרדים. הציטוט הבא  אגבוה הי יהבה מיצוי הרישום השאוכלוסייה נוספת 

 100%כמעט "היישוב: מצביע על פערי ההרשמה בתוך הוא ו ,בו יש אוכלוסייה חילונית וחרדיתש ביישוב

מסוגים  יישוביםמתגלים רק בשהפערים אינם  , אם כך, ניתן לומר ".רישום בחרדי, בחילוניים הרשמה די נמוכה

חשיפתה לחוגים מידת וביישוב האוכלוסייה -תת מאפייני ואההמשמעותי יותר הגורם המבחין שונים, אלא ש

  יבחנו ביתר פירוט בהמשך הדוח.י אלה גורמים. ההיבט הכלכלילצד  ט התודעתיבהיב

  

  הרשמה לתוכנית   .ג

מציג את  6 לוחכאמור, ההרשמה לתוכנית החלה עם תחילת שנת הלימודים, ולרוב התבצעה דרך בית הספר. 

מהממצאים עולה כי מרבית ההורים דוברי . תוכניתבו רשמו את ילדם לשאופן על הדיווחי ההורים במחוז צפון 

תר דרך המתנ"ס. לעומתם, דרך האינטרנט ובשיעורים מעט נמוכים יו תוכניתהעברית רשמו את ילדם לחוג ב

(בעיקר ברקע  דרך בית הספרלתוכנית מההורים דוברי הערבית דיווחו שרשמו את ילדם  75%-למעלה מ

   נמוך). 
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  ,תוכניתעל האופן בו רשמו את ילדם ל (מחוז צפון) : דיווחי הורים6לוח 

  כלכלי-לפי מגזר שפה ורקע חברתי

כיצד רשמת את ילדך 

 מתנ"ס בית הספר טלפון אינטרנט  ?תוכניתל

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 30% 28% 2% 41% סה"כ

 33% 19% 5% 43% גבוה

 26% 33% 1% 40% בינוני

 37% 23% 0% 41% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 9% 77% 1% 13% סה"כ

 16% 66% 3% 14% בינוני

 5% 82% 0% 13% נמוך

  

  

  לתוכנית וסנכרון מועדי החוגים מאוחרתהרשמה 

כלכלי גבוה - רקע חברתייישובים מבעיקר (יחסית מצומצם היה  תוכניתלבה הרישום שבקרב האוכלוסייה 

רישום שהתבצע קרי הרישום המאוחר, במועד ), מציינים שתוכניתטרם ה עוד חוגיםהשתתפות בהייתה בהם ש

תלמידים שנרשמו לחוגים במסגרת המתנ"ס או במסגרת  היו, כבר שנעשה ביישוביםהפורמלי לאחר הרישום 

כבר נרשמו  אליהם התלמידיםשהחוגים  היכולת להתאים את זמני חוסרחוגים פרטיים. לעיתים עומס החוגים ו

הם רשומים כבר בחוגים : ". רכזת יישוביתתוכניתחוגים באת הרישום ל צמצם ,תוכניתהציעה ההמועדים ש אל

 ".בשנה הבאה כי אנחנו נתחיל מיוני 100%יהיה שאחרים שכבר נרשמו אליהם בקיץ. אני בטוחה 

 , אך לא רקפרטייםהלחוגים  תוכניתבין חוגי ה הזמנים סנכרוןמתייחסים לם העיקריים אתגריהכאמור, 

שמציגה כפי  ,מוקדמות של תנועות נוער וגם של היבטים משפחתיים כניותופגשה ת תוכנית. יש שהאליהם

עשינו חלק מהחוגים ביום שישי, יש משפחות שזה היום היחידי שמבקרים סבים " רכזת יישובית במגזר הערבי:

התארגנות מוקדמת ומסונכרנת תגביר את ש מכאן, ".ולכן לא יכלו להישאר בחוג, אני מבינה את זה ,וקרובים

הביאו לצד החלטות שלא  ,הרישום. נדמה שהיבטי ההתארגנות המאוחרת וקבלת החלטות מהירהמידת 

  .תוכניתשיעור הנרשמים לעל  בסופו של דבר השפיעו ,האמורים השיקולים בחשבון את מכלול

  

   תלמידים והוריהםבפני ה תוכניתמידת החשיפה של ה  .ד

נחשפו בפני בתי הספר לקראת סוף שנת הלימודים הקודמת, תשע"ז. בפועל חשיפת  תוכניתעקרונות ה

גורמים , אמצעי החשיפה, התוכניתהחלה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, תשע"ח. עיתוי חשיפת ה תוכניתה

  .תוכניתהשפיעו על מידת ההרשמה לסביר מאוד כי ו ,יםחשיפה היו מגוונהושיטות בה מעורבים ה

ידיעת התוכנית להובא קיום אך בחלק מהיישובים מרבית הפרסום בוצע בתחילת שנת הלימודים, כאמור, 

אלא רק לאחר פתיחת שנת  בפועל לא בוצעה פעילות רישום .לפני תחילת שנת הלימודיםגם  ההורים

רים ". במקשנההשום בוצע לאחר פתיחת יאני הוצאתי פרסום קטן באוגוסט אבל הר" :, רכז יישוביהלימודים

 ,חוגיםהלפני ירידי וחוברות הפרסום של המתנ"ס, המופצות במהלך הקיץ ב תוכניתאת ה חשפואחרים 

  לפני תום חופשת הקיץ.  כלל בדרךם תקיימיהמ
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  כלכלי-יחברת, לפי מגזר שפה ורקע תוכניתבו נחשפו לשאופן ה על (מחוז צפון) דיווחי תלמידים :7לוח 

 תוכניתאיך שמעת על ה
*חוג לכל ילד?   

המורה 

 סיפרה לנו

פרסומת 
בעיתון 

המקומי / 

בתיבת 
 הדואר

ההורים סיפרו 

 לי
פרסומת 

 באינטרנט
חברים סיפרו 

 לי

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 15% 4% 29% 6% 66% סה"כ

 13% 2% 38% 3% 57% גבוה

 20% 4% 27% 6% 67% בינוני

 12% 6% 25% 6% 69% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 15% 9% 9% 7% 81% סה"כ

 6% 5% 10% 6% 79% בינוני

 16% 10% 9% 7% 82% נמוך

  *ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת

  

 .דרך בית הספר והמורה בעיקר תוכניתכי הם נחשפו ל דיווחו התלמידיםרבית מניתן לראות כי  7מלוח 

 ידוברזה שבקרב ה גבוה באופן משמעותי מדרך בית הספר הי תוכניתשיעור החשיפה ל ערביתהבקרב דוברי 

על  ועברית, שיעור גבוה של תלמידים שמעהעוד ניתן לראות כי בקרב דוברי  .)66%לעומת  81%( העברית

  רקע גבוה. בגם דרך ההורים, בעיקר  תוכניתה

  

 91%ניתן לראות כי  8. מהממצאים בלוח תוכניתגם ההורים כיצד נודע להם על הנשאלו באופן דומה, 

או המורה ובשיעורים נמוכים יותר גם דרך  דרך בית הספר תוכניתשמעו על הדוברי הערבית  ההוריםמ

דרך בית  תוכניתשמעו על הההורים מ 61% ,עבריתהוברי . בקרב ד)33%( , בעיקר ברקע נמוך)30%( הילדים

 מההורים 35% עברית,הבקרב דוברי  ניתן לראות כי. בנוסף, )71%(, בעיקר ברקע נמוך הספר או המורה

ההורים מ 17%, לעומת מבית הספר ומפרסום בעיתון המקומי תוכניתמרקע נמוך דיווחו על כך ששמעו על ה

  . שדיווחו כן רקע גבוהמ

  

  , תוכניתממנו נודע להם על השלגבי הגורם  ם (מחוז צפון): דיווחי הורי8לוח 

  כלכלי-שפה ורקע חברתילפי מגזר 

כיצד נודע לך על 

*?תוכניתה   
דרך בית 

 / המורהרהספ
דרך הבן/בת 

 שלי

פרסום בעיתון 
המקומי / עלון 

 דואר

דוברי 

 עברית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 29% 13% 61% סה"כ

 17% 9% 67% גבוה

 30% 14% 55% בינוני

 35% 12% 71% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
לכל בחוג 
 ילד

 9% 30% 91% סה"כ

 13% 24% 92% בינוני

 7% 33% 90% נמוך

  *ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת
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גם  פרסומים במדיה המקומית.באמצעות ניכר כי מרבית התלמידים נחשפו לתוכנית דרך בית הספר ו

הרכזים באמצעות  המקרים במרביתוהתלמידים והוריהם נחשפו לתוכנית דרך בית הספר, מהראיונות עולה כי 

הובילו את תהליך החשיפה של בעצם כך ו לקו פלייריםיח ,תוכניתעברו בכיתות והציגו את הש םיהבית ספרי

ברמה היישובית (ולא הבית ספרית), ואז לרכז  תוכנית. בחלק מהמקומות הפליירים הציגו את התוכניתה

המיקוד היה בית ספרי, הרכז עסק בהם שבמקומות . בחשיפת התוכנית לקהל היעד היישובי היה תפקיד מרכזי

גם ובהמשך  ,רק ברישום אהרכז הבית ספרי לא עסק בהפצה אל ספוריםגם בעיצוב הפליירים. במקרים 

בעיקרון מפה לאוזן זה  .ן הכיתות, הסברנו להם על החוגים, נתנו להם מידעיעברנו בבמעקב. רכז יישובי: "

 על כך, נערך נוסף ".א תשלום לראות אם מתחברים ואז בוצעה ההרשמהעבר, נתנו להם פעמיים ניסיון לל

המבוצע  ,. יריד זה נוסף ליריד החוגים המקובליריד חוגים שהיה ממוקד בתוכניתבחלק מבתי הספר  

  בהם מתקיימים חוגים.שישובים יבמרבית ה

  

  מגוון החוגים בתוכנית ואופן "שיווקם" לתלמידים

קיבלנו " תלמיד: .מתוכה יכלו לבחורשבמרבית המקרים התלמידים קיבלו רשימה של חוגים מבחינה טכנית, 

חוגים ה". רציתי להירשם לחוג שחייה אבל לא נפתח" ; "דף עם חוגים ומי שרצה נרשם, היו חוגים שלא נפתחו

בחוגים נפתחו בהתאם למצב ההרשמה, קרי בתנאי שההרשמה אליהם הייתה מספיקה. תלמידים שבחרו 

  שלא נפתחו יכלו לשנות את דעתם ולבחור באחד מהחוגים שנפתחו.

אליו נרשמו מתוך כך שנחשפו שבהם התקיימו ירידי חוגים, התלמידים קיבלו מידע לגבי החוג שבמקומות 

בחרנו כמה חוגים, הקמנו בזאר חוגים, עשינו כני החוגים ולמדריכים. את היריד הובילו רכזי בתי הספר: "ולת

אופציות ולפי ההתעניינות  שתישלחנו סקר להורים, נתנו להם  ,ואחרי שהילדים נחשפו ,ות הפנינג לילדיםתחנ

לכל החוגים, אני, כמו כל הספקים, והיינו צריכים לעניין את  "חוג לכל ילד"עשינו יום חשיפה ל" ; "בחרנו

לי להבין לעומק את משמעות במרבית המקרים התלמידים התבקשו לבחור חוג מתוך רשימה, מב ".התלמידים

, זאת כיוון נכון היה לתת לתלמידים להתנסות בטרם ההרשמהבחירתם. ישנם מדריכים ורכזים המציינים כי 

ילדים נרשמו : ", ונראה כי להתנסות בפועל יש ערך רב יותרשכותרות החוגים לעיתים מטעות את התלמידים

מנגד,  ".שהתכוונו שיקרה, ואז ביקשו להחליף או לנטושלחוג על פי כותרת, אחרי שנרשמו גילו שזה לא מה 

בהם תלמידים בחרו שלא להשתתף בחוגים משום שהם לא התחברו לכותרות החוגים, אולם שישנם מקרים 

להצטרף לחוגים. במקרה כזה, תלמידים ביקשו את דעתם ו שינוחבריהם הם מחוויות בהמשך, לאחר ששמעו 

, לא יכלו להרשמה המאוחרת הוקצהש זמןהפרק תום לאחר  אליההצטרף רצו ללא היו רשומים לתוכנית וש

. לטענת מספר רכזים יישוביים חלו מגבלות לגבי רישום מאוחר של תלמידים לתוכניתשכן  ,זאתלעשות 

 .התמלאה תוכניתורכזי אשכולות, סגירת האפשרות להירשם בוצעה בדצמבר, לאחר שמכסת התלמידים ב

. לעומתם, רכזי האשכולות (מטעם החברה תוכניתהיישוביים היה תפקיד חשוב בהפצת הכאמור, לרכזים 

תי את דעתי על יוויחבפועל אלא רק בהיבטי בקרה. רכז אשכול: " תוכניתלמתנ"סים) לא עסקו בהפצת ה

  ". הפליירים ואיך הם רצו לשווק, חשבנו ביחד, הם (הרכז היישובי) אלו שביצעו בפועל

  

  ם הוריההתלמידים ו כנית בעיניאטרקטיביות התו

איננה  םמידת החשיפה לחוגימלכתחילה החרדי  ת ובמגזרהערבי דובר במגזרמכיוון ששמהראיונות עולה 

הזדמנות שיש כאשר ניתנה הזדמנות להשתתף בחוג במחיר שווה לכל נפש, מובילי הקהילה ראו בכך  גבוהה,

התוכנית מאפשרת שמתארת רכזת בית ספרית: ", כפי למצות ומכאן שניתנה דחיפה למימוש הפעילות
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". גם ההורים, בראותם זו מתנה", "לתלמידים ותלמידות שלא השתתפו אף פעם בחוגים להצטרף לחוגים

שמדובר במתנה, פעלו למימושה והגיעו לבתי הספר כדי לוודא רישום, לעיתים בחוסר אמון שמא הפרסום 

ההורים באו לבית ספר כדי לבדוק איפה האותיות יישובית: "מטעה ואינו משקף את הכוונה האמתית. רכזת 

הקטנות בפליירים שחילקנו, וכאשר הבינו שלא עובדים עליהם הם פשוט רשמו את הבנים שלהם ואפילו שילמו 

". עידוד התלמידים להשתתף בחוגים במגזרים אלו התבצע בכל במקום כדי שיבטיחו מקום לילדים שלהם

ות מקומיות, שבמקרים קיצוניים אף שילמו בעבור התלמידים את עלהוכלה במועצות הרמות, החל מבתי הספר 

 מספר רשויות במגזר הערבי.שקרה בדבר ההשתתפות בחוג,  

חלק קיים  אבעיקר במועצות האזוריות, ההשתתפות בחוגים הי, דוברי עבריתמת זאת, בקרב תלמידים לעו

. של החוגים במסגרת התוכנית הייתה נמוכה יחסיתמידת האטרקטיביות מתרבות שעות הפנאי, ועל כן 

מה גם שהפן  ,ייחודכל ראו בכך  לא הםועל כן  ,עוד חוגהמשמעות הייתה מבחינת חלק מהתלמידים למעשה, 

מספר החוגים. בפועל, בקרב חלק מהתלמידים  הואמה שעמד לנגד עיניהם מרכזי, שכן איננו הכלכלי 

חוגים. כמו כן, ישנם תלמידים המציינים שהם בשל ריבוי הלעיתים  תחושת עומס ניכרת החשופים לחוגים 

שומעת מהורים שילדים בבית. אחת מהרכזות הבית ספריות מוסיפה: " השבוע חלק מימיבמעדיפים לשהות 

יית חשוב לציין כי באוכלוסייה החשופה לחוגים, סוג". צהרייםהרוצים להיות חופשיים, לא רוצים עול נוסף אחר 

(חיזוק לטענה זו  אליהם נרשמו כברשלחוגים  ביחסשתוביל לשינוי הרגליהם  במידהאך לא  ,המחיר חשובה

למשל, תלמידים שהולכים לחוג ריקוד מקצועי במתנ"ס במשך מספר  ,. כך)24-23, 4ות ניתן למצוא גם בלוח

הרי , תוכניתב להשתתף יבחרו בכל זאת אם , ו"חוג לכל ילד" תוכניתה גלל כניותיהם בושנים לא ישנו את ת

קיים. כלומר, במרבית המקרים התלמידים לא יחליפו את החוג הפרטי שכבר יתווסף לחוג במסגרתה החוג ש

  .תוכניתבחוג המוצע במסגרת ה

  

  נוכחות במפגשים והגעה לחוג   .ה

 אםנתבקשו לבחור חוג אחד מתוך רשימת חוגים מוצעת.  כניתותחוג במסגרת ההתלמידים אשר השתתפו ב

 נואותו סימשלחוג הם ישובצו  ,ה מכסת המשתתפים בוהחוג שבחרו בעדיפות ראשונה לא נפתח או התמלא

בעדיפות ראשונה. אותו ציינו שמציג את שיעור התלמידים אשר קיבלו את החוג  9לוח  ה.יבעדיפות שני

ללא זאת , בעדיפות ראשונה ציינואותו שמהתלמידים שובצו לחוג  85%- למעלה ממהנתונים עולה כי 

   .כלכלי-הבדלים משמעותיים מההיבט החברתי
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  , שביקשו בעדיפות ראשונה את החוגקיבלו שצפון) מחוז (: שיעור התלמידים 9לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע 

   

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 86% סה"כ

 84% גבוה

 88% בינוני

 85% נמוך

דוברי 

 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 87% סה"כ

 85% בינוני

 88% נמוך

  

. )10לוח ( ההגעה לחוג הייתה קלהאם ומבחר החוגים שהוצע להם היה גדול התלמידים אם נשאלו בהמשך 

, בעיקר בקרב היה גדול תוכניתהחוגים במהתלמידים דוברי העברית סברו כי מבחר  50%-כ ניתן לראות כי

מהתלמידים ציינו כי מבחר  יםבקרב תלמידים דוברי ערבית, כשני שליש. )61%( תלמידים מרקע נמוך

). מבחינת הגעה לחוג, מרבית התלמידים, הן 69%רקע נמוך (תלמידים מ, בעיקר החוגים בתוכנית היה גדול

  . ההגעה לחוג הייתה קלה ונוחהערבית, ציינו שדוברי העברית והן הדוברי 

  

  , תוכניתהבנוגע להיבטים שונים של  צפון)מחוז : דיווחי תלמידים (10לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע 

      

מבחר החוגים 
המוצעים 

חוג לכל  תוכניתב
 ילד היה גדול

ההגעה לחוג 
 קלה ונוחה

דוברי 

 עברית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 80% 52% סה"כ

 77% 48% גבוה

 87% 43% בינוני

 74% 61% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 79% 67% סה"כ

 68% 55% בינוני

 81% 69% נמוך

  

הורים דוברי עליהם נשאלו התלמידים. ניתן לראות כי שמציג את דיווחי ההורים בנוגע לאותם היבטים  11לוח 

מההורים דוברי  77%. כמו כן עבריתהערבית דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מזמינות החוגים מדוברי 

מההורים מרקע גבוה (מגמות בלבד  34%העברית מרקע נמוך תפסו את מגוון החוגים בתוכנית כרחב לעומת  

  ). 10 בלוח ,דיווחי התלמידים בנושאמגמות העולות מדיווח אלה דומות ל
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  כלכלי-דיווחי הורים (צפון) בנוגע לזמינות החוגים, לפי מגזר שפה ורקע חברתי :11לוח 

    

 -דד מסכםמ
זמינות 

  החוגים

מגוון החוגים 
 בתוכנית רחב

את/ה שבע רצון 
משעות 

 הפעילות

את/ה שבע רצון 

 ממיקום החוג

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 88% 84% 61% 78% סה"כ

 91% 72% 34% 66% גבוה

 89% 89% 63% 80% בינוני

 85% 82% 77% 81% נמוך

דוברי 

 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 97% 91% 69% 86% סה"כ

 88% 87% 63% 79% בינוני

 100% 93% 72% 88% נמוך

  

 100%שביעות הרצון ממיקום החוג; ל געונערבית, ניתן לראות כי הפער המשמעותי ביותר הבהתייחס לדוברי 

 85%- מההורים מרקע בינוני ו 88%מההורים מרקע נמוך דיווחו שהם שבעי רצון ממיקום החוג לעומת 

מההורים דוברי העברית מרקע נמוך. ככלל, ניתן לראות כי עמדותיהם של הורים דוברי ערבית לגבי זמינות 

מרבית ההורים דוברי הערבית שבעי ת. בנוסף, ניכר כי החוגים חיוביות יותר מאלה של הורים דוברי עברי

  . סבורים כי מגוון החוגים בתוכנית רחבכי הם רצון משעות הפעילות של החוגים ו

בחלק מהחוגים נדרשו הסעות, אשר  הכבידו  הדיווח הגבוהים, חשוב לציין כי ייחד עם זאת, ועל אף שיעור

הרישום היה נמוך בגלל שעות אחר לחוגים, כדברי רכז יישובי: "על ההורים וצמצמו את מידת הרישום בעיקר 

הדתי והחרדי רובם הצלחנו לרשום אותם בתוך בתי ". רכז יישובי נוסף ציין ש: "הריים, לא נתנו הסעותוהצ

". חלק קטן הספר. אלו שמחוץ לבתי הספר, החילוניים והערבי, קרו כמה תהליכים שגרמו לרישום נמוך

אנחנו במתנ"ס ספגנו את ההסעה לסוגיית ההסעות ומצאו לכך פתרונות. רכזת יישובית: " מהיישובים נרתמו

סוגיית מתוך כך עולה ש ".ולא הייתה שום בעיה. להפך, תלמידים רצו להצטרף כי זה קרה מחוץ לכפר

. תוכניתנשירה מהוהיא אף מהווה גורם ב ,רכיב מרכזי בהחלטה להירשם לתוכניתמההסעות מהווה 

הורים. תיפתר על ידי השסוגיית ההסעות תמצא מענה על ידי הרשויות ובעיקר  , ככל הנראה,מניחה תוכניתה

שהחוג לעובדה ישנם תלמידים שציינו ש ם נותנים מענה לכל שנת הלימודים.בפועל, פתרונות אלו חלקיים ואינ

על מידת נכונותם להשתתף  השפעיש האינו מקיים רצף עם יום הלימודים ו/או אינו מתקיים בבית הספר, 

  .ממנו שובבחוגים. לטענת התלמידים, לאחר שכבר חזרו לביתם מבית הספר קשה להם לצאת 

  

  נוכחות במפגשים

תית של החוגים, הייתה יהמהות האמ אתהבינו לאחר שהתלמידים נרשמו לתוכנית ועל פי דיווחי המרואיינים, 

על ידם לעבור לחוגים אחרים מאלו שנבחרו התלמידים חלק משל רצון אך לצידה ניכר מועטה  נשירה

בהתחלה " :רכזת בית ספרית. מספר חוגים וצעובהם השביישובים/בתי ספר  בעיקר . הדבר בלטמלכתחילה

שלושה ואז חזרו כולם. לדעתי היה קצת הלם בהתחלה -היו המון שפרשו ולאחר מכן חזרו, יצאו לשבועיים

וכנראה שמדברות ביניהן ואז מבינות שזה כיף, יש דינמיקה, יש פעילויות שמותאמות להן  ,מבחינת התוכן
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לנוכחות בחוגים  דמתהנוכחות התלמידים בחוגים  ,התייצבה תוכניתלאחר שהלפי דיווחי המרואיינים, ". ובאות

הרכזים  .)או לשיעור ההגעה ליום לימודים רגיל במסגרת בתי הספר( כניתותהאחרים שאינם במסגרת 

לפי הדיווחים רוב התלמידים , "תלמידים בחוגים נוכחותומעלה של  70%-טענו לם ים והיישובייהאזורי

אצלי כולן מגיעות, חוץ מהיעדרויות " :המדריכים מציגים תמונה דומהגם ו ."מהמקרים 75%- מגיעים, ב

  ". טבעיות

בהם התלמידים נשענים על שבתי ספר , בעיקר רמת הנוכחות נמוכה יחסית עדיין ישנם בתי ספר שבהם

לפעמים להורים קשה עם האיסוף אחר " :ודיםיום הלימעם ברצף לא מתקיים חוג או כאשר הו/הסעות פרטיות 

בעיה  . ישתלמידים 15וכיום נותרו  ,תלמידים שזה בערך חצי מהפוטנציאל 22בהתחלה נרשמו ", "םיהריוהצ

שהצורך להוסיף לחוגים מענה לוגיסטי מקשה על התלמידים ועל  ". נדמהלהרבה הורים אין רכבים ,של הסעות

 בושנוצר מצב כך מסיבות של פרנסה או מהיבטי תודעה. הורים אינם זמינים לבהן השהוריהם. ישנן משפחות 

עקב  אינם יכולים להשתתף בהם, םלחשיפה לחוגימאחרים יותר זקוקים כי הם תלמידים שייתכן דווקא ה

   מגבלות לוגיסטיות.

הוא המחויבות של התלמידים לאורך על מידת נוכחות התלמידים בחוג גורם נוסף שמשפיע חשוב לציין כי 

המחויבות של הילדים, אינה נובעת בהכרח מהעלות הנמוכה של החוגים, "שטבעית שחיקה מדובר ב .השנה

עניין אותם, זה משעמם לא " ; "אני חושב שתופסים כמו כל חוג רוצה להאמין שהעלות הנמוכה לא משפיעה

רכזים יישוביים ו/או אזוריים שהציעו חוגים  היוחוגים שנבחרו, ב". כדי להתמודד עם חוסר העניין לטענתם

 וובלבד שיימצא פתרון לאותם תלמידים שבחרו חוג שאינו מתאים להם או שנשחקו מהשהייה ב ,חליפיים

בשביל לא לאבד את הילדים " :ות הולמיםבחלק מהמקרים נמצאו פתרונ ,לטענת הרכזים .שנהבמהלך ה

". הפתרונות לא קרה לי שנסגר חוג וילדים לא הגיעו, הם עברו לחוגים אחרים שנפתחו .מסגרות חדשות נפתחו

יחד עם זאת, יש לציין  בוצעו לרווחת התלמידים. הםאינם שכיחים, אך במקרה קיצון במענה על הצורך תנו ישנ

על או  100%מהחוגים שיעור הנוכחות של התלמידים עומד על  60%-ב כיעולה מדיווחי המדריכים כי 

  .80%- ל 70%ד על בין ממהחוגים שיעור הנוכחות ע 37%- ב .100%כמעט 

  

  במערכת דיווח נוכחות

ה שהרכזים אינם מחוברים למערכת לע ,מידת הנוכחות בחוגים מהיים יניסיון לברר בקרב הרכזים הבית ספרב

במידה כפועל יוצא,  סים."ידי המדריכים ישירות למערכת החברה למתנ הרשמי מבוצע עלהדיווח ו ,הדיווח

את שיעור לברר מעוניינים  )סים"אינם משתייכים לחברה למתנ(שם ו/או היישוביים יהרכזים הבית ספריש

ה או ללכת לחוגים עצמם ולבצע ספירה מקבילעליהם כלומר,  ,עליהם לבצע זאת פיזיתבחוג מסוים, נוכחות ה

 מבצעים זאת אינםרכזים שלהם מספר חוגים בבית הספר כיוון שכך, סים. "למחשבי החברה למתנ לגשת

אם ילד  .יש אפליקציה למדריכים ולי אין שום גישה לזה, אני לא באמת יכולה לדעת ...לא יכולה לדעת" בהכרח:

בית רכזים הלש ,ןמכא ".וזה חשוב שאני אוכל לקבל מידע ,מדריך נחמד הוא יעדכן אותיהלא מגיע זמן רב ו

להם מעט חוגים או ש. רכזים השתתפות התלמידים בחוגיםשיעור אחר  לעקובמוגבלת יכולת ם ייספר

ה נשענת על מערכת ניוזמה מקומית שאינב מדובר , אולםמוטיבציה גבוהה, יפעלו לשם קבלת תמונת נוכחות

אינם משמשים כלי מדריכים לחברה למתנ"סים והנוכחות עוברים ישירות מה דיווחי, למעשההדיווח הרשמית. 

על שבמידה  על כן, שאינם משתייכים לחברה למתנ"סים. היישובייםהרכזים ם או יהרכזים הבית ספרי בעבור
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לעקוב אחר רמת הנוכחות, הרכזים אינם חשופים מוטלת אחריות ם יישובייההרכזים ים או יהרכזים הבית ספר

  .למידע הקיים שעשוי לסייע להם במימוש אחריותם

  

  מיקום הפעילות ותפקיד בית הספר כגורם מתווך   .ו

ר ראינו קודם, מרבית בכנית. כפי שכוהרשמה לתלרבה בעידוד התלמידים לבית הספר נודעה חשיבות 

 לגבימציג את דיווחי התלמידים  12בית הספר. לוח דרך כנית דרך המורה או ווההורים נחשפו לתתלמידים ה

מהתלמידים דוברי העברית  45%- רק כ. ניתן לראות כי תוכניתלהירשם ל בה בית הספר עודד אותםש מידהה

מהתלמידים  75%, לעומת במידה רבה או רבה מאוד תוכניתדיווחו שבית הספר עודד אותם להירשם ל

     דוברי הערבית שדיווחו כן.

  

, שיעור המסכימים עם תוכניתהתלמידים לגבי מידת מעורבות בית הספר בהרשמה ל: דיווחי 12לוח 

  כלכלי-ההיגד, לפי מגזר שפה ורקע חברתי

בית הספר עודד אותי להירשם לחוג 

 "חוג לכל ילד" תוכניתבמסגרת ה

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 43% סה"כ

 42% גבוה

 43% בינוני

 45% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 75% סה"כ

 69% בינוני

 76% נמוך

  

  מיקום החוג

לבית  ,, מתנ"ס או מרכז ייחודי) נודעה חשיבות רבה. כזכור, לפי עקרונות התוכניתבית הספרלמיקום החוג (

חלק , כאמור. הספר אין אחריות ישירה לתפעול החוגים והוא משמש כגורם מעודד ומתווך בלבד וכאכסניה

, וחלק מהחוגים נערכו מחוץ לבתי הספר קצר מבית הספר מהחוגים התקיימו בבתי הספר או במרחק הליכה

). 11%4העומדים על  הנשירהשיעורי על (וכן  שיעורי ההרשמההשפעה על למיקום החוג שכשבפועל התברר 

קלה על ה ,מוכרתתלמידים בשהייה במסגרת ה שחשיםהביטחון כמו גם  ,ההמשכיות של יום הלימודים

 .תוכניתל להירשםההחלטה 

חוגים. המיקומים הרכי והחוגים התקיימו בשלוש מסגרות שונות על פי בחירת היישובים והמשאבים הזמינים לצ

  לכל אחד מהמיקומים שנבחרו יתרונות וחסרונות: סים ואטרקציות יישוביות."ספר, מתנשנבחרו הם: בתי 

  

בהם הנגישות שביישובים חלק נכבד מהחוגים התקיימו בבתי הספר בהמשך ליום הלימודים.  – בתי ספר

לחוגים עד כה הייתה נמוכה יחסית, רמת המחויבות הבית ספרית לקיום החוגים הייתה גבוהה יותר, בעיקר 

                                                           

 

ניתן היה לאמוד את שיעור התלמידים שנשרו . עקב שיטת הדגימה לא במחוז מובילי התוכניתעל ידי שיעורי הנשירה נמסרו  4

 .מהתוכנית
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הלת בחלק מבתי הספר צוות בית הספר, המנ .בהם בלבדהחרדי, אך לא במגזר ם במגזר הערבי וביישובי

בתי הספר השתדלו, מי " :והמורות שיתפו פעולה באופן מלא ותרמו להצלחת החוגים, כדברי רכזת אזורית

. היא התקשרה באופן אישי 100%שלחץ יותר הצליח יותר. הייתה מנהלת חב"ד בנות, אמרה אצלי יהיה 

  ". אל תפספסו זה שקל למפגש ,להורים. היא אמרה

מתוך תפיסת , התגייסו באופן מלא לקיום מיטבי של החוג בבית הספרבמקרים אחרים צוותי בתי הספר 

כאשר זה קורה " :מנהל בית הספר) וא גםרכז בית ספרי (שה .איכותם בבית הספרלאחריות למימוש החוגים ו

אני יותר שולט ויותר יודע מה קורה אצלי, מאיפה לי לדעת שהם יוצאים לשחק כדורגל במגרש  ,אצלי

מחויבות בית ספרית לקיום מוצלח של החוגים סייעה להגברת הרישום כך עולה שמתוך  "העירייה?

בהם המציאות הכתיבה את קיום החוגים בבתי הספר. שישנם מקרים . מוצלח במסגרת בית הספרהביצוע הו

בהם לא ניתן לשלוח את התלמידים למתנ"ס או למקומות ציבוריים אחרים עקב שים, ילמשל, בבתי ספר חרד

יש לעיתים חובה להשתמש בבתי הספר, בעיקר חרדים, מכיוון בהפרדה מגדרית, רכז יישובי: "הצורך 

  ". אפשר לייצר הפרדה- שבמתנ"ס אי

. בבתי התלא הקלו על קליט ךתוכנית, אהישנם בתי ספר שאומנם אירחו את לעומת בתי הספר החרדיים, 

למתנ"סים, העבירו מטלה לבתי הספר, כפי הספר הללו הייתה תחושה שמשרד החינוך, באמצעות החברה 

בתי הספר הרגישו שהחברה למתנ"סים הפילו עליהם את התיק. היו אחד מהרכזים האזוריים: " בטאשהטיב ל

". מקרים שהיה קשה לשלב אותם, הם התנגדו למהלך, תחושה שמשרד החינוך לא תקשר זאת באופן נכון

ם היו צריכים להיאבק ים והרכזים היישובייהרכזים הבית ספריבפועל, הדבר בא לידי ביטוי בכך שהמדריכים, 

ן אהיה הרבה בלגרכז בית ספרי: " ניקיון ועוד.למיקום הכיתות, לתהליך הרישום, על נושאים שונים הקשורים ל

קיים קושי בקיום החוגים ", רכז יישובי: "ברישום, קיבלנו הנחיה שהמזכירות צריכות לעשות, הן לא הסכימו

כל פעם בכיתה אחרת ולא ניתן ב". זאת ועוד, חלק מהמדריכים הצביעו על כך שהחוגים מתבצעים פרבבתי הס

, חלקם כמו כןלהשאיר ציוד בבתי הספר, כלומר על המדריכים לשאת עימם את הציוד בכל פעם מחדש. 

  לא נפתרה.ולאחריו הצביעו על כך שסוגיית ניקיון הכיתות לפני החוג 

את קיום החוגים בבית הספר מעצים את החוגים ושעולה בעיקר במגזר הערבי,   מהראיונות בנוסף,

גים ומחויבות ההורים לרישום ולהמשכיות החניכר כי הדבר תלוי גם ב ,. מתוך כךחשיבותם בעיני ההורים

 אני רואה מחויבות הרבה יותר גדולה כאשר החוג קורה בבית ספר, הורים נוטים": רכז בית ספרי .בבתי הספר

   ".לחשוב שזה רציני יותר ודואגים שהבנים יגיעו

  

"ס/יישוב שני באחד מ , לרוב,הדבר היה תלויו, יש יישובים שהחליטו לקיים פעילויות מחוץ לבתי הספר – מתנ

  מרכזיים: גורמים 

ם ואזוריות, היבטי ההסעה והפעילות היישובית הבלתי פורמלית, בעיקר בקיבוצים, הובילה לקיהבמועצות 

   .בית ספרית-הפעילות במסגרת יישובית חוץ

יתרון יחסי לקיום  היהמשאבים התומכים את קיום החוגים או שלא היו בבתי הספר  כאשרבמקרים אחרים, 

במקרים , כמו כן ., הפעילות הועתקה למתנ"סים)למשל חוגי טניס, התעמלות אומנותית ועוד( החוג במתנ"ס

 נמצא בהם שואילו במקומות  ,בוצע בבית הספר אכן מה שניתן לבצע בבית הספר , קרי,רבים בוצע שילוב

התשתיות בבתי הספר לא " :רכזת יישובית .הפעילות למתנ"סהועתקה  ,מתנ"סקיום החוג ביתרון יחסי ל

כאן. השילוב של מתנ"ס ובתי הספר עונה על  לבצע יםלבצע שם את כל החוגים. יש חוגים שחייב ותמאפשר

  ".הצורך
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במתקני היישוב לטובת אטרקציות שלא קיימות בבית  נעשה שימושבחלק מהיישובים  – אטרקציות ייחודיות

מקרים מדובר באומנם בריכות יישוביות לחוגי שחייה.  או החלקה על הקרח ,הספר או במתנ"סים. לדוגמה

 )היכמו חוגי שחי( וימיםאף שבמקרים מס, חוגים אלו זכו לביקוש ולהערכה לרוב. קיימיםאלו  אך ,בודדים

  . כולה לאורך השנה תקיימהלא ההפעילות 

  

היתרונות הבולטים של קיום החוגים בבתי הספר מתמקדים בהיבטי הרציפות והתשתיות ניתן לסכם ולומר כי 

אפשרויות ב קשוריםיום פעילויות מחוץ לבתי הספר לו היתרונות הבולטים בקיוא ,הפיזיות והארגוניות המוכרות

החסרונות  יכול להציע לתלמידים. ינוית הספר אשבוחשיפה לפעילויות ייחודיות שהמתנ"ס/יישוב מספקים ה

 מוכנות להירתםבבתי הספר  שביחס אליהן ניכרת  בקיום החוגים בבתי הספר נראים כמחלות ילדות

הפעילויות, על הצורך להיעזר הרציפות של - בית ספרית נשענות על אי- , ואילו החסרונות בפעילות חוץלפתרונן

  ת הספר.יב גון מסגרתכ ,הישענות על מסגרת חברתית ופיזית מוכרת- בהסעות פרטיות ועל אי

  

  ם האזורייםמפגשיה  .ז

שמה לה למטרה לקדם קירוב לבבות בין תלמידים יהודים  תוכניתמעבר להשתתפות התלמיד בחוג, ה

קיום טורנירים אזוריים ותערוכות במרבית החוגים  , זאת באמצעות(ובין תלמידים בכלל) לתלמידים ערבים

מספר המפגשים האזוריים, הטורנירים ו/או לגבי  מציג את דיווחי התלמידים  13לוח . תוכניתהקיימים ב

במהלך השנה לראות כי מרבית התלמידים ציינו כי  ואפשר ,בהם השתתפו במהלך השנהשהתערוכות 

מהתלמידים דוברי הערבית ציינו  32%-ידים דוברי העברית ומהתלמ 25%- . כהשתתפו במפגש אחד לפחות

מהתלמידים דוברי העברית ציינו כי במהלך השנה  29%לעומת זאת,  מפגשים אזוריים. 6-שהשתתפו ביותר מ

  .דוברי הערביתמהתלמידים בלבד  8%לעומת   ,כלל לא השתתפו במפגש אזורי

  

  פר המפגשים האזוריים אשר התקיימו במהלך השנה, סמלגבי : דיווחי התלמידים 13לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע 

הטורנירים/ תערוכות  במסגרת החוג, בכמה מפגשים אזוריים השתתפת במהלך השנה?

/ מפגשים אזוריים היו 
 6מעל  5-6 3-4 1-2 0       * מעניינים

 דוברי עברית
משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 73% 27% 7% 10% 26% 29% סה"כ

 66% 20% 6% 12% 27% 35% גבוה

 71% 25% 7% 9% 29% 30% בינוני

 76% 33% 8% 11% 22% 26% נמוך

 דוברי ערבית
משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 74% 32% 14% 19% 27% 8% סה"כ

 70% 40% 10% 24% 19% 7% בינוני

 74% 31% 15% 18% 28% 8% נמוך

  אחד לפחות /תערוכה/מפגשההיגד מתוך התלמידים שציינו שבמהלך השנה השתתפו בטורניר*שיעור המסכימים עם 

  

התלמידים שציינו שהשתתפו במפגש אזורי אחד לפחות התבקשו לציין באיזו מידה המפגשים האזורים היו 

ערבית, ציינו שהמפגשים היו דוברי העברית והמהתלמידים, דוברי  75%- שכמעניינים. מהתוצאות עולה 
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חלה ככל שהרקע החברתי היה נמוך יותר כך לראות כי אפשר עוד . מעניינים במידה רבה או רבה מאוד

  מפגשים האזורים. שמצאו בלמידת העניין  נוגע עלייה בדיווחי התלמידים ב

 לא כללההפעילות  כלל דרךבו, התקיימו מפגשים אזורייםבחלק מהיישובים רק  עולה כיבשטח מהראיונות 

החוגים ביישוב, מאחד ב רקבהם המפגש התקיים, הוא התמקד שבמקרים כך, את כל המשתתפים בחוגים. 

בשבוע הבא קבוצות השחמט ישתתפו במתנ"ס משתי הקבוצות, אנחנו נארח " :רכז יישובי .לדוגמה שחמט

במרבית  זאת,יחד עם ". בתחום האומנות, יש לנו הרבה קבוצות אומנות ואנחנו נזמין מישובים אחרים

 :רכזת יישובית .זו, גם אם הנושא מוכר והוזכר כנושא שיתקיים במהלך השנהכפעילות  התקיימה לאהיישובים 

תנו על מרתונים או מפגשים בין כמה יישובים, אבל אצלנו לא היה ולא עשינו שום דבר יבתוכנית דיברו א"

אף ". כך לא אמרו כלום ולא עשינו כלוםאני זוכרת שדיברו על זה בתחילת השנה אבל אחר ";  "במשותף

בהם שימים  , דהיינו"ימי שיא" התקיימובאופן חלקי, בכל הישובים  התקיימה רקיישובית - שהפעילות הבין

 שילבו את משפחות התלמידיםימי השיא  בחלק מהמקרים ל באווירה חגיגית.והפעילות החוגית מוצגת לעיני כ

  .כצופים

 

ערבית הדוברי שלדברי המרואיינים . לאוכלוסייה הטרוגניתפנתה "חוג לכל ילד"  תוכנית ,פרק זה לסיכום

מרבית ההורים כי הם נחשפו  ציינו . בהקשר זהלרוב היה מדובר בחשיפה ראשונה לחוגים ,חרדיםהו

מרבית  .מהצפוי שיעורי ההרשמה לתוכנית היו גבוהיםככלל, ש, לתוכנית בעיקר דרך בית הספר והמורה

בית בעברית) או הדוברי קרב שרשמו את ילדם לתוכנית בעיקר באמצעות האינטרנט (יותר ב דיווחוהורים ה

מהתלמידים דוברי העברית  45%- רק כמדיווחי התלמידים עולה כי בנוסף, ערבית). הדוברי קרב הספר (יותר ב

עוד שדיווחו כן. דוברי הערבית  מהתלמידים 75%לעומת  ,דיווחו שבית הספר עודד אותם להירשם לתוכנית

של ביצוע מוצלח למחויבות בית ספרית לקיום מוצלח של החוגים סייעה להגברת הרישום ומההערכה כי  עולה

  .במסגרת בית הספרהתוכנית 

דוברי תלמידים  .בעדיפות ראשונה ציינואותו ששובצו לחוג דיווחו ש )85%-(למעלה מ התלמידיםרבית מ

לעומת  67%( מבחר החוגים בתוכנית היה גדוללדעתם מתלמידים דוברי עברית כי ערבית דיווחו יותר 

ערבית דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מזמינות החוגים ההורים דוברי ה. בדומה לתלמידים, גם )52%

 צפתהלאורך השנה נ ,כנית והמרואייניםולדברי מובילי התדוברי עברית. בנוסף, יש לציין כי בהשוואה להורים 

  .רצון לעבור לחוגים אחרים מאלו שנבחרו מלכתחילה לצדמהתוכנית מועטה  נשירה

), היכן  במועצות האזוריותגבוה ( כלכלי-יחברת עברית מרקע היחד עם זאת, חשוב לציין כי בקרב דוברי 

מתרבות שעות הפנאי, מידת האטרקטיביות של החוגים בלתי נפרד חלק לרוב  יאההשתתפות בחוגים הש

 זמני ביןהיכולת להתאים לעיתים עומס החוגים וחוסר  עוד נמצא כי במסגרת התוכנית הייתה נמוכה יחסית.

חוגים שהציעה התוכנית צמצם את הרישום להחוגים  בין מועדיואליהם התלמידים כבר נרשמו שהחוגים 

יותר מסונכרנת התארגנות מוקדמת ו ,גם בקרב מיעוט מדוברי הערבית. ייתכן שבהמשךזאת ו, תוכניתב

על בעיקר בחלק מהחוגים נדרשו הסעות, אשר  הכבידו כי לציין  חשוב. עוד תגביר את מידת הרישום

זקוקים  מן הסתםתלמידים שדווקא הבו שוכך למעשה נוצר מצב  ,ההורים וצמצמו את מידת הרישום לחוגים

  . עקב מגבלות לוגיסטיות אינם יכולים להשתתף בהםלחשיפה לחוגים, מאחרים יותר 
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 שביעות רצון מבחינת תוכן, איכות החוג וההיבטים הלוגיסטיים .3

כנית. דיווחים אלה ולמידת שביעות רצונם מהתהנוגעים בפרק זה יוצגו דיווחי התלמידים, ההורים והמדריכים  

הנתונים יוצגו לפי מגזר  .תוכניתיושוו לדיווחיהם של תלמידים והורים המשתתפים בחוגים שלא במסגרת ה

  כלכלי. - שפה ורקע חברתי

  

   החוג איכותתפיסת   .א

שביעות הרצון מהחוג והביקוש לחוג, תוך השוואה לחוגים מקבילים  לפין להעריך ניתהנתפסת החוג את איכות 

 יםמעורבההניתנים במסגרות אחרות. מרבית התלמידים והוריהם ציינו שהם מרוצים מהחוג. בעלי התפקידים 

שומעת הרבה מאוד אני " :רכזת יישובית ההחוגים זוכים לקבל משוב חיובי, כפי שהעידשל  ההדרכבבניהול או 

 15ולוח  14לוח ". לא נופל מאף חוג, בחלק מהמקרים אפילו יותר" :רכזת אזורו", משובים חיוביים מאוד

  ל החוג. שביעות רצונם מהיבטים שונים שעל  את דיווחי התלמידים והוריהם  יםמציג

ביעות רצונם מהחוגים בתוכנית, שיעור המסכימים עם בנוגע לשצפון) מחוז (: דיווחי תלמידים 14לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע  ,ההיגדים

      
אני מרוצה 
מהמפגשים 

 בחוג

אני מרוצה 
 מהמדריך בחוג

המפגשים בחוג 
 מהנים

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 84% 82% 81% סה"כ

 80% 76% 78% גבוה

 89% 84% 84% בינוני

 82% 83% 80% נמוך

דוברי 

 ערבית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 87% 82% 83% סה"כ

 78% 76% 79% בינוני

 88% 83% 83% נמוך

  

 שבעי רצון ערבית,העברית והן דוברי ה, הן דוברי התלמידיםמ 80%- למעלה מ עולה כי 14תונים בלוח נהמ

תלמידים בהתייחס ל . בנוסף, מרבית התלמידים ציינו שהמפגשים היו מהנים.מהמפגשים בחוג ומהמדריך

זו של דוברי עברית, ניתן לראות כי שביעות הרצון מההיבטים השונים של תלמידים מרקע גבוה נמוכה במעט מ

 בקרבתלמידים דוברי ערבית, ניכר כי שביעות הרצון מההיבטים השונים תלמידים מרקע בינוני. בקרב 

  . נמוך תלמידים מרקע בינוני נמוכה מזו של תלמידים מרקע

מההורים  80%-כבו משתתף ילדם. כפי שניתן לראות, שמציג את שביעות הרצון של ההורים מהחוג  15לוח 

משתתף במסגרת התוכנית. יחד עם זאת, ניכר כי בו ילדם שמהחוג שבעי רצון במחוז צפון דוברי העברית 

מעט הארץ, שבעי רצון חלקי שילדם משתתף בתוכנית, וכן הורים דוברי עברית משאר  הורים דוברי ערבית

  . יותר
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  ,המסכימים עם ההיגדים , שיעורמהחוגעל שביעות רצונם ) שאר הארץ(צפון ו: דיווחי הורים 15לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע 

    

אתה שבע 
רצון מאיכות 

התוכן של 
 החוג

החוג ענה על 

 ציפיותייך

החוג נתפס 

בעיניך 
 כאיכותי

החוג נתן 

לילדך ערך 
 מוסף

דוברי 
 עברית

 צפון 
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 79% 80% 79% 85% סה"כ

 78% 75% 75% 86% גבוה

 77% 80% 83% 85% בינוני

 84% 82% 75% 81% נמוך

משתתפים  ארצי

 בחוגים

 82% 90% 85% 84% סה"כ

 83% 87% 81% 81% גבוה

 82% 93% 88% 86% בינוני

 80% 86% 86% 84% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון 
משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 82% 87% 82% 88% סה"כ

 80% 80% 79% 81% בינוני

 83% 89% 83% 90% נמוך

משתתפים  ארצי
 יםבחוג

 82% 82% 75% 85% סה"כ

 86% 79% 77% 81% בינוני

 75% 86% 73% 91% נמוך

  

העריכו את החוגים בתוכנית  בשאר הארץדוברי העברית מההורים  90%- כי בעוד שעוד ניתן לראות 

מההורים שילדם משתתף בתוכנית העריכו את  80%ציינו שהחוג ענה על ציפיותיהם, רק  85%- כאיכותיים ו

ציינו שהחוג עונה על ציפיותיהם. מנגד, בקרב הורים דוברי ערבית נראית מגמה  79%-החוגים כאיכותיים ו

 באופן חיובי תוכניתת החוגים בהעריכו אלרוב ית לפיה הורים לתלמידים אשר משתתפים בתוכנוהפוכה, 

   . משאר הארץהורים יותר מ

החשיפה הקודמת לחוגים  חוסרמהראיונות עולה כי בקרב האוכלוסיות שלא נחשפו לחוגים טרם התוכנית, 

שאים לראשונה לנואשר נחשפו תלמידים הדבר בלט בייחוד אצל כלפי התוכנית.  לתחושות מאוד חיוביות גרמה

זו הפעם הראשונה " :מדריך .גבוהה יותר מאיכות החוגים הביעו שביעות רצוןאשר שלא נחשפו אליהם בעבר, 

מרבית התלמידים  ."ולכן הם כל הזמן פעורי פה ומאד מרוצים ,שתלמידים לומדים חוג כזה בגיל הזה

אני אוהב לבוא " ;"את החוגמאוד אוהבות אנחנו " :שהשתתפו בראיונות מציינים את שביעות רצונם מהחוגים

". מתוך הראיונות . אין בבית ספר שלנו דברים כאלהית. לומדים ומציירים דברים חדשיםללמוד בחוג לאנגל

החוגים, אולם ישנם גם קולות של טיוב לו ההתאמדאגו לכנית וועולה שבתי הספר שיתפו פעולה עם הת

שביעות בכל הנוגע למידת ו תוכניתמוצלח של האחרים, כפי שיוצג בהמשך, המצביעים על אתגרים בקיום 

  הרצון של התלמידים מהחוגים. 

משכפלים את  יישוביים השקיעו מחשבה באיתור חוגים שאינםרכזים ההרכזים הבית ספרים והניכר ש כמו כן 

אליהם התלמידים נחשפים, במטרה לייצר ייחוד (לעיתים שאחרות הפעילויות את ההנעשה בבית הספר או 
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אחרים המתייחסים לאיכות בתכניות יישוביות).  הימנעות מפגיעההתחבר גם למטרות אחרות, כגון הדבר 

ניתן להגיע. לטענת אותם מרואיינים, לא באמת ניתן  ןאליהשהחוג, מציינים שאיכות החוג נמדדת גם בתוצאות 

 :רכזים יישוביים .ותואיכמאת הציפיות מהחוג ו עדכן ועל כן יש ל ,שעה בשבועבהשקעה של להגיע לתוצאות 

אנחנו " :תלמידים ."חוג כדורסל זה פעמיים בשבוע, כאן נותנים רק אחד", "מה אפשר ללמוד בשעה בשבוע?"

ההתייחסות לאיכות החוג  ".. בקושי מספיקים משהובחימום ואז הזמן נגמר לנורק מתחילים  ,מגיעים לדבקה

. במגזרים שחשופים פחות לחוגים, כגון המגזר הערביבעיקר עולה  או התוצרים שלו אהתוצהשל בהקשר 

להם קשר ישיר שלחוגים ועד  כדורסלו , מדבקההתייחסות זו לאיכות החוגים עולה בכלל מאפייני החוגים

  לתהליכי למידה בית ספרים, כגון אנגלית ומתמטיקה. 

  

   שביעות הרצון מהמדריך ושל המדריך  .ב

ככלל, מרבית ידי החברה למתנ"סים, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש.  גויסו על תוכניתהמדריכים ב

המבצעים חוגים במסגרות רבות ומגיעים לבית הספר לטובת חוג  ,הם מדריכים מקצועיים תוכניתהמדריכים ב

בו שהמלמדים בשעות הבוקר בבית הספר בודד או מספר חוגים ברצף. בנוסף, חלק מהמדריכים הם מורים 

במסגרת  חוג ממשיכים את יום עבודתם בהעברת הם ולאחר מכן ג (או בבתי ספר סמוכים),והח מתקיים

  . 6עוד על מאפייני המדריכים ראה בפרק  .תוכניתה

שבעי רצון  ערבית)דוברי העברית וה(דוברי  התלמידיםמ 82%, פרק א'ב 14לוח כפי שכבר ראינו ב

ככלל, המדריכים זוכים להערכה רבה ממרבית התלמידים, ההורים והרכזים. התחושה  .תוכניתמהמדריכים ב

 ינםונראה שישנה העשרה בתחומים שא ,שהמדריכים מכבדים את התלמידים, האווירה נעימה ומכבדתהיא 

המדריכה אוהבת אותנו והיא מסבירה לנו הכול, ולפעמים חוזרת " :. תלמידיםאצל התלמידים כלל רךנחווים בד

אני " ; "אוהבת מאוד את החוג. הכול, מדריך מאוד נחמד" ; "על ההסבר שלה כמה פעמים עד שאנחנו מבינים

כל "" ; בזמן קתוקתמשני המדריכים נהדרים. הכול " ; רכזת בית ספרית: "אוהבת להגיע לחוג בגלל המדריכה

ד נהנה מהיכולת שלהם ואני מא ,יוצאים מן הכלל, הם נותנים מכל הלב ,ללא יוצא דופן ,המדריכים

  ". ומהמקצועיות שלהם

דוברי  בה העריכו את המדריך כמעניין. בקרב תלמידיםשמידה ה לגבימציג את דיווחי התלמידים  16לוח 

 77%לעומת  דיווחו שמדריך החוג מענייןם המשתתפים בתוכנית תלמידיהמ 73%עברית ניתן לראות כי ה

מהתלמידים  80%ערבית, מהממצאים עולה כי הבהתייחס לתלמידים דוברי . בשאר הארץמהתלמידים 

 מהתלמידים 75%-בעוד שרק כ המשתתפים בתוכנית, בעיקר מרקע נמוך, דיווחו שמדריך החוג היה מעניין

   המשתתפים בחוג דיווחו כן. משאר הארץ
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  כלכלי- יחברת המדריך, לפי מגזר שפה ורקע שיצר מידת העניין גבי : דיווחי תלמידים ל16לוח 

 המדריך היה מעניין

דוברי 
 עברית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 73% סה"כ

 70% גבוה

 75% בינוני

 74% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 77% סה"כ

 78% גבוה

 75% בינוני

 74% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 80% סה"כ

 70% בינוני

 82% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 72% סה"כ

 72% בינוני

 72% נמוך

  

מידת שביעות הרצון מהמדריך של הורי התלמידים, הן במחוז בשני מגזרי השפה, ת כי ניתן לראו 17מלוח  

מרקע גבוה דיווחו מצפון הארץ הורים  . עם זאת, 90%- ועומדת על כ דומה היא בשאר הארץצפון והן 

הפוכה  מגמת דיווחלעומת  ,שביעות רצונם מהמדריךעל מהורים מרקע בינוני ונמוך יותר  גבוהיםבשיעורים 

הורים מרקע בינוני ונמוך דיווחו יותר מהורים שילדם  ,בשאר הארץלראות ש כמו כן, אפשר. בשאר הארץ

בכל הקשור למדריך, ל נראה כי והכ-סךב החוג. משתתף בתוכנית על כך שלילדם קשר טוב עם מדריך

בהתייחס להורים . דיווחיהם של הורים דוברי עברית בצפון דומים לאלה של דוברי עברית בשאר הארץ

בצפון ההורים דיווחו  - למעט הקשר עם המדריך , נראה כי מגמת הדיווח דומה לדוברי העברית דוברי ערבית

 ייחוד, ב87%לעומת  93%( כך שלילדם קשר טוב עם המדריךבשכיחות גבוה יותר מבשאר הארץ על 

  בקרב הורים מרקע נמוך). 
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לפי מגזר שפה  ,ממדריך החוג, שיעור המסכימים עם ההיגדים (צפון וארצי) : שביעות רצון ההורים17לוח 

  כלכלי- יחברת ורקע 

    
מדריך החוג 

  היה סבלני

לילדך קשר 

טוב עם 
 מדריך החוג

אתה שבע 

רצון ממדריך 
 החוג

דוברי 
 עברית

 צפון
משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 88% 86% 93% סה"כ

 96% 82% 94% גבוה

 87% 88% 93% בינוני

 86% 84% 91% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 88% 87% 90% סה"כ

 84% 79% 85% גבוה

 91% 95% 95% בינוני

 93% 92% 93% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 88% 93% 89% סה"כ

 89% 91% 91% בינוני

 88% 93% 89% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 87% 87% 91% סה"כ

 82% 91% 93% בינוני

 94% 83% 89% נמוך

  

מהמדריכים  94% המדריכים מהתוכנית. מהממצאים עולה כי של רצוןהגם שביעות  נבחנה כחלק מההערכה

מהם דיווחו שירצו להמשיך ללמד במסגרת  80%-וכ ה' להשתתף בתוכנית- דיווחו כי ימליצו לילדי כיתה ד'

שבעי רצון במידה  תוכניתהמדריכים במרבית כי   19מלוח  עוד עולה  גם בשנת הלימודים הבאה. תוכניתה

ונומיה מלאה בבחירת התכנים יש להם אוטשהם חשים כי ו) 81%רבה או רבה מאוד מהציוד שסופק להם (

  .)91%המועברים בחוג (

  

  איכות החוגים את (מחוז צפון) תפיסת המדריכים: 18לוח 

 – מדד מסכם
תפיסת המדריכים 

 איכות החוגים את

יש לך אוטונומיה 
מלאה בבחירת 

התכנים 
 והפעילויות בחוג

ענייני המנהלת 
(בדיקת נוכחות, 
ענייני משמעת 
וכו') לא גוזלים 

יקר זמן 

  * מהמפגש

משך זמן 
המפגש לא ארוך 

 * מידי

פעמים רבות 

אתה לא נאלץ 
להתמודד עם 
ענייני משמעת 

 * בחוג

אתה נהנה ללמד 
במסגרת 

 והחוג תוכניתה

יש לך את כל 

הציוד הדרוש 
להעביר כל 

מפגש על הצד 
 הטוב ביותר

74% 91% 54% 76% 46% 94% 81% 

  כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר *נוסח מחדש לחיוב

  

, תוך שהם מציינים לחיוב את המשאבים הניתנים מהתוכנית גם מהראיונות עולה כי מרבית המדריכים מרוצים

בקשר עם הרכזת הבית ספרית, כל מה שאני צריכה אני מקבלת. היא תמיד להם למימוש החוג באופן מיטבי: "
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אוגדן, משתמשת בזה והיה לנו השתלמויות בזה. המדריכים משתלבים  הביאו לנו"; "זמינה עבורי

". כמו כן, בהשתלמויות, זה נותן לי גם בסיס להשתמש בזה כמורה, משחקים יפים, אני ממש נהנית מזה

אני מאד נהנה ללמד רובוטיקה : "הרכזים וכן עם התלמידיםו המדריכים מרוצים מהקשר עם בתי הספר

פעם אחת יצאתי לחו"ל ונאלצתי " " ;חד בינינו וכל התלמידים מגיעים שמחים לתוכניתבתוכנית, יש קשר מיו

ההורים מתקשרים ומספרים כמה הם "; "להיעדר, קיבלתי המון הודעות שחבל ורוצים להשלים את השיעור

  ".שמחים

התוכנית, מרבית המדריכים המלמדים באופן משולב, כלומר גם במסגרת פרטית וגם במסגרת בנוסף, 

ם משאבישל ה םגם בהיבטיבמסגרת הפרטית,  ו ניםניתתכנים הכני החוג דומים או זהים לומצביעים על כך שת

המדריכים שמאפייני החוג במסגרת ציינו לרוב כי  מתחזק לנוכח העובדהלחוג. ממצא זה  יםזמן המוקצבוה

יחד עם זאת, ישנם חוגים המבוצעים  אותם הם מעבירים באופן פרטי.שנית היו דומים לאלה של החוגים וכהת

. לדוגמה, חוג כדורגל תוכניתהזמן המוקצב להם רב יותר מהזמן המוקצב להם במסגרת הש ,במסגרת פרטית

לחוג  במסגרת  מבחינת משך זמן הפעילות שבו שבועיים לא ידמה פגשיםהמבוצע באופן פרטי במספר מ

   .תוכניתה

  

  בשביעות רצון המדריכים הפוגמיםהיבטים 

 82%- גדולה מידי, ו ינהדיווחו כי לדעתם הקבוצה א 46%המדריכים עולה שרק מדיווחי מבחינה אופרטיבית, 

כמחצית מהמדריכים דיווחו שענייני כי גם דיווחו כי בחוג יש תלמידים עם יכולות שונות. מהדיווחים עולה 

פגמו במידת שביעות הרצון אשר היבטים מהראיונות עולה שישנם  ,ועוד זאת. המנהלת גוזלים זמן מהמפגש

הדרישות הגבוהות יחסית לשעת חוג אחת, כמו גם הבירוקרטיה הנובעת מהצורך לפעול מול של המדריכים: 

לעומק, המימון  תוכניתמלמדת רק חוג אחד שעה אחת, לא חשבתי על המדריכה: " .הרשויות בנושא התשלום

  ". תלוש השכר שלי, זה מקשהשונה ואינו נכנס ל

מובילי ם של דיווחיהלפי  שישנה תחלופת מדריכים, היא בדרך כלל נמוכהעל פי חשוב לציין כי אף  כמו כן 

מרצון המדריכים לעזוב לרוב בהם הייתה תחלופה, היא  נבעה ש. ואולם, במקרים המרואייניםשל כנית ווהת

לפיטורי מדריך התרחשה במקרים מועטים בלבד), רכז יישובי: ולא מתוך החלטה ניהולית (החלטה ניהולית 

בדרך נבע הדבר בהם הייתה תחלופת מדריכים שכאמור, במקרים  ".יש מדריכים שהחליטו מיוזמתם לעזוב"

שאר הפעילויות ובין חוג ב ההדרכהייתה הקושי לשלב בין ההסיבה המרכזית לעזיבה וכלל מרצון המדריכים, 

 .שעת הדרכה בודדת במהלך אחד מימי השבוע)להם ניתנה שמדובר במדריכים ( דריכיםשל אותם מוהעבודות 

לומר, מדריכים אלו כ ."יש לי חוג אחד שעה אחת ביום שלישי, זו הסיבה המרכזית שרציתי לעזובמדריכה: "

  חשו שבעבור שעת פעילות אחת הם משקיעים זמן עבודה רב. 

  

 ,הצליחו בתקופה קצרה יחסית לבנות סגל מדריכים מחויב תוכניתמובילי הלסיכום חלק זה, ניתן לומר כי 

הוריהם אלא גם של , דבר המתבטא לא רק בשביעות הרצון הגבוהה של התלמידים ותוכניתשתרם להצלחת ה

הופעלה לראשונה בשנת תשע"ח והחלטות  תוכניתהיש לזכור כי . עדיין, בשביעות הרצון של המדריכים עצמם

 נדרשוהגיוס המהיר היה איכותי בדרך כלל, אולם לעיתים אומנם כה התקבלו בזריזות. על גיוס צוות ההדר

  . תוכניתמורכבותה של הבגודלה וב בהתחשבהתאמות מינוריות בצוות ההדרכה, 
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   תוכניתהיבטים לוגיסטיים של ה  .ג

ומערכת הדיווח, היבט הציוד, היבט  תוכנית: היבט הרישום לשל התוכנית יש כמה צדדים להיבטים הלוגיסטיים

  התשתית הפיזית והיבט ההסעות.

ספר הייתה בבתי ה , אולםהמתנ"סיםעל ידי הרישום התבצע על ידי בתי הספר או  - הרישום ומערכת הדיווח

מערכת נדמה שיתר על כן, שיטת הרישום. לגבי ו לרישום חוסר בהירות לגבי זהות הגורם האחראי שלתחושה 

"סיםייכת לחברת המתנ"סים השהרישום   :רכזת יישובית .לא הקלה על כל מי שאינו משתייך לחברת המתנ

ואין  ,בנושא הרישום, אין לי שום דרך לדעת מי נרשם, הרישום הכספי נעשה במקום אחד, באתר במקום שני"

תמיד הן הסכימו לא הן אך  ,". בבתי הספר הרישום הוטל על המזכירותהרשאה לראות. אין סנכרון של המידע

רמת המחויבות שיש לייחס זאת ל, וייתכן הרישום במערכות הממוכנות הקשה על כךמשום ש, ייתכן זאת לבצע

  . תוכניתהבית ספרית ל

המערכת  יאהתהליכים השני  החוליה המקשרת ביןולאחר תום תקופת הרישום החל פרק הדיווח, 

הקושי " :. מדריךשל חוסר זמינות של המערכתלא היה פשוט ב הדיווחהממוחשבת. לרבים מהמדריכים 

כי באתר שלהם קשה מאוד.  ,היחידי זה להזין נוכחות והאתר לא עובד הרבה פעמים. אז מדווח בקובץ אקסל

, לא תמיד היה ניתן לדווח נוכחות ,גם כאשר המערכת הייתה תקינה יתרה מכך,". יש עומס קבוע על האתר

הצורך , על כך נוסףהיבטי תקשורת הנובעים ממיקום החוג (ממ"ד כדוגמה) פגמו ביכולת הדיווח. שכן לעיתים 

 :מדריך .המערכת התאזנה ככל שחלף הזמןעם זאת,  .גזל זמן יקר מהחוגלעדכן כדי להיכנס למערכת הדיווח 

  . "וכל אחד יכול להשתמש בה מהנייד שלו ,המערכת של הדיווחים קלה"

ציוד העונה על לחוגים ה סופקשהיא היישובים במרבית החוגים והעמדה הרווחת במרבית  – ציודהיבטי 

, רכי המדריכיםועל פי התאמה מלאה לצ(מתכלה וקבוע) סים סיפקה את הציוד "החברה למתנ. םרכיהוצ

כן, מקבלים את כל הלוגיסטיקה " :רכזת בית ספרית .תוכניתלעיתים אף מעבר לתקציב שהוגדר על ידי ה

החברה למתנ"סים סיפקה " :רכזת אזורית ."ה קנו מיקסרים וציוד נלווה אחריהתומכת, למשל בחוג אפי

סרים ו. באף יישוב לא דיווחו על חמעט ברוב היישובים שהיא עבדה בהםוהשקיעה ציוד מקצועי ואיכותי כ

קיבלתי כסף " :ריכהמד נים את הציוד ומקבלים החזר בהמשך.יש מקרים שבהם המדריכים קובנוסף,  ."בציוד

 ספוריםביישובים יחד עם זאת, ". לקנות חליליות ותווים וכל מה שצריך, אין שום בעיה מבחינה לוגיסטית

מקרים שבהם מדריכים היו  כמו כן , והציוד המבוקש לא היה בנמצא. באופן חלקירק התהליך הלוגיסטי צלח 

ם. במקרים מוד הנדרש ובית הספר נדרש להשליהצישהיו צריכים להגיע עם חומרי עבודה/יצירה הגיעו ללא 

בהתחלה דובר שהקורס " :מדריכה .ידי מדריך והתשלום העוקב לא עלתה יפה שיטת הרכישה על אחרים

ח ואמרו לי שאין יותר קופה בשביל זה. אז "ש 1,000ח בחודש לחומרים. עשיתי קנייה של "ש 250-מסובסד ב

הערכה היא שהגורמים לפערים אלו הם מקומיים, כגון ". ך לקנותקניתי ממני פעם שעברה, אבל לא אמשי

להדגיש חשוב תפקיד הרכזים האזוריים לבחון פערים אלו. יחד עם זאת, כי ניהול/הסטת המשאבים, ו

  . לעילשהוצגו פערים , למעט ההתמונה הכוללת מצביעה על מענה לוגיסטי הולםש

יישוביות. התשתיות ספר ו/או במתנ"סים בהתאם ל התקיימו בבתיהחוגים כאמור,  – התשתית הפיזית

ה בהתאם להחלטות יישוביות עקרוניות, כמו שימוש בתשתיות יישוביות תנעש ההחלטה היכן לקיים את החוג

הייתה מוטיבציה לקיום במקרים מסוימים, הגם שבית ספריות. התשתיות הזמינות לו/או בהתאם לאיכות ו

. רכזת היעדר תשתיות בית ספריות מתאימותלא מומש עקב  הדבר ת בתוך גבולות בתי הספר,פעילויו
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חדר  ...יאה לפה את החוגים כמו שצריך. אם היה לי מגרשבאני מ ,אם ישפרו לי את מצב התשתית" :יישובית

ישנם כמו כן, ". מכאן שקשה להביא לכאן פעילויות ...לא מתאים לחוגים, המעבדה על הפניםשלנו מחשבים 

נדרש   ולכן ,שבהם בתי הספר הגבילו את שעות הפעילות של החוגים בגבולות בית הספרמקרים בודדים 

התשתיות לא תאמו את הצורך עקב מגבלות שבית הספר  לרוב במקרים מסוג זה .במקביללקיים מספר חוגים 

  לחוגים.הגדיר 

החוג הסעות ייעודיות לחוג באחד משני המקרים הבאים: התוכנית התלמידים היו זכאים לבמסגרת  – הסעות

 ם מחוץ לבתי הספר.התקיי שהחוגסתיים לאחר שעות ההסעה הרגילות של בתי הספר או בו השתתפו הש

בעניין חוסר המענה ולפיה בהם הוחלט לקיים את החוגים ולהישען על הסעות עלתה טענה שבישובים 

 :תלמידה ."למרחק יש משמעות על רמת הרישום לחוגים" :פריתרכזת בית ס .הסעות גורם לרישום נמוךה

במועצות  ".לא נרשמו לחוג םאז ההסעה אבל בגלל שאין פתרונות  ,להגיע יםהרבה ילדים אמרו לי שהם רוצ"

שלא לפתוח חוגים בחלק מהמועצות עקב הריחוק בין היישובים הוחלט שכן יותר, משמעותי אזוריות המצב 

, בחלק מיישובים הם התקיימו בישובים עצמם. כיוון שכך ,במועצה נפתחו חוגיםכן אם  במסגרת בית הספר.

ישנם יישובים אשר החליטו לקיים חוגים במתנ"ס או במסגרת משאב יישובי  אלו רמת הרישום הייתה נמוכה.

שענה נ ההסעה לחוגים מרוחקים מבית הספר ומבתי התלמידים ועל כן משאבים אלולרוב, (בריכה לדוגמה). 

יכלו להירשם לחוג התלמידים לא  ,כאשר ההורים לא החזיקו בבעלותם רכב, על ההורים. במקרים אחרים

  .יואת יתרונותולא זכו לממש 

. במקרים מועטים היישובים נרתמו ומצאו את היבט ההסעות וכנית לא כיסתההתמתוך הנאמר עולה ש

בהם שהחוגים, אך במקרים רבים, בעיקר במקרים  צורכימערך היסעים התומך את כדי לבנות פתרונות 

  כל פתרון. לכך היישובים מיעוטי משאבים, לא ניתן 

  

בו שמרוצים מהחוג  ,, דוברי עברית וערבית)80%-(כ מרבית התלמידים, מההערכה עולה כי פרק זה לסיכום

הורים דוברי עברית  ,. יחד עם זאת, בהשוואה להורים משאר הארץםההורי , וכך גםבתוכניתהם משתתפים 

  פחות ואילו הורים דוברי ערבית שבעי רצון מעט יותר.  מעט שבעי רצון

ניכר כי  עבריתאולם בקרב דוברי מהמדריכים בתוכנית, גבוהה ישנה שביעות רצון בנוסף, מהממצאים עולה כי 

בעי רצון מהנחיית . כמו כן, ניכר כי גם המדריכים בתוכנית ששביעות הרצון בשאר הארץ גבוהה מעט יותר

   . )94%( החוגים במסגרת התוכנית

לפשט את עם זאת יש מקום . המענה הלוגיסטי הולם ,מבחינת ציודאשר להיבטים הלוגיסטיים, ניכר כי 

,  על מנת שכל לחוגיםלהסעות למצוא מענה הולם  כמו גם ,תהליך הרישום ולהנגיש את מערכת הדיווח

  התוכנית.התלמידים יוכלו לממש את יתרונות 
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 עבור התלמידים, ההורים והמדריכים  תוכניתתרומתה הנתפסת של ה .4

עבורם. דיווחים אלה יושוו  תוכניתלתרומה הנתפסת של ה ביחסההורים ו בפרק זה יוצגו דיווחי התלמידים

מגזר ים יוצגו בחלוקה לפי הנתונ. תוכניתלדיווחיהם של תלמידים והורים המשתתפים בחוגים שלא במסגרת ה

  כלכלי של בית הספר.- רקע חברתיו שפה

  

 תפיסות תלמידים והורים לגבי השתתפות בחוגים   .א

הטמיע בקרב התלמידים את רעיון ההשתתפות בחוגים לאחר שעות ל יאה תוכניתכאמור, אחת ממטרות ה

על מנת לבחון היבט זה, בפרק הנוכחי נתוני התלמידים המשתתפים בתוכנית יושוו לאלה של הלימודים. 

ניתן לבחון עד כמה עמדותיהם של התלמידים תלמידי הצפון המשתתפים רק בחוג באופן פרטי. בצורה כזאת 

 אלה שאינם משתתפים בתוכנית, אך כן משתתפים מיוזמתם בחוגיםשל מ ותים בתוכנית שונפהמשתת

   מחוז צפון ככלל ביחס לשאר הארץ.היבט זה בכמו כן, יש בהשוואה זו כדי לבחון  .פרטיים

תלמידי ניתן לראות כי . הםב םביחס להשתתפות ם המשתתפים בחוגיםתלמידיהמציג את תפיסות  19לוח 

) מאשר התלמידים המשתתפים 82%( חוגיםההשתתפות בהביעו עמדות חיוביות יותר כלפי  שאר הארץ

). יחד עם זאת, התלמידים המשתתפים בתוכנית הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות 69%בתוכנית (

  ). 65%בחוגים מאשר תלמידי הצפון המשתתפים רק בחוג פרטי (

מהתלמידים מרקע נמוך המשתתפים בתוכנית חושבים שלהשתתף בחוגים זה חשוב,  75%עוד ניתן לראות כי 

התלמידים מרקע גבוה ובינוני, כמו גם מי שמשתתפים בחוגים במסגרת פרטית. עוד מ יםלעומת כשני שליש

הריים וכדי לא להשתעמם אחר הצ מהתלמידים בתוכנית חשוב ללכת לחוגים 48%לדעת עולה מהנתונים כי 

מידי הצפון המשתתפים רק למת 37%- מתלמידי שאר הארץ החושבים כך ו 42%(יותר ברקע נמוך), לעומת 

  טי. בחוג פר

בהתייחס לתלמידים דוברי ערבית, ניכר כי התלמידים המשתתפים בתוכנית תופסים את ההשתתפות בחוג 

כי  20כחשובה יותר מהתלמידים שאינם משתתפים בתוכנית, מי בחוג פרטי ומי בשאר הארץ. עוד עולה מלוח 

קע בינוני. בהשוואה לתלמידי שיעורי הדיווח של תלמידים מרקע נמוך גבוהים משיעורי הדיווח של תלמידים מר

תלמידים המשתתפים בתוכנית תופסים את חשיבות ההשתתפות בחוגים באופן שאר הארץ ניתן לראות כי 

  (מי בחוג פרטי ומי בשאר הארץ). חיובי יותר מהתלמידים שאינם משתתפים בתוכנית
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שיעור חוגים, ה חשיבות כלפי(צפון ושאר הארץ) המשתתפים בחוגים ם עמדות תלמידי :19לוח 

  כלכלי- יחברת רקע ו לפי מגזר שפה, עם הנאמר בהיגדיםהמסכימים 

        

להשתתף 
בחוגים זה 

 חשוב

אני אוהב 
ללכת 

לחוגים אחרי 
שעות 

 הלימודים

חשוב ללכת 

לחוגים כדי 
לא 

להשתעמם 
-אחר

 הצהרים

דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 48% 68% 69% סה"כ

 45% 64% 66% גבוה

 45% 67% 65% בינוני

 52% 71% 75% נמוך

משתתפים 

רק בחוג 
 פרטי

 37% 64% 65% סה"כ

 42% 68% 70% גבוה

 32% 60% 61% בינוני

 39% 63% 66% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 42% 83% 82% סה"כ

 44% 85% 84% גבוה

 39% 81% 80% בינוני

 42% 79% 77% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 61% 64% 70% סה"כ

 53% 53% 65% בינוני

 62% 66% 71% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 53% 48% 68% סה"כ

 50% 47% 58% בינוני

 54% 48% 71% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 55% 62% 67% סה"כ

 54% 54% 64% בינוני

 55% 68% 70% נמוך

  

לגבי חשיבות החוגים. (צפון ושאר הארץ)  שאינם משתתפים בחוגיםמציג את עמדות התלמידים  20לוח 

בצפון תפיסותיהם של תלמידים דוברי עברית שאינם משתתפים בחוגים חיוביות יותר לראות כי  אפשר

הצפון יכלו לבחור  ימרקע גבוה ונמוך. כיוון שתלמידבעיקר בקרב תלמידים ו, שאר הארץב םתלמידי אלו שלמ

, ובחרו שלא לעשות כן, תוצאות אלה יש בהן כדי להעיד על כך להירשם אליו אם להירשם לחוג בתוכנית או לא

נראה כי אף שמדובר בתלמידים שאינם  ,שהמסר שהתוכנית מנסה להעביר אכן "נמצא באוויר". כלומר

  ה יותר לחשיבות ההשתתפות בחוגים.  פון מודעות גבוהבחוגים, לתלמידי הצ משתתפים

חיוביות יותר מאלה  תלמידי הצפוןתפיסותיהם של  :דומה ניתן לזהות גם בקרב תלמידים דוברי ערבית תמונה

) גדולים שאר הארץערבית (צפון והעולה כי פערי הדיווח בקרב דוברי  20של תלמידי שאר הארץ. כמו כן מלוח 

    .בממוצע 15%-עומדים על כהם דוברי העברית ויותר מאלה של 
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, שיעור )צפון ושאר הארץ( חוגיםחשיבות הכלפי שאינם משתתפים בחוגים עמדות תלמידים  :20לוח 

  כלכלי-ורקע חברתי המסכימים עם הנאמר בהיגדים, לפי מגזר שפה

        

להשתתף 
בחוגים זה 

 חשוב

אני אוהב 
ללכת לחוגים 
אחרי שעות 

 הלימודים

חשוב ללכת 

לחוגים כדי 
לא 

להשתעמם 
 הצהרים-אחר

דוברי 
 עברית

 צפון
לא 

משתתפים 

 בחוגים

 30% 30% 38% סה"כ

 35% 29% 43% גבוה

 22% 14% 28% בינוני

 34% 40% 43% נמוך

 ארצי
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 32% 26% 31% סה"כ

 32% 26% 34% גבוה

 30% 26% 28% בינוני

 40% 29% 32% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 46% 50% 58% סה"כ

 35% 45% 61% בינוני

 48% 51% 58% נמוך

 ארצי
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 35% 37% 39% סה"כ

 24% 21% 23% בינוני

 38% 42% 45% נמוך

  

השתתפות בחוגים. ניתן לראות כי הורים לגבי  שילדם משתתף בחוגים עמדות ההוריםמציג את  21לוח 

מאשר הורים שילדם לא  חוגיםהכלפי  מדות חיוביות יותרעבתוכנית לרוב הביעו  ףדוברי עברית שילדם משתת

מההורים שילדם משתתף בתוכנית חושבים  96% ,למשל ,שאר הארץ. כךמהורים מאשר משתתף בתוכנית ו

. יחד משאר ההורים שחושבים כךבלבד  90%-כלעומת , שהשתתפות בחוגים היא לא בזבוז של זמן וכסף

 ואמההורים בצפון שילדם משתתף רק בחוג פרטי דיווחו שחוג בעלות שנתית סמלית ה 94%עם זאת, 

מההורים משאר הארץ. בנוסף,  82%-מההורים שילדם משתתף בתוכנית ו 89%עבורם לעומת באטרקטיבי 

עדיף שילדים לא ילכו לחוג ויכינו שיעורי שבתוכנית סבורים  מההורים שילדם משתתף 4%מעניין לראות כי 

  בית. שיעורי דיווח דומים נצפו גם בקרב הורים משאר הארץ.

הורים לתלמידים המשתתפים בתוכנית הם בעלי עמדות  לראות כי אפשרבהתייחס להורים דוברי ערבית 

ועל אף העמדות החיוביות שהביעו . יחד עם זאת משאר ההורים חיוביות יותר לגבי השתתפות בחוגים

ילדים לא ילכו לחוג ויעשו שיעורי בית, המההורים שילדם משתתף בתוכנית חושבים שעדיף ש 17%ההורים, 

   . ךחושבים כה מההורים בשאר הארץ 15%-מההורים שילדם משתתף רק בחוג פרטי ו 7%לעומת 
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השתתפות בחוגים, גבי ל ושאר הארץ) צפון( לתלמידים המשתתפים בחוגים : עמדות הורים21לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע  ,שיעור המסכימים עם ההיגדים

        

לדעתך חוג 

בעלות 
שנתית 

-100סמלית (
ש"ח  200

 ואלשנה) ה
 אטרקטיבי

חשוב 

לדאוג 
שלילדים 

תהיה 
שגרת פנאי 

אחר 
 הרייםוהצ

השתתפות 
בחוגים היא 
לא בזבוז של 

 * זמן וכסף

שילדים עדיף 
לא ילכו לחוג 
ויעשו שיעורי 

 בית

דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 4% 96% 95% 89% סה"כ

 0% 100% 96% 94% גבוה

 4% 96% 92% 86% בינוני

 4% 95% 100% 95% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 0% 93% 93% 94% סה"כ

 0% 97% 97% 90% גבוה

 0% 90% 90% 98% בינוני

 0% 100% 100% 82% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 3% 90% 94% 82% סה"כ

 4% 93% 90% 82% גבוה

 2% 87% 98% 78% בינוני

 5% 88% 93% 86% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 17% 88% 99% 82% סה"כ

 9% 93% 97% 86% בינוני

 20% 86% 100% 80% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 7% 88% 92% 72% סה"כ

 10% 90% 100% 62% בינוני

 6% 87% 90% 74% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 15% 75% 94% 80% סה"כ

 7% 80% 93% 81% בינוני

 26% 68% 95% 79% נמוך

  בהיגד ישקף מצב רצוי יותר.* לצורך הדיווח נוסחו ההיגדים מחדש כך שערך גבוה יותר 

  

השתתפות הלגבי  משתתפים בחוגים ינםכלל אמציג את עמדות ההורים שילדיהם  ,22, לוח הבאהלוח 

השתתפות לבמחוז הצפון הביעו עמדות חיוביות יותר בנוגע  בריתעולה כי הורים דוברי ע לוחבחוגים. מה

מההורים בצפון סבורים כי השתתפות בחוגים היא לא בזבוז  96% ,למשל בחוגים מאשר הורים משאר הארץ.

מההורים בצפון חושבים כי חוג בעלות  88%מההורים בשאר הארץ. כמו כן,  83%של זמן וכסף, לעומת 

מההורים  4%מההורים בשאר הארץ. לבסוף, ניתן לראות כי רק  83%, לעומת אטרקטיבי ואשנתית סמלית ה

הסבורים  מההורים בשאר הארץ 13%שיעורי בית, לעומת  הלחוג ויעש ךשילדם לא ילבצפון חושבים שעדיף 

. ממצאים אלה יש בהם כדי להעיד שלא רק אצל הילדים בצפון ניתן לראות שינוי בתפיסות לגבי השתתפות כך
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יד, נתונה לבחירתו של התלמהייתה אלא גם אצל הוריהם. כאמור, כיוון שההשתתפות בחוג בתוכנית  ,בחוגים

הורים לבין  ,)שאינם משתתפים בתוכנית(הבדלים בשיעורי הדיווח בין ההורים והתלמידים בצפון ההרי ש

  שינוי.עשויים להעיד על  ,שאר הארץותלמידים ב

יותר ציינו אותו צפון שההורים ב בהתייחס להורים דוברי ערבית, מהטבלה עולה כי למעט ההיבט הכלכלי,

, הרי שבכל הקשור לעמדות כלפי חוגים ניכר כי שיעורי הדיווח של ההורים בשאר הארץ בשאר הארץמההורים 

   של ההורים בצפון. אלו מבמעט  דומים או נמוכים

  

השתתפות גבי ל צפון ושאר הארץ)( לתלמידים שאינם משתתפים בחוגים : עמדות הורים22לוח 

  כלכלי- יחברת בחוגים, שיעור המסכימים עם ההיגדים לפי מגזר שפה ורקע 

        

חוג בעלות  
שנתית 

סמלית 
)100-200 

ש"ח לשנה) 
 ואה

 אטרקטיבי

חשוב 
לדאוג 

שלילדים 
תהיה 

שגרת פנאי 
אחר 

 הרייםוהצ

השתתפות 
בחוגים היא 
לא בזבוז של 

 * זמן וכסף

עדיף שילדים 
לא ילכו לחוג 
ויעשו שיעורי 

 בית

דוברי 
 עברית

 צפון
לא 

משתתפים 

 בחוגים

 4% 96% 87% 88% סה"כ

 5% 95% 77% 80%  גבוה

 5% 95% 84% 91% בינוני

 3% 100% 100% 87% נמוך

 ארצי
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 13% 83% 84% 83% סה"כ

 20% 88% 80% 89% גבוה

 7% 79% 83% 90% בינוני

 18% 90% 92% 60% נמוך

דוברי 

 ערבית

 צפון
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 22% 71% 88% 97% סה"כ

 11% 82% 93% 89% בינוני

 27% 65% 85% 100% נמוך

 ארצי
לא 

משתתפים 
 בחוגים

 21% 63% 88% 79% סה"כ

 20% 67% 83% 76% בינוני

 22% 60% 91% 80% נמוך

  * לצורך הדיווח נוסחו ההיגדים מחדש כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר.

  

תפיסותיהם של התלמידים והוריהם המשתתפים בתוכנית לגבי השתתפות לסיכום חלק זה, ניתן לומר כי 

יתרה מכך, ניכר כי עמדותיהם של תלמידי הצפון שאינם משתתפים בחוגים לרוב חיוביות . בחוגים הן חיוביות

החסמים להשתתפות על פניו נראה כי ש יותר מאלה של תלמידי שאר הארץ שאינם משתתפים בחוגים. מכאן

  .בעיקרם תודעתיים ופחות כלכליים , על פי רוב,בחוגים הם
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 השפעות נתפסות נוספות של התוכנית על התלמידים המשתתפים בה  .ב

ההורים באיזו מידה הם חשים כי ההשתתפות בחוג במסגרת את במסגרת ההערכה, שאלנו את התלמידים ו

והשתתפות בחוג  מידת ההשפעה הסביבתית בהרשמה לחוגים גון, כנוספיםהשפיעה גם על היבטים  תוכניתה

טרם ככל שרמת החשיפה לחוגים פגשה תלמידים ברמות חשיפה שונות לחוגים.  תוכנית, הזכורכ. גם בעתיד

. תה גבוהה יחסייתהיבמסגרת התוכנית נמוכה יחסית, כך מידת ההשתתפות בחוגים התוכנית הייתה 

חוויה ההחשיפה לחוגים, מישור הידע ו עצם :מישורים שוניםכמה לשל החוגים  התרומככלל, ניתן לחלק את ה

  והמישור החברתי/ערכי.

  

למעשה,  .לצפון הארץהגיעה זו  תוכניתלפני שתלמידים רבים לא זכו להשתתף בחוגים  – חשיפה לחוגים

כאלה שלא יכלו תלמידים ו/או של הורים ושל במודעות  יתהשלא הי , אפשרותאפשרה חשיפה לחוגים תוכניתה

עשינו שמחה לילדים שלא יכולים להשתתף " :רכז בית ספרי .משגת השידם אינלהרשות זאת לעצמם כיוון 

עכשיו אפשר להגיד שיש  !כדורגל לבנים ואולי חוג וחצי לבנות? מה היה לנו לפני" :רכזת יישובית ."בחוגים

   ".מהם חדשים שלא היו לפני כן ארבעה ,חוגים שבעהחר של יש לנו מב.חוגים באמת

  

ישיר לתהליכי הלמידה הפורמליים, לדוגמה אנגלית המתקשרים באופן ישנם חוגים  – (או גם וגם) ידע או חוויה

בקרב תלמידים  .םבתחו רמת המיומנות רופיהוריהם ראו בחוג כלי לשהתלמידים ו זהכבמקרה  ומתמטיקה.

אמא שלי אמרה לי שמאוד " ;"זה מוסיף ידע" :תלמידים .נתפס כנקודת העוצמה של החוג ו שיפור הידעאל

  ".אני רוצה להיות טובה באנגלית" ;"חשוב ללמוד מתמטיקה ואנגלית

הם חשיפה לתחומים שאפשרות העשרה וחוגים חשופים לחוגים, ראו בפחות תלמידים אחרים, בעיקר אלו ש

. החוג מאפשר להם לחוות תחומים שבחיים הרגילים לא היו יכולים להגיע יום-אינם חשופים אליהם בחיי היום

 ;"אחרת רך כללאחרת, לומדים בד תוכניתספר. זו ה הכי כיפית שהיה לנו בבית תוכנית": יםתלמיד .אליהם

  ".כשהולכים לחוגים, המטרה שלומדים דברים חדשים, דברים שלא ידענו"

  

מהתלמידים  חלק שלהם. הרייםואחר הצלשינוי שגרת מרבית התלמידים ראו בחוגים אפשרות  – חברתי/ערכי

ות משהו אחר, בסביבה החוג מאפשר לעשכי ו ,מצויים בבתיהםלרוב ות אחר הצהריים הם בשע כי  ודיווח

 ;"לפעמים משעמם בבית וצריך לצאת מהבית ויכולים להכיר אנשים חדשים" :תלמידים .חברתית אחרת

זה חשוב גם מבחינה חברתית להיות עם ילדים " ;"לעשות משהו עם עצמנו ולא להיות בבית מול מסכים"

  ".בקבוצה, לדעת לעשות עוד דברים

 יצירתל מובילהדבר , בית הספרסיום הלימודים בשאחרי החוגים מתקיימים בשעות לרוב כיוון ש נוסף על כך,

, בין שכבות לימודיות ולעיתים בין בתי ספר שכבה לימודיתאותה ססות על תלמידים מוקבוצות חדשות המב

המדריכים מציינים את פיתוח הקבוצה  .שונים. הבניית הקבוצות מאפשרת היכרויות חדשות באווירה אחרת

תלמידים חדשים או שהכירו  ירוכשההתלמידים מוסיפים  ."ישנה קבוצה מאוחדת, הכול טוב בקבוצה" :וייצובה

הכרתי ילדה חדשה ונהייתה חברה הכי טובה. " ;קשר חלקי בעבר רק עימם היה להםשלעומק תלמידים 

הכרתי את כולם, עכשיו " ;"מגיעים מבית ספר אחר לכאן. מגיעים לבית הספר מבית ספר חילוני ונוצר קשר

  ".מכיר יותר
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ביבתיות והסמחקר הכמותי שאלנו את התלמידים כיצד הם תופסים את ההשפעות החברתיות במסגרת הגם 

שחשוב בעיקר ציינו  תלמידים המשתתפים בתוכנית ניתן לראות כי . )23(לוח  כתוצאה מההשתתפות בחוג

מהתלמידים  12%ניתן לראות כי עוד  .)69%) ושקל להגיע אליו (91%להם ללכת לחוג שמעניין אותם (

מהתלמידים מרקע בינוני ונמוך  14%המשתתפים בתוכנית ציינו כי הם הולכים לחוג רק כי ההורים שלהם רצו (

דיווחים אלה גבוהים מרקע גבוה) ו/או כי חברים שלהם גם הולכים לחוג הזה.  6%דיווחו זאת לעומת רק 

שאר הארץ, במדיווחי תלמידים בחוגים באופן פרטי ום המשתתפים מדיווחיהם של התלמידי תמשמעותי

  . 6%העומדים בממוצע על 

שבהשתתפות  החברתיות הנתפסותהסביבתיות ו: דיווחי תלמידים (צפון וארצי) על ההשפעות 23לוח 

  כלכלי- יחברת בחוג, לפי מגזר שפה ורקע 

        

חשוב לי 

ללכת לחוג 
 ין אותיישמענ

חשוב לי ללכת 

 לחוג שקל ונוח
 לי להגיע אליו

אני הולך לחוג 
רק כי ההורים 

שלי רוצים 
 שאלך

אני הולך לחוג 
רק כי חברים 

שלי גם הולכים 
 לחוג הזה

דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 12% 12% 69% 91% סה"כ

 10% 6% 61% 91% גבוה

 15% 14% 66% 95% בינוני

 11% 14% 74% 88% נמוך

משתתפים 
בחוג רק 

 פרטי

 7% 6% 56% 92% סה"כ

 5% 6% 60% 92% גבוה

 7% 5% 59% 93% בינוני

 8% 9% 50% 91% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 5% 6% 56% 95% סה"כ

 4% 4% 52% 97% גבוה

 6% 7% 61% 94% בינוני

 8% 10% 57% 92% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 37% 34% 77% 81% סה"כ

 33% 27% 73% 76% בינוני

 38% 35% 78% 82% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 29% 26% 68% 71% סה"כ

 33% 22% 61% 69% בינוני

 28% 27% 70% 71% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 34% 33% 67% 75% סה"כ

 21% 23% 60% 76% בינוני

 44% 40% 73% 74% נמוך

  

מהתלמידים המשתתפים בתוכנית ציינו שחשוב להם  81%בקרב תלמידים דוברי ערבית, ניתן לראות כי 

מזה של תלמידי הצפון המשתתפים רק  10%-(יותר מרקע נמוך), דיווח הגבוה בללכת לחוג שמעניין אותם 
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מהתלמידים המשתתפים בתוכנית ציינו שחשוב להם ללכת לחוג שקל ונוח להגיע  77%כמו כן בחוג פרטי. 

מהתלמידים  37%מהתלמידים בשתי הקבוצות האחרות. לבסוף, ניתן לראות כי  70%-אליו, לעומת כ

 34%, לעומת המשתתפים בתוכנית ציינו שהם משתתפים בחוג רק כי גם חברים שלהם הולכים לחוג הזה

  משתתפים רק בחוג פרטי.   שמהתלמידים בצפון  29%- מו ךר הארץ שציינו כמהתלמידים משא

 מציג את דיווחי התלמידים לגבי השפעות עתידיות העשויות להתרחש בעקבות ההשתתפות בתוכנית. 24לוח 

יש לציין כי שאלות אלה נשאלו רק בקרב התלמידים אשר השתתפו בתוכנית, זאת מתוך ניסיון לאמוד את 

כנית על התלמידים המשתתפים בה, שכאמור לחלקם מדובר בהשתתפות ראשונה בחוגים, ועל השפעת התו

   שאר הארץ.תלמידים מכן לא מוצגת השוואה לנתונים במדגם 

ת הלימודים נמהתלמידים דוברי העברית ציינו שהם חושבים להירשם לחוג גם בש 70%- כשניתן לראות 

מהתלמידים דוברי הערבית ציינו שהם  80%-כ). לעומתם, 73%, בעיקר בקרב תלמידים מרקע נמוך (הבאה

 70%רק כלכלי, -בחלוקה לפי רקע חברתיחושבים להירשם לחוג בשנה הבאה, ואולם ניתן לראות כי 

מהתלמידים דוברי העברית  26% רקבנוסף, . מרקע בינוני 80%לעומת  מהתלמידים מרקע נמוך ציינו זאת

, ואילו בקרב הרייםוהצ גם בני משפחה אחרים נרשמו לחוג אחרדיווחו כי בעקבות ההשתתפות בחוג 

  מרקע נמוך. תלמידים מהתלמידים ציינו זאת, בעיקר  46%ערבית הדוברי 

  

  על השפעות עתידיות בעקבות ההשתתפות בתוכנית,  דיווחי תלמידים: 24לוח 

  כלכלי-יחברתלפי מגזר שפה ורקע 

      
אני חושב להירשם 

לחוג גם בשנת 
 הלימודים הבאה

בעקבות ההשתתפות 

בחוג גם בני משפחה 
אחרים נרשמו לחוג 

 אחר הצהריים

דוברי 
 עברית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 26% 69% סה"כ

 24% 68% גבוה

 25% 65% בינוני

 28% 73% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 46% 78% סה"כ

 37% 70% בינוני

 48% 80% נמוך

  

בקרב  ;תרמה למשתתפים בעיקר מבחינה חברתיתבתוכנית ההשתתפות בחוג ולומר כי זה  לסכם חלקניתן 

המשתתפים רק הבדל של ממש בין תלמידים המשתתפים בתוכנית לבין תלמידים לא נמצא עברית הדוברי 

יותר יש , ודוברי ערבית בפרט, בתוכנית תלמידים המשתתפים בחוגיםבקרב כמו כן, ניכר כי . בחוג פרטי

, בנוסף. משתתפים בחוגים כתוצאה מהשפעה סביבתית (חברים והורים) מאשר שאר התלמידיםכאלה ה

, כמחצית מהתלמידים זאת ועודרשמו לחוג גם בשנה הבאה. יציינו שי ,מרבית התלמידים, בעיקר מרקע נמוך

ממצאים אלה יש י משפחה אחרים נרשמו לחוגים. דוברי הערבית דיווחו שבעקבות השתתפותם בתוכנית גם בנ
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התלמידים הפנאי של על התנהגות חיובית להשתתפות בתוכנית ישנה השפעה שייתכן  בהם כדי להעיד כי

    . עדה מלכתחילהוהיא י ןלהשבקרב אותן אוכלוסיות  , בעיקרמשפחתםבני ו

  

עמדות חיוביות יותר כלפי המשתתפים בתוכנית הביעו תלמידים דוברי עברית נראה כי , פרק זה לסיכום

דוברי ערבית תופסים את  תלמידים משתתפים רק בחוג פרטי, ואילועמדות אלו המאשר  השתתפות בחוגים

תלמידי הצפון שאינם משתתפים ניכר כי ל בנוסף, .שאר הארץב םכחשובה יותר מתלמידי יםשתתפות בחוגהה

מאשר לתלמידים בשאר  מודעות גבוהה יותר לחשיבות ההשתתפות בחוגיםבחוגים, דוברי עברית וערבית, 

  . הארץ

עמדות ערבית שילדם משתתף בתוכנית לרוב הביעו דוברי הורים דוברי עברית ומנקודת מבטם של ההורים, 

חוג בעלות ציינו כי ויותר)  80%-(כם הורירבים מהו ,השתתפות בחוגיםהו חוגיםהחיוביות יותר כלפי 

  .עבורםבאטרקטיבי הוא מלית שנתית ס

תלמידים ו/או של הורים ושל התוכנית אפשרה חשיפה לחוגים שלא היו במודעות חברתי, ה ת ההיבטמבחינ

יצירת קבוצות חברתיות ולקחת חלק ב להשתתף בחוגיםועל כן לא יכלו להרשות לעצמם  ה משגתשידם אינ

(ביחס לתלמידי שאר  חברתית בקרב התלמידיםבצפון קיימת יותר רצייה מהממצאים כי ניכר חדשות. עוד 

  .)שהם הולכים לחוגים רק כי חברים שלהם הולכים לאותו חוג והארץ, בצפון שיעור גבוה של תלמידים דיווח

בים להירשם לחוג ושמרבית התלמידים ציינו כי הם חמבחינת ההשפעות העתידיות של התוכנית, לבסוף, 

, יותר תלמידים דוברי ערבית כמו כן .)דוברי ערביתקרב יותר ב , מעט70%- (כ גם בשנת הלימודים הבאה

  .)50%-(כ ציינו כי בעקבות ההשתתפות בחוג בתוכנית גם בני משפחה אחרים החלו להשתתף בחוגים
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 לאי הצטרפות של תלמידים לחוגים סיבות  .5

סיבות עיקר בהפרק יתמקד בהצטרפות לחוגים. - אים וההורים באשר לסיבות לבפרק זה יוצגו דיווחי התלמידי

תוך השוואת זאת , השתלבות התוכנית במארג החוגים הקייםבוכן  "חוג לכל ילד" תוכניתהצטרפות ל- איל

   .של בית הספר כלכלי- לפי מגזר שפה ורקע חברתיבחלוקה ושאר הארץ ל הדיווחים

  

   והורים תלמידיםדיווחי  - משתתפים בחוגים  ינםבגינן תלמידים אשהסיבות   .א

בחשבון שחלק  הביאבחוגים הן מגוונות וקשורות למספר גורמים שונים. ככלל, יש ל השתתפות- הסיבות לאי

לתפיסות התלמידים והוריהם  בסיסםחלקם קשורים ב לפתרון, אולםמהחסמים להשתתפות בחוגים ניתנים 

   .לגבי השתתפות בחוגים

הריים, כך ואחר הצבשעות ככל שהתלמידים נמצאים בפעילות רבה יותר מתוך ניתוח הראיונות עולה ש

בהם ש, , במגזרים החרדי והערביעם זאת. במסגרת התוכניתלהישאר לפעילות  שלהם המוטיבציהקטנה 

  נוטים לקיים את הפעילות וליהנות מעשייתה. החשיפה לתרבות החוגים נמוכה יותר,

בגינן הם אינם משתתפים ש העיקריות סיבותארבע הגבי מציג את דיווחי התלמידים במחוז צפון ל 25לוח 

הסיבה השכיחה ביותר כי  מהממצאים עולה .נספח א')ב 33לוח  ראה , עם כל הסיבות,(ללוח המלא תוכניתב

יותר ככל סיבה זו נמצאה שכיחה . אפשר לראות כי "על התוכנית תילא שמע"הרשמה לתוכנית היא - לאי

  וכן בקרב תלמידים דוברי ערבית המשתתפים רק בחוג פרטי. ,לכלי עולהכ- ע החברתירקשה

מהתלמידים  33%. לא אוהבים ללכת לחוגיםשהם  התלמידים היא ה על ידידווחבשכיחותה שהסיבה השנייה 

- מהתלמידים מרקע בינוני ו 20%ערבית, ה. בקרב דוברי רקע בינוני ונמוך)מ(בעיקר  דוברי העברית דיווחו כן

- כל שהרקע החברתיכסיבה זו שכיחה יותר זאת. ככלל, ניתן לראות כי  מהתלמידים מרקע נמוך ציינו 14%

חבריהם לא נרשמו לחוג עליה דיווחו התלמידים היא שהרשמה ש-לאיסיבה נוספת  .נמוך יותרכלכלי 

זו שכיחה יותר בקרב תלמידים המשתתפים  . אפשר לראות כי סיבההם עצמם לא נרשמוגם ועל כן  ,תבתוכני

כשהתלמידים שממנו עולה כי , 23תימוכין לכך ניתן למצוא בלוח  עברית.הדוברי  ייחוד בקרברק בחוג פרטי, ב

ערבית) ציינו בשכיחות גבוהה יחסית כי הם הולכים לחוג בתוכנית רק העברית וההמשתתפים בתוכנית (דוברי 

לא עליה דיווחו התלמידים היא שהם שהסיבה הרביעית בשכיחותה  .אליהם משום שגם חברים שלהם הולכים

, ובפרט תלמידים שכלל לא משתתפים בחוגים ידי על. סיבה זו דווחה בעיקר מצאו חוג בנושא שעניין אותם

מרבית התלמידים  שממנו נראה כי לפי דיווחי , 22בלוח כבר חיזוק לטענה זו ראינו עברית. הדוברי בקרב 

  הם ללכת לחוג שמעניין אותם.  חשוב ל

תשובות ההורים במחוז צפון. לוח ל השוותבגינן לא השתתפו בחוגים ניתן לשאת תשובות התלמידים לסיבות 

לא רשמו את ילדם הם בגינן שהמרכזיות סיבות ארבע הל בנוגעאת דיווחי הורי מחוז צפון  מציג) 54(עמוד  26

  .ספח א')בנ 34לוח  ראה , עם כל הסיבות,(ללוח המלא לתוכנית
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סכימים עם הנאמר שיעור המ – תוכנית: דיווחי תלמידי מחוז צפון על הסיבות בגינן לא נרשמו ל25לוח 

  כלכלי- לפי מגזר שפה ורקע חברתי ,בהיגדים

      

לא ידעתי על 

 תוכניתה
אין לי חברים 
שנרשמו לחוג 

במסגרת 
 תוכניתה

אני לא 
אוהב ללכת 

 לחוגים

לא מצאתי 

בנושא חוג 
 שעניין אותי

דוברי 

 עברית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 2% 33% 21% 40% סה"כ

 0% 16% 18% 70% גבוה

 2% 42% 20% 30% בינוני

 3% 38% 26% 25% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 29% 32% 4% 16% סה"כ

 34% 26% 6% 42% גבוה

 27% 31% 0% 13% בינוני

 29% 34% 7% 13% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 3% 16% 13% 47% סה"כ

 6% 20% 13% 40% בינוני

 2% 14% 13% 49% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 17% 36% 2% 33% סה"כ

 10% 30% 2% 51% בינוני

 19% 38% 2% 29% נמוך

  יותר מתשובה אחת בחור*ניתן היה ל

  

ציינו ההורים לכך שלא רשמו את ילדם לחוג בתוכנית היא שהסיבה השכיחה ביותר  ניתן לראות כי 26מלוח 

, ואפשר לראות נמוך יותר כלכלי-רקע החברתיככל שה. סיבה זו שכיחה יותר לא שמעו על התוכניתשהם 

  . הורים דוברי עבריתאשר מ דוברי ערבית דיווחו על סיבה זו בשיעורים גבוהים יותרשהורים 

דיווחו בשכיחות גבוהה מעט יותר גם משתתף בחוגים  ינוהורים דוברי עברית שילדם כלל אין כי ייש לצבנוסף, 

. סיבה זו נמצאה שכיחה יחסית גם בקרב הורים דוברי )28%( על כך שילדם לא רצה להירשם לחוג בתוכנית

כלכלי -החברתירקע ככל שהבשני המקרים אפשר לראות שו, )16%( משתתף בחוג ינוערבית שילדם כלל א

היא  ,עליה דיווחו ההוריםש ,הרשמה לחוג בתוכנית-סיבה נוספת לאי. חלה ירידה בדיווח על סיבה זועולה, כך 

- רקע כלכליקרב הורים בבתי ספר משכיחה יותר בזו סיבה  ,לא מצא חוג בנושא שעניין אותושילדם 

     רקע נמוך.בקרב אלו המגיעים מובינוני ופחות  חברתי גבוה
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המסכימים עם שיעור  – תוכנית: דיווחי הורי מחוז צפון באשר לסיבות בגינן לא רשמו את ילדם ל26לוח 

  כלכלי- הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ורקע חברתי

מדוע לא רשמת את 

ילדך לחוג במסגרת 

"חוג לכל  תוכניתה
?"     ילד

לא שמעתי 
 תוכניתעל ה

ילדי לא 
 רצה

ילדי כבר 

רשום 
 לחוגים
 אחרים

ילדי לא 

מצא חוג 
בנושא 

 שעניין אותו

דוברי 

 עברית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 18% 16% 10% 33% סה"כ

 18% 17% 15% 22% גבוה

 19% 17% 11% 35% בינוני

 12% 10% 0% 37% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 27% 9% 28% 25% סה"כ

 32% 6% 32% 12% גבוה

 27% 9% 21% 33% בינוני

 12% 10% 0% 37% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 9% 7% 6% 60% סה"כ

 17% 0% 10% 43% בינוני

 8% 8% 5% 63% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 6% 4% 16% 52% סה"כ

 4% 12% 18% 34% בינוני

 7% 0% 15% 60% נמוך

  

  

לכך שהם אינם משתתפים תלמידים בשאר הארץ העליהן דיווחו שהסיבות השכיחות חמש מציג את  27לוח 

   ).35, לוח נמצא בנספח א' , עם כל הסיבות,בחוגים (הלוח המלא

לא מצאו חוג עליה דיווחו התלמידים דוברי העברית היא שהם שהסיבה השכיחה ביותר מהממצאים עולה כי 

כלכלי חלה ירידה בדיווח על סיבה זו. הסיבה -ירידה ברקע החברתיה, כשעם )40%בנושא שעניין אותם (

בקרב תלמידים דוברי  .)31%אינם אוהבים ללכת לחוגים (השנייה בשכיחותה שציינו התלמידים היא שהם 

אוהבים ללכת  ינםמהתלמידים דיווחו כי לא נרשמו לחוג משום שהם א 47%הפוך; היה ערבית סדר הדיווח 

מהתלמידים דיווחו כי הם לא מצאו חוג בנושא שעניין אותם (יותר  16%-נמוך) והלחוגים (מעט יותר ברקע 

  בינוני). הברקע 

ללכת : אי רצון שלהם הןלכך שהם לא נרשמו לחוג  כהסברהתלמידים  בהן נקבו שנוספות משמעותיות סיבות 

הסכמה של -איערבית דווח גם על הבקרב דוברי ו, לחוג בלי חברים (יותר בקרב דוברי עברית מרקע גבוה)

  שהיה קשה להגיע לחוג (מעט יותר ברקע נמוך). ההורים ועל כך 

בשאר נמצאה בצפון דומה לזו שלאי השתתפות שעלו שכיחות הסיבות , ניתן לראות כי 24בהשוואה ללוח 

לא הולכים לחוגים היא שהם פשוט  ינםבגינה הם אכי הסיבה השכיחה ביותר שהתלמידים ציינו ו, הארץ

ם באותו החוג וכן ההשתתפות חבריהתלמידים את עניין ציינו  במקצת. בשכיחות  נמוכה כת לחוגיםאוהבים לל

  בחוגים. םם להשתתפותמיחסכמציאת חוג בנושא שמעניין אותם  את הקושי ב
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עם שיעור המסכימים  –בגינן לא נרשמו השנה לחוג שסיבות ה על )שאר הארץם (: דיווחי תלמידי27וח ל

   כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע  ,הנאמר בהיגדים

 מדוע לא נרשמת
?*לחוג השנה   

  
  

אני לא 
אוהב 
ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 

שעניין 
 אותי

ההורים לא 
 הסכימו

החוג 
שרציתי 
היה יקר 

 מידי

לא רציתי 
ללכת לחוג 
בלי חברים 
 שאני מכיר

דוברי 
 עברית

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 15% 8% 9% 40% 31% סה"כ

 21% 8% 7% 45% 31% גבוה

 12% 8% 10% 40% 31% בינוני

 8% 7% 9% 27% 32% נמוך

דוברי 

 ערבית

לא 

משתתפים 
 בחוגים

 10% 4% 12% 16% 47% סה"כ

 12% 3% 9% 21% 42% בינוני

 9% 5% 13% 14% 48% נמוך

  יותר מתשובה אחת בחור*ניתן היה ל

  

עליה דיווחו ההורים בשאר הארץ. ניתן לראות כי שהרשמה לחוגים - מציג את הסיבות השכיחות לאי 28לוח 

הורים דוברי עברית דיווחו בשכיחות הגבוהה ביותר על כך שילדם לא מצא חוג בנושא שעניין אותו (בעיקר 

  השתתפות בחוג גבוהות מידי, בעיקר בקרב הורים מרקע נמוך.הוכן שהעלויות של  ,בקרב הורים מרקע בינוני)

הרשמה לחוג היא שאין באזור חוגים או -ערבית ניתן לראות כי הסיבה השכיחה ביותר לאיהרי בקרב דוב

שההורים פשוט לא ידעו על חוגים הנמצאים באזור מגוריהם (בעיקר בקרב הורים מרקע נמוך). בהמשך לסיבה 

או מיקום לא היא היעדר הסעות השתתפות בחוגים -לאי אותה ציינו ההוריםש בשכיחותהזו, הסיבה השנייה 

      של החוגים. נוח

  

שיעור  –לחוג  את ילדם השנה רשמוגינן לא שסיבות לגבי ה הורים (שאר הארץ) : דיווחי28לוח 

  כלכלי-לפי מגזר שפה ורקע חברתי ,עם הנאמר בהיגדיםהמסכימים 

      

ילדי לא 
 רצה

ילדי כבר 
רשום 

 לחוגים

ילדי לא 
מצא חוג 
בנושא 

 שעניין אותו

בגלל 
ו/או  מיקום

 הסעות

המחיר של 
 החוג יקר לי

אין חוגים 
/ לא  באזור

 ידעתי
 אחר

דוברי 
 עברית

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 14% 9% 21% 5% 28% 8% 15% סה"כ

 21% 11% 10% 9% 22% 15% 11% גבוה

 13% 9% 22% 3% 35% 6% 12% בינוני

 7% 4% 31% 9% 19% 2% 29% נמוך

דוברי 
 ערבית

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 2% 30% 14% 24% 12% 8% 10% סה"כ

 5% 20% 15% 17% 14% 18% 11% בינוני

 0% 35% 13% 29% 12% 3% 9% נמוך

  יותר מתשובה אחת בחור*ניתן היה ל
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לא שמעו  ציינו שהםנרשמו לתוכנית  מרבית התלמידים שלאכי  מהממצאים עולה פרק זה,- לסיכום תת

בנוסף, חלק מהתלמידים ציינו שהם לא נרשמו לתוכנית משום , ממצא המקבל חיזוק גם מדיווחי ההורים. עליה

שאר תלמידים משהם לא אוהבים ללכת לחוגים. שיעורי הדיווח עבור היבט זה דומים בין תלמידי הצפון ל

 -בחוגים) הן אי משתתפים שאינםהארץ. סיבות מרכזיות נוספות לכך שתלמידים לא נרשמו לתוכנית (או 

מכאן, שיש מקום להשקיע . אותם מענייןשהשתתפות של חברים נוספים בחוג וכן קושי למצוא חוג בנושא 

  . יתרונותיהלמאמצים נוספים בהעלאת המודעות לתוכנית ו

  

  השתלבות התוכנית במארג החוגים הקיים  .ב

), הן מהמגזר הלא 61% - מרביתן של הרשויות (כ כאמור :הטרוגניתיא צפון ההאוכלוסיית התלמידים במחוז 

בנוסף, כפי  .5רוני הטיפוח הנמוכים והבינונייםיעש םעברובן יהודי, המתאפיינות בקשיים כלכליים ונמנות 

היוותה חשיפה ראשונה לחוגים ולפעילות פנאי הנעשית  תוכניתשעולה מהנתונים, לגבי חלק מהתלמידים ה

, דבר שגרתי יאההשתתפות בחוגים ה ,חלק ניכר מהתלמידיםעבור זאת,  יחד עםלאחר שעות הלימודים. 

  .בקרב האוכלוסיות החזקות במחוז בעיקר

מהתלמידים דוברי הערבית  25%- מהתלמידים דוברי העברית וכ 43%בצפון מהנתונים במדגם עולה כי 

כלכלי ראה לוח - חברתי(לפירוט לפי רקע בלבד  אלא בחוג פרטי תוכניתאינם משתתפים בחוג במסגרת ה

מהתלמידים משתתפים בחוג נוסף, שלא במסגרת התוכנית. בחלוקה לפי  60%עולה כי  29מלוח כמו כן,  .)3

מהתלמידים דוברי העברית מרקע גבוה ציינו שהם משתתפים בחוג  76%כלכלי, ניתן לראות כי - רקע חברתי

ערבית ניתן לראות כי שיעורי הדיווח של הרקע נמוך. בקרב דוברי ממהתלמידים בלבד  50%- נוסף, לעומת כ

   . 60%-תלמידים מרקע נמוך דומים ועומדים על כשל תלמידים מרקע בינוני ו

  

: שיעור התלמידים במחוז צפון אשר דיווחו על השתתפות בחוג נוסף, שלא במסגרת התוכנית, 29לוח 

  כלכלי-יחברת לפי מגזר שפה ורקע 

 תוכניתשלא במסגרת ה ,נוסף משתתף בחוג

דוברי 
 עברית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 60% סה"כ

 76% גבוה

 62% בינוני

 52% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 60% סה"כ

 61% בינוני

 60% נמוך

  

                                                           

 

משרד החינוך, דוברות אתר  5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/actualya/tochnithasarlehizukhazafon.htm 
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התלמידים לא על פי המרואיינים, , הערביבמגזר החרדי ובמגזר בעיקר  יישובים, המו כאמור, בחלק מהמגזרים

 . התקבלה בציפייה רבהכלל לא נתקלה בתחרות אלא  תוכניתנחשפו בעבר לחוגים. במקומות אלה ה

 :תלמיד .בכך פעילות ייחודית הרישום כלל את כל התלמידים שראו תוכניתבעת שהוצעה הביישובים אלה, 

לעומת זאת,  ".הזו תוכניתידים לא היו בחוגים לפני ההתלמ" :רכז יישובי ;"אף פעם לא היה חוגים אצלנו בכפר"

בהם ההשתתפות בחוגים מהווה חלק מובנה בתרבות שעות הפנאי של התלמידים, הרישום נתקל שביישובים 

לתלמידים בשלב מאוחר ביחס  הוצעו תוכניתהחוגים בהיה אתגר מנהלי. בהם במספר אתגרים. המרכזי 

הרישום היה מאוחר, הילדים כבר " :רכז יישובי .לחוגיםכבר היו רשומים התלמידים שמכאן ו, לחוגים הוותיקים

המתוכננים של עם לוחות הזמנים התחרה עם חוגים שכבר נבחרו ו תוכנית". כלומר, הרישום לבחוגים

בהם שלא סונכרנו עם החוגים  תוכניתחוגי הדהיינו ם נוצרה כפילות בזמנים, התלמידים. במקרים מסוימי

הציעה  תוכניתהבהם ש במקרים ". כך קרה שגםאין סנכרון בין פעילויות" :רכז יישובי .התלמידים משתתפים

 מונרש הםאליש, עקב מחויבות לחוגים אחריםבהן להשתתף  וחוגים אטרקטיביים, חלק מהתלמידים לא יכל

  .תוכניתעוד בטרם ההרשמה ל

, זאת ")מתחריםקיימים ("ההחוגים ה בחשבון גםהובאו  תוכניתשהוצעו לתלמידים במסגרת הבבחירת החוגים 

רכז  .נרשמו אליהםכבר תלמידים הלא להתמודד ו/או לפגוע בחוגים ששוכדי  בתכנים לייצר ייחודיות על מנת

כל התלמידים שרוצים בכך נמצאים בחוגים אחרים, ועל כן ביישוב/בית הספר חיפשו פעילות " :בית ספרי

- ". תפיסת אילעשות דברים חדשים את שונה כדי לא להחליף חוגים קיימים במועצה, אלניסינו לעשו" ;"ייחודית

לא רצו הם  , שכןישוביםיגם את האינטרסים של ה אהתחרות לא שיקפה רק את האינטרס של התלמידים, אל

 היבט הכלכליהבכסף מלא. כלומר, גם התלמידים נרשמו אליהם ש ,פרטיים להציע חוגים אשר יתחרו בחוגים

לא הוצעו חוגים " :שובירכז יי .מבחר החוגים שהוצעו לתלמידים שיקול בקביעתסים היה "מתנהשל היישובים/

עובדה  .שכבר קיימים כדי לא להתחרות בעצמי. לא אפתח חוג ריקוד שכבר יש לי כזה, גם ממניעים כלכליים

  ".שהחוגים מלאים

עליהם ש הפרטיים,נגסו באופן משמעותי בחוגים  תוכניתב םחוגיהש מעלה תמונת התחרות שהוצגה עד כה

הנאמנות תחרות ואם מתוך - אם מתוך מחשבה תכנונית שהובילה לאי . עם זאת,שילמו התלמידים בכסף מלא

. שבו חוגים חדשים פגעו באופן מובהק בחוגים קיימים ,לא היה תהליך של קניבליזציהמוכרים, הלחוגים 

  זה.הסוג התופעה מ תעלהכן  ,תוכניתמההגבוהה בשנה הבאה, לאור שביעות הרצון , לא מן הנמנע שואולם

אחרות. מדובר בחוגים  במסגרות אך מוצעים חוגים בגבולות בית הספר מבתי הספרבמיעוט יש לציין כי עוד 

עם בבתי ספר אלו התחרות  שיקום שכונות וכו'.מטעם קרב, קרן ללא עלות, כגון חוגי  או אףבתשלום סמלי 

לילדים יש עוד " ;"יש כאן עוד חוגים בבית הספר" :רכזת בית ספרית ייתה משמעותית.ה תוכניתהחוגים ב

  קיים.- בלתיקטן עד  היה תוכניתחוגים בבמקרים אלו, היתרון היחסי של ה". שעות העשרה בסוף יום

 76%. שלהם אחרותחשבון פעילויות  בהקשר זה שאלנו את התלמידים אם השתתפות בחוג בתוכנית באה על

 80%(מתוך כך  חשבון פעילויות אחרות מהתלמידים דוברי העברית ציינו שההשתתפות בחוג לא באה על

מהתלמידים דוברי הערבית ציינו שההשתתפות  33%מרקע נמוך). לעומת זאת, רק  70%- מרקע גבוה ובינוני ו

כלומר, מרקע נמוך).  35%-מרקע בינוני ו 47%(מתוך כך  שלהם חשבון פעילויות אחרות בחוג לא באה על

   . זמנםמהחוג גוזל כי  ערביתהדוברי הרגישו פחות מהתלמידים ברית עהדוברי  תלמידיםה

חוג אחר או כחוג  לעגם ההורים אם רשמו את ילדם לחוג בתוכנית על חשבון חוג אחר, נוסף נשאלו בהמשך, 

מההורים דוברי העברית מרקע גבוה ובינוני דיווחו שרשמו את ילדם  70%-כ). ניתן לראות כי 30יחיד (לוח 

. כמו כן ניתן לראות כי כךמההורים מרקע נמוך שדיווחו  21%, לעומת רק לחוג בתוכנית בנוסף לחוג אחר
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. זאת ועוד, מהנתונים בו ילדם משתתףשהחוג היחיד  אהומרקע נמוך דיווחו שהחוג בתוכנית מההורים  72%

מההורים מרקע בינוני ציינו שירשמו את ילדם לחוג נוסף,  83%-מההורים מרקע גבוה ו 90%ה עולה כי בטבל

     מההורים מרקע נמוך שציינו שיעשו זאת.   64%שלא במסגרת התוכנית, לעומת רק 

  
  צפון) על ההרשמה לחוג בתוכנית ולחוג שלא בתוכנית, מחוז (הורים : דיווחי 30לוח 

  כלכלי-ורקע חברתילפי מגזר שפה 

האם רשמת את 

 ילדך לחוג זה...
  

חשבון חוג -על
 אחר

בנוסף לחוג 
 אחר

כחוג יחיד, לא 
-בנוסף ולא על

 חשבון

תרשום את ילדך 
לחוג נוסף, שלא 

במסגרת 
  תוכניתה

דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 80% 36% 60% 4% סה"כ

 90% 26% 72% 2% גבוה

 83% 23% 73% 3% בינוני

 64% 72% 21% 6% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 85% 51% 43% 6% סה"כ

 89% 48% 43% 9% בינוני

 84% 52% 43% 5% נמוך

  

  51% ,ציינו שרשמו את ילדם לחוג בתוכנית בנוסף לחוג אחר םמה 43%ערבית, הבהתייחס להורים דוברי 

חשבון חוג אחר (מעט יותר - ציינו שרשמו את ילדם לחוג בתוכנית על 6%- רשמו את ילדם רק לחוג בתוכנית ו

  ברקע בינוני). 

לא פגעו בשיעורי ההשתתפות של התלמידים בחוגי  בתוכנית "מתחרים"ניכר כי החוגים ה ,פרק זה- תת לסיכום

, מהממצאים עולה כי יתר על כן. מהתוכניתבאופן משמעותי החוגים הקיימים לא נפגעו גם כשמנגד,  ,התוכנית

נראה שהתחרות למעשה, , שלא במסגרת התוכנית. מהתלמידים משתתפים בחוג נוסף למעלה ממחצית

בו תלמידים שההרשמה לתוכנית נעשתה בשלב כאשר , מנהלית בעיקרהתחרות  ייתההיחידה  לתוכנית ה

היה לוח זמנים מתוכנן תלמידים כבר לחלק מהפרטי. פועל יוצא הוא שרבים כבר היו רשומים לחוגים באופן 

 ויסייע מקביל לחוגים הפרטייםרישום או  רישום מקדיםבהמשך, שייתכן  ש"התנגש" עם החוגים בתוכנית.

 .השנהכפי שהתבטאה בהתמודדות עם התחרות 

ייתה הרשמה לתוכנית ה-לאיניכר כי בקרב התלמידים והוריהם, הסיבה השכיחה ביותר , פרק זה לסיכום

 - אי יאהסיבה השנייה בשכיחותה ה. , בעיקר בקרב הורים מרקע נמוךלא שמעו על התוכניתשהם  העובדה

   , סיבה שדווחה בשכיחות גבוהה גם בקרב הורים לתלמידים בשאר הארץ.רצון ללכת לחוגים

אומנם בחלק מהמקרים הרישום , מההערכה עולה כי בהתייחס להשתלבות התוכנית במארג החוגים הקיים

לא היה אך בפועל  ,לתוכנית התחרה עם חוגים שכבר נבחרו ועם לוחות הזמנים המתוכננים של התלמידים

, זאת כלל הנראה הודות לכך שהיישובים ביקשו ליצור תהליך שבו חוגים חדשים פגעו בחוגים קיימים

מדיווחי ההורים  כי  עולה בהקשר זהם הפרטיים. שלא יתחרו בחוגישל חוגי התוכנית, כדי ייחודיות בתכנים 

כשמנגד,  ,לחוג נוסףגם גבוה רשמו את ילדם לחוג בתוכנית ומרקע הורים מרקע בינוני וגבוה של שיעור 

  .  בו משתתף ילדםוך דיווחו שהחוג בתוכנית הוא החוג היחיד שהורים מרקע נמשל גבוה שיעור 
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   תוכניתליווי ופיקוח על ה .6

   .ונציגיה הכשרת המדריכים והקשר עם הרשות :תוכניתההיבטים התפעוליים של הציג את מפרק זה 

  

  הכשרת המדריכים   .א

ותק וה. "סים בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראשידי החברה למתנ גויסו על תוכניתהמדריכים בכאמור, 

לימודי מהם בעלי תואר ראשון או  יםכשני שלישושנים  6.5עומד על  יםחוגהדרכת הממוצע של המדריכים ב

 28%העבירו חוגים בתחום הספורט, מהמדריכים  31%בחלוקה לפי תחומי עניין, . תעודה אחרי בגרות

מהמדריכים העבירו  6%רק ו בתחומי המוסיקה 11%טכנולוגיה, המדע והבתחומי  17%, אומנויותהבתחומי 

  .שפותבלימוד או  סביבההטבע והחוגים בתחומי 

 חלק. פעלו ןבהשאיתם הגיעו ממסגרות קודמות שהמדריכים נבחרו לתפקידם על סמך הידע והרקע 

היבטי הידע . מכאן שבמדריכי חוגים מקצועייםהם כמורים מקצועיים בבתי ספר וחלק  עובדים םמהמדריכי

 ,בהכשרתיאני מורה למדעים " ות:מדריכ .כיוון שלא היה בכך צורך ,ה של ממשהכשרהמקצועי לא בוצעה 

אני תשע שנים אומנית בזכוכית, יש לי סטודיו ובו אני מעבירה חוגים בשעות אחר " ;"ונושא החוג הוא מדעים

 ערכייםוה הכוונה בהיבטים החברתייםוהמדריכים קיבלו הכשרה בתחילת השנה , יחד עם זאת ".םיהריוהצ

". המדריכים השתתפו נו לקבל הכוונהקיבלתי מערכי שיעור, התכנס" :מדריכה ונמסר להם אוגדן פעילויות.

ין למידת בלתי אמצעי בין המדריכים, מעאך גם במפגש  ,החברתייםבתכנים  שהתמקדו בשני ימי הדרכה

  ". נטיותתמלא למידה משותפת, יש כל כך הרבה ידע בחדר, הרבה דוגמאות או" :רכז אזורי .עמיתים

לא השתתפו בהכשרה אך מהמדריכים  16% .מהמדריכים 76% השתתפו בהדרכה מטעם החברה למתנ"סים

כים ימהמדר 69% כלל לא ידעו שהייתה הכשרה. מתוך המדריכים שהשתתפו בהכשרה 8%-ידעו על קיומה ו

מהמדריכים דיווחו כי ההשתלמות  62%בזבוז  זמן. כמו כן, בגדר ולא הייתה הרגישו כי ההדרכה תרמה להם 

עוניינים לקבל עוד הנחיה וליווי, ובכלל זה היו מכי מחצית מהמשתתפים דיווחו כע חדש.  העניקה להם יד

) והשתלמות בנושא 31%), השתלמויות מקצועיות בנושא החוג (42%השתלמויות בנושא עבודה עם ילדים (

   ).14%בניית מערכי שיעור (

אים את הפעילות חלק מהמדריכים השתמשו בהכוונה שקיבלו וחלקם האחר הת ,כנית בפועלומעבר לת

שקיבלו במסגרת במקורם מורים טענו שהערכה הם מדריכים שכמה מאפייני הקבוצה. ללמאפייניו ו

בערכה יש " :מורה .אף השתמשו בה כחלק מתהליך ההוראה בכיתות הרגילותשהם מאוד וההשתלמות טובה 

  ".מעבירה, זה בהחלט תורם ליהרבה דברים מעניינים ואני משתמשת בהם בכיתה לפעילויות חברתיות שאני 

 ,המדריכים  גם להכין סילבוס מובנה (תוכנית עבודה) של החוגנתבקשו בנוסף לכתוב מעלה, בתחילת השנה 

 הרכזים  אישרו או העירו אותו הציגו לרכז הבית ספרי או לרכז היישובי.ו ,החוג המתוכנן תוכניתהמשקף את 

אני בניתי, " :מדריכה .הפעילות של החוג תוכניתההיבט החברתי בשילוב בכל הנוגע ל, בעיקר הסילבוס לגבי

לא  תוכניתלאחר אישור ה. "העברתי לאישור לבית הספר" ;", לא יודעת מעבר לזהתוכניתהרכז אישר את ה

ע התאמות על פי התפתחות וביצ , תוךהמדריכים פעלו על פי התכנוןולרוב , בוצעה בקרה על הביצוע בפועל

השנתית ואותה אני מתמרנת לפי  תוכניתמסודרת, יש את ה תוכניתיש " :מדריכה .צההצרכים של הקבו

יש סילבוס שכתבתי אבל זה דינמי, במהלך השבוע מחפשת דברים ובהתאם לזה בונה את השיעור " ;"ביקוש
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אינה תואמת בהכרח את הרכב  ההתחלתי שהציגו המדריכיםסילבוס תוכנית החוג המפורטת בכלומר, ". הבא

עדויות אלה תואמות את תשובות  ., שהופעלה על ידי המדריכים הלכה למעשההתכנים הסופי של החוג

מהם ציינו  82%-ו מהמדריכים דיווחו שהכינו סילבוס 81% רק עולה כי ממנוש ,המדריכים בסקר הטלפוני

  רבה מאוד. במידה שהסילבוס אכן היה מותאם לפעילות בחוג במידה רבה או 

שתי קבוצות בעלי התפקיד המפגש בין ניכר כי  ,ס לקשר שבין המדריכים לרכזים הבית ספרייםלבסוף, בהתייח

היבטי משמעת. ישנם רכזים בית ספרים שלקחו בכך של מנהלתיים והיבטים הקשר של בוצע בעיקר ב הללו

המדריכים בקשר עם  [אני]". רכזת בית ספרית: מעקבים בחוגיםביומו מידי יום שביצעו חלק פעיל, כלומר, 

אני " :צורךהפי  ". במקרים אחרים הרכזים הבית ספרים הגיעו לחוגים עלמתמיד, בודקת שעומדים בזמנים

צורך ולא כשיטת פעולה לפי ה או לחוגים על פי קריאה הגיעו". כלומר, הרכזים מסייעת להם בנושאי משמעת

  רציפה.

  

  הרכז הקהילתי והרכז האזורי   .ב

 כמות נוכח , אולםהם הרכז הקהילתי והרכז האזורי "חוג לכל ילד" תוכניתהחשובים בשניים מבעלי התפקידים 

בדרך כלל אזוריים, ההגעה שלהם לחוגים נעשתה רכזים ההרכזים היישוביים והעליהם אמונים שהחוגים 

  באופן אקראי. 

 34% נעזרו ברכז הקהילתי לשם התייעצות מקצועית או פדגוגית. הםמידה באיזו המדריכים נשאלו 

נעזרו ברכז הקהילתי ציינו שכים ימהמדר 40%-כומנגד, כלל לא נעזרו ברכז הקהילתי, ציינו שכים יהמדרמ

ידי המדריכים באמצעות המערכות  הועבר דיווח עלביומו מידי יום בנוסף,  .דה רבה או רבה מאודיבמ

. לעיתים הרכז האזורי התנהל באופן שוטף בעיקר בהיבטי דיווח ובהיבטים מנהלתייםלרוב ו, מוחשבותהמ

יום של הרכזים היישוביים ו/או הבית ספרים, רכז - חיי היוםהעיקו על התחושה הייתה שרמת הדיווח והבקרה 

הנתונים. ריד, אני צריך עכשיו דחוף את ולנו על הו יםסים, יושב"כל הזמן מול החברה למתנ..." :בית ספרי

  ".לדוגמה תלמידי חינוך מיוחד משולבים בקבוצות שלנו, הוא מבקש דיווחים דקדקניים

, כולל הבית ספריים הרכזים עבודת ב ניכר שיתוף פעולה מלא , שבהם בחלק מהיישובים, בעיקר בקטנים

הקשר מועט שובים אחרים, י". ביס בשת"פ מלא, אני לא מרגישה לבד"העבודה מול המתנ" :בהיבטי חשיבה

  ".מדווחת להם הכול[אני] " :רכזת בית ספרית .ועוסק בעיקר בהיבטי דיווח

  

  הקשר מול הרשות המקומית   .ג

בדרך מונה למעשה,  הרכז היישובי . תוכניתלא היוותה שחקן מרכזי ב הרשות המקומית במרבית המקרים

בעל תפקיד ברשות גם היה הרכז היישובי ידי המתנ"ס, -אף שמונה על במקרים אחדים ועל ידי המתנ"ס, כלל 

תחרות מול -ירחבים יותר נשקלו בתהליך קבלת ההחלטות, לדוגמה, א יישוביים, שיקולים כיוון שכךהמקומית. 

הייתה בדרך כלל ביישובים אלו למעשה, או הרשות או שימוש באטרקציות יישוביות.  חוגי המועצה האזורית

   .יותר בתהליך השוטף המעורבות הייתה מצומצמת ולםא ,וכניתבשלב הכניסה של התבעיקר מעורבות 

עשויה  תוכניתהסבורים כי היישובים  ראשיששילוב החוגים ביישובים מציף צרכים ש עולה מהראיונות, בנוסף

אף עצמה את הקרדיט על העשייה והרשות לקחה ל במיעוט יישובים במגזר הערבי . למשל,להשגתם סייעל
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החוגים. כלומר, במקום לבצע תהליך  בורעצמן את התשלום עהשית על ישנן רשויות שהחליטו ל , שכןיותר מכך

 173אצלנו יש " :רכזת יישובית .את ההשתתפות בחוגיםמימנה היא זו שמהורי התלמידים, הרשות גבייה 

יא משווקת אבל ה ,אלף שקל. וזה כלום כסף למועצה 20-וזה עולה למועצה פחות מ ,תלמידים שנרשמו לחוגים

רכזת  ."לכל ילד והם מסבסדים ועושים חוגים חינם לתלמידים ביסודי בשתי שכבות אלו תוכניתשהשיגו 

הבטיח  - ל יהיה בחינם וראש המועצה הבטיח שהוא לא יקבל כסף מהתלמידים עבור חוגים אלו. הכ" :יישובית

התמיכה מעידה , גיסא . מחדוהיבט שליליייחס היבט חיובי ניתן להנזכרת לעיל תמיכה היישובית ל ".וקיים

בעבר ש מנגיש לתושבים שירות מחויבות המועצה לתושבים ולתלמידים, תוך הבנה שהתשלום היישובית על 

מעת תפיסת צריכת , קבלת שירות ללא תשלום עלולה לפגוע בהטגיסא . מאידךלא הייתה להם כל גישה אליו

ה תפסיק תשלום זה, הדבר עלול להיתפס כפגיעה בשירות הרשות מסיבותישבמידה  החוגים. יתר על כן,

  משרד החינוך.אף בשירות של המועצה ואולי 

  

אולם ניכר כי חלק מהמדריכים היו  ,הכשרת המדריכים הייתה מספקתמההערכה עולה כי  ,פרק זה לסיכום

התמקד בעיקר מדריכים ובין ההקשר בין רכזי בית הספר שמחים להעשרה נוספת. כמו כן, נראה כי 

חלק מהמדריכים ציינו כי נעזרו דווקא ברכז היישובי, אם כי ואולם  .בהיבטים המנהלתיים ובהיבטי משמעת

רשות המקומית, נראה ל אשר בדומה להתנהלות מול הרכז הבית ספרי, מדובר בעיקר בהיבטי דיווח ומנהלה.

התבטאה בשלב הכניסה לתוכנית ופחות  ברוב המקרים המעורבות וכי לא הייתה שחקן מרכזי בתוכניתכי זו 

      בתהליך השוטף.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      62 

 סיכום 

מטרתה . צפוןהבמחוז  'ה-'העשרה המיועדת לכלל תלמידי כיתות ד תוכנית יאה "חוג לכל ילד" תוכנית

. התוכנית העשרהלפנאי והצמצם פערים בכל הקשור לתרבות המחוז ול תלמידי להעצים את יאהעיקרית ה

מספר התלמידים מספר התלמידים שנרשמו אליה היה גבוה מוצאה לדרך עם תחילת שנה"ל תשע"ח, י

(יותר  ערבית מרקע נמוך משתתפים יותר בתוכניתעברית ותלמידים דוברי מהממצאים עולה כי . תוכנןהמ

משתתפים זאת ועוד, תלמידים דוברי ערבית מרקע נמוך בצפון . בהשוואה לשאר תלמידי הצפון דוברי ערבית)

  .הארץאזורי בהשוואה לתלמידים מרקע דומה בשאר יותר בחוגים 

  

  היבטים ארגוניים

על מידת  אשר השפיעוצרכים ואינטרסים שונים  גשהפ תוכניתה, אוכלוסיות מגווןמכיל בתוכו  מחוז צפוןכיוון ש

ות בלתי פורמליות ויחוגים ופעיל ן מתקיימיםבהשהטווח נע מאוכלוסיות . ביישובים ובאוכלוסיות השונות מהיישו

 והתקבל יש מיעוט חוגים. ביישובים אלה בהם שיישובים  ועד  ,קיבוציםבאזוריות והת, בעיקר במועצות רבו

 , דבר שהוביל לשיעורילחוגים אינן חשופותשכמעט  ,אוכלוסיות הערביות והחרדיותבעיקר בובברכה, החוגים 

נדרש אותה האוכלוסייה שקרי אוכלוסיית היעד, ראה שנעל פניו . , לרוב בעידוד בית הספריםגבוהרישום 

 תוכהרבים משבעבור , ותוכניתלקדם ולחשוף לחוגים, ממצה את משאבי החוגים שהוצעו על ידי ה

 שופותשפחות חאוכלוסיות הככלל,  .בלעדיתראשונית ו יתה חוויהתוכנית הימסגרת הההשתתפות בחוג ב

בשיעורים לתוכנית נרשמו  חשופים לחוגים שבדרך כללואילו אלו  ,ן גורףבאופ אליהנרשמו בדרך כלל לחוגים 

יחד עם . מתממשותאכן  התוכנית מטרותזה ניתן לומר כי ההיבט ן המו ,, ולרוב בנוסף לחוג פרטינמוכים יותר

, בקרב האוכלוסיות החשופות לחוגים שנכון לממש את המשאב שהמדינה מציעהישנה הבנה גם ש זאת, כיוון

בנוסף,  .סביר להניח כי בהמשך יעלו שיעורי ההרשמה לתוכנית גם בקרב התלמידים שכבר חשופים לחוגים

הרישום לחוגים, בעיקר בקרב  שיעוריהשפעה רבה על  לתוכנית נודעהדרכי החשיפה ללעיתוי ו נמצא כי

המעוניינים בכך  בושבשלב לתלמידים הוצעה  תוכניתחשופות לחוגים. במרבית המקרים ה שכבר אוכלוסיותה

לדבר,  מונרתשהספר  יתבוב) קטנים יחסיתיישובים בעיקר ( למרות זאת, ביישובים אחרים. כבר נרשמו לחוגים

נית, דוברי כי חלק גדול מהתלמידים שלא נרשמו לתוכעוד מהממצאים עולה  רמת הרישום לחוגים עלתה.

, להגביר את הרישום לחוגיםעל מנת לפיכך, ערבית, עשו זאת פשוט משום שלא ידעו עליה. דוברי עברית ו

של נכונות הבשלב מוקדם יותר, לבצע סנכרון יישובי ולהגביר את  חוגיהאת תוכנית ולחשוף את ה מומלץ

 . היישובים לעסוק בנושאשל בתי הספר ו

 

יזמו את עצמו ההורים או הילד המקרים רוב ב ,לתוכנית דרך בית הספר והמורהמרבית התלמידים נחשפו 

בתי הספר, מתנ"סים ואטרקציות  :החוגים התקיימו בשלושה אתרים מרכזייםההרשמה לחוג בתוכנית. 

יתרון יחסי לבתי הספר שכן , היא האפשרות המועדפת בדרך כללם חוגים בבתי הספר ויישוביות. נדמה שקי

את אצלם מרבית בתי הספר שמחו לארח  מיקום, ביטחון ומחויבות למסגרת הבית ספרית.  שלם בהיבטי

, התשתית םרצונם לקיים את החוגים במסגרת למרותישנם בתי ספר שעדיין, אולם החוגים ותרמו להצלחתם. 

 אלומעין במקרים בתי ספר שאירחו את החוגים אך ללא מוטיבציה רבה. היו מנגד, ו ,תאימההלא הבית ספרית 

תאמה את נכונותם לתרום בתוכנית במתרחש בחוגים והתמיכה הבית ספרית של בתי הספר מידת מעורבותם 

או  מתבטליםהיתרונות היחסיים של בתי הספר  בהםשבמקרים  בגבולות בית הספר. תוכניתלהצלחת ה
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להשתמש במשאבים מומלץ , להצלחת התוכנית מעבר למינימום הנדרש שכאמור בית הספר לא תרם

היבטי יש לשקול למצות משאבים אלו  יחד עם זאת, על מנת .העירוניים/יישוביים לטובת קיום החוגים

סוגיית , בפועל .כגון הסעות, יצירת תחושת שייכות למסגרת החדשה, מעקב ובקרה ,בתלמידים תמיכה

עטים ישנם יישובים מאומנם פתרון. לה אינה מספקת  תוכניתהש ,ההסעות מהווה סוגיה לוגיסטית מרכזית

 נראה כי פתרון מערכתי.לנושא  לא נמצאוך משאביהם, אך במרבית המקרים מת הסדירו את נושא ההסעותש

בעיקר ו ,סתייע, אך לא תמיד הדבר מלנושא רשויותשל ההורים או של המצפים להתגייסות  תוכניתמובילי ה

המשתתפים עבורם גבוהה יותר. תלמידים בת נחיצות החוגים בקרב האוכלוסיות שמידאין הוא מסתייע דווקא 

על  יםעומדזו  סוגיהב .יישובים גדוליםתוך לא נכון שינועו באופן עצמאי בין יישובים או ביכולים ואינם  בתוכנית

של  החל ממענה מערכתי, דרך התאמת המסגרת החוגית ליכולת התנועה ,פתרונותכמה  הפרק

יחד עם זאת, חשוב לציין כי אינו מיטבי.  זהאחרון שפתרון  ף , אוכלה בגיוס הורים לטובת הסעות התלמידים

 מרבית התלמידים ציינו כי ההגעה לחוג הייתה נוחה וקלה.

  

  תרומתה הנתפסת של התוכנית

 , דבר בעלמזמנת אפשרות לתלמידים להיחשף לחוג אחד במסגרת שבועית "חוג לכל ילד" תוכניתכאמור, 

חשיבות רבה בעיקר בקרב אוכלוסיות הנוטות להיחשף פחות לפעילויות אלו בחיי השגרה. החוגים נתפסים 

להם הייתה  אהחל מהחשיפה לחוגים בקרב תלמידים של, כבעלי פוטנציאל תרומה לתלמידים במספר מישורים

מובנית,  תוכניתב(ם יהריו, דרך אמצעי נוסף לפעילות בלתי פורמלית בשעות אחר הצלחוגים חשיפה קודמת

חוויה  צורכיוכלה בלמידת תכנים חדשים ל ),יה בבתים ללא מעורבות חברתיתיבמקום שה ,מנוהלת ומבוקרת

ולשלב פעילויות בלתי לחוגים לחוגים עשויה להגביר ביקוש  )םהוהורי(תלמידים החשיפת  למידה.לצורכי או 

מההורים ציינו שירשמו את ילדם לחוג נוסף שלא  80%-כ, ואכן פורמליות אלו בתרבות הפנאי של התלמידים

   רשמו לחוג גם בשנה הבאה.ימרבית התלמידים ציינו שיו  ,במסגרת התוכנית

  

  רישום לתוכנית-אי

הסיבות שנכללו בהערכה, האוכלוסיות - נדמה שבחלק מהיישובים ותתרישום לתוכנית, -אשר לסוגיה של אי

במקרים רבים החסם  ,אוכלוסיות נרחבות- מהותית בקרב תתאף שסוגיה זו ו, בהכרח כלכליות ןאינלכך 

הורים עלות החוג איננה גורם מרכזי המסקנה זו מתחזקת נוכח העובדה כי עבור מרבית  .תפיסתי ואה

הממצאים  כי תלמידים (והוריהם) המשתתפים בחוג כמו כן ניכר מן לחוגים.   את ילדם לרשוםאם בהחלטה 

מתלמידים המשתתפים בחוג פרטי (בצפון או כלפי השתתפות בחוגים בתוכנית הביעו עמדות חיוביות יותר 

הביעו כלל אינם משתתפים בחוגים שבשאר הארץ). זאת ועוד, תלמידים (והוריהם) המתגוררים בצפון אך 

מכאן, שניתן . ר הארץמתלמידים שאינם משתתפים בחוגים בשאבחוגים  כלפי השתתפותדות חיוביות יותר עמ

 .ולהעלות את הצריכה של פעילויות אלה עשויה לבנות צורךבצפון  פנאי וחוגים החשיפה לפעילות להניח כי

 כניתותה ,יישובים מבוססיםו, כגון מועצות אזוריות מאוד בהם הפעילות החוגית פופולריתשיישובים מנגד, ב

משפחותיהם, ותק בחוגים לומוכרים לילדים שכבר חוגים , למשל מספר יתרונות יבעל יםהתמודדה עם מתחר

של חלק מהחוגים נדרשת התמקצעות (בהעמקה  יכולת למעלה משנה), באותו החוג המשתתפיםתלמידים (

הניסיון ך, בהמששייתכן שנעשה טרם ההרשמה לחוג בתוכנית. וכמובן רישום  ),בשבועאחד  מפגשלמעלה מ

מקביל לחוגים רישום או  שנצבר בשנת הפעילות הראשונה, היכרות ההורים עם הפעילות ורישום מקדים

 .של התוכנית בהתמודדות עם התחרות כפי שהתבטאה בשנת הפעילות הראשונה ויסייע – הפרטיים
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 מהתוכנית רצוןהשביעות 

כלל המעורבים ומ מהחוגיםרבה רצון שביעות  וישנה ,כאיכותייםהחוגים מוערכים מבחינת שביעות הרצון, 

על פי תלמידים נרשמו לחוגים ה תחילהב ,אומנם. ערביתהעברית והן בקרב דוברי ה, הן בקרב דוברי תוכניתב

במקרים מועטים ( ן חוגיםינשירה או מעבר בדבר שגרר , כני החוגוהבנתם את תל בהתאםכותרת החוג ולא 

ככלל, מרבית . שביעות רצוןשיעור גבוה של הביעו בחוגים התלמידים שנשארו , אולם )חוגים התבטלו

קשו בעדיפות ראשונה ושמבחר החוגים המוצע היה גדול (בעיקר בקרב יהתלמידים ציינו כי קיבלו את החוג שב

ן מאיכות התוכ רבהכמו כן, מרבית ההורים הביעו שביעות רצון  תלמידים מרקע נמוך).בקרב ערבית והדוברי 

רצון של הורים דוברי עברית שילדם משתתף בתוכנית הייתה נמוכה השל החוג ומהמדריך, אם כי שביעות 

  ערבית המגמה הפוכה).הדוברי קרב הורים בשאר הארץ (במזו של  במעט

  

  המדריכים

לא  , ועל כןהם בעלי ניסיון בתחום התמחותם תוכניתהמדריכים שגויסו לאשר למדריכי התוכנית, ניכר כי 

בפועל החברה למתנ"סים בהיבטים החברתיים/ערכיים.  אלא קצועייםבוצעה הדרכה משמעותית בהיבטים המ

התבססו על ערכה שניתנה למדריכים. ערכה זו הוערכה  הםבההדרכות , ששני ימי השתלמות קיימה

לצורכי ה השתמש במצאו לנכון לדיווחו כי אף הוראה במדריכים בעלי רקע בין היתר בשל העובדה שכאיכותית, 

להעבירו לאישור  ,על המדריכים לכתוב סילבוס היה םבתהליכי תכנון החוגי, על כך נוסף .עבודתם בבית הספר

מדריכים וההבקרה על תהליכי ההדרכה ומידת השימוש בסילבוס הייתה אקראית . בפועל, ולפעול על פיו

, יש לציין כי  אף כמו כן. "כדי תנועהתוך " החוגיםשל  םמאפיינילום צרכיל התאימו את מהלך החוגים

כבר בדרך כלל ובים ומנוסים מדריכים טש, קרי בשעה  החוגים בוצעה בתחילת שנת הלימודיםבחירת ש

הצליחו לגייס  תוכניתבמרבית המקרים מובילי ה ,מתנ"סיםה פעילויות בחוגים פרטיים או במסגרת משובצים

ה. ראוי לציין שבחלק מהמקרים המדריכים גבוה רצון והוביל לרמת שביעות צוות מדריכים שענה על הצרכים

שבין רצף הבהיבט גם  ילהיות משמעות עשויש , דברכמורים בבית הספר או בבתי ספר סמוכים שמשיםמ

הייתה ספורים במקרים  יחד עם זאת, תלמידים.למדריך ר שבין הקשלוגם שעות הלימודים לשעות החוגים 

כלומר חלופה נבעה מיוזמת המדריכים, מדריכים, בעיקר בקרב המדריכים המקצועיים. מרבית התתחלופה של 

ת סיבו , אלא עקבמובילי התוכניתבקרב או תלמידים הבקרב שביעות רצון היא לא אירעה בשל היעדר 

 יתתוכנשל ה אחרים בירוקרטייםהיבטים ו בבית הספר המדריכים , קבלתכגון התאמת יומנים ,לוגיסטיות

מרבית חשוב להדגיש כי  תאום מס בעבור סכום קטן יחסי). צורכיהתמודדות עם רשויות המס ללמשל, (

. כמו כן, המדריכים ציינו כי הם נהנים ללמד בחוג במסגרת התוכנית ושהם שבעי רצון מאיכות החוגים

  החוג.על מנת לקיים את להם כל הציוד הנדרש עומד לרשותם מהמדריכים ציינו  80%-למעלה מ

  

  הקשר עם הרשות

ביומו על המדריכים לדווח מידי יום ( התבטא בעיקר בנושאי דיווחהמדריכים עם והקשר עם הרכזים היישובים 

להציג תמונת  התבקשום יישובירכזים הם או היהרכזים הבית ספרי. לעיתים )על נוכחות התלמידים בחוגים

"סיםמשתייכים לחברת המ ינםשא למיעיקר בשה לביצוע, דבר שבפועל היה קנוכחות,  לרכזים ( תנ

עם פער של דרישה  , שכן הם נאלצו להתמודד)המשתייכים לחברה למתנ"סים ישנה נגישות למערכת המידע

  .קבלכולתם לשאין בילנתונים 
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ישנן רשויות אשר מעורבות  . אומנםהטרוגני, מההערכה עולה כי מדובר בקשר קשר לרשותמבחינת ה

מעורבות נדמה שמהיבט זה . תוכניתמרבית הרשויות אינן פועלות באופן אקטיבי בבפועל  ךאבתוכנית, 

עשויה לשדרג את  ,כניתוכמו גם במהלך הת ,כניתויישובית אקטיבית בשלבים המקדימים של הת

זמינות תשתיות ו, כגון היסעים מענהלהם אינה מספקת  תוכניתשה ,לוגיסטייםהכנית בעיקר בהיבטים והת

 בית ספריות.   

  

  סיכום

רמת , שדומה בעיקרה לשביעות רצון  מהתוכניתרמה גבוהה של התלמידים וההורים הביעו ניכר כי לסיכום, 

גם מבחינה לוגיסטית ניכר כי התוכנית . הארץחלקי עליה דיווחו התלמידים וההורים בשאר שביעות הרצון ש

; אותם הגדירו מובילי התוכנית, ניתן לומר כי אלה הושגו בהצלחהשבהתייחס למדדי ההצלחה  .עובדת טוב

שיעור ההשתתפות של התלמידים בתוכנית עלה על הצפוי, ההורים, התלמידים והמדריכים דיווחו על שביעות 

חיוביות יותר היו בדרך כלל חוגים התפיסותיהם של המשתתפים בתוכנית לגבי ניכר כי  רצון גבוהה מהתוכנית ו

אין ספק  כל הארץ,בהתייחס ליכולת להרחיב את התוכנית ל הארץ.חלקי בשאר ל המשתתפים שמאלה 

מענה לנקודות  ןיינתשהדבר אפשרי במידה כי ו ,התוכנית במתכונתה הנוכחית פועלת בצורה טובהש

, כפי שיפורט לאוכלוסיות החלשות, רישום מוקדם וכו') (הסעות, העלאת החשיפה פורטו לעילש החולשה

    .בהרחבה בפרק ההמלצות
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  המלצות

  :אליהן כדאי לשים לבשלהלן מספר המלצות דוח ההערכה, ממצאים שעלו בבהתייחס ל
  

 רישום ולוחות זמנים

 , עוד בטרם פתיחת שנת הלימודיםלחשוף את התוכנית וחוגיה בשלב מוקדם יותרמומלץ  �

ויתרונותיה, בפרט בקרב תלמידים והורים מרקע  משאבים בשיווק התוכניתמומלץ להשקיע יותר  �

  נמוך  

  בין אלו שבתוכנית ובין החוגים הקיימים ביישוב  סנכרון זמניםמומלץ לבצע  �

והנוכחות גם למובילי התוכנית שאינם משתייכים לחברה  להנגיש את מערכת הרישוםמומלץ  �

  למתנ"סים

 ם, הן בבתי הספר והן להורילפשט את תהליך הרישוםמומלץ  �

  

  מגוון ותוכן

 עברית, בעיקר בקרב תלמידים דוברי יקדמו יותר את נושא הפנאי וחשיבותומומלץ שבתי הספר  �

ובכך גם  ,שבשאר הארץ חוגים לבאיכותם כך שישתוו  ,להעלות את איכות החוגיםמומלץ לנסות ו �

  חוגים הפרטייםל בהשוואהיהיו אטרקטיביים יותר גם לגרום לכך ש

 בתוכנית מגוון החוגיםלהרחיב את מומלץ  �

  

 מעורבות היישובים

 לשתף פעולה עם התוכניתיישובים של הבתי הספר ושל נכונות המומלץ להגביר את  �

של התוכנית, כמו גם במהלך התוכנית, ובכך  לערב את היישובים כבר בשלבים המקדימיםמומלץ  �

  לשדרג את ההיבטים הלוגיסטיים שהתוכנית אינה מספקת להם מענה

  הסעותשקול היבטי תמיכה בתלמידים כמו מומלץ ל �

  

  

  

  

  

  



      67 

   א' נספח

   – לפיהם יש לבחור חוגשקריטריונים שילדם משתתפים בחוגים לגבי ה: דיווחי הורים 31לוח 

  כלכלי- חברתי ורקע שפה מגזר לפי ההיגדים עם המסכימים שיעור

        

העניין שיש  נושא החוג עלות

 לילד בחוג
 המלצות שעות מיקום

של  שילוב
פעילות 

חברתית 
 ערכית

דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 73% 69% 81% 82% 98% 88% 68% סה"כ

 71% 65% 77% 75% 98% 94% 60% גבוה

 67% 68% 79% 81% 98% 83% 64% בינוני

 87% 74% 87% 91% 99% 97% 83% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 90% 72% 79% 83% 96% 93% 53% סה"כ

 89% 69% 61% 73% 100% 97% 44% גבוה

 91% 76% 86% 88% 94% 93% 53% בינוני

 91% 60% 79% 73% 95% 86% 67% נמוך

 ארצי
משתתפים 

 בחוגים

 84% 67% 80% 81% 98% 95% 55% סה"כ

 80% 63% 79% 79% 97% 95% 49% גבוה

 86% 70% 81% 82% 99% 95% 64% בינוני

 88% 70% 85% 83% 100% 93% 45% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 91% 83% 96% 93% 100% 93% 77% סה"כ

 92% 78% 92% 92% 100% 95% 67% בינוני

 91% 86% 98% 93% 100% 93% 81% נמוך

משתתפים 

בחוג רק 
 פרטי

 91% 65% 83% 66% 99% 78% 35% סה"כ

 82% 62% 63% 75% 92% 81% 54% בינוני

 93% 65% 87% 64% 100% 77% 32% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 92% 80% 95% 94% 93% 92% 49% סה"כ

 93% 81% 92% 89% 96% 93% 51% בינוני

 91% 78% 100% 100% 90% 90% 47% נמוך
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  : דיווחי ההורים באשר למבחר החוגים הקיים באזור מגוריהם, 32לוח 

  כלכלי-יחברת ורקע  חלוקה לפי מגזר שפה

   
למיטב ידיעתך, מבחר 

  החוגים באזור מגורייך:
    

גדול ואין לי 

בעיה למצוא חוג 
 שמתאים לילדי

גדול, אבל אני 

לא מוצא חוג 
 שמתאים לילדי

קטן, אבל אין לי 

חוג בעיה למצוא 
 שמתאים לילדי

קטן, לכן אני לא 

מוצא חוג 
 שמתאים לילדי

דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 

בחוג לכל 
 ילד

 23% 25% 5% 46% סה"כ

 15% 25% 2% 58% גבוה
 25% 28% 5% 43% בינוני

 26% 20% 9% 46% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 37% 26% 8% 29% סה"כ

 21% 16% 22% 41% גבוה
 37% 31% 5% 27% בינוני
 62% 18% 5% 15% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 42% 22% 9% 27% סה"כ

 38% 19% 11% 33% גבוה

 44% 29% 4% 23% בינוני

 40% 6% 19% 35% נמוך

 ארצי

משתתפים 
 בחוגים

 16% 18% 11% 55% סה"כ

 13% 16% 11% 60% גבוה
 20% 20% 12% 48% בינוני
 5% 21% 9% 64% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 31% 2% 23% 44% סה"כ

 32% 0% 18% 50% גבוה
 34% 0% 28% 39% בינוני
 23% 9% 18% 50% נמוך

דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 18% 27% 4% 51% סה"כ

 16% 27% 2% 54% בינוני

 19% 27% 4% 50% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 41% 6% 12% 41% סה"כ

 30% 0% 20% 50% בינוני
 43% 7% 11% 39% נמוך

לא 

משתתפים 
 בחוגים

 33% 24% 6% 37% סה"כ

 33% 16% 18% 33% בינוני
 34% 28% 0% 39% נמוך

 ארצי

משתתפים 

 בחוגים

 24% 24% 4% 48% סה"כ

 19% 28% 8% 45% בינוני
 30% 19% 0% 51% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 61% 5% 9% 24% סה"כ

 44% 10% 17% 29% בינוני
 70% 3% 5% 22% נמוך
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סכימים עם הנאמר שיעור המ – תוכנית: דיווחי תלמידי מחוז צפון על הסיבות בגינן לא נרשמו ל33לוח 

  כלכלי-יחברת בהיגדים, לפי מגזר שפה ורקע 

      

לא ידעתי 

על 
 תוכניתה

אין לי 
חברים 

שנרשמו 
לחוג 

במסגרת 

 תוכניתה

אני לא 
אוהב 
ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 

חוג בנושא 
שעניין 

 אותי

ההורים לא 

 הסכימו
עומס 

בלימודים/אין 
 זמן פנוי

היה לי 

קשה 
 להגיע לחוג

החוג לא 

התאים 
מבחינת 
השעות 
 והימים

דוברי 
 עברית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 7% 11% 4% 6% 2% 33% 21% 40% סה"כ

 4% 9% 2% 5% 0% 16% 18% 70% גבוה

 6% 16% 5% 2% 2% 42% 20% 30% בינוני

 11% 6% 6% 13% 3% 38% 26% 25% נמוך

לא 

משתתפים 
 בחוגים

 7% 7% 8% 2% 29% 32% 4% 16% סה"כ

 5% 3% 7% 0% 34% 26% 6% 42% גבוה

 3% 3% 0% 3% 27% 31% 0% 13% בינוני

 10% 9% 14% 2% 29% 34% 7% 13% נמוך

דוברי 

 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 6% 14% 5% 12% 3% 16% 13% 47% סה"כ

 5% 12% 8% 14% 6% 20% 13% 40% בינוני

 7% 14% 4% 12% 2% 14% 13% 49% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 5% 11% 7% 1% 17% 36% 2% 33% סה"כ

 3% 5% 4% 6% 10% 30% 2% 51% בינוני

 6% 12% 8% 0% 19% 38% 2% 29% נמוך
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המסכימים שיעור  – תוכניתבגינן לא רשמו את ילדם לשסיבות ה לגבי מחוז צפון ב ם: דיווחי הורי34לוח 

  כלכלי- עם הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ורקע חברתי

מדוע לא רשמת את 

ילדך לחוג במסגרת 

"חוג לכל  תוכניתה
?"     ילד

לא שמעתי 
 תוכניתעל ה

ילדי לא 
 רצה

ילדי כבר 

רשום 
 לחוגים
 אחרים

ילדי לא 

מצא חוג 
בנושא 

 שעניין אותו

בגלל מיקום 
 ו/או הסעות

פספסתי 

את 
 ההרשמה

 אחר

דוברי 

 עברית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 9% 6% 0% 18% 16% 10% 33% סה"כ

 13% 6% 0% 18% 17% 15% 22% גבוה

 6% 4% 7% 19% 17% 11% 35% בינוני

 15% 18% 9% 12% 10% 0% 37% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 8% 2% 1% 27% 9% 28% 25% סה"כ

 13% 0% 5% 32% 6% 32% 12% גבוה

 9% 0% 0% 27% 9% 21% 33% בינוני

 15% 18% 9% 12% 10% 0% 37% נמוך

דוברי 
 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 18% 0% 1% 9% 7% 6% 60% סה"כ

 21% 0% 9% 17% 0% 10% 43% בינוני

 17% 0% 0% 8% 8% 5% 63% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 13% 0% 9% 6% 4% 16% 52% סה"כ

 21% 0% 11% 4% 12% 18% 34% בינוני

 9% 0% 9% 7% 0% 15% 60% נמוך
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עם שיעור המסכימים  –בגינן לא נרשמו השנה לחוג שסיבות ה לגבי הארץ)ם (שאר : דיווחי תלמידי35וח ל

   כלכלי- הנאמר בהיגדים לפי מגזר שפה ורקע חברתי

 מדוע לא נרשמת
?*לחוג השנה   

  
  

אני לא 
אוהב 
ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 

שעניין 
 אותי

ההורים לא 
 הסכימו

עומס 
בלימודים/אין 

 זמן פנוי

היה לי 
קשה 
להגיע 
 לחוג

החוג לא 

התאים 
מבחינת 
השעות 
 והימים

החוג 
שרציתי 
היה יקר 

 מידי

לא רציתי 
ללכת לחוג 
בלי חברים 
 שאני מכיר

דוברי 
 עברית

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 15% 8% 7% 4% 11% 9% 40% 31% סה"כ

 21% 8% 5% 3% 19% 7% 45% 31% גבוה

 12% 8% 9% 4% 8% 10% 40% 31% בינוני

 8% 7% 8% 6% 3% 9% 27% 32% נמוך

דוברי 

 ערבית

לא 

משתתפים 
 בחוגים

 10% 4% 4% 12% 4% 12% 16% 47% סה"כ

 12% 3% 4% 7% 10% 9% 21% 42% בינוני

 9% 5% 4% 13% 3% 13% 14% 48% נמוך

  יותר מתשובה אחת בחור*ניתן היה ל

  

  


