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    מנהלים מציתת

  רקע

תלמידי  ובכללןה' (-ד'בכיתות (שנת הלימודים תשע"ח)  2017אוקטובר תוכנית "חוג לכל ילד" החלה לפעול בה

לכל תלמיד להשתתף במהלך שנת הלימודים בחוג  צעוהבמחוז הצפון. במסגרת התוכנית החינוך המיוחד) 

שישה אשכולות עניין: שפות, טכנולוגיה ומדעים, בחוגים מבחר , מתוך אחד לבחירתו לאחר שעות הלימודים

שמה לה מטרה להעצים את התלמידים המשתתפים  תוכניתה .טבע וסביבה, ספורט, מוסיקה ואומנויות

השתתפות לפנאי והלתרבות  נוגעם בכל היהתושינוי התנהגותי בקרב התלמידים ומשפח חולללו בחוגים

   הפערים בנושא.את כך לצמצם ברב האוכלוסייה החלשה במחוז, ובחוגים, בעיקר בק

התלמידים  .שנת תשע"ח)בש"ח פחות מ 200ש"ח ( 1,090הייתה חוג למדינה  ו שלעלותבשנת תשע"ט 

ואילו התלמידים ברשויות  ,בשנה ש"ח 100למו דמי רישום של יש 5-1ם עשירוניל משתייכותהברשויות 

החברה  מפעילה. את החוגים בשנה ש"ח 200 בסךלמו דמי רישום יש 10-6עשירונים ל משתייכותה

רשויות)  47- מתנ"ס (כ כאשר אין ברשות – הדברלא התאפשר כשהחוגים. מ חלקתקיימו השם גם ולמתנ"סים, 

, לרבות בתי הספר. אחריםתקיימו החוגים באתרים הרשות, האו בשל החלטת  ,מוגבלהמקום במתנ"ס שאו 

הוא משמש באופן פורמלי ו ,לבית הספר אחריות ישירה על תפעול החוגיםאין עם זאת חשוב לציין כי בפועל 

   .בלבד גורם מעודד ומתווך ואכסניה

  

  הערכת התוכנית

השנייה  השנה תשע"ט היאו, שנתי של הערכה מעצבת- דוראמ"ה נתבקשה ללוות את התוכנית במחקר 

המטרות  ן שלמידת השגתעל ההערכה נועדה לספק למשרד החינוך ולמובילי התוכנית מידע  .להערכה זו

מידת שביעות הרצון של התלמידים, ההורים והמדריכים על אופן יישומה ועל הנתפסות של התוכנית, 

להרחיב את התוכנית לכלל הארץ, בין היתר  שיאפשרבסיס העמיד ל עתידהגם ממרכיביה השונים. הערכה זו 

   .לתוצאות שיתקבלומשנה תוקף  קנהמה שי ,למדגם ארצי מייצגשיעלו ממנה באמצעות השוואת הנתונים 

  מדגם איכותני

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

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

ההערכה  לשם. שפה בחתך לפי מגזר ,(רשותיים)קהילתיים רכזים ו )שפה כל אשכול חוגים בכל מגזר

 ,אם לדגימת קבוצות המיקוד של התלמידיםנבנה מדגם מייצג בהתספריים  רכזים הביתהאיכותנית של ה

  .ספריים בהם נערכו קבוצות מיקוד נדגמו גם הרכזים הביתשכלומר בבתי הספר 

  

  מדגם כמותי

במסגרת  השתתפו בחוגאלה שה בקרב שלוש קבוצות של תלמידים והורים: שתההערכה הכמותית נע

, הארץ", ללא אוכלוסיית הצפון)אזורי ("שאר  ומדגם ארצי מייצג שבתוכנית לא השתתפו בחוגאלה ש, התוכנית

לקבל  כדיבמהלך יום הלימודים, זאת לתלמידים הועברו באופן ממוחשב, וכן בקרב מדריכי החוגים. השאלונים 

   .ןטלפובאמצעות ה. שאלוני ההורים והמדריכים הועברו שבתוכנית ה גם מתלמידים שלא השתתפו בחוגמענ
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רשומות של משרד ה על סמךה') נעשתה - מייצגת. דגימת התלמידים (כיתות ד' ת שכבותדגימ יאהדגימה ה

הורים  10בכל כיתה נדגמו . כלכלי, ללא המגזר החרדי-פיקוח ורקע חברתיסוג , שפה , לפי משתני מגזרהחינוך

על דגימת המדריכים נעשתה  .רשומות של בתי הספר שנדגמוה על סמךה נעש באופן אקראי, ואיסוף פרטיהם

ה שתהחברה למתנ"סים. דגימת התלמידים, ההורים והמדריכים למחקר הכמותי נע הפקירשומות שסה מךס

כלכלי של -), רקע חברתידוברי ערביתבתי ספר דוברי עברית ובתי ספר (שפה משתנים הבאים: מגזר ה על פי

  ).חרדיהמגזר ה, ללא דתי- פיקוח (ממלכתי וממלכתיסוג (נמוך, בינוני וגבוה) ו בית הספר

שלוש קבוצות המדגם, כפי שפורט מהערכה פנה בשאלונים טלפוניים למדריכי החוגים ולהורי התלמידים הצוות 

התלמידים בכל שלוש קבוצות המדגם על שאלונים ממוחשבים שהועברו במהלך יום השיבו לעיל. במקביל 

  הלימודים בבית הספר.

  שאלות ההערכה

  שאלות ההערכה המרכזיות הן כדלקמן:

 וכנית?מיושמת הת כיצד •

  כנית עבור התלמידים, ההורים והמדריכים?ומה תרומתה הנתפסת של הת •

 של תלמידים לחוגים? ם הצטרפות- מה הסיבות לאי •

  התוכניתופיקוח על התוכנית  ליווי •

 שפה מגזרפי צפון) ובפילוח להשאלות אלו נבחנו בהשוואה למדגם הארצי (שאינו כולל את מחוז  לעהתשובות 

  השוואה לממצאי תשע"ח.גם ב , ובמידת האפשרכלכלי-חברתירקע ו

  

  ממצאים עיקריים

מדובר בתוכנית איכותית (תשע"ט)  , וניכר כי גם בשנה זוזו השנה השנייה פועלת "חוג לכל ילד"תוכנית ה

  את חותמה בקרב אוכלוסיית היעד שהוגדרה לה.  ההתבססה והטביע אשר ,וייחודית חשובהבעלת תרומה 

 עיקר, בהחוגים בתוכנית מוערכים באופן חיובי בעיני כלל המעורבים בה ככלל, - הרצון מהתוכניתשביעות  �

מרוצים מהמפגשים בחוג, חווים אותם כמהנים ומרוצים דיווחו שהם מהם  80%- מ יותר :התלמידיםבעיני 

גם מדריך החוג.  ה כלפיתשע"ח ניכר כי אין הבדל של ממש, למעט עלייה בהערכ. בהשוואה למהמדריך

מעט ב, אולם ניכר כי פחות מדריךמהאיכותו ומ, שבעי רצון מהחוג, בשני מגזרי השפהמרבית ההורים, 

איכות מירידה בשביעות הרצון  למעט ,הארץ. בהשוואה לתשע"ח לא חל שינוי של ממש אזורימההורים בשאר 

 . דוברי ערביתבבתי ספר בקרב הורים  הציפיות מהחוגבמידת התוכן ו

  

דוברי בבתי ספר תלמידים ו ,113%שיעור ההרשמה לתוכנית עומד על  - השתתפות בתוכנית ובחירת חוגים �

, הורים לתלמידים על כך תלמידי הצפון האחרים. נוסףמיותר בתוכנית ערבית מרקע נמוך משתתפים 

, למצוא חוג מתאים לילדםאין להם בעיה כי רוב על פי דיווחו  בתוכנית בפרט,שהמשתתפים בחוגים, ובחוגים 

על בדיווחי ההורים  7%של חלה ירידה  בצפון. בהשוואה לתשע"ח אולם בנוגע למגוון החוגים הדעות חלוקות

לשער כי אפשר  ניכר כי הם מצליחים למצוא חוג מתאים לילדם. בכל זאת, אך מבחר החוגים באזור המגורים
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מכאן ושהוביל לצמצום הגמישות התפעולית של הרשויות  מהירידה זו קשורה להקטנת הסבסוד לחוגים, 

 אטרקטיביים. חוגים הציעאפשרות לה לצמצום

 

דבר בא . החל שיפור בתהליכי ההתארגנות טרם פתיחת השנה בתשע"ט – והרשמה לתוכניתהתארגנות  �

החוגים. מההערכה הכמותית עולה כי  הצגתוהרישום עיתוי לידי ביטוי בעיקר בתהליכי השיווק, הפרסום, 

(בית הספר), אולם בהשוואה לתשע"ח  המורה באמצעותהתלמידים נחשפו לתוכנית מ 58%- מ יותר השנה

צד עלייה בשיעור ב, בית הספר באמצעותירידה בחשיפה לתוכנית ב מדוברדוברי עברית  בתי ספרב

 7%של דוברי ערבית חלה עלייה בבתי ספר הוריהם. בקרב תלמידים  באמצעותהתלמידים שנחשפו לתוכנית 

  חברים. ובית הספר  באמצעותבשיעור התלמידים שנחשפו לתוכנית 

 שיעוריישובים ו/או בתי הספר יבחלק מהמההערכה האיכותנית עולה שאשר לשיעור ההרשמה לתוכנית, 

למידת זאת  לייחסאפשר  ההרשמה. היקףנסיגה ב חלה ביישובים אחדים אך ,וכשהי וההרשמה נותר

תחושת לנסיגה מאו לתוכנית ו/ מידת שביעות הרצון מהחוגים בשנה הראשונהל, האטרקטיביות של החוגים

   החדשנות שבתוכנית.

מרבית המרואיינים ש אף .בסוף יום הלימודיםלרוב  ,בבתי הספר פעלומרבית החוגים עוד עולה מההערכה כי 

 הוספת פעילות לאחר יום לימודים ארוךב שכן מדוברחיסרון, דווקא  כךיש הרואים ב ,יתרון כךרואים ב

  .ההגעה לחוג קלה ונוחהמהתלמידים סבורים ש 80%- כעם זאת,  .ממילא
  

מההערכה האיכותנית עולה  .הסיבות להצטרפות תלמידים לתוכנית מגוונות - תרומתה הנתפסת של התוכנית �

שלחלק מהתלמידים אין הזדמנות לפגוש בשגרת  העשרה וחשיפה לתחומי ידע אשהסיבה המובילה הי

חושבים להירשם לחוגים גם כי הם דיווחו השנה , בשני מגזרי השפהיותר תלמידים,  ,נוסף על כךחייהם. 

 )בשני מגזרי השפה( בשיעור התלמידים 10%-חל גידול של כגם  השנה). 80%-(כ בשנת הלימודים הבאה

    ., בהתאמה)56%-ו 31%( בני משפחה אחרים נרשמו לחוגיםעקבות ההשתתפות בחוג גם דיווחו כי בש

לחוגים שבהם השתתפו  תחליףתוספת או  הם בתוכנית חוגיםהמהתלמידים  רביםל כי צייןבתוך כך יש ל

דוברי ערבית בבתי ספר מהתלמידים  70%-דוברי עברית ו בבתי ספר מהתלמידים 58%כך, . באופן עצמאי

התלמידים בקרב  .משתתפים בחוג נוסף, שלא במסגרת התוכנית שהםהשנה דיווחו המשתתפים בתוכנית 

   . לדיווחיהם בשנת תשע"ח השוואהב 10%-כעוד דוברי ערבית מדובר בעלייה של  ספר בבתי

חשוב ללכת כי  המדווחיםעלייה בשיעור  חלהדוברי עברית בבתי ספר תפיסות התלמידים, באשר לשינוי 

דוברי עברית שאינם משתתפים בחוגים חלה בבתי ספר  . גםהצוהרייםלחוגים כדי לא להשתעמם אחר 

עלייה בשיעור התלמידים שחושבים שלהשתתף בחוגים זה חשוב, ושחשוב ללכת לחוגים כדי לא 

בחוגים  פיםם משתתיהדוברי עברית בצפון שילד ספר בבתימההורים  90%-כ, נוסף על כך. להשתעמם

  הארץ. אזורי מההורים בשאר בלבד  72% , לעומתטיביסבורים שחוג בעלות סמלית הוא אטרק

  

מדיווחי התלמידים בצפון עולה כי הסיבה השכיחה ביותר לכך שלא נרשמו לתוכנית היא  -  לתוכנית הרשמה-אי �

- (כ חוג בנושא שעניין אותםוהיעדר  )25%-(כ חוסר רצון ללכת לחוגיםמכן  , ולאחר)35%-(כ חוסר ידיעה

עלייה בשיעור  השנהדוברי עברית חלה ספר  בבתי, אולם תשע"חמדרג זה דומה למדרג ב .)10%

דוברי ערבית ספר  בבתיהתלמידים  שיעורצד ירידה בב ,על התוכניתכלל התלמידים שדיווחו כי לא ידעו 

 הואש משוםלא רשמו את ילדם לחוג בתוכנית כי דוברי עברית במחוז צפון ציינו  ספר בבתישדיווחו כן. ההורים 
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דוברי ערבית הסיבה השכיחה  ספר בבתי. )15%-(כ לא מצא חוג בנושא שעניין אותואו  )20%- (כ לא רצה

בהשוואה לתשע"ח, הורים  .)50%- (כ ההורים כלל לא שמעו עליההרשמה לתוכנית היא ש-ביותר לאי

דוברי ערבית  ספר בבתי  .לא שמעו על התוכנית כיפחות השנה דיווחו רק בחוג פרטי  פיםם משתתיהשילד

 . נמוךכלכלי - חברתיהשינוי נובע בעיקר מירידה בדיווחיהם של הורים מרקע 

 

העברות ההשלמת  אההערכה האיכותנית הי מועדאחת הסוגיות שלא נפתרו עד ל -  היבטי תקציב ומנהלות �

. גורמים התוכנית להפעלתהראשונה  השנהעוד מ תקציביות ממשרד החינוך לחלק מהרשויות ובתי הספרה

לפער בהעברות  סיבהה. אף שהלא קיבלו מענה ממובילי , אךלהקצות כסף לטובת התוכניתהתחייבו אלו 

מידת נכונותם לקחת סיכון תקציבי בשנת על , יש לכך השפעה על בתי הספר והברור ההתקציביות אינ

, השנה עלו נוסף על כךמוכנותם לשתף פעולה באופן מלא עם מובילי התוכנית.  וכן עלהפעילות השנייה, 

הסבסוד לכל אחד מהתלמידים בתוכנית שכן , צמצומי תקציבמבעיקר  נובעיםמספר אתגרים חדשים ה

המשתתפים של  לימינימלהגדיל את מספרם הבמקביל הוחלט ₪).  990-ל₪  1,190- (מ₪  200- צומצם ב

 נוכח. לצמצום הגמישות התפעולית של הרשויותבסופו של דבר ל גרםש מהלמידים, ת 10- ל 8-בחוגים מ

 לפגוםעלול  הדרכהבאמצעות חברות המדריכים חלק משל גיוס השיטת עולה חשש כי הצמצום התקציבי 

דוברי  ספר בבתיהתלמידים  פחות ממחציתהשנה . ואכן, חירת חוגים איכותייםבאיכות המדריכים ובב

 הערכתם בתשע"ח. בהשוואה ל 10%-כשל ירידה  ,כי מגוון החוגים בתוכנית גדול עברית דיווחו

  

בין מפעילי התוכנית ההדדית שביעות הרצון  מידת - הכשרת המדריכים והקשר עם הרכזים והרשות �

במקרים כאלה יש חשש  – החיצוניות , למעט בהתקשרות עם חברות ההדרכההיא לרוב חיובית למדריכים

שביעות הרצון מהמדריכים  מידתר כי בשנה זו מההערכה האיכותנית ניכמדריכים פחות מתאימים.  שיתקבלו

ק לבחירה מיטבית של מדריכים, ישלא כמו בתשע"ח, השנה כבר ניתן זמן מספו, גבוהה ותהמועסקים ישיר

מובילי קיימו גם השנה ערכות לתוכנית, יכחלק מהה, נוסף על כך. שלא עמדו בציפיות הוחלפו באחריםומי 

ם אינם רואים המ רבים מהמדריכים, אולם 85%-השתתפו כ . בהכשרותהתוכנית תהליכי הכשרה למדריכים

על מובילי התוכנית להתאים את  לפיכך .שזו להם השנה השנייה בתוכנית מיבהן ערך של ממש, קל וחומר 

  . כאחד מדריכיםוהרכי התוכנית ולצההכשרות 

כל אחד מהדרגים מכיר ו ,הביצוע והניהול התייצבו לאחר שנת הפעילות הראשונהן דרגי ימערכות היחסים ב

מעליהם מספר רמות , ואת התוכנית הם מדריכי החוגים יםבפועל, מי שמוביל .אחריותו כלפי הדרגים האחריםב

 וסו סילבהמדריכים כתבמ 90%- כבתחילת השנה ניהול ובקרה (רכז בית ספרי, רכז יישובי ורכז אזורי). של 

כדי בהתאם להבנתם או במהלך הפעילות אותו שינו מהמדריכים חלק אולם  ,כנדרששור ילאאותו  ווהעביר

וכך  ,פעולת בקרה על השינוייםכל  נעשתהלא  מסוימיםשביעות הרצון של התלמידים. במקרים  להעלות את

המתרחש  אחר שיטתי יוזמים מעקבומאידך הרכזים אינם  בלי לדווח,את השינויים  עושיםהמדריכים מחד 

ללא קשר  ,תלמידים בפועלהפעולת בקרה כמותית למספר  נעשתהלתוכנית שהוצגה ( השוואהבחוג בבפועל 

  . ומימוש אחרבקרה ומעקב לאך כך גם  ,סילבוס ה שלוהגש הכתיביש חשיבות לאין ספק כי  להיבטי התוכן).

יש להם חשים ש 93%-, וה' להשתתף בתוכנית-ד' ותדיווחו כי ימליצו לילדי כית 96%מצד המדריכים, 

. בהשוואה לתשע"ח ניכר כי אין הבדל של ממש בהערכות אוטונומיה מלאה בבחירת התכנים המועברים בחוג

   ענייני משמעת.בק וסיבע 10%- של כמשך המפגש קצר מדי וירידה  ה כיהמדריכים, למעט עלייה בהערכ
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, אם כי )80%( רמת ההערכה של המענה הלוגיסטי נותרה גבוהה כשהייתה בתשע"ח -  היבטים לוגיסטיים �

 התקציבים עקב הקטנת מגמת נסיגה קלה ברמת ההערכה, כנראה  נראתה לעיתים בהערכה האיכותנית

 כמצופה.כל התקציבים לא הועברו לרשויות תשע"ח שב שוםמו
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  רקע

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

) מהמגזר 61%-מרביתן (כ :בין הרשויות הנכללות בו חברתיתהכלכלית והבחינה המתאפיין בשונות גדולה מ

לפיכך יזם  .1הטיפוח הנמוכים והבינוניים רונייעש םרובן נמנות ע -  מתאפיינות בקשיים כלכלייםוהן  הלא יהודי

הרחבת ההזדמנויות של כל בצמצום פערים ולסייע ב"חיזוק הצפון", המיועדת  תוכניתהשר החינוך את 

 מבקשת להעניק"חיזוק הצפון"  תוכניתהתלמידה ותלמיד להשתלב בעתיד במוסדות להשכלה גבוהה. בפועל, 

 .במסגרת תוכניות שונות וכן תקציב לחיזוק אוכלוסיות נזקקות לתושבי הצפון שירותי חינוך מונגשים יותר

  .2אחת מהןיא "חוג לכל ילד" ה תוכניתה

ובכללן כיתות ה' (-ד' ותלכל תלמיד בכית במסגרתה הוצעו (תשע"ח), 2017אוקטובר תוכנית החלה לפעול בה

 33- הכול כ סךבהלימודים (החינוך המיוחד) להשתתף במהלך שנת הלימודים בחוג אחד לבחירתו לאחר שעות 

 .שנת תשע"ח)בפחות מ ש"ח 200(לכל תלמיד  ש"ח 1,090 אעלות החוג למדינה היבשנת תשע"ט מפגשים). 

ואילו  ,בשנה ש"ח 100ישלמו דמי רישום של  5-1עשירונים משתייכות להתלמידים שגרים ברשויות ה

בשנה. כלומר  ש"ח 200 בסךרישום  ישלמו דמי 10-6עשירונים ל משתייכותהתלמידים שגרים ברשויות ה

בתשלומי ההורים ולא בסבסוד המדינה (למעט  באה לידי ביטוידיפרנציאלית, אולם הדיפרנציאליות  תוכניתה

כך נשמרת הרמה הנדרשת של  שם סבסוד המדינה הוא כפול), ובעצם - בקרב תלמידי החינוך המיוחד

  .  החוגים

חוגים בנוגע לצרכים בכל יישוב סקר  קיץ תשע"חבנערך ים לבחון מהם תחומי העניין של התלמידכדי 

שישה אשכולות עניין: שפות, טכנולוגיה ומדעים, טבע וסביבה, ספורט, מוסיקה רלוונטיים, הנחלקים ל

חוג תלויה כל  ו שלכיוון שלפי מובילי התוכנית פתיחתמחוגים לצורכי היישוב. ותאמו הבפועל האולם ואומנויות, 

ביקשו, אולם במהלך החודשיים שלא שובצו לחוג שתלמידים  היו לעיתיםנרשמים,  של לימיניממספר ב

  לבקש להחליף חוג. יכול היה הראשונים כל תלמיד 

  

  מטרות התוכנית

 שמה לה מטרה להעצים את התלמידים המשתתפים בחוגים תוכניתמעבר להשתתפות התלמיד בחוג, ה

פנאי התרבות הרגלים שקשורים בל נוגעם בכל היהתושינוי התנהגותי בקרב התלמידים ומשפח ולחולל

 תוכניתהפערים בנושא. האת כך לצמצם ברב האוכלוסייה החלשה במחוז, והשתתפות בחוגים, בעיקר בקבו

רת במסגבאמצעות קיום טורנירים אזוריים ותערוכות  , וזאתלקדם קירוב לבבות בין תלמידיםגם  מבקשת

 ,תוכנית החלוץ הנוכחיתאת החיל הוא ל"חוג לכל ילד" . לבסוף, היעד המרכזי של תוכניתבשמרבית החוגים 

 ת היקף, שתשמשלאומית רחב תוכנית, על אזורים נוספים בארץ במסגרת הוהתובנות שעלו ממנ על המסקנות

הוחלט שבניגוד  טכי בתשע"יש לציין בסיס למדיניות בתחום תרבות הפנאי וההעשרה בקרב תלמידי ישראל. 

") תהחמישי שעהערכיות ("ה- לשנת ההפעלה הראשונה של התוכנית, השנה לא יתקיימו פעילויות חברתיות

    תוכנית.חוגים בבמסגרת ה

                                                           
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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כאשר אין  –לא התאפשר הדבר כשהחוגים. מ חלקתקיימו ההחברה למתנ"סים, שם גם  מפעילהאת החוגים 

תקיימו החוגים הרשות, השהמקום במתנ"ס מוגבל, או בשל החלטת כרשויות) או  47-(כ מתנ"ס ברשות

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

  הוא משמש גורם מעודד ומתווך בלבד ואכסניה. אופן פורמליבו ,החוגים

  

  יעדי התוכנית 

  הן כדלהלן: תוכנית, יעדי התוכניתלפי מובילי ה

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

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

  .קירוב לבבות בין תלמידים .2

   .בסיס למדיניות והרחבת התוכנית לכל הארץ .3

  

  מדדי הצלחה

תוגדר מוצלחת אם יתקיימו אחד או יותר מהפרמטרים  תוכנית, התוכניתמובילי הבהתאם ליעדים, ולפי 

  הבאים:

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

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

בקרב התלמידים (והוריהם) שהשתתפו לתרבות פנאי  נוגעבכל ההתנהגות בתפיסות ובשינוי  .3

  בחוגים.

  

  מטרת ההערכה ושאלות המחקר

. ההערכה נועדה (תשע"ח ותשע"ט) שנתי של הערכה מעצבת- במחקר דו תוכניתראמ"ה נתבקשה ללוות את ה

אופן על , תוכניתהמטרות הנתפסות של ה ן שלמידת השגת עלמידע  תוכניתלספק למשרד החינוך ולמובילי ה

  מידת שביעות הרצון של התלמידים, ההורים והמדריכים ממרכיביה השונים. על יישומה ו

לכלל הארץ, בין היתר באמצעות  תוכניתלהרחיב את השיאפשר בסיס  העמיד, הערכה זו עתידה לעל כך נוסף

משנה תוקף לתוצאות שיתקבלו.  קנהשי מה, מדגם ארצי מייצגממצאי לשיעלו ממנה השוואת הנתונים 

הנתונים תסייע לבחון אם השפעות התוכנית הן מעבר לנתונים בכלל הארץ, כלומר מעבר  ה ביןהשוואה

תלמידי הצפון שאינם משתתפים  :קבוצה נוספתנתוני שוו לו, הנתונים בצפון ינוסף על כךלנקודת נורמה קיימת. 

השפעה זו  באיזו מידהו ,מידה התוכנית משפיעה על המשתתפים בה ויזסייע להבין באתבתוכנית. השוואה זו 

או דומה לה.  משתתפים רק בחוג פרטי או אינם משתתפים בחוגים כללההשפעה על תלמידי הצפון מהשונה 

  שנתיים. זמן של התוכנית לאורך  תרומתלבחון את  כדיתשע"ח  נתוניתשע"ט יושוו ל לבסוף, נתוני
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  המרכזיות הן כדלקמן:שאלות ההערכה 

בחוגים  פיםתלמידים אכן משתתה י שלפוטנציאלמספרם הכמה מתוך  כנית?וכיצד מיושמת הת •

התלמידים בחירת האם מה מידת החשיפה של התוכנית לתלמידים ולהוריהם? ? תוכניתבמסגרת ה

הקשר עם מתנהל כיצד  לחוג? להגיעמתמידים התלמידים האם  חוג שביקשו?ל שובצוכובדה והם אכן 

בין תשע"ח  האם חלו שינויים ביישום התוכנית בית הספר? האם מתקיימים טורנירים אזוריים?

  ?לתשע"ט

הצליחה באיזו מידה  ?מהי תרומתה הנתפסת של התוכנית עבור התלמידים, ההורים והמדריכים •

יעה סי תוכניתהאם ה? להנחיל את רעיון חוגי ההעשרה בקרב התלמידים ובני משפחתם תוכניתה

לצמצם פערים בין  תוכניתההצליחה באיזו מידה  תרבות הפנאי?כלפי  עמדות התלמידים לשנות את

? מה מידת שביעות הרצון של החוגהנתפסת התוכן  איכותבתחום תרבות הפנאי? מהי  תלמידים

להבחין בשינויי תפיסות ועמדות בין תשע"ח לתשע"ט? אפשר האם  ?עצמו מהמדריך ושל המדריך

מיקום הפעילות ותפקיד בית הספר כגורם  ובכללם, כניתוהיבטים לוגיסטיים של התכמו כן ייבדקו 

 . מתווך

בחוגים אחרים? במקביל הם משתתפים  האם ?של תלמידים לחוגים הצטרפות- לאימהן הסיבות  •

נרשמו יש ששלא נרשמו לתוכנית, האם מקרב מי מה הסיבות לכך שתלמידים לא הצטרפו לחוגים? 

כיצד השתלבה התוכנית במארג החוגים הקיים? האם ההשתתפות בחוג באה על חשבון חר? לחוג א

? מה דומהפעילויות בתנועת נוער, התנדבות, חוגי העשרה בתשלום מלא וככגון פעילויות אחרות, 

משתתפים  ינםבין תשע"ח לתשע"ט שינוי בשיעור התלמידים שאחל האם  ?מהחוגים הנשירהשיעור 

  האם הוא הצטמצם או גדל, ומה הסיבות לכך? בתוכנית?

מידת  מהבוחרים את המדריכים וכיצד מכשירים אותם?  כיצד - כניתוהתופיקוח על התוכנית ליווי  •

 הרשות מול הקשר מתנהל כיצד? בתוכנית המעורבות של הרכז הקהילתי ושל הרכז האזורי

 "ט בהקשר זה?לתשעבין תשע"ח  חלו שינויים אילו ?המקומית

  

את מחוז צפון) ולנתוני  שאלות אלו ייבחנו בהשוואה לתשובות שעלו במדגם ארצי (שאינו כולל לעהתשובות 

  כלכלי, כפי שיפורט בהמשך. - לפי רקע חברתיו שפה מגזריפי פילוח לגם ב אפשרתשע"ח, והיכן ש
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  שיטה

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

בהערכת מדדים סובייקטיביים, בלמידה מתוך תיאורי מקרה,  םיתרונותיהן של שיטות האיסוף האיכותניות ה

. שימוש בשיטות מחקר כמותיות דומהוכ ,תוכניתהיבטים מקדמים ומעכבים בהתנהלות השל באיתור ובעיבוד 

תוך יה הרלוונטית, ימצאים על כלל האוכלוסמאפשר לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת ולהכליל את המ

 לא השתתפוש) תלמידים 2( ;השתתפו בחוגים בתוכנית) תלמידים ש1: (השוואה בין מספר קבוצות מייצגות

ללא תלמידי הארץ",  אזורי"שאר ( מדגם ארצי מייצג) 3( ;בחוג פרטי ומי כלל לא)משתתף (מי  בתוכנית בחוגים

תוצאות את ה ותשתי קבוצות ההשוואה מאיר .)משתתפים בחוגים : משתתפים בחוגים ושאינםהצפון

השוואת הנתונים לשתי הנתונים לממצאי תשע"ח. יושוו  נוסף על כךמשנה תוקף. הן ל מקנותושהתקבלו 

השגתם -השגתם או אילהתוכנית, של אפקטיביות בנוגע לאינדיקציה  ולאורך זמן מאפשרת לקבלקבוצות מדגם 

  . באזורים נוספים בארץ הולאפשרות להחילידי מוביליה  שהוגדרו עלמדדי ההצלחה של 

  

  אוכלוסייה ומדגם

  מדגם איכותני

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

כל ללפחות (מדריך אחד  מדריכיםנבנה מדגם מייצג של תלמידים. לשם כך של האשכולות ועם קבוצות מיקוד 

. עבור ההערכה שפה לפי מגזר בפילוח ,(רשותיים)קהילתיים רכזים ו )שפה אשכול חוגים בכל מגזר

 ;נבנה מדגם מייצג בהתאם לדגימת קבוצות המיקוד של התלמידיםספריים  רכזים הביתהאיכותנית של ה

  ספריים.  הביתבהם נערכו קבוצות מיקוד נדגמו גם הרכזים שכלומר, בבתי הספר 

לתת ביטוי לתלמידים המשתתפים  כדינערכו בזמן הלימודים בבית הספר, זאת  תלמידיםה עםקבוצות המיקוד 

  .  של בית הספר כלכלי- פיקוח ורקע חברתיסוג , שפה מגזר לפי פילוחאשכולות, ובבחוגים ממגוון 

  .תוכניתר מעורבים בשל החברה למתנ"סים אש רכזי האשכולותנערכו ראיונות עם  נוסף על כך

  דגימה 

בתי (שפה לפי מגזר  פילוחב ,אקראידגימת התלמידים, המדריכים והרכזים למחקר האיכותני נעשתה באופן 

הובא דתי). בקרב התלמידים -פיקוח (ממלכתי וממלכתיסוג לפי ) ודוברי ערביתבתי ספר דוברי עברית וספר 

  (נמוך, בינוני וגבוה).  בית הספרכלכלי של - דגימה בחשבון גם רקע חברתיב

  כלי ההערכה

ספריים, הרכזים  הרכזים הבית, מדריכי החוגיםמדגם מייצג של  עםמובנים למחצה  ראיונות עומק .1

 . רכזי האשכולות(רשותיים) והקהילתיים 

  במהלך החוג. המדריך והתלמידיםעל  תצפיות .2

 המשתתפים בחוגים.  תלמידיםעם ה קבוצות מיקוד .3
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  במסגרת המחקר (מחוז צפון בלבד):  נערכוהראיונות ש סיכום של כלל מוצג 1לוח ב

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

"ס    אוכלוסייה דוברי בתי

 עברית

"ס  דוברי בתי

 ערבית

 סה"כ

 18 9 9   מדריכים

 18 9 9   רכזים יישוביים

  1  -  1    רכזי אשכולות

עם  קבוצת מיקוד
 תלמידים

 - 3  רקע גבוה

  2  3  רקע בינוני 15

  4  3  רקע נמוך

 רכזים בית ספריים

 - 3  רקע גבוה

  2  3  רקע בינוני 15

  4  3  רקע נמוך

  

עם  קבוצות מיקוד 15-ראיונות ו 52לראות התקיימו  אפשר. כפי ש2019 מרץ-ינוארחודשים בנערכו הראיונות 

לכל אחד מסוגי הרקע . דוברי ערביתבבתי ספר  6- דוברי עברית ובבתי ספר קבוצות  9 כןמתו ,תלמידים

  ניתן ייצוג הולם.   של בית הספרכלכלי - החברתי

  

  מדגם כמותי

, תוכניתבמסגרת ה השתתפו בחוגש מיה בקרב שלוש קבוצות של תלמידים והורים: שתההערכה הכמותית נע

, וכן ללא אוכלוסיית הצפון) -  הארץ"אזורי ("שאר  ומדגם ארצי מייצג תוכניתבמסגרת ה לא השתתפו בחוגש מי

ה לקבל מענ כדיבקרב מדריכי החוגים. השאלונים הממוחשבים לתלמידים הועברו במהלך יום הלימודים, זאת 

  .  ןטלפובאמצעות ה. שאלוני ההורים והמדריכים הועברו בתוכנית שלא השתתפו בחוג מיגם מ

  דגימה 

רשומות של משרד ה על סמךה') נעשתה - מייצגת. דגימת התלמידים (כיתות ד' ת שכבותדגימ יאהדגימה ה

הורים  10בכל כיתה נדגמו . כלכלי, ללא המגזר החרדי-פיקוח ורקע חברתיסוג , שפה מגזר בפילוח לפי החינוך

ת המדריכים דגימ .רשומות של בתי הספר שנדגמוה על סמךה נעש ההורים הם שלבאופן אקראי. איסוף פרטי

החברה למתנ"סים. דגימת התלמידים, ההורים והמדריכים למחקר  שסיפקהרשומות על סמך הנעשתה 
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), רקע דוברי ערביתבתי ספר דוברי עברית ובתי ספר (שפה  מגזרמשתנים הבאים: ה על פיה שתהכמותי נע

  ).חרדיהמגזר ה, ללא דתי- וממלכתיפיקוח (ממלכתי סוג (נמוך, בינוני וגבוה) ו בית הספרכלכלי של - חברתי

שלוש קבוצות המדגם, כפי מהערכה פנה בשאלונים טלפוניים למדריכי החוגים וכן להורי התלמידים הצוות 

התלמידים בכל שלוש קבוצות המדגם על שאלונים ממוחשבים שהועברו במהלך  השיבושפורט לעיל. במקביל 

  יום הלימודים בבית הספר.

  

  כלי ההערכה

 משתתפים בחוג. 1: תלמידיםייעודי ומובנה בקרב שלושה מדגמים מייצגים של  3ממוחשבשאלון  .1

שאינם משתתפים בחוג  ביןבחוג פרטי ו בין שמשתתפים -  בתוכנית בחוגמשתתפים  אינם. 2 ;בתוכנית

"שאר ( של תלמידים שמשתתפים ושאינם משתתפים בחוגים מדגם ארצי מייצג. 3 ;קבוצת השוואה)(כלל 

 מעבר לנקודת הבסיס). תוכניתלבחון את השפעת ה כדיקבוצת השוואה נוספת,  -  הארץ" אזורי

שילדיהם  .2; תוכניתילדיהם משתתפים בש . 1: הוריםשלושה מדגמים מייצגים של  בקרב סקר טלפוני .2

קבוצת בין שמשתתפים בחוג פרטי ובין שאינם משתתפים בחוג כלל ( – תוכניתמשתתפים ב ינםא

 אזורי "שאר( משתתפים ושאינם משתתפים בחוגיםששל תלמידים  מדגם ארצי מייצג. 3 ;השוואה)

 מעבר לנקודת הבסיס). תוכניתלבחון את השפעת ה כדיקבוצת השוואה נוספת, הארץ", 

 .תוכניתב החוגים מדריכיבקרב  סקר טלפוני .3

  

  אופן העברת הסקר ומועד ההעברה

במהלך יום הלימודים, בשתי שפות: עברית  2019יוני –מאיהועבר בחודשים  תלמידיםהסקר הממוחשב של ה

פרספקטיבה רחבה בחון בוערבית. הבחירה להעביר את הסקר לקראת סוף שנת הלימודים נבעה מהרצון ל

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

סימנו קודם לכן. שן נתבקשו התלמידים להשיב היו תלויות בתשובות עליהששאלות, קרי חלק מהשאלות 

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

  בו הם משתתפים, אם במסגרת "חוג לכל ילד" ואם במסגרת אחרת.שחוג ה

תשובות התלמידים  על פיו ,שאלות (רובן סגורות) 68מותו הסקר שהועבר בקרב תלמידי מחוז צפון כלל בשל

: תלמידים המשתתפים בחוג במסגרת "חוג לכל ילד", תלמידים המשתתפים בחוג באופן קבוצות שלוש זוהו

על שאלות כלליות  הוצגו לתלמידיםשאלונים ב .כלל משתתפים בחוגים ינםותלמידים שאבלבד פרטי 

הם, וכמו יות ושגרות אחר הצוהריים שלושאלות על מדריך החוג ועל פעילוחשיבותם על ההשתתפות בחוגים ו

  החוגים בתוכנית.על נשאלו כן 

שתי  זוהותשובות התלמידים  על פיושאלות,  41הסקר שהועבר בקרב התלמידים במדגם הארצי כלל 

 לתלמידיםבשאלונים הוצגו : תלמידים המשתתפים בחוגים ותלמידים שאינם משתתפים בחוגים. קבוצות

                                                           
 .שאלוני נייר ועיפרוןהתלמידים  קיבלוחשב ושאלון ממ להעביר אפשרולא תשתיות בית הספר  כאשר 3
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שאלות על מדריך החוג ועל הפעילויות וכן חשיבותם של החוגים, על השתתפות בחוגים ועל שאלות כלליות 

   ושגרות אחר הצוהריים שלהם.

שפות: עברית וערבית. במרבית השאלות בשתי  2019 אוגוסט–חודשים יוניהועבר בהורים להסקר הטלפוני 

שאלות כלליות  הוצגו להםשאלונים בההורים להתייחס באופן ספציפי לילדם הלומד בכיתה ד' או ה'. התבקשו 

וכן שאלות הקשורות באופן ספציפי יותר  ,הרייםוהצ שגרת אחרעל בחוגים ו םהשתתפות של ילד על

ל והכ סךבהשתתפות) של ילדם בחוג, אם במסגרת "חוג לכל ילד" ואם במסגרת אחרת. - להשתתפות (או אי

  שאלות בגרסה הארצית.   43- שאלות בגרסת הצפון ו 53הסקר כלל 

בעברית בלבד. הסקר בשלמותו כלל ו 2019אוגוסט –מאי הועבר בחודשיםבתוכנית  מדריכיםהסקר הטלפוני ל

להדרכת התלמידים בחוג (ובכלל זה גם הדרכה בחוגים שאינם  בנוגעשאלות (רובן סגורות), חלקן  35

  לעבודה מול החברה למתנ"סים.  בנוגע ) וחלקן תוכניתבמסגרת ה

  

  השתתפות ושיעורי השבה

תלמידים . המדגם לכאמור, במסגרת ההערכה הכמותית נבנו שלושה מדגמים: תלמידים, הורים ומדריכים

. הארץ")אזורי שאינו כולל את אוכלוסיית הצפון ("שאר  ארצי מייצגמדגם מחוז צפון ו :ייםנהורים נחלק לשלו

  כלכלי.- המשיבים לסקר לפי קבוצות אוכלוסייה ובחלוקה לפי מגזר שפה ורקע חברתי ישיעור מוצגים 2לוח ב

  

   –: שיעורי המשיבים על שאלוני הסקר 2לוח 

  של בית הספר כלכלי- יחברתחלוקה לפי אינפורמנטים, מגזר שפה ורקע 

 הארץ אזורישאר  מדגם צפון      

דוברי בתי"ס     

 עברית
דוברי בתי"ס 

 ערבית
דוברי בתי"ס 

 עברית
דוברי בתי"ס 

 ערבית

 N=101(    89% 96% 83% 88%(בתי ספר 

 - 83% - 92% רקע גבוה כלכלי (ביה"ס)-ירקע  חברת

 83% 92% 92% 83% רקע בינוני

 92% 75% 100% 92% רקע נמוך

 N=5,158(  80% 79% 69% 61%תלמידים* (

 N=1,414(  67% 53% 66% 54%(הורים 

 - N=709(    83%( מדריכים

  מתוך בתי הספר שהשתתפו במדגם. *
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 2,551 בתוכם .84%שיעור השבה של  שקפיםהמ ,בתי ספר 101ל נסקרו והכ סך, ב2לוח מ עולהכפי ש

. )66% של השבהשיעור תלמידים משאר המחוזות ( 2,124- ו) 80% של השבהשיעור תלמידים ממחוז צפון (

 בההורים (שיעור הש 1,414נסקרו  נוסף על כך באותו יום. באו לבית הספרהתלמידים שבכל כיתה נסקרו כלל 

  ). 83% של שיעור השבהמדריכים ( 709- ו) 63%של 

דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית בצפון ותלמידים בבתי ספר בהשוואה לתשע"ח, ניכר כי בקרב תלמידים 

בבתי בשיעור התלמידים  5%-לצד ירידה של כ ,המשיביםבשיעור  10%-ה של כיהארץ חלה עליאזורי בשאר 

 לעבשיעור ההורים שהשיבו  10%-של כהשנה ירידה חלה הארץ. כמו כן אזורי דוברי עברית בשאר ספר 

   .4סקרה

  

  אופן ניתוח הנתונים

ם עליהשתלמידים, הורים, מדריכים ורכזים, לפי הנושאים  -  ה יוצגו עמדותיהם של כלל המשיביםזבדוח 

  התבקשו להשיב.   

ובהשוואה  )דוברי ערביתבתי ספר דוברי עברית ובתי ספר (שפה מגזר  לפיהנתונים שנאספו במחקר יוצגו 

רקע בחשבון גם היבטים של  הובאוניתוח הנתונים ב חשוב לציין כילממצאים שהתקבלו בשנת תשע"ח. 

בין  5ניכרימצא פער י כאשרידווחו רק  ואלממצאים  , אולם(נמוך, בינוני וגבוה)של בית הספר כלכלי - חברתי

ההתפלגות בתשע"ט דומה לזו שנמצאה מהיבט זה שכן ההנחה היא ש ,תשע"חנתוני נתוני תשע"ט ל

ומגזר  כלכלי- לפי רקע חברתי בפילוחכל הטבלאות בנספח בסוף הדוח מוצגות  ,לנוחיות הקורא .בתשע"ח

בין ל תוכניתהשוואות בין התוצאות שהתקבלו עבור הקבוצה שהשתתפה ב מוצגות, לאורך הדוח כמו כן .שפה

 פושלא השתתבין ( תוכניתמחוז צפון שלא השתתפו בב) ם(והורי םשתי קבוצות ההשוואה: תלמידיהתוצאות ב

  . )הצפוןאוכלוסיית  ללאהארץ", אזורי ("שאר  ומדגם ארצי מייצגרק בחוג פרטי)  פושהשתת ביןוכלל בחוגים 

, םמידה הם מסכימים עם הנאמר בה ומרבית ההיגדים המוצגים בדוח נתבקשו המשיבים לציין באיזל נוגעב

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

ים עם ההיגד וחושב ) כמסכימ5או  4ווגו המשיבים שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (הממצאים סֻ 

ווחים חושב מדד מסכם כממוצע של אחוזי המסכימים חלק מהנושאים המדֻ ל נוגעב, כמו כןשיעורם (באחוזים). 

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

  

  מגבלות המחקר

   ה מספר מגבלות:זלמחקר 

 החוג.של אפקטיביות מידת ה גוןכסוגיות הוא עונה על אין שומכאן  ,מעצבתהערכה  מחקרמדובר בראשית, 

  .טווח רחוק, ועל כן אינו יכול לבחון השפעות ל)ערך בשנתיים עוקבותנ( שנתי-שנית, המחקר הוא דו

                                                           
אפשר לפנות לדוח הערכת התוכנית בתשע"ח המתפרסם באתר  שיטת המחקרעל ח וע"שההשבה בת ישיעור עללפירוט נוסף  4

  ראמ"ה: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Hug_child.htm     

  .ממצאי תשע"חל בהשוואה או יותר 5%פער של  5
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  ממצאים
ו בפרק השיטה. הממצאים יתמקדו בהיבטים באממצאי ההערכה יוצגו ויתוארו בהתאם לשאלות ההערכה שהו

  :אלו

, ובכלל זה שיעור ההשתתפות של התלמידים בעיני המעורבים בההתוכנית יישום אופן יידון  2- ו 1פרקים ב

הרשמה הומגוון החוגים הקיים באזור המגורים, תפיסת מטרות התוכנית,  לבחירת חוג קריטריוניםהבחוגים, 

ובמידת האפשר גם  ,שפהגעה לחוג. הממצאים יוצגו לפי מגזר הלתוכנית, מידת החשיפה של התוכנית וה

   .ולממצאי תשע"ח בהשוואה למדגם ארצי

היבטים התוכניים הזה , ובכלל ותרומתה הנתפסת תוכניתשביעות הרצון מה ם שלהיבטייידונו  4-ו 3פרקים ב

מהמדריכים  ,רצון מהתוכניתה, שביעות השתתפות בחוגיםבנוגע להוריהם ותפיסות התלמידים  ,של התוכנית

ולממצאי  , ובמידת האפשר גם בהשוואה למדגם ארצישפהלוגיסטיים. הממצאים יוצגו לפי מגזר ההיבטים מהו

  .ההערכה בתשע"ח

, כפי שעלה מתשובות התלמידים הצטרפות של תלמידים לתוכנית ולחוגים בכלל-הסיבות לאי יוצגו 5פרק ב

וספים, שלא במסגרת דפוסי ההשתתפות של התלמידים בחוגים נפרק יוצגו בוההורים במדגם. כמו כן 

ולממצאי ההערכה  , ובמידת האפשר גם בהשוואה למדגם ארצישפה. הממצאים יוצגו לפי מגזר התוכנית

  .בתשע"ח

הקשר ו ,בקרה על רמת התוכן, קרי אופן הכשרת המדריכים, היבטי הליווי והפיקוח על התוכניתיוצגו  6פרק ב

  .הרשות המקומית לביןבינם מובילי התוכנית האזוריים והמדריכים ובין 
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  תלמידים בחוגיםההשתתפות  .1

  שיעור התלמידים המשתתפים בחוגים  .א

 3לוח ב ., כפי שעולה מהמדגםבפרק זה מוצגת התפלגות התלמידים בהתאם לאופן השתתפותם בחוגים

  הארץ.אזורי דפוסי ההשתתפות של התלמידים בחוגים בצפון ובשאר  יםצגומ

  

 כלכלי-מדגם, מגזר שפה ורקע חברתי חלוקה לפיבבחוגים  התלמידיםשל השתתפות ה ישיעור: 3לוח 

  תשע"ח)- (תשע"ט

 תשע"ט  
 ארץה אזורישאר  צפון    

משתתפים     
בחוג לכל 

 ילד

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 8% 92% 5% 40% 54% רקע גבוה

 26% 74% 21% 34% 45% רקע בינוני

 28% 72% 27% 28% 45% רקע נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 27% 73% 8% 31% 60% רקע בינוני

 41% 59% 14% 14% 72% רקע נמוך

 תשע"ח  
 הארץאזורי שאר  צפון    

משתתפים     
בחוג לכל 

 ילד

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

לא 
משתתפים 

 כלל

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 10% 90% 7% 56% 36% רקע גבוה

 17% 83% 15% 44% 41% רקע בינוני

 25% 75% 23% 34% 42% רקע נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 19% 81% 13% 32% 55% רקע בינוני

 34% 66% 11% 23% 67% רקע נמוך

  

דוברי עברית במחוז בבתי ספר לאחר שנתיים של הפעלת התוכנית שיעור התלמידים  כפי שאפשר לראות,

בבתי הארץ. לעומת זאת, שיעור התלמידים אזורי בשאר שיעורם צפון שאינם משתתפים בחוגים נמוך במעט מ

 אזוריבשאר השיעור המקביל מ במידה ניכרתנמוך בחוגים כלל דוברי ערבית בצפון שאינם משתתפים ספר 

  . , בעיקר בקרב תלמידים מרקע נמוךרץהא

 יותר בתוכניתדוברי עברית מרקע גבוה משתתפים  ספר בבתי תלמידיםלראות כי בצפון אפשר לל, ככ

דוברי ערבית  ספר בבתי בקרב תלמידים ., בהתאמה)45%לעומת  54%( מתלמידים מרקע נמוך ובינוני

לעומת  60%( מתלמידים מרקע בינוני יותר בתוכניתאפשר לראות כי תלמידים מרקע נמוך משתתפים 

     . , בהתאמה)72%

חלה עלייה בשיעור התלמידים המשתתפים דוברי עברית בצפון בבתי ספר נראה כי  בהשוואה לתשע"ח

וייתכן שהדבר נובע מעלייה בשיעור ההשתתפות של תלמידים ממועצות  , בעיקר מרקע גבוה ובינוני,בתוכנית
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יש  נוסף על כךאת שיעור ההשתתפות בתוכנית, כפי שיפורט בהמשך. שהציבו לעצמן מטרה להעלות אזוריות, 

ניכר כי למעט תלמידים  למעשה, .המשתתפים בתוכניתערבית דוברי בבתי ספר עלייה בשיעור התלמידים 

פים בשיעור המשתת 10%- של כ ירידההתלמידים חלה  לבקרב כלדוברי ערבית מרקע בינוני, בבתי ספר 

דוברי  בתי ספר, בעיקר בבחוגיםכלל משתתפים אינם בשיעור התלמידים ש עלייהצד ב, בחוגים פרטיים

דוברי עברית מרקע גבוה, נצפתה בתי ספר  , למעטהארץאזורי בשאר שיש לציין . עברית מרקע בינוני ונמוך

    .מגמת ירידה דומה בשיעור המשתתפים בחוגים

דוברי  ספר בבתי בחוגיםשיעור ההשתתפות הארץ, בתשע"ט אזורי לסכם ולומר כי בהשוואה לשאר אפשר 

- בחלוקה לפי רקע חברתי זאת ועוד, .הארץ אזוריבשאר שיעור ההשתתפות עברית בצפון גבוה במעט מ

התלמידים  שיעור כמו כן, .בחוג במסגרת התוכניתמשתתפים יותר  גבוהתלמידים מרקע ניכר כי כלכלי, 

דוברי ערבית התמונה בולטת בבתי ספר  המשתתפים רק בחוג פרטי. שיעורהמשתתפים בתוכנית גבוה מ

 מידה ניכרתבבצפון גבוה בבתי ספר דוברי ערבית שיעור המשתתפים בחוגים מהממצאים עולה כי  :יותר

לראות אפשר  על כךנוסף . כלכלי נמוך- חברתי, בפרט בקרב תלמידים מרקע הארץ אזוריבשאר שיעורם מ

  חוג פרטי.    לעומת משתתפים יותר בחוג בתוכנית בצפוןערבית דוברי  ספר בבתיתלמידים כי  בבירור

  

  קריטריונים לבחירת חוג  .ב

את ילדם.  ירשמובבחירת חוג לילד יש משמעות גם לקריטריונים שלפיהם ההורים בוחרים את החוג שאליו 

שהם מייחסים מידת החשיבות  על"חוג לכל ילד"  בתוכנית פיםמשתת םיהדיווחי ההורים שילדמוצגים  4לוח ב

  .לחוג רשום אותולקריטריונים שונים בבואם ל

המסכימים עם  ישיעור :חוג לבחירתקריטריונים על הבתוכנית  פיםם משתתיהשילדהורים ה: דיווחי 4לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טלפי מגזר שפה  -ההיגדים 

 תשע"ט
דירוג 

"ס  שכיחות  דירוג דוברי עבריתבתי
"ס  שכיחות  דוברי ערביתבתי

 97% העניין שיש לילד בחוגמידת  1 98% העניין שיש לילד בחוג תמיד 1

 97% מקצועיות המדריך 2 96% מקצועיות המדריך 2

 92% נושא החוג 3 95% נושא החוג 3

 92% מיקום 4 84% מיקום 4

 91% שעות 5 84% שעות 5

 90% המלצות 6 76% עלות 6

 77% השתתפות של חברים נוספים 7 75% השתתפות של חברים נוספים 7

 70% עלות 8 74% המלצות 8

 תשע"ח
 דירוג

"ס  שכיחות דירוג  דוברי עבריתבתי
"ס  כיחותש  דוברי ערביתבתי

 100% העניין שיש לילד בחוגמידת  1 98% העניין שיש לילד בחוגמידת  1

 96% שעות 2 88% נושא החוג 2

 93% מיקום 3 82% מיקום 3

 93%  נושא החוג 4 81% שעות 4

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

 83% המלצות 6 69% המלצות 6

 77% עלות 7 68% עלות 7
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הקריטריון השכיח ביותר לבחירת  ,בחוג בתוכנית פיםם משתתיהשילדהורים כלל המהממצאים עולה כי בקרב 

למעשה, ניכר כי הורים  .מקצועיות המדריךלאחריו ו (בדומה לתשע"ח) מידת העניין שיש לילד בחוגחוג הוא 

נטו להעריך באופן דומה את חשיבות הקריטריונים השונים בבואם לבחור חוג לילדם,  )בשני מגזרי השפה(

דירגו את עלות דוברי עברית  ספר בבתילראות כי בעוד ההורים  אפשר. כך, היבטי העלות וההמלצותלמעט 

דוברי ערבית דירגו קריטריון זה כחשוב פחות בבתי ספר הורים  ,)76%כקריטריון השישי בחשיבותו (החוג 

דוברי ערבית דירגו את ההמלצות על החוג כקריטריון השישי בחשיבותו בבתי ספר הורים ). מנגד, 70%(

גם חשוב לציין כי ). 74%להיבט זה (חשיבות פחות  ייחסודוברי עברית בבתי ספר בעוד הורים  ,)90%(

בעל חשיבות כקריטריון עלות החוג דירגו את  בתוכנית פיםם משתתיהשילד ההורים ,ה בתשע"חכבהער

דוברי עברית, בבתי ספר הורים ל השוואהבאפשר לראות כי ובדומה לתשע"ח, , נוסף על כך. נמוכה יחסית

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

   בחירת חוג. בעיניהם כחשובים ב

  

  מבחר החוגים באזור המגורים   .ג

ומידת הקלות או  ל מבחר החוגים הקיים באזור מגוריהםעידיעתם מידת בדבר דיווחי ההורים  מוצגים 5לוח ב

בתוכנית מוצגים בהשוואה  פיםם משתתיהלמצוא לילדם חוג מתאים. דיווחי ההורים שילדהקושי, לדעתם, 

  .ובהשוואה לנתוני תשע"ח בחוגים פיםמשתתם יההורים משאר חלקי הארץ שילדדיווחי ל

  

   - מבחר החוגים הקיים באזור מגוריהם דבר: דיווחי ההורים ב5לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט לפי מגזר שפה

 תשע"ח תשע"ט   
למיטב ידיעתך, מבחר 

  יך:גורבאזור מהחוגים 
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

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

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
 23% 25% 5% 46% 27% 34% 6% 33% בחוג לכל ילד

לא משתתפים 
 42% 22% 9% 27% 44% 17% 12% 27% בחוגים

 ארצי

משתתפים 
 16% 18% 11% 55% 16% 11% 13% 60% בחוגים

לא משתתפים 
 31% 2% 23% 44% 28% 21% 13% 38% בחוגים

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
 18% 27% 4% 51% 25% 28% 3% 44% בחוג לכל ילד

לא משתתפים 
 33% 24% 6% 37% 46% 25% 7% 22% בחוגים

 ארצי

משתתפים 
 24% 24% 4% 48% 24% 27% 8% 41% בחוגים

לא משתתפים 
 61% 5% 9% 24% 42% 15% 9% 34% בחוגים
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בתוכנית  פיםם משתתיהדוברי עברית בצפון שילדבבתי ספר מההורים  יםשליששני מדיווחי ההורים עולה כי כ

אשר מבחר החוגים הדעות חלוקות. בנושא , אם כי אין להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדםטוענים כי 

, היבט של מגוון החוגיםהמ בעיקר משתתפים בחוגים ניכר כי קיים פערהארץ שילדיהם אזורי בשאר להורים 

אין להם בעיה למצוא חוג שמתאים כי מהם מדווחים שמבחר החוגים באזור מגוריהם גדול ו 60%-שכן כ

  לילדם. 

אין כי בתוכנית מדווחים  פיםם משתתיהמההורים בצפון שילד 70%-לראות שכשר אפדוברי ערבית בבתי ספר 

חלוקות הדעות דוברי עברית, גם כאן בבתי ספר , אם כי בדומה להורים להם בעיה למצוא חוג מתאים לילדם

הארץ שילדיהם משתתפים בחוגים אזורי הורים בשאר  לראות כיאפשר  נוסף על כךגודל המבחר.  בדבר

   .בשיעור דומה להורים בצפוןדיווחו 

כי השיבו בתוכנית אשר  פיםם משתתיהשילדה ירידה בשיעור ההורים חלניכר כי בהשוואה לנתוני תשע"ח 

בבתי בקרב הורים כמו כן, . ם לילדםאין להם בעיה למצוא חוג שמתאיכי ו מבחר החוגים באזור מגוריהם גדול

מבחר החוגים באזור השנה עלייה בשיעור המדווחים כי  חלהבתוכנית  פיםם משתתיהדוברי ערבית שילדספר 

  לפירוט נוסף ראה נספח בסוף הדוח. .מתאיםחוג לילדם  יםלא מוצא הםלכן וקטן  המגורים

  

  

נמוך כלכלי -חברתידוברי ערבית מרקע  ספר בבתיתלמידים כי  ראהנלסיכום פרק זה, 

 בבתי, תלמידים נוסף על כךהאחרים.  בהשוואה לתלמידי הצפוןמשתתפים יותר בתוכנית 

בהשוואה לתלמידים מרקע משתתפים יותר בחוגים בצפון דוברי ערבית מרקע נמוך  ספר

הורים נצפו גם בשנת תשע"ח. זאת ועוד,  ו. דפוסי השתתפות אלהארץחלקי דומה בשאר 

אין להם בעיה  כירוב  ל פיעדיווחו  בתוכנית בפרט,שובחוגים  ,לתלמידים המשתתפים בחוגים

בהשוואה לתשע"ח . למצוא חוג מתאים לילדם, אולם בנוגע למגוון החוגים הדעות חלוקות

בכל זאת , אך מבחר החוגים באזור מגוריהם עלחלה ירידה בדיווחי ההורים  בצפון נדמה כי

ירידה זו קשורה להקטנת לשער כי אפשר  חוג מתאים לילדם. מצליחים למצואהם ניכר כי 

אפשרות ה גם אתמכאן והגמישות התפעולית של הרשויות  צמצם אתשמה , הסבסוד לחוגים

  .אטרקטיביים חוגים הציעל

עולה כי הקריטריון , בוחרים חוג לילדם, הם, על פי דיווחיההורים לקריטריונים שלפיהםבנוגע 

(בדומה לתשע"ח) ולאחר מכן  מידת העניין שיש לילד בחוגלבחירת חוג הוא שכיח ביותר ה

קריטריון העלות בשכיחות נמוכה לעומת זאת, בקרב כלל ההורים דווח  .המדריךמקצועיות 

  , ממצא דומה לזה שכבר נמצא בתשע"ח.יחסית
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  שביעות רצון מההיבטים הארגוניים .2

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

נתוני יושוו שאפשר היכן מגזר שפה.  ההורים והמדריכים, בחלוקה לפיעמדות התלמידים ולאחר מכן עמדות 

  . ולנתוני תשע"ח הארץאזורי מחוז צפון לנתוני מדגם שאר 

  

  תפיסת מטרות התוכנית  .א

ת התלמידים ושינוי בתפיסת העצמהמרכזית שבהן היא . הגדירה מספר מטרותתוכנית "חוג לכל ילד" הכאמור, 

העשרה, הן בקרב הפנאי והלתרבות  נוגעהצד שינוי התנהגות, מודעות וצמצום פערים בכל בזאת העצמי, 

  . התלמידים והן בקרב הוריהם

המטרות המתמקדות בצמצום פערים גם השנה בדומה לממצאי המחקר האיכותני בשנת תשע"ח, ניכר כי 

חלק נדמה שלמעשה, . תוכניתנתפסות כמטרות המרכזיות של העדיין מתן הזדמנות שווה בחברתיים ו

פורמלית אחרת בטרם החלה  לאלא זכו להיחשף לחוגים או לפעילות המשתתפים בתוכנית תלמידים מה

לאפשרות לחוות מסגרות בכל הנוגע , כלכליים ותודעתיים, ניכריםמגיעים מתוך חסכים והם  לפעול, התוכנית

פורמלית,  לאבפעילות בלבד נגיעה מצומצמת  היא מאפשרתאף אם  התוכנית,מהיבט זה  פורמליות. לאחינוך 

יש תלמידים שמשתתפים בתוכנית זו השנה . אותן אוכלוסיותבקרב  םייהעשרתמגשרת על פני חסכים 

לאפשר . רכזת בית ספרית: "הפעלתה)השנייה ל( רק השנהאליה ואילו תלמידים אחרים הצטרפו  ,השנייה

הם שאין להם את היכולת או אין פניות של הורים לקבל העשרה, לפתח אופקים והתנסויות חדשות שלילדים 

". רכזת יישובית: וגם לייצר תעסוקה משמעותית אחרי שעות הלימודים ,אינם חשופים אליהם ביום הלימודים

גורם  ,זה מאוד חשוב .המטרות באמת לתת מענה לתלמיד מעבר למה שהוא לומד ביום יום, על פי בחירתו"

". רגשית להתחבר למדריך, וזה באמת קיים ,אתגר, פיתוח חברתי והכרת תלמידים חדשים ,למוטיבציה, הנאה

 ". לומדים בחוגים דברים חדשים שאנחנו לא יודעים וזה מעשיר את הידעתלמידים: "

תרומה תורמת לה  ינהא תוכניתשה , רובה ככולה מיישובים מבוססים,יהאוכלוסי להדגיש כי יש חשוב עם זאת

ות אלו אין חידוש מהותי בהצטרפות ניצול שעות הפנאי או חשיפה לתכנים חדשים. לאוכלוסי מבחינת של ממש

והם משתתפים ביותר מחוג , נגישות, משאבים ומודעות לפעילות פנאי והעשרה ןמשום שכבר יש לה כנית,ולת

גם אם תלמידים מאוכלוסייה זו ש מכאן במהלכה.גם ו תוכניתה ופעלהבטרם העוד  )יפרטבאופן ( אחד

 חוגים אחרים במקוםאו  בתוכנית חוגה לע נוסףבאים  לרוב הםכנית, ותה במסגרת יםמשתתפים בחוג

 התלמידים היו, תוכניתאם לא היו חוגים במסגרת ה. רכזת יישובית: "6יפרטבאופן השתתפו בהם התלמידים ש

  ".אנחנו הולכים כל שנה לחוגים מאז שאנחנו קטניםתלמיד: "". אוכלוסייה חזקהביישוב הולכים ממילא, כי יש 

  

פיתוח אישי וחשיפה לפעילויות  ם שלהחוגים מתבססים בעיקר על היבטי תוכניתלשם השגת מטרות ה

במסגרת  יום- בחיי היום ןנחשפים אליההתלמידים אינם שפעילויות  ,פיתוח מיומנויות ויצירתיותצד בהעשרה 

החוגים יותר מעשיים והילדים עושים דברים ביחד וחיים את . רכז בית ספרי: "הבית ספריות כניות הלימודות

החוויה, זה מעשיר אותם, הילדים מגלים דברים, ומנצלים את זמן הפנאי שלהם על הצד היפה ביותר, זה 

הרבה ילדים שבמקום הזה יש ". רכזת בית ספרית: "זה באמת מצוין, שאני רואה תוכניתמתאים למטרות של ה

                                                           
 .53בעמוד  25ראה גם לוח  6
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ומראים את בית ספרי טקס למצליחים להעצים את עצמם בייחודיות, בעוצמה שלהם. אחרי חוג גיטרה עולים 

  " .זקותוהכישרון שלהם. זה מעצים את הח

רכזת  לימודיים.ה הישגיםהלשם שיפור  ,פדגוגיות, כגון אנגלית תפלינוציבדיסמאידך, יש המבקשים להתמקד 

הסברתי שאין בעיה אבל זה לא . יפתח חוג אנגליתיודרשו ש מבתי הספראחד מ יו אלירהורים התקשיישובית: "

רק חוגי אנגלית ". תלמידים: "במקומות אחריםזה קיים שמעו שכך לטענתם, הם  .וא לא בא כתגבור, השיעור

 להשתתף בחוגיםיש כאלו שאין להם מבחינה כלכלית אפשרות רכזת יישובית: ". "ומקצועות ספורט חשובים

לשנה  השוואהנדמה שבעם זאת  ".זאת הזדמנות שישתפרו בציונים, בהישגים בבית הספר יבעיני. לימודיים

הבנה עמוקה מו תוכניתהדבר נובע מהתמסדות השייתכן ו השנה, ההתמקדות בהיבטי הידע פחותה ,הקודמת

  ה.יותר של מטרותי

  

  פוטנציאל התלמידים אל מול הנרשמים בשטח   .ב

פוטנציאל ההרשמה  ,. לפי רשומות משרד החינוךכבר בקיץ תשע"חהחלה  "חוג לכל ילד" תוכניתההרשמה ל

מדד  היהממאגר התלמידים הפוטנציאלי ת 60%השתתפות של לפחות ותלמידים,  51,000-עמד על כ

 נרשמובפועל  .33,000מספר התלמידים שתוקצבו לתוכנית עמד על  ,לפי דיווחי מחוז צפון. תוכניתלהצלחת ה

בהשוואה  3%-ה של כי(עלי מפוטנציאל ההרשמה המתוכנן 113% , שהם7תלמידים 34,636לתוכנית  השנה

  .שיעור הנרשמים בתשע"ח)ל

אפשר והיה  ,היה הטרוגניבשנת הלימודים הקודמת הרישום לחוגים מהראיונות האיכותניים בשטח עלה כי 

בבתי ספר דוברי ם וימאוד (בעיקר בבתי ספר חרדיגבוה בהם היה הרישום ששובים או בתי ספר ילמצוא י

בשנת הלימודים  במועצות האזוריות).בעיקר בתי ספר היה די נמוך (בהם הרישום ששובים ייצד ב), תערבי

יש מגמות שונות , אך עדיין קיימת הטרוגניות במאפייני הרישום -  תוכניתהפעלת ההשנייה ל השנה - הנוכחית

הוצעו  מהבשנה הראשונה לקיוכזכור, כנית. והצגת התשל עיתוי ל קשור דברהשיתכן יו ,מאפייני הרישוםב

. מכאן שחלק מהתלמידים יםמתנ"ס גוןרישום לחוגים במסגרות ותיקות כ נעשהלתלמידים לאחר שכבר החוגים 

לעומת זאת, כניותיהם. ווחוג נוסף לא בהכרח עלה בקנה אחד עם ת ,כבר היו רשומים למספר מסגרות

  .לו או במקביל לפני היצע החוגים הכלליכבר בקיץ, החוגים הוצעו ט בתשע"

  

  התלמידים והוריהם לפני מידת החשיפה של התוכנית   .ג

, תשע"ז. שקדמה להלקראת סוף שנת הלימודים  ליתר דיוקוהתוכנית נחשפה כאמור כבר בשנת תשע"ח, 

כך שלכאורה לא היה צורך להשקיע מאמצים  ,בתשע"ט מרבית התלמידים וההורים כבר הכירו את התוכנית

ושיטות בה מעורבים גורמים העיתוי חשיפת התוכנית, אמצעי החשיפה, ה רבים בפרסומה. עם זאת ניכר כי

  על מידת ההרשמה לתוכנית. השפיעוסביר מאוד כי בסופו של דבר ו ים,חשיפה היו מגוונה

                                                           
עם . דרוזים) 3,286-ו בדואים 2,420ערבים,  16,398דוברי ערבית (בבתי ספר  22,104-דוברי עברית ובבתי ספר  12,532 כםמתו 7

 .מנה במהלך השנהנשרו מלתוכנית מהתלמידים שנרשמו  11%-כפי שיפורט בהמשך, כבדומה לתשע"ח וזאת, 
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 תוכניתהיו מגוונים, שכן במידת מה ראשוניות ה תוכניתבשנת הלימודים הקודמת תהליכי החשיפה ושיווק ה

אישור של  עיתויהמגוון דרכים לשיווקה. לעומת זאת, בשנת הלימודים הנוכחית שימוש ב חייבוועיתוי אישורה 

שכמעט כל בתי הספר נקטו גישות דומות של צד הניסיון שנצבר מהשנה הקודמת, גרמו לכך ב, תוכניתה

, הצגת עלוניםהגישות השכיחות ביותר היו שימוש במדיה דיגיטלית,  .וקידום ההרשמה תוכניתפרסום ה

הרשות המקומית סיפקה פליירים וכרוזים, בכיתות וימי חשיפה בית ספרים/יישוביים. רכז בית ספרי: " תוכניתה

אני חילקתי בין התלמידים, ביקשתי גם שהמדריכות יבואו בעצמן להסביר על אודות החוגים. ארגנתי להן 

  ".נס לכיתות, והסברתי לתלמידים את החשיבות של החוגים וההשתתפות בהםלהיכ

באופן אישי  פנושיש ו שיטות השיווק הנ"ל,לרישום גבוה לא הסתפקו בלהגיע בהם הייתה מטרה שישובים יב

. יתרה י)בעיקר במגזר הערב( הכדי לשלבו במסגרת תוכניתלכל משפחה שאחד מילדיה זכאי להשתתף ב

ועדות הנוער יש שערכו סקר מקדים לשם הגברת האטרקטיביות של החוגים המוצעים. רכז יישובי: " מזאת,

הילדים בכל שכבה, תמונת מצב  מספרחזרו אלינו עם תמונות מצב על  . הםשוב מיפוי ראשונייערכו בכל י

הרימו טלפון לשאול מה ילד שלא נרשם ". רכז יישובי: "שוביאיזה חוגים פועלים באופן פרטי בתוך היומגדרית 

שוב אחר ואז י, גם אם המענה הוא חוג ביאישיתיה יואם אפשר לפתור את הבעיה, אין ילד שלא קיבל פנ

  ".ההורים מסיעים

  

  תשע"ח)- לפי מגזר שפה (תשע"ט - מחוז צפון) על האופן שבו נחשפו לתוכניתבתלמידים (הדיווחי  :6לוח 

איך שמעת על התוכנית חוג לכל 

   ילד?*
המורה סיפרה 

 לנו
פרסומת 
בעיתון 
/ המקומי

 בתיבת הדואר

ההורים סיפרו 
 לי

פרסומת 
 באינטרנט

חברים סיפרו 
 לי

 
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

  תשע"ט  

 15% 2% 36% 3% 58%  דוברי עבריתבתי"ס 

 22% 4% 9% 3% 88% דוברי ערביתבתי"ס 

 
 תשע"ח

 15% 4% 29% 6% 66% דוברי עבריתבתי"ס 

 15% 9% 9% 7% 81% דוברי ערביתבתי"ס 

  .לבחור יותר מתשובה אחת אפשר * היה

  

אפשר (בית הספר). כמו כן  המורה באמצעותמרבית התלמידים נחשפו לתוכנית עולה כי בתשע"ט  6מלוח 

בבתי  9%ההורים (לעומת באמצעות דוברי עברית נחשפו לתוכנית בבתי ספר מהתלמידים  36%לראות כי 

חבריהם (לעומת באמצעות דוברי ערבית נחשפו לתוכנית בבתי ספר מהתלמידים  20%- וכ ,דוברי ערבית)ספר 

  דוברי עברית).בבתי ספר  15%

חלה ירידה בחשיפה לתוכנית דוברי עברית תלמידים בבתי ספר לראות כי בקרב אפשר בהשוואה לתשע"ח 

נחשפו לתוכנית ועלייה בשיעור התלמידים ש (בעיקר בקרב תלמידים מרקע גבוה ובינוני) בית הספר באמצעות

דוברי ערבית חלה עלייה הן בבתי ספר . בקרב תלמידים (בעיקר מרקע בינוני ונמוך) הוריהם באמצעות

 באמצעות בשיעור התלמידים שנחשפו אליה והןבית הספר  באמצעותבשיעור התלמידים שנחשפו לתוכנית 

    לפירוט נוסף ראה נספח בסוף הדוח.. חברים
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שכל הילדים והוריהם היו להניח  אפשרפי תהליכי הפרסום והשיווק שתוארו למההערכה האיכותנית עולה כי 

אמורה לשווק את  היא ,בשנתה השנייהכבר כנית שהתו מכיוון, על כך נוסףו, כניתולקיום הת נוגעמעודכנים ב

אך גם  מרבית פעילות השיווק נעשתה בגבולות בתי הספרמההערכה האיכותנית עולה כי ככלל, עצמה. 

, תוכניתעורבות בקידום המהספר הייתה  תי. בחלק מהמקרים גם למנהלי/מנהלות בהמקומונים באמצעות

מתוך לידי מחויבות ומעורבות רבה יותר של סגלי בתי הספר.  הביא תוכניתונראה שהתכנון המקדים של ה

לידי היכרות ומודעות בקרב כלל התלמידים  הביאוכנית והנאמר עולה שתהליכי השיווק והפרסום של הת

  .דווקא היבטי שיווק ופרסוםל ותהיו קשורלכך לא  סיבותהרישום לא היה מלא, ה כאשרוהוריהם. 

 

  הרשמה לתוכנית   .ד

  התארגנות לחוגים

- אימה של  מידת שררהבה ש ,ה הראשונהתבשנשלא כמו ן. נכמתוכלפעול  תוכניתההחלה שובים יבמרבית הי

 נערךו ,להתארגן ישבו שאופן בנוגע להדברים התבהרו יותר שנה זו ב ,ומאפייניה תוכניתבעניין הבהירות 

צד בחינת החוגים המוצעים לתלמידים במסגרות ב ,לשם בדיקת העדפות התלמידיםנרחב סקר מקדים 

. לחוגים תהליך הרישוםגם ובהמשך  ,בחירת החוגים תהליך התנהלמקדימים אלו  אחרות. בעקבות תהליכים

רוקרטיה, המערכות, אנחנו מחוברים והרבה יותר טוב, יותר פשוט, התחלנו בזמן, הבירכזת יישובית: "

למערכות של החברה למתנ"סים, זה פשוט ונוח. הרישום נעשה אינטרנטי ורק לחריגים בתי הספר עשו 

". במרוכז, בעיקר דתיים וחרדים ואנחנו עשינו את הרישום. רוב האנשים נרשמו בהרשמה אינטרנטיתהרשמה 

ודאות, לקח זמן עד שנכנסתי -קיים שוני לאין ערוך. בשנה הראשונה היה יותר בלגן, אירכזת בית ספרית: "

החוגים, מה לתלם. השנה הדברים נראים הרבה יותר טוב לעומת שנה שעברה. אפילו איך לעשות את 

  ".החוקים, מה הכללים, לדעת לבחור

ובכל . תהליך הרישום התייצבואילו השנה  ,הספר תהליך הרישום בשנה הקודמת היה מאתגר יבמרבית בת

לחלק מההורים, בעיקר במגזר הערבי שובים השימוש בהרשמה ממוכנת היה מצומצם. יבחלק מהי זאת,

באותם מקומות שימוש רב יותר בהרשמה ידנית. רכז נעשה , ועל כן והחרדי, היו קשיים בתהליכי הרישום

הרישום לרוב התבצע על ידי הרכז הבית ספרי, אשר אסף את פרטי ההורים באמצעות עלון וטופס יישובי: "

ש"ח עם הטופס. כך הרכז הבית ספרי, ובמקרים אחרים הרכז הרשותי,  100שההורים התבקשו למלא, וצירפו 

   ".את הנתונים למערכתהוא זה שהזין 

  

  הרשמה לחוגים

לשיעור  , והיה דומה100%- הרישום הגיע או נשק ל שיעורישובים יבחלק מהמההערכה האיכותנית עולה כי 

. לעיתים תוכניתשובים אחרים נעשתה פעילות שהובילה להגברת הרישום ליבי. שנה החולפתה ההרשמה של

ולעיתים  ,שיווק מסיבי באמצעים מגוונים (שיפורטו בהמשך) באמצעות נעשוו הרישום או שימור שיעורהגברת 

של  הרוח הכללית הייתהשובים יהמקומית/האזורית הובילה לרישום מלא. במידת מה, בחלק מהי אווירהה

זה היה חובה שכל התלמידים יבחרו באחד החוגים, ומי שלא בחר ": חובת רישום. לדוגמה, רכז בית ספרי

שילבנו עצה אזורית: "ו". רכזת במהפוטנציאל מומש במלואו וכל הילדים שובצו בחוגיםאילצנו אותו להשתתף, 

, גם אלו שלא תוכנית"חוג לכל ילד" במערכת השעות, כך כל הילדים שולבו באחד מחוגי ה תוכניתאת ה

יש ילדים ". רכז בית ספרי: "תוכניתיכלו/רצו לשלם. בדרך הזו לא היינו צריכים להתמודד עם הסעות ייעודיות ל
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אבל אנחנו כבית ספר היה חשוב לנו שכולם יהיו בחוגים.  ,לא יהיו בשום חוגהם שידענו שאם לא נעודד אותם 

מתוך כך  ".תוכניתה ירשמו וירוויחו כי אנחנו מאוד מברכים עליהוריהם כדי שכולם  ירדפנו אחריהם ואחר

מנגנונים  ועל כן בנו ,להגיע לרישום מלאלהבין שישנם בתי ספר ו/או יישובים אשר הגדירו כמטרה  אפשר

אמור להתרחש  היהכבר הרישום הפעלת התוכנית , אף שלכאורה בשנה השנייה ללהגברת הרישום תומכים

   . עצמומ

. לשנה הקודמת השוואה, גם בהתעניינות בינונית או נמוכה בתוכניתההרשמה שיקפה בבתי ספר אחרים 

 שכן ,השנייה) השנה מופעלת זו תוכניתשה נוכח העובדהמודעות (ל חוסר שיווק ו/אומ הדבר לא נבענדמה ש

אטרקטיביות הידת מ גוןלהעריך שגורמים אחרים כ אפשר. )המשךב ר' פירוט( נעשו פעולות שיווק נרחבות

. רכזת בית ובהגברתהרישום או שיעור אפקט הראשוניות פגמו ב אובדןבעיני התלמידים או  תוכניתהשל 

יש ילדים שלא רצו בכלל  .ה'-תלמידי כיתות ד' 220תלמידים מתוך  70-ל 60בין  נרשמוספרית ציינה: "

שכדאי לצרוך את  ,זו תרבות שצריכה להתפתח ביישוב". רכזת בית ספרית: "תוכניתלהירשם ולא נמשכו ל

כמספר אפשר לפתוח מספר חוגים -המוצר. למוצר יש מגבלה בצריכה, אם רוצים לבדוק את קשת הרצונות אי

יש כאלו ". רכזת יישובית: "םימהתלמידים הפוטנציאלי 50%תלמידים, בערך  47-חוגים ל 4אצלנו יש  .הרצונות

אפשר לדבר על מניע כלכלי, הוא כלל לא -ם, מעדיפים ללכת הביתה. אייהריושלא רוצים להישאר אחר הצ

  ".ן, המניע הכלכלי אינו אישיושקלים זה הרבה היינו מוצאים פתרו 200-גם אם היו אומרים ש .רלוונטי

השיווק,  אופילשנה שעברה. יש המייחסים זאת ל השוואהבההרשמה  שיעור ירדשובים יבחלק קטן מהי

המוטיבציה  לאובדןשהובילו  בקשיים לעיתים היה כרוךש ,האינטרנטירישום להחוגים או  של אטרקטיביותל

זה מאכזב אותי כרכזת, . רכזת בית ספרית: "בבתי הספר גם אפשרות להירשםה על אף, תוכניתלהירשם ל

" צע החוגים?יהבגלל אולי ואולי בגלל זה נרשמו יותר  ,בשנה שעברה היו יותר תלמידים, היה חדש ומסקרן

עם זאת, מההערכה הכמותית עלה ". הכניסה לרישום באינטרנט לא הייתה קלה לחלק מההוריםרכז יישובי: "

שההרשמה לתוכנית דוברי ערבית) ציינו  בתי ספרב 98%-דוברי עברית ו בתי ספרב 95%שמרבית ההורים (

  .הייתה פשוטה

הורדת התקצוב לכל של משמעות ההחוגים יש השפעה על מידת הרישום, יש לבחון את של לאטרקטיביות  אם

החוגים. באחד מבתי הספר האזוריים, המציע  תבחירשל אפשרויות ההיא משפיעה על לבדוק באיזו מידה ילד ו

 מידה ניכרתהשנה רמת הרישום הייתה נמוכה ב, הועלתה הסברה כי תוכניתחוגים עצמאיים במקביל לחוגי ה

שהיה החוגים של שפגם באטרקטיביות  מהעקב הורדת התקצוב והיכולת לגייס מדריכים איכותיים, 

שנה היו חמישה חוגים והשנה שניים, תלמידים מעטים נרשמו  לפני. רכז בית ספרי: "להציע לתלמידים אפשר

  ".וגם כך נאלצנו להוסיף מתקציב בית הספר למימון החוגים

ההרשמה  שיעוררמים לירידה בנדמה שגם אם רמת ההרשמה הכוללת לא פחתה, נדרש לבחון את הגו

שלא נבעה משיווק לקוי אלא מחוסר התעניינות מספקת.  ,ירידה כזובהם הייתה ש המעטיםבמקומות  תוכניתל

ולא פעילות מכוונת  בחירה חופשיתבהם הייתה שהרישום במקומות שיעור בירידה יש שייתכן , נוסף על כך

  באופן וולונטרי). היה גבוה בהם הרישום שישובים יש עד כדי כפיית רישום (חשוב להדגיש שי

  

  הגעהמבחר החוגים בתוכנית, מיקום ו  .ה

ממה שדווח ) יותר 1%(חוגים  21חוגים,  2,248לפי מובילי התוכנית, בשנה"ל תשע"ט נפתחו במסגרתה 

תהליך הבחירה נעשה קשה יותר השנה כי יש שציינו במסגרת ההערכה האיכותנית בשנה הקודמת. עם זאת, 
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 - השנייה ו ,₪ 200- בהתקצוב לכל תלמיד  הקטנת - הראשונה. תוכניתמובילי הבלו קישבעקבות שתי החלטות 

החלטות אלו הובילו ככל הנראה לירידה  ).10-ל 8-לפתיחת קבוצה (מהמינימלי התלמידים מספר  הגדלת

  .שלהםאטרקטיביות בוברמת החוגים 

יש רשויות  נוסף על כך. הגבילו את האפשרויות לבחירת חוגים השינוי בתקציב ובהגדרותישובים יבחלק מה

 בעקבות זאתו ,)הריאיון נכון למועד( שתשלומי השנה הקודמת ממשרד החינוך לא הועברו במלואם הטוענות

השנה קצת יותר קשה, הורידו : "תיישובי תאחריות לפערי תקצוב. רכזבל עליהם בתי הספר לא היו מוכנים לק

נראה כשיש נשירה של . הקושי ש"ח 200השנה הורידו ו ש"ח 1,190- לפני שנה כל ילד סובסד ב [בתקציב]. לנו

קצת יותר קשה להביא חוגים יקרים ". רכז בית ספרי: "לא מצליחה למלא את הקבוצה במקסימוםאני ילדים ו

ניתן היה את התקציב כמו טכנולוגיה או לגו. אנחנו לא מצליחים לעמוד בסכומים שהם מבקשים. לו לא הורידו 

, יש כסף שעדיין לא כמו שנה שעברה יותר קשה, הסבסוד הכול ירד, נהיה". רכז בית ספרי: "להביא חוגים אלו

  ". לקיום קבוצה לא קיבלנו משנה שעברה, אלו דברים שמייאשים את המערכת. מפריע לנו גם המינימום הנדרש

 לראות כי תלמידיםאפשר מבחר החוגים בתוכנית ונוחות ההגעה לחוג. על מציג את דיווחי התלמידים  7לוח 

דוברי בבתי ספר תלמידים בהשוואה ל בית העריכו באופן חיובי יותר את מבחר החוגיםדוברי ער ספר בבתי

ן דוברי עברית דיווחו כי מגוובבתי ספר מרבית התלמידים  למעשהכי ו, בהתאמה), 42%לעומת  58%עברית (

קלה התלמידים סבורים שההגעה לחוג מ 80%-כאפשר לראות כי  נוסף על כךהחוגים בתוכנית איננו גדול. 

  דוברי עברית).  בתי ספר(מעט יותר ב ונוחה

  

   -  בנוגע להיבטים שונים של התוכנית צפון)מחוז בתלמידים (ה: דיווחי 7לוח 

  תשע"ח)-לפי מגזר שפה (תשע"ט

מבחר החוגים     
המוצעים בתוכנית 
חוג לכל ילד היה 

 גדול

ההגעה לחוג קלה 
 ונוחה

 תשע"ט 

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 85% 42% דוברי עבריתבתי"ס 

 80% 58% דוברי ערביתבתי"ס 

  תשע"ח
 80% 52% דוברי עבריתבתי"ס 

 79% 67% דוברי ערביתבתי"ס 

  

 מבחר החוגים עלבדיווחי התלמידים  10%- של כחלה ירידה בתשע"ט בהשוואה לתשע"ח, נראה כי 

על דוברי עברית בבתי ספר צד עלייה קלה בדיווחי תלמידים ב ,(בעיקר בקרב תלמידים מרקע נמוך)בתוכנית 

  דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף  .(בעיקר בקרב תלמידים מרקע נמוך וגבוה) נוחות ההגעה לחוג

לראות כי ככלל, אפשר תלמידים. שאלות שנשאלו הדומות לשאלות  לעתשובות ההורים  שלהלן מוצגות 8 לוחב

מרביתם סבורים כי מגוון החוגים בתוכנית ובניגוד לתלמידים,  ,מזמינות החוגיםמרבית ההורים שבעי רצון 

 90%-ההורים שבעי רצון משעות הפעילות של החוגים וכ רובדוברי ערבית). כמו כן,  בתי ספר(יותר ב גדול

  .מהם שבעי רצון גם ממיקומם
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  תשע"ח)-לפי מגזר שפה (תשע"ט - צפון) בנוגע לזמינות החוגיםבמחוז הורים (הדיווחי  :8לוח 

 -מדד מסכם    
זמינות 

 החוגים 

מגוון החוגים 
בתוכנית 

 רחב

את/ה שבע 
רצון משעות 

 הפעילות

את/ה שבע 
רצון ממיקום 

 החוג

 תשע"ט  

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 89% 89% 55% 78% דוברי עבריתבתי"ס 

 89% 84% 66% 80% דוברי ערביתבתי"ס 

 
 תשע"ח

 88% 84% 61% 78% דוברי עבריתבתי"ס 

 97% 91% 69% 86% דוברי ערביתבתי"ס 

  

 רצון ממגוון החוגיםהחלה ירידה בשביעות דוברי עברית בבתי ספר הורים בקרב בהשוואה לתשע"ח ניכר כי 

בקרב  ., אולם אין שינוי של ממש בשביעות רצונם הכללית מזמינות החוגיםכלכליות)-(בכל הרמות החברתיות

), 80%- ל 86%- (מירידה בשביעות הרצון הכללית מזמינות החוגים  חלהדוברי ערבית בבתי ספר הורים 

. (בעיקר בקרב הורים מרקע נמוך) מיקום החוגיםמהנובעת ברובה מירידה בשביעות הרצון משעות הפעילות ו

  דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף 

הספר בהמשך לשעות  תימרבית החוגים מתקיימים בבעולה כי מההערכה האיכותנית למיקום החוגים, אשר 

. רכזת בית יםשילבו את החוג במערכת השיעורים של התלמידשהגדילו לעשות ובתי ספר . יש הלימודים

-החוג מתקיים מ". מדריכה: ", החוגים משולבים במערכת השעותית הספרסידרנו את המערכת בבספרית: "

בחלק מבתי נשמעו שנה הקודמת עוד בבנראה כי  נוסף על כך ".בהמשך לשעות בית הספר ,14.30עד  13.40

לא נשמעו כבר  הנוכחיתבשנת הלימודים  ,חוסר הנכונות לארח את החוגים בבתי הספר דברהספר קולות ב

 .בתי הספרעם התארגנות מתאימה והסדרת מערכות היחסים  עשוי להעיד עלש מה, קולות מסוג זה

משום שהם התקיימו דווקא אחריות רבה יותר לחוגים קיבלו עליהם השנה מנהלי בתי הספר למעשה, חלק מ

  .הפעילות חלק משעותכבית הספר ב

כאשר בתי הספר כך, . ומבניהם םמתכונותיה, הםהחוגים מתקיימים במקומות שונים על פי מאפייניבעיקרון, 

בכל לבית הספר אין יתרון יחסי  אם. הספרתי בב יתקיימווב הם לרהם, כותלייכולים להכיל את החוגים בין 

 ).חוגי ריקוד, קרטה ועוד( מתנ"סב , למשלבמקומות אחרים יםהחוג מויייתקקיום החוגים בין כתליו, הנוגע ל

חוג רכיבת סוסים המתקיים בחוות סוסים או חוג  - דוגמהל ,להם ייעודייםחוגים אחרים מתקיימים במקומות 

  שחייה המתקיים בבריכה. 

 . בצורה כזאתהןבהמשך ישיר לשעות הלימודים בבתי הספר או תוך כדי  מופעליםמרבית החוגים כאמור, 

הם נשארים במסגרת  , שכןיציאה לחוג לאחר החזרה מבית הספר עםקונפליקט באת התלמידים מעמידים אין 

בהם נדרשת הסעה, שילוב החוגים במסגרת שעות שבבתי ספר  גם אם מתחלקים לחוגים שונים.המוכרת, 

שהיווה מגבלה  מה, תוכניתפותר את הצורך לעסוק בהסעות ייעודיות למשתתפי הבבית הספר ההוראה 

 , שכןחוג לאחר שעות הלימודים הפעלתהקושי ב, יש המצביעים על עם זאת בשנת הלימודים הקודמת.

  .תוכניתשה בולהרואים בפעילות המשכית ליום הלימודים נקודת ח יש תלמידים רעבים ו/או עייפים זהבשלב 
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 נוכחות תלמידים בחוגים  .ו

אליו תואם את נרשמו שתלמידים בוחנים אם החוג הבה שמספר שבועות,  של "ניסיון"לאחר תקופת 

לאחר שלא  או בוחרים לעזוב את החוגיםן חוגים יתלמידים עוברים בה עד אזהם, החוגים מתייצבים. יציפיות

מבדיקה בסוף ספטמבר  ,כעת מגיעים באופן קבוערכזת יישובית: " .רכיהםומצאו לטענתם חוג המתאים לצ

שהגיעו  3-2יש ". מדריכה: "מהרשימות לאחר התייצבות הקבוצות. בדקנו את מי שלא מגיע באופן סדיר וניפינו

לפי דיווחי המחוז, מספר  ".הייתה קשה, הן גרות רחוק מהמתנ"ספעם אחת ולא המשיכו, טענו שהנסיעה 

(שיעור נשירה דומה  אליהמכלל התלמידים שנרשמו  11%, קרי 3,960התלמידים שנשרו מהתוכנית עומד על 

) בשני מגזרי השפהמהתלמידים ( 88%עולה כי  תמההערכה הכמותי ,נוסף על כך. לזה שנמצא בתשע"ח)

  . שיעור זה דומה לדיווחי התלמידים בתשע"ח.בעדיפות הראשונהקיבלו את החוג שביקשו 

רמת  זאת ועוד, ניכר כיתלמידים שבחרו להישאר.  משתתפיםלאחר התייצבות החוגים, נדמה שבחוגים 

כל הילדים מגיעים ודומה לרמת ההיעדרות הטבעית מבתי הספר. רכזת יישובית: " ההיעדרויות נמוכה

אך ההיעדרות  ,ילדים שלא נכחו שנילנו רק  ואתמול למשל הי .או היעדרויותלמפגשים, מעט מאוד איחורים 

יש התמדה גבוהה אך לא מלאה, יש ". רכזת בית ספרית: "ה מהבוקר, מתחילת יום הלימודיםיתשלהם הי

תלמידים בוחנים את הבה ש ,"ניסיון" בחוגיםלאחר תקופת הכלומר, נראה כי  ".איחורים והיעדרויות מעטות

בדומה זאת , יםיבית ספרהנוכחות המאפייני את ומשקפת  הגבוהבחוגים רמת הנוכחות  ,אליו נרשמושהחוג 

  .לשנה הקודמת

  

  המפגשים האזוריים  .ז

שמה לה מטרה לקדם קירוב לבבות בין תלמידים, זאת באמצעות  תוכניתמעבר להשתתפות התלמיד בחוג, ה

הערכה האיכותנית עולה כי מה .תוכניתים בקיום טורנירים אזוריים ותערוכות במרבית החוגים הקיימ

, כפי , אולם מההערכה הכמותית עולה תמונה מעט שונהבתשע"ט מפגשים מעין אלו כמעט לא התקיימו

דוברי עברית דיווחו כי במהלך  ספר בבתיכחמישית מהתלמידים לראות כי אפשר  .8להלןש 9שמוצג בלוח 

. בשלושה מפגשים או יותרציינו שבמהלך השנה השתתפו  35%- השנה נכחו במפגש אחד או שניים וכ

דיווחו  45%- דוברי ערבית כרבע מהתלמידים דיווחו כי במהלך השנה נכחו במפגש אחד או שניים וכבבתי ספר 

  .בשלושה מפגשים או יותרשבמהלך השנה השתתפו 

  

  

  

  

  

                                                           

מפגשים לא פורמליים, בהערכה הכמותית התלמידים דיווחו על נובע מכך שכמותית הערכה ההפער בין ההערכה האיכותנית לשייתכן  8

  . יזמו מדריכי החוגיםשקרי שאינם חלק מהתוכנית, 
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  - פר המפגשים האזוריים שהתקיימו במהלך השנה סמעל : דיווחי התלמידים 9לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט שפהלפי מגזר 

  

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

אזוריים היו 
 מעניינים*

   
 6מעל  5-6 3-4 1-2 0

 תשע"ט  

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 77% 26% 5% 8% 22% 39% דוברי עבריתבתי"ס 

 82% 31% 5% 12% 20% 32% דוברי ערביתבתי"ס 

 
 תשע"ח

 73% 27% 7% 10% 26% 29% דוברי עבריתבתי"ס 

 74% 32% 14% 19% 27% 8% דוברי ערביתבתי"ס 

  .לפחות תאחפעם במהלך השנה השתתפו בטורניר/תערוכה/מפגש כי המסכימים עם ההיגד מתוך התלמידים שציינו  י*שיעור

  

, שלא השתתפו השנה במפגש בשני מגזרי השפהבהשוואה לתשע"ח אפשר לראות כי שיעור התלמידים, 

דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית מרקע בינוני ונמוך ו בתי ספר(בעיקר ב תניכר מידהעלה באזורי אכן 

לא חל שינוי של ממש בשיעור התלמידים דוברי עברית בבתי ספר עם זאת, בקרב תלמידים מרקע נמוך). 

כי חלה עלייה בשביעות הרצון לראות אפשר  נוסף על כך. שדיווחו כי השתתפו השנה במפגש אזורי

לפירוט  דוברי ערבית). בתי ספרבקרב התלמידים שכן השתתפו השנה במפגש אזורי (יותר ב מהמפגשים

  ה נספח בסוף הדוח.נוסף רא

  

  

החשיפה עולה כי בדומה לשנה הקודמת, גם השנה האיכותנית  צאי ההערכהמממלסיכום, 

 ההמטר היאצמצום פערים חברתיים  לשםפורמלית  לאפעילות ו/או  לפעילות העשרתית

  .תוכניתב המרכזית

הסדרה של תהליכי ההתארגנות לקיום מוצלח של  מהיהביאה ע תשע"טניכר כי ככלל, 

טרם תהליכי ההתארגנות בשיפור  חל תשע"ח, השנהל השוואהבכך למשל, . התוכנית

עיתוי  ,הפרסום ,בתהליכי השיווקבעיקר בא לידי ביטוי דבר וה ,ת הלימודיםפתיחת שנ

, כמו התוכניתפחות עם היטיבו שינויים שם זאת נראה כי נעשו גם ע החוגים.הצגת ו הרישום

חוגים  בחירתהשפיעו על  נראהככל ה, שמינימליהקבוצה הגודל העלאת התקצוב ו הפחתת

    .על איכות המדריכים גם ובמידת מה ,איכותיים

 וההרשמה נותר שיעוריישובים ו/או בתי הספר יבחלק מהמההערכה האיכותנית עולה כי 

למידת זאת  לייחסאפשר  .שיעורי ההרשמהנסיגה בהייתה מהם בחלק קטן אך  ,וכשהי

או ו/לתוכנית  מידת שביעות הרצון מהחוגים בשנה הראשונהל, האטרקטיביות של החוגים

 .תוכניתתחושת החדשנות שבלנסיגה מ

יש שלה ולהיבטי השיווק  תוכניתתחילת השל לעיתוי כי בשנה הקודמת הועלתה ההשערה 

מההערכה בשנה הנוכחית סוגיה זו נפתרה.  , אך נראה כיהרישום שיעורהשפעה על 
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(בית  המורה באמצעותבתשע"ט מרבית התלמידים נחשפו לתוכנית עולה כי הכמותית 

חלה ירידה  דוברי עברית בתי ספרבדווקא אולם בהשוואה לתשע"ח ניכר כי  ,הספר)

אליה צד עלייה בשיעור התלמידים שנחשפו ב, בית הספר באמצעותבחשיפה לתוכנית 

דוברי ערבית חלה עלייה הן בשיעור התלמידים שנחשפו בתי ספר הוריהם. ב באמצעות

זאת . חברים בשיעור התלמידים שנחשפו אליה באמצעותבית הספר והן  באמצעותלתוכנית 

דוברי עברית דיווחו כי מגוון החוגים בתוכנית  ספר בבתיהתלמידים  פחות ממחצית ועוד,

בקרב כלל התלמידים וברי ערבית). בהשוואה לתשע"ח, בבתי ספר ד 60%-כ(לעומת  גדול

 80%-, כנוסף על כך. מבחר החוגים בתוכניתבהערכתם בנוגע ל 10%- חלה ירידה של כ

סבורים כי מגוון  , מרביתםההורים צדמ. ההגעה לחוג קלה ונוחהמהתלמידים סבורים ש

הורים וואה לתשע"ח, . בהשהחוגים נוחים שעות הפעילות ומיקוםכי והחוגים בתוכנית גדול 

בקרב הורים ו ,בתוכנית רצון ממגוון החוגים ותעיפחות שבהביעו דוברי עברית בבתי ספר 

 בשביעות הרצון הכללית מזמינות החוגים. 6%ירידה של  חלהדוברי ערבית בבתי ספר 

 כגון אתרים אחריםלכן אם  אאל ,מרבית החוגים התקיימו בבתי הספרעוד עולה מההערכה כי 

בסוף יום לרוב בבתי הספר התקיימו  החוגים. יתרון יחסי היה דומהוכ, בריכה מתנ"ס

מרבית המרואיינים רואים בכך נראה כי  שעות הלימודים.בתוך ובמקרים מועטים  הלימודים

 הוספת פעילות לאחר יום לימודים ארוךב מדובר שכןחיסרון,  כךיש הרואים ביתרון, אולם 

  .ממילא
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  וההיבטים הלוגיסטיים ו, איכותהחוג שביעות רצון מבחינת תוכן .3
  

יושוו  וכנית. דיווחים אלולמידת שביעות רצונם מהתנוגע ב ווחי התלמידים, ההורים והמדריכיםבפרק זה יוצגו די

לנתוני ההערכה  ולדיווחי הוריהם, וכן תוכניתלדיווחיהם של תלמידים המשתתפים בחוגים שלא במסגרת ה

  לפי מגזר שפה.בפילוח הנתונים יוצגו  .בתשע"ח

  

  תפיסת איכות החוג  .א

שביעות הרצון מהחוג והביקוש לחוג, תוך השוואה לחוגים מקבילים  על סמךלהעריך  אפשראת איכות החוג 

ששביעות ניכר ה וכנית רמת שביעות הרצון הייתה גבוהוהניתנים במסגרות אחרות. בשנה הראשונה לקיום הת

  .נת גם את תשע"טגבוהה מאפיירצון 

 ם שלהתמדתמידת בעניין  מדריכיםההורים וההרכזים מעריכים את איכות החוגים על פי המשוב המתקבל מ

קבלת משובים מהורים ותלמידים. אני חושבת שהם מאוד מאני בחוגים. רכזת בית ספרית: "התלמידים 

הילדים כל הזמן  .וגם מהתלמידים ,המשובים מההורים מאוד משביעי רצוןרכזת בית ספרית: " ,"מרוצים

 ,סיפקנו צרכים רבים והילדים נהנים .מפגינים התפעלות מהחוגים, מאוד משמח ומעודד פידבקים חיוביים

ההורים מאוד שמחים, אני משתף תמונות ושולח. אני מקבל מהם ". מדריך: "ואנחנו רואים ושומעים זאת

  ".משובים תומכים

אנחנו נהנים להגיע לחוג, אנחנו לומדים דברים על שביעות רצון מהחוגים. תלמידים: " מדווחיםהתלמידים גם 

עם זאת, . מהחוג ככל הנראה לא נמצא בו מי שאינו מרוצהבחשבון כי  הביא". בתוך כך יש לחדשים ומהנים

התלמידים שבחרו להישאר  בקרבשביעות רצון להצביע על  אפשר, המכיוון שרמת הנשירה אינה גבוה

  .בחוגים לאחר ההתנסות הראשונית

המפגשים בחוג. אפשר מהמדריך ומהתלמידים המשתתפים בתוכנית של רצון השביעות מוצגת מידת  10לוח ב

דוברי ערבית), חווים  בתי ספר(מעט יותר ב התלמידים מרוצים מהמפגשים בחוגמ 80%- מ יותרלראות כי 

דוברי ערבית). בהשוואה להערכת התלמידים  ספרבתי אותם כמהנים וכן מרוצים מהמדריך (מעט יותר ב

  .   דוח)הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף ( בתשע"ח ניכר כי אין הבדל של ממש

המסכימים עם  ישיעור :ביעות רצונם מהחוגים בתוכניתש עלמחוז צפון) ב(תלמידים ה: דיווחי 10לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט שפהלפי מגזר  -ההיגדים 

אני מרוצה     
מהמפגשים 

 בחוג

אני מרוצה 
מהמדריך 

 בחוג

המפגשים 
 בחוג מהנים

 תשע"ט  

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 82% 83% 81% דוברי עבריתבתי"ס 

 88% 84% 85% דוברי ערביתבתי"ס 

 תשע"ח 
 84% 82% 81% דוברי עבריתבתי"ס 

 87% 82% 83% דוברי ערביתבתי"ס 
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תלמידים הבהקשר של מידת ההמשכיות של גם להעריך  אפשראת מידת שביעות הרצון של התלמידים 

מרבית ש מהראיונות עולה. )כיתה ה'הנוכחית (ובשנה  )כיתה ד'(בשנה הראשונה  שתתפו בתוכניתשה

חבריהם. עוד  , וכך גם מרביתבשנת הלימודים הקודמתגם  תוכניתב תפוהשתבשנה זו תלמידי כיתות ה' 

לא מתוך  השנה בחוג שונה מזה שבו השתתפו בשנה הקודמת,שמרבית התלמידים בחרו  מהראיונות עולה

רצינו לעשות משהו אחר, מתוך רצונם להיחשף לעולמות תוכן נוספים. תלמידים: " אחוסר שביעות רצון אל

 בבתימהתלמידים  17%מההערכה הכמותית עולה כי ". אני רוצה להכיר כמה שיותר נושאים, ""לשנות כיוון

בו השתתפו שבאותו חוג דוברי ערבית משתתפים השנה בבתי ספר דוברי עברית וכרבע מהתלמידים ספר 

דוברי בבתי ספר מהתלמידים  44%-דוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים  27%, ואילו בשנה הקודמת

נראה כי ככלל, בשנה שעברה. בו מזה שהשתתפו  משתתפים בחוג שונהערבית דיווחו כי השנה הם 

 גם םהבחבריהם/אחיהם וישמחו להשתתף ל הםעליימליצו  , והםהתלמידים רואים בחוגים העשרה חיובית

  .בשנים הבאות

דיווחי  מוצגים 11לוח במידת שביעות רצונם מהחוג. על במסגרת ההערכה הכמותית שאלנו את ההורים 

מרבית ההורים . אפשר לראות כי נושא זהבנוגע לפרטיים  בחוגיםאו  בתוכניתמשתתפים שילדיהם ההורים 

הארץ שילדיהם אזורי , אולם ניכר כי הורים בשאר איכותומדוברי עברית שבעי רצון מהחוג ו ספר בבתי

 ספר בבתי .בתוכנית בחוג פיםשבעי רצון מעט יותר מהורים שילדיהם משתת פרטיים חוגיםבמשתתפים 

, אך נמוכה מזו של ההורים בתוכנית גבוהה פיםם משתתיהות הרצון של ההורים שילדשביעדוברי ערבית 

  דוברי עברית שילדיהם משתתפים בחוגים. בבתי ספר הארץ ומהורים אזורי בשאר 

דוברי עברית לא חלו בבתי ספר בהשוואה להערכת ההורים בתשע"ח אפשר לראות כי בעוד בקרב הורים 

בקרב הערך המוסף שיש לחוג), ר בדבהארץ אזורי בהערכת ההורים משאר  עלייהשינויים של ממש (למעט 

חלה ירידה בשביעות הרצון הקשורה בתוכנית  פיםם משתתיהשילדדוברי ערבית  ספר בבתי הורים

בתוכנית ציינו שהם  פיםם משתתיהמההורים שילד 77%. כך, בתשע"ט, רק מהחוג ציפיותמהו התוכן לאיכות

הארץ חלה אזורי לעומת זאת, בקרב הורים בשאר בתשע"ח.  88%התוכן של החוג, לעומת  שבעי רצון מאיכות

    דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף  .עלייה בכל ההיבטים שנבחנו בהקשר זה

     

המסכימים עם  ישיעור :מהחוגעל שביעות רצונם הארץ)  אזורישאר בצפון ובמחוז (הורים ה: דיווחי 11לוח 
  תשע"ח)-(תשע"ט לפי מגזר שפה - ההיגדים

שבע רצון אתה       
מאיכות התוכן 

 של החוג

החוג ענה על 
 ךיפיותיצ

החוג נתפס 
 כאיכותי בעיניך

החוג נתן 
לילדך ערך 

 מוסף

 תשע"ט   
"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 82% 83% 77% 82% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 90% 90% 87% 88% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 83% 82% 74% 77% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 90% 91% 85% 90% משתתפים בחוגים ארצי

   
 תשע"ח

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 79% 80% 79% 85% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 82% 90% 85% 84% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 82% 87% 82% 88% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 82% 82% 75% 85% משתתפים בחוגים ארצי
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  עצמם כיםושל המדרי כיםשביעות הרצון מהמדרי  .ב
  

  כיםשביעות הרצון מהמדרי

נעשה גיוס מהיר של  ,התחלה מאוחרת שהצריכה התארגנות מהירה עקב ,תוכניתבשנה הראשונה של ה

 זו, בשנה .)שביעות רצון הדדית-של אי מעטיםמקרים  (למעט במרבית המקרים הם ענו על הציפיותומדריכים 

מודלים מרכזיים של שני  ונהגורכי התוכנית והוהתאמות של המדריכים לצ נעשו ,תוכניתהשנייה לקיום ה

שסיפקו מדריכים  ,העסקה ישירה דרך החברה למתנ"סים והעסקה דרך חברות הדרכה :העסקת מדריכים

  לבתי הספר. 

  
 ,המדריכיםאיכות שובים מידע על יבי תוכניתמפעילי האספו  על ידי החברה למתנ"סים העסקה הישירהב

. שביעות רצון מהמדריכיםל שהובילמה , הניסיון שכבר צברו בשנה הקודמת נוכחל וטייבו את צוות ההדרכה

העסקה המאפייני ". במסגרת אני מרוצה מהמדריכים, מי שלא היינו מרוצים ממנו עזברכזת בית ספרית: "

של  םרכי בקרה על איכות תפקודואיש הקשר והתמיכה במדריך ומשמש גם לצ הואהרכז הבית ספרי  הישירה

מחכה להם שהם באים, נכנס  רך כללאני פוגש אותם כל שבוע שהם כאן, בדהמדריכים. רכז בית ספרי: "

: תיישובי ת". רכזעיות ולכל דבר ועניין קשובים להםלחוגים שואל האם הכול בסדר. בקשר טלפוני, אם יש ב

ציוד, אני הכתובת וומרגע הגיוס עד סוף השנה הם באחריותי מבחינת שכר עבודה את המדריכים ייסת אני מג"

. מדריך לא מתחיל לעבוד עד שאין לו הכול, הוא מגיע עם רשימה ומקבל את מה שנדרש, מקבל את כל לכול

חלק מהעבודה העבודה שלהם, הם משתפים איתי פעולה, זה  תוכניתהתנאים הנדרשים. אני עוקבת אחרי 

  "., אני שבעת רצון מהמדריכיםהמדריכים עושים את המיטב ומשקיעים מאמצים רבים". רכז בית ספרי: "שלי

ישובים י, המפעילים הספקי משנה של החברה למתנ"סים שהן, העסקה דרך חברות הדרכהבלעומת זאת, 

 עקב זאת על ידי חברות ההדרכה שסיפקו את המדריכים לחוגים ביישובים.  נעשהש ,גיוסנושא העסקו פחות ב

וניכר היה שהרמה נמוכה  מידת ההשפעה על איכות המדריכים ויציבותם לאורך השנה הייתה פחותה

הכי קל לעבוד דרך חברות העשרה, אבל שם יש פחות שליטה על  םלנו בתור מפעילי. רכזת יישובית: "יותר

המדריכים, הבחירה של איכות המדריך לא בידיים שלנו, וגם החיבור האישי עם המדריך לא עוזר לרתום 

  ".אותם

  
מה  ,תלמידללהורדת התקצוב הירידה באיכות המדריכים קשורה בעיקרה גם להניח כי אפשר כאמור, 

 נמוכה יחסית שעלותםחוגים  לבחורתפשר על איכות המדריכים ו/או לה /יישובייםספרים מובילים הביתגרם לש

תלמידים בחרו שלא להצטרף שכך שזו אחת הסיבות לייתכן  .פחות לרוב נתפסים כאטרקטיבייםואשר 

יישובים התמודדו עם  מעטיםמקרים בציין כי ליש  משמעויותיה.בו זו היסוגב יש להעמיק , אולםתוכניתלהשנה 

רצף הדרכות במסגרת המתנ"ס ובמסגרת  לקייםאפשרו כלומר, הם . הצמדת חוגיםסוגיית העלויות באמצעות 

  .מדריכיםה יבעינהעבודה של אטרקטיביות האת העלות ל כדי, זאת כניתוהת

  
 79%כי  עולה 12מלוח . מידת העניין שהמדריך יצר אצלםעל התלמידים נשאלו במסגרת ההערכה הכמותית 

דוברי ערבית המשתתפים בתוכנית  ספר בבתימהתלמידים  82%-דוברי עברית וספר  בבתימהתלמידים 

הארץ.  אזורישיעור דיווח דומה לזה של התלמידים המשתתפים בחוגים בשאר  - דיווחו שהמדריך היה מעניין

, בעיקר בשאר בשיעור הדיווח של התלמידים עלייהחלה בהשוואה להערכת התלמידים בתשע"ח עולה כי 

בנוגע  10, בהתייחס לתוצאות שנצפו בלוח נוסף על כך. לפירוט נוסף ראה נספח בסוף דוח זה)( הארץאזורי 
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חלק מהמדרכים אינה ניכרת  ם שלניכר כי על פניו הירידה באיכות ,התלמידים מהמדריךשל רצון השביעות ל

  . בשלב זה באופן בולט

   

  תשע"ח)-לפי מגזר שפה (תשע"ט - שיצר המדריךמידת העניין על תלמידים ה: דיווחי 12לוח 

 תשע"ח תשע"ט המדריך היה מעניין

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 73% 79% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 77% 82% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 80% 83% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 72% 85% בחוגיםמשתתפים  ארצי

  

  

מרבית ההורים, בצפון שאפשר לראות ההורים ממדריך החוג.  נם שלשביעות רצותוצג מידת  שלהלן 13 לוח ב

הארץ. בהשוואה אזורי , אך מעט פחות מההורים בשאר שבעי רצון ממדריך החוג ,השפה מגזרי בשני

, מדריך החוג כלפיאין הבדל של ממש בהערכת ההורים כי לראות אפשר לנתונים שהתקבלו בתשע"ח 

ע בינוני) ק(מרדוברי ערבית  ספר בבתילמעט ירידה קלה בהערכת הקשר שיש לילד עם המדריך בקרב הורים 

  דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף  בתוכנית. פיםם משתתיהשילד

  

המסכימים  ישיעור :ממדריך החוג )שאר אזורי הארץבצפון ובמחוז ( ההוריםשל  רצוןה: שביעות 13לוח 

  תשע"ח)-לפי מגזר שפה (תשע"ט -  עם ההיגדים

מדריך החוג       
 היה סבלני

לילדך קשר 
טוב עם 

 מדריך החוג

אתה שבע 
רצון ממדריך 

 החוג

 תשע"ט   
"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 85% 85% 92% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 91% 90% 94% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 83% 88% 88% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 89% 89% 93% משתתפים בחוגים ארצי

   
 תשע"ח

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 88% 86% 93% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 88% 87% 90% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 88% 93% 89% משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 87% 87% 91% משתתפים בחוגים ארצי

  

  

  שביעות הרצון של המדריכים

מהראיונות . תוכניתשבעי רצון מהעבודה במסגרת הלרוב היו  שרואיינו במסגרת המחקר המדריכיםככלל, 

 עונההם מקבלים שרכי ההדרכה והתמיכה ולצ לחוגים מתאים צההמיקום הפיזי המוקעולה כי לתפיסתם 

של ממש על  השפעהר וחוג מגבלה ביכולת ליצזמן המוקצה לפרק הביש הרואים עם זאת, . רכיהםוצ לע

חוג בלחוגים מקבילים במסגרות אחרות. לדוגמה,  בתוכניתשאת החוגים  עיקר כאשר משווים, בהתלמידים
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שעת ואילו בחוג דומה בתוכנית יש רק בשבוע למשך שעה וחצי,  מפגשים יש ארבעהכנית ומחוץ לתשכדורגל 

   שבוע.פעם במון אחת יא

ה' להשתתף - ד' ותמהמדריכים דיווחו כי ימליצו לילדי כית 96% הערכה הכמותית עולה כיהמממצאי 

על  נוסףירצו להמשיך ללמד במסגרת התוכנית גם בשנת הלימודים הבאה. כי מהם דיווחו  83%- ו ,בתוכנית

מהציוד שסופק להם  מאוד רבה או רבה מרבית המדריכים בתוכנית שבעי רצון במידה כיעולה  14מלוח , כך

בהשוואה  .)93%יש להם אוטונומיה מלאה בבחירת התכנים המועברים בחוג (וכי הם חשים ש ,)80%(

המוקצה זמן המשך  ה כילתשע"ח ניכר כי אין הבדל של ממש בהערכות המדריכים, למעט עלייה בהערכ

  משמעת. ו המנהלענייני התעסקות עם וירידה במפגש קצר מדי ל

  

  תשע"ח)- איכות החוגים (תשע"טבנוגע למחוז צפון) בתפיסת המדריכים (: 14לוח 

 –מדד מסכם   
תפיסת 

המדריכים 
איכות בנוגע ל

 החוגים

יש לך 
אוטונומיה 

מלאה בבחירת 
התכנים 

והפעילויות 
 בחוג

 ההמנהלענייני 
(בדיקת 

נוכחות, ענייני 
משמעת וכו') 
לא גוזלים זמן 
 יקר מהמפגש*

המפגש משך 
 לא ארוך מדי*

אתה לא נאלץ 
להתמודד עם 
ענייני משמעת 

 בחוג*

אתה נהנה 
ללמד 

במסגרת 
התוכנית 

 והחוג

כל  יש לך
הציוד הדרוש 
להעביר כל 

מפגש על הצד 
 הטוב ביותר

 80% 95% 55% 84% 59% 93% 78% תשע"ט

 81% 94% 46% 76% 54% 91% 74% תשע"ח

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

  

  

  לוגיסטיים של התוכניתההיבטים ה  .ג

להיבטים הלוגיסטיים של התוכנית יש כמה צדדים: היבט הרישום לתוכנית ומערכת הדיווח, היבט הציוד והיבט 

  ההסעות.

שנה הש ראהנ אך ,מספר אתגרים בתהליכי הרישום צצו תוכניתבשנה הראשונה ל -  הרישום ומערכת הדיווח

המערכות . רכז יישובי: "בתהליכי הרישוםהכרוכים הקשיים הצטמצמו מרבית תהליכי הרישום ו הוסדרו

מאפשרת הרשמה במספר הממוחשבת המערכת  .", זה פשוט ונוח[מתנ"סים] מחוברות למערכות שלהם

מערכות של הנראה כי השנה  נוסף על כך. כאחד מיטיב עם הנרשמים ובתי הספר הדבר לרובואפיקים, 

"סים היו נגיש הסתייגויות מתהליך כמה  יש ןעדייעם זאת, בהשוואה לשנה הקודמת.  יותר ותהחברה למתנ

, המערכת לא מספיק ידידותית. נכון טכנית פתרונות של הרישום והתשלוםחייב הרישום. רכזת יישובית: "

ניתן להירשם ". רכזת בית ספרית: "לא מתאיםלשקול עבודה מתאימה למועצות אזוריות, אבל משהו פה 

 ".לעיתים מבוצע רישום כפול שמקשה על המעקבולכן ובאמצעות האינטרנט,  תטלפוני

קודמת הועלתה סוגיית זמינות המערכת בחלק ההמדריכים משתמשים באפליקציית נוכחות. בשנה 

. זוהשנה יש הסתגלות למערכת נדמה ש, אך מערכת והזמן הנדרש לצורך הרישוםהמהמתקנים, זמן עליית 

התוכנה משגעת את אותן התופעות גם בשנת הפעילות השנייה. רכז רשותי: " עם זאת עדיין יש דיווחים על

כנה לא עולה, וצריך ילד ילד להכניס לתוכנה ולפעמים אין קליטה או הת הם ואתיילד 20לעיתים יש  המדריכים,

הדיווח פחות נוח, לפעמים ". רכז בית ספרי: "בשביל לעסוק בילדיםוהילדים מתפזרים ואז זונחים את הרישום 

  ".כשאני בממ"ד המערכת לא עולה, אני מבזבז הרבה זמן על רישוםמדריך: " ".שוכחים
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ירידה במספר  , שכןלעיתים על עצם קיום החוג האמינות הרישום של המדריכים משפיע מהראיונות עלה כי

ש השפעה תקציבית על להיבט זה יעלולה להוביל לביטול החוג.  מינימוםהמתחת לסף אל התלמידים 

כנה והמדריכים צריכים ומשרד החינוך עובד עם ת. רכזת יישובית: "מדריךה לעכלכלית השפעה הרשות ו

ם לפעמים מדווחים ימדריכ .לא מקבל עליו תשלוםאני  ,אפילו פעמיים ,נוכחות, אם הילד לא הגיעבה לסמן 

יקבלו כסף, מדריך עם קבוצות גדולות מכסה לי קבוצות קטנות גרעוניות. בנוסף הרשות שקר, כי אחרת לא 

  ". תוכניתמפסידה מה

 
נדמה ו ,רכי החוגיםוניתן ענה על צהציוד שהדעה הרווחת הייתה ש תוכניתבשנה הראשונה לקיום ה -  ציודה

המדריכים רכז בית ספרי: ". השביעות הרצון מהציוד המסופק להפעלת החוגים גבוהו שהשנה המגמה דומה

מדריך לא מתחיל לעבוד עד שאין לו ". רכזת יישובית: "והספקים מנסים לאפשר ולספק מה שצריך ככל האפשר

, יש שציינו עם זאת ".הכול, הוא מגיע עם רשימה ומקבל את מה שנדרש, מקבל את כל התנאים הנדרשים

, בתי הספר דורשים כל מחסוריש קצת רכז יישובי: " .נדרש יותר ציודאותה כדי להפעיל את החוגים ברמה הנש

אנחנו מתבססים על כלים של בית הספר, לא קיבלתי ". מדריכה: "מה שניתןק מה שצריך ואנחנו מנסים לספ

ממש  -  ציידו אותישאבל להגיד  ,תויציוד מהמתנ"ס. למזלנו יש לבית הספר. הרוב ציוד ישן, אני יכולה לעבוד א

  ".לא

יישובים השנה שעברה בתי הספר/בש עובדהל , בין היתר,לייחס אפשרביעות הרצון מהציוד את הירידה בש

עד לקבלת התקציבים מהרשויות. בפועל, בחלק  תקציבי גשרכמעין  ,פעילות מכספםחלק מהשילמו על 

כעס וחוסר מוכנות להמשיך במתכונת הגישור  דבר יצרוהלבתי הספר,  התקציבים להגיעבוששו מהמקרים 

אני מוטרפת פה, לא קיבלנו תקציבים משנה שעברה. יש לי חשק פשוט לסגור את . רכזת יישובית: "הכספי

יש כסף שעדיין לא קיבלנו משנה שעברה,  ...הכול ירד, נהיה יותר קשה, הסבסוד". רכז בית ספרי: "הכול עכשיו

היוצרת תקצוב התלמידים, עובדה ביש להוסיף את הירידה  ועדויות אלל ".אלו דברים שמייאשים את המערכת

  .תוכניתתחושת השמחה והאמון בבמידת מה ו נפגמבבתי הספר נראה כי ו ,לבתי הספר קושי נוסף

  

הרישום ו/או על נשירה  היקףסוגיית ההסעות על השפיעה  תוכניתבשנה הראשונה לקיום ה - הסעות

בתי ספר הנשענים על ב. היבטי ההסעות קיבלו מענה על ידי הרשויות בתשע"טכי נדמה  , אולםתוכניתמה

 להוסיףצורך  בלימצאו פתרונות שמשמעותם שילוב במערך הסעות קיים  ,הסעות, כגון מועצות אזוריות

בהם לא נמצא פתרון לסוגיית ההסעות, התלמידים התקשו להשתלב ש המעטיםבמקרים , עם זאתהסעות. 

דתי, הם גרים ביישוב אחר, -יש את העדה האתיופית שלומדים בממלכתייישובית: ". רכזת במערך החוגים

בגלל ענייני הסעות ולוגיסטיקה אני מרגישה שאני פספסתי אותם, הם עולים על הסעות ולא נשארים לחוגים. 

  ".בכל זאת ניסיתי לקדם, אבל לא הצלחתי לגייס כסף

  

  

, בתוכנית כלל המעורבים להערכה חיובית מצדזוכים בתוכנית החוגים ניכר כי לסיכום, 

מהתלמידים  80%-מ יותרלמעשה, . מאוד הרואים את החוגים באור חיובי ,התלמידים בפרטו

. בהשוואה להערכת מרוצים מהמפגשים בחוג, חווים אותם כמהנים ומרוצים מהמדריך

התלמידים  לה שהערכמידת ההתלמידים בתשע"ח ניכר כי אין הבדל של ממש, למעט עלייה ב

חוגים אחרים בעל כך נוסף  המשתתפיםגם תלמידים ניכר כי יתרה מזאת,  מדריך החוג. כלפי
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בשני מגזרי מרבית ההורים, גם  בעלי ערך.הם בתוכנית החוגים  סבורים כיבאופן פרטי 

, אולם ניכר כי מעט פחות מדריך החוגמאיכותו ומ, שבעי רצון מהחוג בתוכנית, השפה

הארץ. בהשוואה לתשע"ח לא חל שינוי של ממש בהערכת ההורים אזורי מההורים בשאר 

דוברי ערבית חלה ירידה בשביעות בבתי ספר הורים הדוברי עברית, אך בקרב בבתי ספר 

   .מהחוג ציפיותמהוהתוכן  לאיכותהקשורה הרצון 

מידת על וכן  ,לבחור אפשרעל מגוון החוגים שמתוכם  התקציב יש השפעה הקטנתלנראה כי 

. כדי )פחותכלכליים חוגים ן חוגים כלכליים ליב (איזון תוכניתשל מובילי ההתפעולית הגמישות 

יעמוד על  פתיחת חוגהמאפשר מינימלי  שגודל קבוצה נקבע התקציבי קושיהלהתמודד עם 

קשה על בתי הספר מגבלה נוספת המיוצר  דברה .בשנה הקודמת 8תלמידים במקום  10

 .הפעלת התוכניתהנוגע ל בכלגמישות לנהוג ב

. נקודת חיוביתהיא לרוב שביעות הרצון ההדדית שבין מפעילי התוכנית למדריכים 

פחות קבל מדריכים לסיכון הכרוכה ב ,הדרכההבהתקשרות עם חברות  אהחולשה הי

שלא כמו בתשע"ח, למעשה,  על זהות המדריכים. להשפיעיחסית  מועטהיכולת בומתאימים 

מההערכה האיכותנית עולה כי ק לבחירה מיטבית של מדריכים. יזמן מספניתן כבר  השנה

 םהשביעות הרצון משמדריכים  פוטרוגויסו מדריכים חדשים ו( נעשה טיוב של מדריכיםהשנה 

דרך החברה  בעיקר ביישובים שהפעילו את המדריכים בהפעלה ישירה הייתה נמוכה),

 המועסקים באופן ישירמהמדריכים  שביעות הרצוןזו  הנדמה שבשנככלל, . למתנ"סים

התקשרו עם  , חלק מהיישוביםיהיבט תקציב בשל ואםנוחות  שיקוליאם מ, נגדמ .הגבוה

שליטה על  לעיתים לחוסרהוביל ש מה, מדריכיםו חוגים שסיפקוהעשרה חיצוניות חברות 

  איכות המדריכים.

, ה' להשתתף בתוכנית- ד' ותדיווחו כי ימליצו לילדי כיתמהם  96%מצד המדריכים, 

. בהשוואה יש להם אוטונומיה מלאה בבחירת התכנים המועברים בחוגחשים שמרביתם ו

זמן המשך  ה כיהמדריכים, למעט עלייה בהערכמצד לתשע"ח אין הבדל של ממש בהערכות 

   מפגש קצר מדי וירידה בהתעסקות עם ענייני משמעת.המוקצה ל

 80%- (כ בתשע"ח ה כשהייתהגבוה הנותרהמענה הלוגיסטי  מבחינתההערכה 

 יכרתנלפי ההערכה האיכותנית , אם כי מהמדריכים הביעו שביעות רצון מהציוד שסופק להם)

תקציבים הכנראה מהנובעת  ההערכה,מידת ב קלה ירידהמגמת דווקא  מסוימים קומותבמ

   .התקציבים הועברו לרשויות כמצופה לא כל שנה הקודמתשב העובדהוכן מ שקטנו
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  תרומתה הנתפסת של התוכנית עבור התלמידים, ההורים והמדריכים .4
  

יושוו  ועבורם. דיווחים אל תוכניתלתרומה הנתפסת של ה נוגעבההורים ו בפרק זה יוצגו דיווחי התלמידים

ים יוצגו הנתונ. ולנתוני תשע"ח תוכניתלדיווחיהם של תלמידים והורים המשתתפים בחוגים שלא במסגרת ה

  .לפי מגזר שפה פילוחב

  

  השתתפות בחוגיםבנוגע להורים התלמידים והתפיסות   .א

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

של תלמידי  נתוניהםבפרק הנוכחי נתוני התלמידים המשתתפים בתוכנית ליושוו לבחון היבט זה  כדי הלימודים.

עמדות התלמידים  באיזו מידהלבחון אפשר ית כךהצפון המשתתפים רק בחוג פרטי ובהשוואה לנתוני תשע"ח. 

אך כן משתתפים מיוזמתם בחוגים  השאינם משתתפים במי של עמדותיהם המשתתפים בתוכנית שונות מ

במהלך השנה שחלפה. כמו כן יש בהשוואה זו כדי לבחון היבט זה  ועמדות אלהשתנו  באיזו מידהפרטיים, ו

  הארץ.  אזורי שאר לעומתבמחוז צפון ככלל 

בתי לראות כי בצפון, ב אפשר. עמדות התלמידים המשתתפים בחוגים כלפי חשיבות החוגים מוצגות 15לוח ב

תתפים בתוכנית לבין מי שיעור התלמידים המסכימים עם ההיגדים דומה בין מי שמשדוברי עברית,  ספר

בתי ב. הארץאזורי , אך נמוך מזה של התלמידים המשתתפים בחוגים בשאר שמשתתפים רק בחוג פרטי

בהשוואה  העריכו באופן חיובי יותר את חשיבות החוגים תלמידים המשתתפים בתוכנית, דוברי ערבית ספר

ם בבתי ספר דוברי לראות כי בהשוואה לתלמידימשתתפים רק בחוג פרטי. זאת ועוד, מעניין שתלמידי הצפון ל

המשתתפים בתוכנית אוהבים יותר ללכת  התלמידיםהמשתתפים בחוגים,  הארץאזורי שאר ערבית ב

הארץ), אולם התלמידים אזורי בשאר  52%בתוכנית לעומת  71%( לחוגים לאחר שעות הלימודים

חיובי יותר את חשיבות ההשתתפות בחוגים הארץ העריכו באופן  אזורי בשארפרטיים המשתתפים בחוגים 

  , בהתאמה). 73%לעומת  83%תלמידים המשתתפים בתוכנית (בהשוואה ל

עלייה בשיעור התלמידים שדיווחו כי חשוב  חלהבקרב כלל התלמידים בהשוואה לתשע"ח אפשר לראות כי 

חלה עלייה בצפון  יםמרבית התלמיד, בקרב על כך נוסף. ללכת לחוגים כדי לא להשתעמם אחר הצוהריים

. מנגד, בעוד (בעיקר בקרב תלמידים מרקע נמוך) בשיעור התלמידים שדיווחו כי הם אוהבים ללכת לחוגים

 לא חל שינוי של ממש בתפיסת החשיבות שבהשתתפות בחוגים, בקרב תוכניתבקרב תלמידים המשתתפים ב

, שעיקרה בירידה 10%חלה ירידה של המשתתפים רק בחוג פרטי דוברי ערבית בבתי ספר תלמידי הצפון 

 דוברי ערביתבבתי ספר  םתלמידיהבקרב  20%-צד עלייה של כב( בדיווחיהם של תלמידים מרקע נמוך

    דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף ). הארץ אזורי בשאר
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 :חוגיםה חשיבות כלפיהארץ) אזורי שאר בצפון ובמחוז ם המשתתפים בחוגים (תלמידיה: עמדות 15לוח 

  תשע"ח)-(תשע"טלפי מגזר שפה  - המסכימים עם הנאמר בהיגדים ישיעור

להשתתף בחוגים       
 זה חשוב

אני אוהב ללכת 
לחוגים אחרי 

 שעות הלימודים

חשוב ללכת 
לחוגים כדי לא 
-להשתעמם אחר

 יםיהרוהצ
 תשע"ט   

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
 55% 70% 68% משתתפים בחוג לכל ילד

 56% 67% 63% משתתפים רק בחוג פרטי

 64% 86% 85% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
 71% 71% 73% משתתפים בחוג לכל ילד

 64% 59% 58% משתתפים רק בחוג פרטי

 71% 52% 85% משתתפים בחוגים ארצי

     
 תשע"ח

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
 48% 68% 69% משתתפים בחוג לכל ילד

 37% 64% 65% משתתפים רק בחוג פרטי

 42% 83% 82% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
 61% 64% 70% משתתפים בחוג לכל ילד

 53% 48% 68% משתתפים רק בחוג פרטי

 55% 62% 67% משתתפים בחוגים ארצי

  

בתי חשיבות החוגים. אפשר לראות כי ב כלפיאינם משתתפים בחוגים עמדות התלמידים ש מוצגות 16לוח ב

ה שבה הם מידההארץ דומים בדעותיהם, למעט אזורי שאר ם בתלמידיהדוברי עברית, תלמידי הצפון וספר 

ניכר כי תלמידי הצפון שאינם משתתפים בחוגים פחות אוהבים  :ללכת לחוגים לאחר שעות הלימודים אוהבים

מחוז בבדה שו. ממצא זה יכול להסביר את העהארץ)אזורי בשאר  45%בצפון לעומת  34%(ללכת לחוגים 

לא אוהבים ללכת פשוט שאינם משתתפים  מי, כך שצפון אכן יש מיצוי של תלמידים המשתתפים בחוגים

תלמידי הצפון העריכו באופן חיובי יותר את חשיבות לראות כי  אפשרדוברי ערבית  בתי ספרבלחוגים. 

  .הארץאזורי שאר ם בתלמידיבהשוואה ל ,החוגים

אזורי שאר בצפון ובמחוז ( חוגיםחשיבות הכלפי תלמידים שאינם משתתפים בחוגים העמדות  :16לוח 

  תשע"ח)- (תשע"ט שפהלפי מגזר  -המסכימים עם הנאמר בהיגדים י שיעור :הארץ)

להשתתף בחוגים      
 זה חשוב

אני אוהב ללכת 
לחוגים אחרי 

 הלימודיםשעות 

חשוב ללכת 
לחוגים כדי לא 
-להשתעמם אחר

 יםיהרוהצ

לא 
משתתפים 

  בחוגים

 תשע"ט  
בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 47% 34% 44% צפון

 45% 45% 44% ארצי

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 59% 55% 55% צפון

 43% 38% 42% ארצי

 תשע"ח  
בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 30% 30% 38% צפון

 32% 26% 31% ארצי

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 46% 50% 58% צפון

 35% 37% 39% ארצי
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להשתתף כי ים הסבורעלייה בשיעור התלמידים דוברי עברית חלה  בתי ספרב ,בהשוואה לנתוני תשע"ח

(בעיקר מרקע  חשוב ללכת לחוגים כדי לא להשתעמםכי ו ,(בעיקר מרקע גבוה ובינוני) בחוגים זה חשוב

הארץ חלה עלייה של ממש בשיעור אזורי לראות שבקרב תלמידים משאר אפשר  על כך . נוסףבינוני ונמוך)

הארץ, אזורי צפון ובשאר מחוז דוברי ערבית, בבבתי ספר התלמידים שדיווחו כי הם אוהבים ללכת לחוגים. 

אזורי בשאר . כי חשוב ללכת לחוגים כדי לא להשתעמם ובשיעור התלמידים שדיווח ניכרת עלייה חלה

   דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף  .הארץ העלייה נובעת בעיקר מדיווחי התלמידים מרקע בינוני

כלפי הארץ אזורי צפון ובשאר מחוז ב בחוגים פיםם משתתיההורים שילדעמדות ה מוצגות 17לוח ב

שחוג בעלות דוברי עברית בצפון סבורים ספר  בבתימההורים  90%- כהשתתפות בחוגים. מהלוח עולה כי ה

מההורים  95%- כעוד, לדעת והארץ. זאת אזורי מההורים בשאר  72%, לעומת סמלית הוא אטרקטיבי

הארץ חשוב לדאוג שלילדים תהיה שגרת אזורי בשאר פרטיים בתוכנית או בחוגים  פיםם משתתיהשילד

   י.רק בחוג פרט פיםם משתתיהמההורים בצפון שילדבלבד  84%, לעומת צוהרייםה- פנאי אחר

אינה מההורים חושבים שהשתתפות בחוגים  80%-כלראות שאפשר ערבית דוברי בבתי ספר הורים הבקרב 

ם יההורים שילדה עמדות בדרך כללכי דוברי עברית), ובבתי ספר הורים ה(פחות מ בזבוז של זמן וכסף

צפון מחוז ב הוריםה עמדותושונות מ ,הארץ דומות יחסיתאזורי הורים בשאר של הבתוכנית ו פיםמשתת

  בחוג פרטי. רק  פיםם משתתיהשילד

  

השתתפות  כלפי הארץ)אזורי שאר בצפון ובמחוז ( משתתפים בחוגיםשילדיהם  הוריםה: עמדות 17לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט גזר שפהלפי מ -  המסכימים עם ההיגדים ישיעור :בחוגים

לדעתך חוג בעלות    
שנתית סמלית 

 ש"ח  200-100(
לשנה) הוא 
 אטרקטיבי

חשוב לדאוג 
שלילדים תהיה 

שגרת פנאי אחר 
 הצוהריים

השתתפות בחוגים 
היא לא בזבוז של 

 זמן וכסף *

עדיף שילדים לא 
ילכו לחוג ויעשו 

 שיעורי בית

 תשע"ט   

"ס  בתי
דוברי 
  עברית

 צפון
 5% 86% 95% 89% משתתפים בחוג לכל ילד

 3% 97% 84% 91% משתתפים רק בחוג פרטי

 5% 92% 96% 72% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
  ערבית

 צפון
 13% 79% 94% 81% משתתפים בחוג לכל ילד

 19% 78% 86% 99% משתתפים רק בחוג פרטי

 7% 80% 94% 85% משתתפים בחוגים ארצי

 ח"תשע    

"ס  בתי
דוברי 
  עברית

 צפון
 4% 96% 95% 89% משתתפים בחוג לכל ילד

 0% 93% 93% 94% משתתפים רק בחוג פרטי

 3% 90% 94% 82% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
  ערבית

 צפון
 17% 88% 99% 82% משתתפים בחוג לכל ילד

 7% 88% 92% 72% משתתפים רק בחוג פרטי

 15% 75% 94% 80% משתתפים בחוגים ארצי

  גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר.* לצורך הדיווח נוסחו ההיגדים מחדש כך שערך 
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חלה ירידה בתוכנית  פיםם משתתיהשילדבשני מגזרי השפה בקרב הורים שבהשוואה לתשע"ח אפשר לראות 

 דוברי עבריתבבתי ספר , כמו כן. זמן וכסףשל כי השתתפות בחוגים היא בזבוז סבורים הבשיעור ההורים 

. בשיעור ההורים הסבורים כי חוג בעלות סמלית הוא אטרקטיבי 10%- ירידה של כהארץ חלה אזורי בשאר 

  דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף 

בקרב הורים בצפון  ,למשל ,ינויים רבים יותר בעמדות ההורים. כךלראות שאפשר  ערבית דובריספר  בבתי

סמלית שנתית מידת האטרקטיביות של חוג בעלות ניכרת ב עלייהם משתתפים רק בחוג פרטי חלה יהשילד

חלה ירידה בשיעור בתוכנית  פיםם משתתיההורים שילדבקרב , על כך ). נוסף100%-לכ 72%- (מ

דים תהיה שגרת פנאי לילחשוב לדאוג שכי ו ,בזבוז של זמן וכסףאינה המדווחים כי השתתפות בחוגים 

  . (בעיקר בקרב הורים מרקע נמוך) אחר הצוהריים

השתתפות בחוגים. אפשר לראות כי  כלפיאינם משתתפים בחוגים ילדיהם עמדות ההורים שמוצגות  18לוח ב

, ורובם חושבים שחוג הארץ, הדעות דומותאזורי דוברי עברית, בצפון ובשאר  ספר בבתי הורים בקרב

בזבוז של  אינהושהשתתפות בחוגים  ,בעלות סמלית הוא אטרקטיבי, שחשוב לדאוג לשגרת פנאי אצל ילדים

  עורי בית. ייעשו שאלא עדיף שילדים לא ילכו לחוג סבורים כי ההורים קרב ט מומיע ,זמן וכסף. כמו כן

בהשוואה להערכותיהם  ההערכות היו נמוכות בדרך כלל דוברי ערבית אפשר לראות כי בבתי ספר בקרב הורים 

אזורי שאר ב םהוריהאופן חיובי יותר מההורים בצפון העריכו בדוברי עברית. כמו כן בבתי ספר הורים של 

 15%, בצפון רק כמו כן, בהתאמה). 73%לעומת  82%בזבוז של זמן וכסף ( אינהשהשתתפות בחוגים  הארץ

  הארץ.אזורי לעומת כרבע מההורים בשאר  ,מההורים חושבים שעדיף שילדים לא ילכו לחוג

  

 כלפי הארץ)אזורי שאר בצפון ובמחוז ( אינם משתתפים בחוגיםשילדיהם  הוריםה: עמדות 18לוח 

  תשע"ח)- לפי מגזר שפה (תשע"ט -ים עם ההיגדים המסכימ ישיעור :השתתפות בחוגים

חוג בעלות     
שנתית סמלית 

ש"ח  200-100(
לשנה) הוא 
 אטרקטיבי

חשוב לדאוג 
שלילדים תהיה 

שגרת פנאי אחר 
 הצוהריים

השתתפות בחוגים 
היא לא בזבוז של 

 זמן וכסף *

עדיף שילדים לא 
ילכו לחוג ויעשו 

 שיעורי בית

 תשע"ט   

לא 
משתתפים 

 בחוגים

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 7% 91% 94% 88% צפון

 11% 88% 93% 85% ארצי

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 15% 82% 93% 80% צפון

 25% 73% 89% 82% ארצי

 תשע"ח   
בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 4% 96% 87% 88% צפון

 13% 83% 84% 83% ארצי

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 22% 71% 88% 97% צפון

 21% 63% 88% 79% ארצי

  * לצורך הדיווח נוסחו ההיגדים מחדש כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר.
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עלייה בחשיבות דוברי עברית חלה ההורים בבתי ספר כלל בקרב בהשוואה לנתוני תשע"ח אפשר לראות כי 

טענה כי בנוגע לצד ירידה קלה בהערכת ההורים בצפון ב, פנאי של הילדיםהלשגרת  מייחסיםשההורים 

ירידה עקב בעיקר  -  בתשע"ח 96%בתשע"ט לעומת  91%בזבוז של זמן וכסף ( אינההשתתפות בחוגים 

- ירידה של כ חלהלראות כי אפשר בצפון דוברי ערבית בבתי ספר הורים ה). בקרב בדיווחי ההורים מרקע נמוך

הערכתם כי חשוב צד עלייה בב, החוגשל  עלות הסמליתשל הת ואטרקטיביבנוגע לבתפיסת ההורים  15%

. (בעיקר בקרב הורים מרקע נמוך) בזבוז של זמן וכסף אינההשתתפות בחוגים כי ו לילדים לדאוג לשגרת פנאי

לפירוט נוסף ראה  כי עדיף שילדים לא ילכו לחוגים. ריםבהערכת ההו 7%בצפון חלה ירידה של , נוסף על כך

  דוח.הנספח בסוף 

  

  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

בהרשמה לחוגים  הסביבה עליהם של ההשפעהמידת  גוןנוספים, כהתוכנית השפיעה גם על היבטים 

ברמות  היו התלמידים חשופים לחוגים פרטיים  התוכניתבטרם הוצעה , זכור. כוהשתתפות בחוג גם בעתיד

התוכנית הפעלת טרם  (פרטיים) אלו ככל שרמת החשיפה לחוגים רוב ל פיעו ,חשיפה לחוגיםשונות של 

. בשנה הקודמת הסיבות ה גבוההיתהיבמסגרת התוכנית נמוכה, כך מידת ההשתתפות בחוגים הייתה 

כבר לא  לתוכנית חשיפה הראשוניתשלא כמו בתשע"ח, השנה עניין האולם  ות,דומ היולהשתתפות בחוגים 

בבתי , בעיקר באוכלוסייה קבוצותהמבחלק . כאמור, בשנת ההפעלה הראשונההיה משמעותי כל כך כפי שהיה 

גורם זה בד יא. השנה מלכתחילה , מידת הנגישות לחוגים הייתה נמוכההחרדיובמגזר ערבית ספר דוברי 

. התהפעללהראשונה  ההחשיפה הראשונית כבר התרחשה בשנשכן , כניתומחשיבותו כסיבה להצטרפות לת

מספר סיבות: רצון בהעשרה, שיפור הישגים, מתן מענה לייחס לאפשר שבתוכנית השתתפות בחוגים את ה

  והיבט חברתי.לשעות הפנאי 

  

לא נחשפו ש מגווניםם נושאיחשיפה ללהעשרה ול הזדמנותתוכנית רואים במרבית המרואיינים  -  העשרה

  :תוכניתלהיבטי ההעשרה ב נוגעב תלמידים ם מפיבעבר. להלן ציטוטיאליהם 

לימודית וחברתית, פיתוח אישיות  ,פיתוח מיומנויות ויכולות, תועלת ברמה האישיתהחוגים מאפשרים לנו "

בחרתי "; "יודע שאני טוב בזה ורוצה להשתפר עוד יותר אני בחרתי שחמט כי"; "ומסוגלות עצמית, תחביבים

בחרנו באומנות וחריזה על מנת להכין דברים ולעשות משהו ";  "בשף צעיר על מנת לדעת להכין אוכל בבית

  ."כיף אנחנו בחוג אילוף כלבים. ממש"; "יפה ביד

  

אך  ),(על פי דיווחי התלמידים בעיקר בהם החשיפה לחוגים די ראשוניתשישובים י, בעיקר מהורים - הישגים

. ההורים מעודדים את ילדיהם להצטרף םיהלימודי ההישגיםר ופיאמצעי לשרואים בחוגים  ,גם תלמידים

זאת אנגלית. רכזת יישובית: "למשל ולעיתים פועלים לשילוב תחומים פדגוגיים במערך החוגים,  ,לחוגים

". תלמידה: שישתפרו בציונים, בהישגים בבית הספר, המצב בבית לא מאפשר להם לצאת יהזדמנות בעיני

  ".אנחנו משחקות ביחד ומקשיבות ביחד .בחרתי באנגלית, רוצה לחזק את זה יותר וגם בגלל חברות שלי"
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שאין התמודד עם שעות פנאי רבות למאפשרת  תוכניתשה מדווחיםהתלמידים  - מתן מענה לשעות הפנאי

במקום להיות דבוקים למסכים, אנחנו הולכים לחוגים  צוהרייםר האחשחושבים שטוב . תלמידים: "מענה להן

שחרור מהלחץ שיש בבית הספר, לחץ שיש  ,להוציא אנרגיהרכז בית ספרי: " ".ומעבירם את שעות הפנאי שלנו

  ". בבית

  

להיפגש עם חברים ו/או להכיר חברים המאפשר  ,יש הרואים בחוגים כר פעולה חברתי -  ימענה חברת

אני פוגשת עוד חברים. יש ילדים מכיתות אחרות ולא הייתי בקשר איתם . תלמידה: "במסגרת חדשה חדשים

אנחנו תמיד באות בקבוצה לחוג : "ה". תלמידצוהרייםר האחועכשיו אנחנו חברות ממש טובות ונפגשות 

  ".מסוים

, היבטים ערכיים/חברתייםבקידום הוגדרה שעה ייעודית לעיסוק  תוכניתכזכור, בשנת הפעילות הראשונה של ה

אף שברוב הראיונות כמעט לא עלו התייחסויות להיבטים אולם השנה הוחלט שלא להמשיך במתכונת זו. 

 ם שלאו היבטי היבטים ערכיים יש קולות מעטים הרואים בחוגים הקיימים אמצעי לקידום ערכיים/חברתיים,

  .השתלבות חברתית

אילוף כלבים מקדם היבטים ערכיים. רכזת יישובית: לחוג ה סברו כישכני החוגים יש ותשל בהיבט למשל, 

 .החוג נותן הרבה יותר מללמד כלב לשבתמדריך: " ".קיים יחס לבעלי חיים, התחשבות באחר םבאילוף כלבי"

 ..., איך לדאוג לכלביהתאמפהסתכלות על האחר להבין מה זה , יהתאמפ ,זה שיתוף פעולה בין הילדים

". יש שהתייחסו לפעילויות אחרות התורמות אחריות מלמדזה כלב, לבשיעור הראשון ביקשתי למלא מים 

היה שת"פ, אני לקחתי את ילדי חוג  .לדוגמה בחנוכה הייתה פעילות עם מועדון רעיםלקהילה. רכזת יישובית: "

 נוסף ".משהו שאנחנו מחזירים לקהילהזה  יהפעילו את הקהל. בעיניוהם היו עם המורה על הבמה ו הזומבה

אחרים שבאופן רגיל לא היו נוצר ביניהם מפגש. מכאן  ילדים יש שהתייחסו לקשר של התלמידים עם, כך על

מקדמת  תוכניתה: "תבית ספרי ת. רכזמפגשים חברתייםומזמן היכרות  מאפשרשקיום החוגים במתכונת זו 

  ".כבוד הדדי, מתן אפשרות לאחרים להתבטא ולעשות, סובלנות, קבלת השונה

פעילות  נעשיתלא השנה ר הזדמנויות להתפתחות ערכית ורגשית, גם אם וחוגים עשויים ליצשהמתוך כך עולה 

לא ולציין כי מדובר בתוצרים מקומיים  שי עם זאת. תוכניתכפי שהיה בשנת ההפעלה הראשונה של ה בכיוון זה

  מתוכננים.

  

גם במסגרת המחקר הכמותי שאלנו את התלמידים כיצד הם תופסים את ההשפעות החברתיות והסביבתיות 

תלמידי הצפון דוברי עברית,  ספר בבתיבקרב תלמידים  לראות כי אפשר ).19(לוח  ההשתתפות בחוג של

בהשוואה לתלמידי  ,גבוה יותר את הקלות והנוחות שבהגעה לחוגהעריכו באופן תוכנית המשתתפים ב

לראות שרק אפשר הארץ המשתתפים בחוגים. כמו כן אזורי תלמידי שאר להצפון המשתתפים רק בחוג פרטי ו

ם הולכים לחוג, הדיווחו שהם הולכים לחוג רק כי חבריפרטיים מתלמידי הצפון המשתתפים בחוגים  10%-כ

   הארץ. אזורי התלמידים המשתתפים בתוכנית או בשאר בקרב  15%-לעומת כ
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החברתיות הסביבתיות ו) על ההשפעות ץארבשאר אזורי הצפון ובמחוז תלמידים (ה: דיווחי 19לוח 

  תשע"ח)-לפי מגזר שפה (תשע"ט - שבהשתתפות בחוג הנתפסות

חשוב לי ללכת       
לחוג שמעניין 

 אותי

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

 תשע"ט      

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
 15% 12% 74% 93%  משתתפים בחוג לכל ילד

 9% 9% 63% 90% משתתפים רק בחוג פרטי
 16% 11% 60% 94% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
 43% 36% 80% 87% משתתפים בחוג לכל ילד

 35% 45% 71% 69% משתתפים רק בחוג פרטי
 48% 42% 74% 80% משתתפים בחוגים ארצי

 
 

 
 תשע"ח

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
 12% 12% 69% 91% משתתפים בחוג לכל ילד

 7% 6% 56% 92% משתתפים רק בחוג פרטי
 5% 6% 56% 95% משתתפים בחוגים ארצי

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
 37% 34% 77% 81% משתתפים בחוג לכל ילד

 29% 26% 68% 71% משתתפים רק בחוג פרטי
 34% 33% 67% 75% משתתפים בחוגים ארצי

  

מהתלמידים המשתתפים בתוכנית ציינו שחשוב להם ללכת לחוג  87%דוברי ערבית, בבתי ספר אשר 

אזורי מהתלמידים בשאר  80%- מהתלמידים המשתתפים רק בחוג פרטי ו 70%- , לעומת כשמעניין אותם

 36%רק , נוסף על כךדוברי עברית.  בבתי ספר התלמידיםמזו של הארץ. יש לציין כי הערכה זו נמוכה במעט 

 45%-לעומת כשההורים שלהם רוצים, משום מהתלמידים המשתתפים בתוכנית ציינו שהם הולכים לחוג 

בבתי ספר ידי התלמידים -ה שדווח עלזמהתלמידים בשתי קבוצות ההשוואה הנותרות (שיעור גבוה בהרבה מ

, התלמידים המשתתפים בתוכנית דיווחו בשיעור גבוה יחסית מזה של תלמידי נוסף על כךדוברי עברית). 

  משתתפים בו. חבריהםמשום שהם משתתפים בחוג רק כי הצפון המשתתפים רק בחוג פרטי 

היבט ההגעה דוברי עברית בצפון בבתי ספר בקרב תלמידים בהשוואה להערכה בתשע"ח, אפשר לראות כי 

עקב הארץ יותר תלמידים דיווחו כי הם הולכים לחוג אזורי , ובשאר השנה חשיבות רבה יותרל זכהלחוג 

בתוכנית המשתתפים דוברי ערבית בבתי ספר תלמידים השנה יותר  ,נוסף על כך .חבריםההשפעת ההורים או 

השתתפות עקב אך גם שהם הולכים לחוג  ,מרקע בינוני) בעיקר( ציינו שחשוב להם ללכת לחוג שמעניין אותם

עלייה בדיווחי השנה הארץ חלה אזורי בשאר עוד אפשר לראות כי . בחוג (יותר מרקע נמוך) חברים

לפירוט נוסף ראה נספח בסוף  .ידים מרקע בינוני)(לרוב יותר בקרב תלמ ההיבטים שנשאלובכל התלמידים 

      הדוח.

 אפשרדיווחי התלמידים על השפעות עתידיות בעקבות ההשתתפות בתוכנית. כפי ש וצגיםמ שלהלן 20לוח ב

ים גם בשנת ג, דיווחו כי הם חושבים להירשם לחובשני מגזרי השפהמהתלמידים,  80%-כלראות, 

בבתי ספר  התלמידיםממחצית מ יותרדוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים  30%-, ככמו כן. הלימודים הבאה

   ני משפחה אחרים לחוגים. בגם נרשמו בחוג  םדוברי ערבית דיווחו כי בעקבות השתתפות
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   -  על השפעות עתידיות בעקבות ההשתתפות בתוכנית תלמידיםהדיווחי : 20לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט לפי מגזר שפה

  
חושב להירשם אני   

לחוג גם בשנת 
 הלימודים הבאה

בעקבות ההשתתפות 
בחוג גם בני משפחה 
אחרים נרשמו לחוג 

 צוהרייםאחר ה

 תשע"ט  

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 31% 77% דוברי עבריתבתי"ס 

 56% 78% דוברי ערביתבתי"ס 

 ח"תשע  

 26% 69% דוברי עבריתבתי"ס 

 46% 78% דוברי ערביתבתי"ס 

  

עלייה בשיעור התלמידים שחושבים  בתשע"ט דוברי עברית חלהבבתי ספר ניכר כי בהשוואה לתשע"ח, 

ה יכלכלי ניכר כי הפער נובע בעיקר מעלי- הנתונים לפי רקע חברתיבבחינת . להירשם לחוג גם בשנה הבאה

חלה  ,רי השפהבשני מגז ,תלמידיםהלראות כי בקרב אפשר בשיעור המשיבים מרקע גבוה ובינוני. כמו כן 

בחוג גם בני משפחה אחרים נרשמו  םיה בשיעור התלמידים שדיווחו כי בעקבות השתתפותיעל השנה

יה בשיעור המשיבים מרקע בינוני ונמוך (בשני מגזרי השפה). י. במקרה זה העלייה מיוחסת בעיקר לעללחוג

  דוח.הבסוף  ללוח המלא ראה נספח

  

  

. מובן שככל שלו ענייןהתחומי בהתאם לחוג בתוכנית יכול למצוא  תלמידנדמה שכל  ,לסיכום

  .תלמידים רבים יותר הם שלרכיוצאת לספק  , כן אפשרוהמגוון רב יותר עולה שמספר החוגים

 סיבההמההערכה האיכותנית עולה ש .סיבות להצטרפות תלמידים לתוכנית מגוונותה

שלחלק מהתלמידים אין הזדמנות לפגוש  העשרה וחשיפה לתחומי ידע אהי ההמוביל

ביקשו רובם על כן ו, לפעילויות מגוונותבשגרת חייהם. תלמידים אלו מבקשים להיחשף 

 ,זאת ועודהתוכנית.  תהפעלל ראשונהה הבשנמזה שנרשמו אליו לחוג אחר השנה להירשם 

גם בשנת  חושבים להירשם לחוגים, דיווחו כי הם בשני מגזרי השפה השנה יותר תלמידים,

 יותרדוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים  30%- ). כמו כן, כ80%-כ( הלימודים הבאה

ני בבחוג גם  םעקבות השתתפותדוברי ערבית דיווחו כי בהתלמידים בבתי ספר ממחצית מ

  תשע"ח).  בהשוואה ל 10%- של כ(עלייה  משפחה אחרים נרשמו לחוגים

. דרך התוכנית ראשונהבפעם הלא כל התלמידים נחשפים לחוגים לציין כי בתוך כך יש 

לחוגים שבהם  תחליףהם תוספת או  בתוכנית חוגיםהלחלק ניכר מהתלמידים למעשה, 

. לתלמידים אלו ואחרים המסגרת החוגית מאפשרת לתגבר את פרטיהשתתפו באופן 

  חברתיים לאחר שעות הלימודים. המפגשים ואת הפעילות הפנאי 

חשוב ללכת לחוגים כדי עלייה בשיעור התלמידים שדיווחו כי  חלהדוברי עברית בבתי ספר 

 בבתי ספר אלושאינם משתתפים בחוגים תלמידים גם בקרב  .לא להשתעמם אחר הצוהריים

חשוב ללכת כי ו ,להשתתף בחוגים זה חשובכי עלייה בשיעור התלמידים שחושבים חלה 
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דוברי עברית בצפון בבתי ספר מההורים  90%-כ, ןכמו כ. לחוגים כדי לא להשתעמם

 72%, לעומת בחוגים סבורים שחוג בעלות סמלית הוא אטרקטיבי פיםם משתתיהשילד

בתוכנית (או  פיםם משתתיהמההורים שילד 95%-הארץ. זאת ועוד, כאזורי מההורים בשאר 

- פנאי אחרחשוב לדאוג שלילדים תהיה שגרת  סבורים כי הארץ)אזורי בחוגים בשאר 

 .רק בחוג פרטי פיםם משתתיהההורים בצפון שילדקרב מבלבד  84%, לעומת צוהרייםה

בזבוז של זמן  אינהמההורים חושבים שהשתתפות בחוגים  80%- כדוברי ערבית בבתי ספר 

  וכסף. 

בתוכנית, אולם השנה חלק מובנה  תה חלקיהיערכית - הפעילות החברתיתבשנה הראשונה 

חשיבה למצוא  אפשרעדיין במסגרת התוכנית  רכיב בתוכנית. עם זאת, זה אינו מהווה עוד

אינם קיימים באופן עצמאי ו הםאך  ,ערכים אלו והטמעה של היבטים ערכיים וחברתייםעל 

  חלק אינטגרלי מהתוכנית.
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  הצטרפות של תלמידים לחוגים- סיבות לאי .5

  

- איסיבות לעיקר בהפרק יתמקד בהצטרפות לחוגים. -איסיבות לה עלם וההורים בפרק זה יוצגו דיווחי התלמידי

 ,הארץ ולנתוני ההערכה בתשע"חאזורי שאר ב דיווחיםה לתוך השווא", זאת חוג לכל ילד" תוכניתהצטרפות ל

   לפי מגזר שפה. פילוחוב

  

   והורים דיווחי תלמידים -משתתפים בחוגים  ינםבגינן תלמידים אשהסיבות   .א

בחשבון שחלק מהחסמים  הביאבחוגים מגוונות וקשורות למספר גורמים. ככלל, יש ל השתתפות-הסיבות לאי

בנוגע להשתתפות בחוגים ניתנים לפתרון, אולם חלקם קשורים בבסיסם לתפיסות התלמידים והוריהם 

  .השתתפות בחוגיםל

תוכנית. ם משתתפים בהאין בגינן העיקריות ש סיבותהעל דיווחי התלמידים במחוז צפון מוצגים  21לוח ב

חוסר ידיעה על  הרשמה לתוכנית היא- הסיבה השכיחה ביותר לאיבדומה לתשע"ח, מהממצאים עולה כי 

הסיבה השנייה  .משתתפים רק בחוג פרטי)שתלמידים בקרב דוברי ערבית ו בתי ספריותר ב( התוכנית

בקרב תלמידים דוברי עברית  ספרבבתי , ולא אוהבים ללכת לחוגיםהיא שהם  התלמידים ידיווחבבשכיחותה 

מההערכה האיכותנית עולה כי חלק . חוג בנושא שעניין אותם ומצאלא הם שאינם משתתפים בחוגים גם ש

  , "חוג לכל ילד".  לשמה אותהקישרו בהכרח מהתלמידים אומנם שמעו על התוכנית אך לא 

  

סכימים עם המ ישיעור :תוכניתנרשמו לבגינן לא שמחוז צפון על הסיבות ב םתלמידיה: דיווחי 21לוח 

  תשע"ח)-שפה (תשע"טלפי מגזר  -  הנאמר בהיגדים

לא ידעתי על     
 התוכנית

אין לי חברים 
שנרשמו לחוג 

במסגרת 
 התוכנית

אני לא אוהב 
 ללכת לחוגים

לא מצאתי חוג 
בנושא שעניין 

 אותי

 תשע"ט  
"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 2% 31% 23% 37% משתתפים רק בחוג פרטי

 25% 25% 11% 22% לא משתתפים בחוגים

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 5% 18% 16% 51% משתתפים רק בחוג פרטי

 14% 23% 8% 23% לא משתתפים בחוגים

  
 תשע"ח

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 2% 33% 21% 40% משתתפים רק בחוג פרטי

 29% 32% 4% 16% לא משתתפים בחוגים

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 3% 16% 13% 47% רק בחוג פרטימשתתפים 

 17% 36% 2% 33% לא משתתפים בחוגים

  .יותר מתשובה אחת בחורלאפשר * היה 

השתתפות בחוגים. עם זאת, בקרב -לא השתנה מדרג הסיבות לאיהשנה  כי ניכרח, בהשוואה לממצאי תשע"

בתי בהדיווח. כך למשל,  י, חלו שינויים בשיעורבשני מגזרי השפהבחוגים, כלל תלמידים שאינם משתתפים 

, על התוכניתכלל בשיעור התלמידים שדיווחו כי לא ידעו  7%עלייה של  השנה דוברי עברית חלה ספר

חלה  כלל התלמידיםדוברי ערבית שדיווחו כן. כמו כן, בקרב בבתי ספר בקרב התלמידים  10%וירידה של 
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צד ירידה בשיעור התלמידים ב, א נרשמולא נרשמו לחוג משום שחבריהם לכי  המדווחיםעלייה בשיעור 

לומר כי מרבית השינויים חלו אפשר כלכלי - בבחינה לפי רקע חברתישדיווחו כי אינם אוהבים ללכת לחוגים. 

כלכלי בינוני ו/או נמוך (בהתאם למגמה הכללית של עלייה או -בעקבות שינויים בשיעור המדווחים מרקע חברתי

  ).בסוף הדוח ירידה. לפרטים ראה נספח

  

ם לחוג יהלא רשמו את ילדבגינן העיקריות ש סיבותהבדבר במחוז צפון  הוריםדיווחי ה מוצגים 22לוח ב

(בקרב מי לא רצה  ילדםהסיבה השכיחה ביותר היא שדוברי עברית בבתי ספר  לראות כי אפשרבתוכנית. 

(בקרב מי שמשתתפים רק בחוג  לא מצא חוג בנושא שעניין אותו אובחוגים) כלל משתתף  אינושילדם 

ההשתתפות בתוכנית היא - דוברי ערבית ניכר כי הסיבה השכיחה ביותר לאיהורים בבתי ספר פרטי). בקרב 

   . על התוכניתכלל ההורים לא שמעו ש

  

המסכימים  ישיעור :תוכניתם ליהבגינן לא רשמו את ילדשסיבות ה עלמחוז צפון ם בהוריה: דיווחי 22לוח 

  תשע"ח)- שפה (תשע"טלפי מגזר  -עם הנאמר בהיגדים 

לא שמעתי על  
 התוכנית

ילדי כבר רשום  ילדי לא רצה
 לחוגים אחרים

ילדי לא מצא חוג 
בנושא שעניין 

 אותו
 תשע"ט  
"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 34% 17% 13% 14% משתתפים רק בחוג פרטי

 20% 6% 30% 26% לא משתתפים בחוגים

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 4% 1% 24% 44% משתתפים רק בחוג פרטי

 6% 8% 20% 61% לא משתתפים בחוגים

 
 

 תשע"ח
"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 18% 16% 10% 33% משתתפים רק בחוג פרטי

 27% 9% 28% 25% לא משתתפים בחוגים

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 9% 7% 6% 60% משתתפים רק בחוג פרטי

 6% 4% 16% 52% לא משתתפים בחוגים

  .יותר מתשובה אחת בחורלאפשר * היה 

בשני מגזרי רק בחוג פרטי,  פיםם משתתיההשנה הורים שילד עולה כי בהשוואה לתשובות ההורים בתשע"ח

בחוגים אין שינוי כלל  פיםם לא משתתיה(בקרב הורים שילד לא שמעו על התוכנית כידיווחו פחות , השפה

- כל הרמות החברתיותמדיווחי ההורים ניכרת בדוברי עברית הדבר נובע מירידה בבתי ספר של ממש). 

כמו כן  .השינוי נובע בעיקר מירידה בדיווחיהם של הורים מרקע נמוךדוברי ערבית  בתי ספרכלכליות, ואילו ב

 כיבחוגים דיווחו יותר כלל  פיםמשתת םם איניהדוברי ערבית שילדבבתי ספר לראות כי השנה הורים אפשר 

לראות אפשר . עוד ר ההורים מרקע בינוני שדיווחו כןהדבר נובע בעיקר מעלייה בשיעו. לא שמעו על התוכנית

דוברי עברית שציינו כי ילדם לא מצא חוג בנושא שעניין  ספר בבתי חלה עלייה בשיעור ההורים השנה כי

לפירוט נוסף ראה נספח בסוף  עור ההורים שדיווחו כן).ירידה בשידווקא דוברי ערבית חלה בבתי ספר ( אותו

  דוח.ה

אפשר לראות על הסיבות שבגינן לא נרשמו השנה לחוג. הארץ אזורי בשאר דיווחי התלמידים  מוצגים 23לוח ב

לא מצאו חוג מהתלמידים היא שהם  35% ייד דוברי עברית הסיבה השכיחה ביותר שדווחה על בתי ספרבכי 
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מהתלמידים היא  62%דוברי ערבית הסיבה השכיחה ביותר שדווחה על ידי  בתי ספר. באותםבנושא שעניין 

ובקרב תלמידי  דוברי עברית בתי ספר(סיבה זו היא השנייה בשכיחותה ב אוהבים ללכת לחוגים לאשהם 

  ). 21לוח מ עולההצפון, כפי ש

  

 ישיעור :לא נרשמו השנה לחוגבגינן שסיבות ה על הארץ) אזורישאר בם (תלמידיה: דיווחי 23וח ל

  תשע"ח)- (תשע"ט לפי מגזר שפה -  עם הנאמר בהיגדיםהמסכימים 

מדוע לא נרשמת השנה 

  לחוג?*
אני לא אוהב 
 ללכת לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 
 שעניין אותי

ההורים לא 
 הסכימו

החוג שרציתי 
 היה יקר מדי

לא רציתי 
ללכת לחוג 
בלי חברים 
 שאני מכיר

  תשע"ט

לא 
משתתפים 

 בחוגים

דוברי בתי"ס 
 16% 6% 7% 35% 25% עברית

דוברי בתי"ס 
 13% 4% 13% 18% 62%  ערבית

 תשע"ח 
דוברי בתי"ס 
 15% 8% 9% 40% 31% עברית

דוברי בתי"ס 
 10% 4% 12% 16% 47% ערבית

  .יותר מתשובה אחת בחורל אפשר * היה

 כי אינםירידה בשיעור התלמידים שציינו דוברי עברית חלה בבתי ספר ניכר כי לנתוני תשע"ח,  בהשוואה

, ובפרט משום שלא מצאו חוג שעניין אותם או שהם לא משתתפים בחוגים בגין אחת מהסיבות האמורות

בשיעור התלמידים שדיווחו כי אינם  ניכרתעלייה השנה חלה דוברי ערבית בבתי ספר הבים ללכת לחוגים. וא

 לשיעורם, בעוד שיעור התלמידים שדיווחו על כל אחת מהסיבות הנותרות נשאר דומה אוהבים ללכת לחוגים

    דוח.הלפירוט נוסף ראה נספח בסוף  בתשע"ח.

אפשר הסיבות שבגינן לא רשמו את ילדם לחוג. על הארץ אזורי דיווחי ההורים בשאר  מוצגיםלוח הבא ב

הילד לא רצה הרשמה היא ש-יחה ביותר לאיהסיבה השכדוברי עברית  בבתי ספר לראות כי בקרב הורים

 יאהסיבה השלישית בשכיחותה ה. זאת ועוד, ולאחריה שהוא לא מצא חוג בנושא שעניין אותו ,ללכת לחוג

דוברי ערבית בבתי ספר הורים  כלכלי בינוני ונמוך.- , בעיקר בקרב הורים מרקע חברתיחוגהתשלום עבור ה

רוצה אינו ועצם העובדה שילדם  ,חוגהתשלום עבור האין חוגים באזור,  :דיווחו על שלוש סיבות בשכיחות דומה

  להשתתף בחוג.  כלל 
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 ישיעור :לחוג םיהאת ילד השנה רשמוגינן לא בשסיבות העל  הארץ) אזורישאר בהורים (ה : דיווחי24לוח 

  תשע"ח)- (תשע"ט לפי מגזר שפה -  עם הנאמר בהיגדיםהמסכימים 

ילדי לא     
 רצה

ילדי לא מצא 
חוג בנושא 
 שעניין אותו

המחיר של 
 החוג יקר לי

אין חוגים 
באזור / לא 

 ידעתי

בגלל עומס 
בלימודים 

ו/או 
התחייבויות 

 קודמות

אני לא 
מעוניין 

לרשום את 
 ילדיי לחוגים

פספסתי את 
 ההרשמה

 תשע"ט  

לא 
משתתפים 

 בחוגים

דוברי בתי"ס 
 3% 2% 3% 9% 14% 18% 41% עברית

דוברי בתי"ס 
 0% 1% 4% 21% 20% 2% 20% ערבית

 תשע"ח 
דוברי בתי"ס 
 - - - 9% 21% 28% 15% עברית
דוברי בתי"ס 
 - - - 30% 14% 12% 10% ערבית

  .יותר מתשובה אחת בחורלאפשר * היה 

עלייה בשיעור ההורים שדיווחו כי ילדם לא רצה השנה חלה שני מגזרי השפה בהשוואה לנתוני תשע"ח, ב

זאת ועוד, בקרב ירידה בשיעור ההורים שדיווחו כי ילדם לא מצא חוג בנושא שעניין אותו. בצד , להירשם לחוג

 עקבחלה ירידה בשיעור ההורים שדיווחו כי לא רשמו את ילדם לחוג דוברי עברית בבתי ספר הורים 

וחו כן (בעיקר מרקע דוברי ערבית שדיובבתי ספר בשיעור ההורים  עלייהבמקביל ל ,החוגהתשלום עבור 

דיווחו (בעיקר מרקע נמוך) דוברי ערבית הורים בבתי ספר עולה כי השנה  24, מלוח נוסף על כךנמוך). 

לפירוט נוסף ראה נספח  לא רשמו את ילדם לחוג משום שאין חוגים באזור מגוריהם. כיבשיעור נמוך יותר 

  דוח זה.הבסוף 

  

  השתתפות בחוגים נוספים  .ב

 . הןמגזר הלא יהודימשתייכות ל) 61%- מרבית הרשויות (כו ,הטרוגנית צפוןהאוכלוסיית התלמידים במחוז 

, כפי שעולה נוסף על כך .9רוני הטיפוח הנמוכים והבינונייםיעש םעברובן מתאפיינות בקשיים כלכליים ונמנות 

חשיפה ראשונה לחוגים ולפעילות פנאי בגדר תה יהי תוכניתחלק מהתלמידים ה עבור, גם בתשע"ט מהנתונים

, דבר שגרתי יאחלק ניכר מהתלמידים ההשתתפות בחוגים העבור הנעשית לאחר שעות הלימודים. עם זאת, 

 70%-דוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים  58%למעשה, השנה  בקרב האוכלוסיות החזקות במחוז. בעיקר

. שלא במסגרת התוכנית ,משתתפים בחוג נוסףו כי הם דוברי ערבית המשתתפים בתוכנית דיווחבבתי ספר 

דוברי עברית (למעט עלייה בבתי ספר בהשוואה לתשע"ח ניכר כי אין שינוי של ממש בדיווחי התלמידים 

-דוברי ערבית מדובר בעלייה של כ ספר בבתיהתלמידים בדיווחי התלמידים מרקע בינוני), אולם בקרב 

דוברי  בבתי ספר דוברי עברית וכמחצית מהתלמידים בבתי ספר מהתלמידים 15%עם זאת יש לציין כי  .10%

. (התנדבות, תנועות נוער וכו') ההשתתפות בחוג בתוכנית באה על חשבון פעילויות אחרותערבית ציינו כי 

בהשוואה ינוני ונמוך. למידים שציינו זאת מגיעים מרקע בתכלכלי ניכר כי מרבית ה- בחלוקה לפי רקע חברתי

                                                           
משרד החינוך, דוברות אתר  9

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/actualya/tochnithasarlehizukhazafon.htm 
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תלמידים בבתי צד עלייה בקרב בדוברי עברית  תלמידים בבתי ספר לתשע"ח הנתונים מציגים ירידה בקרב

  .)לפירוט נוסף ראה נספח בסוף דוח זה( דוברי ערביתספר 

מידה ההרשמה לתוכנית באה על חשבון חוגים  ונוספים ובאיז בחוגיםמשתתף ילדם אם גם ההורים נשאלו 

  ).25ים (לוח אחר

  

  -מחוז צפון) על ההרשמה לחוג בתוכנית ולחוג שלא בתוכנית בהורים (ה: דיווחי 25לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט שפהלפי מגזר 

  
חשבון חוג  על האם רשמת את ילדך לחוג זה...

 אחר
חוג  לענוסף 

 אחר
כחוג יחיד, לא 
 בנוסף ולא על

 חוג אחר חשבון

 תשע"ט  

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 39% 54% 7% דוברי עבריתבתי"ס 

 72% 23% 5% דוברי ערביתבתי"ס 

 תשע"ח 

 36% 60% 4% דוברי עבריתבתי"ס 

 51% 43% 6% דוברי ערביתבתי"ס 

  

רשמו את ילדם לחוג דוברי עברית דיווחו כי בבתי ספר כי מרבית ההורים  עולה 25מדיווחי ההורים בלוח 

רשמו את ילדם רק לחוג דוברי ערבית דיווחו כי בבתי ספר ואילו מרבית ההורים  ,חוג אחרנוסף על בתוכנית 

 ניםמעוניי והיהם  יאפשרהדבר  אם, ציינו כי בשני מגזרי השפהמההורים,  90%- , כעל כך נוסף .בתוכנית

כלכלי של - יש לציין כי בחלוקה לפי רקע חברתי .הבאה ל"בשנה גם התוכנית במסגרת לחוג םילד את לרשום

בהשוואה באופן חיובי יותר על היבט זה דיווחו  נמוךמרקע גבוה ודוברי עברית בתי ספר בבית הספר, הורים 

  בתי ספר מרקע בינוני. בהורים ל

דוברי עברית שדיווחו כי רשמו את ילדם  ספר  בבתישיעור ההורים השנה  ,בהשוואה להערכה בתשע"ח

כלכלי הממצאים מראים כי - לפי רקע חברתיפילוח ). ב6%( במעטחוג אחר קטן  לעלחוג בתוכנית נוסף 

בבתי ספר ירידה בדיווחי ההורים מרקע בינוני. בקרב הורים מהשינוי נובע מעלייה בדיווחי ההורים מרקע נמוך ו

 חוג אחר לעחלה ירידה בשיעור ההורים שדיווחו כי רשמו את ילדם לחוג בתוכנית נוסף דוברי ערבית 

בשיעור ההורים שדיווחו כי רשמו את  20%-צד עלייה של כב ,רידה בדיווחי ההורים מרקע נמוך)יעקב (בעיקר 

לפירוט נוסף ראה נספח  ילדם לחוג בתוכנית כחוג הבלעדי (נובע בעיקר מעלייה בדיווחי ההורים מרקע נמוך).

      דוח.הבסוף 

  

  

 הביאבחוגים מגוונות וקשורות למספר גורמים. ככלל יש ל השתתפות-הסיבות לאי ,לסיכום

בחשבון שחלק מהחסמים להשתתפות בחוגים ניתנים לפתרון, אולם חלקם קשורים בבסיסם 

  .השתתפות בחוגיםבנוגע ללתפיסות התלמידים והוריהם 

חוסר לתוכנית היא  לכך שלא נרשמומדיווחי התלמידים בצפון עולה כי הסיבה השכיחה ביותר 

 .חוג בנושא שעניין אותםוהיעדר  חוסר רצון ללכת לחוגים, ולאחר מכן ידיעה על התוכנית
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עלייה של  השנהדוברי עברית חלה  בתי ספרב, אולם מדרג זה דומה למדרג בשנה שעברה

בקרב  10%ירידה של צד ב, על התוכניתכלל בשיעור התלמידים שדיווחו כי לא ידעו  7%

  דוברי ערבית שדיווחו כן. בבתי ספר התלמידים 

ציינו שהסיבות העיקריות לכך שלא רשמו את  במחוז צפון בריתדוברי ע בבתי ספר הוריםה

דוברי  בתי ספר. בלא מצא חוג בנושא שעניין אותואו לא רצה  ילדםהיא ש ילדם לחוג בתוכנית

. כלל יהההורים לא שמעו עלתוכנית היא של רשמהה-הסיבה השכיחה ביותר לאיערבית 

, בשני מגזרי השפהרק בחוג פרטי,  פיםם משתתיההשנה הורים שילד ,בהשוואה לתשע"ח

השינוי נובע בעיקר מירידה דוברי ערבית בתי ספר . בלא שמעו על התוכניתכי דיווחו פחות 

  . בדיווחיהם של הורים מרקע נמוך

חשיפה ראשונה לחוגים ולפעילות פנאי הנעשית  הייתה בגדר תוכניתחלק מהתלמידים ה עבור

, דבר שגרתי יאחלק ניכר מהם ההשתתפות בחוגים העבור לאחר שעות הלימודים. עם זאת, 

 58%השנה  מההערכה הכמותית עולה כי בקרב האוכלוסיות החזקות במחוז. בעיקר

משתתפים דוברי ערבית הבבתי ספר מהתלמידים  70%- דוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים 

דוברי ערבית מדובר  ספר בבתי. שלא במסגרת התוכנית ,משתתפים בחוג נוסףבתוכנית 

דוברי עברית בבתי ספר . מדיווחי ההורים אפשר לראות כי מרבית ההורים 10%- בעלייה של כ

דוברי בבתי ספר ואילו מרבית ההורים  ,חוג אחר לערשמו את ילדם לחוג בתוכנית נוסף 

   . ילדם רק לחוג בתוכניתרשמו את ערבית 
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  ליווי ופיקוח על התוכנית .6

  הכשרת המדריכים והקשר עם הרשות ונציגיה. :תוכניתההיבטים התפעוליים של ה יוצגופרק זה ב

  הכשרת המדריכים  .א

השנה ו, "סים בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראשידי החברה למתנ גויסו על תוכניתכאמור, המדריכים ב

ותק הממוצע של המדריכים בהדרכת חוגים עומד והנוספו גם מדריכים המועסקים דרך חברות הדרכה. ככלל, 

מהם בעלי תואר  יםשני שלישמיותר ו דוברי ערבית, בתי ספרשנים ב 5-דוברי עברית ו בתי ספרבשנים  8על 

חוגים בתחום  הנחוהמדריכים מ 40%- כ. בחלוקה לפי תחומי עניין, תעודה אחרי בגרותלימודי ראשון או 

 11%, אומנויותהבתחומי  30%, דוברי ערבית) בתי ספרב 46%-ו דוברי עברית בתי ספרב 36%( הספורט

חוגים  הנחומהמדריכים  3%רק ו ,בתחומי המוסיקה 8%, תשע"ח)לעומת (ירידה  בתחומי המדע והטכנולוגיה

  בלימוד שפות.

. תוכניתהמובילי די יעל  ,מדריכיםכלל הל המיועדות ,להדרכותבמהלך שנת הלימודים המדריכים מוזמנים 

הלי עבודה ובהיבטים כלליים של הפעלת קבוצה או נ אאל מסוים ההדרכה אינה מתמקדת בתחום דעת

לפני כחודש הייתה השתלמות על נהלים. ישבנו עם מורים אחרים ומדריך שדיבר . מדריכה: "תוכניתבמסגרת ה

ערבית  ,עברית :התנהגות, איך לעמוד מול כיתה. ההנחיה הייתה בקבוצות לפי שפותעל מצבים של בעיות 

כשרה מנהלית ולא ה בעיקרהשהיא פעילות ב מדובר כלומר,". ואנגלית, נתנו לנו טיפים איך להתמודד בכיתה

הלי התרשמתי, זה היה יותר מנ ל כךקשה להגיד שיש הדרכה. יש השתלמויות, אני לא כמקצועית. מדריכה: "

וכל אחד אמר איך הוא  תוכניתה שם. הסבירו מה זו התייהייתי בכנס, הכשרה לא ה". מדריכה: "מאשר מקצועי

  ".מתחיל את השנה ואז התפתחה שיחה. זה היה קצת מיותר

"סיםמההערכה הכמותית עולה כי   מהמדריכים 80%- מ יותר השתתפו בהדרכה מטעם החברה למתנ

לא השתתפו בהכשרה מהמדריכים  10%-כ .דוברי ערבית)בבתי ספר  92%- ו דוברי עבריתבבתי ספר  81%(

כלל לא ידעו  5%- כו ,דוברי ערבית) בתי ספרב 5%- דוברי עברית ו בתי ספרב 13%( אך ידעו על קיומה

  שהייתה הכשרה. 

בטרם גויסו  עוד בעלי ניסיון בתחום עיסוקםהם  תוכניתראוי לציין שמרבית המדריכים המצטרפים ל

היבטים הפורמליים ב, קרי לעבודה במסגרת משרד החינוך םתוההשתלמויות מכשירות אכאמור, ו, כניתותל

אין לי תואר אקדמי, אך למדתי לימודי תעודה וקורסים מקצועיים שבפעילות ולא בהיבטי ידע ותוכן. מדריכה: "

 15- אני כל הזמן משתלמת, ומשתתפת גם בחוגים פרטיים, יש לי ניסיון של כ .ומתקדמים בתחום הקונדיטוריה

 ".אחרת, ואני בעלת קונדיטוריה בכפר תוכניתשנים, אני גם מעבירה חוג זה במסגרת המועצה המקומית ב

 מפגשעקבות ב רחשתיפיתוח מקצועי לא סביר ש , שכןכניתונדמה שהכיוון ההכשרתי עונה על הצורך של הת

 תוכניתבעיקר כאשר ה ,יש לבחון את מידת ההתאמה של ההכשרה למדריכים . עם זאתשניים או אחד

  צוברת ותק והמדריכים מגיעים להשתלמות שנה אחר שנה. 
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  בקרה על רמת התוכן  .ב

לאחר תהליך האישור במרבית המקרים  עם זאת, .כל אחד מהמדריכים התבקש לכתוב סילבוס ולהציגו לאישור

גם השנה, יש הערכה וגם שנה שעברה  . רכזת יישובית: "בקרת תכנון אל מול ביצועלא נעשה תהליך של 

, סילבוסכן בוודאי, הכנתי ". מדריכה: "אבל אין שום בקרה על איכות החוג ,ויש בקרים שהחוג אכן מתקיים

 דומה למה שהיה בשנה הסילבוסאזורי. הרכז העבר אישור על ידי זה העברתי לרכזת שלי ואני מבינה ש

". מדריכה: שעברה. לא ראיתי איזשהו מעקב, אבל אני עובדת על פי זה, לא ראיתי ולא יודעת האם יש מעקב

 תוכניתהיפ הופ, זה גם די תלוי בבנות, אני צריכה להתאים את החוג שנכתבה והוגשה לרכזת, זה  תוכניתיש "

את הרמה. מה שמעניין זה שביעות , אני מתאימה תוכניתלא תמיד אני עובדת לפי ה". מדריכה: "לרמת הבנות

  ".הרצון של הבנות, אף אחד לא שואל אותי מה אני עושה

בתי ב 86%(מהמדריכים דיווחו כי בתחילת השנה אכן הגישו סילבוס  90%-כמההערכה הכמותית עולה ש

ת דוברי עבריבבתי ספר מהמדריכים  73%רק דוברי ערבית). עם זאת,  בתי ספרב 93%- ו דוברי עברית ספר

בחוג במידה  בפועל הסילבוס היה מותאם לפעילותכי דוברי ערבית ציינו בבתי ספר מהמדריכים  86%-ו

 הוא נועד להתאים רוב, על פי נעשה שינוי בסילבוס כאשרמההערכה האיכותנית עולה כי רבה או רבה מאוד. 

גורמים בין שובים וין יישונה ב בחוג רמת הפיקוח על הנעשהיש לציין כי  ואולםרכי הקבוצה. ולצ תוכניתהאת 

התלמידים  על מספרבקרה על התנהלות החוג, על עצם קיומו או  נהלהנטייה הרווחת היא ל .מפעילים שונים

 ,אין באמירה זו לרמוז שהשינוי נעשה ממניעים פסוליםחשוב לציין כי  ואיכותו. תכניוולא על  ,משתתפים בוה

, לבחון את מידת יישומו תוכניתבשלב כלשהו בלפחות צורך,  ישש ראהנדרש להכין סילבוס ולאשרו, נ אםאולם 

  המשתתפים. נם שלשביעות רצועל רק להסתמך ולא  ואיכותו

  

  מהמדריך ועד הרכז האזורי :הקשר בין מובילי האזור  .ג

מהראיונות עולה ככלל, דיווח ומתן מענה לצרכים.  :צירים שנימתבסס על  בין מובילי התוכנית הקשר

  .לרווחת התלמידים תוכניתתקינים ומסייעים לקידום ה , בכל הרמות,ן ממלאי התפקידיםיב שהקשרים

עם הרכז היישובי. הרכז הבית גם ית ספרי ולעיתים בף עם הרכז הובקשר רצ כלל רךהמדריכים מצויים בד

גורמי המתנ"ס ף עם הרכז האזורי ועם ומצוי בקשר רצ , וזה האחרוןף עם הרכז היישוביוספרי נמצא בקשר רצ

קשר של שיתוף  .הקשר שלי עם הרכז הבית ספרי ועם המנהל מצויןאו ספקי שירותים אחרים. רכז יישובי: "

אני מסתובבת בבתי הספר, ". רכזת יישובית: "משתפים פעולה וזמינים ,פעולה, מנהלי בתי הספר נענים

אני בקשר עם ". מדריך: "המדריכים אחרמתקשרת עם הרכזים הבית ספרים וחלק מהמנהלים, אני גם במעקב 

קשר העוסק בקידום המעשי של ה לבדמ ".הרכזות הבית ספריות. זה טוב שיש עם מי לדבר כאשר ישנן בעיות

דיווחים לגורמים  ועבריםכל אחת מרמות הביצוע או הניהול ממכניות, מצוי אלמנט הדיווח. והחוגים על פי הת

 חשש שדיווחי המפקחים יש על כן. ם על דיווחי המדריכיםכלל הדיווחים מתבססיה שראנ , אךעליהשמ

  קשיי דיווח. עקבלא תמיד משקפים את המציאות במלואה  בתוכנית
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מצויה ההנחה שהם בעלי רקע ויכולת מתאימים  תוכניתבבסיס קבלת המדריכים ל ,לסיכום

עת גיוס במביאים הנחה זו בחשבון  תוכניתאחריותם. מובילי הבת החוגים שא נחותלה

ניסיון השנה הראשונה,  נוכחל (אם באופן ישיר ואם דרך חברות ההדרכה), וכך, מדריכיםה

 . מדריכים שלא עמדו בציפיות הוחלפו באחרים

רכי ולצ ולו ערךסבורים כי היא בעלת יש ה, שההכשרה תוכניתמתוך ההנחה הנ"ל נבנתה 

מדיווחי המדריכים עולה שמרביתם השתתפו . זמןלא מיטבי של הניצול  הויש הרואים ב ,ריענון

היבטים מנהליים הקשורים בהובלת קבוצה ול נוגעיםעוסקת בנושאים ההבהכשרה זו, 

נושאים אלו הוצגו בחשבון כי להביא עם זאת יש . ולעבודה במסגרת משרד החינוך תוכניתל

לא כשרות על מובילי התוכנית להתאים את הה ועל כן ,תוכניתגם בשנה הראשונה לקיום ה

 מדריכים.אלא גם לצורכי ה תוכניתרכי הולצ רק

ם או היישוביים. יולהגישו לרכזים הבית ספרי סילבוסעל המדריכים מוטלת החובה לבנות 

 90%-כומההערכה הכמותית עולה ש ,תהליך מסוג זהמתרחש אכן, בכל המקומות שנסקרו ו

עולים השנתית לאורך הפעילות עם זאת, . מהמדריכים אכן הגישו סילבוס בתחילת השנה

או  ותלוגיסטי סיבותמאפייני קבוצה,  עקב סילבוסבהתאמות לו יםצרכים המובילים לשינוי

תהליך של  מתנהל, בחלק מהמקרים לא ובכל זאת. יםסביר שאלונדמה  אולם, גורמים אחרים

ומאידך הרכזים אינם  ,דווחל בליאת השינויים  עושיםהמדריכים כך שמחד  ,בקרה והערכה

חשוב לציין כי שהוצגה.  תוכניתל השוואההמתרחש בחוג ב אחראו שיטתי  םיזו באופןעוקבים 

ההפך הוא שייתכן ו ,ו משום כךושביעות רצון התלמידים נפגמ תוכניתשאיכות ה עדויותאין 

  . היבטי הבקרה על תכנון מול ביצועלבעיקר האמירה מכוונת אלא ש ,הנכון

ן דרגי הביצוע והניהול התייצבו לאחר שנת הפעילות ימערכות היחסים בכי  יכרנלבסוף, 

  .אחריותו כלפי הדרגים האחריםבכל אחד מהדרגים מכיר כי ו ,הראשונה
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  סיכום והמלצות
  

תוכנית איכותית בעלת תרומה מדובר ב , וניכר כי גם בשנה זוזו השנה השנייה פועלת "חוג לכל ילד"תוכנית ה

זאת ועוד, ניכר כי לה.  נקבעהאת חותמה בקרב אוכלוסיית היעד ש ההתבססה והטביעש וייחודית חשובה

היבטים בנצפתה נסיגה אלה צד ב .היבטים רבים (או נותרו ללא שינוי, טובים כשהיו)השתפרו בשנה זו 

  לתקצוב התוכנית, כפי שיפורט להלן.  נוגעהבכל מסוימים, בעיקר 

  

  הרשמה לתוכנית, מגוון ותוכןשביעות רצון, 

, בה בעיני כל המעורביםבאופן חיובי מוערכים בתוכנית החוגים למידת שביעות הרצון מהתוכנית,  אשר

. מהם מרוצים מהמפגשים בחוג, חווים אותם כמהנים ומרוצים מהמדריך 80%- מ יותר .התלמידים עיקרב

מדריך  ה כלפיל ממש, למעט עלייה בהערכבהשוואה להערכת התלמידים בתשע"ח ניכר כי אין הבדלים ש

דוברי עברית לא חל שינוי של ממש בהערכות בין תשע"ח לתשע"ט, אך בבתי ספר גם מצד ההורים החוג. 

  . הציפיות מהחוגמדוברי ערבית חלה ירידה בשביעות הרצון מאיכות התוכן ובבתי ספר בקרב הורים 

 ספר בבתיתלמידים . שנרשמו לתוכנית היה גבוה מהמצופה, מהנתונים עולה כי שיעור התלמידים זאת ועוד

האחרים. כמו כן, הורים לתלמידים  בהשוואה לתלמידי הצפוןיותר בה דוברי ערבית מרקע נמוך משתתפים 

אין להם בעיה למצוא חוג מתאים כי בדרך כלל דיווחו  בתוכנית בפרטשובחוגים  בכלל המשתתפים בחוגים

חלה ירידה בדיווחי החוגים הדעות חלוקות. בהשוואה לתשע"ח נדמה כי בצפון  , אולם בנוגע למגווןלילדם

ניכר כי הם מצליחים למצוא חוג מתאים לילדם. בכל זאת , אך םהמבחר החוגים באזור מגורי עלההורים 

הגמישות התפעולית של  צמצם אתש מה, ירידה זו קשורה להקטנת הסבסוד לחוגיםלשער כי  אפשר

  אטרקטיביים. חוגים הציעאפשרות להאת הרשויות ומכאן 

מרבית נראה כי  .בסוף יום הלימודיםלרוב  ,בבתי הספר פעלומרבית החוגים עוד עולה מההערכה כי 

הוספת פעילות לאחר יום לימודים ב שכן מדוברחיסרון,  כךיש הרואים בהמרואיינים רואים בכך יתרון, אולם 

  . ההגעה לחוג קלה ונוחהסבורים שמהתלמידים  80%-כעם זאת,  .ממילא ארוך

כך למשל, . )המשתתפים בתוכנית (אם כי לא בכל היישובים א פתרוןנמצ הבעיות שעלו בשנה שעברהמרבית ל

בתהליכי השיווק בעיקר בא לידי ביטוי דבר וה ,טרם פתיחת השנהתהליכי ההתארגנות בשיפור  חל השנה

מרבית התלמידים נחשפו  השנהה הכמותית עולה כי מההערכ החוגים. הצגתבו הרישוםעיתוי ב ,הפרסוםו

חלה ירידה דוברי עברית  בתי ספר(בית הספר), אולם בהשוואה לתשע"ח ב המורה באמצעותלתוכנית 

 באמצעותצד עלייה בשיעור התלמידים שנחשפו לתוכנית ב, זו דרךבשיעור התלמידים שנחשפו לתוכנית ב

אך  ,ההרשמה נותר כשהיה שיעורשובים ו/או בתי הספר ימהיבחלק מההערכה האיכותנית עולה שהוריהם. 

מידת ל, למידת האטרקטיביות של החוגיםזאת  לייחס אפשר .הרשמהה שיעורבירידה בחלק קטן הייתה 

   תחושת החדשנות שבתוכנית.לנסיגה מאו לתוכנית ו/ שביעות הרצון מהחוגים בשנה הראשונה

העשרה  אהי עיקריתה סיבההמההערכה האיכותנית עולה ש .מגוונותסיבות להצטרפות תלמידים לתוכנית ה

השנה יותר  נוסף על כך,אשר לחלק מהתלמידים אין הזדמנות לפגוש בשגרת חייהם.  וחשיפה לתחומי ידע

 10%-חל גידול של כגם . השנה חושבים להירשם לחוגים גם בשנת הלימודים הבאהתלמידים דיווחו כי הם 
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בתוך כך . עקבות ההשתתפות בחוג גם בני משפחה אחרים נרשמו לחוגיםיווחו כי בבשיעור התלמידים שד

לחוגים שבהם השתתפו באופן  תחליףהם תוספת או  בתוכנית חוגיםהלחלק ניכר מהתלמידים כי  לצייןיש 

מהתלמידים  70%-דוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים  58%מההערכה הכמותית עולה כי השנה . עצמאי

 בקרב. משתתפים בחוג נוסף, שלא במסגרת התוכניתדוברי ערבית המשתתפים בתוכנית בבתי ספר 

. מדיווחי ההורים עולה כי מרבית ההורים 10%- ערבית מדובר בעלייה של כ דובריספר  בבתי התלמידים

בבתי ספר , ואילו מרבית ההורים חוג אחר לעם לחוג בתוכנית נוסף יהרשמו את ילדדוברי עברית בבתי ספר 

דוברי עברית בבתי ספר בקרב תלמידים זאת ועוד, . בלבד ם לחוג בתוכניתיהרשמו את ילדדוברי ערבית 

בבתי ספר . חשוב ללכת לחוגים כדי לא להשתעמם אחר הצוהרייםעלייה בשיעור התלמידים שדיווחו כי  חלה

להשתתף כי עלייה בשיעור התלמידים שחושבים חלה  שאינם משתתפים בחוגיםקרב תלמידים בם אלו, ג

  . חשוב ללכת לחוגים כדי לא להשתעמםכי בחוגים זה חשוב, ו

אשר לתלמידים שלא נרשמו לתוכנית, מדיווחי התלמידים בצפון עולה כי הסיבה השכיחה ביותר לכך שלא 

 .חוג בנושא שעניין אותםוהיעדר  חוסר רצון ללכת לחוגים, ולאחר מכן חוסר ידיעה על התוכניתנרשמו היא 

עלייה בשיעור התלמידים  השנהדוברי עברית חלה  ספר בבתימדרג זה דומה למדרג בשנה שעברה, אולם 

דוברי ערבית שדיווחו כן. בבתי ספר ירידה בקרב התלמידים צד ב, על התוכניתכלל שדיווחו כי לא ידעו 

ציינו שהסיבות העיקריות לכך שלא רשמו את ילדם לחוג בתוכנית  במחוז צפוןדוברי עברית בבתי ספר  הוריםה

דוברי ערבית הסיבה הורים בבתי ספר . בקרב לא מצא חוג בנושא שעניין אותואו ילדם לא רצה היא ש

  . כלל ההורים לא שמעו עליההרשמה לתוכנית היא ש- השכיחה ביותר לאי

  

  המלצות:

  .מומלץ להרחיב את מגוון החוגים בתוכנית �

 דרך זו גםוב ,הארץ אזורישבשאר  חוגיםלבאיכותם כך שישתוו  מומלץ לנסות ולהעלות את איכות החוגים �

 .חוגים הפרטייםל בהשוואהיהיו אטרקטיביים יותר גם לגרום לכך ש

 גם  בהםשמופעלות למתג את התוכנית באופן ברור יותר מול התלמידים, בעיקר ביישובים  מומלץ �

  חוגים לתלמידים.תוכניות אחרות המציעות 

 מומלץ להגביר את החשיפה של התוכנית במסגרת הבית ספרית, בעיקר בבתי ספר דוברי עברית. �

 באמצעות דוברי ערבית (למשל בבתי ספר את החשיפה לתוכנית בקרב ההורים, בעיקרמומלץ להרחיב  �

  ביום הורים או פנייה אישית בדואר או במייל).  עלוניםשלטי חוצות, חלוקת 

 לתת לילדים שיעור ניסיון אחד ללא הרשמה או מחויבות.מומלץ  �

ישובים השונים, ולהפיצם בכלל היישובים ינכון יהיה ללמוד את הפתרונות המגוונים שעלו לבעיות ב �

  המשתתפים בתוכנית מתוך תפיסת ניהול ושיתוף ידע.
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  היבטי תקציב ומנהלות

עוד משנת השלמת העברות תקציביות  אהי תהאיכותני הערכהאחת הסוגיות שלא נפתרו עד לעיתוי עריכת ה

התחייבו על כספים  , אשרובתי הספר ממשרד החינוך לחלק מהרשויות הפעילות הראשונה של התוכנית

על לכך השפעה יש לא קיבלו מענה. אף שהגורם לפער בהעברות התקציביות אינו ברור,  אך לטובת התוכנית

לשתף פעולה  מוכנותם וכן על ,לקחת סיכון תקציבי בשנת הפעילות השנייהנכונותם מידת על בתי הספר ו

    באופן מלא עם מובילי התוכנית.

 סבסודה :תקציבב םצמצומימבעיקר  נובעיםמספר אתגרים חדשים הבמהלך השנה השנייה עלו , זאת ועוד

להגדיל את במקביל הוחלט . ש"ח) 990- ל ש"ח 1,190- מש"ח ( 200-ב םלכל אחד מהתלמידים בתוכנית צומצ

הגמישות התפעולית של  צמצוםשהוביל ל מה, תלמידים 10- ל 8- מ יםבחוג לימינימההמשתתפים  מספר

התקציב השפיעה בעיקר על מסגרות ארגוניות קטנות (בתי ספר או מתנ"סים) ועל  בפועל, הקטנת. הרשויות

 ,הצמצום התקציבי נוכחשלבמסגרות קטנות. מתוך כך עולה חשש  אטרקטיביים ו/או חוגים לקייםהאפשרות 

 העלולבאמצעות חברות מתמחות (או חלקם) המדריכים  של גיוסה/או שיטת ו בתוכניתחלק מהמדריכים 

פחות ממחצית רק השנה ואכן,  .חוגים איכותייםשל היכולת לבחור ו של המדריכים איכותם את להוריד

בהשוואה  10%- ירידה של כ -  עברית דיווחו כי מגוון החוגים בתוכנית גדולדוברי  ספר בבתיהתלמידים 

שעות הפעילות כי סבורים כי מגוון החוגים בתוכנית גדול ו ודםעם זאת, מרבית ההורים ע .דיווחיהם בתשע"חל

דוברי עברית הביעו פחות שביעות רצון בבתי ספר הורים ומיקום החוגים נוחים, אולם בהשוואה לתשע"ח, 

בשביעות הרצון הכללית  6%ירידה של  חלהדוברי ערבית  בבתי ספר , ובקרב הוריםממגוון החוגים בתוכנית

  מזמינות החוגים.

 80%- (כ בתשע"ח ה כשהייתהגבוה הרמת ההערכה של המענה הלוגיסטי נותר מבחינה לוגיסטית,

 מהמדריכים הביעו שביעות רצון מהציוד שסופק להם), אם כי מההערכה האיכותנית עלה כי ברשויות מסוימות

שנה שב העובדהתקציבים וכן מקטנת הכנראה מההנובעת  ההערכה, מידתב קלה ירידהמגמת דווקא  ניכרת

  התקציבים הועברו לרשויות כמצופה. לא כל הקודמת

  

  המלצות:

ולפתור את הסוגיה התקציבית, המהווה חסם לשיתוף בלבד תקציבים חלקיים  מדוע הועברומומלץ לבחון  �

  עתיד עם הרשויות ובתי הספר המשתתפים בתוכנית.ב פעולה

 הגבוהברמה חוגים קיום  שמירה עלהתקציב, תוך  קטנתההתפעולית של משמעות את המומלץ לבחון  �

 ותליצירתיות וגמישות תפעולית העו צדבמאפייניהם, על פי ישובים לנהל את התוכנית יומתן הזדמנות ל

 . בקנה אחד עם מטרות התוכנית

וצרכים  מסגרות ארגוניות בעלות מאפיינים מול לאהתוכנית  ניהול ותפעולאת הגדרות מומלץ לבחון  �

יישובים עירוניים לצד להאם אותן הגדרות תפעוליות מתאימות ליישובים גדולים וקטנים? ( ייחודיים

 )יישובים קטנים או מועצות מקומיות?
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  הכשרת המדריכים והקשר עם הרכזים והרשות 

בהתקשרות עם חברות  , למעטחיוביתהיא לרוב שביעות הרצון ההדדית שבין מפעילי התוכנית למדריכים 

למעשה, ניכר כי  ם.תעל זהוולהשפיע פחות  מתאימים פחותקבל מדריכים לסיכון הכרוכה ב ,חיצוניות הדרכה

 השנה, שכן שלא כמו בתשע"ח, הגבוה המועסקים באופן ישיררמת שביעות הרצון מהמדריכים זו  הבשנ

  . שלא עמדו בציפיות הוחלפו באחריםם, ומי מיטבית של מדריכי הרילבחזמן די  היה כבר

הובלת  ם שלהתמקדו בהיבטי . ההכשרותתהליכי הכשרה למדריכים המוביליקיימו ערכות לתוכנית יכחלק מהה

עם זאת, הם מובילים. שתוך הבנה שהמדריכים מגיעים עם ידע המתאים לחוגים  מנהלתיים,נושאים בוקבוצה 

שזו להם השנה  מי, קל וחומר ערך של ממש ו הן בעלותהדרכות אל סבורים כיחלק ניכר מהמדריכים אינם 

אלא גם לצורכי רכי התוכנית ולצ לא רקאת ההכשרות  על מובילי התוכנית להתאים השנייה בתוכנית, ועל כן

  מדריכים.ה

כל אחד מהדרגים מכיר ו ,ן דרגי הביצוע והניהול התייצבו לאחר שנת הפעילות הראשונהימערכות היחסים ב

מעליהם מספר רמות , ואת התוכנית הם מדריכי החוגים ים. בפועל, מי שמובילאחריותו כלפי הדרגים האחריםב

 ו סילבוסהמדריכים כתבמ 90%- כבתחילת השנה ניהול ובקרה (רכז בית ספרי, רכז יישובי ורכז אזורי). של 

 שםבהתאם להבנתם או לאותו במהלך הפעילות שינו מהמדריכים חלק כנדרש, אולם שור ילא הוווהעביר

 ניהלואכן ם שהיבטי הפיקוח והבקרה על התוכנית, יש רכזימבחינת ת שביעות הרצון של התלמידים. עלאה

המדריכים מבצעים את כך שמחד  ,כל פעולה בתחום נעשתהבמקרים אחרים לא , ואולם מעקב ובקרה

 השוואההמתרחש בחוג ב אחראו שיטתי  םיזו אופןומאידך הרכזים אינם עוקבים ב בלי לדווח,השינויים 

אין  תלמידים בפועל).המספר  לעפעולת בקרה כמותית  נעשתהלתוכנית שהוצגה (ללא קשר להיבטי התוכן 

  . ןבקרה ומעקב על מימושת חשיבות, אך כך גם ובעל ןה סילבוס ה שלוהגש הכתיבספק כי 

יש להם חשים שמרביתם , וה' להשתתף בתוכנית-דיווחו כי ימליצו לילדי כיתה ד' 96%מצד המדריכים, 

ן הבדל של ממש בהערכות . בהשוואה לתשע"ח ניכר כי איאוטונומיה מלאה בבחירת התכנים המועברים בחוג

מפגש קצר מדי וירידה בהתעסקות עם ענייני המוקצה לזמן המשך  ה כיהמדריכים, למעט עלייה בהערכ

  משמעת. 

  

  המלצות: 

 התוכנית כאחד.צורכי לו הםרכיולצהמדריכים את הכשרות ולרענן  התאיםמומלץ ל �

טיוב החוגים, מעקב אחר איכות  לשםוזאת הסילבוס,  ו שלת בקרה על אופן מימושמתנהלמומלץ לוודא ש �

  מדריכים ועוד.ה
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  נספח

 לוחותכדי להקל על הקורא, הכלכלי. -הופיעו בדוח, בחלוקה לפי רקע חברתיבנספח זה מוצגים כלל הלוחות ש

  בדוח עצמו. םסדר הופעתלו םבהתאם למספר יםומוצג ריםבנספח זה ממוספ המוצגים

   

   -  מבחר החוגים הקיים באזור מגוריהם על: דיווחי ההורים 5לוח 

  תשע"ח)-כלכלי (תשע"ט-ורקע חברתי 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

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

  תשע"ח ט"תשע   

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 23% 25% 5% 46% 27% 34% 6% 33% סה"כ

 15% 25% 2% 58% 25% 28% 5% 42% גבוה

 25% 28% 5% 43% 27% 37% 8% 27% בינוני

 26% 20% 9% 46% 29% 34% 1% 35% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 42% 22% 9% 27% 44% 17% 12% 27% סה"כ

 38% 19% 11% 33% 38% 18% 7% 37% גבוה

 44% 29% 4% 23% 49% 12% 12% 26% בינוני

 40% 6% 19% 35% 35% 28% 14% 24% נמוך

 ארצי

משתתפים 
 בחוגים

 16% 18% 11% 55% 16% 11% 13% 60% סה"כ

 13% 16% 11% 60% 12% 9% 15% 64% גבוה

 20% 20% 12% 48% 24% 12% 11% 53% בינוני

 5% 21% 9% 64% 6% 18% 11% 64% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 31% 2% 23% 44% 28% 21% 13% 38% סה"כ

 32% 0% 18% 50% 19% 28% 14% 39% גבוה

 34% 0% 28% 39% 39% 13% 12% 36% בינוני

 23% 9% 18% 50% 45% 11% 6% 38% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 18% 27% 4% 51% 25% 28% 3% 44% סה"כ

 16% 27% 2% 54% 23% 22% 4% 51% בינוני

 19% 27% 4% 50% 26% 30% 3% 41% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 33% 24% 6% 37% 46% 25% 7% 22% סה"כ

 33% 16% 18% 33% 40% 30% 13% 18% בינוני

 34% 28% 0% 39% 49% 23% 5% 23% נמוך

 ארצי

 משתתפים
 בחוגים

 24% 24% 4% 48% 24% 27% 8% 41% סה"כ

 19% 28% 8% 45% 25% 16% 3% 55% בינוני

 30% 19% 0% 51% 24% 32% 11% 33% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 61% 5% 9% 24% 42% 15% 9% 34% סה"כ

 44% 10% 17% 29% 30% 21% 12% 38% בינוני

 70% 3% 5% 22% 47% 13% 7% 33% נמוך
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  -מחוז צפון) על האופן שבו נחשפו לתוכנית בתלמידים (הדיווחי  :6לוח 
 תשע"ח)-(תשע"ט כלכלי-ורקע חברתי לפי מגזר שפה

 
איך שמעת על התוכנית חוג לכל 

   ילד?*
המורה סיפרה   

 לנו
פרסומת 
בעיתון 

המקומי / 
 בתיבת הדואר

ההורים סיפרו 
 לי

פרסומת 
 באינטרנט

חברים סיפרו 
 לי

 תשע"ט      

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים בחוג 
 לכל ילד

 15% 2% 36% 3% 58% סה"כ

 22% 2% 1% 1% 40% גבוה

 10% 3% 32% 4% 58% בינוני

 15% 1% 20% 3% 73% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים בחוג 
 לכל ילד

 22% 4% 9% 3% 88% סה"כ

 18% 4% 9% 6% 83% בינוני

 23% 3% 8% 2% 89% נמוך

   
 תשע"ח

"ס  בתי
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

"ס  בתי
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

  .לבחור יותר מתשובה אחתאפשר * היה 

  
   -  היבטים שונים של התוכניתעל  צפון)מחוז בתלמידים (ה: דיווחי 7לוח 

  תשע"ח)-כלכלי (תשע"ט-לפי מגזר שפה ורקע חברתי
  

מבחר החוגים       
המוצעים בתוכנית 
חוג לכל ילד היה 

 גדול

ההגעה לחוג קלה 
 ונוחה

  תשע"ט      

"ס  דוברי בתי
 עברית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 85% 42% סה"כ

 84% 46% גבוה

 86% 36% בינוני

 83% 49% נמוך

"ס  דוברי בתי
 ערבית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 80% 58%  סה"כ

 76% 56% בינוני

 81% 59% נמוך

  תשע"ח    

"ס  דוברי בתי
 עברית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 80% 52% סה"כ

 77% 48% גבוה

 87% 43% בינוני

 74% 61% נמוך

"ס  דוברי בתי
 ערבית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 79% 67% סה"כ

 68% 55% בינוני

 81% 69% נמוך
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-כלכלי (תשע"ט-לפי מגזר שפה ורקע חברתי -זמינות החוגים על צפון) במחוז הורים (הדיווחי  :8לוח 

  תשע"ח)

 - מדד מסכם      
זמינות 
 החוגים 

מגוון החוגים 
 בתוכנית רחב

 /תאת/ה שבע
רצון משעות 

 הפעילות

 /תאת/ה שבע
רצון ממיקום 

 החוג

 תשע"ט     

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 89% 89% 55% 78% סה"כ

 92% 83% 48% 74% גבוה

 84% 92% 57% 78% בינוני

 98% 91% 59% 83% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
  ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 89% 84% 66% 80% סה"כ

 91% 83% 58% 77% בינוני

 88% 84% 69% 80% נמוך

   
  תשע"ח

"ס  בתי
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

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 97% 91% 69% 86% סה"כ

 88% 87% 63% 79% בינוני

 100% 93% 72% 88% נמוך

  

  
   -  פר המפגשים האזוריים שהתקיימו במהלך השנהסמעל : דיווחי התלמידים 9לוח 

  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -ורקע חברתי שפהלפי מגזר 

  
   השתתפת במהלך השנה? במסגרת החוג, בכמה מפגשים אזוריים

 תשע"ט    
    

 6מעל  5-6 3-4 1-2 0
ת / הטורנירים/ תערוכו

מפגשים אזוריים היו 
 *מעניינים

 

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 77% 26% 5% 8% 22% 39% סה"כ
 80% 25% 5% 12% 20% 38% גבוה
 73% 26% 4% 5% 23% 42% בינוני
 80% 29% 5% 9% 21% 36% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 82% 31% 5% 12% 20% 32% סה"כ
 79% 37% 8% 12% 16% 27% בינוני
 83% 30% 5% 12% 20% 33% נמוך

  
 תשע"ח 

"ס  בתי
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

"ס  בתי
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
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המסכימים עם  ישיעור :בתוכניתביעות רצונם מהחוגים ש עלמחוז צפון) ב(תלמידים ה: דיווחי 10לוח 

  תשע"ח)- (תשע"טכלכלי -ורקע חברתי שפהלפי מגזר  -ההיגדים 

אני מרוצה       
מהמפגשים 

 בחוג

אני מרוצה 
 מהמדריך בחוג

המפגשים 
 בחוג מהנים

 תשע"ט      

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 82% 83% 81% סה"כ

 85% 78% 78% גבוה
 80% 81% 81% בינוני
 84% 82% 82%  נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 88% 84% 85% סה"כ
 81% 82% 82%  בינוני
 84% 85% 85% נמוך

  
 תשע"ח 

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 84% 82% 81% סה"כ
 80% 76% 78% גבוה
 89% 84% 84% בינוני
 82% 83% 80% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 87% 82% 83% סה"כ
 78% 76% 79% בינוני
 88% 83% 83% נמוך
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המסכימים עם  ישיעור :מהחוגעל שביעות רצונם הארץ)  אזורישאר בצפון ומחוז ב(הורים ה: דיווחי 11לוח 
  תשע"ח)- (תשע"טכלכלי -חברתיורקע  לפי מגזר שפה - ההיגדים

  
אתה שבע         

רצון מאיכות 
התוכן של 

 החוג

החוג ענה על 
 ציפיותייך

החוג נתפס 
בעיניך 
 כאיכותי

החוג נתן 
לילדך ערך 

 מוסף

 תשע"ט       

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים  צפון
 בחוג לכל ילד

 82% 83% 77% 82% סה"כ

 83% 81% 76% 78% גבוה

 81% 81% 77% 82% בינוני

 84% 87% 79% 85% נמוך

 ארצי
משתתפים 

 בחוגים

 90% 90% 87% 88% סה"כ

 87% 89% 85% 86% גבוה

 94% 91% 90% 90% בינוני

 90% 91% 87% 91% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים  צפון
 בחוג לכל ילד

 83% 82% 74% 77% סה"כ

 80% 80% 72% 79% בינוני

 83% 82% 74% 77% נמוך

 ארצי
משתתפים 

 בחוגים

 90% 91% 85% 90% סה"כ

 91% 87% 87% 87% בינוני

 89% 93% 84% 91% נמוך

   
 תשע"ח 

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים  צפון
 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

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים  צפון
 בחוג לכל ילד

 82% 87% 82% 88% סה"כ

 80% 80% 79% 81% בינוני

 83% 89% 83% 90% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 82% 82% 75% 85% סה"כ

 86% 79% 77% 81% בינוני

 75% 86% 73% 91% נמוך
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   - שיצר המדריךמידת העניין על תלמידים ה: דיווחי 12לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -ורקע חברתילפי מגזר שפה 

  

  המדריך היה מעניין
 תשע"ח  תשע"ט        

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 73% 79% סה"כ

 70% 79% גבוה

 75% 78% בינוני

 74% 81% נמוך

 משתתפים בחוגים ארצי

 77% 82% סה"כ

 78% 82% גבוה

 75% 83% בינוני

 74% 76% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 משתתפים בחוג לכל ילד צפון

 80% 83% סה"כ

 70% 74% בינוני

 82% 84% נמוך

 משתתפים בחוגים ארצי

 72% 85% סה"כ

 72% 87% בינוני

 72% 84% נמוך
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 ישיעור :ממדריך החוגנם שביעות רצועל  )שאר אזורי הארץבצפון ובמחוז (דיווחי ההורים : 13לוח 
  תשע"ח)- (תשע"ט כלכלי- חברתיורקע  לפי מגזר שפה - המסכימים עם ההיגדים

  
מדריך החוג         

 היה סבלני
לילדך קשר טוב 
 עם מדריך החוג

אתה שבע רצון 
 ממדריך החוג

 תשע"ט       

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 85% 85% 92% סה"כ

 80% 79% 87% גבוה

 84% 88% 93% בינוני

 92% 86% 95% נמוך

 ארצי
משתתפים 

  בחוגים

 91% 90% 94% סה"כ

 89% 89% 93% גבוה

 94% 92% 96% בינוני

 93% 89% 92% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 83% 88% 88% סה"כ

 76% 82% 82% בינוני

 85% 90% 90% נמוך

 ארצי
משתתפים 

 בחוגים

 89% 89% 93% סה"כ

 82% 91% 92% בינוני

 93% 88% 93% נמוך

    
 תשע"ח

"ס  בתי
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

"ס  בתי
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
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 :חוגיםה חשיבות כלפיהארץ) אזורי שאר בצפון ומחוז בם המשתתפים בחוגים (תלמידיה: עמדות 15לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי - ורקע חברתילפי מגזר שפה  -המסכימים עם הנאמר בהיגדים  ישיעור

להשתתף         
בחוגים זה 

 חשוב

אני אוהב 
ללכת 

לחוגים אחרי 
שעות 

 הלימודים

חשוב ללכת 
לחוגים כדי 

לא 
להשתעמם 

-אחר
 יםיהרוהצ

להשתתף 
זה בחוגים 
 חשוב

אני אוהב 
ללכת 

לחוגים אחרי 
שעות 

 הלימודים

חשוב ללכת 
לחוגים כדי 

לא 
להשתעמם 

-אחר
 יםיהרוהצ

 תשע"ח  תשע"ט        

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

  ילד

 48% 68% 69% 55% 70% 68% סה"כ

 45% 64% 66% 56% 69% 72% גבוה

 45% 67% 65% 56% 67% 63% בינוני

 52% 71% 75% 52% 75% 72% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 37% 64% 65% 56% 67% 63% סה"כ

 42% 68% 70% 50% 62% 69% גבוה

 32% 60% 61% 63% 70% 61% בינוני

 39% 63% 66% 47% 67% 60% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 42% 83% 82% 64% 86% 85% סה"כ

 44% 85% 84% 67% 88% 88% גבוה

 39% 81% 80% 62% 84% 82% בינוני

 42% 79% 77% 61% 79% 83% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 61% 64% 70% 71% 71% 73% סה"כ

 53% 53% 65% 68% 57% 62% בינוני

 62% 66% 71% 71% 73% 75% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 53% 48% 68% 64% 59% 58% סה"כ

 50% 47% 58% 54% 48% 60%  בינוני

 54% 48% 71% 69% 64% 58% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 55% 62% 67% 71% 52% 85% סה"כ

 54% 54% 64% 61% 62% 78% בינוני

 55% 68% 70% 0% 0% 100% נמוך
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חשיבות כלפי שאינם משתתפים בחוגים הארץ)  אזורי(במחוז צפון ובשאר תלמידים העמדות  :16לוח 

  תשע"ח)-(תשע"ט כלכלי- ורקע חברתי שפהלפי מגזר  -המסכימים עם הנאמר בהיגדים  ישיעור :חוגיםה

  
מדריך החוג         

 היה סבלני
לילדך קשר 

טוב עם 
 מדריך החוג

אתה שבע 
רצון 

ממדריך 
 החוג

מדריך החוג 
 היה סבלני

לילדך קשר 
טוב עם 

 מדריך החוג

אתה שבע 
רצון 

ממדריך 
 החוג

 תשע"ח תשע"ט       

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 88% 86% 93% 85% 85% 92% סה"כ

 96% 82% 94% 80% 79% 87% גבוה

 87% 88% 93% 84% 88% 93% בינוני

 86% 84% 91% 92% 86% 95% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 88% 87% 90% 91% 90% 94% סה"כ

 84% 79% 85% 89% 89% 93% גבוה

 91% 95% 95% 94% 92% 96% בינוני

 93% 92% 93% 93% 89% 92% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון
משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 88% 93% 89% 83% 88% 88% סה"כ

 89% 91% 91% 76% 82% 82% בינוני

 88% 93% 89% 85% 90% 90% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 87% 87% 91% 89% 89% 93% סה"כ

 82% 91% 93% 82% 91% 92% בינוני

 94% 83% 89% 93% 88% 93% נמוך

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71  
 

השתתפות כלפי  הארץ) אזורישאר בצפון וב( בחוגים שילדיהם משתתפים הוריםה: עמדות 17לוח 

  תשע"ח)- (תשע"ט כלכלי-ורקע חברתילפי מגזר שפה  -  המסכימים עם ההיגדים ישיעור :בחוגים

  
לדעתך         

חוג 
בעלות 
שנתית 
סמלית 

הוא 
 אטרקטיבי

חשוב 
לדאוג 

שלילדים 
תהיה 
שגרת 
פנאי 
אחר 

 הצוהריים

השתתפות 
בחוגים 
היא לא 

בזבוז של 
 *זמן וכסף

עדיף 
שילדים 
לא ילכו 
לחוג 
ויעשו 
 שיעורי
 בית

לדעתך 
חוג 

בעלות 
שנתית 
סמלית 

הוא 
 אטרקטיבי

חשוב 
לדאוג 

שלילדים 
תהיה 
שגרת 
פנאי 
אחר 

 הצוהריים

השתתפות 
בחוגים 
היא לא 

בזבוז של 
 *זמן וכסף

עדיף 
שילדים 
לא ילכו 
לחוג 
ויעשו 
שיעורי 

 בית

 תשע"ח תשע"ט        

"ס  בתי
דוברי 
  עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 4% 96% 95% 89% 5% 86% 95% 89% סה"כ
 0% 100% 96% 94% 1% 96% 96% 91% גבוה
 4% 96% 92% 86% 3% 83% 94% 87% בינוני
 4% 95% 100% 95% 15% 80% 98% 92% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 0% 93% 93% 94% 3% 97% 84% 91% סה"כ
 0% 97% 97% 90% 0% 100% 90% 93% גבוה
 0% 90% 90% 98% 0% 35% 76% 100% בינוני
 0% 100% 100% 82% 15% 100% 96% 71% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 3% 90% 94% 82% 5% 92% 96% 72% סה"כ
 4% 93% 90% 82% 4% 92% 95% 72% גבוה
 2% 87% 98% 78% 6% 93% 97% 72% בינוני
 5% 88% 93% 86% 6% 87% 97% 78% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 17% 88% 99% 82% 13% 79% 94% 81% סה"כ
 9% 93% 97% 86% 13% 79% 93% 85% בינוני
 20% 86% 100% 80% 13% 79% 94% 80% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 7% 88% 92% 72% 19% 78% 86% 99% סה"כ
 10% 90% 100% 62% 4% 83% 88% 96% בינוני
 6% 87% 90% 74% 32% 75% 85% 100% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 15% 75% 94% 80% 7% 80% 94% 85% סה"כ
 7% 80% 93% 81% 1% 93% 94% 81% בינוני
 26% 68% 95% 79% 10% 74% 94% 87% נמוך

  ישקף מצב רצוי יותר.* לצורך הדיווח נוסחו ההיגדים מחדש כך שערך גבוה יותר בהיגד 
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השתתפות כלפי  הארץ) אזורישאר בצפון וב( אינם משתתפים בחוגיםשילדיהם  הוריםה: עמדות 18לוח 

  תשע"ח)- (תשע"טכלכלי -ורקע חברתילפי מגזר שפה  - ים עם ההיגדים המסכימ ישיעור :בחוגים

  
חוג          

בעלות 
שנתית 
סמלית 

הוא 
 אטרקטיבי

חשוב 
לדאוג 

שלילדים 
תהיה 
שגרת 
פנאי 
אחר 

 הצוהריים

השתתפות 
בחוגים 
היא לא 

בזבוז של 
זמן וכסף 

* 

עדיף 
שילדים 
לא ילכו 
לחוג 
ויעשו 
שיעורי 

 בית

חוג  
בעלות 
שנתית 
סמלית 

הוא 
 אטרקטיבי

חשוב 
לדאוג 

שלילדים 
תהיה 
שגרת 
פנאי 
אחר 

 הצוהריים

השתתפות 
בחוגים 
היא לא 

בזבוז של 
זמן וכסף 

* 

עדיף 
שילדים 
לא ילכו 
לחוג 
ויעשו 
שיעורי 

 בית

 תשע"ח  תשע"ט        

לא 
משתתפים 

 בחוגים

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 צפון

 4% 96% 87% 88% 7% 91% 94% 88% סה"כ

 5% 95% 77% 80% 0% 97% 97% 90% גבוה

 5% 95% 84% 91% 7% 90% 95% 89% בינוני

 3% 100% 100% 87% 14% 90% 91% 84% נמוך

 ארצי

 13% 83% 84% 83% 11% 88% 93% 85% סה"כ

 20% 88% 80% 89% 11% 85% 96% 84% גבוה

 7% 79% 83% 90% 12% 90% 91% 88% בינוני

 18% 90% 92% 60% 4% 95% 90% 81% נמוך

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 צפון

 22% 71% 88% 97% 15% 82% 93% 80% סה"כ

 11% 82% 93% 89% 17% 86% 77% 76% בינוני

 27% 65% 85% 100% 15% 80% 100% 81% נמוך

 ארצי

 21% 63% 88% 79% 25% 73% 89% 82% סה"כ

 20% 67% 83% 76% 18% 67% 91% 73% בינוני

 22% 60% 91% 80% 28% 76% 89% 86% נמוך
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 החברתיות הנתפסותהסביבתיות ו) על ההשפעות ץארבשאר אזורי הצפון ובתלמידים (ה: דיווחי 19לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי - ורקע חברתילפי מגזר שפה  - שבהשתתפות בחוג

  
חשוב לי         

ללכת 
לחוג 

שמעניין 
 אותי

חשוב לי 
ללכת 
לחוג 

שקל ונוח 
לי להגיע 

 אליו

אני הולך 
לחוג רק 

כי 
ההורים 

שלי 
רוצים 
 שאלך

אני הולך 
לחוג רק 
כי חברים 

י גם של
הולכים 
לחוג 
 הזה

חשוב לי 
ללכת 
לחוג 

שמעניין 
 אותי

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

 תשע"ח תשע"ט        

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 12% 12% 69% 91% 15% 12% 74% 93% סה"כ
 10% 6% 61% 91% 7% 5% 72% 97% גבוה
 15% 14% 66% 95% 20% 14% 72% 91% בינוני
 11% 14% 74% 88% 13% 14% 80% 92% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 7% 6% 56% 92% 9% 9% 63% 90% סה"כ
 5% 6% 60% 92% 4% 6% 61% 95% גבוה
 7% 5% 59% 93% 12% 10% 64% 90% בינוני
 8% 9% 50% 91% 10% 9% 65% 86% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 5% 6% 56% 95% 16% 11% 60% 94% סה"כ
 4% 4% 52% 97% 14% 7% 56% 95% גבוה
 6% 7% 61% 94% 19% 16% 65% 94% בינוני
 8% 10% 57% 92% 19% 17% 62% 90% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

 צפון

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

 37% 34% 77% 81% 43% 36% 80% 87% סה"כ
 33% 27% 73% 76% 36% 25% 79% 88% בינוני
 38% 35% 78% 82% 45% 38% 80% 87% נמוך

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 29% 26% 68% 71% 35% 45% 71% 69% סה"כ
 33% 22% 61% 69% 21% 20% 63% 76% בינוני
 28% 27% 70% 71% 41% 55% 75% 67% נמוך

משתתפים  ארצי
 בחוגים

 34% 33% 67% 75% 48% 42% 74% 80% סה"כ
 21% 23% 60% 76% 40% 27% 71% 90% בינוני
 44% 40% 73% 74% 52% 49% 75% 73% נמוך

  
  

   -  ההשתתפות בתוכניתעל השפעות עתידיות בעקבות  תלמידיםהדיווחי : 20לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -חברתיורקע  לפי מגזר שפה

  
אני חושב       

להירשם לחוג 
גם בשנת 

  הלימודים הבאה

בעקבות 
ההשתתפות 
בחוג גם בני 

משפחה אחרים 
נרשמו לחוג 

 צוהרייםאחר ה

אני חושב 
להירשם לחוג 

גם בשנת 
 הלימודים הבאה

בעקבות 
ההשתתפות 
בחוג גם בני 

משפחה אחרים 
נרשמו לחוג 

 צוהרייםאחר ה

 תשע"ח  תשע"ט      

"ס  דוברי בתי
 עברית

משתתפים 
 בחוג לכל ילד

 26% 69% 31% 77% סה"כ

 24% 68% 23% 78% גבוה

 25% 65% 33% 78% בינוני

 28% 73% 34% 75% נמוך

"ס  דוברי בתי
 ערבית

משתתפים 
 ילדבחוג לכל 

 46% 78% 56% 78% סה"כ

 37% 70% 47% 68% בינוני

 48% 80% 57% 79% נמוך
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סכימים עם המ ישיעור :תוכניתבגינן לא נרשמו לשמחוז צפון על הסיבות ם בתלמידיה: דיווחי 21לוח 

  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -ורקע חברתישפה לפי מגזר  - הנאמר בהיגדים 

לא ידעתי       
על 

 התוכנית

לי אין 
חברים 

שנרשמו 
לחוג 

במסגרת 
 התוכנית

אני לא 
אוהב 
ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 

שעניין 
 אותי

לא ידעתי 
על 

 התוכנית

אין לי 
חברים 

שנרשמו 
לחוג 

במסגרת 
 התוכנית

אני לא 
אוהב 
ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 

שעניין 
 אותי

 תשע"ח תשע"ט      

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
בחוג רק 

 פרטי

 2% 33% 21% 40% 2% 31% 23% 37% סה"כ

 0% 16% 18% 70% 3% 32% 19% 41% גבוה

 2% 42% 20% 30% 1% 28% 23% 38% בינוני

 3% 38% 26% 25% 3% 34% 28% 29% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 29% 32% 4% 16% 25% 25% 11% 22% סה"כ

 34% 26% 6% 42% 33% 29% 8% 34% גבוה

 27% 31% 0% 13% 22% 24% 7% 25% בינוני

 29% 34% 7% 13% 27% 26% 17% 17% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 3% 16% 13% 47% 5% 18% 16% 51% סה"כ

 6% 20% 13% 40% 1% 21% 20% 51% בינוני

 2% 14% 13% 49% 7% 17% 14% 50% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 17% 36% 2% 33% 14% 23% 8% 23% סה"כ

 10% 30% 2% 51% 15% 28% 9% 24% בינוני

 19% 38% 2% 29% 14% 22% 8% 23% נמוך

 

  

המסכימים עם  ישיעור :תוכניתבגינן לא רשמו את ילדם לשסיבות ה עלמחוז צפון ם בהוריה: דיווחי 22לוח 

  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -ורקע חברתישפה לפי מגזר  -  הנאמר בהיגדים

  
מדוע לא רשמת את ילדך לחוג 

במסגרת התוכנית "חוג לכל 

  ילד"?

לא 
שמעתי 

על 
 התוכנית

ילדי לא 
 רצה

ילדי כבר 
רשום 

לחוגים 
 אחרים

ילדי לא 
מצא חוג 
בנושא 
שעניין 

 אותו

לא 
שמעתי 

על 
 התוכנית

ילדי לא 
 רצה

ילדי כבר 
רשום 

לחוגים 
 אחרים

ילדי לא 
מצא חוג 
בנושא 
שעניין 

 אותו
 תשע"ח  תשע"ט      

"ס  בתי
דוברי 
 עברית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 18% 16% 10% 33% 34% 17% 13% 14% סה"כ
 18% 17% 15% 22% 41% 19% 11% 5% גבוה
 19% 17% 11% 35% 39% 19% 10% 14% בינוני
 12% 10% 0% 37% 19% 12% 21% 20% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 27% 9% 28% 25% 20% 6% 30% 26% סה"כ
 32% 6% 32% 12% 28% 10% 25% 18% גבוה
 27% 9% 21% 33% 17% 4% 27% 29% בינוני
 12% 10% 0% 37% 23% 6% 41% 23% נמוך

"ס  בתי
דוברי 
 ערבית

משתתפים 
רק בחוג 

 פרטי

 9% 7% 6% 60% 4% 1% 24% 44% סה"כ
 17% 0% 10% 43% 12% 3% 26% 39% בינוני
 8% 8% 5% 63% 0% 0% 23% 46% נמוך

לא 
משתתפים 

 בחוגים

 6% 4% 16% 52% 6% 8% 20% 61% סה"כ
 4% 12% 18% 34% 12% 16% 26% 53% בינוני
 7% 0% 15% 60% 4% 5% 18% 64% נמוך
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 ישיעור :בגינן לא נרשמו השנה לחוגשסיבות ה על הארץ) אזורישאר בם (תלמידיה: דיווחי 23וח ל
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי - חברתיורקע  לפי מגזר שפה - עם הנאמר בהיגדים המסכימים 

  
מדוע לא נרשמת השנה 

   לחוג?*
אני לא אוהב 

ללכת 
 לחוגים

לא מצאתי 
חוג בנושא 
 שעניין אותי

ההורים לא 
 הסכימו

החוג 
שרציתי היה 

 יקר מדי

לא רציתי 
ללכת לחוג 
בלי חברים 
 שאני מכיר

  תשע"ט    

לא 
משתתפים 

 בחוגים

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 16% 6% 7% 35% 25% סה"כ

 17% 8% 6% 38% 32% גבוה

 16% 4% 8% 33% 22% בינוני

 15% 14% 5% 37% 29%  נמוך

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 13% 4% 13% 18% 62% סה"כ

 16% 4% 5% 30% 54% בינוני

 12% 4% 16% 14% 64% נמוך

  
 תשע"ח

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 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

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 10% 4% 12% 16% 47% סה"כ

 12% 3% 9% 21% 42% בינוני

 9% 5% 13% 14% 48% נמוך

  .לבחור יותר מתשובה אחתאפשר * היה 

  
 ישיעור :לחוג את ילדם השנה רשמוגינן לא בשסיבות העל  הארץ) אזורישאר בהורים (ה : דיווחי24לוח 

  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי - ורקע חברתילפי מגזר שפה  - עם הנאמר בהיגדים המסכימים 

      

ילדי לא 
 רצה

ילדי לא 
מצא חוג 
בנושא 
שעניין 

 אותו

המחיר של 
החוג יקר 

 לי

אין חוגים 
באזור / לא 

 ידעתי

בגלל עומס 
בלימודים 

ו/או 
התחייבויות 

 קודמות

אני לא 
מעוניין 

לרשום את 
ילדיי 
 לחוגים

פספסתי 
את 

 ההרשמה

 תשע"ט     

לא 
משתתפים 

 בחוגים

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 3% 2% 3% 9% 14% 18% 41% סה"כ

 2% 3% 3% 9% 12% 18% 45% גבוה

 1% 0% 4% 8% 15% 18% 37% בינוני

 6% 2% 4% 9% 19% 14% 33% נמוך

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 0% 1% 4% 21% 20% 2% 20% סה"כ

 2% 5% 8% 17% 11% 4% 34% בינוני

 0% 0% 3% 22% 22% 1% 15% נמוך

  
 תשע"ח

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 - - - 9% 21% 28% 15% סה"כ
 - - - 11% 10% 22% 11% גבוה
 - - - 9% 22% 35% 12% בינוני
 - - - 4% 31% 19% 29% נמוך

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 - - - 30% 14% 12% 10% סה"כ
 - - - 20% 15% 14% 11% בינוני
 - - - 35% 13% 12% 9% נמוך
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  -מחוז צפון) על ההרשמה לחוג בתוכנית ולחוג שלא בתוכנית בהורים (ה: דיווחי 25לוח 
  תשע"ח)-(תשע"טכלכלי -ורקע חברתישפה לפי מגזר 

  
ילדך לחוג  האם רשמת את

 זה...
חשבון  על

 חוג אחר
חוג  לענוסף 

 אחר
כחוג יחיד, 
לא בנוסף 

 ולא על
חוג  חשבון

 אחר

חשבון  על
 חוג אחר

חוג  לענוסף 
 אחר

כחוג יחיד, 
לא בנוסף 

 ולא על
חוג  חשבון

 אחר
 תשע"ח תשע"ט      

משתתפים 
בחוג לכל 

 ילד

בתי"ס 
דוברי 
 עברית

 36% 60% 4% 39% 54% 7% סה"כ

 26% 72% 2% 18% 74% 8% גבוה

 23% 73% 3% 39% 55% 6% בינוני

 72% 21% 6% 62% 31% 8%  נמוך

בתי"ס 
דוברי 
 ערבית

 51% 43% 6% 72% 23% 5% סה"כ

 48% 43% 9% 51% 44% 5% בינוני

 52% 43% 5% 79% 16% 5% נמוך

  

  

  

  


