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 פתח דבר

 

" אור לילד ביישובי הנגב"ח מחקרי המסכ� את המפעל המיוחד "אנו שמחי� להגיש לעיונכ� דו

מלאכי  קריית, נתיבות, ערערה בנגב,  תפרח– תוכנית להפעלת מועדוניות יו� בחמשה ישובי�  –

 .גת וקריית

 

בעיר  ילדי� עבורמפעילה שירותי רווחה העמותה , "בית מוריה"היוזמה לתוכנית באה מעמותת 

ומהישוב , מהישוב החרדי תפרח שבמועצה אזורית מרחבי�, שבע וביישובי הדרו� האחרי� באר

 .הבדואי ערערה בנגב

 

היזמי� ראו במועדוניות כלי ואמצעי העשרתי חשוב לטיפוח ילדי� בפריפריה החברתית 

 .והגיאוגרפית בישראל

 

 לא רק כלי , ראה בסיוע לתוכנית זו,המוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר� למפעלי� מיוחדי�

  לאוכלוסיות בסיכו� אלא אמצעי להעצי� ולהקנות לעמותות ישירפיתוח שירות רווחה

 .השירות ביישוב�קידו�  ועובדי רווחה כלי� מקצועיי� להמפעילות

 

של חיזוק שימשה ה� כמפעילת התוכנית וה� כמודל לפיתוח תהלי� קהילתי " בית מוריה"עמותת 

 . שכלל עמותות  מקומיות ומחלקת רווחה המקומיי�הגורמי�

 

, המעקב המחקרי מצביע על כ� שרק חלק מהמטרות הארגוניות והחינוכיות של התוכנית הושגו

תפרח ובערערה במושב היה , המקומות שבה� מטרות התוכנית הושגו במידה משמעותיתכאשר 

 .בנגב

 

כוז והחדרת המודל הקהילתי לחמשה  ברימאתגרלקחה על עצמה תפקיד " בית מוריה"עמותת 

 .ישובי� שוני� זה מזה

 

 והמקצועי של ארגוניבמבנה ה,  היה בהרכב אוכלוסיית היעד בי� חמשת הישובי�השוני

 . בישובי�בצרכי� ומגוו� השירותי� הקיימי�, המפעילי�

 

 .המאמ� של העמותה להפעיל את התוכנית היה כ� ומקצועי לאור� כל התקופה הניסיונית

ו ליהובש ושנרתמו לתוכניתעל , ולצוותו המסור" בית מוריה"ל "מנכ,  למר אבי וורצמ�נו מודי�א

 . ולוועדת ההיגוי שליוותה את פיתוח התוכנית בחמשת הישובי�  לכל השותפי�.אותה

 

 .על תרומתה היחודית לפיתוח התוכנית, רכזת מפעלי� מיוחדי� ,תודה מיוחדת לגב טניה לי�

 



והעמותות  על קשיי� רבי� של הארגוני� ההצטמצמות התוכנית בשנה השלישית מצביע

לא גיבוי של המשרדי� הרלוונטיי� וללא אוכלוסייה חזקה ל שירותי רווחה ספק לותהמקומי

 .שמשתתפת במימונ�

 

שמביא ממצאי� ארגוניי� וכמותיי� ביחס לתהלי� , ר יאיר עמר�"יד ד הליווי המחקרי בוצע על

 .קות התוכניתותפו

 

ר עמר� על עבודתו המקצועית והמסורה ומקווי� שהמודל להפעלת מועדונית "אנו מודי� לד

יסייע למקומות נוספי� להפעיל ולייש� שיטות עבודה מקצועיות , ח"ידו בדו שמוצע על

 .ושיטתיות

 

 

 

 

 

 

 

 מוראי�שרית ביי�

 מנהלת תחו� מפעלי� מיוחדי�

 

 

  
 
 



 חברי ועדת ההיגוי 
 
 
 
 
 
 
 

 ל בית מוריה" מנכ–מר אבי וורצמ�  �

 בית מוריה, 2003�4 מנהלת הפרויקט בשני� –דפנה פורר קרמר ' גב �

 בית מוריה, 2004�5 מנהלת הפרויקט בשני� –ולרי לוי ' גב �

 בית מוריה, 2005�6 מנהל הפרויקט בשני� –מר נחמיה ליפשי�  �

 2005�06 רכז נתיבות –מר שחר שלו�   / 2003�05 רכזת  נתיבות  –הילה לנדאו ' גב �

  קריית גת–" אורות הקריה"ל עמותת " מנכ–מר משה גבאי  �

 2003�05"  אורות הקריה",  רכזת קרית גת–הילית  רודריגז ' גב �

 2005�06" אורות הקריה "– רכז קרית גת –מרי איתי פרידלנדר  �

  קריית מלאכי�ל עמותת מרכז נריה" מנכ–מר שמעו� חז�  �

  מרכז תורני בקרית מלאכי–ישיבות מרכז נריה  רכזת –מיכל חז� ' גב �

 מרחבי� . א.  רכזת  מושב תפרח במ–פנינה קופרשטוק ' גב �

 ערוער. א.לשירותי� חברתיי� במ'  מנהלת המח–מר אטלב אבו עראר  �

  חוקר מלווה–ר יאיר עמר� "ד �

  המוסד לביטוח לאומי– מרכזת פרויקטי� בקר� למפעלי� מיוחדי� –טניה לי� ' גב �

 

 

  



 תמצית

 

קרית מלאכי , נתיבות, ערערה בנגב,  תפרח–פרויקט אור לילד התבצע בחמישה יישובי� בנגב 

שנתי זה לקחו על עצמ� המוסד לביטוח �ויקט דובפר. ה"ד ותשס"וקרית גת במהל� השני� תשס

 . לאומי ועמותת בית מוריה לסייע בפיתוח מער� מועדוניות יו� לילדי� בבתי הספר ובגני הילדי�

 

התבצע על מנת להערי� את הפעילות ואת ) 2006 עד  פברואר 2004ממר� (מחקר מלווה זה 

 :ורי�תוצאותיה תו� כדי מת� משוב במהל� הפעילות בשני  מיש

הקמה והפעלה של מועדוניות יו� כשהמטרה היא שיפור במצב�   .א

 .חינוכי של הילדי��הסוציאלי

קהילתי המבקש להקי� מער� קהילתי שיוכל לתת �הממד הארגוני .ב

 . המשכיות לפרויקט המועדוניות

       

 ,מסקירת הספרות המקצועית אנו למדי� כי בתקופה זו של מיתו� ושל צמצו� משאבי� לרווחה

הנפגעי� מכ� ה� ילדי� . הול� וגובר הפער החברתי וגדל מספר המשפחות העניות בישראל

ילדי� אלה ה� . החיי� במשפחות חלשות אשר חיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל

נראה , על רקע זה. ילדי� חסרי שוויו� הזדמנויות בחברה הישראלית וחלק� ה� ילדי� בסיכו�

בות לשיפור מצב� של ילדי� אלה הוא אחד האתגרי� החשובי� ביותר שפיתוח שיטות התער

 . העומדי� בפני החברה הישראלית

 

מועדוניות יו� ה� מסגרות חינוכיות . אחד הפתרונות המוצעי� לילדי� אלה ה� מועדוניות יו�

 ה� נותנות תמיכה חינוכית וחברתית לילדי� ובעקיפי�. וטיפוליות לשעות אחר הצהריי� לילדי�

חלק ניכר . תמיכה חברתית למשפחות במצוקה בלא צור� להוציא את הילד לסידור חו� ביתי

ארוחת (בהזנה , רגשית�במת� תמיכה אישית, מפעילות הילדי� מתמקד בהעשרה לימודית

 . הפגתית�וכ� בפעילות חברתית) צהרי�

 

בדר� . ו� משלי�אחת המטרות המרכזיות של המועדוניות מוגדרת כהשגת יכולות לימודיות וחינ

המוסרי וההתפתחות , כלל נבחנו במחקרי� תוצאות במישור הלימודי ופחות במישורי�  החברתי

ליצור , בחלק מהמועדוניות שנבחנו ברחבי העול� היתה הצלחה ליצור בית ח� לילדי�. הפיזית

 . מסגרת לימודית וחברתית ולהעניק חינו� ותקווה לילדי� השוהי� בה

 

 . � שופר מצב� של הילדי� בתפקוד ובהבנת הנקראבמחקר זה נבדק א

 

לקח על עצמו להפעיל מער� של מועדוניות , בסיועו של המוסד לביטוח לאומי, ארגו� בית מוריה

ארגו� בית מוריה זכה ). קרית מלאכי וקרית גת, נתיבות, ערערה בנגב, תפרח(יו� ביישובי הנגב 

הארגו� , ואכ�. ו לטובת ילדי� ונוער במצוקה על פעילות"מג� לילד"בעבר בפרס ראש הממשלה 



התגייס והפעיל חמישה ארגוני� קהילתיי� לפיתוח וטיפוח מועדוניות יו� לילדי� בשני�  

 . ה"ד ותשס"תשס

 

פעלו בארבעה מתו� חמשת יישובי הפרויקט מועדוניות יו� לילדי� ה� , ד"בשנת הלימודי� תשס

היישוב החמישי לא ניתנה לחוקרי� , בקרית גת. 2004 מר� �בבתי הספר וה� בגני� החל מפברואר

 .ה"ד לתשס"ביישובי� אלה בוצעה ג� פעילות קי� ענפה בי� תשס. אפשרות לצפות בפעילות כזו

 

מועדוניות בשני יישובי� , 2004אוקטובר , ה החלו לפעול במועד המתוכנ�"בשנת הלימודי� תשס

לכו והתמקצעו ע� חלו� הזמ� תו� כדי הפרויקטי� ביישובי� אלה ה. תפרח וערערה: בלבד

הדרכה ופעילות עשירה בהנחיית מנהלת , הפרויקטי� קיבלו הכוונה. דיאלוג פורה ע� בית מוריה

הפרויקט כשהיא מגייסת לצור� כ� גופי� שוני� ומפעילה לצור� זה ג� את המשוב שסיפק 

 . המחקר המלווה מטע� המוסד לביטוח לאומי

 

בקרית גת החלה פעילות באמצע : ה היתה מלווה בקשיי�"ה בתשסביישובי� האחרי� ההפעל

ה כשבית מוריה מרכזת ואחראית למערכת מבחינה כספית א� לא מבחינה "שנת הלימודי� תשס

שתי מועדוניות בלבד כשאחת מה� , באיחור ניכר, בקרית מלאכי החלו לפעול. מקצועית�תוכנית

צ בג� "בנתיבות התקיימה פעילות אחה. � השנהפועלת באי שקט ולא התייצבה בפעילותה עד לתו

פעילותה של מועדונית זו לא התייצבה והיא . ילדי� ונפתחה מועדונית אחת לילדי בית הספר

 .נסגרה לאחר שני חודשי פעילות

 

 משפחות הילדי	 במועדוניות

כי מדובר במשפחות ברוכות ילדי� בערערה ובתפרח ובמשפחות ע� מעט ילדי� בקרית , נמצא

מרבית� של ראשי . מצב� הבריאותי של הורי הילדי� תקי� בדר� כלל.  לאכי ובנתיבותמ

מצאנו כי רק חלק קט� מדווחי� על קשר ע� לשכת הרווחה המקומית ומעטי� . המשפחה עובדי�

נראה כי המשפחות ה� לא משפחות , א� כ�. בלבד מדווחי� על קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

בשכונות , לק� ע� ילדי� רבי� וה� גרות במקומות רחוקי� מהמרכז א� ח"בעייתית�רב"מצוקה 

 . גיאוגרפית�מצוקה ובפריפריה החברתית

          

אזכיר כי הרעיו�  של התוכנית הוא הקמה של מסגרת המש� , קוד� שאתייחס לאופ� הביצוע

נראה ,  זהרעיו�. מספר שעות ביו� מספר פעמי� בשבוע, לפעילות הילדי� בתו� כותלי בית הספר

לא היתה , בית הספר ממילא פנוי בשעות אחרי הצהרי�, טוב מבחינת יחסי עלות תועלת שכ�

. ולכ� היא חסכונית במשאבי�. חשמל ועוד, �ניקיו, אי� הוצאות של ארנונה, השקעה בציוד בסיסי

 ומבחינה זו היא יכולה לתת העדפה מתקנת לחלק, התוכנית מתכוונת לטפח ילדי� הזקוקי� לכ�

 . מהילדי� ולאפשר לה� שוויו� הזדמנויות להשתלבות חברתית בעתיד

 

 : על פי הספרות המקצועית–התוכנית כוללת שלושה חלקי� שכל אחד מה� בנפרד הוא נכו� 

 ).בעיקר  הכנת שעורי�(העשרה  לימודית  •



 ).הזנה(ארוחת צהרי�  •

  ). אקספרסיבית וכדומה, חינוכית, הפגתית, חברתית(פעילות נוספת  •

 

למדו והתקדמו , הארגוני� הקהילתיי� אות� הפעילה ופיתחה בית מוריה לצור� הפרויקט

ארגוני� , ע� זאת. �במהל� הפעילות ובערערה א� הקימו עמותה חדשה לצור� פיתוח שירותי

 .  רווחה בכלל ומועדוניות לילדי� בפרטיאלה לא בשלו להמשי� בגיוס כספי�  למע� פיתוח שירות

 

ה מסיבות "הארגוני� אות� הפעילה לא הצליחו להפעיל חלק מהמועדוניות בתשסבית מוריה ו

בגלל קושי ארגוני . בגלל קשיי� טבעיי� הקיימי� בעבודה ע� מקומות חלשי� בפריפריה:  שונות

וג� עקב בחירת כח אד� לניהול הפרויקטי� . ארגוניי��בסכו� חוזי עבודה וקושי ביחסי� בי�

ללא ידע ,  ואשר גר� לבחירת אנשי� ללא כישורי� מתאימי� למשימההמקומיי� בהלי� לא נכו�

 .  בניהול�בארגו� ובלא ידע וניסיו

 

 דרכי ארגו� והקמת המועדוניות

. דרכי קבלת הילדי� למועדונית אינ� מסודרות ולא בהכרח שרתו את התפוקות הרצויות

אי� ,  של חברי וועדת הקבלה לילדי�אי� פירוט, אי� דרכי מיו�, במועדוניות אי� נוהל קבלת ילדי�

ג� פתיחת חלק מהמועדוניות באיחור נראתה .  הסכ� בי� המשפחה לבי� מפעילי המועדונית

בהמש� נמצאה נשירה גבוהה של ילדי� מהמועדונית אשר מוסברת על ידי ההלי� הלא . כמכשלה

 .  הלימודי�בתחילת שנת,  לפי התכנו�, פתיחת המועדונית�מסודר של קבלת הילדי� ואי

 

 הפעילות במועדוניות        

השתפרה במהל� שנת הלימודי� והיתה סבירה וא� ) אלה שנפתחו ושפעלו(הפעילות במועדוניות 

היו לה� תוכניות : עיקר הפעילות הקבועה והשיטתית נצפתה בתפרח ובערערה. טובה ביותר

 היתה חלשה העל העשייבקרית מלאכי ובנתיבות הבקרה . עבודה לפי חודשי� ולפי שבועות

בקרית מלאכי היו תוכניות פעילות מאורגנות ויפות . והפעילות היתה פחות מסודרת וקבועה

 . לא היתה התאמה בי� התוכנית לבי� הביצוע במועדונית, ביותר א� כאמור

 

. בכל הפרויקטי� לא בוצע מעקב מסודר ושיטתי אחר מצב הילדי� ובקרה של תוצאות שהות�

לא לכול� יש את תעודות הלימודי� ואי� ריכוז , ו� תעודות בית הספר לקה בחסרכל נושא איס

בכל הפרויקטי� בדקו נוכחות באמצעות ד� בדיקת נוכחות יומי המצטר� , ע� זאת.  וארגו� שלה�

 . לריכוז חודשי של ימי הפעילות לכל ילד

 

יטריוני� החשובי� זהו אחד הקר. קיו� הפעילות כשלעצמה היא תוצאת ביניי� חשובה ביותר

המשולבת משלושת , ע� צוות יציב, עצ� קיומה של הפעילות הקבועה: להערי� מועדוניות יו�

תפרח וערערה , כי בשני היישובי�, נמצא). הזנה ופעילות חברתית, העשרה לימודית(התחומי� 

 . ענפה ומעניינת ע� שלושת המרכיבי�, היתה פעילות קבועה

 



ע� . בכל המובני�, על שביעות רצו� גדולה מהפרויקט ומהפעילותהילדי� וההורי� מדווחי� 

 תברור כי המשפחות והילדי� שהשיבו לשאלוני� ה� אוכלוסיה סלקטיבית ומעוניינ, זאת

 . נשרו מהתוכנית, כנראה הלא מרוצי�, בפרויקט וה� אלה שנשארו לאחר שהאחרי�

       

 תוצאות סופיות   

התרכזנו במקומות שבה� פעלה , )הישגי�, תפוקות(יות על מנת לבחו� את התוצאות הסופ

 .תפרח וערערה: התוכנית לכל אור� השנה

 

 שיפור בהבנת הנקרא

.  הושוותה לבדיקה הראשונה שנמדדה בתחילת השנה, ה"בסו� שנת תשס,   הבדיקה השניה

 ציוני� ילדי� רבי� קיבלו: בערערה מצאנו כי בתחילת השנה היתה בעיה של קושי בהבנת הנקרא

 .    נמוכי� וחלק מהילדי� לא ידעו כלל קרא וכתוב

  

כי היה שיפור מובהק בהבנת הנקרא של ילדי ערערה , בהשוואה בי� שתי המדידות נמצא

קיבלנו הערכות מההורי� ומהמחנכי� כי השיפור ייחודי לילדי� , בנוס�. המשתתפי� במועדונית

נסייג את ייחוס ממצא זה להצלחת ,  ע� זאת.אלה ונובע מההשתתפות שלה� במועדוניות היו�

נזכיר כי חלק מהילדי� שלא ידעו קרא , המועדוניות בכ� שאי� לנו קבוצת ביקורת במחקר זה

וכתוב לא נבחנו בפע� השניה וג� יתכ� שחלק מהשיפור במצב הלימודי  נובע ממשתני� 

 ). הלימוד בבית הספר ועוד, גדילה(מתערבי� שוני� 

 

 ילדי הג� בתפרחשיפור בתפקוד 

על מנת לזהות התפתחות , בקרב ילדי הג� בתפרח בדקנו תפקוד בתחילת השנה ובסופה

נמצא כי יש שיפור ניכר בציוני הילדי� במועדוניות הגני� בארבעה מתו� , אכ�.  והתקדמות

. התפתחות השפה ותפקוד חברתי, מוטוריקה עדינה, תפקוד כללי: חמשת המשתני� שנבדקו

משמעות� של ממצאי� אלה . שי שהוא מוטוריקה גסה לא נמצא שהתרחש שינויבמשתנה החמי

חוסר ההתפתחות במוטוריקה . היא שבתפרח התפתחו והתקדמו ילדי הג� במהל� שנת הלימודי�

ההורי� בגני הילדי� ייחסו את . הגסה מתאי� להערכתנו שחסרה לה� פעילות בתחו� זה

ג� כא� נסייג את , למרות זאת. לות המועדוניותהשיפור במצב הילדי� לעצ� השתתפות� בפעי

ההערכה האפשרית שהישג זה נובע מהפעילות במועדונית ונזכיר כי לא היתה לנו קבוצת ביקורת 

 .לוודא שההתערבות במועדונית היא זו שגרמה להתפתחות שנצפתה

 

רצו� היתה שביעות , ביישובי� תפרח וערערה פעלו המועדוניות על פי התכנו�,   לסיכו�

קרית מלאכי , בקרית גת.  מהפעילות ובתו� שנת הפעילות נמצא שיפור במצב� של הילדי�

בקרית גת היה קושי בביצוע הבקרה . ונתיבות התקשו לפתוח את המועדוניות על פי התוכנית

כי בשלושת היישובי� האלה לא נתקבל דווח על , נית� לומר. ובמעקב אחר הפעילות ותוצאותיה

 . מספקת ולא נית� היה לזהות תפוקות בפעילות זופעילות ברמה 
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 מסגרת תאורטית

 

פערי� חברתיי� הולכי� וגדלי� בי� . לאחרונה הולכת וגוברת תופעת העוני בחברה הישראלית

יכולת השפעה , קשרי�, משאבי� כספיי�, חינו�(בי� בעלי האמצעי� החברתיי� , העשירי� לעניי�

ברתית  ההדרה ח, למעשה. לבי� החסרי� אות�) שוויו� הזדמנויות וכדומה, לגיטימציה, חברתית

)Social Exclusion (של קבוצות אוכלוסיה שונות הולכת ומתרחבת ומכילה , המתלווה לעוני

משפחות חד הוריות , אנשי� השוני� מבחינה דתית, נכי�, קשישי�, אוכלוסיות של עולי� חדשי�

 ). Room, 1995 ;  Berghman, 1995 ; Schram, 2000;2002,  ראה סטריאר(ומהגרי� 

 

משפחות ע� ילדי� : ה אתמקד באוכלוסיה רגישה ופגיעה במצב החברתי הקיי�בדוח מחקר ז

 .  החיי� בפריפריה

 

לאי , הפריפריה הגיאוגרפית הקשורה ג� לריחוק ממוקדי השפעה(התושבי� החיי� בפריפריה 

אינ� שווי� בהזדמנויות לשילוב , )ולריחוק ממרכזי חינו� ותרבות, שיתו� בקבלת החלטות

ביישובי� אלה . הנגב ויישובי הספר, הגליל,  אלה ה� בעיקר עיירות הפיתוחמקומות. חברתי

רמת העוני גבוהה יותר וה� נתוני� לפחות הזדמנויות להתפתחות , מערכות החינו� חלשות יותר

 ).1992, ליאו�(חברתית ) מוביליות(

 

 וה� חיי� למעשה בשולי החברה הישראלית, ילדי� החיי� במשפחות חלשות וג� בפריפריה

ילדי� חסרי הזדמנויות חברתיות לצבור יכולות ולהתפתח כ� שיוכלו להשתלב : ילדי� בסיכו�

נראה שפיתוח שיטות התערבות , על רקע זה. כאזרחי� שווי� בחברה הישראלית לאחר מכ�

לשיפור סיכויי שילוב� של המשפחות והילדי� חסרי ההזדמנויות בחברה הוא אחד האתגרי� 

 . ומדי� בפני החברההחשובי� ביותר הע

 

חלק מהסיבות ה� . טיפולית�קיימות סיבות רבות ושונות לצור� של החברה בהתערבות חינוכית

בתקופה זו העוני הול� . בחברה המודרנית בכלל ובישראל בפרט, עקב ההתפתחויות בעיד� שלנו

כויות במשפחות חד הוריות ובמשפחות ע� נ, וגובר באזורי הפריפריה ובקרב משפחות עולי�

תוצאה של אלה היא יצירת ילדי� נזקקי� ). נפשית או רקע של התמכרות, נכות פיזית(למיניה� 

, המשאבי� שיש לחברה המודרנית, ע� זאת. רבי� או ילדי� הנמצאי� בסיכו� ועל ס� נזקקות

הקושי לספק את כל הצרכי� על ידי . להקצות לטיפול בילדי� הולכי� ופוחתי�, וישראל בתוכ�

עליית הגיל הממוצע של ,  דהיינו"הפיכת שער� של האוכלוסיות לאפור" הוא משו� החברה

וה� בגלל הטכנולוגיה ) עקב ילודה נמוכה ומש� חיי� ארו� יותר(התושבי� בחברה המודרנית 

 ותוספת דרישה �ספציאליזציה הגורמת ליוקר במת� השירותי, החדשה המזהה צרכי� חדשי�

, אהרלה וגארדינר, בשרוב( של הצרכי� שיש לילדי� בתקופה זו עקב הזיהוי, המצד האוכלוסיי

1998 .( 

      

, שהייתה נהוגה באר� מאז תקופות העלייה הגדולות, הפניה של ילדי� בסיכו� לסידור חו� ביתיה

, בנוס� לכ�. נראית כיו� יקרה ביותר ואנו מודעי� ג� לנזקיה ביצירת תלותיות לטווח ארו�
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 או לאומנה גורמת להפסד ההזדמנות לטפל בילדי� במסגרת בית� ההוצאת ילדי� לפנימיי

במידת , מתפתחת כיו� תנועה להעדי�, כתוצאה מאלה. וקהילת� ולטפל במשפחת� בו זמנית

 . את הישארות הילד במסגרת משפחתו ולאפשר את מת� הסיוע והתגבור בקהילה, האפשר

 

 רווחה י את מקו� המדינה במת� שירותארגוני� וולנטריי� רבי� הולכי� ותופסי�, בתקופתנו

חלק מהארגוני� עושי� זאת באופ� המקבל הכרה ציבורית ומימו� ציבורי , למעשה). 1988, קרמר(

חלק אחר מארגוני המגזר השלישי . בשותפות ע� הרשויות המוסמכות, בדר� כלל, וזה נעשה

, יתכ�, ובכ�) פיתוח מעני�, השגת מימו� פרטי, זיהוי הבעיה(מחלי� את הרשויות במובני� רבי�  

 או הנמצאי� �מאפשר לרשויות להתנער מאחריות� לרווחת תושבי המדינה הזקוקי� לשירותי

 ).1998,  שמיד; 1994,  גל;1988,  קרמר;1988, דורו�(במצב משברי זמני או מתמש� 

  

 שינוי .מערכת הינה אוס� של מרכיבי� התלויי� זה בזה. נית� לראות את המועדונית כמערכת

למערכת פתוחה יש יחסי גומלי� ע� הסביבה . באחד מהמרכיבי� יגרו� לתנועה במרכיבי� אחרי�

למערכת הנוטה להסתגרות בתו� עצמה יש נטיה לדעיכה ). 1987, ראה גזיאל. (וע� מערכות אחרות

של משאבי� לארגו� לצור� עיבוד והמרה של חומר ) Input(כל מערכת דורשת תשומה  .  ולקמילה

אפיו� זה מחייב את . כתוצאה מעבודתה)   או תוצאותOutput(הגל� ומתאפיינת בהשגת תפוקה 

הארגו� להיות בקשר ע� הסביבה שלו ולהתאי� את עצמו לסביבה כדי לשרוד ולהתפתח 

)Etziony, 1961  .(נית� להגדיר את פרויקט המועדוניות כמערכת פתוחה אל הסביבה שלה .

מתכוונת להיות מושפעת מהסביבה הקהילתית ,  שלה בילדי�בנוס� לטיפול, המועדונית

 . ומההורי� ולהשפיע עליה� לטובה

 

 דחק וצור� בתמיכה חברתית וחינוכית

משפחות ברוכות ילדי� אשר נתונות במשבר זמני או מתמש� מתקשות לחנ� את ילדיה� בכוחות 

 כישורי� רבי� והשקעה הוא מצרי�. התפקיד ההורי במשפחה הוא תפקיד מורכב ותובעני. עצמ�

 and(קושי נוס� הוא קיומ� של לח� ודחק ). 1982, כה�(רבה על מנת להצליח בו וא� להנות ממנו 

Strain Stress (להשתייכות המשפחה , לילדי� ע� בעיות חינוכיות, מתמש� הקשור לריבוי ילדי�

בעיות רגשיות ואחרות , קשיי זוגיות, או לבעיות כלכליות) בדואי�, ערבי�, חרדי�(למגזר מיוחד 

חברה בתמורות , הדבר נכו� במיוחד בחברה המודרנית). 1987, מאיר וברנע; 2002, ראה שאד�(

הציפיות מההורי� הולכות וגדלות והילדי� זקוקי� ליותר משאבי� על מנת , שבה הידע גדל

רי� א� ניקח בחשבו� את הצרכי� הגוב).  1985, דורו�(להתמודד כאזרחי� שווי� בחברה 

נוכל להבי� את , והמשתני� בחברה ואת ההשפעה שיש למשברי החיי� על הקושי לתפקד כהורה

ייאוש וחוסר אמפתיה , עייפות, לח�, דחייה, כעס: הרגשות המתלווי� להורות בתנאי חיי� כאלה

 ). 1982, כה�(שמגלי� הורי� בזמני מצוקה , לילד

 

לדי� הגדלי� במשפחות ברוכות ילדי� החיות על רקע זה  נדרשת תמיכה רבה ה� בהורי� וה� בי

התמיכה הנחוצה היא לעיתי� במישורי� החברתי והרגשי ולעתי� היא תמיכה מעשית . במצוקה

מוסדות קהילה בתחו� חינו� ורווחה נקראי� להתגייס כדי לעזור . במשאבי� ובאפשור זמ� פנוי

יש להתרכז באוכלוסיות , �לדעת מחברי� שוני). 1982, ראה כה�(להורי� למלא את תפקיד� 
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למנוע נשירה מבית הספר והידרדרות , החלשות ביותר על מנת למנוע כישלונות לימודיי� עמוקי�

המטרה היא התערבות חינוכית שתביא לטיפוח הילד ולמניעת ניתוקו החברתי . לשולי החברה

 ).1984, אדלר וסבר(בגיל ההתבגרות 

 

 מועדונית יו� כמסגרת לתמיכה חברתית

פועלות באופ� שונה א� , )Out-of-School time programs או  centers  Day care(ועדוניות יו� מ

המשות� לה� שה� נותנות תמיכה חינוכית וחברתית לילדי� ובעקיפי� תמיכה חברתית למשפחות 

חלק ניכר מפעילות הילדי� ). 1997, ראה שנפלד(במצוקה בלא להוציא את הילד לסידור חו� ביתי 

ראה האגודה (בהזנה , רגשית�בתמיכה אישית, בהעשרת הלמידה, קד בהכנת שעורי ביתמתמ

באר� נקראות תוכניות אלה בשמות . הפגתית�וכ� בפעילות חברתית) ללא תארי�, לקידו� החינו�

עד שבע בערב , לשעות ארוכות יותר, בדר� כלל, שוני� ובה� הש� פנימיית יו� א� שזו מתכוונת

 עקב פעילותה "מועדונית"במחקר זה אקרא לתוכנית בש� . שה ימי� בשבועולפעילות במש� שי

 . �החלקית בשעות שלאחר סיו� הלימודי� הפורמליי

 

, בנאו(אחת המטרות המרכזיות של המועדוניות מוגדרת כהשגת יכולות לימודיות וחינו� משלי� 

ות במישור הלימודי בדר� כלל נבחנו במחקרי� תוצא). 2001חטאב ורסקי� , סביליה�דה; 1998

לא בהכרח , ע� זאת ). Simpkins, 2003(המוסרי וההתפתחות הפיזית , ופחות במישור החברתי

;  1991, גנני ופדידה, חדד( לימודיי� �מוצאי� קשר בי� השתתפות פעילה במועדונית לבי� הישגי

Harvard Family Research Project,  2004  .(ו� בסיסיותבחלק מהמועדוניות יש בעיות ארג ,

חטאב ורסקי� , סביליה�דה; 1998, בנאו(קשיי הקמה ובעיות בבקרה על הפעילות ועל תוצאותיה 

מסגרת לימודית וחברתית , "בית ח�"נמצא כי בחלק מהמועדוניות יש הצלחה ליצור ). 2001

נת בבחי). 1987, כפיר ושפירא; 1998, בנאו(ומסגרת המעניקה חינו� ותקווה לילדי� השוהי� בה 

תוצאות לפעילות נמצא כי ההשתתפות בפעילות נמצאת בקורלציה ע� מיומנויות תקשורת 

פחות דיכאו� וירידה בבעיות התנהגות , פחות תחושת בדידות אצל הילדי� שהשתתפו, גבוהות

)Simpkins, 2003  .( נית� לראות שתוצאות טובות יותר נמצאו דווקא בקרב ילדי� ממשפחות

 ,Marsh(שהשתתפו בתוכניות המועדונית בהשוואה לבני מעמד הביניי�      בעלות הכנסה נמוכה 

 לימודיי� במישורי� �נמצא קשר בי� השתתפות בפעילות המועדונית לבי� הישגי, כמו כ�). 1992

 הבאוכלוסיי, )נשירה מלימודי� וסיו� בית הספר�אי, ציוני� גבוהי�, הכנת שעורי בית(שוני� 

 .)Posner & Vandell, 1994(לית  כלכ�חלשה מבחינה חברתית

 

 : בבדיקת איכות המסגרות לסיוע לילדי� אפשר להתייחס לשתי רמות של משתני�

 המתארי� חוויות יו� יומיות של הילדי� המעודדות או מעכבות – �משתני� תוכניי. א

 . התפתחות

� ואלו  המשקפי� את מדיניות ההפעלה של המעו� ע� המבוגר המחנ–משתני� ארגוניי� . ב

 . הכרוכות במגע ע� הסביבה הפיזית והילדי� האחרי�

אחד המרכיבי� המשמעותיי� נמצא ביציבות של דמות המחנ� ביחס להתפתחות הרגשית של 

רמת הכשרת המחנכי� לתפקיד המיועד וההדרכה שלה� נמצאו כחשובי� ביותר . הילדי�
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�ל המחנ� ותוכנית טיפוליתמידת האוטונומיה בקבלת ההחלטה ש, בנוס�. להתפתחות הילדי�

נמצאו כמשפיעי� על , פיתוח כישורי� קוגניטיביי�, חינוכית ע� הדגשי� של העשרה לשונית

מרכיב חשוב נוס� היה מגע שוט� בי� המחנכי� לבי� הורי הילדי� . איכות המסגרת החינוכית

 ).1985, רוזנטל ושמעוני(

 

יו�  �שתתפות הילדי� במועדוניתאחת השאלות החשובות בתחו� זה היא איזה מידה של ה

סקירה של מחקרי� שוני� ). Simpkins, 2004(מספיקה כדי ליצור תוצאות חיוביות עבור הילדי� 

) כמות ההשתתפות(בתחו� מועדוניות היו� מראה כי יש קשר בי� מידת ההשתתפות בפעילות 

ת מוסי� על השגת השתתפות במגוו� רחב של פעילויו, לבי� השגת תוצאות חיוביות ויותר מכ�

 & Elder, et al, 2000 ; Gerber, 1996 ;Baker;(התוצאות יותר מאשר בפעילות מסוג אחד 

Witt, 1996 ;Marsh & Kleitman, 2002 .(יש בעיה לא פשוטה לזהות השגת תוצאות , ומצד שני

 מאחר שהפעילות היא חלקית מאוד ומתקיימת, בפעילות כזו מאחר שה� קשות למדידה והערכה

במקביל לפעילויות אחרות בחיי הילדי� וג� בגלל שהפעילות מתכוונת למנוע תהלי� לא רצוי 

 ). 1987, ראה כפיר ושפירא(

 

 )שביעות רצו� ומחויבות לארגו�, הדרכה, מיו�, גיוס(ניהול משאבי אנוש בעמותה 

ב זה משא. רי� וארגוני שרות"מלכ, המשאב האנושי הוא הנכס החשוב ביותר בפעולת עמותות

וכ� ). Helping professions(מורכב מעובדי� מקצועיי� בתחו� מקצועות הניהול והסיוע 

על הארגו� , כדי להוציא לפועל את מטרות הארגו� ביעילות ובאפקטיביות מירבית. ממתנדבי�

עובדי� . הכשרה והדרכה את העובדי�, למיי� ולתחזק באמצעות תגמולי� מתאימי�, לגייס

בי� כישוריה� ) Person-organization fit(תאימה ואשר קיימת הלימה מירבית הנבחרי� בצורה מ

ייטו לפתח תחושת מחויבות לארגו� ויבטאו שביעות רצו� , ומניעיה� לעבודה ולדרישות הארגו�

עובדי� , עובדי� המחויבי� לארגו� ומזדהי� ע� מטרותיו וייעודיו ה� בדר� כלל. בעבודת�

בדר� זו נמצא הארגו� משיג את המטרות . את לקוחות הארגו�המשרתי� בצורה אופטימלית 

תפיסה ניהולית כזו של המשאב האנושי היא בבחינת אסטרטגיה . העיקריות למענ� הוא הוק�

 ). 2001, שמיד ועמיתיו(ארגונית שיש לשקוד על פיתוחה בארגו� ועל יישומה השיטתי 

 

מיו� , של תהלי� מתוכנ� הכולל גיוסרי� הוא תולדה "ניהול אפקטיבי של משאבי אנוש במלכ

גיוס הוא תהלי� של משיכת אנשי� בעלי נתוני� מתאימי� להציע . ותחזוקה נכונה של עובדי�

מיו� הוא השלב האחרו� בתהלי� הגיוס אשר בו נופלות . עצמ� למשרה הפנויה בתו� הארגו�

 . )1986, בר חיי�(ההחלטות אודות המועמדי� שיאיישו את המשרה שהתפנתה 

 

 גיוס עובדי�

דרישות התפקיד ואת המיומנויות , מ� הראוי שגיוס העובדי� יתבצע תו� כדי תאור התפקיד

 שיטתי של חתאור תפקיד אשר מבוסס על ניתו.  העבודה הדרושי� כדי להתקבל אליו�וניסיו

רסו� פ.  מיונ�י גיוס מועמדי� וה� לצורכיה� לצורכ, העיסוק הוא כלי ארגוני בעל חשיבות מכרעת

הכוונה לגיוס ע� תאור התפקיד משמשת כמסננת ראשונה של מועמדי� אשר יפנו להמש� תהלי� 

רי� מצביעי� על כ� "תאורטיקני� העוסקי� בתחו� גיוס עובדי� למגזר הציבורי ולמלכ. המיו�
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אי� מדיניות , דהיינו, )Ban & Riccucci, 1993(שדרכי הגיוס לסקטור זה ה� בעיקר� פסיביות 

רוב גיוס , אי לכ�. נת של גיוס מועמדי� ולא נעשות פעולות אקטיביות של פרסו� המשרותמתוכנ

שעה שהמידע מועבר מפה לאוז� באמצעות , העובדי� למשרות פנויות נעשה בשיטה בלתי פורמלית

 . קשרי� אישיי�

 

 מיו� עובדי�

בארגו� על פי מיו� הוא התהלי� באמצעותו מאתר הארגו� עובדי� מתאימי� לאיוש התפקידי� 

זהו ניסיו� לאתר בטר� קבלה לארגו� נתוני� שעשויי� לרמוז על סיכויי . מאפייני� רלבנטיי�

מתו� נתוני , כלומר. ההצלחה או הכישלו� להסתגל  לעבודה של כל אחד מ� המועמדי� לתפקיד

יה� הנתוני� העיקריי� על. המועמד מנסי� לנבא את מידת יכולתו לבצע את התפקיד המוטל עליו

מבחני� , ראיונות, מכתבי המלצה, ניסיו�, �נתוני� ביוגראפיי: מתבססי� למיו� העובדי� ה�

לרב באמצעות חברות המתמחות , כלי מיו� ואבחו�(מבח� גרפולוגי ומבחני הערכה , פסיכולוגיי�

 ). בכ�

 

 הכשרה והדרכת עובדי�

שינויי� רבי� בסביבה ארגוני� ללא מטרת רווח ה� חלק מהמציאות החברתית בה מתחוללי� 

תפקוד טוב בתנאי� אלה מחייב . האידיאולוגית והמקצועית, הארגונית, הפוליטית, הכלכלית

 ).Fitzgerald, 1992ראה (הכשרה לתפקיד וג� הדרכה ולווי נאותי� במהל� ביצוע התפקיד 

 

 שביעות רצו� ומחויבות לארגו�

חיוביי� שמגלי� יחידי� כלפי עיסוקיה� שביעות רצו� בעבודה מוגדרת כמידה הכללית של רגשות 

)Arnold and Feldman, 1986 .(שש קבוצות עיקריות של גורמי� מביאי� , על פי ארנולד ופלדמ�

, אפשרויות הקידו�, העבודה עצמה, השכר: עובדי� לפיתוח יחס שלילי או חיובי כלפי עיסוק�

טרות רווח נמצאו שני הראשוני� בארגוני� למ.  קבוצות העבודה ותנאי העבודה, סגנו� הניהול

 ). 2001שמיד ועמיתיו (כחשובי� ביותר לקביעת שביעות הרצו� בעבודה ) השכר והעבודה עצמה(

 

המחקר והמשוב לארגו� ה� אמצעי� חיוניי� להבנת המערכת הפתוחה וה� חשובי�  להצלחה של 

ויקט כזה יבח� את כל רצוי שמחקר על פר). Ranaprassad, 1983(תהליכי פיתוח בארגו� הנבדק 

המשוב למערכת כזו מתואר כחשוב ביותר ).  Chung & Stoney, 1997(הממדי� הרלבנטיי� 

ג� לצור� התפתחותה וג� ככלי לטיפול הול� ביחסיה ע� . בחייה של המערכת הארגונית הפתוחה

 ). Holt, 1993(הסביבה  

 

  עמותת בית מוריה

ארגו� בית מוריה יז� את הקמת� של . "ר לילדאו"עמותת בית מוריה מפעילה את פרויקט 

המועדוניות לילדי� לאור הנתוני� הקשי� שהתפרסמו בתקשורת הארצית והמקומית אודות 

פרויקט המועדוניות הוק� בעיר באר . העוני והפערי� ההולכי� וגדלי� בחברה ובעיקר בפריפריה

על רקע פעילות זו זכתה .  בעירשבע לפני שש שני� במטרה לקד� ילדי� במצוקה ולסייע למשפחות
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לאור זאת הוחלט להרחיב את הפרויקט לכלל .  של ראש הממשלה"מג� לילד"העמותה בפרס 

פרויקט אור לילד מתכוו� להעשיר את היכולת הלימודית ולשפר את ההזדמנות . יישובי הנגב

ביישובי בד בבד ע� התרומה לקידו� הילדי� .  החברתית של ילדי� שגדלו במשפחות במצוקה

רואי� אנשי העמותה את העצמת הגרעי� הקהילתי המקומי כמטרה , באמצעות המועדוניות, הנגב

 . מרכזית של פרויקט אור לילד

 

 : ריכזו את המטרות ע� התמקדות במספר מישורי�"אור לילד"בפרויקט 

 . הפרויקט מתכוו� לקד� את הילדי� באופ� שיטתי ועקבי מבחינה חינוכית וחברתית .א

יקט מתכוו� לפתח בילד הרגלי� של בגרות ואחריות אישית וקהילתית מתו� מת� הפרו .ב

 . עזרה לנזקקי� אחרי�

הפרויקט מתכוו� לייצר עבור הילד מסגרת רציפה במש� שני� עד לשלב שבו הילד  .ג

 . רוכש מספיק כלי� להתפתח כבוגר מוצלח

ור� הטבעי הפרויקט מתכוו� לספק מסגרת חמה ותומכת לילדי� כדי לענות על הצ .ד

 . בחו�  והגנה

 .הפרויקט מתכוו� לשלב את ההורי� והמשפחה בפעילות כחלק מהטיפול הכולל בילד .ה

 .הפרויקט יספק לילד כלי� לימודיי� ומיומנויות להשתלבות בחברה .ו

, )"מורשת ע�"(ערכי מסורת ,  הפרויקט מתכוו� להקנות כלי� אזרחיי� בסיסיי� .ז

 . ציבוריתערכי� הומניי� ולאומיי� ואכפתיות 

 . הפרויקט מתכוו� למסד שיתו� פעולה ע� הגורמי� השוני� וע� הקהילה .ח

 

 מטרת המחקר ושאלות הערכה מרכזיות

הפעילות ותוצאותיה נבחנו על רקע היעדי� והמטרות שאות� מתכוו� הפרויקט להשיג כפי 

 של קהילתיי��מתוארי� המרכיבי� הארגוניי�. שהופיעו בהצהרת הכוונות במספר מישורי�

, מתואר מצב� של המשפחות המקבלות סיוע באמצעות המועדונית לילדי�.  פרויקט המועדוניות

נמדד השיפור במצב� של הילדי� , ולבסו�. שביעות הרצו� של הילדי� ושל ההורי� מהפעילות

 . המשתתפי� בתוכנית המועדוניות

 

 : וצאותיו במישורי� אלההמחקר בוח� ומדווח על ממדי הפעילות הרלבנטיי� להבנת הפרויקט ות

 יחסי בית מוריה ע� הסביבה הארגונית וע� הפרויקטי� :יחסי הפרויקט

 היישוביי�

 

 קשרי� ארגוניי�, ידע, ציוד, מבני�, מתנדבי�, כס�,  כח אד�:תשומות

 

בקרה ארגונית ודאגה , הפעלה, ניהול,  תכנו�:פעילות הארגו� המקומי

 . להמשכיות

 



 7

 

התייחסות להורי , חינו�, הטיפול בילדי�, לות במועדוניות פעי:תהלי� העיבוד

 הילדי�

 

אווירת , קיו� הפעילות): שה� הבסיס להשגת תוצאות סופיות (תוצאות ביניי�

 .שביעות רצו� של הורי� ושל ילדי�, נוכחות הילדי�, הפעילות

 

 . )לילדי בית הספר(הבנת הנקרא  . ב.   הישגי� לימודיי�.  א:תוצאות סופיות

צוות התוכנית והמחנכי� , המשפחה, הערכה של ההישגי� על ידי המשתתפי�. ג

 . בחינו� הפורמלי
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 מער המחקר

 

 :ה בשלושת התחומי�"ד ותשס"נעשתה הערכה מלווה לפרויקט אור לילד בשני� תשס

 פעילות ע� הילדי� והתפתחות הילדי�.   1

     שאלו� (לקראת סו� השנה נאספו מדידות באמצעות שאלוני� בתחילת ההתערבות ו .א

שאלוני הבנת , הערכת שביעות רצו�, תפיסת היחסי� הבי� אישיי� בתוכנית, נתוני רקע

 ). הנקרא ותפקוד ילדי הג�

 

 עשיה קהילתית.   2

 .בחינת  דרכי קבלת הילדי� לתוכנית וההשתתפות המשפחות בהפעלה   .א

 ).שילוב/דודבי(שיתו� הורי� כלקוחות ושותפות הורי� ע� ילדיה�    .ב

 . בשותפות בהנהלה וכדומה, בעשייה בפועל, בתרומה כספית: תרומת הקהילה   .ג

 

 ).מושב תפרח וערערה, נתיבות, קרית מלאכי, קרית גת( בחינת הארגו� המקומי  . 3

 ).מחשוב וטכנולוגיה, מאגרי נתוני�, תחזוקת צוות, שיטת ניהול(דרכי תקצוב וניהול    .א

 . שותפות בי� הארגו� המטפל לרשות המקומית, )ע� בית מוריהג� (תאו� בי� ארגוני    .ב

 . ארגונית ומקצועית, הערכת התפתחות עצמאות הארגו� המקומי מבחינה כספית   .ג

 

 כלי המחקר

 ).מצב משפחתי, מוצא, גיל(להכרת הילדי� המטופלי� במועדוניות והוריה� : שאלו� נתוני רקע

, נכות( קבלת הבטחת הכנסה או קצבה אחרת ,הקשר ללשכת הרווחה, מצב בריאותי הורי�

 . סיבת היותו מופנה למועדונית, גור� מפנה למועדונית). מזונות, שאירי�, אבטלה

     

שביעות רצו� , תחושת התקדמות, כוונת עזיבה,  שביעות רצו� כללית:שאלו� שביעות רצו� הילדי�

מהיחסי� ע� הילדי� , מהעשרה, שביעות רצו� מתוכנית הלימוד, שביעות רצו� מהאוכל, מהצוות

 . האחרי�

    

 יוהותא� לצורכ) 1998(פיכטלברג וצי� :  נלקח מתו� פנימית יו�/שאלו� להערכה של המועדונית

להורי� של הילדי� ולבוגרי� נוספי� , השאלוני� הועברו לאנשי הצוות המקצועי. המחקר הנוכחי

 ).אנשי שרות, מתנדבי�, סטודנטי�(הקשורי� למקו� 

 

 הערכת מועדונית הג� ומצב� של ילדי הג� 

באמצעות הערכת התפתחות הילדי� בגיל הג� על פי חוברות העבודה והקריטריוני� שעמותת בית 

בחלק זה נבנה שאלו� המבוסס על המקובל בהערכת מצב� של ילדי הג� ג� .  מוריה קבעה

 ):2003ראה  אב� (באמצעות חוברות של משרד החינו� והתרבות 
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, הבנוי על סול� ליקרט, לבחינת תפקוד ילדי הג�, "שאלו� הערכה אישי לילדי הג�"פותח  .1

התפתחות , התפתחות חברתית ורגשית, התפתחות קוגניטיבית: מהנושאי� הבאי�

 ). 2003ראה  אב� (התפתחות שפתית וקד� כתיבה , )גסה ועדינה(מוטורית 

יל להערכת המועדונית א� מכיל זהו שאלו� המקב. "שאלו� הערכה לצהרו� ילדי הג�"נבנה  .2

התאמת המשחקי� ואווירה , חצר הג�, טיפוח הג�, בטיחות: נושאי� המותאמי� לג�

 ).2003,   אב�;1998, מבוסס על פיכטלברג וצי�(חינוכית 

 

) Pearson and Johnson, 1978לפי מבח� ( שאלו� הבנת הנקרא ):לילדי בית הספר(הבנת הנקרא  

  .  המחקרימותא� לצורכ

 

 ג� –הרציונאל של שימוש במבח� להבנת הנקרא הוא שזהו מדד טוב לכל אוכלוסיות המחקר 

). כל אחד בשפתו(וג� לאוכלוסיית המחקר הערבית ) דתית וחרדית, חילונית(לאוכלוסיה יהודית 

החינוכי והרגשי של הילד והוא צרי� להיות מושפע , הוא משמש כאינדיקטור טוב למצבו הלימודי

. ומאחר שזו שמה לה למטרה לשפר את יכולתו הלימודית של הילד והישגי, ת במועדוניתמהפעילו

ראה (מערכת החינו� רואה משתנה זה כמרכזי ומנסה לטפח את הבנת הנקרא בבתי הספר , כמו כ�

 ). 1992, לדוגמא חיימובי� וזילבר

 

 . �בסו� שנת הלימודי, בדקנו את מצב� של הילדי� בתחילת השנה ולש� השוואה

 

נערכו ראיונות מובני� ע� מפעילי התוכניות בכל אחד מהיישובי� ובאגודת בית .  ראיונות מובני�

, איכות הביצוע, הארוחה החמה, עקרונות התוכנית(מוריה ביחס למרכיבי� שוני� של התוכנית 

 ). התוצאות ועוד, מרכיבי  החינו�

  

 פרה טסט ותיקו� כלי המחקר

 ת המועדונית שאלו� נתוני רקע והערכ 

במסגרת זו נבדק . ד נערכו מבחני� מקדימי� לכלי המחקר"לקראת סו� שנת הלימודי� תשס

שאלו� (שאלו� למשפחות ע� נתוני הרקע שלה� וע� שאלוני הערכת המועדוניות המצורפי� לו 

בדקנו ג� את שאלוני הבנת הנקרא את שאלוני שביעות הרצו� של ). להערכה של המועדונית

אופ� כזה יכולנו לבחו� ג� את השאלוני� שתורגמו לערבית וג� את אפשרות העברת ב. הילדי�

 . השאלוני� על א� הבדלי התרבויות והשפה

 

השאלוני� נמסרו דר� . בתחילה נעשה ניסיו� למסור את השאלוני� למילוי עצמי של ההורי�

לבקש אישית בשלב זה עברנו .  מרכזי המועדוניות א� ה� בדר� כלל לא הוחזרו לחוקרי�

. מהילדי� במועדוניות להזכיר להוריה� כי ה� קיבלו שאלוני� ומתבקשי� למלא ולהחזיר

ביקשו , בשלב הבא עברו עוזרי המחקר מבית לבית. בעקבות פעולה זו הוחזרו רק שאלוני� בודדי�

רשות ואת הסכמת ההורי� לשאול את הילדי� ומילאו יחד ע� ההורי� את השאלוני� המיועדי� 

 . רי�להו

 



 10

אי הבנה , חשש מהשבה על השאלו�: הסיבות כפי שמצאנו לאי החזרת השאלוני� היו רבות ושונות

חוסר יכולת למלא שאלו� שנראה לה� , חוסר יכולת לקרא ולכתוב, של השאלו� וכוונת המחקר

 .  מורכב או חוסר השקעה ותשומת לב

 

 וה� תוקנו בשלב מקדי� זה – או לעוזרי המחקר/חלק מהשאלות נראו לא ברורות למשיבי� ו

 . ולקראת איסו� הנתוני�

 

התברר כי בעיבוד התשובות פשוט יותר לצר� את כל הנושא החברתי , בנתוני הרקע של המשפחות

למשתנה אחד שקראנו ) קבלת גמלת ביטוח לאומי ורמת הכנסה, בריאות, עבודת בני הזוג(כלכלי 

זאת על ידי כימות של כל אחד מהשאלוני� בנושא עשינו .  עצמאות של המשפחה–לו מידת התלות 

 .  על ידי עוזר מחקר ולאחר מכ� על ידי החוקר הראשי: זה פעמיי�

 

 . שאר הנתוני� עובדו ללא קושי כולל החלקי� של שביעות הרצו�

 

 תיקו� שאלו� אישי להערכת תפקוד ילדי הג�

).  ראה נספח(ות המתאימות השאלו� בנוי על הערכת הגננת את מצבו של הילד וסימו� התשוב

. נעשה מבדק מכי� בעזרת גננת מקצועית למילוי של פרטי� על מצב תפקוד� של שבעה ילדי� בג�

במרבית הסעיפי� היא סימנה את התשובה לאחר שיקול דעת על פי הכרותה ע� הילדי� 

� היא החליטה לבדוק את הילד ולמלא את הסעי, בחלק מהסעיפי�. מהפעילות השגרתית בג�

לא דווח על קשיי� במילוי ). "המוטוריקה העדינה"� וכל סעיפי ה"תקשורת לשונית"(לאחר מכ� 

 . השאלו� מלבד הצור� להשקיע בהכרת הילדי� על פי הסעיפי� השוני�

 

במהל� עיבוד סופי של  הנתוני� הסתבר לנו כי שלושה סעיפי� בהתפתחות השפה אינ� רלבנטיי� 

קד� כתיבה ומשחק , ציור אד�(ו אות� בעיבודי� הסופיי� לילדי� כה קטני� ולכ� הורדנ

 ). דידקטי

 

 תיקו� שאלו� הבנת הנקרא

 . המחקרימותא� לצורכ) Pearson and Johnson, 1978לפי מבח� של (שאלו� הבנת הנקרא 

 

פע� ראשונה  לעשרה תלמידי� בבתי ספר . טסט שלוש פעמי�� שאלוני הבנת הנקרא נבדקו בפרה

ו בה� תיקוני� ונראה היה כי אפשר לזהות מדרג של תשובות על פי רמת הילדי� רגילי� ונערכ

 הפריטי� הועברו לילדי המועדוניות בשלב השני 14על ,  שאלוני הבנת הנקרא30.  בבית ספר רגיל

הפסיק , הילדי� שיתפו פעולה וחלק מה�, לא היתה כל בעיה בהעברת השאלו�. של בדיקת הכלי

אינו , דהיינו, ו� שש� התקשה להמשי� או אמר כי אינו יודע את התשובותאת מילוי השאלו� במק

, ההנחיות לעוזרי המחקר היתה לאפשר לתלמידי� המבקשי� זאת. מבי� יותר את הנקרא

 . להפסיק למלא את השאלו�
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) �12 ו2מספר (נמצא כי שני פריטי� )  Factor Analysis(בבדיקת הכלי באמצעות ניתוח גורמי� 

אלפא של קרונב� נמצא .  פחות טוב ע� האחרי� בשאלו� וה� הורדו לצור� העיבודמשתלבי�

 נבדקי� זהו ציו� טוב להמש� העבודה 30 קט� של �Nבהתחשב שמדובר ב) . 0.750מתוקנ�  (סביר 

 .ע� כלי זה

 

 ילדי� בערערה �30מבחני הבנת הנקרא המתוקני� הועברו פע� נוספת ל, בהמש� עבודת התיקו�

השאלוני� .   ילדי� במועדונית של ילדי� יהודי� בעיירת פיתוח�16והושוו ל) ערביתגירסה ב(

נמצא כי .  לא היתה כל בעיה בהעברת השאלוני� ובעיבוד שלה� לציוני�. הוחזרו ועובדו

השאלוני� יכלו לאתר ילדי� חזקי� יותר וילדי� חלשי� יותר בהבנת הנקרא עד כדי זיהוי ילדי� 

לא זוהה .   וכאלה שלא מביני� טוב את הנקרא) בכל הגילאי�(י� כלל  שאינ� קוראי� וכותב

מתא� סטטיסטי בי� גיל הילד לבי� הציו� בהבנת הנקרא א� שגילאי הילדי� שנבחנו בפרה טסט 

 .�12 ל8נעו בי� 

 

שונה על ידינו בסיוע של , שאלו� הבנת הנקרא אשר נבדק ותוק� ושימש במקור לבדיקה בערערה

לתרבות , לדברי אנשי תפרח, י� בתפרח מאחר שהשאלו� המקורי לא התאי�רכזת המועדונ

השינוי היה בהחלפת הד� .  כיבדנו את בקשת� ושיננו את השאלו�–המקומית של אנשי המקו� 

סיפור זה והשאלות . "כיבוד הורי�" נית� לילדי תפרח הסיפור "סליחה"האחרו� ובמקו� הסיפור 

 . ת של הנקראעליו דרשו מעט פחות הבנה מופשט
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 ממצאי�

 

 פרויקט החמשת היישובי� בה� התבצע 

 .להל� מצב� הסוציו אקונומי של היישובי� שנבחרו לביצוע הפרויקט

 * אקונומי של היישובי� על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�דרוג סוציו: 1  לוח

 אשכול דרוג ח"הכנסה לנפש בש מספר תושבי� יישוב

 1 3 720 10,400 ערערה בנגב

 3 60 1,854 21,000 נתיבות

 4 50 2,197 29,000 קרית מלאכי

 4 95 2,481 49,000 קרית גת

 תושבי� 3,000 **תפרח

  משפחות�300בכ

   

 .אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה� הוא הנמו� ביותר בדרוג הסוציו1 אשכול      *

 .ת היישוב תפרח אינו מופיע בדרוג המועצות המקומיו* *  

 

 המכיל 10  ועד לאשכול �1 בדרוג מ1אשכול (נראה כי ערערה נמצאת במצב סוציו אקונומי נמו� 

המצב טוב , קרית מלאכי וקרית גת, נתיבות, ביישובי� האחרי�). את היישובי� החזקי� ביותר

א� מצב� חלש יותר יחסית ליישובי� החזקי� הנמצאי� ) אשכולות שלוש וארבע(יותר 

בדר� , יש לציי� כי המועדוניות נמצאות, ע� זאת. אקונומי�ועשר בדרוג הסוציובאשכולות תשע 

במקומות של ריכוזי עולי� ושכונות מצוקה , במקומות החלשי� יותר של היישובי� האלה, כלל

 . היעד של הפרויקט גרוע עוד יותרתכ� שהמצב בקרב אוכלוסיי, ע� דיור ציבורי

 

א� ידוע שבמקו� מתגוררי� . ח אי� לנו נתוני� מסודרי�אקונומית של תפר�ביחס לרמה הסוציו

במרבית המשפחות , כמו כ�.  נפשות בממוצע למשפחה10, דהיינו,  משפחות�300 תושבי� ב3000

בחלק .  לחודשח"ש 1500האב אינו עובד אלא לומד בכולל ומקבל גמלת לימוד בס� ממוצע של 

לפרנסת ח"ש �3000ומוסיפה עוד כ, ראהבעיקר בחינו� והו,  יוצאת לעבודההמהמשפחות האיש

ובממוצע ה� מקבלי� קצבת ילדי� ).  תוספת ממוצעת למשפחהח"ש �1500כ, דהיינו(המשפחה 

 5000(חלוקת ההכנסה הממוצעת למספר הנפשות במשפחה , בחישוב משוער זה. ח"ש �2000של  כ

יתכ� שבתפרח , ודהיינ. הכנסה חודשית לנפש � �500נותנת אומד� כללי של כ)  �10לחלק ל

 .יה ענייה יותר מאשר בערערה בנגביהאוכלוס

 

 תפרח

הוא המושב ) באזור צפו� הנגב( ונמנה על יישובי מועצה אזורית מרחבי� �1949מושב תפרח נוסד ב

ומשתייכות לזר� , רוב� של המשפחות ה� ברוכות ילדי�.  משפחות�300המאוכלס ביותר ובו כ

פחה ה� אברכי� הלומדי� תורה בכולל כעיסוק מרכזי ואולי חלק גדול מאבות המש. חרדי�הדתי

.  לחודשח"ש �2000 ל1000מרבית� מקבלי� מלגת לימודי� בגובה שבי� . עיסוק בלעדי בחייה�

האמהות עובדות במשרה חלקית או עקרות בית המשקיעות את מיטב כוחותיה� בטיפול בבית 

 ילדי� בגילאי �600ביישוב יש כ. ו או אחרתה� אינ� מזוהי� ע� חצר חרדית ספציפית ז. ובילדי�

 .  שני�14�3
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 יש ביישוב מועדונית נוספת של מחלקת הרווחה המיועדת "אור לילד"מלבד המועדוניות בפרויקט 

 .   ילדות ממשפחות במצוקה�15ל

 

חברתי של המשפחות אינו מאפשר לה� להעניק לילדיה�  חלק מהמרכיבי� �המצב הכלכלי

והחשש . חוגי העשרה  וטיולי�, פתוח מיומנויות חברתיות,  סיוע לימודי–�  החשובי� להתפתחות

לכ� עלה הצור� לפתוח מסגרות . הוא שלחלק מהילדי� אי� ולו ארוחה חמה ומזינה אחת ביו�

אלא לילדי� , שתיועדנה לאו דווקא לאוכלוסיה החלשה ביותר, העשרה חינוכיות נוספות לילדי�

 . גרת חינו� מעשירה לשעות אחר הצהריי�הזקוקי� לטיפוח נוס� ולמס

 

 ומטרותיה העיקריות ה� להקי� 1997הוקמה בשנת , הפועלת בתפרח, עמותת חבצלת הדרו�

העמותה הוקמה ). כ� ה� מטרות העמותה במקור(בריאות וסעד , חינו�, ולקיי� מוסדות דת

מטרת . רפואיות� פרהבחסות סמינר תורני לבנות אופקי� המכשיר מורות לחינו� מיוחד וסייעות

 "חבצלת": ומכא� הש�. העל של העמותה היא לסייע לילדי� לממש את הפוטנציאל הגלו� בה�

 ."החבוי בצל"מלשו� להוציא לאור את 

 

פעילותה של העמותה היתה בתחילה לסייע לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� ומתו� הכרת המציאות 

סייע לילדי� הבאי� ממשפחות מצוקה על ידי ביישוב הועלה הצור� לפנות לכלל האוכלוסיה ול

בניית מסגרות חינוכיות וחברתיות תומכות שתספקנה לה� את המרכיבי� החשובי� 

 .להתפתחות�

 

העמותה פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לסיוע להקמת מועדוניות יו� לילדי� בגילאי ג� 

. ה"ד ותשס"וריה לשני� תשסהעמותה נענתה בחיוב וקיבלה תקציב באמצעות בית מ. ובית ספר

 . עמותת חבצלת הדרו� לקחה על עצמה לפעול למע� המש� הפעלת הפרויקט ג� לשני� הבאות

 

 קרית מלאכי

במסגרת , טוביה על אדמת קסטינה שבקרבת באר,  בדרו�1950קריית מלאכי הוקמה בסו� שנת 

 50, לדרו� ולצפו� האר�ל צומת דרכי� מרכזית וחשובה  ע חולשתקרית מלאכי. פיזור האוכלוסי�

 . אביב מ מתל" ק�45שבע ו מ מבאר" ק60מ מירושלי� "ק

 

בימי� הראשוני� הייתה קריית .  דונ�2,224שטחה . תושבי� 29,000כיו� מונה קריית מלאכי 

 משפחות עולי� שהגיעו לאר� ושוכנו 300מלאכי מעברה אשר הוקמה בחופזה על מנת לקלוט 

�ב,  שהחלה את דרכה כעיירת פיתוחמלאכי קריית.  הצבא הבריטיבאוהלי� ובמבני� נטושי� של

 . הפכה ברבות הימי� למועצה מקומית ובשני� האחרונות הוכרזה כעיר לכל דבר ועניי�1958

בכל .  וה� לוו במשברי� חברתיי� כלכליי�, חדשי�עולי�, אתגרי� רבי� עמדו בפני המתיישבי�

: מרבית�,  ארצות מוצא שונות�17יאו אליה עולי� ממלאכי גלי עליה שהב�שנותיה זרמו לקריית

 . חבר העמי� ואתיופיה,  בוכרה,גרוזיה, רומניה, פרס, בבל, מצפו� אפריקה

 

עברה קריית מלאכי תמורות רבות ,  שנות קיומהחמישי�בביסוסה המשקי של קריית מלאכי ב

,  מאולתרבבתחילה היא היתה יישו. בכל הקשור לתעסוקת תושביה ולתשתיתה הכלכלית
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ללא תוכנית אב וללא העיר היתה . ע� עזיבות ונטישות רבות של תושבי�שהתאכלס במהירות 

 עבדו במשקי הסביבה בעבודות עונתיות או בעבודות דחק המקורות פרנסה עצמיי� ותושבי

תוכנית מתאר , בעל תוכנית אב מפורטת,  ליישוב יציב ומאורג�ר הפכה העיבעשור האחרו�. יומיות

 .עובדי� ומתפרנסי� בכבוד, ד כלכלי אשר תושביו יוצרי�ויעו

 

 א� הארגו� פועל תחת שמו של הרב "נתיבי עציו�"מבחינת ארגו� קהילתי  פועלת במקו� עמותת 

עמותה זו פועלת במימו� . "בית נריה"לאחרונה מתבצעי� מהלכי� לשינוי ש� העמותה ל. נריה

ד נוהל הפרויקט על ידי רכז מקומי " תשסבשנת. שוט� של קר� מורשת שליד משרד החינו�

מנהלת חדשה לקחה על עצמה . ה הוחלט שעבודתו תסתיי�"בהצלחה סבירה א� בתחילת תשס

לגייס משאבי� לביסוס , יחד ע� ראש העמותה, לנהל את המועדוניות והיא קיבלה על עצמה

ב נכנס יו� ו הוחלט שלא להמשי� בפעילות הפרויקט מאחר שליישו"בתשס. הפרויקט לעתיד

 .לימודי� ארו� של משרד החינו� הלוקח על עצמו תפקיד דומה לזה של המועדוניות

 

 נתיבות

 כעיר עולי� בלב אזור חקלאי כמרכז עירוני למועצות האזוריות  �1956נתיבות נוסדה ב

באזור שכמעט ולא , נתיבות שוכנת בי� אג� הניקוז של נחל הבשור לבי� נחל שקמה. �וליישוביה

העיר שוכנת על ציר התחבורה המרכזי של הנגב המערבי בי� באר שבע .  מיושב באותה עתהיה 

העיירה הוקמה על ידי . "דרכיה דרכי נע� ונתיבותיה שלו�": שמה לקוח מספר משלי. לאשקלו�

 �20ה הוכפלה ביהאוכלוסי.  נפשות�21,000בנתיבות כיו� חיי� כ. עולי� מארצות צפו� אפריקה

הגידול נובע בעיקר מריבוי טבעי גבוה כתוצאה מאורח חיי� דתי מסורתי של . השני� האחרונות

ה יכמו כ� מתרחש גידול כתוצאה מהגירה של תושבי� דתיי� המעדיפי� את אופי. מרבית תושביה

 �ובשני� האחרונות הגיעה לנתיבות אוכלוסיה חדשה מחבר העמי�  . של העיר ובתי מדרשותיה

 . י עשרי� אחוז מכלל התושבי�העולי� החדשי� מגיעי� לכד

 

.  הומקבלת הקלות מס משמעותיות לעידוד השקעות הו� לתעשיי' נתיבות מוגדרת כעיר פיתוח א

קברו בנתיבות הוא אתר . �1890בנתיבות חי ופעל הבאבא סאלי לבית אבו חצירא שנולד במרוקו ב

יבות מוש� אליו זכרו של המנהיג רוחני מנת. עלייה לרגל המשמש לתפילה ולבקשת ברכה

 .  איש�250,000עולי� לקברו בעיר כ, ביו� ההילולה המסורתית, אחת לשנה. מאמיני� רבי�

 

לאחרונה מוקמת .  לפיתוח שירותי� תורניי� בירוח� ובנתיבות"מגשימי�"בנתיבות פעלה עמותת 

 חברתיי� וחינוכיי� � שמתפקידה להתרכז בפיתוח שירותי"מגשימי� יחד"עמותה בש� 

הפעילות של מועדוניות היו� לעתיד מתוכננת דר� עמותה זו בנתיבות ולאחרונה . בותבנתי

 . לגיוס משאבי� לעתיד�מתבצעת הפעלת מועדונית נוספת ונכתבה תוכנית פרויקט בניסיו

 

 ערערה בנגב   

). אלבחירה ("תל מלח"היישוב ערערה בנגב שוכ� דרומית מזרחית לבקעת באר שבע ומזרחית ל

 . מטרי� מעל פני הי�507פרס על מדרונות ההר המערביי� בגובה של היישוב מת
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 ישטחה המוניציפאל. רבי� מה� באו משבט אבו ערער,  תושבי��10,000ערערה בנגב מאכלסת כ

 נפשות החיות מסביב �2,500 לעוד כ�היא נותנת שירותי, בנוס�.  דונ��14,000של העיירה הוא כ

ל היישוב ערערה בנגב נית� על שיח הערער המפי� ריח נעי� שמו ש. ליישוב בכפרי� לא מוכרי�

, היישוב הוק�. לשמו נועד להבדילו מהיישוב ערערה שבמשולש" נגב"התוספת . הצומח באזור זה

�ב. למגורי התושבי� הבדואי� שרוכזו מהפזורה באזור זה, בעת הקמת בסיס חיל אוויר בנבטי�

� נערכו הבחירות הראשונות בה� נבחר טאלב אבו2000 הוקמה הרשות לניהול המקו� ובשנת 1982

היישוב מוכר כמוקד של אבטלה חריפה "לדברי התושבי� . ערער לראשות המועצה הראשונה

במערכת . ומכה� בראש פרסומי היישובי� הסובלי� מאבטלה כאחד היישובי� העניי� ביותר

מתו� פניה לקר� " (ו� ליישוב תלמידי� ומרבית המורי� והגננות גרי� מח�4,800החינו� לומדי� כ

 ).המועצה המקומית בערערה, למפעלי� מיוחדי�

 

שיכלו לנהל את , )כגו� עמותה(משפטי /מבחינת ארגו� קהילתי לא היה קיי� בערערה גו� ארגוני

מחלקת הרווחה של ערערה ביקשה את הפרויקט והחלה לנהל אותו ובהמש� . פרויקט המועדוניות

. כז יישובי בבית ספר אב� סינא שהוא ג� מרכז המועדונית בבית ספר זההועבר ריכוז הפרויקט לר

הסכ� ההפעלה נעשה ע� המועצה . בכל אחד מבתי הספר האחרי� מונה מרכז מועדונית מקומי

 חברתיי� �בפרויקט מעורבת המחלקה לשירותי. המקומית בערערה וע� מנהלי בתי הספר

ל ילדי המקו� ואת הפוטנציאל הגלו� בערערה אשר מזהה  את הצרכי� הלא מסופקי� ש

 רב ונכונות להמשי� ולפתח את � חברתיי� מגלה עניי�המחלקה לשירותי. בפרויקט המועדוניות

ביוזמת ,  נעשו צעדי� אופרטיביי�2005מינואר . הפרויקט ומהווה כח מניע להמשכיות הפרויקט

ווחה ביישוב ובתוכ� ג�  רילהקמת עמותה שתפעיל שירות, הרכז המקומי ובהדרכת בית מוריה

בשלב זה רש� העמותות נת� אישור לרישומה של העמותה כחוק וצוות . את פרויקט המועדוניות

הרכז המקומי מקבל . המתנדבי� ער� מספר מפגשי� לתכנו� וקידו� פרויקטי� חברתיי� ביישוב

 תקציב ל ולאחרונה הוגשה בקשה למספר ארגוני� לקבלת"יעו� מבית מוריה וג� מארגו� שתי

 . להפעלת המועדוניות לילדי� ופרויקט לטיפוח נשי� ביישוב

 

הוחלט שלא להכניס נציג של מחלקת הרווחה ,  שה� קיבלו�בהקמת העמותה ועל פי הייעו

הסיבה שנראתה ליוזמי� היא חשש מניגוד . אפילו לא בתפקיד של משקי� –להנהלת העמותה 

 . אינטרסי�

 

 קרית גת

העיר .  בחבל לכיש במטרה להיות מרכז עירוני  לאזור חקלאי זה�1956ב נוסדה כעיירת פיתוח 

במקור נקראה קרית גת על . יושבת על הדר� שבי� תל אביב לבאר שבע ובי� בית גוברי� לאשקלו�

 שנחשב בזמנו לגת הפלשתית א� בחפירות "תל ערני"למעשה זהו . ש� תל גת שנמצא במקו�

ממזרח ,  הוקמה מהתיישבות עולי� שבאו ממקומות שוני�העיר. במקו� לא נמצאו סימוכי� לכ�

וממערב בתקופות העלייה שלאחר קו� המדינה ובעשר השני� האחרונות זכתה לגלי עלייה 

 �העיר התאפיינה בקצב גידול מהיר וכיו� היא מונה כ.  בעיקר מאתיופיה ומחבר העמי�–נוספי� 

מפעלי� , )בעיקר מפעל בגיר(קסטיל רבי� היא מוכרת כעיר שבה פעלו מפעלי  ט.  נפשות49,000

. ולאחרונה בנתה חברת אינטל מפעל גדול בעיר) בית חרושת לסוכר, מנפטת כותנה(לעיבוד מזו� 

 .קרית גת סובלת מאחוזי אבטלה גבוהי� בשני� האחרונות, ע� זאת
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יות חברי העמותה מבצעי� מספר פעילו. "אורות הקריה"בקרית גת פועל ארגו� קהילתי תורני 

המימו� השוט� מגיע מקר� מורשת שליד משרד . חברתיות וחינוכיות תורניות מזה חמש שני�

 "חזרת ע� ישראל לארצו"אנשי אורות הקריה מבטאי� אידיאולוגיה ציונית דתית של . החינו�

בעקבות פניית .  אמונה וקליטת עלייה,  רעיו� המשלב תורה–ברוח משנתו של הרב מרדכי אליהו 

ה הסכימו בעמותה לקחת על עצמ� את ביצוע פרויקט המועדוניות בנוס� לשאר בית מורי

נבחר מנהל העמותה ובסו� שנת , ד"בתשס, לניהול הפרויקט. חברתיות�פעילויותיה� התורניות

ו שוב הוחלפה מנהלת הפרויקט באד� "ד הוא הוחל� למש� שנה אחת ולקראת תשס"תשס

 .  שלישי

 

 טהממצאי� ביחס לביצוע הפרויק

כי רעיו� המועדונית כהמש� פעילות , על רקע סקירת הספרות ועל פי הראיונות שערכנו, נמצא

מהסיבות , תועלת יחסית לתוכניות חברתיות�בשיקולי עלות, בתו� בית הספר הוא טוב ביותר

 : הבאות

 . היא פועלת במקומות חלשי� ונזקקי�, התוכנית עונה על צור� אמיתי וחשוב בקהילות .א

 . מטפחת ילדי� הזקוקי� במקומות אלההתוכנית  .ב

במתקני� ריקי� ופנויי� בשעות אחר , דהינו, התוכנית  משתמשת בכתות בתי הספר .ג

 .הצהרי�

, חשמל, מי�,  אינה צריכה לשל� ארנונה–התוכנית היא חסכונית ביותר במשאבי�  .ד

 . או ציוד מיוחד/ שיפוצי� ו�ניקיו

נפרד הוא נכו� ומוכר כמאפשר לילדי� התוכנית כוללת שלושה חלקי� שכל אחד מה� ב .ה

 ).בעיקר  הכנת שעורי�(העשרה  לימודית .  1: להתפתח

 .ארוחת צהרי�.   2                            

 ). אקספרסיבית וכדומה, חינוכית, הפגתית, חברתית(פעילות נוספת .   3                               

 

 : בהנחיית בית מוריה לשתיי�, ריות של הפרויקטי� ביישובי�      נית� לחלק את המטלות העיק

 .להפעיל מועדוניות יו� לתלמידי� ביישוב .א

, לפתח את יכולת הגרעי� המקומי כ� שיהיה מסוגל להמשי� את הפרויקט .ב

 . בתו� שתי שנות תמיכה ופעילות, באופ� עצמאי

  

 צור� שהרכז המקומי יהיה בעל יש) אופטימלי( על מנת ששתי מטלות אלה תבוצענה באופ� מיטבי 

מבחינה ארגונית יש . כושר ניהול ויכולת להפעיל מערכת משמעותית וגדולה בכל אחד מהיישובי�

 עד 10וכ� להעסיק )  ילדי� בפרויקט�500 ל140בי� (לנהל מערכת  הכוללת עשרות ילדי� במצוקה 

מאות הילדי� שבאו ממצוקה מבחינה מקצועית יש צור� לאפשר טיפוח עשרות ו.   עובדי חינו�50

סביר להניח כי בהיק� גדול כזה יש צור� . וחלק� ילדי� בסיכו� באמצעות הפעילות במועדוניות

יש צור� להגדיר את הוותק שלו בניהול , בהגדרה של סוג המקצוע שממנו בא המנהל המקומי

 .חברתי�קוד� ויש לבדוק את כישוריו המוכחי� ביכולת ניהול פרויקט חינוכי
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את עבודת הרכזי� המנהלי� את הפרויקטי� היישוביי� , על רקע זה אנתח את עבודת בית מוריה

 .ואת הארגוני� המקומיי�

 

 עבודת בית מוריה בטיפוח הפרויקטי� היישוביי�

הקצה לניהול הפרויקט בחמשת , המנחה את חמשת הפרויקטי� היישוביי�, ארגו� בית מוריה

בסו� שנת הלימודי� .  המשרד ואת התנאי� לעבודתהיותאת שיר, היישובי� מנהלת פרויקט

מנהלת .  הנגביד נכנסה מנהלת חדשה והמשיכה את פיתוח חמשת הפרויקטי� ביישוב"תשס

הדריכו את כל רכזי ,  ל עמותת בית מוריה ופעולתו במקרי הצור�"בגיבוי מלא של מנכ, הפרויקט

 . יהעשרה ולוו, התוכניות ביישובי� והפעילו מער� הדרכה

 

הפשטות והישירות בגישת קברניטי הפרויקט בעבודת� מול , מצאתי לנכו� לתאר את הפתיחות

ה� הגישה לפעילות הפרויקטי� וה� הגישה למחקר . מנהלי הפרויקטי� השוני� וג� מולי כחוקר

מעידי� במידה רבה על אידיאולוגיה ארגונית הגורסת פתיחות , המלווה של קברניטי הפרויקט

 . ה� על תרבות ארגונית ועל דרכי עבודה המועברות לשטחושקיפות ו

 

יוצאת מנקודת , על פי הראיונות ע� קברניטי התוכנית, הגישה של בית מוריה לפרויקטי� ולמחקר

, גישת�  היא להשקיע ככל שנית� ביישובי� אלה. הנחה של שליחות חברתית חשובה וראויה

ת המועדוניות ולנסות לטפח גופי� קהילתיי� להשקיע באופ� מקצועי בצוותי העבודה ובפעילו

 . שיוכלו להמשי� את הפרויקטי� ג� בעתיד

 

היא באה לידי . הגישת� הפתוחה למחקר המלווה הצביעה על רצו� מלא בשקיפות של העשיי

. ביטוי בהזמנה  אקטיבית של החוקרי� לכל פעילות ולסיוע בכל דר� שבה נית� לאסו� נתוני�

 אנשי השטח ולפרויקטי� שבניהול� הישיר היה של רצו� כ� לתת המסר שהועבר מה� אל

 . יידע ולשפר בכל דר� את העשייה, ביקורת, אינפורמציה ולקבל ממצאי�

 

  דרכי הארגו�  לפעילות ביישובי� ובחירת כח האד�

בחירת הארגו� שדרכו אפשר לעבוד ולפתח את הפרויקטי� השוני� הוא משמעותי ביותר ויכול 

בית מוריה בחרו להפעיל את הפרויקטי� השוני� דר� עמותות . גורלו של הפרויקטלקבוע את 

בחסות קר� , מבית מדרשו של הרב מרדכי אליהו,  לבית מוריה"עמותות אחיות"(תורניות 

 :עמותות קיימות אלה עוסקות בחינו� וכבר מקימות פרויקטי� שוני� לחינו� ולרווחה). מורשת

 .  פועלת דר� קר� מורשת במשרד החינו�–ה   דר� בית נרי–בקרית מלאכי 

 . פועלת דר� קר� מורשת במשרד החינו�– דר� אורות הקריה –בקרית גת 

 .  פועלת בעיקר דר� קר� מורשת במשרד החינו�–  דר� מגשימי� ביחד –בנתיבות  

 

בשני מקומות נוספי� נעשתה העבודה דר� שני גופי� שפנו ביוזמת� למוסד לביטוח לאומי 

 :יקשו סיוע בפתיחת מועדוניות אלהוב

 

 פועלת לצרכי� חברתיי� דר� קרנות שונות שה� –במושב תפרח דר� עמותת חבצלת הדרו� 

 .מגייסי�
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 ללא עמותה ציבורית בשלב –ביישוב ערערה דר� מחלקת הרווחה של המועצה המקומית בערערה 

 ."ביחד לערערה אחרת": הראשו� וכיו� ע� עמותה חדשה

    

נמצא שבשני , ה של הפעילות בשלושת העמותות התורניות לעומת תפרח וערערהבהשווא

יותר השקעה ובסופו של דבר נצפו הבדלי� , היישובי� האחרוני� היתה התלהבות גדולה יותר

פנו ביוזמת� וביקשו את הפרויקטי� היתה , תפרח וערערה, שני המקומות.  בהפעלת המועדוניות

 . ג� זיהינו בה� שיפור במצב הילדי�, תר של המועדוניות  ולבסו�בה� פעילות יציבה ועשירה יו

      

  דרכי בחירת כח האד� להפעלת הפרויקטי�

שה� למעשה מנהלי , הרכזי� היישוביי�(תהלי� המיו� והגיוס של העובדי� המרכזיי� 

ת לא באופ� שיטתי ולא נכו� מבחינה ארגוני, לא נעשה באופ� מקובל) הפרויקטי�  המקומיי�

, פרסו� מכרז ציבורי לתפקיד זה, בדר� כלל יש צור� בהחלטה על איוש תפקיד מוגדר: הערה(

).  מיו� המועמדי� וקבלת החלטה מוסכמת ביחס למועמד המתאי� שבה�, השגת מספר מועמדי�

על ידי מנהל מחלקת , תו� כדי עבודה, היה מינוי של רכז בערערה על רקע ההכרות עימו, לדוגמא

ביישוב זה הוחל� . על ידי ראש העיר) ד"בתשס( מונה ירכז יישוב: דוגמא נוספת. ישובהרווחה בי

ביישוב נוס� הוחל� הרכז ברעייתו . ד מאחר שלא התאי� לביצוע המשימה"הרכז בסו� שנת תשס

 .  ללא פרסו� מכרז וללא שיקול דעת באמצעות וועדה, של יושב ראש העמותה

 

, כי אי� בכ� לומר על כישוריה�, אדגיש,  אופטימליתלמרות דר� בחירת הרכזי� שהיא לא

נראה שהרכזי� שעבדו . התאמת� לתפקיד או היכולת של הרכזי� לבצע את הפרויקטי� השוני�

הנ� בעלי כישורי� אישיי� ומקצועיי� סבירי� , א� שהיו ללא ניסיו� בתחילת העבודה, ה"בתשס

.  המשימה של הפעלת המועדוניות–הניהול  ונמצאו בעלי עניי� ומוטיבציה לביצוע חלק ממשימת 

יצירת , א� ביחס למטלה השניה.  משימה זו היא מטלה ראשונה מבי� השתיי� שפירטנו לעיל

ללא עניי� , חסרי כישורי� לנושא זה, מרבית� היו חסרי ניסיו�, ארגו� להמשכיות הפרויקט

 .בהקמת ארגו� וללא יכולת בגיוס משאבי� לעתיד

 

 וריה ע� רכזי היישובי� ומנהלי הפרויקטי�עבודה של בית מ

הקשר של בית מוריה ע� חמשת הרכזי� ביישובי� היו יחסי עבודה טובי� ומוערכי� על ידי 

בחדווה ובתחושה של שליחות , שיתו� הפעולה מצד הרכזי� הוא מלא. הרכזי� ביישובי�

 .המשותפת ע� הסכמה על מטרות התוכנית והדר� אותה מציע ארגו� בית מורי

 

 ועליו חתומה "רכזי היישוב"לבית מוריה היה  חוזה העסקה פורמלי של הנהלת הכספי� ע� 

, החוזה לא הגדיר שעות עבודה של הרכזי�. עובדת בית מוריה שהיא מנהלת חשבונות במקצועה

לחוזה לא צור� . "רכז יישובי"לא הגדיר את מהות התפקיד ולא פירט את הציפיות מתפקיד 

המפרט את הגדרת התפקיד לניהול הפרויקט בכל אחד , חלק מהארגוני�כנהוג ב, נספח

 .מהיישובי�

 

ארגו� בית : הבהרת הציפיות נעשתה תו� כדי תהלי� הדרכה פורמלי ולא פורמלי, למרות זאת

לווי שלה� לארגוני� , הדרכה אישית: מוריה הדרי� את רכזי התוכניות השונות במישורי� שוני�
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יזמות , גיוס כספי�, הפעלה יצירתית, סדנא לניהול: כגו�, נושאי� שוני�שוני� וקיו� סדנאות ב

ניכר עושר רב בסוגי . יחסי ציבור ושווק חברתי, ילדי� בסיכו�, מניעת אלימות בגני�, עסקית

בהפעלות היתה ברורה הרלבנטיות שלה� לעבודת המרכזי�  . בדיוני� ובהרצאות, הסדנאות

. הסדנאות נעשו ברוח טובה ובהשתתפות סבירה בדר� כלל. יהוהציפיות על ידי הנהלת בית מור

 .חלק מההרצאות נקנו על ידי בית מוריה ואת חלק� ה� גייסו בהתנדבות

 

מועדה , לעתי�  לא היתה נוכחות מלאה בפעילות המבוצעת א� שהיא מתוכננת מראש, ע� זאת

ת הפרויקט ע� פרנסי בפגישה חשובה ביותר של מנהל, לדוגמא. תוא� ואליה הוזמנו הרכזי�

דוגמא . המועצה המקומית לא נוכח מרכז המועדוניות במקו� מאחר שהיה עסוק בדברי� אחרי�

רכזי הפרויקטי� או , לא הגיע א� אחד מהמוזמני�,  הכנת תוכנית פרויקט�בפגישה לעניי, נוספת

 . חלק� הגיעו באיחור רב והפגישה בוטלה, מנהלי העמותות המקומיות

 

כאשר לרכז המקומי יש . מקונפליקט תפקידי, להערכתי, י� אי ההשתתפות נבעהבחלק מהמקר

: ושאינ� מתואמי� ביניה�) 1966, כ� וכאה�( שוני� "שולחי תפקיד"ל, בעיה של כפילות נאמנות

, לדוגמא. אגודה לתפנית בחינו� ובית מוריה וא� מחויבות לגורמי� אחרי�, בית הספר ומנהלו

הסכי� הרכז המקומי בהסתמכו על , אסו� נתוני� באחד היישובי�כאשר ביקשנו ל, ד"בתשס

ותא� עמנו את הכניסה למועדונית לצור� איסו� ) המשלמי� את משכורתו(הנחיות בית מוריה 

לאחר מכ� הוא התקשר  וביקש לבטל את איסו� הנתוני� למחקר מאחר שקיבל הנחיות . נתוני�

במקרה אחר רכז מקומי לא נוכח בפגישות כי הוא . סותרות מארגו� נוס� עמו הוא בקשרי עבודה

רכז שמחויב לעבודה אחרת בדיוק , ודוגמא אחרונה. מחויב להיות בעבודה אחרת באות� שעות

 .באות� שעות אחר הצהרי� שבה� הוא אמור היה לשהות במועדוניות

 

 עבודת בית מוריה לסיוע בגיוס משאבי� ולהמשכיות הפרויקטי�

היא לוותה את ). ראה נספח של ימי עיו� בנושא זה(ה בנושא זה רבות עמותת בית מוריה פעל

ל והזמינה את המנהלי� למפגשי� שעסקו בגיוס "גייסה סיוע משתי, ערערה להקמת העמותה

 . כספי�

 

) 2/10/04 �בתארי� ה(לפגישה שעסקה בגיוס כספי� , לדוגמא. הדר� אינה סוגה בשושני�, ע� זאת

.  והישיבה בוטלה–ע א� אחד מ� המוזמני� מכל חמשת היישובי� לא הגי, ל"ע� מומחה משתי

 תופעה זו כשלעצמה העידה –קרית מלאכי ותפרח ,  דקות הגיעו נציגי� מקרית גת40באיחור של 

הצביעה על אפשרות של חשש מנושא זה  ועל חוסר היכולת של , על קושי סביב הנושא ויתכ�

 . מנהלי הפרויקטי� לעסוק בו

 

) יצירת ועד ידידי� וכדומה, התרמות, שיתו� הקהילה המקומית(משיות לגיוס כספי� פעילויות מ

התבצעה פעילות של חלק , ובאיחור ניכר, מאוחר יותר. 2005לא נעשו עד לחודש פברואר 

מהיישובי� כאשר כול� כתבו תוכנית פרויקט מנוסחת ומזמינה וחלק מה� שלחו את זה ע� 

לא , בסופו של דבר. ת העוסקות בתחו� זה של ילדי� במצוקהבקשת תרומה לכמה קרנות ממוקדו

ו מעבר לכספי� שהובטחו על ידי בית "הצליחו גופי� אלה לגייס כספי� להמש� פעילות בתשס

 . מוריה והמוסד לביטוח לאומי
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 דרכי קבלת הילדי� למועדוניות ביישובי�

. ת התפוקות הרצויותדרכי קבלת הילדי� למועדונית אינ� מסודרות ולא בהכרח משרתות א

יכולה לסייע להפעלת המועדונית ולהשגת , כי הכנה טובה של הפרויקט לפני הפעלתו, אזכיר

 . תוצאות לטווח קצר ולטווח ארו�

 

אי� , במועדוניות אי� נוהל קבלת ילדי�. אמירה זו מתייחסת לכל המועדוניות בפרויקט אור לילד

אי� הסכ� חינוכי בי� המשפחה והילד לבי� , ה לילדי�אי� פירוט של חברי וועדת הקבל, דרכי מיו�

קוד� שאפרט נושא זה אזכיר כי בעקרונות ההפעלה של מועדוניות יו� . מפעילי המועדונית

השיקולי� . מפורט רעיו� להרכבת המשתתפי� במועדונית) ללא תארי�, האגודה לקידו� החינו�(

קע משפחתי כאשר וועדה שנבחרה לכ� ש� ה� מיצוי של פוטנציאל התלמידי� המתקשי� בגלל ר

בבתי הספר בערערה נקבעו , לדוגמא. דנה ברשימת התלמידי� ומזמינה אות� להצטר� למועדונית

מורי� ויוע� בית , קריטריוני� לקבלת התלמידי� למועדונית באמצעות וועדה שהורכבה ממחנכי�

 :להל� הקריטריוני� שנקבעו.  הספר

 .משפחה ברוכת ילדי� •

 . נמו�יו אקונוממצב סוצי •

 .סיוע ועזרה מהבית,  מחוסר השגחה�ילד מוזנח    •

 .ילד שאינו מצליח להשתלב בכתה גדולה •

 .ילד שאינו מקבל מענה על הצרכי� שלו בכתה מלאה •

 .נזקקי� לשעורי עזר וסיוע לימודי •

 .בעלי קשיי הבעה בעל פה ובכתב •

 .ילדי� ע� דימוי עצמי נמו� •

 .נזקקי� לתמיכה רגשית וחברתית •

 .בעלי ריכוז נמו� וקושי בהקשבה וצריכי� השגחה מרובה •

 .ילדי� אקטיביי� ומחוסרי שליטה עצמית •

 .ה/ה יתו�/ילד •

 .ה ממשפחה מסוכסכת/ילד •

 

הקבלה למועדונית היתה . בפועל לא נתקיימו ישיבות החלטה ביחס לקבלת התלמידי�, אול�

לאחר מכ� . ימה התמלאה ה� התקבלו על פי בקשת ההורי� והילדי� עד אשר הרש–מקרית 

 כשהביקוש למועדוניות היה רב הרבה יותר –נסתבר כי יש טענות להורי� שילדיה� לא התקבלו 

 להורי� תבעקבות נשירת תלמידי� בתחילת הפעלת המועדונית הוחלט להיענו. מאשר ההיצע

ני� שביקשו ולא היה מקו� לילדיה� ולשקול העדפה של הילדי� החלשי� כפי שנקבע בקריטריו

 . מלכתחילה

 

נשלחו מכתבי� , בחופזה רבה,  הפרויקט נפתחו באיחור רב ואזיברב המקרי� המועדוניות ביישוב

א� ההורי� הסכימו ה� ). קרית מלאכי, נתיבות(להורי� המבשרי� על פתיחת המועדונית 
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 המונח שרווח בקרב רכזי המועדוניות. התבקשו לחתו� בתחתית העמוד ולהחזיר את הד� החתו�

 המעיד על הצור� לשכנע את ההורי� לרשו� את ילד� למועדונית ולא מצב "גיוס הילדי�"הוא 

 . שבו המועדונית מציעה מענה מתאי� וחשוב להורי� הזקוקי� ומבקשי� את הפעילות

 

יש השלכות על היכולת להשיג את השתתפות ההורי� , כפי שכבר נאמר, לפעילות חפוזה זו

רכי קבלה אלה משו� ברירה טבעית ומקרית של הילדי� הנכנסי� יש לד. בתשלו� למועדונית

למועדונית ולאו דווקא מיו� הילדי� על פי שיקולי הוועדה המקצועית שמתכוונת לקבל ילדי� כדי 

 . לטפח אות�

 

פעילות חפוזה זו היא ג� אחת הסיבות לנשירה של הילדי� בי� שה� לא מוצאי� את עצמ� 

 . נו להיות בפרויקט טיפוח כזה ולכ� נושרי� לאחר ניסוי קצרמתאימי� ובי� שה� לא התכוו

 

ברגע , באחד היישובי�, לדוגמא. לפעמי� קבלת הילדי� נעשית על רקע מצב משפחתי משתנה

הכניסו את הילדי� וכאשר המצב השתפר נהגו ) מחלה וכדומה, בעקבות לידה(שנזקקו למועדונית 

 .ות הילדי� במועדוניתדבר שיצר תחושה של אי יציב. להוציא אות�

 

 תכנו� הפרויקטי� ומועד פתיחת�

הפרויקטי� באור לילד נידוני� מחדש בכל שנה ופתיחת המועדוניות מתרחשת לאחר שכל 

. יישבו את כל חילוקי הדעות וחתמו על החוזה, הכינו חוזה, הגורמי� מסכימי� על תקציב משות�

) ו� לפתיחת המועדוניות היה לשנתיי�א� שהתכנ(ד הוכנו ונחתמו לשנה אחת "החוזי� לתשס

מרבית , בפועל. ו"ה שוב היה צור� להתחיל את כל התהלי� מחדש וכ� בתשס"ובשנת תשס

 . המועדוניות המתוכננות נפתחו באיחור רב

 

הכל נעשה באופ� מקרי עקב האיחור , למעשה.  ה"ד לתשס"לא היתה המשכיות בי� שנת תשס

היא טובה יותר ) כתשעה חודשי�(טיפוח הילדי� הנזקקי� שנה אחת של . בפתיחת המועדוניות

ע� ילדי� ספציפיי� הזקוקי� למסגרת זו וג� מסוגלי� , מלא כלו� א� יתכ� שבשנתיי� רצופות

 .נית� היה לראות שינוי משמעותי שיתרו� לה� להמש� חייה�, לקבל את הטיפוח

  

ת שנת הלימודי� ונפתחו הפרויקטי� הוסכמו רק כשישה חודשי� לאחר תחילד "תשסבשנת 

 ). 2004בסביבות מר� (באמצע השנה 

 

, אול�). 2004אוקטובר ( פתיחת המועדוניות בתפרח ובערערה החלה במועד המתוכנ� ,ה"בתשס

ההורי� וג� , על א� שבתי הספר,  זאת. הפתיחה איחרה בחודשי� רבי� בנתיבות ובקרית מלאכי

לאכזבה מצד השותפי� בבתי , בשלב ראשו�, ה גר�איחור זה בפתיח. הילדי� היו מוכני� אליה�

לדוגמא בעקבות צרכי� של (הספר ולאכזבה רבה מצד התושבי� שלפעמי� נזקקו להשמת ילדיה� 

ע� גיוס של המורי� , גר� האחור לפתיחה חפוזה של המועדוניות, בשלב השני). יציאה לעבודה

מסכימות א� לא בהכרח פנויות א� לא בהכרח מתאימות וחלק� ש, והגננות אשר מוכנות לכ�

המדריכי� עבדו במועדונית , בחלק מהמקרי�. להשקעת הזמ� והעבודה הנוספת שניחתה עליה�
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והוחלפו  לאחר שבועות אחדי� או במקרי� אחרי� ) בקרית מלאכי(ג� כאשר ה� לא התאימו 

 . כשלא היתה לה� הכנה ולא הבנה של מטרת הפרויקט

     

זהו מועד סביר . לאחר סוכות) תפרח וערערה(חו שני הפרויקטי� ה נפת"בשנת תשס, כאמור

במקומות אלה היו שותפי� המוסד .   לאחר תו� החגי� וכנהוג בארצנו–לפתיחת מועדוניות יו� 

בית מוריה מנחה את הפרויקטי� מבחינה ). הרשות המקומית ובית מוריה, לביטוח לאומי

 ). על פעילות� נית� בהמש�פרוט . (מקצועית ומנהלת אות� מבחינה כספית

 

 .  ילדי� לאור� כל השנה ועד סופה140 פעלו ארבע מועדוניות בבתי הספר ע� ערערהב

 

מועדונית אחת ,  מועדוניות בגני ילדי�3:   מועדוניות שונות�5 ילדי� ב�130  השתתפו כתפרחב

 .בבית ספר לבנות ומועדונית חמישית ע� ילדי� בגילאי חמש בהכנה לבית ספר

 

,  העמותה לתפנית בחינו�) ד"בתשס(בה� היתה שותפה בעבר , בשאר שלושת היישובי�, ע� זאת

 : היו קשיי� במועד פתיחת המועדוניות ושינוי בדרכי הניהול שלה�

 

כאשר עמותת , )שלושה חודשי��איחור של כ (2005 מועדוניות באמצע ינואר 16 נפתחו קרית גתב

האגודה , ביטוח לאומי, העיריי(יי� מהגופי� השוני� בית מוריה מאגמת את המשאבי� הכספ

 ). לתפנית בחינו� ומקורות עצמיי�

 

 ניהול הפרויקט מבחינה כספית ומבחינה מקצועית בקרית גת

יה יכספי השתתפות האוכלוס, ע� זאת. האחריות מבחינה כספית הוטלה על ארגו� בית מוריה

ת מוריה ולכ� לא ברור שהיא אכ� מבצעת ניהול הועברו לידי האגודה לתפנית בחינו� ולא לידי בי

הצעות המחיר התקבלו רק באישור של האגודה לתפנית בחינו� . כספי כפי שרצוי בארגוני�

כ� . והתשלומי� כול� מתבצעי� על ידי בית מוריה לאחר שה� מקבלי� את החשבוניות לתשלו�

מתבצע על ידי , חרה לפרויקטלכח האד� שהאגודה לתפנית בחינו� ב, ג� לגבי תשלו� המשכורות

 ולמעשה לבית מוריה –האגודה לתפנית בחינו� מעורבת בניהול הכספי של הפרויקט . בית מוריה

ניהול הפרויקט בקרית גת , לכ�). יש את האחריות לכספי� א� לא את הסמכות לניהול הכספי

 . אפקטיבימסוב� ולא נית� לדעת א� הוא , מבחינה כספית ומבחינה מקצועית הוא מפוצל

 

ה� .  האחריות מבחינת התכני� ומבחינה מקצועית נמצאת כולה בידי האגודה לתפנית בחינו�

באמצעות מרכזת ) גננות ומורי�, מטפלות, מרכזי�(ה� מדריכי� אותו , בחרו את כח האד�

 של תהאגודה לתפנית בחינו� קבעה והודיעה כי הרכזת היישובי. מיוחדת שהוכנסה לתפקיד

טע� בית מוריה לא תיכנס לשוחח ע� העובדי� בהסביר� שזה יכול ליצור בלבול הפרויקט מ

 .והנחיות סותרות

 

ג� אילו . האגודה לתפנית בחינו� לא הסכימה לכניסת חוקר מלווה לפרויקט, כפועל יוצא מכ�

אור (היתה נשאלת השאלה הא� המחקר המלווה עוסק בפרויקט שאליו התכוונו , הסכימה לכ�

 . או בפרויקט אחר של האגודה לתפנית בחינו�) מוריהלילד ובית 
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מועדוניות אלה פעלו . ד ארבע מועדוניות"נפתחו באמצע שנת הלימודי� תשסקרית מלאכי ב

העמותה לתפנית בחינו� , באיגו� משאבי� על ידי בית מוריה מכספי המוסד לביטוח לאומי

� ערכו פעילות קי� במש� שלושה ה� פעלו מרגע שנפתחו ועד לתו� השנה וג. והרשות המקומית

 . שבועות

 

הניהול הכספי וה� המקצועי מתבצע . 2005 נפתחו שתי מועדוניות בלבד במהל� פברואר ה"בתשס

 .  על ידי בית מוריה

  

 באות� מקומות שבה� ה� פעלו קוד� לכ� וא� 2004המועדוניות היו אמורות להיפתח באוקטובר 

 �בתארי� ה(בועדת היגוי . הו בפרויקטי� בשנה הקודמתהיתה העדפה להשארת אות� ילדי� שש

דווחה מנהלת הפרויקט מטע� בית מוריה כי יש מגעי� ומקווי� לפתוח בקרית מלאכי  , )11/1/05

 נמסר כי שלושה בתי ספר כבר מוכני� א� מחכי� 2005בסו� ינואר .  מועדוניות יו� בקרוב מאוד4

נפתחו רק שתי� , בפועל. שור אינו מגיעלאישור של העמותה לתפנית בחינו� א� האי

 . וע� ילדי� אחרי�) ראה להל�(בשלב מאוחר יותר , מהמועדוניות

 

מלכתחילה לא היו , )2005נפתח באמצע פברואר  ("אחוות אחי�"מועדונית יו� בבית הספר 

בבית הספר יש ג� מועדוניות של האגודה לתפנית בחינו� ורכזת מטעמ� , מרוצי� מהרעיו�

הילדי� שנשלחו לש� . יצרה תחרות ואי הבנה, באמצע השנה, המועדונית החדשה.  בה�מטפלת

הרכזי� במקו� לא התאימו לתפקיד�  . ה� אלה שלא יכלו להיקלט במועדוניות של האגודה

  4 �המשברי� לא פסקו במועדונית זו עד שהיא דעכה בהדרגה בהגיעה ל. והוחלפו  במהל� ההפעלה

 .  והיא נסגרה בקול דממה דקה�פני שבועות חניכי� בימי� של7עד 

 

מנהל המקו� אימ� את המועדונית בחו� מאחר .  בבית הספר הראל היתה קבלה טובה של הרעיו�

הצור� היה להעניק מסגרת למצוינות מאחר שהחלשי� . "שהיא ענתה על צור� של ילדי בית הספר

זת מיוחדת מטעמו למועדונית המנהל מינה רכ). לדברי המנהל" (כבר מקבלי� העשרה ותמיכה

אחראית והדוקה ולא , ובמשות� ע� בית נריה ה� העסיקו מורות שטיפלו בילדי� בצורה עקבית

מבית הספר דווחו על שביעות רצו� מלאה ועניי� להמשי� . נזקקו לסיוע של הרכזת היישובית

 .בפרויקט ג� בשנה הבאה

    

מועדוניות אלה פעלו . ע מועדוניות בגני�ד ארב" נפתחו באמצע שנת הלימודי� תשסבנתיבות

האגודה לתפנית בחינו� , באיגו� משאבי� על ידי בית מוריה מכספי המוסד לביטוח לאומי

ה� פעלו מרגע שנפתחו ועד לתו� השנה וג� ערכו פעילות קי� . והרשות המקומית ומקורות עצמיי�

 . במש� שלושה שבועות

 

הרשות . ית מוריה בשיתו� ע� האגודה לתפנית בחינו� לא נפתחו כלל מועדוניות של בה"בתשס

מתו� אחת ) 2005תחילת מר� ( מועדוניות 7המקומית בשיתו� ע� האגודה לתפנית בחינו� פתחו 

, התכנו� והיוזמה היתה של בית מוריה א� בסופו של דבר, למעשה. עשרה שתוכננו קוד� לכ�

על החלק של בית מוריה במשאבי� העדיפה הרשות המקומית לוותר , באמצע שנת הלימודי�

 . כספיי� ובניהול מקצועי והעדיפה את העבודה א� ורק ע� העמותה לתפנית בחינו�
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בית מוריה המשיכה במגעי� לנסות ולפתוח מועדוניות באופ� עצמאי במקומות חלשי� , ע� זאת

ע� הרכזת בית מוריה , כמו כ�. יותר בנתיבות מכספי המוסד לביטוח לאומי ומכספי� עצמאיי�

התארגנות וגיוס כספי� כהכנה להמשכיות לשנה הבאה , המקומית ממשיכי� בפעילות הדרכה

בהמש� נפתחה מועדונית אחת בג� חיי� שפעלה עד לסו� השנה ונפתחה מועדונית , ואכ�). ו"תשס(

 . ס נתיבי אליהו שלא פעלה כשורה ונסגרה בתו� פחות מחודשי�"לילדי� בביה

 

המועדונית פעלה בחדר מורי� ובספריה ישנה . ד�ג ו, ב, ו ילדי� קשי� מכתות אלמועדונית זו רוכז

היא לא התייצבה מבחינת צוות ומבחינת הילדי� ונסגרה מאחר . ולא הוקצה לה חדר מתאי�

 .שנראה כי הנזק מהפעלתה יכול להיות רב מהתועלת

 

 שהרי משתתפי� בה אינה בנויה לילדי� חריגי� וקשי� במיוחד, מלכתחילה, מועדונית יו�

לאוכלוסיה , היא מיועדת.  שעות בשבוע בלבד8כשלושי� וחמישה ילדי� והיא מתקיימת במש� 

מצאנו כי חלק מהילדי� במועדונית .  במסגרת כזורחלשה א� מתפקדת ואשר מסוגלת להיעז

הא� השתתפות� יכולה להועיל לה� : עלו שאלות כגו�, נמצאו במצב לימודי ירוד מאוד ולפיכ�

והא� יש ? הא� נשקלה ההשלכה של השתתפות� על כל הילדי� האחרי� במועדונית? ולקדמ�

 ? על מנת לתת לה� העדפה מתקנת, לקבוצה קטנה, פתרו� יותר הדוק באופיו

 

 ה"פעולות קיי� תשס

שלוש קייטנות בגני הילדי� וקייטנה נוספת : ה התקיימו קייטנות קי� ביישוב תפרח"בקי� תשס

מעניינת , הקייטנות התנהלו במש� שלושה שבועות ופעילות� היתה מלאה. נותבבית הספר לב

אות� יכולנו לדובב  דווחו כי ה� (הילדי�  הגדולי� . לילדי� ועשירה בתכני� ובפעילות הפגתית

 . מאוד מרוצי� מהקייטנה

 

בערערה עקב בעיות כספיות שלא אפשרו לבית מוריה : בשאר היישובי� לא הפעילו קייטנות

בקרית גת ובקרית מלאכי לא הצליחו להתארג� , בנתיבות. המשי� עמ� ג� לחודשי הקי�ל

 לגייס את יתרת הכס� ולהכי� את הפרויקט לביצוע ע� תוהעדיפו להשקיע זמ� ומר� בניסיונו

 . תחילת השנה

 

 תאור המשפחות שילדיה� נמצאי� במועדוניות יו� 

: בכל אחד מהיישובי� שהשתתפו בפרויקט, באמצעות ראיונות,  שאלנו את המשפחות על מצב�

בש� המשפחה התראיי� זה ). ה"ד ובתשס"בתשס(וערערה ) ה"תשס(תפרח ,  )ד"תשס(נתיבות 

 . שהמשפחה העדיפה שהוא יתראיי� ולפעמי� שני בני הזוג ישבו בראיו� במשות�
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  לפי ישוב, תאור המשפחות וילדיה� :  2 לוח   

 ילדי� 11  ילדי�10�7  ילדי�6�4  ילדי�3�1 יישוב
 ויותר

ס� 
 לוהכ

 25   24.0%     6 76.0%   19 קרית מלאכי

 53  1.9%     1 26.4%   14 71.7%   38 נתיבות

 59 15.3%     9 39.0%   23 28.8%   17 16.9%   10 תפרח

 134 34.3%   46 30.6%   41 20.9%   28 14.2%   19 ערערה

 271 20.3%   55 24.0%   65 24.0%   65 31.7%   86 כ"סה

 

ית� לראות כי מדובר במשפחות ברוכות ילדי� ביישובי� תפרח וערערה המשתתפי� בפרויקט נ

א� ברבע מהמשפחות יש בי� , ואילו בקרית מלאכי ובנתיבות המשפחות קטנות יותר. אור לילד

 אחד יש יותר מילד, בעיקר בתפרח וערערה, לחלק ממשפחות אלה. ארבעה לשישה ילדי�

 . בפרויקט

  

בתפרח המשפחות כול� ע�  שני .  נמצא כי מרבית המשפחות בפרויקט ה� של שני בני זוג      *   

 . אחתהובערערה ביותר משליש מהמשפחות יש יותר מאיש. הורי�

משפחות של עולי� ) 15.7%  (8בנתיבות נמצאו . בדקנו א� יש בקרב המשפחות עולי�  חדשי�     * 

 ).7.0% (4ובתפרח ) 12.0% (�3 בקרית מלאכי מחבר  העמי

בשליש מהמשפחות נמצא כי . עובדי� במשרה מלאה) 49.6%(נמצא כי מחצית מראשי המשפחה *  

יותר משליש מראשי המשפחה מדווחי� שאינ� עובדי� כלל והשאר במשרה .  שני בני הזוג עובדי�

 .  חלקית

 

 לפי יישוב, רמת ההכנסה של המשפחות: 3 לוח

  רמת הכנסה

 �8000יותר מ 8000�4000 4000�2500 2500עד  ישובי

 

ס� 

 לוהכ

  24 )25.0%  (6 )58.3%  (14 )12.5%  (3 )4.2%  (1 קרית מלאכי

 46 )15.2%  (7 )50.0%  (23 )26.1%  (12 )8.7%  (4 נתיבות

 50 )4.0%  (2 )34.0%  (17 )46.0%  (23 )%16.0  (8 תפרח

 125 )5.6%  (7 )20.8%  (26 )55.2%  (69 )18.4%  (23 ערערה

  245 )9.0%  (22)32.7%  (80 )43.7%  (107 )14.7%  (36 כ"סה

 

 נמצא כי בקרית מלאכי ובנתיבות מרוויחי� משכורות גבוהות יחסית בעוד שבשני היישובי� 

 2X(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק . רמת ההכנסה נמוכה יותר) תפרח וערערה(האחרי� 

=42.941  ,sig=0.000 ,df=9  .(נראה כי בכל אחד מהיישובי� היו אחדי� שלא דווחו על , כמו כ�

 .רמת הכנסת�
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 .  מדווחי� על קשר ע� לשכת הרווחה) 10.9%(כי לא רבי� , נמצא •

 

כי מרבית� מדווחי� על בריאות , שאלנו על מצב� הבריאותי של ראשי המשפחה ונמצא      *  

המצב בערערה פחות טוב מאשר במקומות . ועוד רבי� על בריאות בינונית)  78.5%(תקינה  

 .   האחרי�

 

שאירי� או אבטלה , הבטחת הכנסה, נכות(שאלנו על קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי      *   

 מהמשפחות מקבלות קצבה שאינה קצבת �16% עד 12%).  ללא חישוב של קצבת ילדי� או זקנה–

 .לא נמצא הבדל מובהק בי� המשפחות ביישובי� השוני�. הילדי� או קצבת זקנ

את מספר , את רמת ההכנסה, יצרנו הערכה של מדד תלות ששקלל את קבלת הקצבה •

 . את מצב הבריאות ואת עבודת בני הזוג, הילדי�

     

  יישובלפי , תאור מידת התלות: 4 לוח   

  מדד תלות סוציו אקונומית

 עצמאותתלות נמוכה תלות בינונית התלות גבוה יישוב

ס� 

 לוהכ

 25 )76.0%  (19 )4.0%  (1 )4.0%  (1 )16.0%  (4 קרית מלאכי

 52 )75.0%  (39 )13.5%  (7 )3.8%  (2 )7.7%  (4 נתיבות

 59 )44.1%  (26 )23.7%  (14 )11.9%  (7 )20.3%  (12 תפרח

 133 )43.6%  (58 )16.5%  (22 )8.3%  (11 )31.6%  (42 ערערה

 269 )52.8%  (142)16.4%  (44 )7.8%  (21 )23.0%  (62 כ"סה

  

  �19בתפרח ל. ממשפחות מהפרויקט יש תלות גבוהה או בינונית) 39.9% (�53נראה כי בערערה  ל

 משפחות שה�  6ואילו בנתיבות אפשר להגדיר כ� רק )  20.0% (5בקרית מלאכי , )32.2%(משפחות   

�כמחצית המשפחות מוגדרות כעצמאיות מבחינה סוציו.  פרויקט מכלל המשפחות ב11.5%

 ). 52.8%(אקונומית 

 

 ). 2X  = 27.984 ,sig=0.001 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק 

 

נמצא כי בקרית מלאכי לרבי� יש מחשבי�  . בדקנו את הדווח על הימצאות מחשב בבית    *   

יש מחשבי�  ואילו בתפרח ובערערה רק למעטי� יש ) 62.7%(וג� בנתיבות לרבי� ) 76%(בבית  

 . מחשב בבית�

נמצא ששתי הסיבות העיקריות עליה� .   בדקנו מהי הסיבה לשליחת הילד למועדונית      * 

בגלל עבודת "ו)  37.4% ("בגלל שהילד זקוק לחיזוק מבחינה לימודית": מדווחי� ההורי� ה�

 .לענות לשאלה זו העדיפו שלא �20%כ).  32.0% ("ההורי�

                                         

  הערכת המועדונית על ידי המשפחות

מצאתי לנכו� לשאול , מאחר שהמועדונית לילדי� מתכוונת לסייע למשפחה בכללה ולא רק לילד

 :על הסיוע שהמועדונית מעניקה למשפחה
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 לפי יישוב, מידת הסיוע של המועדונית למשפחה: 5 לוח

  הא� המועדונית מהווה סיוע למשפחה

 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 

 לוס� הכ

 25 )40.0%  (10 )24.0%  (6 ) 36.0%  (9 קרית מלאכי

 44 )90.9%  (40 )4.5%  (2 )4.5%  (2 נתיבות

 57 )93.0%  (53 )5.3%  (3 )1.8%  (1 תפרח

 104 )65.4%  (68 )17.3%  (18 )17.3%  (18 ערערה

 230 )74.3%  (171 )12.6%  (29 )13.0%  (30 כ"סה

 

נראה )  74.3%(נראה שמרבית המשפחות סבורות כי שהות הילד במועדונית מסייעת  למשפחה  

, 2X  = 38.035(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק . שהמגמה מושפעת בעיקר מנתיבות ומתפרח

sig=0.000 ,df=6 .( 

  

 לפי יישוב  ,וניותהערכת התנאי� הפיזיי� במועד:  6 לוח

  תנאי� פיזיי� במועדונית
מרוצה  יישוב

 מאוד
 *לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 18 11.1%  2 27.8%  5 44.4%  8 16.7%  3 קרית מלאכי

 51 5.9%  3 5.9%  3 33.3%  17 54.9%  28 נתיבות

 15 0 20.0%  3 46.7%  7 33.3%  5 תפרח

 131 8.4%  11 41.2%  54 32.1%  42 18.3%  24 ערערה

 100%   215 7.4%  16 30.2%  65 34.4%  74 27.9%  60 כ"סה

 ."לא מרוצה" לקטגוריה "לא מרוצה מאוד"צירפנו את הקטגוריה *  

 

, ע� זאת. נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את התנאי� הפיזיי� במועדוניות

עובדה המצביעה על ). 2X   =37.572 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק 

 . שביעות רצו� פחות טובה בערערה ובקרית מלאכי ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח ובנתיבות

 

   יישובפי ל , והסדר במועדוניות�הערכת הניקיו: 7 לוח

  נקיו� וסדר במועדונית
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 17 29.4%  5 29.4%  5 35.3%  6 5.9%  1 קרית מלאכי

 51 2.0%  1 0 17.6%  9 80.4%  41 נתיבות

 16 0 6.3%  1 43.8%  7 50.0%  8 תפרח

 130 22.3%  29 35.4%  46 26.2%  34 16.2%  21 ערערה

 100%  214 16.4%  35 24.3%  52 26.2%  56 33.2%  71 כ"סה
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ע� . מרוצי� במידה מסוימת מהניקיו� והסדר במועדוניות) 59.4%(לי� נראה כי רבי� מהנשא

עובדה המצביעה על ). 2X = 89.612 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק , זאת

 . אי שביעות רצו� מספקת בקרית מלאכי ובערערה

 

  לפי יישוב  ,הערכת איכות המזו� וגיוונו במועדוניות:  8 לוח

  כות וגוו� המזו�אי
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 22 36.4%  8 22.7%  5 18.2%  4 22.7%  5 קרית מלאכי

 51 9.8%  5 21.6%  11 37.3%  19 31.4%  16 נתיבות

 20 0 30.0%  6 30.0%  6 40.0%  8 תפרח

 127 3.1%  4 31.5%  40 42.5%  54 22.8%  29 ערערה

 100%  220 7.7%  17 28.2%  62 37.7%  83 26.4%  58 כ"סה

 

, ע� זאת. נראה כי בדר� כלל ההורי� מרוצי� מאיכות המזו� המוגש לילדי� בצהריי� במועדוניות

עובדה המצביעה על ). 2X  = 36.090 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק 

 . ת רצו� גדולה מאוד בתפרחשביעות רצו� פחות טובה בקרית מלאכי ועל שביעו

 

  לפי יישוב  ,הערכת המקצועיות של אנשי הצוות במועדוניות:  9 לוח

  מקצועיות של הצוות
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 18 5.6%  1 0 61.1%  11 33.3%  6 קרית מלאכי

 51 0 2.0%   1 19.6%  10 78.4%  40 נתיבות

 20 0 0 25.0%  5 75.0%  15 תפרח

 125 3.2%  4 24.8%  31 44.8%  56 27.2%  34 ערערה

 100%  214 2.3%  5 15.0%  32 38.3%  82 44.4%  95 כ"סה

 

ההבדל בי� , ע� זאת. נראה כי בדר� כלל ההורי� מרוצי� מהמקצועיות של הצוות במועדוניות

עובדה המצביעה על שביעות רצו� . )2X = 58.148 ,sig=0.000 ,df=9(הקבוצות נמצא מובהק 

 . פחות טובה בערערה בנגב ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח ובנתיבות
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  לפי יישוב ,הערכת היחס של אנשי הצוות לילדי� במועדוניו:  10  לוח

  היחס של אנשי הצוות לילדי�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 23 4.3%  1 8.7%  2 56.5%  13 30.4%  7 קרית מלאכי

 51 0 0 19.6%  10 80.4%  41 נתיבות

 19 0 0 31.6%  6 68.4%  13 תפרח

 127 3.9%  5 25.2%  32 32.3%  41 38.6%  49 ערערה

 100%  220 2.7%  6 15.5%  34 31.8%  70 50.0%  110 כ"סה

 

. חס של אנשי הצוות לילדי� במועדוניותנראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את הי

עובדה המצביעה ). 2X = 44.703 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק , ע� זאת

על שביעות רצו� פחות טובה בערערה בנגב ובקרית מלאכי ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בנתיבות 

 . ובתפרח

 

 לפי יישוב  , הערכת הצפיפות של הילדי� במועדוניות: 11 לוח

  צפיפות הילדי� בכל קבוצה
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 16 0 18.8%  3 62.5%  10 18.8%  3 קרית מלאכי

 50 2.0%  1 14.0%  7 26.0%  13 58.0%  29 נתיבות

 14 0 14.3%  2 35.7%  5 50.0%  7 תפרח

 126 7.1%  9 36.5%  46 38.1%  48 18.3%  23 ערערה

 100%  206 4.9%  10 28.2%  58 36.9%  76 30.1%  62 כ"סה

 

ההבדל בי� , ע� זאת. נראה כי בדר� כלל ההורי� מרוצי� מרמת צפיפות נמוכה במועדוניות

עובדה המצביעה על שביעות רצו� ). 2X = 37.634 ,sig=0.000 ,df=9(הקבוצות נמצא מובהק 

 . ערה ועל שביעות רצו� גדולה יותר בנתיבותפחות טובה בקרית מלאכי ובער

 

  לפי היישוב ,הערכת מידת השמירה על הילדי� במועדוניות:  12 לוח

  מידת השמירה על הילדי� במקו�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 18 11.1%  2 16.7%  3 61.1%  11 11.1%  2 קרית מלאכי

 51 0 11.8%  6 25.5%  13 62.7%  32 נתיבות

 18 0 0 27.8%  5 72.2%  13 תפרח

 119 8.4%  10 20.2%  24 45.4%  54 26.1%  31 ערערה

 100%  206 5.8%  12 16.0%  33 40.3%   83 37.9%  78 כ"סה
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ע� . נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את מידת השמירה על הילדי� במועדוניות

עובדה המצביעה על ). 2X  = 38.890  ,sig=0.000 ,df=9(בי� הקבוצות נמצא מובהק ההבדל , זאת

 . אי שביעות רצו� בקרית מלאכי ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח

 

  לפי יישוב  ,הערכת שיתו� ההורי� במועדוניות:  13 לוח

  שיתו� ההורי�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 14 21.4%  3 35.7%  5 42.9%   6 0 רית מלאכיק

 51 2.0%  1 25.5%  13 31.4%  16 41.2%  21 נתיבות

 17 0 41.2%  7 35.3%  6 23.5%  4 תפרח

 128 21.9%  28 38.3%  49 24.2%  31 15.6%  20 ערערה

 100%  210 15.2%  32 35.2%  74 28.1%  59 21.4%  45 כ"סה

 

ההבדל בי� , ע� זאת. נ� מרוצי� במידה מספקת משיתופ� במועדוניותנראה כי ההורי� אי

עובדה המצביעה על שביעות רצו� ). 2X  = 31.033 ,sig=0.000 ,df=9(הקבוצות נמצא מובהק 

 . בקרית מלאכי ובערערה, יחסית לאחרי�, פחות טובה

 

  וב לפי ייש,הערכת כמות ומגוו� אמצעי הלימוד והמשחקי� במועדוניות: 14 לוח

  כמות ומגוו� אמצעי הלימוד והמשחקי�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 14 21.4%  3 42.9%  6 21.4%  3 14.3%  2 קרית מלאכי

 51 3.9%  2 13.7%  7 43.1%  22 39.2%  20 נתיבות

 15 20.0%  3 20.0%  3 20.0%  3 40.0%  6 תפרח

 112 22.3%  25 30.4%  34 26.8%  30 20.5%  23 ערערה

 100%  192 17.2% 33 26.0%  50 30.2%  58 26.6%  51 כ"סה

 

נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את הכמות והמגוו� של אמצעי הלימוד 

, 2X = 23.208 ,sig=0.006(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק , ע� זאת. והמשחקי� במועדוניות

df=9 .(דה המצביעה על שביעות רצו� פחות טובה בקרית מלאכי ובערערה בנגב ועל שביעות עוב

 . רצו� גדולה יותר בנתיבות ובתפרח
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 פי יישוב ל ,הערכת השקעת הזמ� בפעילות מאורגנת במועדוניות: 15 לוח

  השקעת הזמ� בפעילות מאורגנת
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 11 9.1%  1 0 72.7%  8 18.2%  2 לאכיקרית מ

 51 0 11.8%  6 33.3%  17 54.9%  28 נתיבות

 17 5.9%  1 17.6%  3 17.6%  3 58.8%  10 תפרח

 114 11.4%  13 31.6%  36 35.1%  40 21.9%  25 ערערה

 100%  193 7.8%  15 23.3%  45 35.2%  68 33.7%  65 כ"סה

 

, ע� זאת. מרוצי� מהשקעת הזמ� בפעילות מאורגנת במועדוניותראה כי בדר� כלל ההורי� נ 

עובדה המצביעה על ). 2X = 36.460 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק 

 . שביעות רצו� פחות טובה בקרית מלאכי ובערערה ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בנתיבות ובתפרח

 

    לפי יישוב, במועדוניותהערכת היחסי� בי� אנשי הצוות:  16 לוח

  היחסי� בי� אנשי הצוות
 לא מרוצה בינוני מרוצה מרוצה מאוד יישוב

ס� 
 לוהכ

 12 8.3%  1 0 41.7%  5 50.0%  6 קרית מלאכי

 51 0 2.0%  1 25.5%  13 72.5%  37 נתיבות

 17 0 5.9%  1 17.6%  3 72.5%  13 תפרח

 112 4.5%  5 21.4%  24 46.4%  52 27.7%  31 ערערה

 192 3.1%  6 13.5%  26 38.0%  73 45.3%  87 כ"סה

 

ע� . נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את היחסי� בי� אנשי הצוות במועדוניות

עובדה המצביעה על ). 2X = 42.189 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק , זאת

 . רה בנגב ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח ובנתיבותשביעות רצו� פחות טובה בערע

 

  לפי יישוב,הערכת היחס כלפי ההורי� במועדוניות: 17 לוח

  יחס כלפי ההורי�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה בינוני מרוצה

 
 לוס� הכ

 16 6.3%  1 6.3%  1 37.5%  6 50.0%  8 קרית מלאכי

 51 0 2.0%  1 23.5%  12 74.5%  38 נתיבות

 18 0 5.6%  1 16.7%  3 77.8%  14 תפרח

 127 7.1%  9 26.8%  34 38.6%  49 27.6%  35 ערערה

 100%  212 4.7%  10 17.5%  37 33.0%  70 44.8%  95 כ"סה

 

, ע� זאת. נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את היחס כלפי ההורי� במועדוניות

עובדה המצביעה על ). 2X  = 47.861 ,sig=0.000 ,df=9(צא מובהק ההבדל בי� הקבוצות נמ

 שביעות רצו� פחות טובה בערערה ובקרית מלאכי ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח ובנתיבות 
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  לפי יישוב ,במועדוניותהערכת האווירה החינוכית : 18 לוח

  אווירה חינוכית במקו�
מרוצה  יישוב

 מאוד
 לא מרוצה נוניבי מרוצה

 
 לוס� הכ

 16 12.5%  2 0 56.3%  9 31.3%  5 קרית מלאכי

 51 0 2.0%  1 27.5%  14 70.6%  36 נתיבות

 20 0 0 25.0%  5 75.0%  15 תפרח

 127 5.5%  7 27.6%  35 37.8%  48 29.1%  37 ערערה

 100%  214 4.2%  9 16.8%  36 35.5%  76 43.5%  93 כ"סה

 

, ע� זאת. ורי� מעריכי� באופ� חיובי את האווירה החינוכית במועדוניותנראה כי בדר� כלל הה

עובדה המצביעה על ). 2X = 51.014 ,sig=0.000 ,df=9(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק 

שביעות רצו� פחות טובה בקרית מלאכי ובערערה בנגב ועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפרח 

 . ובנתיבות

 

  לפי יישוב ,ות הילדי� בעזרת המועדוניותהערכת התקדמ:  19  לוח

  התקדמות הילדי�
 לא מרוצה בינוני מרוצה מרוצה מאוד יישוב

ס� 
 לוהכ

 20 5.0%  1 20.0%  4 45.0%  9 30.0%  6 קרית מלאכי

 51 0 3.9%  2 39.2%  20 56.9%  29 נתיבות

 19 0 5.3%  1 21.1%  4 73.7%  14 תפרח

 129 7.8%  10 44.2%  57 24.8%  32 23.3%  30 ערערה

 219 5.0%  11 29.2%  64 29.7%  65 36.1%  79 כ"סה

  

.  נראה כי בדר� כלל ההורי� מעריכי� באופ� חיובי את התקדמות הילדי� בעזרת המועדוניות

 השיבו 29.2% מההורי� השיבו כי ה� מרוצי� מהתקדמות הילדי� או מרוצי� מאוד ועוד 65.8%

 מההורי� מרוצי� במידה מסוימת 95%, דהיינו. ההתקדמות במידה בינוניתכי ה� מרוצי� מ

 = 2X(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק , ע� זאת. מהתקדמות הילדי� בעזרת המועדוניות

55.092 ,sig=0.000 ,df=9 .( עובדה המצביעה על שביעות רצו� פחות טובה בערערה ובקרית מלאכי

 . רח ובנתיבותועל שביעות רצו� גדולה מאוד בתפ

 

מטבלאות אלה של הערכת המועדוניות על ידי ההורי� נראה כי ההורי� מרוצי� , א� כ�

במרבית המרכיבי� נראה כי שביעות . מהמועדוניות בדר� כלל או א� מרוצי� מאוד מהמועדונית

ת  שביעו–בנושא שיתו� ההורי� במועדונית .  הרצו� בקרית מלאכי ובערערה בנגב היא נמוכה יותר

 . על פני כל היישובי�, הרצו� נמוכה יותר מאשר בשאר המשתני�

 

 .וליחס לילדי�, ליחסי� בי� חברי הצוות, הציוני� הגבוהי� ביותר ניתנו למקצועיות הצוות
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שאר . לשמירה על הילדי� וליחס אל ההורי�, לאחר מכ� ניתנו ציוני� גבוהי� לאווירה החינוכית

,  מההורי� מרוצי� מהתקדמות הילדי�95%ראינו כי ,  ולבסו�.המרכיבי� קיבלו ציוני� טובי�

 . בעזרת המועדונית, במידה כלשהי

       

 מצב� של החניכי� בתוכנית המועדניות

 

 ממצאי� ביחס להישארות או נשירה מתו� המועדוניות

הנשירה נבדקה בתפרח ובערערה בנגב מאחר וה� שתי המסגרות היחידות שהחלו את פעילות 

 . ניות בזמ� וסיימו אות� בסו� שנת הלימודי�המועדו

 

 תנועת הילדי� במועדוניות במושב תפרח: 20 לוח

נמצאי�  עזיבה באחוזי� עזיבה כ עברו"סה מועד
 בפועל

 120 23% 32 139 2004אוקטובר 

 127 42.5% 94 221 2005עד ינואר  

   

 . ו� ועוזבי� אותה זו כי חלק מהילדי� מתנסי� במועדוניות הילוח  נית� לראות מ

  

מאחר שהילדי� גדלו ,  בחלק מהמקרי�–ה "ד לתשס"בתפרח לא היתה המשכיות בי� שנת תשס

בהמש� השנה חלה התייצבות .  לתת לילדי הג� הצעירי� הזדמנות להשתת� במועדונית�והיה עניי

 . 2005כאשר אות� ילדי� נשארו עד סו� יוני 

 

 *ת יו� ערערהאוכלוסיית הילדי� במועדוניו: 21 לוח

מספר  גיל מסגרת
הילדי�

 35 "ד� ו"כתות ג בית ספר אבו ערער

 35 "כתה הבית ספר אבו ערער 

 17 "כתה ד בית ספר אב� סינא

 18 " ו"כתות ה בית ספר אב� סינא

 35 " ה"ד סאל��בית ספר א

 140  כ"סה

   

 אול� בתחילת שנת . ילדי�140ה שהו במועדוניות ערערה "במהל� כל שנת הפעילות תשס

 :הלימודי� היתה נשירה ותחלופה

 

מאחר ואי� מעקב ממוחשב אחר נוכחות כל ילדי המועדוניות ערכנו בדיקה מדגמית של נוכחות 

במהל� החודשי� אוקטובר . זו שבבית ספר אב� סינא, הילדי� במועדונית אחת מתו� הארבע

ונכנסו אחרי� )  ילדי�35מתו� ( ילדי� 8 נשרו מהמועדונית 2005 ועד לאמצע ינואר 2004

כי בחודש ינואר , נית� לומר.  מרבית הילדי� נשרו בחודש הראשו�.   נשירה22.8%כ "סה. במקומ�

על פי דווח .   חלה התייצבות של הילדי� במועדונית והנשירה באמצע השנה פסקה לחלוטי�2005
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 נשירה במהל� חודשי �20%כ, דהיינו, הצוות זו ג� המגמה שהיתה בשאר שלושת המועדוניות

 .הפעילות הראשוני�

 

  שביעות הרצו� של החניכי� במועדוניות

שאלנו את כל ילדי בית הספר הנמצאי� במועדוניות בערערה ובתפרח על שביעות רצונ� בנושאי� 

. המתקיימת במועדוניות היו�) מנקודת מבט�(ג� בכדי להערי� את האווירה החינוכית . שוני�

 ואלה שהשיבו ה� אלה ת חודשיי� מפתיחת המועדוניו�י� הועברו לאחר כחודש נדגיש כי השאלונ

במועדונית בית ).  עזבו מאחר שלא היו מרוצי�–יתכ� שחלק מאלה שנשרו (שנותרו במועדונית 

 .משתתפות בנות בלבד, ש� נשאלו החניכי� בתפרח, הספר

 

מההשתתפות ) עי רצו�שב(א� ה� מרוצי� :  שאלנו את הילדי� במועדוניות שאלה כללית

 .במועדונית

  

 לפי יישוב, שביעות רצו� מהשתתפות במועדונית:  22 לוח

  השתתפות במועדונית
 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 
 לוס� הכ

 44 86.4%  38 9.1%  4 4.5%  2 קרית מלאכי

 65 92.3%  60 4.6%  3 3.1%  2 נתיבות

 45 91.1%  41 8.9%  4 0 תפרח

 127 97.6%  124 1.6%  2 0.8%  1 ערערה

 100%  281 93.6%  263 4.6%  13 1.8%  5 כ"סה

 

חלק� בינוני ורק חמישה ) 93.6%(נית� לראות כי מרבית הילדי� מרוצי� מהשתתפות במועדונית 

 . ילדי� אינ� מרוצי�

 

 . לא נמצא הבדל מובהק בשביעות הרצו� בי� הילדי� ביישובי� השוני�

      

 .די� א� ה� מרוצי� מהארוחה שמוגשת בצהריי�שאלנו את היל

 

 לפי יישוב, שביעות רצו� מארוחת הצהריי� במועדוניות: 23 לוח

  ארוחת צהרי�
 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 
 לוס� הכ

 44 38.6%  17 45.5%  20 15.9%  7 קרית מלאכי

 65 49.2%  32 27.7%  18 23.1%  15 נתיבות

 45 62.2%  28 35.6%  16 2.2%  1 תפרח

 126 88.1%  111 8.7%  11 3.2%  4 ערערה

 100%  280 67.1%  188 23.2%  65 9.6%  27 כ"סה
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קרוב לרבע מה� מרוצי� ). 67.1%(נית� לראות כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהאוכל במועדוניות 

 זה מראה הבדל). 2X = 63.101 ,sig=0.000 ,df=6(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק .  לפעמי�

 .  כי בערערה מרוצי� יותר מאחרי� ובנתיבות פחות שבעי רצו�

 

 .שאלנו את הילדי� א� ה� מרוצי� מהעשרה הלימודית שה� מקבלי�  במועדונית

 

 לפי יישוב, שביעות רצו� מהעשרה לימודית במועדוניות: 24 לוח

  העשרה לימודית
 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 
 לוס� הכ

 43 93.0%  40 2.3%  1 4.7%  2 קרית מלאכי

 65 87.7%  57 0 12.3%  8 נתיבות

 43 90.7%  39 9.3%  4 0 תפרח

 126 96.0%  121 0.8%  1 3.2%  4 ערערה

 100%  277 92.8%  257 2.2%  6 5.1%  14 כ"סה

 

ההבדל בי� ). 92.8%(נית� לראות כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהעשרה הלימודית במועדוניות 

הבדל זה מראה כי בנתיבות מרוצי� ). 2X = 22.798 ,sig=0.001 ,df=6(צות נמצא מובהק הקבו

 .  פחות מהעשרה הלימודית

 

 ).הפעלות, משחקי�(שאלנו את הילדי�   א� ה� מרוצי� מהפעילות במועדונית 

 

 לפי יישוב, שביעות רצו� מהפעילות במועדוניות: 25 לוח

  פעילות
 כ�  חלקיבאופ� לא יישוב

 
 לוס� הכ

 44 88.6%  39 4.5%  2 6.8%  3 קרית מלאכי

 65 95.4%  62 1.5%  1 3.1%  2 נתיבות

 44 84.1%  37 15.9%  7 0 תפרח

 125 92.8%  116 1.6%  2 5.6%  7 ערערה

 278 91.4%  254 4.3%  12 4.3%  12 כ"סה

 

ההבדל בי� הקבוצות ). 91.4%(נית� לראות כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהפעילות במועדוניות 

הבדל זה מראה כי בנתיבות שביעות הרצו� ). 2X = 20.682 ,sig=0.002 ,df=6(נמצא מובהק 

 .  גדולה יותר בהשוואה לאחרי�

  

 ). ראה טבלאות בנספחי�(שאלנו את הילדי� על פרטי� בפעילות המועדונית , בהמש�

 

רבי� מהילדי� ). 59.1%(פגתית מצאנו כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהטיולי� והפעילות הה

נמצא שמחצית , כמו כ�).  76.4%(מרוצי� מהיחסי� הבי� אישיי� ע� ילדי� אחרי� במועדוניות 

 . א� כשליש מדווחי� שיש לפעמי� מריבות) 51.4%(מהילדי� מדווחי� כי אי� מריבות במועדונית 
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 ).80.4%(אה וכ� נית� לראות כי רבי� מהילדי� מבטאי� רצו� להמשי� ג� בשנה הב

 

 .     שאלנו את הילדי� א� לדעת� ה� מתקדמי� בעזרת המועדונית

 

 לפי יישוב, דווח על התקדמות בעזרת המועדונית במועדוניות: 26 לוח

  התקדמות בעזרת המועדונית
 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 
 לוס� הכ

 44 75.0%  33 22.7%  10 2.3%  1 קרית מלאכי

 65 75.4%  49 7.7%  5 16.9%  11 נתיבות

 45 84.4%  38 15.6%  7 0 תפרח

 125 92.8%  116 4.0%  5 3.2%  4 ערערה

 100%  279 84.6%  236 9.7%  27 5.7%  16 כ"סה

 

עוד כעשרה ). 84.6%(  נית� לראות כי מרבית הילדי� מדווחי� על התקדמות בעזרת המועדונית 

 מדוחי� על התקדמות 94.3%, דהיינו. ועדוניתאחוזי� מדווחי� על קצת התקדמות בעזרת המ

, 2X = 34.992 ,sig=0.000(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק   .  מסוימת בעזרת המועדונית

df=6 .( הבדל זה מראה כי בערערה מדווחי� על יותר התקדמות מאחרי� ובנתיבות וקרית מלאכי

 .על  פחות התקדמות

 

ילדי המועדוניות בדר� כלל מרוצי� מההשתתפות  מטבלאות אלה נית� לומר כי ,לסיכו�

 מהילדי� מדווחי� 94.3%.  בכל היישובי�, במועדונית וממרכיבי הפעילויות במועדוניות

 . שהתקדמו במידה רבה או חלקית בעזרת המועדונית

 

בערערה ובנתיבות : ההבדלי� שנצפו מצביעי� על הבדלי� בי� המועדוניות ביישובי� השוני�

בערערה העריכו יותר את הארוחה הניתנת לה� בצהריי� ואת . ריבות רבות יותרדווחו על מ

בקרית מלאכי היתה פחות שביעות רצו� מהפעילות . ההתקדמות שלה� בעזרת המועדונית

ואילו בנתיבות הבחינו הילדי� בי� הפעילות החינוכית הרגילה לבי� הפעילות ההפגתית . ההפגתית

רוצי� מאוד מהפעילות השגרתית במועדונית ודווחו על מיעוט  ה� היו מ–) טיולי� וחגיגות(

 . פעילות הפגתית במועדונית

 

 תוצאות סופיות

 בדיקה ראשונה של הבנת הנקרא

: השאלו� הועבר לילדות במועדונית אחת בתפרח הנמצאת בתו� בית ספר לבנות ומפוצלת לשתיי�

של ילדי ) ראה שאלו� בנספח(קרא בבדיקה של הבנת הנ. ה� וילדות בכתות ד"ג�ילדות בכתות א

 .  ילדי המועדונית31מתו� ) ששהו בכתות בזמ� העברת השאלו�( בנות 28תפרח נבחנו 

 

ה� הצעירות וה� הבוגרות יודעות לקרא ומבינות , בבדיקה ראשונה זו עולה שכל ילדי המועדונית

�ל) נו קורא או כותב כללאי (0 על רצ� שבי� 14 � ל12ה� קיבלו ציו� שבי� . את הכתוב ברמה טובה

 . 11רק ילדה אחת קיבלה ציו� ).  קורא ומבי� ג� את משמעות התכני�–ציו� גבוה  (14
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ראה שאלו� (בבדיקה ראשונה של הבנת הנקרא של ילדי ערערה נבחנו כל ילדי המועדוניות 

נו אי, )14.3% שה� 140 מתו� 20(שחלק מהילדי� במועדוניות , בבדיקה זו עלה חשש). בנספח

) אינו קורא או כותב כלל (0 או פחות על רצ� שבי� 5 ה� קיבלו ציו� –)  בערבית(קורא וכותב כלל 

 ).  קורא ומבי� ג� את משמעות התכני� –ציו� גבוה  (�14ל

 

בשלב זה ניגשנו למבח� נוס� א� ורק לילדי� אלה כדי לבדוק א� יתכ� שחלק מהילדי� האלה לא 

היו צריכי� להתמודד ע� הבנת הנקרא , " עד ה"בכתה ג, די� אלהיל. השיבו נכו� מסיבות אחרות

 . חלק מהילדי� האלה ה� אחי�. מוקד� יותר

 

הנבדק ידע קרא וכתוב , בבדיקה נוספת נמצא כי רק במקרה אחד מתו� העשרי� שנבחנו שוב

אצל נבדק נוס� נמצא שהבנת הנקרא . ויתכ� שהתעצל להמשי� להשיב על השאלו� בפע� הראשונה

שאינ� יודעי� קרא וכתוב נמצאו פע� ,  נבחני�11. שלו היא ברמה טובה יותר א� עדיי� חלשה

 .נבדקי� אחרי� לא היו במועדונית או התחמקו מהבדיקה החוזרת. שניה ע� ציוני� דומי�

 

. נבדקו השינויי� שהתחוללו במצב� של הילדי� במהל� שנת הפעילות, לקראת סו� השנה

 .בתחילת הפעילות ובסופה) לילדי בית הספר(י השוואה של הבנת הנקרא השינויי� נבדקו על יד

 

השוואות אלה נערכו רק במקומות שהפעילות נעשתה באופ� סביר במהל� כל שנת הלימודי� 

 ). מדידה שניה (2005ועד לסו� יוני ) מדידה ראשונה (2004החל מאוקטובר : ה"תשס

 

 השינוי בהבנת הנקרא

 

 *ת הנקרא בתפרח ובערערה בתחילת השנה לעומת סו� השנההשינוי בהבנ:  27 לוח

 מדידה שניה מדידה ראשונה יישוב

  12.96:       ציו� ממוצע תפרח

N=27)          0.897( 

  13.00:      ציו� ממוצע

  N=19)          1.333( 

  7.52:         ציו� ממוצע ערערה בנגב

N=134)        2.595( 

  11.08     : ציו� ממוצע

N=74)            2.301( 

  8.43:        ציו� ממוצע כ"סה

N=161)         3.144( 

  11.47:      ציו� ממוצע

N=93)            2.301( 

 .  המספרי� בסוגריי� מצייני� את סטית התק�*                       

משמעו שבערערה ). t-test = 7.420   ,sig= 0.000  ,df = 92( ההבדל בי� המדידות נמצא מובהק 

אצל אלה שנשארו לאור� השנה ונבחנו ,  היה שיפור משמעותי בהבנת הנקרא של ילדי המועדוניות

 . בתחילה ובסו�–פעמיי� 
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 :הערות

 יתכ� שכתוצאה – "הבנת הנקרא"כפי שנית� לראות בתפרח לא נצפה שינוי בממוצע  •

 מתו� ציו� 13 ממוצע –ו גבוהי� מאוד מלכתחילה הציוני� הי ("אפקט התקרה"מ

 ).  14 �מקסימלי אפשרי 

 .נצפה אצל ילדי ערערה, נראה כי כל השינוי שהתרחש בהבנת הנקרא •

המדידה הראשונה נלקחה כשלושה שבועות לאחר תחילת השנה והשניה בסו� שנת הלימודי� 

 . ה"תשס

 . בערערה הבנת הנקרא היא בערבית •

 מהאוכלוסיה 55.2% ובערערה מילאו אותו 70.4%המבח� השני  בתפרח מילאו את  •

אחת הסיבות המרכזיות לכ� היא הנשירה מהמועדוניות . שנבדקה בפע� הראשונה

 . במהל� השנה

הנשירה בערערה התמקדה יותר בילדי� חלשי� לכ� לא נבחנו מרבית אלה שלא ידעו קרא  •

 4ציו� (דינו כגבוליי� בהבנת הנקרא שניי� מהילדי� שהוגדרו על י. וכתוב בפע� הראשונה

 . שיפרו באופ� ניכר את הציו� שלה� במדידה השניה) 5וציו� 

 

 השינוי בתפקוד ילדי הג� בתפרח

 

 *מדידה ראשונה ושניה: ה"השינוי בתפקוד ילדי הג� במהל� הפעילות תשס:  28 לוח

מדידה  משתנה
 ראשונה

מדידה 
 שניה

t df sig 

       4.61 תפקוד כללי

)0.42( 

4.77 

)0.37( 

4.582 52 0.000 

 4.76 מוטוריקה גסה

)0.36( 

4.82 

)0.33( 

לא  51 1.276

 מובהק

מוטוריקה 

 עדינה

4.63 

)0.49( 

4.79 

)0.33( 

3.354 53 0.001 

 4.45 התפתחות שפה

)0.57( 

4.69 

)0.46( 

4.475 53 0.000 

 4.59 תפקוד חברתי

)0.38( 

4.76 

)0.28( 

4.146 53 0.000 

 .       סטית התק� מופיעה בסוגרי� בכל אחד מהתאי�*                   

     

תפקוד : נית� לראות כי יש שינוי בציוני הילדי� בגני� בארבעה מתו� חמשת המשתני� שנבדקו

במוטוריקה גסה לא נמצא שהתרחש . התפתחות השפה ותפקוד חברתי, מוטוריקה עדינה, כללי

יא שבתפרח התפתחו ילדי הג� במהל� שנת הלימודי� שבה משמעות� של ממצאי� אלה ה. שינוי

 .ה� ג� השתתפו בפעילות במועדונית היו� ביישוב
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 סיכו� ודיו�

 

ערערה , תפרח(ארגו� בית מוריה לקח על עצמו להפעיל מערכת של מועדוניות יו� ביישובי הנגב 

 ארגוני� קהילתיי� באמצעות טיפוח של חמישה, וזאת).  קרית מלאכי וקרית גת, נתיבות, בנגב

 . והוא אכ� עמל על כ� במש� כשנתיי�

 

בארבעה מתו� חמשת היישובי� פעלו מועדוניות יו� לילדי� ה� בבתי הספר וה� בגני ילדי� החל 

 לי אפשרות לצפות ההיישוב החמישי לא היית, בקרית גת). ד"תשס (2004 מר� –מפברואר 

 .קי� ענפהביישובי� אלה בוצעה ג� פעילות . בפעילות כזו

 

הפרויקטי� . תפרח וערערה: ה החלו לפעול מועדוניות בשני יישובי�"בשנת הלימודי� תשס

הפרויקטי� . ביישובי� אלה הלכו והתמקצעו ע� חלו� הזמ� תו� כדי דיאלוג פורה ע� בית מוריה

כשהיא ) מטע� בית מוריה(הדרכה ופעילות עשירה בהנחיית מנהלת הפרויקט , קיבלו הכוונה

סת לצור� כ� גופי� שוני� ומפעילה לצור� זה ג� את המשוב שסיפק המחקר המלווה מטע� מגיי

 . המוסד לביטוח לאומי

 

ה כשבית מוריה מרכזת ואחראית "ביישוב קרית גת החלה פעילות באמצע שנת הלימודי� תשס

בקרית מלאכי החלו לפעול שתי . מקצועית�למערכת מבחינה כספית א� לא מבחינה תוכנית

צ בג� ילדי� ונפתחה מועדונית "בנתיבות התקיימה פעילות אחה. 2005דוניות בלבד במר� מוע

 .אחת לילדי בית הספר שנסגרה לאחר שני חודשי פעילות

 

 :  אחלק את המטרות המרכזיות של הפרויקט בהנחיית בית מוריה לשתיי�

 .להפעיל מועדוניות יו� בחמשת היישובי� בדרו� האר�    .א

ני� קהילתיי� מקומיי� להתפתח ולהיות מסוגלי� להמשי� את לגרו� לגרעי    .ב

 .  בתו� שתי שנות פעילות, באופ� עצמאי, הפרויקטי� האלה

 

ההדרכה והלווי של הארגוני� הקהילתיי� על ידי בית מוריה , ראשית אתייחס לפעולת ההקמה

 . ות ביישובי�ולאחר מכ� אתייחס לארגוני� הקהילתיי� היישוביי� ולבסו� לפעילות במועדוני

     

יצר , גייס כספי�, עודד, פנה, יז�, אשר מטפח את רעיו� הפעלת המועדוניות, ארגו� בית מוריה

. ד את המועדוניות בחמשת הפרויקטי� היישוביי�"איגו� משאבי� והחל להפעיל באמצע תשס

  המשרדיבית מוריה הקצה לניהול הפרויקט בחמשת היישובי� מנהלת פרויקט ואת שירות

המנהלת המקומית הדריכה מקצועית והפעילה את הפרויקטי� בגיבוי מלא .  והתנאי� לעבודתה

ה� נעזרו לצור� כ� בגופי� בעלי , כמו כ�. של מנהל בית מוריה והסתייעה בפעולתו במקרי הצור�

 . הזמינו מרצי� וליוו את הרכזי� המקומיי� לפעילויות והדרכות, ידע

    

�ת הוא טוב על פי המתואר בספרות המקצועית ובשיקול של מרכיבי עלותכי רעיו� התוכני, מצאנו

פועלת , מטפחת ילדי� בשכונות מצוקה,  הפריפריהיהתוכנית עונה על צור� אמיתי ביישוב: תועלת
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, בחשמל, בחסכנות בתו� בתי הספר בשעות אחר הצהרי� ואינה משקיעה כספי� בציוד בסיסי

ראוי , ת כוללת שלושה חלקי� שכל אחד מה� בנפרד הוא  נכו�התוכני.  ועוד�ניקיו, ארנונה מי�

 :ומאפשר  לילדי� להתפתח

 ).בעיקר  הכנת שעורי�(העשרה  לימודית  •

 .ארוחת צהרי� שהיא נחוצה וראויה •

 ). אקספרסיבית וכדומה, חינוכית, ספורטיבית, חברתית(פעילות הפגתית  •

 

דת הנחה של שליחות חברתית חשובה הגישה של בית מוריה לפרויקטי� השוני� יוצאת מנקו

היא להשקיע ככל שנית� , כפי שבאה לידי ביטוי בשיחות עימ� ובעבודת השטח, גישת�. וראויה

להשקיע באופ� מקצועי בצוותי העבודה ובפעילות המועדוניות ולנסות לטפח גופי� , ביישובי� אלה

 .קהילתיי� שיוכלו להמשי� את הפרויקטי� ג� בעתיד

 

ה וכ� את הפעלת המועדוניות על ידי גופי� אחרי� "ת חלק מהמועדוניות בתשסאת אי הפעל

 ייתכ� שנית� להסביר בסגנו� הפתוח שתיארת, והרחקת בית מוריה מיכולת השפעה מקצועית

בעלת קשרי� ע� ממשלת ישראל וע� , גדולה ובירוקרטית, תחרותית, אגודה אחרת. לעיל

אילו בית מוריה היה , להערכתי.  בלעדיה� –� אלה הרשויות הקימה את המועדוניות ביישובי

 הארגו� –לטוב : פורמלי ותחרותי הוא היה עושה את זה אחרת לטוב ולרע, ארגו� יותר בירוקרטי

 יתכ� שהוא היה מפסיד את התרבות  –לרע . היה שומר על הפרויקטי� שיז� והחל להפעיל

שהיא מת� שרות וטיפוח , תעיקריאכפתיות רבה  וראיית המטרה ה: הארגונית המיוחדת לו

 .הילדי� והמשפחות בשכונות המצוקה

 

נחתמו לשנה אחת בלבד בעוד ) המשלימי� וג� המתחרי�, השותפי�(החוזי� בי� הארגוני� 

כ� שבכל שנה היה לה� צור� לנהל משא . שהמחויבות של בית מוריה לפרויקט זה היתה לשנתיי�

 .  התחלת פעילותחתימות ו, ומת� מייגע עד לכתיבת חוזה

 

ההתלהבות שלה� לפתוח את המועדוניות ללא חוזי� , היוזמה הרבה של קברניטי בית מוריה

פתח את , כפי שנאמר, ארגו� אחר. הייתה בעוכריה�, סגורי� לשנתיי� ע� שותפיה� להפעלה

בקרית גת ). לדוגמא בנתיבות(א� בלעדיה� , המועדוניות באות� מקומות חשובי� ונזקקי�

לקחת אחריות כספית " זכות"לו לעשות בעמותה לתפנית בחינו� כשנתנו לבית מוריה את ההגדי

 . סגנו� עבודה ואיכות עבודה, א� ללא הסמכות להדרי� ולקבוע סטנדרטי� של ביצוע

 

בקרית גת נוצר מצב שבו ארגו� בית מוריה לוקח אחריות כספית א� לא שות� בניהול המקצועי 

במצב . הארגו� לא יכלה לבחו� את איכות העבודה שעבורה הארגו� של�עובדת , למעשה. יוהתוכנ

 מאחר והוא לא נמצא –שבו ארגו� ישל� עבור פעילות שלא נעשתה כלל , )היפותטי(כזה יתכ� מצב 

בדר� כלל ארגוני� דואגי� שיהיה מתא� בי� האחריות שה� מקבלי� . במקו� על מנת לבחו� זאת

חלק� ה� סיבות של , ילות ויכולת� להשפיע עליה מסיבות רבותלבי� הסמכות שלה� לבקר את הפע

 . יוקרה בקרב הארגוני� המתחרי� והמשלימי�
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פתחה האגודה לתפנית בחינו� , בנוס� לשתי המועדוניות של בית מוריה שנפתחו בקרית מלאכי

� כא. מועדוניות אלה פועלות ללא שותפות ע� בית מוריה,  מועדוניות נוספות בקרית מלאכי

נשאלת השאלה הא� המוטיבציה של האגודה ושל הרשות המקומית לפתוח מועדוניות אלה היא 

הא� המועדוניות האלה היו ? הא� זה מתו� תחרות בי� ארגונית? בעקבות היוזמה של בית מוריה

נפתחות ממילא ג� א� בית מוריה לא היתה יוזמת את המגעי� והמהלכי� לפתוח מועדוניות יו� 

ארגו� בית מוריה יז� את הפעילות במקומות קשי� , מלכתחילה?  זקוקי� לכ�בבתי הספר ה

מתו� כ� שהאגודה לתפנית בחינו� לא כיסתה מקומות , שבה� לא היתה פעילות כזו ולדבריה�

יתכ� שהפעילות של הרשות המקומית יחד ע� האגודה לתפנית , לכ�. אלה בעשייתה קוד� לכ�

כננה ובעצ� יצרו פעילות עצמאית ומתאימה ליישוב בחינו� יצרו תוצאת לוואי שלא תו

 . א� ללא בית מוריה, ולאוכלוסיית היעד

 

היתה , בשלושת היישובי� הגדולי�, ה"הדר� של פתיחת המועדוניות בתשס, בסופו של דבר

התוצאה היתה תסכול של הורי� רבי� ואכזבה של עובדי� רבי� .  סדר גדול�באיחור רב ובאי

החמצה של חודשי עבודה ארוכי� ע� הילדי� ועבודה ע� צוות פחות ,  ובנוס�.ביישובי� השוני�

 .  טוב מאשר אפשר היה להשיג אילו הפרויקטי� היו נפתחי� בזמ� ועל פי התכנו�

 

 עבודת הפרויקטי� היישוביי�       

בכל ) להפעיל מועדוניות ולגבש ארגו� מתוקצב להמשכיות(על מנת ששתי המטלות של הפרויקט 

יש צור� בכושר ניהול וביכולת להפעיל מערכת ) אופטימלי(תתבצענה באופ� מיטבי , שוביי

מבחינה ארגונית יש לנהל מערכת  הכוללת עשרות . משמעותית וגדולה בכל אחד מהיישובי�

מבחינה .   עובדי חינו�50 עד 10וכ� להעסיק )  ילדי� בפרויקט500 ל140בי� (ילדי� במצוקה 

אשר חלק� ה� ילדי� , פשר טיפוח עשרות ומאות הילדי� שבאו ממצוקהמקצועית יש צור� לא

סביר להניח כי בהיק� גדול שכזה יש צור� לבחו� את . באמצעות הפעילות במועדוניות, בסיכו�

 :כישורי המנהל המקומי

 . יש להגדיר את סוג המקצוע שממנו בא המנהל המקומי .א

 . יש צור� להגדיר את הוותק שלו בניהול קוד� .ב

 .חברתי� לבדוק את כישוריו המוכחי� ביכולת ניהול פרויקט חינוכייש .ג

 .יש צור� לבחו� את המוטיבציה שלו בהפעלת פרויקט מעי� זה .ד

      על רקע הערכה זו אנתח את הארגוני� המקומיי� ואת הרכזי� המנהלי� את הפרויקטי� 

 .היישוביי�

 

שוני� הוא משמעותי ביותר ויכול בחירת הארגו� שדרכו אפשר לעבוד ולפתח את הפרויקטי� ה

בית מוריה בחרו להפעיל את הפרויקטי� השוני� דר� עמותות . לקבוע את גורלו של הפרויקט

 :תורניות קיימות אשר עוסקות בחינו� ביישובי� וכבר מקימות פרויקטי� שוני� לחינו� ולרווחה

 . � מורשת במשרד החינו� פועלת דר� קר–)עמותת נתיבי עציו�( דר� בית נריה  –בקרית מלאכי 

 . פועלת דר� קר� מורשת במשרד החינו�– דר� אורות הקריה –בקרית גת 

 .  פועלת בעיקר דר� קר� מורשת במשרד החינו� –  דר� מגשימי�  –בנתיבות  
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בשני מקומות נוספי� נעשתה העבודה דר� שני גופי� שפנו למוסד לביטוח לאומי וביקשו סיוע 

 :להבפתיחת מועדוניות א

 

 . פועלת לצרכי� אלה דר� קרנות שונות שה� מגייסי�–במושב תפרח דר� עמותת חבצלת הדרו� 

 שהקימה עמותה ציבורית לצור� –בערערה דר� מחלקת הרווחה של המועצה המקומית בערערה 

 ). ה"במהל� הפעילות בתשס(זה 

 

 בגיוס �לא היה ניסיו) קרית גת ונתיבות, קרית מלאכי( לשלושת הארגוני� המקומיי� הראשוני� 

לשני האחרוני� . כספי� ולמעשה ה� תפקדו כמבצעי� של פרויקטי� שהונחו על ידי קר� מורשת

היתה יוזמה מלכתחילה וצור� לפתח את המועדוניות וה� ג� אלה שפנו וביקשו את הפרויקטי� 

 .ביישוב�

 

  דרכי בחירת כח האד� להפעלת הפרויקטי�

לא נעשה באופ� שיטתי ונכו� ) הרכזי� היישוביי�(בדי� המרכזיי� תהלי� המיו� והגיוס של העו

, פרסו� מכרז ציבורי, בדר� כלל יש צור� בהחלטה על תפקיד מוגדר: הערה(מבחינה ארגונית 

הרכזי� ).  מיו� המועמדי� וקבלת החלטה מוסכמת על המתאי� שבה�, השגת מספר מועמדי�

, נבחרו משיקולי� שוני� א� לא במכרז, ישובשה� למעשה מנהלי הפרויקטי� בי, היישוביי�

ד מאחר שלא התאי� "באחד היישובי� הוחל� הרכז בסו� שנת תשס. כמקובל במגזר הציבורי

ג� בקרית מלאכי הוחל� הרכז ללא פרסו� מכרז וללא הערכה ומיו� באמצעות . לביצוע המשימה

 .  וועדה

 

היו , כל הרכזי� א� שהיו ללא ניסיו�נראה ש, למרות דר� בחירת הרכזי� שהיא לא אופטימלית

בעלי עניי� ומוטיבציה , בעלי כישורי� מקצועיי� סבירי� להנחיית הפרויקטי� באופ� מקצועי

חסרי , מרבית� היו בשלב הראשוני חסרי ניסיו�, א�. לביצוע המשימה הזו של הפעלת המועדוניות

 .כישורי� וללא עניי� בהקמת ארגו� ובגיוס משאבי� לעתיד

 

 .ורות הבאות אתייחס לביצוע בפועל של מרכיבי הפרויקט השוני�שב

 

 דרכי קבלת הילדי� למועדונית

. דרכי קבלת הילדי� למועדונית אינ� מסודרות ולא בהכרח משרתות את התפוקות הרצויות

אי� , במועדוניות אי� נוהל קבלת ילדי�. אמירה זו מתייחסת לכל המועדוניות בפרויקט אור לילד

אי� הסכ� בי� המשפחה למפעילי , אי� פירוט של חברי וועדת הקבלה לילדי�, �דרכי מיו

לא היתה וועדת החלטה , בערערה א� שנקבעו קריטריוני� לקבלת הילדי�, לדוגמא. המועדונית

 . ראשו� בא ומבקש ראשו� מתקבל–שדנה בה� וה� נתקבלו כמו הילדי� בכל מקו� אחר 

 

חור רב ולכ� נשלחו מכתבי� להורי� המבשרי� על פתיחת ברב המקרי� המועדוניות נפתחו באי

א� ה� הסכימו ה� חתמו בתחתית העמוד והחזירו אותו ). בקרית מלאכי ובנתיבות(המועדונית 

 המעיד על "גיוס הילדי�"המונח שרווח בקרב רכזי המועדוניות הוא . לבית הספר באמצעות הילד

המצב הרצוי הוא שהילדי� הזקוקי� . ניתהצור� לשכנע את ההורי� לרשו� את ילד� למועדו
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שההורי� והילדי� יבינו את התוכנית ויביעו הסכמה , והמתאימי� יאותרו בשיתו� ע� המחנכי�

שיתחייבו לכל שנת הלימודי� ולתשלו� ההשתתפות , להצטר� ע� הגדרת יעדי� ומטרות ולבסו�

 . הכספית בהתא� לכ�

 

יש . להשיג את השתתפות ההורי� בתשלו� למועדוניתיש השלכות על היכולת , לפעילות חפוזה זו

אלה משו� ברירה טבעית של הילדי� הנכנסי� למועדונית ולאו דווקא מיו� הילדי� " גיוס"לדרכי 

 . על פי שיקולי הוועדה המקצועית שמתכוונת לקבל ילדי� כדי לטפח אות�

 

י� את עצמ� מתאימי� פעילות זו היא ג� אחת הסיבות לנשירה של הילדי� בי� שה� לא מוצא

 . ובי� שה� לא התכוונו להיות בפרויקט טיפוח כזה ולכ� נושרי� לאחר תקופת ניסוי קצרה

 

 דרכי ניהול הפרויקטי�        

המעקב אחר פעילות המועדוניות התפתח במהל� שנת הפעילות והיה סביר וא� טוב ביותר בתפרח 

בקרית מלאכי ובנתיבות הבקרה . ועותהיו תוכניות עבודה לפי חודשי� ולפי שב. ובערערה

ראה (והעבודה היתה פחות צמודה א� שבקרית מלאכי היות תוכניות פעילות מאורגנות ויפות 

 הכוונה היא לפרוט –) לחלק השלישי(לא תמיד היו לרכזי� ולמדריכי� מערכי פעילות ).  נספח

 . או העשרתיתההפגתית ,  המתוכננת בחלק של הפעילות החברתיתהשל העשיי) הבניה(

 

ברור , החלק השני של הזנה, החלק הראשו� של הכנת שעורי בית במשות� מובנה מאליו: הערה(

מאליו וכא� מדובר בחלק השלישי של פעילות נוספת להעשרת הילדי� שיש צור� להבנותו ולפרטו 

וי  הביתה בעיתח או כמוב� להישלתשאחרת הילדי� עלולי� להשתעמ� או לקבל פעילות ספוראדי

 ).     מוקד� יותר

 

כל . בכל הפרויקטי� לא היה מעקב מסודר ושיטתי אחר מצב הילדי� ובקרה של תוצאות שהות�

לא לכול� יש את תעודות הלימודי� ואי� ריכוז , נושא איסו� תעודות בית הספר לוקה בחסר

וג בתוכניות הרי הוא נה, א� שנושא זה לא התחייב מכוונת הפרויקטי� באור לילד.  וארגו� שלה�

האגודה , לדוגמא(הוא אפשרי לביצוע ובמקומות מסוימי� מצפי� שייעשה , טיפול וטיפוח למינה�

 ). 6עמוד , ללא תארי�, לקידו� החינו�

 

בכל הפרויקטי� בדקו נוכחות באמצעות ד� בדיקת נוכחות יומי המצטר� לריכוז חודשי של ימי 

רכת מחשב לארגו� ובקרה א� שבתפרח יש הרכזי� אינ� עובדי� ע� מע. הפעילות לכל ילד

 .   התחלתיי� לכ�תניסיונו

 

לא נעשה אינטייק לילדי� ולמשפחות המשתתפי� בפרויקטי� , בעת קבלת הילדי�, מלכתחילה

? שיפור? התקדמות(כ� שכל נושא ההסכמה על מטרות שהות� בפרויקט לא יכולה להיות ברורה  

הרכזי� יתקשו לבחו�  א� אכ� הושגו , כמו כ�. רכזי�ה� למשתתפי� וה� למדריכי� ול) ?�הישגי

יש השלכה על נשירה מוגברת של ילדי� ) ראיו� הקבלה ("אינטייק"למחסור ב. תוצאות כלשה�

 . בהמש� הפעילות ויתכ� א� השלכה על היכולת להשיג  תוצאות חינוכיות
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ארגו� בית . י� ונעימי�הקשר של בית מוריה ע� חמשת הרכזי� ביישובי� ה� יחסי עבודה טוב

לווי שלה� לארגוני� , הדרכה אישית: מוריה הדרי� את רכזי התוכניות השונות במישורי� שוני�

 . שוני� וקיו� סדנאות בנושאי� שוני� באופ� מלא ועשיר

 

שיתו� הפעולה מצד הרכזי� הוא מלא בדר� כלל א� לעיתי� לא היתה נוכחות מלאה בפעילות 

 היה עיסוק אחר באותו זמ� תבדר� כלל ההסבר להיעדרו. הוזמנו הרכזי�העשרה וההדרכה אליה 

.  ואחד הרכזי� עבד בעבודה אחרת בזמ� פעילויות אלה כ� שלא יכול היה להתפנות להשתלמויות

כאשר לרכז המקומי היתה . במקרי� מעטי� של אי שיתו� פעולה היא נבעה מקונפליקט תפקידי

קשרי , לדוגמא( שוני� ושאינ� מתואמי� ביניה� " תפקידשולחי"ל, בעיה של כפילות נאמנות

לשאלת האחריות מחד , יתכ� שחוזי� ברורי� בי� הארגוני�). עבודה ע� שני ארגוני� מתחרי�

 .יכולי� לפתור קונפליקט זה, והסמכות להפעלה מאיד�

 

 פעילות הפרויקטי� 

. ית גת לא נתנו לנו לצפות בה�בקר.  ערערה ותפרח, נתיבות, הכרנו את המועדוניות בקרית מלאכי

קיבלנו דווח מהרכזי�  –ראינו ילדי� שמחי� ומשתתפי� בפעילות וכ� , הפעילות היתה ענפה

בכל הפרויקטי� התקיימה פעילות קי� . השוני� על שביעות רצו� מקבלת התוכנית ומהפעלתה

וסיפה זמ� אי� ספק שתוספת כזו המקצרת את זמ� השעמו� בחופשת הקי� ומ. ענפה  ועשירה

פעילות איכותית היא משמעותית וחיובית עוד בטר� אנו בוחני� את תוצאות הפעילות הזו לטווח 

הנאה , דווח לנו על  הפעלות מגוונות, בה� נערכה הפעילות, מפרויקטי� אלה. ארו� יותר

 . והתלהבות רבה ה� של הילדי� וה� של הצוותי� המפעילי�

      

 ה" הפעילות בשנת תשס

שלושה . ה לאחר חג סוכות"מתו� החמישה נפתחו בתשס)  ערערה  ותפרח(רויקטי� שני פ

לא נפתחו בזמ� למרות שעל  פי התוכנית , קרית מלאכי ונתיבות, בקרית  גת,  פרויקטי� נוספי�

 מועדוניות א� 16בשלב מאוחר יותר נפתחו בקרית גת . ה� תוקצבו והיו אמורי� להיפתח ג� כ�

בקרית מלאכי נפתחו שתי .  תכני–יה היתה בצד הכספי וללא הצד המקצועי השותפות של בית מור

בנתיבות נפתחה מועדונית אחת בג� ילדי� ומועדונית בבית . מועדוניות באמצע שנת הלימודי�

 . אשר נסגרה לאחר חודשיי� עקב קשיי הפעלה, ספר

 

בתפרח עבדו ע� . ודי�תפקדו באופ� מקצועי לאור� כל שנת הלמ, ערערה ותפרח, שני הפרויקטי�

המסגרת שהיתה רופפת מעט , בערערה.  תוכנית מגוונת וצוות מתאי� ויציב לכל אור� השנה

הילדי� הכינו שעורי בית וקיבלו חיזוק לאחר המשוב בדבר : בתחילה הלכה והתעצבה בהמש�

רה בשתי המסגרות יש העש. קשיי הבנת הנקרא וה� קיבלו ארוחת צהרי� חמה בכל ימי הפעילות

בערערה . של פעילות יצירתית והפגתית בכל מקו� על פי ערכיו והעובדי� העומדי� לרשותו

ג� בתפרח הנשירה פסקה א� שהיתה תנועה מעטה של . התפוסה מלאה והנשירה פסקה לחלוטי�

 .ילדי� פנימה והחוצה ג� בהמש� השנה

     

ד הקריטריוני� החשובי� זהו אח. קיו� הפעילות כשלעצמה היא תוצאת ביניי� חשובה ביותר

המשולבת משלושת , עצ� קיומה של הפעילות הקבועה ע� צוות יציב –להערי� מועדוניות יו� 
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, זאת בנוס� לשביעות הרצו� של המשפחות). הזנה ופעילות נוספת, העשרה לימודית(התחומי� 

 פעילות ענפה נראה כי לילדי� היתה, ואכ�. הילדי� והצוות מעידי� על תוכנית ראויה במידה רבה

מרבית המשתתפי� והמשפחות דווחו על שביעות רצו� . ומעניינת ע� שלושת המרכיבי�

 . מהפעילות

 

 קהילתית       �מבחינה ארגונית

ביחד " –  נמצאי� בשלב ראשוני שלאחר הקמת העמותה וקבלת תעודה לרישו� עמותה  בערערה

חינו� לדמוקרטיה , רכת החינו�שיפור מע: "המטרות שהוגדרו לעמותה ה�. "לערערה אחרת

שיפור מערכות , העצמת נשי�, העצמה קהילתית, הקמת מסגרות לנוער ביישוב, ערכי� וסובלנות

חברי הועד המנהל ה� מתנדבי� מהיישוב ובשלב זה החלו לפעול ". הרווחה והחברה ביישוב

 חברתית נוספת לגיבוש יעדי� והשגת משאבי� להפעלת מועדוניות יו� לשנה הבאה וכ� לפעילות

 ). למשל פעילות העשרה חברתית לנשות העיירה(

 

צרי� , על מנת להיות מסוגלי� לגייס כספי� לפעילות המועדוניות דר� העמותה, למרות זאת

 . שנה עד שנתיי� של פעילות נכונה  בכוו� של הפעלת פרויקטי� ועבודה על גיוס הכספי�, להערכתי

     

שבתחילה חשבה כי אי� לה כל יכולת לאסו� כס� לקראת השנה , נהפני, ת  הרכזת היישוביבתפרח

ביצירת קשרי� ובשווק אינטנסיבי של הרעיו� לקראת שנת , עוסקת בהכנת תוכנית פרויקט, הבאה

 . העבודה הבאה

     

בתחילה .   ההמשכיות וגיוס כספי� לעתיד� הרכזת היישובית חששה בתחילה מעניי בקרית גת

. "א� ימצא אד� מתאי� לגיוס הכספי�, יוס הכספי� אינו חלק מתפקידהג"סברה בתחילה כי 

בשלב זה הביע ראש העמותה נכונות להיות לצידה ולסייע לה בגיוס הכספי� במקו� בו יתבקש 

הרכזת , כיו�. ובשלב הבא ה� רתמו אד� מיוחד ובעל מקצוע בתחו� זה של גיוס כספי�. לעזור

 . יחד ע� גייס המשאבי� המקצועי�שווקו לגופי� מעונייניממשיכה בכתיבת תוכנית הפרויקט וב

  

אי� ידע בארגו� ומינהל וא� לא , למנהלת המקומית אי� רקע בגיוס כספי�בקרית מלאכי  

היא קיבלה גיבוי מלא מראש העמותה . התרשמתי שיש לה יכולת לבצע גיוס משאבי� בשלב הזה

בימי� אלה היא סיימה . עבודה במשות�וסוכ� כי בנושאי� מסוימי� ה� יעשו חלק זה של ה

 יחד ע� הצעת תקציב �לכתוב תוכנית פרויקט ומתחילה בשלב זה בהפנייתו לגורמי� מעונייני

 . וסכומי� מתבקשי�

 

כותבת תוכנית פרויקט ומתכננת להפעיל ,  המנהלת ממשיכה להיות בקשר ע� בית מוריהבנתיבות

לא ברורי� לי כישוריה בתחו� . תקציב הראויאת המועדוניות בעתיד א� תצליח  להשיג את ה

בשלב זה הסכי� ראש העמותה .   קוד� בתחו� זה�א� אי� לה כל ניסיו, הארגו� ואיסו� הכספי�

 . לסייע בגיוס כספי� במידה ויהיה צור� בעזרתו
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 משוב תו� כדי פעילות בעבודה המחקר המלווה

. ה על הממצאי� הזמניי� תו� כדי פעילותבמהל� המחקר דווחתי לרכזי� היישוביי� ולבית מורי

 .המוסד לביטוח לאומי קיבל דווח בנושאי� שנראו חשובי� ומשמעותיי� לאותה עת

 

ג� ביצע שינויי� , בתשומת הלב הראויה ובעקבות כ� לדעתי, בדר� כלל העדכו� התקבל ברצו� רב

ה� להתרכז בהכנת הדווח על קשיי הבנת הנקרא בערערה גר� ל, לדוגמא. עדכוני� ושיפורי�

אי� ספק .  וראינו תוצאה טובה של שיפור משמעותי בהבנת הנקרא–שעורי� ושיפור הלימודי� 

 ה� בהפעלת המועדוניות וה� –שדר� זו מאפשרת להיות אופטימי ביחס לפיתוח ארגוני� לומדי� 

 .פריה הפרייקהילתי לפיתוח פרויקטי� חברתיי� ביישוב� המורכב לגיבוש גו� ארגוניבניסיו�

   

  משפחות הילדי� במועדוניות

היה חשוב לנו להבי� . במהל� המחקר ראיינו מדג� של משפחות שילדיה� משתתפי� במועדוניות

 .  מי ה� המשפחות ומה ה� מקבלות מהפרויקט

 

נמצאי� במצב סוציו ) ערערה בנגב ותפרח(נראה כי היישובי� הקטני� בפרויקט אור לילד 

המצב הכללי נראה טוב ) קרית מלאכי ונתיבות, קרית גת(יישובי� הגדולי� ב. אקונומי נמו� ביותר

יש לציי� כי , ע� זאת. יותר א� חלש  יחסית ליישובי� החזקי� הנמצאי� באשכולות תשע ועשר

במקומות של , במקומות החלשי� יותר של היישובי� הגדולי�, בדר� כלל, המועדוניות נמצאות

 היעד של הפרויקט תכ� שהמצב בקרב אוכלוסיי, ע� דיור ציבוריריכוזי עולי� ושכונות מצוקה 

 .גרוע עוד יותר

  

קרית מלאכי ונתיבות ולהל� סיכו� , תפרח, ערערה: קיבלנו נתוני� ממשפחות בארבעה יישובי�

 :הממצאי�

 

נית� לראות כי מדובר במשפחות ברוכות ילדי� בערערה ובתפרח ומשפחות ע� פחות ילדי� בקרית 

מרבית� של ראשי . מצב� הבריאותי של הורי הילדי� תקי� בדר� כלל.  נתיבותמלאכי וב

מצאנו כי רק חלק קט� מדווחי� על קשר ע� לשכת הרווחה המקומית ומעטי� . המשפחה עובדי�

נראה כי המשפחות ה� לא משפחות , א� כ�. בלבד מדווחי� על קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

ע� מצוקה , די� רבי� וה� גרות במקומות רחוקי� מהמרכזמצוקה רב בעייתית א� חלק� ע� יל

 .  גיאוגרפית�ובפריפריה החברתית

 

לחלק , נראה כי בערערה: יצרנו מדד תלות המשקלל את מרכיבי הקושי לתפקד בלא סיוע

ובתפרח לשליש מהמשפחות מהפרויקט יש תלות ) 40.9%(מהמשפחות יש קושי לתפקד ללא סיוע  

 מכלל המשפחות 11.5% משפחות שה�  6ילו בנתיבות אפשר להגדיר כ� רק וא)  31.7%(מסוימת  

 .בפרויקט

 

הנמצאות , נראה כי פרויקט אור לילד נות� מענה למשפחות מרובות ילדי� שמתפקדות טוב יחסית

 .  ביישובי� פריפריאליי� וקשי� וה� לא משפחות רב בעייתיות בדר� כלל
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     שביעות הרצו� מהפרויקט ומתוצאותיו

מרבית ההורי� מדווחי� על שביעות רצו� גדולה מהפרויקטי� ביישובי� , על פי הממצאי� שלנו

ה� מדווחי� על שביעות רצו� ממרכיבי הפעילות השוני� במועדוניות וג� על תחושה . השוני�

הערכת המועדונית על ידי "ראה סעי� (שהמועדוניות עוזרות לה� ולילדי� במובני� רבי� ושוני� 

 )."פחותהמש

 

את התקדמות הילדי� )  לקשור או להסביר(בעקבות כוונתנו לנסות ולבחו� א� נית� לשיי� 

מרבית ההורי� מדווחי� על שביעות , ואכ�. לפעילות המועדונית שאלנו את ההורי� ביחס לכ�

 . רצו� גבוהה מהתקדמות הילדי� במועדונית

 

שביעות הרצו� "ראה סעי� (בכל המובני� ,  הילדי� מדווחי� על שביעות רצו� גדולה מהפרויקט

ע� . מרבית הילדי� מדווחי� על התקדמות בעזרת המועדונית, כמו כ�). "של החניכי� במועדוניות

ינת בפרויקט וה� אלה שנשארו יברור כי המשפחות והילדי� ה� אוכלוסיה סלקטיבית ומעונ, זאת

 . נשרו מהתוכנית, כנראה הלא מרוצי�, לאחר שהאחרי�

      

 תוצאות השהות במועדונית

לבי� השגת ) כמות ההשתתפות(מידת ההשתתפות בפעילות , בדר� כלל  יש קשר בי� קיו� הפעילות

השתתפות במגוו� רחב של פעילויות מוסי� להשגת התוצאות יותר , תוצאות חיוביות ויותר מכ�

פה וראויה מאחר והתקיימה פעילות ענ). ראה מסגרת תאורטית(מאשר בפעילות מסוג אחד 

אפשר להערי� כי לפעילות הזו היתה תוצאה יפה א� שהיה רצוי שהילדי� ,  )במקומות שפעלו(

 . ישהו בפרויקט במש� שנתיי� רצו� ע� תוכנית אישית לכל ילד

 

 להערכת� –על מנת להערי� את התוצאות שאלנו את הילדי� ושאלנו את ההורי� שלה� 

 .קדמות הילדי�הפעילות במועדוניות חיובית ותרמה להת

 

אי פתיחת חלק , הפעלה לא יציבה: מרכיבי� מסוימי� יכולי� לפגו� בתוצאות הרצויות

חוסר בהגדרת , נשירת הילדי� באמצע פעילות, אי יציבות הילדי� בתוכנית, מהמסגרות בזמ�

א� בהתחשב . כל אלה מרמזי� לנו כי אפשר לבצע את הפרויקט טוב יותר, תוכנית אישית לילדי�

 שהיישובי� האלה ה� מקומות מורכבי� ביותר להפעלה וכי כל הנושא בשלבי פיתוח ולמידה בכ�

 אי� ספק שהביצוע הוא סביר ואפילו טוב –ובית מוריה קבעה מטרות גבוהות מאוד לביצוע 

 .  בתנאי� אלה

 

: על מנת לבחו� את התוצאות הסופיות התרכזנו במקומות שבה� פעלה התוכנית לכל אור� השנה

 .רח וערערהתפ

 

 הבנת הנקרא

על מנת להשוות את הבדיקה הראשונה לבדיקה שנעשתה , בדקנו את הבנת הנקרא בתחילת השנה

ילדי� : מצאנו כי בערערה היתה בעיה לא פשוטה של קושי בהבנת הנקרא, אול�.  בסו� הפרויקט
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ר למנהל המידע הועב. רבי� קיבלו ציוני� נמוכי� וחלק מהילדי� לא ידעו כלל קרא וכתוב

 . ע� שמות הילדי� על מנת שישקלו אפשרות להתערבות מסייעת באופ� ממוקד יותר, המועדוניות

 

הבנת , ע� סיו� השנה  מצאנו כי המדד המרכזי שנלקח להצביע על תוצאות השהות במועדוניות

של ילדי ערערה המשתתפי� )  t-testהבדל מובהק במבח� (שיק� התקדמות משמעותית , הנקרא

, שבערערה התרחש שיפור משמעותי בהבנת הנקרא של ילדי המועדוניות, משמעו. דוניתבמוע

 . בתחילה ובסו�–לפחות אצל אלה שנשארו לאור� השנה ונבחנו פעמיי� 

 

וה� אכ� , רק שניי� מתו� אות� ילדי� שהשיגו ציוני� חלשי� מאוד בתחילה נבחנו בסיו�,  אול�

� שלא הבינו כלל את הנקרא לא מילאו שאלוני� הילדי� האחרי. התקדמו באופ� משמעותי

 . בסיו� ורוב� לא המשיכו את השתתפות� במועדונית כלל

 

 �נית� לומר כי מלכתחילה לא רצוי להכניס למועדונית ילדי� שאינ� מסוגלי� להנות מהשירותי

אלא צרי� לבנות לה� מסגרת קטנה ומיוחדת שתוכל ) לדוגמא הכנת שעורי בית(שהיא מציעה 

מסתבר כי א� ילדי� נמצאי� במצב של חסר וה� מקבלי� התייחסות , שנית. קד� אות�ל

לימודית וחינוכית סבירה ה� יכולי� להדביק פער גדול מאוד ולקבל כלי חשוב להמש� 

 . השתלבות� בלימודי� ובחברה לאחר מכ�

 

לכתחילה ולא בתפרח ראינו כי בקרב הילדות במועדונית בית הספר היו  תוצאות טובות ביותר מ

 שבו תוצאה גבוהה "אפקט התקרה"אי שינוי זה מוסבר ב. ראינו שיפור בהבנת הנקרא לאחר מכ�

 . מאוד מלכתחילה לא יכולה להשיג תוצאה גבוהה יותר

 

 השינוי בתפקוד ילדי הג� בתפרח

.  בקרב ילדי הג� בתפרח בדקנו תפקוד בתחילת השנה ובסופו על מנת לזהות התפתחות והתקדמות

נמצא כי יש שינוי בציוני הילדי� במועדוניות הגני� בארבעה מתו� חמשת המשתני� , כ�א

במוטוריקה גסה לא . התפתחות השפה ותפקוד חברתי, מוטוריקה עדינה, תפקוד כללי: שנבדקו

משמעות� של ממצאי� אלה היא שבתפרח התפתחו ילדי הג� במהל� שנת . נמצא שהתרחש שינוי

 .תתפו בפעילות במועדונית היו� ביישובהלימודי� שבה ה� ג� הש

 

 .חוסר ההתפתחות במוטוריקה הגסה יתכ� ומעיד על פעילות חסרה בתחו� זה

 

 תוק� מדעי של התוצאות הסופיות

: עולה כא� השאלה באשר לתוק� של ממצאי� אלה כעדות לשינוי חיובי שהמועדוניות יצרו

ללא , לא היתה קבוצת ילדי� דומה, היינוד, במער� מחקר מלווה זה  לא נעזרנו בקבוצת ביקורת

, שאליה נשווה את התוצאות של הילדי� שקיבלו את פעילות במועדוניות יו�, פעילות המועדונית

או בגלל גורמי� , בגלל הלימודי� בבית הספר, יתכ� שהשינוי נוצר ג� בעקבות גדילת הילדי�, ולכ�

 מהשינוי החיובי שזוהה התרחש כנראה חלק, יותר מכ�. מתערבי� נוספי� שהתרחשו באותו זמ�
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מיו� חיובי שגר� לחזקי� יותר להעלות את הציו� בסו�  –בגלל נשירה של ילדי� חלשי� יותר

 . השנה

  

על רקע תשומת הלב של הצוותי� והעדויות של ההורי� , על רקע הפעילות שנצפתה, ובכל זאת

תפקוד הילדי� הושגה כתוצאה סביר בהחלט שחלק מההתקדמות בהבנת הנקרא וב, ושל הילדי�

 . "אור לילד"מהשתתפות הילדי� במועדוניות 

 

 מסקנות

הוא פועל בתו� :  רעיו� המועדוניות של פרויקט אור לילד הוא נכו� וחשוב ביותר מבחינות רבות

לכח אד� חינוכי , בתי ספר ומשתמש בציוד ומתקני� קיימי� ולכ� הוצאותיו ה� רק לניהול

מרובות ילדי� שאינ� רב : הוא נות� שרות למשפחות הזקוקות לכ� ביותר. ולחומרי� מתכלי�

הילדי� ה� בעלי הפוטנציאל הלא ממומש .  הנמצאות באזורי� פריפריאליי� ובמצוקה, בעייתיות

 .והזקוקי� לטיפוח

 

ע� פתיחות וע� ,  ותרבות ארגונית הומניתהארגו� בית מוריה מציב סטנדרטי� גבוהי� לעשיי

הנחיה וטיפוח , מציע במידה הראויה העשרה, להערכתי, בית מוריה. אוימסר חברתי ר

הוא עושה זאת בדר� מקצועית ונכונה מבחינת יחסי הדרכה . הפרויקטי� לכוו� של עצמאות

 . ושיטות עבודה ע� הרכזי� היישוביי�

בית מוריה לא הצליחה להפעיל את המועדוניות במש� שנתיי� רצו� ובמקביל , ע� זאת •

ג� דר� בחירת . כפי הכוונה המקורית של הפרויקט, )ה"ד ותשס"תשס(הלימוד לשנות 

והמעקב אחר מצב� של הילדי� , חוסר ההסכ� ע� ההורי� והילדי�, הילדי� לפרויקטי�

 .  לוקי� בחסר�בתוכניות 

בית מוריה לא השכיל להציב בראש הפרויקטי� היישוביי� את הרכזי� המתאימי�  •

חוסר מקצועיות של . בי המאפשר תחרות על קבלת התפקידביותר באמצעות מכרז פומ

בביצוע פעילות , בקבלת הדרכה, חלק מהרכזי� גרמה לקשיי� בהקמת המועדוניות

 .ובהשגת התוצאות

מכשלות נוספות ה� דר� יצירת החוזי� ע� השותפי� לביצוע הפרויקטי� וג� בחירת  •

יתכ� שמכשלות . גדולי�הארגוני� המקומיי� המפעילי� את הפרויקטי� ביישובי� ה

, אלה גרמו בסופו של דבר למצב העכשווי של קושי בהמשכיות של חלק מהמועדוניות

קושי בניהול מקצועי של המועדוניות בקרית גת וסיכוי קלוש להמש� הפעלת המועדוניות 

 . בשנה הבאה ברוב היישובי�

 

היא מספקת ארוחת . עותכמסגרת המש� לשלוש ש, המועדוניות פועלות בתו� בתי הספר, בפועל

נית� . העשרה של לימוד במקצועות שוני� ופעילות חברתית, סיוע בהכנת שעורי בית, צהריי�

היא פעלה באופ� משביע , כי במרבית המקומות שבה� פעלה מועדונית לאור� שנת הלימודי�, לומר

 העבודה מדווחי� הוריה� וצוותי, הילדי�. בדר� נאותה וע� סבירות גדולה לטיפוח הילדי�, רצו�

 . על שביעות רצו� גבוהה מהתוכנית
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 חינוכיי� ולימודיי� �ראינו כי יש הישגי): התקדמות הילדי�, תפוקות(ביחס לתוצאות סופיות 

 . ואפשר להערי� כי לפעילות במועדוניות היה חלק נכבד בהשגת�

     

ח הארגו� להפעלת כי כל הפרויקטי� ביישובי� מתקשי� בגיוס כספי� ובפיתו,  נית� לומר

בית מוריה לא הצליחו לחנו� ארגוני� יישוביי� , נית� לומר כי עד לשלב זה, מבחינה זו. מועדוניות

 . לרמה שבה יוכלו בעתיד לתפקד באופ� עצמאי

 

המועדוניות שפעלו , וע� זאת. ארגוני� התקשו לארג� ולפתוח את המועדוניות עקב קשיי ניהולה

קיבלו שביעות רצו� גבוהה של ההורי� ושל , טובה לכל אור� השנהפעלו בצורה , מתחילת השנה

 . הילדי� וא� נית� לצפות בשינויי� לטובה שהתפתחו במצב� של הילדי�

 

 לגרו� להמשכיות הפרויקטי� הקהילתי צרי� לעשות מאמ� רב יותר בתקוו�בפיתוח הצד הארגוני

 . ולהפעלת המועדוניות בעתיד
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 "אור לילד"מחקר מלווה ) /  מודל(תוכנית הפעלה למועדוניות יו� : 'נספח א

 )הקר� למפעלי� מיוחדי�, בשותפות ע� בית מוריה בתמיכה  של המוסד לביטוח לאומי (

 .ר יאיר עמר� ע� ועדת היגוי של בית מוריה והרכזי� היישוביי�"          מאת ד

 

רצוי להפעיל , פק לילדי� מסגרת מתאימה להתפתחות    על מנת שהמועדונית תפעל כיאות ותס

 . את המועדונית על פי תוכנית אשר מאפשרת מת� מענה הול� לבעיות הילדי� ולקשיי ההורי�

 

   יו� כמסגרת לתמיכה חברתית–רעיו� מועדונית 

פועלות באופ� שונה , )Out-of-School time programs או  centers  Day care(מועדוניות יו� 

שה� נותנות תמיכה חינוכית וחברתית לילדי� ובעקיפי� , רחבי העול� ובישראל א� המשות� לה�ב

חלק ניכר מפעילות . תמיכה חברתית למשפחות במצוקה בלא להוציא את הילד לסידור חו� ביתי

בהזנה  וכ� , רגשית�בתמיכה אישית, בהעשרת הלמידה, הילדי� מתמקד בהכנת שעורי בית

באר� נקראות תוכניות אלה בשמות שוני� ובה� הש� פנימיית יו� . פגתיתה�בפעילות חברתית

עד שבע בערב ולפעילות במש� שישה ימי� , לשעות ארוכות יותר, בדר� כלל, א� שזו מתכוונת

 עקב פעילותה החלקית בשעות "מועדונית יו�"תוכנית ההפעלה המתוארת כא� נקראת . בשבוע

 . שלאחר סיו� הלימודי� הפורמליי�

 

דר� אחרת לראות את פעילותה של המועדונית היא לשרטט רצ� בי� מועדונית השומרת על 

הילדי� למש� שלוש שעות נוספות מחו� לבית ההורי� לבי� מסגרת המיועדת לילדי� ע� צרכי� 

שהיא מקדמת את הילדי� ומאפשרת , ע� כח אד� מיוחד לטיפול בה�, שהיא טיפולית, מיוחדי�

 מתכוונות להיות במקו� כלשהו באמצע "אור לילד"המועדוניות בפרויקט . לה� להשתלב בחברה

מועדונית היו� של בית מוריה מתכוונת לטפח ילדי� שאי� לה� סביבה אופטימלית , דהיינו. הרצ�

 .להתפתחות ולמיצוי הפוטנציאל שלה�

     

.  משלי� אחת המטרות המרכזיות של המועדונית מוגדרת כהשגת יכולות לימודיות וחינו� 

ראוי ומאפשר  לילדי� , הפעילות בתוכנית כוללת שלושה חלקי� שכל אחד מה� בנפרד הוא נכו�

 :להתפתח

 ).בעיקר  הכנת שעורי�(העשרה  לימודית . 1

 ).הזנה(ארוחת צהרי� שהיא נחוצה וראויה .  2                      

 ). אקספרסיבית וכדומה,  חינוכית,הפגתית, חברתית(פעילות נוספת . 3                      

 

 תלמידי� היכולי� לעבוד ולתפקד יחד כאשר ידוע שבחלק מהזמ� �30המועדונית מיועדת ל

יצירת שתי קבוצות נפרדות של ילדי� .   ילדי� בקבוצה15 –הפעילות תתחלק לשתי קבוצות 

מתקיימות שתי , שבו למעשה, הזקוקי� לשתי תוכניות שונות יוצרת מצב קשה לניהול ולהפעלה

 .מועדוניות קטנות במקביל

 

על מנת שהתוכנית תפעל אנו שואפי� לבצע את הקמת המועדונית בדר� אופטימלית ולאחר מכ� 

 :להל� ראשי הפרקי� של תוכנית ההקמה וההפעלה. להפעילה על פי תוכנית מסודרת
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 . הכנת בית הספר להקמת המועדונית .א

 לקבלת הילדי� יחד ע� צוות הגדרה של מטרות התוכנית והקריטריוני� .ב

 . מבית הספר

 . איתור הילדי� הראויי� להתקבל  למועדונית על פי הקריטריוני� .ג

 . ראיו� ע� כל אחד מהילדי� ע� בני משפחתו .ד

 .  הסכ� חינוכי כתוב וחתו��סיכו� ע� הילדי� המתאימי� וע� הוריה�  .ה

 .  הכנת תיק אישי לכל ילד במועדונית .ו

ביצוע תוכנית הדרכה וחתימה , י� למועדוניתאיתור המדריכי� המתאימ .ז

 .על הסכ�

 . פתיחת המועדונית במועד שנקבע .ח

העשרה : הפעלת המועדונית על פי התוכנית ע� שלושת המרכיבי� .ט

 . הזנה ופעילות נוספת, לימודית

 

 :ולהל� נפרט כל נושא בנפרד

 

 הכנת בית הספר לקבלת המועדונית 

ה הסכ� בי� בית הספר לבי� העמותה המקומית המפעילה לפני תחילת שנת הלימודי� רצוי שיהי

ההסכ� כולל .  כבר חודשיי� לפני תחילת שנת הלימודי��רצוי שההסכ� ייחת. את התוכנית

את מספר הילדי� שיהיו במועדונית  ואת , תאור של המועדונית הנפתחת בתחילת שנת הלימודי�

 . ימי העבודה ושעות העבודה

 

, הסכ� בכתב בי� בית הספר לארגו� המפעיל מסייע להתחייבות. רצוי שההסכ� יהיה בכתב

 . להתארגנות וללקיחת אחריות הדדית לפעילות המועדונית

 

 הגדרת מטרות התוכנית וקריטריוני� לקבלת התלמידי� ע� הצוותי� 

 יצירת צוות ע� בית הספר להגדרת מטרות התוכנית מאפשרת לערב גורמי� נוספי� בתו� בית 

נציג , יוע� חינוכי, רכז שכבה(לה� השפעה על בחירת הילדי� ועל טיפוח� בהמש� הספר שיש 

 ).הורי� וכדומה

 

מנהל פרויקט המועדוניות ביישוב מארג� את הפגישה ע� צוות בית הספר וג� מציע את המטרות 

בפגישות אלה נעשה תאו� ציפיות בי� בית הספר וצוותו לבי� . ומסביר את דרכי העבודה הצפויות

בפגישה אחת או שתיי� .  תאו� כזה מאפשר שותפות בהמש� בניית הפרויקט. רויקט המועדוניתפ

 . צרכי המשפחות ומטרות המועדונית, אפשר להגדיר את הצרכי� של הילדי�

 

הרי ה� מצמצמי� אפשרות של ציפיות לא , נדגיש כי בנוס� לשותפות הנוצרת במפגשי� כאלה

בית הספר עלול , לדוגמא. קת פרויקט באמצע פעילותואכזבות והפס, אי הבנות, מתאימות

 .  להתכוו� להקצות למועדונית ילדי� מפריעי� וקשי� ביותר שהמועדונית לא בנויה לטפל בה�

 



 61

הקריטריוני� .  על רקע הגדרת מטרות התוכנית אפשר ליצור קריטריוני� לקבלת הילדי�

 . מצב� החברתי וכדומה, לימודימצב� ה, מצב� המשפחתי, כתות, מגדירי� את גיל הילדי�

 

 איתור הילדי� הראויי� להתקבל  למועדונית על פי הקריטריוני� 

 

הוא תכנו� מועדונית שתפעל , בנוס� למת� הסיוע האישי לכל אחד מה�, מטרת איתור הילדי�

) מרחב, מסגרת(רצוי שאוס� הילדי� שיכנסו למועדונית יאפשרו יצירת מקו� :   ראויההבאוויר

שיקול חשוב , לכ�. כי חיובי אשר יאפשר לילדי� השגת חוויה לימודית וחברתית מתקנתחינו

יערערו , בקבלת הילדי� הוא הא� ה� יוכלו לתרו� לאווירה מתאימה ולהשתלב בה או לחילופי�

את יחסי הילדי� עד לשלב שלא נית� לקיי� פעילות חינוכית , את סמכות המדריכי�, את המסגרת

 . מועדוניתוחברתית תקינה ב

 

. וועדה של בית הספר צריכה להשיג רשימות של ילדי� מתאימי� על פי הקריטריוני� שנקבעו

, לאחר דיו� ע� מנהל הפרויקט וליבו� התאמתו העקרונית של כל ילד מייצרי� רשימה חדשה

 . שלב האינטייק בתוכנית, של ילדי� המוזמני� לשלב הבא, מוסכמת

 

 :ני� אפשריי� לקבלת ילדי�להל� דוגמא המפרטת קריטריו

 .משפחה ברוכת ילדי�

 . נמו�ימצב סוציו אקונומ •

 .סיוע או עזרה ממשפחתו,  מחוסר השגחה–ילד מוזנח  •

 .ילד שאינו מקבל מענה הול� לצרכי� שלו בכתה מלאה •

 .נזקקי� לשעורי עזר וסיוע לימודי •

 .בעלי קשיי הבעה בעל פה ובכתב •

 .נזקקי� לתמיכה רגשית וחברתית •

 . ריכוז נמו� וקושי בהקשבה וצריכי� השגחה מרובהבעלי •

 .ילד מחוסר אחד מההורי� •

 

 ?   את מי לא להכניס למועדונית

א� לא בטוח שהמועדונית יכולה לסייע , נזקקי� ביותר,  לפעמי� יש נטיה לקבל ילדי� במצוקה

ו דוגמא א. ילדי� אקטיביי� ומחוסרי שליטה עצמית: לדוגמא. �לה� להשיג את מילוי צורכיה

נוספת היא ילדי� שאינ� יודעי� קרא וכתוב ולכ� המועדונית עלולה להיות מתסכל נוס� עבור� 

קבלת ילד שאינו מתאי� . כתיבה�וה� זקוקי� לסיוע אישי מיוחד להשגת מיומנויות הקריאה

ולפעמי� להזיק לכל ) יצירת דימוי עצמי לא מתאי�(למועדונית יכולה לפעמי� להזיק לילד עצמו 

 . לדי המועדונית ביצירת אווירה חינוכית לא מתאימהי

   

יכולתו של הילד להשתלב במסגרת , רצוי לזכור כי אחד השיקולי� באיתור הילדי� הוא

חוויה כזו לא . אנו רוצי� להעניק לילד ג� העשרה וג� חוויה חיובית מתקנת, שכ�.  המועדונית
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ת התנהגות חריגות וע� קשיי� שמול� ע� בעיו, מאפשרת להכניס ילדי� ע� בעיות השתלבות

 קבוצתית בתו� הילד אחד שאינו מתאי� עלול ליצור דינאמיק. המדריכי� לא יוכלו להתמודד

 .  המועדונית שלא תהיה מסוגלת לטפח את כלל הילדי�

 

כדאי שוויתור על ילד שאינו מתאי� למועדונית ילווה בהפנייתו למסגרת מיוחדת , ע� זאת

 .פל בו ולקד� אותו למיצוי הפוטנציאל שלומתאימה שתוכל לט

 

 ראיו� התלמיד יחד ע� בני משפחתו

הזמנת . יחד ע� ב� משפחתו מוזמ� לבית הספר לראיו� ע� מנהלת הפרויקט, כל אחד מהתלמידי�

היא ג� אחת הסיבות לנשירה , הילדי� לפעילות במועדונית ללא אינטייק וללא הסכ� ע� ההורי�

 מוצאי� את עצמ� מתאימי� ובי� שה� לא התכוונו להיות בפרויקט של הילדי� בי� שה� לא

של ההורי� )  דמי השתתפות(חלק מבעיות התשלו� . טיפוח כזה ולכ� נושרי� לאחר ניסוי קצר

 . נובע מחוסר הסכ� מסודר ע� ההורי� וע� הילד

 

תוכנית לא חלק מההורי� שאינ� מעונייני� ב. רואי� א� ההורי� והילד מגיעי� למפגש, בראיו�

 . יגיעו כבר למפגש ראשו� זה

 

על התוכנית ועל כ� ששקלנו להזמי� אותו , מספרי� להורי� ולילד על המועדונית, במפגש

על פעילותו , על הלימודי�, מאפשרי� להורי� ולילד לספר על מצב�, כמו כ�. להשתת� בתוכנית

מהשתתפות )  וה� של הילדה� של ההורי�(של הילד אחר הצהריי� ושואלי� על הציפיות שלה� 

 .בתוכנית

 

שיפור : לדוגמא. בשלב זה מגדירי� ע� הילד וע� הוריו את היעדי� של הילד להשגה במהל� השנה

 . השגת ציוני� טובי� יותר בכתה וכדומה, השתלבות חברתית, התקדמות בחשבו�, בהבנת הנקרא

 

נוכחות בכל :  להשתתפותלאחר שהוסכ� בעל פה על השתתפות במועדונית מפרטי� את התנאי�

 . תשלו� כספי ועבודה של הילד על היעדי� שהוגדרו לו, אחד מימי הפעילות

 

 בי� הילדי� והמשפחות לבי� המערכת המפעילה את המועדונית ) חוזה חינוכי(הסכ� 

הוא . הוא לנסח את ההסכמות שכבר נעשו בעל פה) ראה דוגמא בנספח(מטרתו של ההסכ� בכתב 

) הילד ומפעילי המועדונית, המשפחה(מעמד ומאל� את שלושת הצדדי� להסכ� מקנה חשיבות ל

 . לקחת אחריות ולקבל החלטה ברורה ביחס לעתיד

 

מחויבות , מרכיבי התוכנית החינוכית במועדונית, בהסכ� זה מוזכר רעיו� הפעלת המועדונית

וזכרי� היעדי� של כמו כ� מ. ההורי� לשל� את דמי ההשתתפות ואחריות הילד להופיע לתוכנית

 . האחריות שלו לעשות מאמ� ולהתקד� להשגת היעדי� שלו, הילד למש� שנה  ולבסו�
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 תיק אישי לכל ילד במועדונית 

דפי , לתיק זה מוכנסי� ד� ההסכ� ע� ההורי� והילד. רצוי להכי� תיק אישי לכל ילד במועדונית

תיק זה נות� . ולהערות במהל� השנהיעדי התוכנית האישית ודפי� ריקי� למילוי , הציוני� שלו

 .נופ� אישי ומשמעותי להשתתפותו של כל ילד בתוכנית

 

תיק זה ילווה אותו עד לסו� השנה ובתוכנית של שנתיי� ילווה אותו למש� שנתיי� להערכת 

 . התפתחותו בעתיד

 

 פתיחת המועדונית במועד שנקבע 

לאי פתיחת . וע� הורי הילדי�רצוי לפתוח את המועדונית במועד שסוכ� ע� בית הספר 

המועדונית במועד שנקבע יש השלכות מרחיקות לכת על מת� השרות ועל האפשרות לקד� את 

, להפחתת האמו� במערכת, איחור יכול לגרו� לאכזבה מצד המשתתפי�.  הילדי� על פי התוכנית

. נו למועדוניתלהליכת הילדי� הזקוקי� למועדונית למסגרות חליפיות ולכניסת ילדי� שלא תוכנ

 . איחור עלול לגרו� לעזיבת הצוות שהוכ� לתוכנית, וכ�

 

 הפעלת המועדונית 

. הזנה ופעילות נוספת, העשרה לימודית: הפעלת המועדונית על פי התוכנית ע� שלושת המרכיבי�

חלק אחרו� של פעילות נוספת מצרי� שימוש  במער� פעילות מוכ� מתו� תיק הפעילויות שהוכ� 

 . � במהל� הכנת המועדונית בחודשי הקי�קוד� לכ

 

  תפקידי מנהל פרויקט מועדוניות היו� ביישוב

 .בניית הקשר ע� בית הספר להקמת המועדונית •

 .שיחות אינטייק והסכ� ע� המשפחות, בחירת קריטריוני� לקבלת הילדי� •

 . בחירת כח אד� מתאי� למסגרות השונות •

 .יה השוני�הכשרת כח האד� לתפקידי ההדרכה על מרכיב •

 .רשו� הילדי� למועדוניות וגביית השתתפות עצמית •

 . הכנת תיק פעילויות למדריכי� להעשרת הילדי� •

 .מעקב שוט� אחר הפעילות במועדוניות •

 . דאגה לארוחות צהריי� מזינות •

 .איסו� הדוחות של העובדי� בסו� כל חודש והעברת דוח מרכז לבית מוריה •

 .י�מעקב אחר תשלומי משכורות לעובד •

 .טיפול בדמי ההשתתפות העצמית •

 .מעקב אחר נוכחות הילדי� במועדונית •

 .התנהגות וכדומה, יצירת קשר ע� הורי� לגבי נוכחות ילדיה� •

אוז� קשבת להערות והארות ה� מהצוות המפעיל וה� מההורי� או הילדי� ושיפור  •

 .הפעילות בהתא�
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 .ארגו� השתלמויות לעובדי המועדוניות •

 .טיולי� וכדומה, � תיאטרו– פעילויות מיוחדות ארגו� מסיבות או •

 .רכישת ציוד מתכלה ומשחקי� •

 .פניה לקרנות לגיוס כספי� •

 .פניה לרשויות לגיוס כספי� •

 .ארגו� פעילויות שונות לגיוס כספי� •
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      טיוטת הסכ� בי� המשפחה והילד לבי� מועדונית היו�  

 

 ______________:                              תארי� החתימה                                            

 

 ____________ת /המיוצגת על ידי המנהל________________    הסכ� בי� מועדונית היו� 

 . ________________________: והילד_______________        לבי� משפחת 

 . _______________: טלפו�__________________________ : כתובת המשפחה

 

. תוכנית המועדונית מיועדת לילדי� הרוצי� להתקד� ולהצליח בלימודי� ומבחינה חברתית

, מדריכי המועדונית יעשו כל שביכולת� לאפשר לילדי� הכנת שעורי בית וההעשרה לימודית

 )טיול וכדומה, משחקי חצר, חידוני�, משחקי יצירה(ארוחת צהריי� ופעילות מעניינת נוספת 

 

 :מוזמ� למועדונית אנו רושמי� להל� את הפרטי� הבאי�____________ מאחר שהתלמיד 

 שעות 12כ  " וסה�1700 ל1300בי� השעות ,  ה, ג,   המועדונית תפעל בכל אחד מהימי�   א. א

 .______ תארי� "ותסתיי� ביו� ה___________:  בתארי�"המועדונית תפתח ביו� א.  בשבוע

 

 : בהשגת היעדי� הבאי��    מסכי� להשתת� בתוכנית זו ומעוניי_________ .   ב

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

 

הורי התלמיד יודעי� כי ההשתתפות כרוכה בנוכחות של הילד בכל אחד מהימי� בה� . ג

 . המועדונית פועלת

 

הבאת פעילות , מסיבת חג(ההורי� יבואו לפחות פעמיי� בשנה להשתת� בפעילות המועדונית . ד

 . על פי תאו� ע� המדריכי�) טיפוח של המועדונית וכדומה, מצד ההורה

 

ההורי� ישלמו .  �___________ עבור הפעילות במועדונית ה� , דמי ההשתתפות השנתיי�. ה

 .  כדמי השתתפות שיצטברו לסכו� הכולל�___ ___לכל אחד מחודשי הפעילות 

 

 _____________________: חתימת התלמיד:              חתימות

 

 ____________________: ת המועדונית/מנהל________________             :ההורי�
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   מועדוניות יו�–שאלו� למנהל פרויקט יישובי : 'נספח ב

 

מידע זה מתכוו� לסייע לנו להבי� את .  למלא את השאלו� הבאהננו לבקש ממ�,      שלו� רב

אנו מבטיחי� לשמור מידע זה בסודיות . מקומו של הארגו� שאתה מפתח ואת יחסיו ע� הקהילה

 . אנו מודי� ל� מראש על שיתו� הפעולה.     המחקר ולטובת השרותיולהשתמש בו א� ורק לצורכ

 . ר יאיר עמר�"ד,                                             בברכה                                    

 

 

 _____________  : יישוב_____________    : תארי� מילוי הטופס

 ______  : גיל___________     : ש� משפחה__________  :  ש� פרטי– ש� ממלא הטופס

 

 ?  ות וההדרכהכיצד מוגדר תפקיד� על פי החוזה הפורמלי ועל פי ההנחי

 ___________________________________________________________:פורמלי

 ________________________________________________:על פי ההנחיות וההדרכה

________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________:ש� העמותה המפעילה אות�

 

: המפעילה אות�) העמותה(תאר את קשרי העבודה ע� ההנהלה 

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

 ? __________בפרויקט מועדוניות היו�) מתוגמל( שבועיות הנ� מועסק כמה שעות

 ___________________: כ�        הסבר/      לא    ?       בעיות בתנאי העסקה של�הא� יש

 _____________________: כ�       הסבר/     לא    ?           הא� הנ� מרוצה מתפקיד� זה

 

 :  הכשרה לתפקיד

 . כ�/        שנות לימוד           לא      12:          השכלת ייסוד

 . כ�/       לא      :                                            ותתעודת בגר

 .כ�/       לא      ?               )B A(תעודת בוגר אוניברסיטה 

 ___________: הסבר, כ�/    הדרכה וכדומה      לא     , איסו� משאבי�, הא� בוגר קורס ניהול

_______________________________________________________________ 

 

 כ�  /     לא    ?      הא� הנ� בעל תעודה מקצועית מוכרת בתחו� זה

 _________________________________________________________:  הסבר

 

 _______________________________________:תעודות השכלה והכשרה נוספת

_________________________________ ____________________________ 



 67

 

 ________________?_____________ל מועדוניות היו�מהי הסיבה שבגללה הינ� עובד בניהו

_______________________________________________________________ 

 

 ?___________________________איזה תוצאות אתה רואה משהות� של הילדי� במועדונית

_______________________________________________________________ 

 

 ? ____________________________________הא� יש ל� הערות לארגו� בית מוריה

________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________:ניסיו� מקצועי

 ? ___________________________________הא� יש ל� הערות למוסד לביטוח לאומי

________________________________________________________________ 

 ? __________________________________הא� יש ל� הערות לאגודה לקידו� החינו�

________________________________________________________________ 

 

 ?__________________________________הא� יש ל� הצעות לשיפור מועדוניות היו�

 

 :רשו� את מועדוניות היו� ביישוב של�

 ___________________:מקו�__________________      :ש� המועדונית. א

 ___________:מספר ילדי�

 _______________      :רכזת

 _____________      _________________   ____________________:די�עוב

 

 ___________________:מקו�__________________      :ש� המועדונית. ב

 ___________:מספר ילדי�

 _______________      :רכזת

 _____________      _________________   ____________________:עובדי�

 

 ___________________:מקו�__________________      :ועדוניתש� המ. ג

 ___________:מספר ילדי�

 _______________      :רכזת

 _____________      _________________   ____________________:עובדי�
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 ד"                          בסהסכמת הורי� לשאלוני משוב במועדונית יו�:    'נספח ג

 

 ______________:                                                                                           תארי�

 

 ,      הורי� יקרי�

 

אנו מבקשי� .      מועדונית היו� לילדי� נותנת העשרה לימודית לילדי� ופעילות חברתית מגוונת

י� מקבלי� את ההשתתפות במועדונית ואת שביעות אי� ההור, לבדוק אי� הילדי� מרגישי�

 . כמו כ� נרצה לדעת א� יש הערות כלשה� ביחס למועדונית. הרצו� הכללית מפעילות זו

התשובות יעזרו לנו להכיר את משפחות .      אנו מבקשי� מכ� בזאת לענות על מספר שאלוני�

 . הילדי� ולשפר את השרות הנית� במועדוניות

,  מקצועי בלבדשיחי� כי המידע שנמסר כא� על ידכ� יישמר בסודיות ויעשה בו שימו      אנו מבט

 . ללא שמכ�

 ,                              בתודה על העזרה שלכ�

 .                                       צוות המשוב למועדוניות היו�

  

 ___________: חתימה, אני מסכי� למלא את השאלוני� המצורפי� בזאת

 

 

���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

אני מוכ� לאפשר לכ� לשאול את הילד על מצבו ועל שביעות רצונו מההשתתפות : הסכמת הורי�

 . בצהרו�/ במועדונית 

        

 ______________:             חתימה__________________    : ש� ההורה

 

 

 )____________: מספר סידורי(_____    : גיל______________________     ה /ש� הילד

 )משפחה)                  (פרטי                 (

 

 __________: בית ספר_________: מועדונית________          : יישוב_____  : כתה
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 ה/� להורי התלמידשאלו: 'נספח ד

מידע זה מתכוו� לסייע לנו לשפר את . הננו לבקש ממ� למלא את השאלוני� הבאי�,    שלו� רב

אנו מבטיחי� לשמור מידע זה בסודיות ולהשתמש בו א� ורק . השרות שנית� לילדי� ולמשפחות

  .אנו מודי� ל� מראש על שיתו� הפעולה.     המחקר ולטובת השרות במועדוניותילצורכ

 צוות המשוב למועדוניות היו� ,         בברכה                                                                                       

 )_________: מספר סידורי(___________    : יישוב_____________  : תארי� מילוי הטופס

 _____________: מועדוניתא� יש ילד נוס� ב________________  : ש� הילד

 _________     __________: טלפוני�____________________________     : כתובת

 ______  : גיל___________     : ש� משפחה__________  :  ש� פרטי–ש� ממלא הטופס 

 ._________חר א/      הורה אומ�     /    אמא    /     אבא    ):   סמ� בעיגול(תפקיד ממלא הטופס  

 ______________אחר  /     חד הורי      /      גרוש      /     נשוי    :   מצב משפחתי

 ____________: אר� לידה אב_________      : אר� לידה_____      :   מספר ילדי� במשפחה

 . משרה חלקית. 2משרה מלאה       .  1,  א� כ�.           לא/  כ� ?  הא� עובד

 .   לא /   כ�?      בת הזוג עובדי�/הא� ב�

 ? ________מהיכ�? _______כמה זמ� באר�,  א� כ�.    לא/ כ�           ?   הא� אתה עולה חדש

��4,000 ל2,500בי� . 2.      לחודש � 2,500פחות מ. 1מהי רמת ההכנסה המשפחתית        . 

 . לחודש � 8,000 �יותר מ. 4     .    �8,000 �  ל4,000בי� . 3                                                     

 לא     /   כ�   :   הא� המשפחה מטופלת בלשכת הרווחה

 . בריא בהחלט. 3בינוני      . 2____________      :  הסבר,  לא בריא. 1:  מצב בריאות

 ? __________איזו, א� כ�.   כ�/  לא  ): סמ� עיגול(? הא� מקבל גימלה או קצבה מביטוח לאומי

 _______________: אחר.         לא/    כ�   ?      הא� יש מחשב בבית

צרי� חיזוק .  2בגלל עבודת ההורי�  . 1?  מהי הסיבה שבגללה הילד נמצא במועדונית יו�

 ______ ____:סיבה אחרת. 5.  בגלל קשיי� במשפחה.  4.  שעמו� וחוסר מסגרת.  3.  בלימודי�

 .באופ� חלקי/    לא     /     כ�    )  בצהרו�(הא� את� מרוצי� מהשתתפות הילד במועדונית 

 .באופ� חלקי/   לא     /         כ�         ?   הא� השתתפות הילד במועדונית מסייעת למשפחה

 ?___________________________איזה תוצאות את� רואי� משהותו של הילד במועדונית

_______________________________________________________________ 

 ?_______________________________הא� יש ל� בקשות מיוחדות למפעילי המועדונית

________________________________________________________________ 
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 )לילדי בית הספר(שאלו� הערכה למועדונית יו� : 'נספח ה

 

 _______________:פרויקט/ש� המועדונית_________        :      תארי� מילוי השאלו�

 

 . אודה ל� א� תואיל למלא בעיגול את המספר המציי� טוב יותר את דעת� על הנושאי� שלהל�

 

 איש שרות /  ה      /הורה לילד/    איש צוות מקצועי   :    סמ� בבקשה את תפקיד� 

 ___________    _:      תפקיד אחר

 

מרוצה  

 מאוד

לא בינונימרוצה

מרוצה

מאד 

לא 

מרוצה

  המבנה–התנאי� הפיזיי� במסגרת 

 .החצר וטיפוח המקו�, הצפיפות

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 )בתי השימוש(כולל שרותי� , הסדר, �הניקיו

 1 2 3 4 5 איכות וגיוו� המזו�

, מדריכי�, מורות(הרמה המקצועית של הצוות 

 )ובדי� מנהלע

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 היחס האישי של אנשי הצוות לילדי�

 1 2 3 4 5 צפיפות הילדי� בכל קבוצה 

 1 2 3 4 5 מידת השמירה על הילדי� במקו�

 1 2 3 4 5 שיתו� ההורי� במסגרת

, צעצועי�(כמות ומגוו� אמצעי הלימוד והמשחקי� 

 )וכדומה, ספרי�, מחשב

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 מ� בפעילות מאורגנתהשקעת הז

 1 2 3 4 5 התקדמות הילדי�

 1 2 3 4 5 היחסי� בי� אנשי הצוות

 1 2 3 4 5 היחס האישי כלפי ההורי�

 1 2 3 4 5 אווירה החינוכית במקו�

 

 

 ____________________________________________________________:הערות

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 שאלו� לחני� במועדונית יו�: 'נספח ו

 

 ______________:   תארי�,                                                                שלו� רב

  

שאלות אלה יעזרו לנו לשפר את השרות הנית� .  י� ממ� לענות על מספר שאלות       אנו מבקש

 . במועדוניות

 

 )____________: מספר סידורי(_____    : גיל______________________     ה /ש� הילד

 )משפחה)                  (פרטי                 (

 

 __________: בית ספר_________: מועדונית________          : ישוב_____  : כתה

 

 

 . לפעמי�/     כ�      /      לא       ?        מהשתתפות במועדונית) שבע רצו�(הא� אתה מרוצה 

 

 . לפעמי� /       כ�    /     לא                ?            הא� אתה מרוצה מהאוכל שמוגש בצהרי�

 

 . לפעמי�  /       כ�       /     לא                             ?  הא� אתה מרוצה מהלימודי� במועדונית

 

 .לפעמי�/      כ�        /     לא    )     הפעלות, משחקי�(הא� אתה מרוצה מהפעילות במועדונית 

 

 . לפעמי�   /      כ�     /     לא   ?              הפתעות וחגיגות במועדונית, הא� יש מספיק טיולי�

 

 . לפעמי�/      כ�           /    לא  ?                 הא� אתה מרוצה מהיחסי� בי� הילדי� במועדונית

 

 .    לפעמי�   /  כ�         /   לא  ?           במועדונית)  העלבות, קללות, מכות(הא� יש מריבות 

 

 .  אולי/    כ�          /    לא   ?             הא� אתה רוצה להמשי� במועדונית ג� בשנה הבאה

 

 .   קצת /  כ�            /    לא ?                                  הא� אתה מתקד� בעזרת המועדונית

 

 

 ?  __________________________________________מה חסר ל� במועדונית

 

 __________________________________________) מכל סוג שהוא: (הערות

___________________________________________________________ 

  

 ? _______________________________________מדוע הצטרפת למועדונית היו�
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 שאלו� הערכה לצהרו� ילדי הג�: 'נספח ז

 

 ___________:עיר___________ :פרויקט/ ש� הצהרו�_________ :תארי� מילוי השאלו�

 ____________________________ :ש� הגננת________________ :ת המקומיתש� הרכז

 _________________________ש� ממלא השאלו�____________________: עוזרת גננת

 : סמ� בבקשה את תפקיד ממלא השאלו�

     /   ת מחקר/עוזר   /   איש שרות   /  ה    /הורה לילד/   ות מקצועי  איש צו

 ____________      :רתפקיד אח

 

 :יש לסמ� בעיגול את המספר המציי� טוב יותר את דעת� על הנושאי� שלהל�

לא ידוע  

 לי

טוב  

בהחלט

לא בינוני טוב

 טוב

בהחלט 

לא טוב

 X 5 4 3 2 1 .בטיחות הג� וכתת הג�

 X 5 4 3 2 1 .ארגו� פינות הג�

 X 5 4 3 2 1 סדר וטיפוח הג�

 X 5 4 3 2 1 .מוד והמשחקי�כמות ומגוו� אמצעי הלי

 X 5 4 3 2 1 ניקיו� והתאמה של בתי השימוש

 X 5 4 3 2 1 בטיחות המתקני�: חצר הג�

 X 5 4 3 2 1 מגוו� מתקני� והתאמה לילדי�: חצר הג�

 X 5 4 3 2 1 איכות וגיוו� המזו�, הגשה: ארוחת צהריי�

 X 5 4 3 2 1 צפיפות הילדי� בכל קבוצה 

 X 5 4 3 2 1 על הילדי� במקו�מידת השמירה 

 X 5 4 3 2 1 השקעת הזמ� בפעילות חינוכית

 X 5 4 3 2 1 אווירה חינוכית במקו�

 X 5 4 3 2 1 היחס של אנשי הצוות לילדי�

 X 5 4 3 2 1 הקשר בי� אנשי הצוות להורי הילדי�

 

 ______________________________________________:בקשות/ הערות 
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 שאלו� הערכה אישי לילדי הג�: 'ח חנספ

 )________: סידורי"מס                                                                                           (

 __________:עיר___________ :פרויקט/ ש� הצהרו�_________ :תארי� מילוי השאלו�

 _____________:גננתש� ה___________________     :ש� הילד

 _________:תפקיד אחר/     ת מחקר   /עוזר:  תפקידו___________ ש� ממלא השאלו�

בשאלו� זה חשובה ביותר אמינות . נא לסמ� את הערכת הגננת על כל אחד מהפריטי� שלהל�

 .במקרה שאי� מידע ברור יש לציי� זאת, לכ�, הדווח

טוב  תפקוד כללי בג�

 מאוד

חלש  שחל בינוני טוב

 מאוד

 1 2 3 4 5 יכולת ריכוז בפעילויות שונות

 1 2 3 4 5 השתתפות פעילה במפגש תוכ�

 1 2 3 4 5 נכונות לעבודות יצירה

 1 2 3 4 5 מילוי הוראות, שיתו� פעולה

 1 2 3 4 5 �יחס לסדר וניקיו

 1 2 3 4 5 התנהגות ראויה בג�

 

 אודחלש מ חלש בינוני טוב טוב מאוד מוטוריקה גסה

 1 2 3 4 5 הליכה

 1 2 3 4 5 ריצה

 1 2 3 4 5 קפיצה

 1 2 3 4 5 טיפוס

 1 2 3 4 5 משחקי כדור

 

 חלש מאוד חלש בינוני טוב טוב מאוד מוטוריקה עדינה

 1 2 3 4 5 עפרו�

 1 2 3 4 5 צבע

 1 2 3 4 5 מכחול

 1 2 3 4 5 השחלה

 1 2 3 4 5 גזירה

 1 2 3 4 5 הדבקה

 

ה התפתחות השפ

 וקוגניציה

 חלש מאוד חלש בינוני טוב טוב מאוד

 1 2 3 4 5 אוצר מילי�

 1 2 3 4 5 מבנה משפטי�

 1 2 3 4 5 תקשורת לשונית

 1 2 3 4 5 הכרת צבעי�
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 1 2 3 4 5כמות ומרחב, יחסי גודל

 1 2 3 4 5 העתקת צורות

 1 2 3 4 5 ציור אד�

 1 2 3 4 5 קד� כתיבה

 1 2 3 4 5 משחק דידקטי

 

 חלש מאוד חלש בינוני טוב טוב מאוד תפקוד חברתי

 1 2 3 4 5 מקובלות חברתית

 1 2 3 4 5 מתחשב ומשתת� 

 1 2 3 4 5 כושר מנהיגות    

 1 2 3 4 5 מצב רוח כללי
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        ד� נוכחות פרויקט אור לילד: 'נספח ט

 

ש� ממלא _________   :יישוב___    ______:מועדונית____    : שנה___  ____:לחודש  

 ______________ :הטופס

 

                תארי�/        /ש� הילד 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  
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 אישור לבדיקת מצב� של הילדי� בצהרו�: 'נספח י

 

מועדונית (לצהרו� בבית הספר _____________________ה /אנו מבקשי� לרשו� את הילד

 . "אור לילד"של פרויקט ) יו�

מקיי� המוסד לביטוח לאומי , על מנת לשפר את מצב� של הילדי� ולקד� את איכות התוכנית

מתכוונת בדיקה זו אינה . מעקב אחר מצב� של הילדי� ובוח� את הפעילות שנערכת במועדוניות

אור "להפריע למהל� התוכנית או לילדי� ומשמשת א� ורק לצור� הערכת תוכנית מועדוניות 

 ."לילד

מבקש לרשו� את ילדנו למסגרת זו ומסכי� להתעניינות במצב� של הילדי� ,     אני החתו� מטה

 . ראיונות והעברת שאלוני�, באמצעות תצפיות

 

 ____________:�תארי______________________        :ש�

 ___________     :               חתימה
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  שאלו� הבנת הנקרא: א"נספח י

 )____________: מספר סידורי(_____    : גיל______________________     ה /ש� הילד

 

 __________: עיר_____________: בית ספר___________________                 : כתה

 

בכל עמוד סמנו את התשובות . � את הכתוב וענו בבקשה על השאלות שלאחריה�   קראו בעיו

 . תודה על העזרה הרבה.                    שנוגעות לאותו עמוד ורק אז יש לעבור לעמוד הבא

 

 

 

 

 

 ).סמנו עיגול סביב התשובה הנכונה(תשובות לד� זה 

 

 ?מדוע ארז אוהב את יו� ראשו�                            ארז  אוהב את יו� ראשו�

 .כי ככה כתוב בד� זה. 1נכו�                                                          . 1

 .הסיבה עדיי� לא נכתבה בעמוד זה. 2לא נכו�                                                    . 2 

 .כי יש שמש וציפורי� מחו� לחלו�. 3                                      .  אי אפשר לדעת. 3
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 ?הא� ארז הוא הילד בתמונה.               יו� ראשו� הוא הראשו� בשבוע

 .בגלל שהוא ליד החלו�, כ�. 1.                                                   לא ידוע. 1

 . זהו רק ציור של ילד. 2                            .   כי כ� כתוב, לא נכו�. 2

 . לא יכול להיות שזהו ארז. 3.                                                        נכו�. 3 
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כי ביו� ראשו� באה סבתא בלה שאי� דומה לה ומביאה המו� סלי� ותיקי� מלאי� 

 . נותנת לו ממתק או שני�היא . וכשארז מבטיח לצחצח שיני�. ממתקי�

 

 ).סמנו עיגול סביב התשובה הנכונה(תשובות לד� זה 

 

 ?הא� סבתא בלה באה ביו� ראשו�

 .כ�. 1

 היא רק מבטיחה. 2

 .לא. 3

 

 סבתא בלה נותנת לארז ממתקי�

 נכו�. 1

 לא נכו�. 2

 .אי אפשר לדעת. 3

 

 ?מדוע ארז אוהב את יו� ראשו�

 .הסיבה עדי� לא נכתבה. 1

 .סבתא בלה באה ביו� זהכי . 2

 .כי צחצוח שיניי� זה דבר חשוב. 3

 

 .סבתא בלה נותנת ממתקי� רק א� ארז יצחצח שיניי�

 . רק מבטיחה, היא לא נותנת ממתקי�. 1

 .א� הוא מבטיח לצחצח שיניי�, נכו�. 2

 .סבתא בלה נותנת ממתקי� בגלל שהתיקי� מלאי� וכבדי�. 3

 

 סבתא בלה נותנת ממתקי�  

 .ל שיש לה תיק כבד ביותרבגל. 1

 .בגלל שהיא אוהבת את ארז א� דורשת הבטחה כדי ששיניו לא יתקלקלו. 2

 . א� סבתא נדרשת לכ�, היא אינה רוצה לתת ממתקי�. 3
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 סליחה   

 תולה שלט,    ראיתי את איילת

 : על דני מאחור

 "אני חמור"            

              

 ני נדחקו            כל הילדי� סביב ד

             כל הילדי� צעקו וצחקו

 ,             רק דני לא הבי� מה

 ?            על מה המהומה

 

 ואני עמדתי בצד

 ,ודבר מה את לבי צבט

 

            נגשתי אליו בשקט בלי שירגיש

 .           ותלשתי מגבו את השלט המביש

 , דני הוא חבר,            דני הוא ידיד שלי

 . שיחפשו לה� קרב� אחר–           וה� 

 

 ):סמנו עיגול סביב התשובה הנכונה(תשובות לד� זה 

 

 ?                     מה עשתה איילת

 .תלתה שלט על הקיר. 1

 .זה לא ברור מהכתוב. 2

 .מעשה לא חברי. 3

 

 ?מדוע הכותב תלש את השלט                   אי� הגיבו הילדי� למעשה של איילת

 .כי צרי� לחפש קורבנות.  1.                             צעקו כי זה לא נאה ולא יאה. 1

 .שלא יוש� לצחוק, כי רצה לעזור לחבר. 2.                                                צחקו על ההלצה. 2

 .והב שלטי�כי הוא לא א. 3.                     הילדי� לא הבינו על מה המהומה. 3

 

 :"סליחה"ש� השיר הוא ?            מה קרה לכותב כשהוא ראה את המעשה

 .כי המחבר עדיי� לא החליט על ש� השיר. 1.                                               לא רשו� בד� זה. 1

 . שצרי� לבקש סליחהכי המחבר כותב. 2.                                   הוא הצטער על כ� מאוד. 2

 .עשה כא� עוול לילד וזה מצער את הכותב כי נ.3   .                          הוא עמד רחוק והביט מהצד. 3
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 דווח נוס� על שביעות רצו� מפעילות המועדוניות: ב"נספח י

 

 ). תחגיגו, כגו� טיולי�(של המועדונית  ש לדעת� מספיק פעילות הפגתיתישאלנו את הילדי� א� 

 שביעות רצו� מכמות הפעילות ההפגתית במועדוניות

 יישוב כמות הפעילות ההפגתית

 כ� באופ� חלקי לא

 ס� הכול

 44 65.9%  29 9.1%  4 25.0%  11 קרית מלאכי

 65 46.2%  30 20.0%  13 33.8%  22 נתיבות

 45 48.9%  22 37.8%  17 13.3%  6 תפרח

 125 67.2%  84 14.4%  18 18.4%  23 ערערה

 100%  279 59.1%  165 18.6%  52 22.2%  62 כ"סה

 

כחמישית , אול�). 59.1%(נית� לראות כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהטיולי� והפעילות ההפגתית 

, 2X = 23.160(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק  .מדווחי� על חוסר שביעות רצו�) 22.2%(

sig=0.001 ,df=6 .(י בנתיבות וקרית מלאכי פחות מרוצי� בהשוואה לאחרי�הבדל זה מראה כ   . 

 

 . שאלנו את הילדי� א� ה� מרוצי� מהיחסי� ע� ילדי� אחרי� במועדונית

 לפי יישוב, שביעות רצו� מהיחסי� הבי� אישיי� בקרב הילדי� במועדוניות

  היחסי� הבי� אישיי� בקרב הילדי�

 כ� באופ� חלקי לא יישוב

 

 ס� הכול

 43 67.4%  29 23.3%  10 9.3%  4  מלאכיקרית

 65 72.3%  47 1.5%  1 26.2%  17 נתיבות

 44 84.1%  37 13.6%  6 2.3%  1 תפרח

 123 78.9%  97 8.9%  11 12.2%  15 ערערה

 100%  275 76.4%  210 10.2%  28 13.5%  37 כ"סה

 

ע� ילדי� אחרי� במועדוניות       נית� לראות כי רבי� מהילדי� מרוצי� מהיחסי� הבי� אישיי� 

הבדל זה מראה ). 2X = 26.298 ,sig=0.000 ,df=6(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק ). 76.4%(

 . כי בתפרח מרוצי� יותר מאחרי� ובנתיבות פחות שבעי רצו�
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 ). קללות והעלבות, מכות(     שאלנו את הילדי� א� יש מריבות במועדונית 

 לפי יישוב,  בקרב הילדי� במועדוניות דווח על מריבות

  מריבות בקרב הילדי�

 כ� לפעמי� לא יישוב

 

 ס� הכול

 44 18.2%  8 20.5%  9 61.4%  27 קרית מלאכי

 65 29.2%  19 41.5%  27 29.2%  19 נתיבות

 45 0 53.3%  24 46.7%  21 תפרח

 122 20.5%  25 18.0%  22 61.5%  75 ערערה

 100%  276 18.8%  52 29.7%  82 51.4%  142 כ"סה

 

כשליש ). 51.4%(נית� לראות כי יותר ממחצית הילדי� מדווחי� כי אי� מריבות במועדונית 

ובנתיבות הרוב מדווחי� שיש מריבות במידה זו או אחרת             . מדווחי� שיש לפעמי� מריבות

הבדל זה מראה ). 2X = 40.432, sig=0.000 ,df=6(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק ).  70.7%(

 .  כי בתפרח המצב טוב יותר מאשר במקומות אחרי�

 

 

 .      שאלנו את הילדי� א� ה� מעונייני� להמשי� ולהשתת� במועדונית ג� בשנה הבאה

 לפי יישוב,  דווח על רצו� להמשי� ג� בשנה הבאה במועדוניות

  רצו� להמשי�

 כ� יתכ� לא יישוב

 

 ס� הכול

 44 77.3%  34 20.5%  9 2.3%  1 רית מלאכיק

 65 90.8%  59 3.1%  2 6.2%  4 נתיבות

 45 62.2%  28 28.9%  13 8.9%  4 תפרח

 122 82.8%  101 4.1%  5 13.1%  16 ערערה

 276 80.4%  222 10.5%  29 9.1%  25 כ"סה

 

ועוד כעשרה ) 80.4%(נית� לראות כי רבי� מהילדי� מבטאי� רצו� להמשי� ג� בשנה הבאה 

). 2X  = 34.716 ,sig=0.000 ,df=6(ההבדל בי� הקבוצות נמצא מובהק . אחוזי� שוקלי� להמשי�

 .  הבדל זה מראה כי יותר ילדי� בנתיבות רוצי� להמשי� במועדונית בשנה הבאה



  הדוח בערביתתקציר    ا�����

 

 وآ�&�ت 	)�� آ�&�ت �%���ت، ا����، #�#�ة !��ح، �ا���� �� 	���� ���� ��" ���� ��ر "	��وع أ���

 ا����� ا�%�	�- 	:��9 	- آ0 #��8 وا�67اف ا����وع ه3ا 2%�0�1 ��م. 2004/2005 ا�.�	�- �)ل وذ�* (�ت

 ا������ �� وا��و�Gت ا��ارس EوDد) עדוניותומ (��Cر&� �ادي� 2%@�9? ��	� <�=" 	�ر&� �2> "و;�.��

 .ا��3آ�رة

 

 !���� أها�8 	- وآ�ن ،2005 أول آ���ن <%�K 2004 L�� آ���ن �2- 	� ا��%�ة ��ال ا����وع را�� ا�HI= ه3ا

 :	�G�#�- <�ل ا��.0 ردود 27اء ا���> ��? و�� #���C ا��%�!�I وا��%�MN ا��.����ت

 .ا�%�2�&� �اD;%��#�� اEوDد أو�Gع !�C� 0�.! L�# -��Hر&� ��ادي �0�1و! إ��	�

 .ا���Cر&� ا���ادي 	��وع ا9%��ار&� !�S- ;��ه��&� 	:R%& ��Q�%2 ��9�0 ;��ه��ي�!����Q ;�� إ��	�

 

) ו	מית (ا�U%�Dدي ���2آ�د !%��X ا�%� 3��2ات ا��%�ة هW3 �� 2@�8 وا���ا;V ا���Uدر آ%� 	�ا;.� 	- ��ى

Y���%2ا���ت وXا��� �UUZا�� W����� ،�#��%;7داد اX! ة�]�ا� ��#��%;Dداد إ!��#ـً� اX&د و ا�����ة ا�.�N)ت #

�� 0�Nإ�9ا .W3ع ه�GوEد !�? اDوE�2 -��%ا��� Lت إ�(N�# ا������ �� !.�^ ����ة ��Nوا;%��#�ـً� ;�1ا��ـً� ا��� 

-# Xء. ا���آD:C� دDوEا D ���%! �	ص �� �واة��ت ا�����R	7وا �� V�%[ا�� ،���Nـً� أن 02 ا�97ا��� �C�	 

�Gً�.	 ة ا;%��#�� `��ت�a� .-	 ه3ا ��a2@�8 ��ى �@��� ا��� -R�& -��H! ع�Gأو *bد أو�DوEا �a9ا�2 �&�a! 

&�ت أ< ذ�* و&.%  �I	Z%���) התערבות (!�0 أ����9H%ا� ��Cا;8 ا�%� ا���! V�%[ا�� Nا�97ا���. 

 

 	� �9#�ت �� !.�0 و#);�� !�2�&� أ�� #- #�Iرة ا���ادي ه�C� ."W3ر&� ��ادي "إ��	� ه� ا���%�<� ا��H�ل أ<

.2 �CQا� ���ي د#� و!�د، وا;%��#� !�2Dوc� �# دون ��N�G 	- !.��� ا�%� ا�.�N)ت 	�6�Iة (�� U2�رة و!

 �� &%�آX اEوDد 	V ا��.����ت 	- آ��I ���. ا��I> ��رج 	:��9 أو إ��ر إ�L ا��� ��7اج <�;� ه��ك !R�ن أن

 اD;%��#�� ا��.����ت إ����G7�2 L) (3اء و;�I (ا�%31&� �� وا��.��ي، ا���UZ ا�#� !���� �� ا�%.����، ا�K7اء

��C���%ا�. 

 

. ا��ر ���.%�� �� �9	c� �� ����# ���RوDد ا�%.����� ا��رات !��H- ه� ا���Cر&� ����ادي ا���آX&� اEهاف أ<

L�# ��)Eا �! YH� MN�%رة ا�%.���� ا�]��� �� ا���U2ا�� �� أ�0 و�ا�] ،�#��%;Dا ��(�Dأ �وا��� 

 اEوDد ه:Dء &S%H-" دا���h2" <�2 i	� ه� ا��]�ح آ�ن ا�.��� �� �ـUHُِ> ا�%� ا���ادي 	- ��� ��. ا�]�����

 .����C9 �� اE	0 �س&1 وا;%��#� !.���� إ��ر ��C و&���

 

ث 	� إذا �9�YH ا�HI= ه3ا ��> -�H! L�# دDوEا �� ���[	 �C� ك ا����وء�وا���. 

 

��Q�	" <�2 �&ر�	��2%.�ون ،" V	 ��9:	 -�	@%، ا�����أ�3ت ا� L�# �C�!�# 0�1�! �#��[	 -	 ادي�ا�� 

 �� ��زت" 	�ر&� " <�2	���Q). (�ت توآ�&� 	)�� آ�&�ت �%���ت، ا����، #�#�ة !��ح، ( ا���� �� ا���Cر&�



�Gة ا���XN�[2 ?�Nر �	�RHدرع "ا�  وه3Rا. ��N�G 	- &.���ن ا�3&- اEوDد أ; 0	�C!����.� - �%�]� وذ�*" ����

ت�[! ��Qرة ا����ت ���� و!�0�1 �%@�9? ا��3آ��Q�	 �&ه����; �&�a%� �&�#ادي ور�ر&� ��C� �� ام�#Dا 

 .ا���� �� 2004/2005

 

ان 	- أر2.� �� وا��و�Gت ا��ارس �� ا����وع ���أ�Iا� ���Zا&� وآ��> ، ا�Iي �� ا��C6 

ة �� أ	�. 2004 اذار��I6ط �Iا� ��	�Zت آ�&�ت ا��) ��� m��&ُ -�n>�I�� �I.����ت ��2ا��ا� .�� W3ات ه�Iأ���> ا� 

 .2004/2005 ا����- �� 	%��#� �o��� �.����ت آ�3*

 

د ا���> �� ��20.� ا����وع 2أHا&� (ا��!�- ه�!�- ��. ا���� و#�#�ة !��ح: �2!�- ��) ا�را��9 ا���� 2�Iا� 

 ��#�� 	��رآ� �%�]� ا��.����ت 	�%�ى إر!��ع ;�ء. ا���> 	�ور 	 V	�G�#�� أآ�n واHIo> ا��.����ت !a�رت

 ا�%� ا����وع 	&�ة �;�� 	- وإر�6د !�;�L�# 8 ا����ر&�U> V> و�". 	�ر&� �2>  "��ف 	- و	�%��ة

 ��Q ا�3ي ا���ا�� ا��C�# =HI آ�p ا�%� واD<%��;�ت ا��.0 ردود 	 ��2 �N(%& V	Z%��� ا;��م !]�� #�L دأ2>

L�#  ا���د&� ا���<�� 	- ا����وع #- 	�:و�� آ��>" 	�ر&� " <�2	���Q أن إ�L ا�67رة !]ر. ا����� ا�%@	�- &

Dو ��(# �C� ��>����2 ���.%ا���. 

 

ان ���Iى ا���Eا <C;.����ت وا��2ت ا��.o ��; :�� أت (�ت آ�&�ت ا�را��9 ا���� 	�%pU �� ا��.����ت 2

 آ��I، 2%@�� ا��.����ت 2أت 	)�� آ�&�ت ��. 2005�� m%%أ� �C�� ،ه�� ��د&�ن 	�%��ة (�� U2�رة #�0 أ<

�.a�%	و L%> �&�C� ت ��. ا������.����ت أ���> �%���9#�ت �� ا� �	 .2 �CQا� �� �Gل، رو���Eآ�� ا m%%وا� 

 أ(�� أن &�8�R� �� =I ا��رa� �9)ب ��r ��ٍد.2 -&�C6 -	 8>�%%أ�. 

 

 ا	و�د ����ت

. و�%���ت 	)�� آ�&�ت �� اEوDد ����� ا�.�N)ت R.2? و!��ح #�#�ة 	- آ0 �� اEوDد �nR2ة ا�.�N)ت !��Xت

���Hا� ��HUي ا� �I�� ���bG 2@ن و;�� آ�� . &.���ن آ���ا ا`�2ء أ(��. ;�ة آ��> اL�# ��)E با�(a ��ا�

�C�	  ل �� ه��U!ا V	 ��� ا��:ون ��#��%;Dا ،���Hن ا���ن ا�3&- و������UH& L�# 0د� YUZ	 -	 -�	@%ا� 

 רב (آ��nة �آ0	� 	- و!.��� ��N�G �� 2�;�ده� أ9�9ـً� !%��R! X- �� ا�.�N)ت �2ن ذ�* 	- ��ى. ا�����

د & �S	��C ��ً�� آ�ن و�R- ،)בעייתית# ��I- آ	د DوEا<� �� و&.�^ ا�Sة ا��.Iا� -# Xآ�	د، (Iا� �� 

 .وا;%��#�ـً� ;�1ا��ـً� ه�	��� 	���� و�� ����ة <�رات

 

0I� أن Xأرآ L�# رة�o 3���! ،=HIف 2@ن أذآ� ا�C- ا�	ا����وع  �ه �	0 إ��ر أ���R	 ت������  ر�9ا��

ة اI9E�ع �� 	�!�-�� VS2 ة آ0 �9#�ت�	ت. ة ا���Rة 2�; -	 ��>�� ���R%ة، ا�N��ر�9 ��2&� أن <�= وا� ا��

 	� �9#�ت �� ����� !R�ن.2 �CQ�3* ا�� �� -R! �;�> Lاد �6اء إ����9�9 ا��Eآ�3* ، ا D  د� V	�Uو��ت !�;

�Nا�S��) ،����ء، أر�	�2ء �Cآ (أو ���Qه� ا����)� W3وف ه�Qأ�0 ا����وع ;.�> ا� ���R! .ف ه� ا����I	M ه

 o7)ح  ���o ا	%��زات ا�S.��ء اEوDد إ#�aء 7�2	�Rن ا���<�� هW3 و	- ��3*، ا��H%�;�- اEوDد !��&�

�C#�G)  מתקנתהעדפה (أو����و! �C� واة��	ص �� ��ا ا���R�%�� -	 ج�	�Dا �� V�%[ا�� (ًI�%�	. 



 

0�6 M	���Iا� �K(K أ���م ،����Nآ0 ر ��� �C�	 �I%.& �ًور&ـ�G H2 8!در <�� ذا�Uا�� V;وا���ا: 

 )وpN�t <0 (!.���� إ�Kاء •

• �I;31&� ((3اء و!( 

 ...)!�����C !�2�&�، إ;%��#��، (أ��ى �.����ت •

 

<	�� ��Q�	" <�2 �&ر�	2%@�9?"  �&�a!ت و��Q�	 �&- ;��ه��	3 أ;0 ��ا����وع ه3ا !� .W3ه ��Qتا��� 

<9��! <�U>و L�# ة�I� �� ر;� ا��]�ل ه3اة ;�.�� ا���� #�#�ة �� أ���> أ�8 �&ف ;C! Lإ� �&�a! 

	�تZة �� ا��I- ���2(�. ا�	ن ذ�* @� W3ت ه��Qا��� �� u�I!  ا���ارد !]�� 	]�Dت �� ���o ا��S�ج ��ر 2.

�& .��ص �C� 0R�2ر&� ��ادي وإ��	� #�م 0R�2 ا;%��#�� �	�ت و!�

 

 �I9Dب &.�د وذ�* 2005 #�م ا���ادي 	- ��� !��C� �� m[�! �� 0�1 ا�%�2.� وا��:��9ت" 	�ر&� " <�2	���Q إن

���%Z	 :�2ت�.o -	 �.�Iaا� �C%C;ا�	آ- �� �	Eا ���.Sة ا� !�o ����Q.��2ت ا�و��، ا��اف �� ا��%�ا;

0n	 ت�����ت �2- وا�.)��ت)  עבודהחוזי (ا�.�0 ا!��Q2 ا��� ا��8��H ا����ر&V 7دارة #�	�� ��ى !.��- !� ان .

���2رات &%�%.�ن D أ��اد ا�%��ر إ�L أدى ه3ا �a2 ��) ،����9ق ��N(ا�� ��C��� �2�9 دون ���.	 ��Q�%��2 

 .واDدارة

 

 ا����ر�� ا���ادي وا���� ����� �ق

م و�� 	�R! ��Q- �� ����ادي اEوDد �I�ل ��&��Z! اف أو ���I�ل، 	%I.� ��ا# ه��ك !R- ��. ;�ةا��� اEه

��،p��U%�� -R! 0�o��! -# ��[� ل�Iو�� ا��  �%m !� ا�8 ذ�* إ�L أpG. واEه��� ا���ادي 	���1 �2- ا!��ق &.�

م إ�L ذ�* &�;V #���� اEوDد !��ب ���I آ��> ا�D%%�ح 2.. #��Nـً� 0R6 وه3ا آ��I 2%@��� ا���ادي 	- ���# 

��Q�%ل ��ق �� ا��I� ،دDوEم ا .ا�را��9 ا���� 2ا&� �� ا�����9 ا���> �� ا���ادي �%m و#

 

�����ت� ا���ادي �� ا�

<��H! .����ت�ادي �� 9�2%��ار ا��ا�%� ا�� �! �CH%� �� <��د، ا�Hا��  در;� إ�L ا��.����ت 	�%�ى ار!�V و�

���I�	 ة �wa ه��ك آ��>: و!��ح #�#�ة �� رو�I> 9%��ار&�ا #�Q��> L> وا�%� ا�����Q ا��.����ت أه�. و;�

0�# ��U�	 V�2�9E ر�C)�� آ�&�ت ��. و��	ت ��و�%�� �Iآ��> ا���ا� ���.G ��	 ?R.�ا L�# ��Q�! 

 .ا�%���X�> 3 إ��Z! Lج �� و��C�R و	��nة ;3اwa� �2 وG.> 	)�� آ�&�ت ��. ا��.����ت

 

��� &R- و�� اEوDد وVG <�ل �و	� �[C	���Q 	�ا�R! �I- �� اE	�آ- آ0 ��! L�# ب�I9أ �C��I� �� ادي�ا�� .

ى &%�ا; �� ����Uً، آ�ن ا��ر�C6 ��9دا!V�[2 �C &%.�� 	� آ0� V��[دات ا��C6 و�� -R& ���2(�. �32* اه%��م أي 

 ذ�* 	-�� �! YH� ر ا���1ب�SHرة وا��U2 ��Q%�	 نx!��&� �� ذ�* ودو �	�آ�ن & Xآ�&ُ �� �&�C� 0آ �C6. 

 



 ا����وع !�0�1 انH2 8!ذا �I%.& ا ه�م إ�]�ز��2	�� M	2�K <%� وه� �b	�0R�2 ��% �.����ت و;�د  أن <�=. ;ً 

 �%���� ا����C ا���اo��ت 	- &.%�I ذ�* آ0) ا;%��#�� و�.����ت ،!31&� !.���� إ�Kاء (ا�n)�K ا������N ا���Eم �2-

. ا���Cر&� ا���ادي�� �� و��6> و	��nة 	%��#� 	%�ا��o، ا��.����ت آ��> و!��ح #�#�ة �2!� �� 2@�8 و;

 .ا��3آ�رة ا��K(n ا���Eم

 

 	C%��- آ���ا و#��C!(N اEوDد 2@ن ا��اmG 	- و�R- ا����وع، 	- ا���G #)	�ت وأه����C اEوDد أ2ى ��

 ).راG�ن ���1ا (ا���nRون !��ب أن 2. ا��7ر ه3ا �� �2�ا ا���I و�3Cا �����2وع

 

 ا������� ا��!�� 

�� YH� MN�%ا�� ��N�Cا�� �! Xا�%�آ� L�# 0- آ	ح #�#�ة ��وذ�* و! �I�2 ا����وع ا9%��ار ��C�� L�# ار	 

 .ا����

 

"#$� � ا�'&�وء ��� �

 �� أ;�ي ا�3ي اEول ا�� MN�%� YH	V 2005 ا�را��9 ا���� ��C&� �� أ;�ي ا�3ي ا��n�� ا��MN�%� YH ��ر�>

د: وا�R%��2 ا���اءة �� ا�U.��2ت 	���R اEول ا��YH �� و;�� ا���� #�#�ة ��. ا�را��9 ا���� ا&�2# ��Iآ 

 .وا�R%��2 ا���اءة &]�وا �� ��r و#د 	�Z��S #)	�ت #�0U> L اEوDد 	-

 

 �Q%��2م �6رآ�ا 3&-ا� اEوDد #� ا����وء ��C 	]�ل �� 	���س !�H- و;�� ا��3آ�ر&- ا���UH- �2- �����2ر��

 ذ�* إ�L أpG. ا���دي ���� ���U> L�# ات�& #� L	�U�ًرا آ�ن ا�%�H- 2@ن !In> وا����2- ا`�2ء 	- !�

 وذ�* ا9D%�%�ج ه3ا #�H%� L�y �@��� ذ�* 	V. ا6D%�اك ه3ا 	- &�VI ا�%�H- وأن ا���دي �� �6رآ�ا ا�3&- اEوDد

 ا���اءة &.���ا �� ا�3&- اEوDد 	- ��� أن إ�L آ�3* ����). קורת ביקבוצת" (	��ر�� 	]��#� "و;�د �.م

�2�%Rا �� وا���H%�& �� ا���ة ،����n0 ا��%H&ن أن و�R& -�H%ا� �� VG�- ��2.ـً� ا�%.���� ا�	%��1ات 	أ��ى  

 ...)ا���� ا��ر�9، �� ا�%.��� أ����9(

 

"#$� ���ل *(�ك ���ح �� ا��و-� أ�   

�! YH� ك��9 �Eلا��ة �� ف وذ�* و��C%&�C ا���� 2ا&� �� !��ح �2C2 Y�Z�! �م ا���. ا�E��ل #� وا�%�

�� ��a�� <�آ�ت #�م، �9�ك: �UH> ا�%� ا����Z 	- 	�اV�G أر2.� �� ا�E��ل 	�%�&�ت �� آ�H! ��I- و;

)  גסהמוטוריקה (�ا�.��� ا��Hآ�ت 	�G�ع �� أ	�. اD;%��#� وا����ك ا��1�ي ا�%a�ر ،) עדינהמוטוריקה(

ث ��H& ���1 أي! .L�.	 *0 أ�8 ذ�U> م�!  �� ا�%�م #م. ا�را�9 ا�.�م �)ل !��ح �� ا��و�G أوDد #�

 ا�E��ل �2rء. ا��]�ل 3C2ا !Y%Z ا�%� ا��.����ت �� ��Y ��;�د !�&�ا!��، <�� &�;V، ا�.���� ا��Hآ�ت 	]�ل

 ���� أن 	- �%H�y �@��� ذ�* 	- ���2(�. ا���Cري ا���دي �.����ت �� 6D%�اآ�C ا�E��ل وVG �� ا�%�H- أر;.�ا

-�H%ا� �� VGل و���Eوذ�* ����دي ا �I�2 م ا���ادي �� ا��.����ت أن 	- �%@آ ��R 	��ر�� 	]��#� و;�د #

 .ا�����س ا�%�م إ�L أدت ا�%� ه�

 


