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   רקע

-2006דו"ח זה מציג תמונת מצב של תנועות הנוער בישראל כפי שהתקבלה מהליך אומדן הגודל בשנים 

בתנועות ממבחני התמיכה ו פירא לבחינת ענייני תנועות הנוערועדת ש נושאי הדו"ח נגזרו מדו"ח. 2005

כפי  הנוער בתנועותהתהליכים המתרחשים הדו"ח היא להציג את ממצאי ההערכה בנושא  מטרת .הנוער

   .המדריכים והחניכים בתפיסתם שלשהם משתקפים 

  

פרופ' רנה  על הקמת ועדת מומחים בראשותה של ה הנהלת משרד החינוךהחליט 2003בתחילת שנת 

לבחון מחדש את נושא תנועות הנוער ואת בסיסי התקצוב שלהן על שמטרתה  ,שפירא ("ועדת שפירא")

פרופ' רנה  עדה היווחברי הו .הנוער מאפייני תנועותהשפיעו גם על שבחברה הישראלית רקע השינויים 

השופטת , פרופ' דוד נבו, מר אברהם עודד כהן, פרופ' יובל דרור  ,מר מיכאל גל ,יו"ר הוועדה -שפירא 

                                                          .מרכזת הוועדה -גב' אירית ברוק , (בדימוס ) שרה פריש

  כתב המינוי לחברי הוועדה הגדיר את תפקידיה:    

קריטריונים  "...  לבחון ולהבהיר את מאפייני תנועות הנוער ודרכי פעולתן אשר ישמשו בסיס לקביעת 

  1עדה ועל בסיס הצעותיה יגובשו הקריטריונים עצמם..."ובהמשך לפעילות הו .לחלוקת משאבי המשרד

את הקשר בין התנועות והמשרד ובין התנועות  אשר ליוושתי בעיות יסוד מרכזיות  התריא ת שפיראועד

  עצמן: 

ת נוער: תנועות ציוניות, תנועות קיומן של שלוש הגדרות שונות לשלוש קטגוריות שונות של תנועו   .א

  תבחינים מחייבים שונים והקצאות תקציביות שונות. היו ממלכתיות ותנועות אחרות. לכל קטגוריה 

לוודא את גודל התנועות, כבסיס להקצאת חלק שיטת המפקד שנערך אחת למספר שנים במטרה    .ב

  תקציב.מה

  

התאמה למציאות המשתנה תדיר ולדופק יאפשרו  המליצה על שלושה תחומי שינוי עיקריים אשרהוועדה 

  2.החיים של החברה והתנועות בשטח

 יצירת תבחינים המהווים הגדרה אחידה לכלל תנועות הנוער .1

ולהעמיד את כולן תחת הגדרה אחת  3המליצה לבטל את ההגדרות השונות של התנועות הוועדה

 .התוקצה התמיכפיהם -עלששוויונית על סולם אחיד של תבחינים 

                                                 

 .12, 11, 6, עמודים 2003יני תנועות הנוער כבסיס לקריטריוני הקצאה, ירושלים, ספטמבר דו"ח הוועדה לבדיקת מאפי   1
   .58, 57שם, עמודים   2

 (סעיף א' לעיל)   3
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  דרך שונה לאיסוף נתונים ולדיאלוג שוטף עם התנועות, כתחליף למפקדפיתוח  .2

לשיטת המפקד כאמצעי לאומדן גודלן היחסי של תנועות  חליפיתעל הנהגת שיטה  מליצהההוועדה 

 תהיה מבוססת על פעולות הערכה ולמידה מתמשכות ורציפות. זוהנוער. שיטה 

ה: דיווח כעד  את שני ההיבטים שנבדקוגם יכלול  ועדה,פי המלצות הו- על, החדשהערכה תהליך ה

ידי -עלהחינוך משרד בואימותם  חניכים ומדריכים, ומספריסובייקטיבי של התנועות על תכנים, פעילויות 

 ות. הבדיקבנקודות זמן שונותו סניפים בתנועות שונותם בדיקה שוטפת, רציפה וקבועה של מדג

  יפעיל. משרדקרים שהי צוות מומחים ומביד-לע נהתתבצע

 והקריטריונים לחלוקתו תנועות הנוער בניית תקציבאופן שינויים ב .3

  :בשתי דרכים עיקריותיושמו המלצות ה .תנועות הנוערתקציב עדה המליצה לשנות את אופן חלוקת הוו

מינהל חברה ונוער במשרד מר יוסי לוי מנהל תחום נוער וקהילה ב, בראשות הוקמה ועדת יישום .א

 - רית ברוקיא גב'ו גילי שילדר ", דנורה כהן, גב' עו"ד מרים גארזי רוזנבאום ובהשתתפות החינוך

מבחני תמיכה חדשים ואחידים לכלל ת היישום המליצה לשרת החינוך על ועד .הוועדהמזכירת 

תנועה לעמוד בהם לשם כל ף כמותיים, חינוכיים וארגוניים, שעל תנאי סהמגדירים  ,תנועות הנוער

  .2005המבחנים החדשים פורסמו במרץ . מיכהקבלת ת

  :במבחן התמיכה לתנועות הנוערשהוגדרו הטבלה הבאה מציגה את תבחיני הסף כפי 

  כמותיים סף תבחיני  ארגוניים סף תבחיני  חינוכיים/מהותיים סף  תבחיני

הזדהות עם עקרונות מגילת 

  העצמאות
  מספר חניכים   תארצי פריסה  

  םקיום מוסדות דמוקרטיי
 ' עד כיתהד הכיתמ -  טווח גילאים

  ג"י
  מספר סניפים

אחריות ומחויבות  ,מעורבות

  קהילתית- חברתית
  גודל הסניף  ותוולונטרי

 לשונהוסובלנות/יחס לאחר 

  כפרטים וכקבוצות
  מספר מדריכים צעירים  הנהגהלהכשרה להדרכה ודרישות 

  בוגריםמספר מדריכים     מימוש עצמי חברתי ואישי

      התנועה ותייחודי

  

מינהל חברה ונוער ואגף הערכה ומדידה במשרד החינוך הופקדו על יישום המלצות דו"ח ועדת  .ב

בדיקת נתונים קבועה שיטת אומדן חדשה לתנועות הנוער המבוססת על  פותחהשפירא. לפיכך, 

, והמתבססת על הפקת לקחים מן המפקדים הקודמים שערך המשרד. הנוערשל תנועות  ורציפה
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והוקמה ועדת היגוי שמטרתה הייתה ללוות באופן שוטף את תהליך  וות הערכה מקצועיצ הוקם

כללה את נציגי מינהל חברה ונוער, נציגי אגף הערכה ומדידה  היגויהועדת ההערכה ואומדן הגודל. 

, נציגת הייעוץ המשפטי, נציג תנועות הנוער 20064, נציגי המדען הראשי בשנת 2005בשנת 

 ולהערכה ומדידה.  יפורמאל-יה לתחומי החינוך הלאומומחים מהאקדמ

מנת לבסס את השיטה החדשה נערך הליך ההערכה ואומדן הגודל החדש במהלך שנתיים - על

  . 2006-2005ברציפות 

ח מסכם, המביא את ממצאי ההערכה באשר לתהליכים המתרחשים בתנועות "ח הנוכחי הינו דו"הדו

  נו.יכים והחניכים שרואיהנוער כפי שהם משתקפים בעיני המדרי

  

                                                 

   ללשכת המדען ושנה לאחר מכן לראמ"ה.. 2006האחריות על הערכת תנועות הנוער הועברה בשנת    4
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  הנוער הצגת תנועות
בתנאי הסף החינוכיים, הארגוניים  עמדותנועות נוער אשר  שש עשרה 2006-2005פעלו בשנים בישראל 

-החברתי הפסיפס. תנועות נוער אלה מייצגות את הנדרשים בתבחיני תקנת תנועות הנוערוהכמותיים 

מועצת תנועות הן תנועות הנוער והן . מועצת תנועות הנוערמאוגדות ב התנועות. בישראלפוליטי -תרבותי

תיאור להלן  מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.בי המחלקה לתנועות נוער יד- עלהנוער מפוקחות ונתמכות 

  ב.   סדר הא" פי-עלהתנועות שנאמדו 

  

 אריאל  

ידי קבוצת נערים ונערות -עלהתנועה הוקמה  .)1989תשל"ט ( נוסדה בשנת ,דתית לאומיתת נוער תנוע

. לפעול במסגרת תנועת נוער לאור דרכה של התורה בצניעות, בקדושה ובהפרדה מלאה שהחליטו

   התנועה שואפת לפתח מנהיגות צעירה בקרב חניכיה.

  

    רבית" 

בריגה שבלטביה  1923 בשנת ידי זאב ז'בוטינסקי-עלנוסדה  ברית יוסף טרומפלדור, - נועת בית"ר ת

מתוך  ,פי ההדר הבית"רי והנדר הבית"רי- עלך חיים התנועה מחנכת לדר בארץ ישראל. 1926ובשנת 

  מטרה לחנך דור עתיד לקראת חיי חברה, אזרחות נאמנה ופעילה ברוח הציונות.

  

   בנות בתיה 

תנועת נוער חרדית לבנות, ברוח מסורת "בית יעקב" בהשראה שנה כ 70לפני  נוסדהתנועת בנות בתיה 

מטרת התנועה לעצב את דמותן הרוחנית של בנות ישראל רוחנית של גדולי ישראל שליט"א. - חינוכית

על יסודות של נאמנות לתורה, קיום מצוותיה, הקניית מידות טובות ויישומו של הכלל "בכל דרכיך 

  דעהו".

  

     בני עקיבא 

היא תנועת נוער ציונית, דתית וחלוצית, , בארץ ישראל 1929שנת בהוקמה ש ,הנוער בני עקיבא תנועת

שואפת לחנך את חבריה לשלב את ערכי היהדות והמסורת עם ערכי ו המושתתת על ערכי תורה ועבודה

וב בי העשייה הציונית המודרנית, תוך שיליהתנועה מחנכת את חבריה לפעול בכל מרכ .הציונות והלאום

  עם לימוד תורה ויניקה מהמורשת היהודית.
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    האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי,  של התנועה המיישבתידי -על 1978ת בשננוסדה תנועת הנוער האיחוד החקלאי 

 .התנועה ם הנוער והבנים הממשיכים ביישובימתוך רצון ומגמה ליצור קשר והמשכיות בין דורית ע

 ,התיישבות ,התנועה הינה בלתי מפלגתית, פועלת בהתאם לעקרונות האיחוד החקלאי לציונות

  .והכשרה לחיי אזרח פעיל ומעורב במדינה ובקהילה דמוקרטיה

  

 ג"ענההיכלי  

חסידות גור. התנועה הוקמה  מייסודה של, כתנועה לבנות 2002בשנת  נוסדהתנועת היכלי הענ"ג 

ים תנועת נוער על יסודות היהדות והחסידות, להעשיר את הנוער בערכים ובמידות מתוך מטרה לקי

 טובות, באהבת ישראל, באהבת הארץ, בכבוד האדם ובאמונת צדיקים.

   

 המחנות העולים

 והקימ 1931-וב אביב-תלגימנסיה הרצליה בב 1926בשנת  םאת פעולת והחלת המחנות העולים ותנוע

ציונית תנועת נוער חלוצית כ כון מירושלים וחיפה. התנועה הוקמהאת התנועה עם תלמידי תי

- ת מסגרות שיתופיותלהגשמה חלוצית, תוך הקמאת חניכיה לחנך שואפת והיא  ,סוציאליסטית

   בנייתה של חברה שוויונית יותר בישראל.ללפעול למען צמצום פערים וו  ת,משימתיות שונו

  

 המכבי הצעיר 

תנועת נוער חינוכית, לאומית, . זו 1933 -ובארץ ישראל ב 1920 - באירופה במכבי צעיר נוסדה התנועת 

ונת ומחנכת את חבריה ספורטיבית, בלתי מפלגתית, המושתתת על ערכי היהדות והציונות. התנועה מכו

לחלוציות ולשרות בכל שטחי החיים, לפי צווי שעה בדרכי יוזמה אישית יוצרת. מטרת החינוך התנועתי 

היא עיצוב דמות אדם שלם בגופו וברוחו, איש מוסר, חבר טוב, תרבותי בהליכותיו. התנועה הינה חלק 

  מתנועת מכבי העולמית.

  

 הנוער הלאומי

מייסודה של ומד כתנועת הנוער הלאומי העובד והל 1949תנועת הנוער הלאומי הוקמה בשנת 

לחנך את חבריה להמשיך ולקיים את תרבותו החברתית  פתשואהתנועה הסתדרות העובדים הלאומית. 

מבוססים על חירות, שלמות העם, צדק אנושי התנועה דרך הרעיונית ועקרונות . השל זאב ז'בוטינסקי

   .קרון של חברת סעדיחברתי וכלכלי, חופש הדת, התנהגות ברוח ההדר וקיום ע
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 הנוער העובד והלומד  

נציגי חבורות הנוער העובד מכל ידי -עלאביב  -בתל 1924תנועת הנוער העובד והלומד הוקמה בשנת 

ועה קשר הדוק עם התנ בעלתבת להסתדרות העובדים הכללית החדשה והיא  התנוע. הרחבי הארץ

האוכלוסיות השונות פועלת עם העולמית. התנועה  "הבונים דרורהקיבוצית המאוחדת ועם תנועת "

יהודים, ערבים, : מקיימת קשר הדוק ביניהםורה הישראלית בדרכים המתאימות לכל מגזר ומגזר בבח

דגש  קיבוץ והמושב.הפיתוח, הולומדים, נוער מנותק ונוער עולה, מהעיר, עיירת  דרוזים, נערים עובדים

  מושם על מעורבות בחברה הישראלית. בתנועה מרכזי 

  

 העבריים הצופיםהסתדרות  

בתל אביב ובחיפה כתנועת הנוער העברית  1919-הסתדרות הצופים העברים בישראל נוסדה ב

יפעלו ילדים ובני  ןייעודה להקים ולפתח מסגרות חינוכיות ערכיות, בהוראל, הראשונה שקמה בארץ יש

יתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי יחוו - נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות

ה החינוכית תמוקד על ערכי חברות ורעות, "נתינה" ומעורבות חברתית, טיפוח חיים יהעשי ולהנאה.

ים דמוקרטיים תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות, הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה קבוצתי

  חלק מתנועת הצופים העולמית. נההתנועה הי על איכות הסביבה.

 הצופים הערביים והדרוזים

ארגון הצופים  ,ארגון הצופים המוסלמיםארגונים:  ארבעהתנועת הצופים הערביים והדרוזיים מורכבת מ

פועלת בקרב ההתנועה . ארגון הצופים הדרוזים, ארגון הצופים הנוצרים קתוליםם, צרים אורתודוכסייהנו

את חניכיה שואפת לחנך היא לפיכך ו, מתנועת הצופים העולמיתהינה חלק  ערבית ודרוזיתאוכלוסייה 

  הומאניסטי.חינוך  -לפי מידות הצופה 

 השומר הצעיר 

"השומר" (אגודות  :כאיחוד של שתי תנועות בגליציה 1913תנועת השומר הצעיר הוקמה בשנת 

  ,1919החלה את פעולתה בארץ ישראל בשנת שהתנועה  ו"צעירי ציון" (אגודות סטודנטים).  צופיות)

יעד ההגשמה המוצהר של ודמוקרטית, -פי השקפת עולם ציונית סוציאל- עלמחנכת להגשמה עצמית 

 - סיסמת התנועה השקפת העולם ניצב האדם הריבון לחייו.  בוגרי התנועה בארץ הינו הקיבוץ. במרכז

  לתנועה קשר הדוק עם הקיבוץ הארצי.לציונות, למדינת רווחה, לאחוות עמים. 
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 עזרא  

תנועת כ 1933 -והחלה את פעולתה בארץ ישראל בבגרמניה  1919נועת הנוער עזרא נוסדה בשנת ת

תוך  ,בכל תחומי החיים ישתלבאשר  דור נאמן בעל בסיס תורני איתן המחנכת נוער חרדית לאומית

עזרא ציונית חלוצית  ת נוערתנועכ .שאיפה למצוינות ולחתירה להקמת חברה תורנית בארץ ישראל

  ן הארץ.יאחריות לכלל ישראל ולשותפות מלאה בבניל מחנכת

  

 תנועת הנוער הדרוזי

בין  שלבתמה תנועת נוער לבני הדת הדרוזיתכ 2001וער הדרוזי בישראל נוסדה בשנת תנועת הנ

קידום התנועה פועלת ל לבני הנוער לבין אהבה והשתייכות לארץ ישראל.הנחלת המסורת הדרוזית 

  הנוער הדרוזי וזאת באמצעות טיפוח התודעה הדרוזית הישראלית בקרבו.

  

  תנועת הנוער הערבי  

אזרחי המדינה, שרצו לשנות ולתרום לשיפור מצבה ים, פלסטיני-יםערביצעירים י יד- עלהתנועה הוקמה 

הגביר את המודעות החברתית של בני הנוער במגזר מטרת התנועה הינה ל של החברה בה הם חיים.

ים לסייע כגון יוזמה, מעורבות, אחריות ומנהיגות, שעשוי ,תח בקרבם תכונות וכישוריםהערבי ולפ

חברה בארגון  התנוע. בנוסף, הטיפוח הזהות הערבית הפלסטיניתבד בבד עם  לקידומו של תהליך שינוי

  .דמוקרטיות-של תנועות הנוער הסוציאל נלאומיהבי
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  מועצת תנועות הנוער 

שנות השישים כ"מועצה לענייני תנועות הנוער" במשרד  אמצעהוקמה בשראל, מועצת תנועות הנוער בי

ארגון גג וולונטרי לתנועות הנוער  הפכה מועצת תנועות הנוער לגוף עצמאי המהווה 1974שנת בהחינוך. 

כל גווני הקשת הפוליטית, העוסק מהמועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות   .בישראל

בנושאי חינוך, מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות  ,קטואליותבבעיות א

השעה של החברה בישראל. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה 

ן. טחויהמועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בנושא טיולים ארציים, מחנות קיץ, בטיחות, בריאות וב

המועצה מייצגת את תנועות הנוער בפני משרדי הממשלה השונים, מפעילה לובי לתנועות הנוער בכנסת, וכן 

למועצה קשרים עם ארגוני נוער מקבילים בעולם  ייצוג בפני מוסדות ציבור שונים ומרכז השלטון המקומי.

ובראשה  ת החברות במועצההתנועו מזכ"ליינם חברי הנהלת המועצה ה חילופי משלחות.ניהם יהמקיימים ב

  אום עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.  יהמועצה פועלת בשיתוף ובתעומד יו"ר הנבחר על ידם. 
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  תהליך ההערכה
פיתח  ,על שינוי בתהליך אומדן גודלן היחסי של תנועות הנוער ץהמליאשר  ,ח שפירא"דוכאמור, בעקבות 

  פקד שהייתה נהוגה בעבר. לשיטת המ חליפיתמשרד החינוך שיטת מדידה 

  מטרות המדידה וההערכה
  :ותמרכזי מטרותשלוש הוגדרו הערכה ל

 .בחינת העמידה של תנועות הנוער בתנאי הסף המופיעים במבחני התמיכה �

לצורך תקצוב  פי מדרגות הגודל-וקביעת טבלת האומדן על מדידת גודלן היחסי של תנועות הנוער �

  תנועה.ההניתן לפי גודלה של 

ולתנועות על פעילויות, עמדות, הכשרה, ערכים וכיו"ב במטרה לשפר  החינוך משוב למטה משרד מתן �

 .את עבודתן

  הערכההמערך המדידה ו
תנועות את תחום ותחום החינוך הבלתי פורמאלי ככלל את הצוות במטרה לבנות את תוכנית המדידה, למד 

תנועה, תיאור התיאור (כגון ידי התנועות -חומרים כתובים שנשלחו עלבמסגרת זו נלמדו  .הנוער בפרט

), התקיימו מפגשים עם נציגי כל תנועות הנוער, התקיימו סיורים במפעלי פעילויות, חומרי הדרכה וכד'ה

ידי אגף הערכה -על בנתהנכנית המדידה ות ספרות מקצועית בנושא. נסקרההקיץ של התנועות השונות ו

מבחן התמיכה  על התבססהו וחברי ועדת ההיגוי ונוער מינהל חברה בשיתוףומדידה במשרד החינוך 

  . בתנועות הנוער ועל דו"ח שפירא

  רציונל מערך המדידה וההערכה

עלה כי  השונות נציגי התנועותעם מתוך לימוד הנושא לעומק ושיחות רבות עם אנשי מינהל חברה ונוער ו

על שכבת תבסס ת המדידה הוחלט כיליבת פעילות תנועת הנוער היא שכבת ההדרכה לכל סוגיה. על כן, 

המדריכים  מכללבמסגרתו ייאסף מידע ו, ההדרכה, הצעירה והבוגרת, כמקור מרכזי למידע על התנועות

כמו כן, הוחלט כי בנוסף, הוחלט לשאול את החניכים לגבי השתתפותם בפעילות של תנועת נוער.  בתנועות.

, אם כן, הסתמך על השונות. תהליך אומדן הגודלבסניפי התנועות  ויערוך תצפיותצוות הערכה יבקר 

  :הבאים מידעהמקורות 

 -על היקף השתתפות חניכים בפעילות  , בראיון טלפוני,דיווח המדריכים -מדריכי תנועות הנוער  �

  .ועל הפעילות החינוכית שהם מקיימים ,בהתאם להגדרות מבחני התמיכה

 שהשתתפושאלוני תלמידים ם בתנועה במסגרת דיווח החניכים על פעילות -  חניכי תנועות הנוער �

 .במיצ"ב

אישי של רכזי הסניפים ומדריכים צעירים  ראיוןפעילות התנועה בסניפים ועל תצפיות  - סניפי התנועה  �

  בסניפים.
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  אוכלוסיית ההערכה
מדריכים כל המדריכים בכל תנועות הנוער: במסגרת הליך האומדן נאסף דיווח מ - מדריכים בתנועה �

מספר ומדריכים בוגרים. הטבלה הבאה מציגה את  (ש"ש) , מתנדבי שנת שירות(מד"צים) צעירים

 .שרואיינוהמדריכים 

  מספרים ואחוזי ביצוע --: ראיונות מדריכים 1לוח 

 

  אחוז ביצוע  רואיינו  הוגשו

2005  2006  2005  2006  2005  2006  

 91% 93% 19,947 22,376 21,904 24,190 צים"מד

 95% 95% 835 928  879 980 ש"ש

 95% 94% 1,843 1,712 1,931 1,812 בוגרים

 92% 93% 22,625 25,016 24,714 26,982 סה"כ

 

הועבר  ,נוסףב .של המיצ"ב תלמידיםחניכים אשר הועבר במסגרת שאלון לשאלון  -חניכים בתנועה  �

 .ים במיצ"בשאינם משתתפהספר המשתייכים למגזר החרדי -בבתיהמתייחס לתנועות הנוער שאלון 
הוחלט  2006ח' במגזר החרדי). בשנת  -ט' (ה'-תלמידי כיתות ה'להועבר השאלון  2005בשנת 

 להרחיב את שכבות הגיל הנסקרות גם לתלמידי כיתות ד'. 

  בהערכה ספר ותלמידים שהשתתפו-מספר בתי --: שאלוני מיצ"ב 2לוח 

  
  תלמידים  ספר- בתי

2005  2006  2005  2006  

  174,867  146,646  795  833  למעט חרדיםדוברי עברית, 

  19,730  17,531  97  174  חרדים 

  70,144  52,241  237  227  דוברי ערבית

  264,741  216,418  1,129  1,234  סה"כ
   

ביקורים  160סה"כ נערכו ב פי בחירתה.- ביקור בעשרה סניפים של כל תנועה על - סניפי התנועות �

   בסניפים שונים בכל אחת משנות המדידה.
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  כלי ההערכה
"ח ועדת שפירא.   כל התכנים של כלי ההערכה נגזרו ממבחני התמיכה ומדו

 :שאלות בנושאים הבאים המדריכים כללטלפוני של ראיון  �

  היקף השתתפות החניכים בפעילויות השונות -מדדי מספר החניכים  �

  וכד'  ההדרכהסוג המדריך, מאפייני חניכיו, תדירות  -תפקיד המדריך  �

  ידי מדריך ותיק -להדרכה וליווי עלההכשרה  �

 בהתאם לתנאי הסף החינוכיים והארגוניים -ערכי התנועה  �

 :שאלות בנושאים הבאים כללתלמידים לשאלון  �

תנועה, הסיבות לבחירת התנועה, תדירות השתתפות בפעילויות  ובאיז -חברות בתנועה  �

  השונות של התנועה וכד'

  כיים בהתאם לתנאי הסף החינו -ערכי התנועה  �

  :כללו את הנושאים הבאים םרכזיהוראיון סניפים בתצפית  �

ייחודיות  כיה המרכזיים,מאפייני התנועה וער - ערכי התנועה ואופן מימושם בפעילות בסניף  �

  מעורבות בקהילהו התנועה, מעורבות החניכים בפעילויות המתבצעות בסניף ובתנועה

  מאפיינים ארגוניים של הסניף וגודלו  �

  תפקידו בתנועה, ההכשרה לתפקיד, קשר עם מטה התנועה וכד' -ז הסניף רקע על רכ �

  ניתוח תוכניות ההדרכה והחומרים המוצהרים של התנועה �

  דרך העבודה
במהלך האומדן  הקו המנחה את העבודה עם התנועות הוא שיתוף פעולה, דיאלוג שוטף ושקיפות מלאה.

 ונות:התקיימו מפגשים ושיחות רבות עם נציגי התנועות הש

  מפגש היכרות עם כל מזכ"לי התנועות ופגישות שוטפות עם אנשי מת"ן �

  לרשות כל קבוצה של תנועות הועמד איש קשר מצוות הערכה �

  פגישה אישית של אנשי הצוות עם כל תנועה בנפרד וביקור במפעלי הקיץ �

  הצגת תוכנית ההערכה לכל התנועות �

  כל התנועות (כולל תרגום לערבית)הצגת ראיון המדריכים ושאלון המיצ"ב להתייחסות  �

  הצגת המודל לחישוב אומדן הגודל לנציגי כל התנועות �

  בתשאול המדריכים.שיתוף נציג מת"ן בהדרכת המראיינים ובחינת דרך הפעלת המוקד הטלפוני  �
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  פרק א': היבטים חינוכיים

תאם לאני מאמין תנועת נוער כארגון בלתי פורמאלי של בני נוער עוסקת בעיקר בעשייה חינוכית בה

 האידיאולוגי אשר מהווה את הבסיס לתפיסתה. עם זאת, נדרשת תנועת הנוער במסגרת עבודתה לפעול

"להזדהות עם תוכנה המחנך  5,"ערכים חברתיים וממלכתיים"כגוף חינוכי המסייע ותורם לשימור ולפיתוח 

לזכויות ית, וליחס של כבוד ועם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרט מגילת העצמאותשל 

 ,שבה הוא פועל התורם לסביבה ולקהילה. התנועה היא גוף האדם, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת

כפרט וכחבר בקבוצה תוך דגש על היות  להעצים את החניךוהמחנך לאור ערכים הייחודיים לה כגוף העשוי 

"ברמת ההצהרה, כים אלה צריכה להיעשות הפעילות לאור ער 6.התנועה תנועה של צעירים למען צעירים"

  7.ברמת ההדרכה וברמת ההפעלה היומיומית"

דרישות אלה פי דו"ח ועדת שפירא, נקבעו הנחיות חינוכיות שתורגמו לדרישות סף בתקנת התמיכה. - על

מנת לבדוק את עמידת התנועות -תנאי סף ארגוניים וחינוכיים המחייבים את תנועות הנוער. עלמהוות 

ים אלה שולבו בראיונות המדריכים, בשאלוני התלמידים ובראיונות רכזי הסניפים שאלות העוסקות בתנא

  בערכי התנועה ובדרכי ארגונה. 

ישיבו המשיבים מכלל  51%קריטריון העמידה בתנאי הסף החינוכיים הוא, כי לפחות כי  ועדת ההיגוי קבעה

כן שהממוצע של המשיבים בחיוב בכל המדדים גם בחיוב על כל אחד מהמדדים של תנאי הסף החינוכיים; ו

כל תנועה ותנועה  תהרציונל להחלטה זו הוא מתן אפשרות לשמירה על ייחודיו לפחות. 67%יחד יהיה 

אותם היא מדגישה. החישוב נעשה בנפרד עבור חניכים ועבור מדריכים והתנועה שבערכים החינוכיים 

ידי הנתונים - י הקבוצות בנפרד. הנתונים גובו והושלמו עלנדרשה לעמוד בתנאי המעבר עבור כל אחת משת

בדיקת  תוךמינהל חברה ונוער מ שהתקבלושנאספו באמצעות התצפיות והראיונות בסניפים ומהנתונים 

  .תוכניות עבודה, חומרי הדרכה וכיו"ב

  .הנדרשיםהחינוכיים בפרק זה יוצגו דיווחי "השטח" בנוגע למידת העיסוק של התנועה בערכים 

                                                 

 .36 "עמ ,2003, ירושלים, ספטמבר ס לקריטריוני הקצאהדו"ח הוועדה לבדיקת מאפייני תנועות הנוער  כבסי   5
 .36שם, עמ'   6
  שם, שם.  7
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המרכזיים במסגרת ההערכה נשאלו החניכים והמדריכים על המידה בה התנועה מחנכת לערכים כאמור, 

  את תשובותיהם: יםמציג  2 -ו 1מים . תרשיהמופיעים בדו"ח שפירא והמוגדרים בתקנת התמיכה

  דיווח חניכים - ות הנוער: הנושאים החינוכיים בהם עוסקים בתנוע1תרשים 
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  דיווח מד"צים - החינוכיים בהם עוסקים בתנועות הנוער : הנושאים2תרשים 

85% 88%
76%

99%
87% 86% 89%

69%

99% 92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מגילת

העצמאות

וך  חינ

לדמוקרטיה

מעורבות

חברתית

סובלנות

לאחר

מימוש 

עצמי 

מגילת

העצמאות

וך  חינ

לדמוקרטיה

מעורבות

חברתית

סובלנות

לאחר

מימוש 

עצמי 

ם
כי

ני
ח

ז 
חו

א

2005 2006
  

בחיוב לכל תנאי הסף מהמדריכים הצעירים  84%- ו מהחניכים 83%בממוצע השיבו  ,2005בשנת 

לכל תנאי הסף  בחיוב מהמד"צים 87%-ו מהחניכים 81%השיבו בממוצע  2006בשנת  החינוכיים.

 .החינוכיים

י אשר לגביו נמצאה ההסכמה המשותפת הגבוהה ביותר בין ערך הסף החינוכ היאסובלנות לאחר 

את ומן החניכים סברו כי הוא מאפיין  המדריכים הצעיריםמן  90%מעל  -לבין חניכים  מדריכים צעירים

ובין  צעיריםהמדריכים היותר בין דעותיהם של בהשוני הבולט  .האווירה ואת העשייה בתנועתם
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כך למשל בשנת  לגבי מימוש עצמי; נמצא ,2006בשנת  הןו 2005בשנת  הן ,חניכיםהשל דעותיהם 

בלבד  81%-לשאלות העוסקות ב"מימוש עצמי", בהשוואה לבחיוב מהמד"צים השיבו  92% ,2006

   .בקרב החניכים

נראה כי הן בקרב החניכים והן בקרב  2005 -ל 2006מהשוואת שיעורי ההשבה בחיוב בין שנת כמו כן, 

 68% - ל 80% -העיסוק במעורבות חברתית מ לגבי ירידה בשיעור ההסכמהחלה ים המדריכים הצעיר

בקרב המדריכים. בקרב החניכים התקבלה ירידה אף במגילת  69% -ל 76% -מבקרב החניכים ו

  ).78% - ל 84% -) ובחינוך לדמוקרטיה (מ 76% -ל 81% -(מ העצמאות

   ות:רכזי הסניפים עולות נקודות נוספמתוך התצפיות והשיחות עם 

  :מגילת העצמאות

גה תנועות הנוער השונות. יש תנועות שבהן הוצבין ה של מגילת העצמאות משתנים ימעמדה ותפקיד

, ולעתים לצד דגל ישראל או לצד סמלי מדינה אחרים; יש או ברובם סניפיהןהמגילה במקום בולט בכל 

הוצגה המגילה באף אחד מן  תנועות שבחלק מסניפיהן הוצגה המגילה ובחלק לא, ובמספר תנועות  לא

הערכים השכיחים/המשותפים לכל התנועות היו המוצהרים הערכים הסניפים שבהם נערך הביקור. 

  האוניברסאליים ההומניסטיים: צדק, שוויון, דמוקרטיה, מעורבות ועשייה חברתית.

ויותר רכזים,  ,יותר סניפים, ביותר תנועות, הציגו את מגילת העצמאות ,2006 שנתבהערכה שנעשתה ב

ביותר תנועות, דיווחו על התייחסות ישירה למגילה, או על עיסוק בקשת נושאים רחבה יותר מתוכה. הדבר  

ברמה גבוהה יותר של אחידות ודמיון מעבר לסניפים באותה תנועה, בניגוד למצב קודם, גם בא לידי ביטוי 

  שבו נהג כל סניף (וכל רכז) כראות עיניו בעניין. 

מן הרכזים, בתנועות הציוניות, גילו בקיאות בערכי המגילה, הצביעו על פעילויות הנערכות סביבה  חלק ניכר

ותיארו בהרחבה פעילויות המבטאות ערכים המופיעים בה,  -כמעט תמיד ובעיקר לקראת יום העצמאות  -

סיון בני ההשקעה הרבהתוך הדגמת האופנים שבהם הם באים לידי ביטוי בפעולות כל השנה, ואת 

ל עיסוק משמעותי יותר ע .להמחישם ולקרבם אל החניכים באופן מעשי ומהנה ומותאם לגיל ולשכבה

. עם זאת, רכזים אחדים בתנועות הציוניות וחניכים מדריכים צעיריםבמגילה עם העלייה בגיל דיווחו גם 

    היה דל. אלה אותם רכזים שגם השיח איתם על המגילהאמרו כי אינם מדברים על המגילה כלל; 

חשוב לציין כאן, כי רכזים מכל תנועות הנוער הדגישו כי גם אם אינם מזכירים את המגילה ואינם דנים בה 

במישרין עם החניכים, פעולות ופעילויות נעשות ברוח ערכיה. כך, עבור חלק מהתנועות משמשת המגילה 

החינוך ברוח ערכיה ו, מדריכים הצעיריםהחינוכי משמעותי, המנחה את הרכזים ו-עוגן/מצפן אידיאולוגי ערכי

תים קרובות מתוך הפרשנות הייחודית של התנועה לערכים אלה, או תוך חלוקתם לכאלה נעשה לע

  ש"עוסקים בהם ולכאלה שלא עוסקים בהם".

הדבר בולט במיוחד בתנועות הערביות והחרדיות: כמעט כל הרכזים בתנועות הערביות ציינו כי המגילה 

אך הזכירו את מרכזיות ערכיה בפעילויות התנועה כמייצגי האידיאולוגיה שלה  ,כרת בפעילויותעצמה לא מוז

  . )ה הערבית בישראליאת האוכלוסילמשל המעסיקים (וכבסיס לעיסוק בעניינים ייחודיים 
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כך כי ערכי המגילה ההומניסטיים הם למעשה ערכים -בתנועות החרדיות עמדו על ותחלק ניכר מן הרכז

כלל את ערכי התורה. אנחנו - ("ערכי מגילת העצמאות לא סותרים בדרך ותם ושכך הם מוצגים לחניכיהודיי

מעדיפים להגיד להם שזה מהתורה ולא מהמגילה...כמובן שלערכי המגילה היינו מגיעים באקראי, לא מתוך 

   התייחסות מכוונת ושיטתית אליהם").

 תלמגילסניפים מאותה תנועה, בעמדה ובהתייחסות  ביןבין רכזים ובין תנועות, שוני קיים, אם כך, 

  .ולעיסוק בההעצמאות 

  דמוקרטיה: 

דרכי בחירתם, אופן פעולתם וסמכויותיהם מבטאים את , בסניפים ובתנועה קיומם של מוסדות נבחרים

  .הבין סניפים בתוך תנועוגם מבחינים בין תנועות , ואופייה הדמוקרטי של תנועת נוער

גופים ייצוגיים נבחרים: מועצת חניכים או ברובם סורת דמוקרטית פועלים בכל הסניפים בתנועות בעלות מ

סניפית (של השכבה הבוגרת בלבד ו/או של חניכים צעירים), מועצת חניכים ארצית (בתנועות גדולות 

  .לפעמים גם מועצת חניכים אזורית) וועדות שונות

נציגים  משתתפים רובןב .משתנה מתנועה לתנועההתנהלותן של מועצות החניכים הארציות/התנועתיות 

 מתקיימות, בשלב הראשון,. הבחירות נבחרים בבחירות דמוקרטיותה מכל הסניפים מדריכים צעירים) לרוב(

אחת  בתדירות של ,כלל-בדרךהנציגויות הנבחרות מתכנסות,  .מכן ביום בחירות שנתי ארצי-בסניפים ולאחר

הקשורים  "גדולים"סמכויות לעסוק בעניינים מהותיים  יות מוענקות. לנציגושלושה חודשיםעד  לחודש

  החלטות ניהוליות שמחייבות את כל התנועה.  קבלתוללהתוויית מדיניותה של התנועה 

או להנהגת הבוגרים, שכן נציגיה  "הנהגה הצעירה"בתנועות אחדות מועצת החניכים הארצית נחשבת ל

ידי -או שהיא מורכבת רק משמיניסטים ומכל הרכזים, ומנוהלת עלי"ב),  - באים רק מהשכבה הבוגרת (ט' 

  תים נהלים בטיחותיים ותקציביים).ה לקבל החלטות בכל תחום (כולל לערכזים בוגרים, ובסמכות

בהירות לגבי מועצת החניכים הארצית: לא לכולן הייתה נציגות של כל -אי התגלתהבחלק מן התנועות 

בין תיאוריהם של  רכזי התנועה שרואיינו  לגבי עצם קיומה  התאמהה תיהסניפים במועצה ולא תמיד הי

בתוך תנועה לא ידעו על קיומה או  (גם אם ספורים) העובדה, שרכזים אחדים ולגבי התנהלותה וסמכויותיה.

של  ולא סתם בהעדר מידע ,על נציגים מטעמם, רמזה על כך שאולי לא מדובר בגוף קבוע, מוגדר ומשמעותי

  .הרכזים

בתנועות שהתנהלות/מסורת דמוקרטית היא ממאפייניהן הבולטים קיימות בסניפים מסגרות ממוסדות 

תים לע יםמתכנסוידי החניכים בבחירות דמוקרטיות, - על ,כלל-בדרך נבחרים, המוסדות .ייצוגיות של חניכיםו

לקבל  םמכותבסו ם שוטפתתופי דרישה), פעיל- שבועי או על- כלל על בסיס שבועי/דו-קרובות (בדרך

מנדט "להחליט על הכל" (עם התערבות כזאת או  למוסדות אלהיש  לעתים .החלטות במגוון נושאים רחב

  אחרת של הרכז, וזכות הווטו שלו).

רק נציגי  - ובאחרים  (הצעירה והבוגרת)  בחלק מהתנועות מיוצגות במועצת החניכים שתי שכבות הסניף

אחת של השכבה הבוגרת ואחת של  - דולות קיימות שתי מועצות השכבה הבוגרת. ברוב סניפי התנועות הג
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אף שזו לא תמיד פועלת באופן סדיר ומהווה לפעמים גוף טקסי יותר מאשר מעשי -השכבה הצעירה (על

ה הבוגרת כולה את מועצת ). בתנועות אחדות מהווה השכב"פחות פעילה ומשפיעה ויותר מונחה ומלווה"(

היא  .בה למועצה ורשאים להשתתף בדיונים הנערכים תם כשייכים פוטנציאליכל חניכיה נחשביו החניכים,

, המדריכים הצעיריםממלאת תפקיד מרכזי בהובלת הסניף וחולקת את הכוח ואת ההשפעה בסניפים עם 

  הקומונרים והרכזים. 

עסוק בנושא והחניכים, לפיהם עם עליית הגיל נוטים יותר ל המדריכים הצעיריםתמונה זו תואמת את דיווחי 

  ביישומים מגוונים ומשמעותיים שלו. רבה יותר זה ולאפשר התנסות

בלבד, המוקמות  מדריכים צעיריםבתנועות מסוימות, בסניפים אחדים, פועלות מועצות חניכים המורכבות מ

קיימות באמצעות הליך של בחירות רגילות, כל שנה, והמתפקדות יותר כגוף מייעץ מאשר כגוף מחליט. 

כל השכבה הבוגרת מהווה מועצת חניכים סניפית. בתנועות אחדות קיימות מועצות חניכים רק  בהןת תנועו

  לא ממש מהותיים או נרחבים.  י המועצות, תפקידבתנועות אלה .הסניפיםבחלק מ

לצד מועצות החניכים פועלות, במרבית הסניפים, של מרבית התנועות, ועדות נבחרות מגוונות, סניפיות ו/או 

נציגיהן הם מדריכים ותיות, האחראיות על תחומי העשייה השונים, שפעולתן המשכית ומסודרת, שכב

וחניכים מן השכבה הצעירה והבוגרת הנבחרים באופן דמוקרטי, בהתנדבות או בהתאם לכישורים ולניסיון 

רבות, (או שרק רכזיהן נבחרים וההשתתפות בהם חופשית), והן דומות מעבר לסניפים השונים (ועדת ת

  ועדת ניקיון, ועדת משמעת, ועדת כספים ועוד).

ידי הרכזים כגופים פעילים בתפעול הסניפים ובתהליכי קבלת ההחלטות, -כלל על-הוועדות מתוארות בדרך

בעלות מידה גבוהה של אוטונומיה והשפעה על הנעשה בסניפים בתחומם. רכזים רבים הדגישו כי קיימת וכ

ידי החניכים, המתבטאת בחופש המוענק למועצת - בות של ניהול עצמי עלמודעות גבוהה בתנועתם לחשי

החניכים ולוועדות בהעלאת רעיונות, בבחירת ובבניית הפעולות. עם זאת, מתוארות בתנועות אחדות גם (או 

פי רעיונות של חניכים או כהתארגנות לקראת אירועים מיוחדים. ועדות -הוק, המוקמות או על-רק) ועדות אד

ק כאלה, המתמנות לצורך פרויקט או סביב נושא מסוים, מאפיינות יותר את התנועות הו-אד

ידי -החניכים עצמם אלא על ידי-, כלומר לא על"מלמעלה למטה"בחירתן היא יותר והדתיות/חרדיות, 

  , והן  גם בעלות תחומי אחריות מצומצמים למדי.הרכזים

ועות התנהלות של דמוקרטיה ישירה, בלתי מעבר לדמוקרטיה הייצוגית תוארה במספר קטן של תנ

לית, שבה החלטות מתקבלות באורח פשרני, לאחר דיון ושלא בכפייה, בתהליכים שיתופיים של אפורמ

בישיבות צוות  ,מילת המפתח היא "יחד")הגעה פתוחה ושוויונית להסכמות (קבלת החלטות, ובעיקר של 

  ובמליאה, שמתכנסת תקופתית "על כמעט כל דבר".

בין חניכים ובין בעלי התפקידים,  - לא היררכיים ולא בשיטת הרוב קובע  - חסים ראשוניים כאלה י

המתבטאים בעיקר בשאיפה להגיע להחלטות בעקבות שכנוע ושבהם ההשתתפות בפעילויות ובמילוי 

המחזיקות תנועות תנועות קטנות ובעיקר התפקידים השונים היא חופשית, איפיינו יותר, מן הסתם, 

   אידיאולוגיה קהילתית.ב
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רכזים דפוסי יחסים ריכוזיים וסמכותיים למדי בינם לבין החניכים התנועות תיארו במספר קטן של 

לי של מדריכים אידם בלבד ו/או בשיתוף מינימ- החלטות מתקבלות עלה דהיינו, המדריכים הצעיריםו

חנו נגיע? הבנות יודעות שיש מישהו לאן אנ -"אם אני נותנת לבנות להחליט לבד מקורבים בניהול הסניף (

  ).מעל וזה חלק מהחינוך. תמיד עם יד על הדופק. אם מישהו זה לא נראה לו, הוא יכול ללכת"

קבלת לתהליך שותפים   והם אינםמקום של מייעצים בלבד לרכז  מדריכים צעיריםבמקרים אחרים שמור ל

זים בכל התנועות ציינו, שגם כאשר הם  ). רכ"מעדכנים אותם, אבל מי שמחליט זה אני"( .חלטותהה

  להם זכות וטו והחלטות משלהם, לוגיסטיות ובטיחותיות בעיקר. השמורמתייעצים במדריכים, 

: )2005 - בהשוואה ל 2006שיפור (בשנת יכולות מספר תנועות לרשום לזכותן  י רכיב הדמוקרטיהבלג

עלה ול להקמת גופים ייצוגיים של חניכים תוארו מאמצים מצד רכזים לפע מספר התנועות והסניפים בהם

מוסדות והליכים ברוח עקרונות החינוך  הוקמו .תיה והצופים הערבים והדרוזים)(בית"ר, מכבי צעיר, בנות ב

אם בכינון מועצת חניכים ארצית פעילה ומשפיעה (הנוער העובד, השומר הצעיר), אם  - לי אהבלתי פורמ

ים גדולים (הנוער העובד), אם פהצעירה ולשכבה הבוגרת בסני בקיום מועצות חניכים נפרדות לשכבה

ת הפעילות השנתית כניוואם בשיתוף רב יותר של הרכזים בבניית ת ,בריבוי ועדות בסניפים (עזרא)

  (התנועה הערבית, הצופים הערבים והדרוזים).

בכל  הדמוקרטית התנהלותמקום להעמקת היש  מסוימות תנועותבְ כי על אף מגמות חיוביות אלו, נראה 

  .מסוימיםהתנועה או בסניפים 

  מעורבות חברתית: 

גישה חיובית ביותר לגבי סוגיות של מעורבות חברתית וקהילתית, קיימת כל התנועות, ללא יוצא מן הכלל, ב

  הנגזרת במובהק, ובמידה רבה, מערכיהן. 

 תעורבות חברתית, המוצארמה גבוהה והיקף רחב של מ תקיימבחלק ניכר מהתנועות התברר כי ואמנם, 

. המעורבות ההתנדבותית ה של כל תנועה ותנועהסדר יומ לפיפעילות התנדבותית ב האת ביטויי

. פי צורך-השנה, או על במשךמתאפיינת בפעילויות מתוכננות היטב, קבועות והמשכיות  "קלאסית”ה

תי ספר, מתנ"ס, בתי כנסת), מתייחסות לקשת מגוונת של הקשרים וגופים (עירייה, ב פעילויות ההתנדבות

לפניה הרבות של העשייה  םחניכיהחושפת את  התנדבות זו .יםאטווח רחב של גילחניכים בבהן  ומשתתפים

החברתית עם מגוון של אוכלוסיות (בערים ובעיירות פיתוח, עולים חדשים, משפחות במצוקה, קשישים, 

ים, חיילים וקבוצות מחו"ל). פעולות ההתנדבות ילדים בעלי צרכים מיוחדים, נוער בסיכון, חולים ובריא

מנקים, מקשטים, מלמדים, מקיימים חברותות, מבקרים  - יםזמנית במגוון דפוסים ואופנ- מתקיימות בו

מנגנים ומתרימים (איסוף כספים עבור ארגוני סיוע שונים  ,חולים, מבשלים, אוספים ומחלקים מזון, שרים

   ).התנועותרווח ביותר בכל 

ידי -ניכר מן הפעילויות ההתנדבותיות מדובר בשיתוף פעולה ובהשתלבות בפעולות היזומות על בחלק

מול בפעילויות ארגוני סיוע ובהיענות, אגב כך, לצרכים אמיתיים בקהילה, כמו גם באופן ישיר ועמותות 

לקיבוצים ועוד:  יה הנזקקת וביוזמת הסניפים (למשל, שיפוץ מבנים, ניקוי שטחים ציבוריים, סיועיהאוכלוס

"מבקשים מאיתנו עזרה כל הזמן בגיוס כספים ואנחנו צריכים גם לעשות סינון לפעמים. מצד אחד אנחנו 



  18  2006-2005דו"ח מסכם  –תנועות הנוער בישראל 
 

 18

ולכן פונים אלינו כל הזמן. אבל מצד שני אי אפשר שזה יהיה כל  ,תנועת נוער ואנחנו אמורים לעזור לקהילה

  ). ולכן אנחנו נאלצים גם לסרב" ,מה שנעשה

דוקים עם גורמים קהילתיים, ת רבות ציינו כי סניפיהם מקיימים קשרים טובים, רציפים והרכזים בתנועו

נים את הפעילויות ההתנדבותיות כך שתהוונה מענה לנזקקים מכל הסוגים ולא רק ביטוי של ערכי שמכוו

"אנחנו מאוד מחוברים לעירייה ולמתנ"ס ומקושרים לפעולות של הנוער, לפי דברים שהם התנועה (

  ).ריכים"צ

כך, למשל, תוארו פרויקטים התנדבותיים במסגרת מחויבות אישית, ימי ספורט והפסקות פעילות, עם 

 לעתיםהמשטרה הקהילתית, עם מד"א, שירותי בריאות כללית, שמורות הטבע וקק"ל, לשכת הרווחה ועוד. 

במתחם ובמתקנים)  מתוארים קשרים אלה כהדדיים, על בסיס "עוזרים ונעזרים" (השאלת ציוד, שימוש

עם בעלי תפקידים בקהילה (רכז נוער, רב וכדו'). כל התנועות תיארו גם  משותפת "כמקדמי חשיבה"ו

. במקרים "בוערים"פעולות התנדבותיות במתכונת נקודתית, הצמודות לאירועי השנה ולעניינים אקטואליים 

רכשת מיומנויות ועל העצמה (להבדיל , המושתת על ה"חכות במקום דגים"בודדים תואר סיוע מן הסוג של 

"חניכים מציעים נושא הקרוב ללבם ומתכננים את פעולת הסיוע מאיסוף כספים, סיוע במצרכי מזון וכד') (

ואת ביצועה תוך הפגנת יצירתיות והשקעה ויצירת מסלול מסודר של התנדבות, למשל הכשרת חניכים 

מעניין לציין כי המדריכים  ).יעורי בית לילדים מהקהילה"בכיתות ט' להפעלת חוגים אחר הצהריים ולסיוע בש

  הצעירים והחניכים אינם מתייחסים להדרכה בתנועה כאל התנדבות.

בחלק מהתנועות הודגשו גם שנת שירות ושנת הגשמה, על עשייתם החברתית רחבת ההיקף של 

  הקומונרים.

יהם הטבעיות, בולטת נטייה זו מאוד אף שרוב התנועות וסניפיהן פועלים בהקשרם הקרוב ובסביבות- על

וגית גבוהה אידיאול- ריות החברתיתאהסוליד םשעמ ארגונים ובקבוצותבבתנועות החרדיות: תמיכתן היא רק 

אליה משתייך הסניף, מצטיינת שכלל בזו -ההתמקדות בקהילה הקרובה, בדרך .םואשר יש עניין לחזק

, אך מל וה כמעט ללא יוצא מן הכלל בניתוק ובחוסר במסירות ובפעילות חסד נמרצת לנזקקים מכל הסוגים

ריות עם א(למעט הפצת תכנים דתיים, חלוקת נרות לשכנים וכד') ובהעדר ניסיון ליצור סוליד "אחר"עניין ב

  קהילות אחרות על בסיס עקרונות וערכים אוניברסאליים, אפילו עם אלו המצויות ביישוב בו פועל הסניף. 

דלות יחסית של מעורבות חברתית, הן מבחינה רעיונית והן ב יםפיינויפים מאתנועות או הסנהחלק מ

מבחינת הביצוע; מדברי רכזים אחדים ניתן היה להבין כי חלק מפעולות ההתנדבות והסיוע הן פרי יוזמה של 

וחלקם אף לא ידעו להבחין בין פעולות הנערכות במסגרת התנועה לבין  ,בתי ספר או של מוסדות היישוב

ויש רכזים שכמעט שלא תיארו פעולות המעידות על מחויבות לקהילה  ,ולות מטעמן של מערכות אחרותפע

  או על קשרים משמעותיים עם ארגוני סיוע אחרים בקהילה, אם כי חלקם דיברו על פעולות עתידיות כאלה.

בות שנפרסה, אף הקשת המגוונת של פעולות ההתנד-אף הגישה הבסיסית החיובית לתרום, ועל-ואמנם, על

בחלקם אכן קיימת פעילות  .תנועה, מבחינת הביצוע בפועלאותה ניכרת שונות רבה בין הסניפים, בתוך 

עולות העשייה ופ ,ענפה ושוטפת, ובאחרים מדובר, כך נראה, בהצהרות ובכוונות יותר מאשר בביצוע בפועל

  .רציף , ולא כמשהו תהליכי"מבצע"יותר במתכונת של  ,וההתנדבות מצומצמות
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   סובלנות:

 ,התנועות רכזי ידי מרבית-מוצהרת על "אחרים"אידיאולוגיה פתוחה וסובלנית כלפי קבוצות ופרטים שונים/

רמות יש ליישומה בשטח, מסתבר,  וחניכים. מדריכים צעיריםשיעור גבוה במיוחד של ידי -עלכמו גם 

על בסיס קבוע,  -בין סניפים  -ה בתוַכן ומושאים שונים: כמעט כל התנועות תיארו מפגשים בין חברי התנוע

פעמיים בשנה), כנסים אזוריים, טיולים, סמינרים והשתלמויות מדריכים, או -במסגרת כנסים ארציים (פעם

כיוזמות מקומיות/פרטיות לציון חג או  אירוע. בחלק מהתנועות תיארו הרכזים הקפדה על טיפוח קשרים 

במפעלים ארציים, בקורסי העשרה  -ן חניכי השכבות הבוגרות תנועתיים, בפרט בי-גומלין תוך- ויחסי

  ידי ההנהגה ומחזקים את תחושת השייכות בין החניכים.- דדים על המודגשים ומע - ובתחרויות ספורט 

"הוקדשה להם מחשבה מפגשים אלה היו תדירים יותר בין סניפים קרובים גיאוגרפית או מגזרית, וגם אם 

רחוקות הם היו בגדר נוהל שגרתי של ממש וכללו גם את השכבה  לעתיםרק  ,וליוותה אותם התלהבות"

   .בעיקר סביב שבתות וחגים סניפיים,-בתנועות הדתיות תוארו יותר מפגשים ביןהצעירה. 

, כמו הנוער העובד) תיארו חלק מהרכזים מפגשים בין סיום "ורבת"מעבמעט תנועות (ובמיוחד בתנועה 

ום בין הסניפים השונים. אנחנו נפגשים בממוצע פעם בחודש, יש לנו פרויקט קי- "יש מעגל דו הציבורי:

  .אחד מוסלמי, אחד דרוזי, שני נוצרים ושניים מהמגזר היהודי" - משותף עם שישה סניפים 

ברמה הבין תנועתית ניכרה שונות רבה יותר: בתנועות נוער אחדות רכזים דיברו באהדה ובחיוב על קיום 

בירור הדדי, והן כביטוי לערכי או  לימוד, ער מתנועות אחרות, הן כחלק מתהליך היכרותמפגשים עם בני נו

קירוב לבבות בין דתיים לחילונים). הם תיארו את המפגשים עם תנועות אחרות כמשהו  התנועה (למשל,

אם בכל אחד מהסניפים ד וח על מפגשים כאלה, אם במסגרת של הפעלות עירוניות או אזוריות ו --טבעי 

מבחינת התדירות של מפגשים כאלה. בתנועות  זה מזה כפרי יוזמה של הרכזים, אם כי הסניפים שונים

התנועות  (בני עקיבא עם עזרא ואריאל; "דומות"מסוימות מפגשים כאלה התרחשו יותר, או רק, עם תנועות 

לאחדות ולהזדהות עם  ), בהתאם לשאיפות התנועותכלי הענ"גיבנות בתיה עם ה ,הכחולות בינן לבין עצמן

תנועות וזרמים שונים. גם אם לא כולם מקיימים מפגשים כאלה, הם שואפים לכך ומדברים על מהלכים 

תנועות נוער אחרות והתרחשו  למדי מצומצמים עתידיים. בתנועות אחרות היו מפגשים ושיתופי פעולה עם

על, כמו המועצה -ידי גופי-אורגנים עלבעקבות יוזמה ואירועים המ כמעט רק, למרות הנכונות העקרונית,

המקומית. רכזים אחדים מתנועות אלה לא הביעו כל אכזבה או צער מהעדר מפגשים, או נכונות כלשהי 

"אני מוותר על מפגשים כאלה, לא אהבתי את ערכי התנועה שביקרנו בה. מה שחשוב שם לקדמם בעתיד (

  ).זה כסף, אבל אני לא רוצה להתערב"

ריות חברתית הוא ההתייחסות והפתיחות כלפי קבוצות וזרמים שונים אל סובלנות וסולידמימד נוסף ש

הרכזים, מכל התנועות, הדגישו כי פתחו בפני החניכים אפשרויות לפגוש את האחר חלק גדול מבקהילה. 

ם את החניכים לילדי החושפים.  כמעט כל הרכזים תיארו מפגשים כאלה "אדם שווה להם עצמם"ולראות בו 

חריגים, לקשישים, לעולים חדשים, לבני דתות אחרות וכו'. חלק מהרכזים הדגישו כי הציבו מטרה זו גבוה 

בתוַכן, תוך גם במגמה לשלב אותן  בסדר העדיפויות שלהם, לא רק במסגרת יציאה אל האוכלוסיות אלא

 םם זרים), אשר אינן נמנות עהגעה למגוון רחב למדי של קבוצות ילדים (אוטיסטים, נוער בסיכון, ילדי עובדי
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בניית  שילוב כזה מצריך, במקרים רבים,והאוכלוסייה הרגילה ביישובים,  םרוב המתגוררים בקהילה או ע

  כנית מיוחדת או היערכות מתאימה. ות

זה היה שילובם הקבוע של ילדים חריגים ממסגרות שונות בפעילות השגרתית  בהקשר מן היותר בולטים

לא  - "כל ילד שרוצה להגיע לתנועה מתקבל תם חלק בלתי נפרד מהקבוצות הרגילות (של הסניפים והיו

משנה אם הוא נכה או מוגבל. משלבים ילדים בעייתיים ומתייחסים אליהם כאל רגילים"; "לאורך הזמן שולבו 

). באחת התנועות ממוסד הדבר בפרויקט מיוחד אשר בו כל מיני חניכים מאוכלוסיות מיוחדות בשמחה"

ילדים בעלי צרכים מיוחדים (ילדי פנימיות, עולים חדשים) משולבים בפעילויות בסניפים, בדרך כלל בקבוצות 

  נפרדות.

כלומר,  .מגעים עם אוכלוסיות אחרות, מכל סוג, אינם נחלתם של כל הסניפים גם באותה תנועה עצמה

ומיות ובמידת החשיבות שמייחסים קיימת שונות בין סניפים בעניין זה. מעבר להיותם תלויים ביוזמות מק

אכזבתם של מספר רכזים מהעדר, או ממיעוט, של קשרים בין תנועתיים מעידים על -להם רכזים (וצערם

קשה ביישובים קטנים, למשל, של מגעים אלה בחשיבותם של אלה ועל נכונותם לקיימם), יישומם  ההכר

מות של קשיים לוגיסטיים על תכנון וארגון פעולות היערוה דלילה, יבאזורים בעלי אוכלוסי לעתיםהממוקמים 

בין סניפים עירוניים לבין גם קיים הבדל  .מסוג זה אכן מגבילה אותם למדי, אם כי לא מבטלת אותם לגמרי

קרובות יותר, מידה רבה  לעתיםאת האחרונים אפיינה, וסניפים הממוקמים בקיבוצים של אותה תנועה, 

  יותר של סגירות.

ריות אעל פתיחות, פלורליזם תרבותי וסוליד הצהרה כולל , בשתי שנות ההערכה,נועתי הטיפוסיהפרופיל הת

במידה מצומצמת ו(בין סניפיה),  התנועהקודם כל בתוך   --  של ההצהרה מימוש חלקי רקיש אך  ,חברתית

 ,ה שונותיכיווניים עם קבוצות אוכלוסי-במפגשים חד ,פעולה עם תנועות אחרות פיובשיתום במפגשייותר 

  ניסיונות שילוב של אחרים בשגרת הפעילות של התנועה.בו

  מימוש עצמי: 

ושל חניכי השכבה הבוגרת) היא  מדריכים צעיריםנראה, כי רמה גבוהה של מימוש עצמי (של רכזים, של 

פועל יוצא טבעי של מאפיינים תנועתיים: של מגוון רחב של תפקידים שונים המתאימים לטווח רחב של 

ורים ושאיפות (תפקידי הדרכה, תפקידי ניהול והנהגה, תפקידי מינהל וגזברות, תפקידי תחזוקה, כיש

 ,מסלולי קידום והתפתחות אישית, של מעורבות חברתית גבוהה, קשרים עם גורמי חוץ ועוד), של אפשרויות

, ושל )החניכים ובפרט כאשר הללו חלות על אחוז גבוה מן(הפותחת בפני החניכים פתח להתנסות ולעשייה 

נבחרים בסניפים, המאפשרים אף הם התנסות משותפת/אחידה  מוסדותנוכחותו של מבנה בסיסי של 

  בתהליכים דמוקרטיים ובניהול עצמי. 

, "לכל האורך"במיוחד דיברו בשבחן של תנועותיהם רכזים אשר טענו כי יושם בהן עקרון המימוש העצמי 

הקפדה על כך שרוב בעלי התפקידים הבכירים יהיו בוגרי התנועה,  תוך עידוד התקדמות בסולם תפקידיהן:

שחלק ניכר מן השכבה הבוגרת, או כולה, יעסוק בהדרכה באופן ישיר, שיתאפשרו פיתוח העצמאות ושיקול 

שילובם של חניכים צעירים בוועדות השונות והתקדמותם בשרשרת  ,המדריכים הצעיריםהדעת של 

  התפקידים. 
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ניתן היה למצוא עדויות ישירות לתחושות של מימוש עצמי במסגרת  , בשתי ההערכות,ביםבדברי רכזים ר

דיברו והן מתוך תחושת השליחות וההזדהות, הגאווה והסיפוק הם תפקידים בתנועה: הן בהתלהבות שבה 

"אני מגדל ; "אני משקיעה את כל החיים בתנועה"; "כגודל הנתינה כן גודל הקבלה"שהצליחו להעביר (

גם כאשר נשמעה טענה על שחיקה וקושי, ליוותה אותה הכרה בתרומה  .)ותם, איזה כיף, איזה סיפוק"א

שמקנה ההתנסות בתפקיד התובעני: מבגרת, מלמדת, תורמת ומעשירה,  "בונוסים"האישית שַבדבר וב

  ."תורמת כבני אדם"חושפת, מקנה/משפרת ביטחון עצמי, משדרגת מעמד ו

התפתחות והעצמה אישית, בעיקר  --תייחסים לשלושה ממדים של מימוש עצמי ואמנם, מרבית הרכזים מ

"התפקיד בונה ; "זה בית ספר של החיים"ביחס למאפיינים כמו מנהיגות, יוזמה, ניהול, אחריות וביקורת (

), תרומה לקהילה ולשינוי חברתי, הבאה לידי ביטוי בעיקר בקידום ילדים ני פשוט השתניתי לגמרי"א י,אות

"הכישורים שלי באים לידי ביטוי, אם לא פה אז איפה, בהשוואה לאחרים בגילי שעובדים. אני עושה נוער (ו

"חשוב לי להתעסק בתחום החינוך וככה ; דברים שמעניינים אותי, דברים שאני יכולה להשפיע בהם"

בלה שבין וחיזוק/גיבוש ההתפתחות המקצועית, שנובעים מן ההק ,)מתאפשר עיסוק ממש אינטנסיבי"

  כני הלימודים האישיים לקראת מקצוע, או לבין העיסוק הנוסף. ובין נושאי ותלהעשייה כרכז 

מעניין, שדגשים אלה איפיינו הן רכזים צעירים (קומונרים, למשל, שלדידם עצם הקמת הקומונות היווה 

ם מבוגרים יותר ושחלקם עוסקים גם בפעילות אחרת מחוץ לסניף), והן רכזי ,תהליך של הגשמה עצמית

מסורת  -  "שהיא הרבה מעבר לדיבור על מקום עבודה" - חיים - שתפסו את שירותם בתנועות כשליח ת, דרך

משפחתית או אפשרות להגיע לעמדת השפעה ומנהיגות. אלה גם אלה תיארו את ההשקעה  הרבה 

"הבטחת המשכיות ב ), אך את אהבת הדבר, האתגר והסיפוקחמש"- "מסביב לשעון, זו לא עבודה של תשע(

  .ובהעברה של תכנים ועקרונות תוך התוויית הדרך לדורות החניכים הבאים"

כך משמעותית בניהול עצמי, בפתרון בעיות וכו', ניכר -אף שלא כל הרכזים ממש דיברו על התנסות כל- על

ת ביצוע כניות הכלליות לרמומוצאים סיפוק בחופש הפעולה שבתרגום הערכים והתו היה שמרביתם נהנים

מית אכנית השנתית מחד, והגדרתה כגמישה, דינובשטח (השתתפותם, למשל, לצד ההנהגה, בבניית הת

ונתונה לשיקול דעתם, מאידך), כי הללו מחזקים את תחושת הסמכות והאחריות שלהם וכי זו עבורם 

  הזדמנות ייחודית להפגין יוזמה ויצירתיות.

מי העומדות לרשות החברים עולות ככל שעולה גילם, אך ניכר מעבר לכל התנועות, האפשרויות למימוש עצ

תנועות הבדל בעניין זה. בחלקן נתנו הרכזים דגש רב לחשיבות ההתנסות, המימוש וההתפתחות הבין 

ילובם של חניכים צעירים בוועדות ובקידומם לאורך השנים על ידי ש למשל,, המדריכים הצעיריםהאישית של 

פי -ידי הרכז או המד"צ) נעשתה בעיקר על-או בתנועה, כאשר בחירתם (עלבסולם התפקידים בסניף 

כישוריהם, ניסיונם והוותק שלהם, ותיארו שכבת בוגרים פעילה מאוד העוסקת בהדרכה באופן ישיר, או 

במגוון רחב של תפקידים משמעותיים אחרים (רכזי תחומים, רכז הדרכה, רכז פעולות חברתיות), כאשר 

דה נאה של חופש וסמכות (ונכון הדבר בפרט ביישובים קטנים, שם יש קירבה וסמיכות של מוענקת להם מי

  במערכות מורכבות וגדולות, יחסית). וכן הגורמים השונים, 
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במספר תנועות הדגישו רכזים כי בתנועתם שלטו גישה של לקיחת אחריות וציפייה מן החניכים הבוגרים כי 

שונים, גם אם אינם מוגדרים רשמית כנושאים בתפקיד כזה או אחר  יסייעו בקידום עניינים ופרויקטים

 - פעילים עבור עצמם ועבור הקהילה. הדגש הוא שהנוער יפעל למען עצמו  ,"החניכים מחליטים, ביקורתיים(

). רכזים בתנועות אלו התייחסו גם לחניכים הצעירים, אני פה לא בשביל להחליט עבור מישהו אחר"

כלל -, או לחילופין, שאינם מקבלים בדרךפעילים""ם רכזי התחומים ומוגדרים כחניכים "שעושים במלאכה ע

"למעט אחריות על סדר וניקיון", ודיברו על המודעות העולה לחשיבות העניין ועל תפקידים בעלי משמעות 

   .מחשבות על "שינוי חיובי הדרגתי"

ידי -עלאו  י הפעילויות מובלות בעיקר על ידםנוצר הרושם מדברי הרכזים, כ הסניפיםבחלק מן לעומת זאת, 

ובפני החניכים טווח רחב דיו של  אנשים בוגרים וכי התנועה איננה פותחת בפני המדריכים הצעירים

כלל, תוך התנסות בניהול, בקבלת החלטות ובנשיאה בתפקידים - הזדמנויות למימוש עצמי, הנחווה, בדרך

  משמעותיים.

ן קיים פער בין המידה , אשר לפיהם אכוהחניכים המדריכים הצעיריםדיווחי תואם את תיאורם של הרכזים 

  את המימוש לבין המידה (הנמוכה יותר) שבה חווים אותה חניכים. מדריכים צעיריםשבה חווים 

  ייחודיות:

של התנועה, לצד יכולת מדויקת  םערכי -- רכזים רבים גילו רמה גבוהה של הבנה ובקיאות בצד האידיאולוגי

תנועות אחרות. חלקם  לעומתמרשימה של ניסוח ערכי התנועה, וידעו להצביע על מאפייניה הייחודיים ו

התלהבות וגאווה בתיאור ייחודיות התנועה והדגישו את ההשקעה והמאמץ מצידם  ביטאוהגדול אף 

משים ניכר כי עבורם ערכי התנועה מש ,להנחלת ערכיה ולעיצוב התנהגות החניכים ברוחה. יתרה מזאת

  כערכים מעשיים המיושמים בפעילויות, ובפרט אלה הקשורים להתנהלות אישית וקהילתית.

חינוכית מגובשת: בחלק - פי תפיסת עולם ערכית-ואכן, הרושם הוא כי מרבית התנועות פועלות על

ת האידיאולוגית, המתבטאת בהתרחקוו פוליטיות כמאפיין ייחודי וַ#ליבה המובהקת-מהתנועות נתפסה האַ 

מנושאים פוליטיים או מנושאים השנויים במחלוקת פוליטית (קל וחומר מהשתתפות בהפגנות או מכל גילוי 

"רוב התנועות האחרות עושות אחר של הזדהות פוליטית) ובעיסוק, לעומת זאת, בנושאי חברה ואקטואליה (

 ,)אבל זה ממש לא פוליטי" פעילויות פוליטיות, גם אם לא במוצהר, אצלנו אנחנו עושים פעולות אקטואליה,

   ליים.אעם דגש על שוויון חברתי, על סוציאליזם, על פלורליזם  ועל ערכים אוניברס

("להבדיל מבית ספר וכפיצוי על מה שהמשפחה בחלק קטן מהתנועות הודגשו ערכים של חווייתיות והנאה 

 .הגיבוש והמשפחתיות בתנועה אחת הובלטו המאפיינים הספורטיביים וגם תחושת .)לא יכולה לתת"

ריות ויוזמה, באחרת אוריינטציה לרעיונות החורגים מהערכים אבמספר תנועות ציינו עשייה חברתית, סוליד

הקלאסיים והרשמיים של תנועות נוער לטובת ערכים חברתיים כלליים (כמו איכות הסביבה, איכות חיים 

  ייחוד ויתרון. היותן תנועות קטנותוכדו') ויש שראו ב

("טיולים, בעיקר ציונות ואהבת הארץ והמדינה  - ועות רבות מנו בין עיקרי התנועה ערכים לאומיים תנ

לאומיות; במוקד עומדים, כערכים, עם ישראל, ארץ ישראל -אך אלו הודגשו יותר בתנועות הדתיות -) טיולים"

כזיות התורה וקיום ותורת ישראל, וזיקות הגומלין ביניהם, תוך הבלטת מסירות הנפש למען הארץ. מר
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אידיאולוגי - המצוות היוו ערך משותף לתנועות הדתיות והחרדיות, אך באחרונות הם היוו ממש בסיס רעיוני

בתנועות החרדיות נתפסו כניות השנתיות, מערכי הפעילות וההפרדה המגדרית. וממנו נגזרות התש

  ת. כמייחדים חינוך להתנהגות צנועה, לענווה, להארת פנים ולאמירת אמ

לבין העברת המסרים ואופני הנחלת הערכים  םהייחודייהתנועה  רכזים ידעו להצביע על חיבורים בין ערכי

"שום דבר לחניכים, בהתאם לגיל, והביאו דוגמאות לתרגום הערכים והעקרונות לפעולות קונקרטיות בשטח (

ה בעוני, בעיירות פיתוח, מלחמיה, עבודה י): הגשמה, קליטת עללא שווה ללמד אם אין יישום של זה בשטח"

  .יישוב ארץ ישראל השלמה

חוסר ידע לגבי הערכים העומדים בבסיס תנועתם, אף בלבול ו, מבוכה אחדיםרכזים הפגינו  2005 בשנת

("זו שאלה קשה, אני וטענו כי היא איננה שונה מיתר התנועות  ההתקשו לנסח את הייחודיות הערכית של

 , שבה2006, אך הדבר לא חזר על עצמו בהערכת )אותו דבר, אין לי תשובה" וער הןחושב שרוב תנועות הנ

עדיין בחלק מהמקרים היה נוצר הרושם כי רכזים השיבו על עניין זה 'מוכנים' ומתוך 'שליטה בחומר', גם אם 

שום ייוהקושי ספציפי להצביע על חיבורים משמעותיים (ולא פשטניים או שטחיים) בין הערכים לבין הפעילות 

     בשטח.
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  פרק ב': היבטים ארגוניים

  זיקה לחינוך הפורמאלי
מוגדר ואשר חבריה  'אני מאמין', שיש לה צעירים למען צעירים של לא פורמאלי"תנועת נוער היא ארגון 

כארגון כזה משלימה פעילות תנועת הנוער את הפעילות החינוכית הנעשית  8."בחירהבאים אליה מתוך 

  ית.במסגרת הפורמאל

לי בפרט: סניפיהן אלמרבית התנועות רמה גבוהה של אוטונומיה ארגונית בכלל ושל הפרדה מחינוך פורמ

ים והרכזים אינם קשורים יספר, הפעילות נערכת בשעות אחר הצהר-אינם ממוקמים במבנים של בתי

חות חלק נפרד בהן לכל הסניפים יש מבנה נפרד, או לכל הפשלי. לתנועות כאלה, אלמערכת החינוך הפורמ

אמנם כלל מאפיינים חיצוניים דומים. חלק מהסניפים, בחלק מהתנועות, -בתוך מבנה גדול יותר, יש בדרך

אך נשמרת מידה גבוהה של  ,יה, אשכול פיס)יחולקים מבנה עם פונקציות ציבוריות נוספות (מתנ"ס, ספר

אחרים נובע מחוסר ברירה יותר  ספר או במוסדות-ולמעשה מיקומם של חלק מהסניפים בבתי אוטונומיה,

הספר את אחד ממבני הציבור הבודדים - לי (בחלק מהיישובים מהווה ביתאמאשר מזיקה לחינוך פורמ

הספר נוחה או מתאימה, כי היא נתונה - העירו כי לא תמיד הפעילות בתוך בית יםחלק מן הרכז ביישוב).

-על שמירה של סדר וניקיון לאחר הפעילות. אי הספר נוטים להקפיד עם הסניפים-לאילוצים וכי בתי לעתים

כניות ועל ת יםמדבר יםאחד יםרכז לשני הצדדים: ,הנחת מהמצב הקיים משותפת, לפיכך, בחלק מהמקרים

הספר לא אוהב, בלשון המעטה, -"בית את טענות הצד השני: יםעתידיות של התנועה לנפרד ת ויש ששוטח

  .לי כלום...."את העובדה שאנחנו כאן, הם לא חייבים 

ספר, ניתן להתרשם כי קיימת הפרדה בין סניפי -סניפים ממוקמים בתוך מבנים של ביתחלק מהאף ש- על

לי: הפעילויות נערכות מחוץ לשעות הלימודים ונושאות אופי בלתי אהתנועה לבין מערכת החינוך הפורמ

מרבית הסניפים בולט לוח הספר (ב-והיא איננה מתבטלת בתוך בית "מקום"מוקצה לפעילות לי; אפורמ

, יש קישוטים הוערכיהתנועה מודעות ששייך לתנועה/לסניף, באחדים מהם תלויים ומודגשים עקרונות 

רכזים תיארו מידה גבוהה של זיקה למוסדות התנועה בכל הקשור לפתרון בעיות, . הוהודעות שוטפות)

ים מחוץ לתנועה כמעורבים בנושאים לבחירת בעלי תפקידים ולהתנהלות שוטפת, וכמעט שלא ציינו גורמ

  אלה. 

לי (ומערכות אחרות של היישוב) לבין הסניף של התנועה איחסים קרובים מאוד בין מערכת החינוך הפורמ

בעיקר , בהשוואה לעירוניים ,ניתן לראות בסניפים הממוקמים בקיבוציםומאפיינים מבניים ותפקודיים שונים 

גם  .ליאתפות, אך לא כפיפות של הסניפים למערכת החינוך הפורמתיאומים של פעולות ופעילויות משו

הספר ועם ועד המושב; חלק מן הרכזים -בסניפים שממוקמים במושבים מתקיים קשר הדוק יותר עם בתי

לית, וסגל הסניפים אינו כולל בעלי תפקידים אעבודה פורמשם אך אינם מבצעים  ,הספר-מעורבים בחיי בתי

הרכזים עצמם, כך נראה, ממלאים לא פעם תפקידים מקבילים בתנועה ובמוסדות  לי. גםאבחינוך הפורמ

                                                 

  .17 'עמ, 2003, ירושלים, ספטמבר דו"ח הוועדה לבדיקת מאפייני תנועות הנוער  כבסיס לקריטריוני הקצאה   8
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"אני רכזת נוער ביישוב ולא רק בתנועת הנוער. מתוקף תפקידי אני מרכזת את היישוב או המועצה (

  ).הפעילות בסניף של התנועה ביישוב. קיים חיבור בין התנועה ליישוב..."

ים, ולא ים במוסדות חינוך והפעילויות נערכות בשעות אחר הצהרכך, גם אם מרבית הסניפים לא ממוקמי

לי, קיימת כפיפות למוסדות חוץ תנועתיים אכפיפות של הסניפים למערכת החינוך הפורמומעורבות דווח על 

או כפיפות מנהלית ותקציבית ליישוב שבמסגרתו הסניף או למועצה האזורית אחרים (למתנ"ס המקומי, 

קיימת  ,לפחות בחלק מהמקרים ,לי, ייתכן כיאונומיה היחסית ממערכת של חינוך פורמולמרות האוט ,פועל)

מעורבות  של גורמים מן היישוב לא רק בהיבטים לוגיסטיים ותקציביים, אלא גם בהקשרים התוכניים, 

  הערכיים והייצוגיים, אם כי התנועה היא בכל זאת הגוף הדומיננטי.

ים כמעט תמיד, ברוב התנועות, מאנשי התנועה; חלק מן הרכזים הללו מורכב -באשר לצוותי ההדרכה 

ידי -זה נפתר, לדבריהם, אם עלקושי תיארו אמנם קושי בגיוס כוח אדם מתאים לתפקידי ההדרכה, אך 

  ידי רכזים המגיעים מסניף אחר ואם בהשגת בנות שירות לאומי.-רכזים וקומונרים צעירים יותר, אם על

  וולונטריות
ריות כמאפיין מבני יש להקפיד על קיומו של ערך זה, הלכה למעשה, כאשר העיקרון המנחה הוא כי "...וולונט

כל ילד/ה ונער/ה שירצו להצטרף לתנועת נוער יהיו חופשיים לעשות כן. לא יונהגו מיונים מכל סוג שהוא 

  9.ולא תוגבל האפשרות להצטרף לפעילות התנועה"

מרכזים עירוניים, וב ביישובים גדולים .עות הנוער היא וולונטריתככלל, ניתן לומר שההשתתפות בכל תנו

בהם פועלות מספר תנועות נוער במקביל, נדרשים צוותי הסניפים למידה גבוהה של השקעה ויצירתיות על 

  מנת להתחרות על לבם וזמנם של הילדים ובני הנוער.

 לעתיםספר וקורה -שייכים לאותו ביתמרבית החניכים בסניף  ,בפרט ביישובים קטנים ,בחלק מן התנועות

  ."כמעט כל הכיתה באה בשלמותה"ש

יישובים מסוימים מהווה ההשתתפות בתנועה מסורת, מה וב כי בשכונות ,רכזים רבים בכל התנועות ציינו

שמגביר את הציפייה החברתית להשתתפות בתנועה, ובפרט ביישובים קטנים/מרוחקים/שיתופיים, בהם 

לי ממערכת החינוך היישובית, ואפשרויות הפנאי מצומצמות יותר אט חלק אינטגרהתנועה מהווה כמע

 הצהריים:-(בחלק מן היישובים התנועה היא האפשרות המאורגנת היחידה או הכמעט יחידה בשעות אחר

וכי ייתכן שההשתתפות בתנועה נתפסת כנורמטיבית  ,)"אנחנו סוגרים את הפער ואת החיסרון מסוג זה"

אז אני אשאל אותו למה הוא לא מגיע לתנועה. יש קשר גם עם  ,ראה ילד במהלך הזמן ביישוב"אם אני א(

היא טבעית  ,); גם מלאכת הגיוס, לפיכך, פשוטה באלההמשפחה כי אני נפגשת איתם במכולת ביישוב"

למה הולכים אליו הביתה ומדברים איתו  ,("כולם מגויסים, כל מי שלא מגיע מהמושבוכמעט מובנת מאליה 

  ).נטי, לא מגייסים בבית הספר"ווכך רל-"הנושא של גיוס חניכים לא כל; הוא לא בא"

                                                 

 .50שם, עמ'    9
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גם ברוב הסניפים בתנועות החרדיות אין צורך, לדברי הרכזות, בהליך גיוס: התנועה מוכרת לבנות (אחיות, 

והבנות,  הספר מצדדים בהשתתפות הבנות בפעילות בתנועה ושמחים לה,- פה לאוזן), מנהלי בתימחברות, 

  , בהיות התנועה מקום בילוי והפגת פנאי כמעט יחיד שעומד לרשותן. "צמאות לבוא הנה"מצידן, 

הסניפים די מוגדרת ואין צורך כלל בגיוס, מספרים רכזי ומ בעוד שאוכלוסיית היעד של חלק מהתנועות

 לעתיםספר, ושאף כי -בתי תנועות אחרים (או רכזי סניפים ביישובים גדולים) כי הם מגייסים חניכים ממספר

ספר אחד, עדיין יש צורך הן בשכנוע קל והן בהקדמת תנועות אחרות, - קר מתלמידי ביתיהסניף ניזון בע

כי יש הכרח מתמיד לגייס חניכים, להתחרות על זמנם ועל התעניינותם, גם מקצת הרכזים טענו  חרות.תְ מִ 

גוון הפיתויים והפעילויות ברחוב ובבית שהנוער אל מול מ ,ובעיקר ,לא רק אל מול תנועות אחרות, אלא

מול החניכים החדשים הפוטנציאליים, כולל  "פשיטות הסברה", לעתים. רכזים אף תיארו, הםנחשף אלי

  ."להזמין, לסקרן, להרשים" -פעילויות מקדימות מושקעות 

יות כיף, הסברה כלל בתחילת השנה (כניסה לכיתות, עריכת פעילו- גיוס חניכים חדשים מתקיים בדרך

  קרובות גם המשפחה והבית).  לעתיםספר בדרך כלל אוהדים ומעודדים (ו-ומנהלי בתי ,ושכנוע)

בחלק מהתנועות אף שצירוף חניכות וחניכים חדשים מצטייר, כאמור, כתהליך חלק למדי וכמעט טבעי, - על

"הבנות צריכות להימצא מתאימות לתנועה, הן (  קיימים כללים מחייבים בהשקפה ובלבוש כתנאי להצטרפות

   .)צריכות להתקבל אליה. כל מי שמתאימה מבחינה ערכית יכולה להצטרף"

בכל התנועות הודגש, כי הרחקת חניכים איננה פרקטיקה שכיחה וכי היא מתרחשת רק במקרים קיצוניים 

   .(אלימות, השחתת רכוש)
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  פרק ג': היבטים כמותיים
גודל את גובה התמיכה שהיא תקבל ממשרד החינוך.  10יחסית ליתר התנועות, קובעגודלה של התנועה, 

מהתלמידים דיווחים שהתקבלו ה שקלול , על סמךומדריכיה מספר חניכיהידי שקלול של - עלנקבע התנועה 

  המדריכים. ראיונות דיווחים שהתקבלו מהעם מיצ"ב שאלוני ב

  של משרד החינוך, הינו: התקציבית י התמיכה פי הגדרתו במבחנ- עלבתנועת נוער,  מדריך צעיר

ידי הצוות החינוכי - עלג, אשר נבחר להדרכה "ט' עד י"ב  או בגיל שנת י הכית איגילמדריך ב - "מדריך צעיר

)(א), 4( 7ערכית  מתאימה בתנועת נוער, בהתאם למפורט בסעיף -הנוער, עבר הכשרה חינוכית-של תנועת

או מדריך קבוצות שונות בסניף בנושאים ייחודיים, בהיקף שלא יפחת  ומדריך בפועל באופן קבוע קבוצה

  11 "מהדרכה אחת בחודש.

  של משרד החינוך, הינו: התקציבית פי הגדרתו במבחני התמיכה - עלחניך בתנועת נוער, ואילו 

ב, המשתתף בפעילות ", בגילאי כיתות ד' עד י1949-"ילד או נער, כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט 

השוטפת של סניף תנועת הנוער, לפי מתכונת הפעילות בתנועת הנוער, או מי שמשתתף בפעילות כאמור 

ג); חניכים בשנת י"ג ייחשבו ככאלה אם הם מתנדבים "שנת י-ב (להלן"בשנה שלאחר סיום לימודיו בכיתה י

  12".אם הם מתנדבי שנת שירות  ), או1(16לפי האמור בסעיף 

כחברים ומדריכים  חניכיםמסייגת כי במקרים מסוימים לא יימנו/יתוקצבו  ציביתת התמיכה התקתקנאולם, 

להלן  .המלצות ועדת ההיגויו מבחני התמיכההנתונים שהתקבלו נותחו בהתאם להנחיות  .בתנועת הנוער

  פירוט ההגדרות וההנחיות:

  הגדרות והנחיות לחישוב מספר חניכים:

חניכים בלבד;  25ים חניכים נספר 25-המונות יותר מ בקבוצותועל כן  ,25-גודל קבוצה מוגבל ל �

החניכים  -חניכים  5-בקבוצות קטנות מועל כן,  ,חניכים 6-5קבוצה קטנה הוגדרה בתקנה כקבוצה של 

  .אינם נספרים

  .אינם נספרים 19חניכים מתחת לכיתה ד' ומעל לגיל  �

מדריכים  5- ים בהם יש יותר מבסניפועל כן  ,5-מספר המדריכים הבוגרים הפועלים בסניף הוגבל ל �

  .מדריכים בלבד (בעלי מספר החניכים הגבוה ביותר) 5בוגרים נספרים חניכים של 

  .חניכים של מדריכים צעירים (כיתה ח') אינם נספרים �

                                                 

  גודל התנועה קובע את אופן החלוקה של כמחצית מהתקציב.   10

לפי חוק יסודות  מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור, 24-14-47: תקנה תקציבית  11

 ., מינהל חברה ונוער, משרד החינוך התרבות והספורט1985 –התקציב, התשמ"ה 

 שם.  12
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בשל  ,2005בשנת  עם זאת, .אינם נספרים חניכים של מדריכים צעירים שלא עברו הכשרה להדרכה �

לאפשר ספירה חלקית של  החליטה ועדת ההיגוי ,תקנה חדשה הייתההעובדה שתקנת התמיכה 

  באופן הבא: החניכים

פי תקנת - (על 15%עבור כל תנועה חושב אחוז המדריכים שהוכשרו כנדרש. לאחוז זה הוספו  �

האחוז החדש נחשב ו ,מהמדריכים שלא עברו הכשרה) 15% לכלולניתן  2005התמיכה בשנת 

  כשרהכאחוז הכולל של מדריכים שעברו ה

  כל החניכים של מדריכים שהוכשרו כנדרש נספרו במלואם �

החניכים של המדריכים שלא הוכשרו כנדרש נספרו באופן חלקי בהתאם לאחוז ההכשרה  �

  מהמדריכים בתנועה עברו הכשרה: 65%הכולל. אם למשל 

  חניכיהם נספרו במלואם -מדריכים שהוכשרו כנדרש  -

 ) מחניכיהם נספרו 15%+65%( 80%רק  -מדריכים שלא הוכשרו  -

 ,את הכללתם של חניכים למדריכים שלא הוכשרולא אפשרה ועדת ההיגוי  2006בהליך האומדן 

-עלהמתאפשרים  10%חושבו אך ורק החניכים של המדריכים שהוכשרו כנדרש (בתוספת ועל כן 

   .פי תקנת התמיכה)

  ות לניכוי חניכים מהמנייה. ואת הסיבאחוז החניכים שנגרעו מחישוב אומדן הגודל את  מציג 3 לוח

  ות: אחוז החניכים שנוכו מחישוב אומדן גודל התנוע3לוח 

  2006 2005  …אחוז החניכים שנוכו מחישוב האומדן כתוצאה מחברותם

 4% 6% חניכים 25-, שיש בהן יותר מגדולות בקבוצות

 0% 1%  חניכים 5- , שיש בהן פחות מקטנות בקבוצות

 0% 0% (מתחת לגיל כיתה ט') מדריכים צעירים ידי-המודרכות על בקבוצות

 8% 8% ידי מדריכים שלא עמדו בדרישות ההכשרה-המודרכות על בקבוצות

 12% 15%  ניכוי כולל אחוז

  

לא נמנו באומדן הגודל, בעיקר בשל אי  2006 - מהחניכים ב 12% -, ו2005 -מחניכי התנועות ב 15%

ברותם בקבוצות גדולות מדי. תנועה המעוניינת להגדיל עמידה בדרישות ההכשרה של המדריכים או ח

את מספר חניכיה המוכרים לצורך האומדן נדרשת להקפיד על הכשרה מתאימה למדריכים ועל ארגון 

  חניכים. 25החניכים בקבוצות שלא יעלו על 
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  :מדריכיםהגדרות והנחיות לחישוב מספר 

רק מדריכים צעירים בגילאי כיתות  ונספרכן  ועל ,תקנת התמיכה הגבילה את גיל המדריכים הצעירים �

  .י"ג שעברו הכשרה כנדרש-ט'

  :ולא נספר �

  מדריכים בוגרים �

  מדריכים שלא אותרו ולא רואיינו (למעט ש"ש) �

  חניכים) 6-5מדריך שני בקבוצה קטנה ( �

  מדריכים 2-ידי יותר  מ-מדריך שלישי (או יותר) בקבוצה המודרכת על �

  ספר המדריכים הצעירים לצורך אומדן הגודל של תנועות הנוער:מציג את אופן חישוב מ 4לוח 

  ות: מספר מד"צים לצורך חישוב אומדן גודל התנוע4לוח 

  2005  2006  

  אחוז  מספר  אחוז מספר מספר מד"צים ש...

 100% 21,904 100% 24,190 נכללו ברשימות שהתקבלו מהתנועה

 91% 19,947 93% 22,376 רואיינו

  95% 19,027 89% 19,910 ברים בתנועההצהירו כי הם ח

 79% 15,676 73% 16,259  דיווחו כי הם מדריכים בפועל

 75% 11,693 72% 11,664 עמדו בדרישות ההכשרה מתוך המדריכים בפועל

דיווחו כי הם אינם מדריכים בפועל,  2006שנת שית בי, וכחמ2005  בשנת ) מהמרואיינים 27%מעל לרבע (

המוביליות  והינלתופעה זו  אפשריהסבר  .מדריכיםווחו עליהם כעל ית הנוער דזאת למרות שתנועו

  .יפורמאלבלתי נת את פעילות תנועות הנוער כארגון המאפיי

פי -עלאינם עומדים בדרישות ההכשרה הנדרשות  2006 -ב  25% -ו 2005 - ב מהמדריכים בפועל 28%

  לפיכך לא נמנו.ו תקנת התמיכה התקציבית
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  אומדן הגודל היחסי חישוב אופן

במהלך הראיון הטלפוני נשאלו המדריכים שאלות בדבר גודל הקבוצה שלהם במספר נקודות זמן. נתונים 

  משמשים לחישוב גודל התנועה:המדדים אלה נותחו ועובדו ל

  N --מספר חניכים הרשומים בקבוצה 

   E  -- מספר חניכים שהגיעו לפעולה באמצע שבוע  

   S --לפעולה בסוף שבוע  מספר חניכים שהגיעו 

   T -- מספר חניכים שהגיעו לטיול האחרון  

   M -- מספר חניכים המגיעים לפעילות באופן סדיר 

  חישוב מספר חניכים לפי ראיונות המדריכים

 : מספר החניכים הגדול ביותר שהגיע לאחת מהפעילויותGwהגדרת השתתפות שבועית  -  שלב א'

  Gw = MAX(E,S,M): השוטפות

: השתתפות כוללת בפעילות הקבוצה מוגדרת לפי השתתפות Gpהגדרת השתתפות כוללת  - ב' שלב

אם . מספר המשתתפים בטיול ייכלל בחישוב רק 9%והשתתפות בטיולים במשקל  91%שבועית במשקל 

  =Gp (Gw *0.91+T*0.09)א גבוה מההשתתפות השבועית הו

 Gk=(Gp   ת כוללת לבין מספר החניכים הרשומים: ממוצע בין השתתפוGkחישוב גודל קבוצה  -  שלב ג'

+N)/2  

יכנסו לנוסחה יגודל הקבוצה לעולם לא יהיה נמוך יותר מההשתתפות הכוללת. לכן, מספר חניכים רשומים 

  .רק אם יוסיפו לגודל הקבוצה ולא יגרעו ממנה

 ר:מההשתתפות הכוללת, כלומ 15%- עם זאת, גודל הקבוצה לא יוכל להיות גדול ביותר מ

 Gp <= Gk <= Gp*1.15  

: מספר החניכים בתנועה שהוא סכום גודלן של כל הקבוצות Gh1חישוב מספר חניכים  - שלב ד'

Gh1=SUM(Gk) 

מספר החניכים הכולל אחרי ניכוי המתחייב ממבחני התמיכה והנחיות  -החניכים חישוב מספר  - שלב ה'

  Gn1 :ועדת ההיגוי

  1Gm לא מוכשרים ) 10%(כולל  רים  שעברו הכשרהחישוב מספר מדריכים צעי -  שלב ו'

 =G1: סה"כ מספר החניכים והמדריכים על פי נתוני ראיונות המדריכיםגודל התנועה אומדן חישוב  -  'זשלב 

Gn1 +Gm1  
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  חישוב מספר חניכים לפי שאלוני התלמידים (מיצ"ב)

ידים אם הם משתתפים בפעילות בשאלוני תנועות הנוער שהועברו במסגרת שאלוני המיצ"ב נשאלו התלמ

  תנועת נוער ואם כן באיזו תנועה.

כדי לאמוד את ביצוע אקסטרפולציה וספירת תלמידים שדיווחו כי הם חברים בתנועת נוער  - שלב א'

שאלוני תנועות הנוער הועברו בכמחצית מבתי הספר בחינוך הרשמי ובבתי הספר מספרם בכלל המדינה (

  המשתייכים למגזר החרדי)

בשכבות הגיל שלא נסקרו. חישוב זה נעשה בהתאם לדיווחי המדריכים חישוב מספר החניכים  -  שלב ב'

פי ראיונות - , עלשנסקרוחושב אחוז החניכים בכיתות  אודות התפלגות החניכים על פי שכבת הגיל:

  י"ב-חניכים בכיתות ד'כלל ההמדריכים, וממנו הוסק מספר 

. מראיונות המדריכים (שדיווחו בכיתות שנסקרוחניכים  3,000מסוימת  פי המיצ"ב יש בתנועה-לדוגמה, על

מכלל חניכי התנועה, ניתן להסיק מכאן  60%על חניכים בכל דרגות הכיתה) ידוע שחניכי כיתות אלו מהווים 

  חניכים 5,000=60/(100*3,000)פי המיצ"ב הוא: - שגודל התנועה על

 Gh2 ניכים בכל שכבות הגיל: ספירת כל הח -חישוב סך החניכים  - שלב ג'

מספר החניכים הכולל אחרי ניכוי המתחייב ממבחני התמיכה והנחיות  - החניכים חישוב מספר  -  שלב ד'

 Gn2 : ועדת ההיגוי

  2Gm לא מוכשרים ) 10%(כולל  חישוב מספר מדריכים צעירים  שעברו הכשרה -  שלב ה'

 : סה"כ מספר החניכים והמדריכיםיצ"בעל פי נתוני מגודל התנועה אומדן  חישוב -  'ושלב 

 G2= Gn2 +Gm2   

  

  ועמידה בתנאי הסף הכמותיים חישוב גודל תנועה לתמיכה

נבחר הערך הגבוה מבין שני ערכי  2005. בשנת 2006 -ל 2005י שונה בין שנים חישוב הגודל הסופ

 2006בשנת  גדלים).האומדנים (למעט עבור תנועה אחת שעבורה התקבל פער גדול לא מוסבר בין שני ה

  שקלול בין שני האומדנים באופן הבא: ידי  -עליקבע יכי גודל התנועה היגוי ההחליטה ועדת 

ראיונות המדריכים לאומדן הגודל על פי המיצ"ב:   יפ-לחישוב היחס בין אומדן גודל התנועה ע - שלב א'

r=G1/G2  

 : אומדן המיצ"ב -נות נבחר הערך הגדול במקרים בהם אומדן המיצ"ב היה גבוה מאומדן הראיו -  שלב ב'

  G = MAX(G1,G2)אז   r<=1  אם 

במקרים בהם אומדן ראיונות המדריכים היה גבוה מאומדן המיצ"ב, נלקח חלק יחסי מן הפער  -  שלב ג'

 באופן הבא:

 המדריכים: ראיונות אומדן  -נלקח הערך הגדול מבין שני האומדנים -40%פער של עד 

  G = MAX(G1,G2)אז  r<=1.4אם 

-G2+30%(G1אז  r<=1.6>=1.4מהפער: אם  30%נלקח ערך המיצ"ב בתוספת  40%-60%פער של  

G2)=G 
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-G2+25%(G1אז  r<=1.8>=1.6מהפער: אם  25%נלקח ערך המיצ"ב בתוספת  60%-80%פער של 

G2)=G 

  G2+20%(G1-G2)=Gאז  r<=2>=1.8מהפער: אם  20%נלקח ערך המיצ"ב בתוספת  80%-100%פער של 

  G2+15%(G1-G2)=Gאז           r>2מהפער: אם  15%נלקח ערך המיצ"ב בתוספת  100%-גדול מהפער 

  Gi :Gi=G/SUM(G)חישוב גודל יחסי של כל תנועה  - 'דשלב 

   שיבוץ למדרגות גודל בהתאם למופיע במבחן התמיכה -  'השלב 

  :חישוב מספר החניכים לצורך התיקצובתוצאות מפרט את  5לוח 

  : מספר חניכים לצורך אומדן גודל התנועה5לוח 

  2005 2006  

 185,870 176,960 ידי המדריכים-מספר כולל של חניכים כפי שדווח על

 172,672 139,924  מספר התלמידים שדיווחו בשאלון המיצ"ב שהם חברים בתנועה ("חניכים בתנועה")

  ם בקבוצות קטנות/גדולות מדי; ] חניכי1[אחוז חניכים שלא נִמנו בגין הסיבות הבאות: 

] חניכים של מדריכים שלא עמדו בתנאי ההכשרה 3] חניכים של מדריכים צעירים מדי; [2[

 )5(פירוט בלוח 

15% 12% 

 162,791 150,749 אחרי הפחתת החניכים שלא נמנו - ווח מדריכים יאומדן מספר חניכים לפי ד

 147,920 116,348 החניכים שלא נמנואחרי הפחתת  - אומדן מספר חניכים לפי המיצ"ב 

 175,782 147,154 (חניכים ומדריכים) ות הנוערסה"כ חברי תנועאומדן סופי ל

  

ידי המדריכים. -עלמהמספר המדווח  30%-מספר החניכים שדיווחו כי הם חברים בתנועת נוער נמוך בכ

אינם  הילדיםת הנוער כאשר פעילות שמבצעים מדריכי תנועובילדים השתתפות של  הואהסבר חלקי לכך 

  חשים כחלק מתנועת הנוער (למרות השתתפותם בפעילות). 
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   2005 לשנת טבלת הגודל

 -ו 2005הטבלות הבאות מציגות את שיבוץ התנועות למדרגות הגודל ואת החלוקה התקציבית בשנים 

שעמדה בתנאי  נועהת .הכמותייםעומדות גם בתנאי הסף  ןכי ה נבדק ותבמהלך חישוב גודל התנוע. 2006

הסף החינוכיים והארגוניים ולא עמדה בתנאי הסף הכמותיים ירדה למדרגת התאוששות. חישוב גודל 

  התמיכה נעשה אך ורק לתנועות שעמדו בתנאי הסף החינוכיים, הארגוניים והכמותיים.

  2005טבלת הגודל לשנת : 6לוח 

  

  

                                                 

 .100%- סה"כ התמיכה בתנועות (לא כולל תנועות בהתאוששות ותנועות חדשות) מסתכם ל  13

 התנועות המשובצות למדרגה  טווח המדרגה  מדרגת הגודל 
חוז תמיכה א

  13למדרגה

 26.60% צופים עבריים  25%מעל   9מדרגה 

 21.1%  הנוער העובד והלומד  25%-20.1%  8מדרגה 

 17.6%  בני עקיבא  20%-15.1%  7מדרגה 

 11.6% בנות בתיה  15%-10.1%  6מדרגה 

 -  - 10%-7.1%  5מדרגה 

 4.1% השומר הצעיר, עזרא  7%-4.1%  4מדרגה 

 3.3% הערביים והדרוזיםהצופים   4%-3.1%  3מדרגה 

  3%-2.1%  2מדרגה 
האיחוד החקלאי, המחנות העולים,  מכבי 

 הצעיר, הנוער הלאומי
2.5% 

 1.8% אריאל  2%-1%  1מדרגה 

 0.48%  בית"ר, תנועת הנוער הערבי    התאוששות תמדרג

 0.48%  היכלי הענ"ג, הנוער הדרוזי   תנועה מועמדת חדשה 
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לפנים משורת  1קטנות, למדרגה  שתי תנועותשובצו חלטת ועדת התמיכות, פי ה-על, 2006בהליך אומדן 

פי המלצת ועדת ההיגוי ובהתאם -עלשל כלל התנועות במדרגה זו.  ירד תקציב התמיכההדין. עקב כך 

לבקשה שהתקבלה מתנועות הנוער החליטה ועדת התמיכות  להחיל את "סבסוד" שתי התנועות אלה על 

  אה:כלל המדרגות בצורה הב

  2006טבלת הגודל לשנת : 7לוח 

  

  

  

  התנועות המשובצות למדרגה  טווח המדרגה  מדרגת הגודל
אחוז למדרגה 
 לפני סבסוד

אחוז למדרגה 
 לאחר סבסוד

9מדרגה  25%מעל    25.50% 25.80%  הצופים העבריים 

8מדרגה   22.29% 22.55%הנוער העובד והלומד 25%-20.1% 

7מדרגה   15.98% 16.16%בני עקיבא 20%-15.1% 

6מדרגה   14.41% 14.58%בנות בתיה 15%-10.1% 

5מדרגה   7.1%-10% - - - 

4מדרגה   4.1%-7% 
השומר הצעיר+תנועת הנוער הערבית 

התנועות התאחדו) (שתי
4.05% 4.00% 

2מדרגה  היכלי הענג, הצופים הערביים  3%-2.1% 

והדרוזים, מכבי צעיר , עזרא, 

2.48% 2.46% 

1מדרגה   1%-2% 

ער אריאל, האיחוד החקלאי ,הנו

הדרוזי, הנוער הלאומי, המחנות 

העולים

1.39% 1.60% 

ת  מדרג

  התאוששות
 0.48% 0.48%בית"ר 
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  ות הנוערתנועב םחבריהפרק ד': 
כאמור, תנועת הנוער הינה ארגון ארצי בעל השקפת עולם מובנית אשר חבריו מגיעים אליו מבחירה 

 .הןחבריהתנועה לפי תפיסת של  ם. בפרק זה יוצגו המאפיינים הייחודייתלוגיבהתאם לתפיסתם האידיאו

(למעט נושא עזיבת  2006המאפיינים המוצגים בתרשימים מתייחסים לדיווחי החניכים והמדריכים בשנת 

הוצגו נתונים של שתי השנים  ם. במקרים הרלוונטיי2005שנשאל רק בשנת  ,החניכים והמדריכים

   .השוואה ) לשם2006,2005(

  ?ןומדוע עוזבים אות ותמדוע מצטרפים לתנוע
נות המתייחסות לסיבות להצטרפותם לתנועה בה ולו החניכים שאלות שאנשבמסגרת שאלון תנועות הנוער 

ידי -עלהתרשים הבא מציג את הסיבות להצטרפות החניכים לתנועות הנוער כפי שדווחו הם חברים. 

  .2006 יך אומדן הגודל בשנתהמיצ"ב במסגרת תהלהחניכים בשאלון 

  2006 -- תנועהל: סיבות להצטרפות החניכים 3תרשים 

73% 72% 70%
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בנות ה לדעתיותר  -נוער הני ב לפי תפיסת התנועות שלגורם ראשון באטרקטיביות  יםמהוו ערכי התנועה

הנטייה להצטרף לתנועה בעקבות חברים; גורמים כמו  מתחרהראשון המקום העל . בניםה לדעת מאשר

ת בתנועה, השפעת בני משפחה, קירבה פיסית או העדר אלטרנטיבה אינם מעלים את כוח החבר  תעל 

הספר) ולמידת ההנאה מן הפעילויות -המשיכה של תנועה, בעוד שלמאמצי גיוס (הגעת מדריכים לבית

לא נמצאו הבדלים  כי ,עולהמניתוח הנתונים  העידו כך).מהחניכים  60%נודעת חשיבות (בסביבות 

  הצטרפות אליהן.סיבות למעותיים בין תנועות גדולות לקטנות מבחינת המש

 - בין דיווחי החניכים במשמעותיים . לא נמצאו הבדלים 2006התוצאות בתרשים מתייחסות לדיווחי נציין כי, 

 .2005 - לדיווחים שהתקבלו ב 2006
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כי עזבו את תנועת  שדיווחו יכיםבמטרה ללמוד מדוע עוזבים חניכים את הפעילות בתנועות הנוער, נשאלו חנ

  :הנוער, מהן הסיבות לעזיבה

  200514 -- עהתנוה: סיבות לעזיבת החניכים את 4רשים ת

58% 58%

38%
26% 21% 13% 7% 2%
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(ובתנועות גדולות יותר מאשר בתנועות קטנות), או חוסר פנאי (עקב השקעה בלימודים פעילויות בשעמום 

ולאו דווקא  ,)58%תנועתם ( את בני נוער ה הראשונים שלעזיבאו עיסוק בפעילויות אחרות) הם שני גורמי ה

  יותר בנים מבנות). אכזבה מערכי התנועה (ממנה מושפעים, ונוטים לעזוב,

 40%-בניגוד לנטייה הבולטת להצטרף לתנועה בעקבות חברים, עזיבת תנועה מושפעת מהם פחות (רק כ

  .יהם)אליה בעקבותצטרפו הש 70%-לעומת כ ,טענו שיעזבו את התנועה בגלל חברים

                                                 

 בלבד. 2005אלו באומדן שאלות אלה נש  14
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  ?ות הנוערתנוע חברייהם מ
הפעילות במרבית התנועות  ,ג. ואכן"י -'לאי כיתות דיכאמור, במבחן התמיכה מוגדר חניך תנועה כנער בג

. התרשים הבא מציג את התפלגות החניכים והמדריכים לפי מיועדת לילדים הלומדים בכיתות ד' ומעלה

  :שכבת גיל

  )152006(: חברי התנועה לפי גיל 5תרשים 

  מדריכים  חניכים
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  מהחניכים הן בנות 63%
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  מהמדריכים הצעירים הן בנות 63%

הספר -בבתימחצית מחברי תנועות הנוער הינם תלמידים ככי  ,בחינה של חברי התנועה לפי גיל מלמדת

כי שיעור ו )ועד בכללרבעים משתייכים לשכבה הצעירה (עד כיתה ח' -שלושהכו'),  -היסודיים (כיתות ד'

   .בנות מקרב החניכים גבוה משיעור הבניםה

דרגות הכיתה של חניכים בין תנועות גדולות לקטנות. בתנועות התפלגות לא נמצאו הבדלים משמעותיים ב

  ).54%לעומת  66%הגדולות מהוות הבנות אחוז גבוה יותר מבין החניכים מאשר בתנועות הקטנות (

, וגם בקרבם גבוה שיעור הבנות משיעור הבנים בי" -') באים מכיתות י77%( ריכים הצעיריםמרבית המד

). בתנועות קטנות, מדריכות צעירותבינן לבין הבנים הן כחניכות והן כ "יחס קבוע"הבנות על ובכך שומרות (

    הלומדים בכיתה ט'. צעיריםהמדריכים ה בהשוואה לתנועות גדולות, גבוה יותר אחוז

  

                                                 

  .2005התקבלו גם בהליך אומדן  דומותתוצאות   15
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פעילות זו מיועדת לבני  .כלכלית - חברתית ת הנוער באזורי פריפריהמבחן התמיכה מעודד פעילות של תנועו

פי -עלכלכלית לא מבוססת. התרשים הבא מציג את התפלגות חניכי תנועות הנוער  -נוער מרמה חברתית

לשלב הטיפוח באמצעות מדד  הכלכלית נמדד- הרמה החברתית .2006בשנת  כלכלית -הרמה החברתית

של תלמידים. המדד מחלק את אוכלוסיית  כלכלי-החברתימלמד על המצב ה ,)שושניהחינוך היסודי (מדד 

של התלמיד נמוך יותר.  כלכלי-החברתיכך שככל שהמדד גבוה יותר כך המצב  ,התלמידים לעשירוני טיפוח

 90%גבוהה ביותר (ה כלכלית- החברתיתמשתייך לרמה  1למשל תלמיד המשתייך לעשירון טיפוח 

משמעו תלמיד  10נמוכה ממנו), ותלמיד המשתייך לעשירון  כלכלית- חברתית  מהתלמידים נמצאים ברמה

    הנמוכה ביותר. כלכלית-החברתיתמשתייך לרמה ה

   

  2006- כלכלית-לפי רמה חברתית 16: חניכי התנועה6תרשים 
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כחמישית ו כשליש מרמת הביניים כלכלי מבוסס,-כמחצית מחניכי תנועות הנוער באים מרקע חברתי

חברתי מבוסס -מבוסס; חניכים בתנועות גדולות באים מרקע כלכלי- לא כלכלי-באים מרקע חברתי םמהחניכי

  .2005ן נתונים דומים התקבלו מניתוח תוצאות אומדיותר בהשוואה לחניכים בתנועות קטנות. 

                                                 

 ט'. -הנתונים מתייחסים לחניכים בכיתות ד' 16
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ות פועלות בכלל מגזרי האוכלוסייה ובסוגי הישובים השונים. התרשים הבא מציג את התפלגתנועות הנוער 

  ישוב:יפי צורת -עלחניכי התנועות 

  17: חברי התנועה לפי צורת יישוב7תרשים 

  מדריכים צעירים  חניכים
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  תושבים 49,999תושבים; עיר קטנה: עד  199,999 -  50,000תושבים; עיר בינונית:  200,000עיר גדולה: מעל 
שבי ערים ומהחניכים הינם תו םמדריכים הצעירימה 80%-עיקר בערים: קרוב לבתנועות הנוער פועלות 

תנועות גדולות, בהשוואה לתנועות קטנות, פועלות יותר בערים גדולות ובינוניות;  ומיעוטם תושבי קיבוצים.

יחד עם זאת, כאשר בוחנים את פוטנציאל חברי   תנועות קטנות, לעומת זאת, פועלות יותר בקיבוצים.

ור החברים בתנועת נוער מתוך כלל הילדים בשכבות הגיל (שיע ת הישוב השונותותנועות הנוער על פי צור

ף לתנועות , עולה ששיעור גבוה יותר של בני נוער ממושבים, קיבוצים ויישובים כפריים מצטרהמתאימות)

  :8הנוער, בהשוואה לערים, כפי שניתן לראות בלוח 

  : שיעור החברים בתנועות הנוער, על פי צורת הישוב8לוח 

  ישוביצורת 
  החברים  שיעור

  נוער הבתנועות 

  26% גדולה או בינוניתעיר 

 18% עיר קטנה

 48% ישוב כפריי

 56% קיבוץ

 50%  מושב

                                                 

  הצביעו על ממצאים דומים.  2005, נתוני 2006פי נתוני אומדן -על 17
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ידי הצגת שיעור - עלהמתאר את הפריסה הגיאוגרפית של חברי תנועות הנוער בעמוד הבא מוצג לוח 

רשויות שהשתתפו  מבוסס על הלוחהחברים בתנועות הנוער מכלל הילדים בשכבות הגיל המתאימות. 

 הספר שבו לומד החניך. -פי בית-עלהשיוך לרשות נעשה ובמיצ"ב תשס"ה ותשס"ו 

יכול לסייע לתנועות הנוער לבחון היכן יש בארץ אזורים "דלילי תנועות נוער" היכולים להוות עבורן  זה מידע

 מקור לאוכלוסיית יעד להרחבת פעילותן. 
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  נוערפריסה גיאוגראפית של חברי תנועות ה

  שיעור החברים בתנועות נוער מכלל הילדים בשכבות הגיל המתאימות

 שם רשות
שיעור 
 שם רשות  חניכים

שיעור 
 שם רשות  חניכים

שיעור 
מקרא:   חניכים

שיעור 
החברים 
בתנועות 

נוער 
מכלל 
הנוער 
לפי 
 רשות

    חולון    בסמ"ה    אבו גוש
    חוף אשקלון    בסמת טבעון    אבו סנאן

    חוף הכרמל    נג'יידאת-בעיינה    אבן יהודה
    חוף השרון    בקעת בית שאן    פחם-אום אל
    חורפיש    ברנר    אופקים

    חיפה    בת ים    אור יהודה
    חצור הגלילית    גבעת זאב    אור עקיבא

 0-5    טבריה    גבעת שמואל    אורנית
 6-10    זנגריה-באטו    גבעתיים    אזור
 11-15    טורעאן    מכר-ג'דיידה    אילת

 16-20    טייבה    גדרה    אכסאל
 21-25    טירה    גדרות    אל בטוף

 26-30    טירת כרמל    ג'וליס    אלונה
 31-35    יבנאל    גולן    אליכין
 36-40    יבנה    גוש חלב    אלעד

 41-45    יהוד נווה אפרים    גוש עציון    אלפי מנשה
 46-50    יואב    גזר    אלקנה
 51-60    ג'ת-ינוח    ג'לג'וליה    אעבלין
 61-70    יסוד המעלה    גן יבנה    אפעל

 71-85    יפיע    גן רוה    אפרתה
     יקנעם עילית    גני תקוה    אריאל
     ירוחם    זרקא- ג'סר א    אשדוד
     ירושלים    דבוריה    אשכול

     ירכא    דימונה    אשקלון
     כאבול    דיר חנא    באקה גת

     היג'א-כאוכב אבו אל    דרום השרון    באר טוביה
     כוכב יאיר    הגלבוע    באר יעקב
     כסיפה    הגליל העליון    באר שבע

     עסמי- כסרא    הגליל התחתון    בוסתאן אל מרג
     טבאש*-כעביה    הוד השרון    בוקעאתה

     כפר ברא    הערבה התיכונה    מכסור-ביר אל
     כפר ורדים    אדר- הר    בית אל

     כפר יאסיף    הר חברון    בית אריה
     כפר יונה    הרצליה    בית ג'ן

     כפר כמא    זבולון    בית דגן
     כפר כנא    קבזכרון יע    בית שאן

     כפר מנדא    זמר    בית שמש
     כפר סבא    זרזיר    ביתר עילית

     כפר קאסם    חבל אילות    בני ברק
     כפר קרע    חבל יבנה    בני עי"ש

     כפר שמריהו    חבל מודיעין    בני שמעון
     כפר תבור    חדרה    בנימיה גבעת עדה
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  יאוגראפית של חברי תנועות הנוערפריסה ג

  שיעור החברים בתנועות נוער מכלל הילדים בשכבות הגיל המתאימות

 שם רשות
שיעור 
 שם רשות  חניכים

שיעור 
 שם רשות  חניכים

שיעור 
מקרא:   חניכים

שיעור 
החברים 
בתנועות 

נוער 
מכלל 
הנוער 
לפי 
 רשות

    קרית גת    נצרת עילית    כרמיאל
    קרית טבעון    נשר    לב השרון

    קרית ים    נתיבות    להבים
    קרית יערים    נתניה    לוד

    קרית מוצקין    סאג'ור    לכיש
    קרית מלאכי    סביון    לקיה

    קרית עקרון    סח'נין    מבואות החרמון
 5-0    קרית שמונה    עג'ר    מבשרת ציון

 10-6    קרני שומרון    עומר    מג'אר
 15-11    ראמה    עילבון    מג'דל שמס

 20-16    ראש העין    עילוט    מגדל
 25-21    ראש פינה    עין מאה'ל    מגדל העמק

 30-26    ראשון לציון    עין קוניה    מגדל תפן
 35-31    רהט    עיר הכרמל    מגידו

 40-36    רחובות    עכו    מגילות
 45-41    ריינה    עמנואל    מודיעין מכבים רעות

 50-46    רכסים    עמק הירדן    מודיעין עילית
 60-51    רמלה    עמק חפר    מזכרת בתיה

 70-61    רמת גן    עמק יזרעאל    מזרעה
 85-71    רמת השרון    עמק לוד    מטה אשר

     רמת ישי    עפולה    מטה בנימין
     רמת נגב    עראבה    טה יהודהמ

     רעננה    ערבות הירדן    מיתר
     רשות חינוך בדואית    ערד    מנשה

     ש'גור    ערערה    מסעדה
     שבלי    ערערה בנגב    מעיליא

     שגב שלום    פוריידיס    מעלה אדומים
     שדות נגב (עזתה)    פסוטה    מעלה אפרים

     שדרות    בוקייעה-פקיעין    לה יוסףמע
     שוהם    כרכור-פרדס חנה    מעלה עירון

     שומרון    פרדסיה    תרשיחא-מעלות
     שלומי    פתח תקוה    מצפה רמון

     שעב    צורן קדימה    מקווה ישראל
     שער הנגב    צפת    מרום הגליל

     שפיר    קדומים    מרחבים
     שפרעם    קלנסווה    משגב
     יפו-תל אביב    חריש- קציר    משהד
     תל מונד    קצרין    נהריה

     תל שבע    קרית אונו    נחל שורק
     תמר    קרית ארבע    נחף

     תמרה    קרית אתא    נס ציונה
        קרית ביאליק    נצרת
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  פרק ה': הפעילות בתנועה

  כונת ההדרכהמת
של צעירים מחנכים צעירים, בעל פריסת סניפים רחבה כאמור בסעיף  ארגון בלתי תלוי תנועת הנוער היא"

הפועל דרך מרכז ושרשרת סניפים במקומות שונים ומגוונים ברחבי הארץ, באמצעות פעילות  ),3(8

וצות ושהחניכים נוטלים חברתית מגוונת מבחינת תכנים ושיטות בלתי פורמאליות, הנעשית בעיקרה בקב

  18."בה חלק פעיל

  : מי מדריך את מי? באיזה היקף? ובאיזו תדירות?תנועות הנוערת והאופן בו מאורגנבפרק זה נציג את 

  .2006פי גילאי המדריכים. הנתונים מתייחסים לשנת - עלהלוח הבא מציג את התפלגות החניכים 

  2006 --  : אחוז החניכים לפי גילאי המדריכים9לוח 

  ידי...-החניכים המודרכים עלאחוז  

 מדריכים בוגרים  מתנדבי שנת שירות  מדריכים צעירים 

 22% 8% 70%  כלל תנועות הנוער

ידי -עלמחניכי תנועות הנוער מודרכים  78%, "נוער מחנך נוער"בתנועות הנוער מתקיים העיקרון של 

ר מתנועות הבוגרים של תנועות הנוער הנותרים באים בעיק מדריכים צעירים או מתנדבי שנת שירות.

  התקבלו נתונים דומים.  2005. בשנת צעיר, המחנות העולים)השומר העובד, הנוער הה"כחולות" (

                                                 

  )1( 7מבחן התמיכה בתנועות נוער סעיף   18
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  .ומתנדבי שנת שירות יםצעיר ידי מדריכים- עלמציג את התפלגות מספר הקבוצות המודרכות  8תרשים 

  2006 - וש"ש : התפלגות מספר קבוצות למדריך צעיר8תרשים 

   ש"ש   מד"צים
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ממתנדבי שנת  שלישכל בהשוואה ,הרוב המכריע של המדריכים הצעירים מדריכים קבוצת חניכים אחת

מדריכים שתי  39% ,ומעלה מדריכים שלוש קבוצות ממתנדבי שנת השירות 32%. 2006בשנת שירות ה

   .)2005 -ב 35%(לעומת מדריכים קבוצה אחת בלבד  29% -ו )2005-ב 31%קבוצות (לעומת 

בדרך כלל ביום ( שבועהאחת באמצע  ,במרבית תנועות הנוער מתקיימות פעולות ההדרכה פעמיים בשבוע

   ים.יביום שישי או שבת אחר הצהר - שבועהה בסוף ייוהשנ )שלישי

  2006 - : תדירות ההדרכה של מדריכים צעירים וש"ש9תרשים 

  ש"ש  מד"צים
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ומתנדבי שנת כי בקרב המדריכים הצעירים  ,עולהמדריכים לקבוצה מציג את מספר הה 10מתרשים 

  נפוצה הדרכה בזוגות או הדרכה לבד. השירות 

  2006 -  : התפלגות מספר מדריכים לקבוצה10תרשים 

  ש"ש  מד"צים

43% 44%
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הבוגרים המדריכים מ 82% ,2006בשנת : ניכים מסלול של התפתחות וצמיחהתנועות הנוער מאפשרות לח

בתנועות הגדולות גבוה שיעורם בהשוואה  .היו חניכים באותה התנועה ממתנדבי שנת השירותו 95%-ו

    לתנועות הקטנות.

 יםמשקיע דיווחי המתנדבים, הםפי - על. פעילות בתנועהבזמנם מרבית מתנדבי שנת השירות משקיעים את 

שעות שבועיות נוספות  19מקדיש המתנדב  ,בנוסף .בתנועת הנוער בפעילות שעות שבועיות 56בממוצע 

  .פעילות בקהילהל
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  הפעולות בתנועה

קיימות פעילויות בנוסף מתו ם בשבועיכאמור, ברוב התנועות הפעילות השגרתית בתנועה מתקיימת פעמי

טיולים, מחנות, ימי שדה וכו'. במסגרת הראיון נשאלו המדריכים אודות מספר החניכים כמו  ,מחוץ לסניף

כמו כן, במסגרת שאלון החניכים התבקשו החניכים לדווח אודות נות של התנועה. המגיעים לפעילויות השו

שלהלן מפרטים את סיכום הדיווחים  11ותרשים  10השתתפותם בפעילויות השונות של התנועה. לוח 

  בדבר השתתפות החניכים בפעילויות השונות.

  2006 -- : מד"צים מדווחים על השתתפות החניכים בפעילות התנועה10לוח 

  
ממוצע  בכלל 

  התנועות

  16  מספר חניכים ממוצע בקבוצה

  68%  אחוז החניכים שהגיעו לפעילות אמצע השבוע האחרון

  57%  אחוז החניכים שהגיעו לפעילות סוף השבוע האחרון

  66%  אחוז החניכים שהגיעו לטיול  האחרון או לפעילות החוץ האחרונה

  75%  ותאחוז החניכים המגיעים כמעט לכל הפעילוי

  2006 - : חניכים מדווחים על השתתפותם בפעילויות שונות בתנועה11תרשים 

92%
82% 77% 75% 71% 69% 66% 63% 61%
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כי במרבית פעילויותיה  על השתתפותם בפעילויות התנועה ניתן ללמוד צעיריםהמדריכים מדיווח החניכים וה

ת בהשוואה לפעילואחוז גבוה מגיע לפעילות באמצע השבוע  .מהחניכים ומעלהשלישים -שניכמשתתפים 

רבעים מן -כשלושה אליהן מגיעים יותר חניכים בתנועות גדולות מאשר בתנועות קטנות);( סוף השבוע

סניפיות (טיולים - שלישים מגיעים לפעילויות חוץ- החניכים מגיעים באופן קבוע כמעט לכל הפעילויות, כשני

ץ פים בקישתתמהחניכים בגילאים הצעירים משליש כו ,ט, מחנה קיץ)ומסעות, פעילויות ספור

  בקייטנה/קייצת.
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': הכשרה להדרכה בתנועה  פרק   ו
הכשרת בני הנוער לפעול כמדריכים צעירים הינה בעלת חשיבות מכרעת לתפקוד קבוצת החניכים בפרט 

"...התנועה מקיימת פעילות קבועה לעידוד נוער לתפקידי יוזמה והנהגה ולהכשרתו לכך. והתנועה ככלל. 

פי -עלמרכזי הדרכה ... וכן קיום קורסי הדרכה והשתלמויות למדריכים  זאת באמצעות קיום קבוע של

  כני ההכשרה של המדריכים בתנועה.ובפרק זה נציג את מבנה ות 19.העיקרון של נוער מחנך נוער"

  משך ההכשרה להדרכה 

נית כות. מדריכים הצעירים לפני תחילת ההדרכהה כשיר אתאת התנועה להמבחן התמיכה מחייב 

  להיערך ברצף.(לפחות) מתוכה צריכים ימים  ושלושה ,שעות לפחות 60של נדרשת היא ההכשרה ה

  : משך הכשרת המד"צים12תרשים 
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2005 2006

  

היקף  לגביעמדו בדרישה  כלומרימים ומעלה ( 5הוכשרו מהמדריכים הצעירים  79% ,2006בשנת 

ה של למעלה שלישים השתתפו בהכשר-כם כשניו, מת2005-מהמדריכים ב 72%-בהשוואה ל ההכשרה)

  משבוע.

                                                 

 .50, עמ' 2003לקריטריוני הקצאה, ירושלים, ספטמבר דו"ח הוועדה לבדיקת מאפייני תנועות הנוער כבסיס    19
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  20: מד"צים שהוכשרו לפי ותק בהדרכה13תרשים 
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למדריכים הצעירים שלא הוכשרו כנדרש, תוך כדי הכשרה כי קיים תהליך של השלמת  ,מהתרשים עולה

ההדרכה  מהמדריכים עמדו בדרישות ההכשרה כנדרש כבר בשנת 70% ,2006בשנת תקופת ההדרכה. 

מן  10%צעירים עמדו בדרישות ההכשרה. המן המדריכים  82% ,תהראשונה; בשנת ההדרכה השלישי

כי משך הכשרת המדריכים דומה  עכמו כן, ניתוח הנתונים מצבי כלל לא עברו הכשרה. צעיריםההמדריכים 

  בתנועות גדולות ובתנועות קטנות.

                                                 

 היות וחלק מהמדריכים הצעירים לא ציינו את הוותק שלהם בהדרכה. 12לתרשים  11תיתכן אי התאמה בין תרשים    20
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התפלגות מתנדבי שנת השירות הוא ארוך ומורכב יותר. התרשים הבא מציג את מערך ההכשרה הנדרש ל

  משך הכשרת מתנדבי שנת השירות.

  ש: משך הכשרת הש"14תרשים 
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 רבע, כשל שבועיים לפחותמרוכזת הכשרה  2006מתנדבי שנת השירות עברו בשנת מ כמחצית

  כלל.מרוכזת מהמתנדבים לא עברו הכשרה  3%  ,עברו הכשרה של שלושה שבועות או יותרמהמתנדבים 
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  להדרכה הכני ההכשרות
במסגרת השאלון נשאלו המדריכים וכיים המחייבים את תנועות הנוער. מיכה מוצגים נושאים חינבמבחן הת

התרשימים הבאים מציגים את סיכום דיווחי המדריכים בלו כהכנה להדרכה. יכני ההכשרה שקואודות ת

  הצביעו על תמונה דומה).  2005(דיווחי  2006בדבר תכני ההדרכה בשנת 

   2006 -- וסקים בהכשרת המד"צים: התכנים בהם ע15תרשים 
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נושאים המופיעים במבחני התמיכה נושאי הדרכה כלליים

 
  

  

  2006 --  דידקטיקה ויישום - : הכשרת מד"צים 16תרשים 
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  2006 -- : התכנים בהם עוסקים בהכשרת הש"ש17תרשים 

93% 99% 96% 96% 94%
83%

92%
86% 90%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

דמוקרטיה אחריות

ומעורבות

חברתית

ות סובלנ

לשונה

ייחודיות

ועה התנ

צדק

חברתי

סוציאליזם

ות יונ צ הכנה

להובלת

קבוצה

דרכים

להכנת

מערך

פעולות

טיפול

בבעיות

אישיות

יכים של חנ

בטיחות

וביטחון

א
ש

נו
ב

ה 
ק

ס
ע
ה 

ר
ש

כ
ה

ה
ש

חו 
וו
די

ש
ש  

ש"
ה

ז 
חו

א

נושאים המופיעים במבחני התמיכה נושאי הדרכה כלליים

  

, כמו גם בהכשרת מתנדבי שנת השירות, יש עיסוק ברוב התכנים הנדרשים מדריכים צעיריםשרת כבה

בעיקר את סמינריון ההדרכה כלליים ובדידקטיקה. התנועות מקדישות במבחני הסף וכן בנושאי הדרכה 

 -טיפול בבעיות אישיות של חניכים להכנת מערכי פעולה ולפעלת קבוצה, לההכשרה להיגות, נמללהכשרה 

  .בנושאים אלהדיווחו כי הוכשרו  צעיריםהמדריכים מן ה 90%-למעלה מ

 נועות, בראש ובראשונה, בהכשרה לאחריות,בנושאים המופיעים במבחני התמיכה משקיעות כל הת

גם על עיסוק בזהות לאומית דיווחו שיעור גבוה של  נות חברתית וכן בייחודיות התנועה;למעורבות ולסובל

לקראת תפקידם. העיסוק  ,רבעים- שלושהכ ,מעט פחות בחינוך לדמוקרטיה הוכשרו .מדריכים צעירים

דיווחו כי הכשרתם  צעיריםהמדריכים רק כמחצית מן ה -ם במגילת העצמאות נמוך בהשוואה ליתר הנושאי

   כללה נושא זה.
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  תמיכת התנועה במדריכים
לאחר ההכשרה הבסיסית הניתנת למדריכים, על התנועה להקים תשתית שתתמוך בהם בצעדיהם 

ידי אספקת חומרי -ידי ליווי והנחיה והן על- הן עלנעשית . התמיכה ובמהלך השנה הראשונים בהדרכה

  חייב להתקיים בכל תנועה לפי מבחני התמיכה.אשר  ,ממרכז ההדרכהדרכה ה

  2006 - : ליווי והנחיה של המד"צים 18תרשים 
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 הליוויבתדירות  2006לשנת  2005בין שנת  ה קלהימדיווחי המדריכים הצעירים מתקבלת מגמת עלי

 אחתעל פגישה אישית עם מדריך מנוסה  ,2006, בשנת וחודיומהמד"צים  42%: לה הם זוכיםוההנחיה 

 56%. תמונה דומה מתקבלת גם בהשתתפות במפגשי צוות: 2005-ב 38%- לשבוע בהשוואה ל

  .2005בשנת  52%על השתתפות במפגשים אחת לשבוע לעומת  2006בשנת  דיווחומהמדריכים 
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  2006 --: ליווי והנחיה של הש"ש  19תרשים 

  גשי צוותמפ  ליווי אישי
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  בשנת  15% - אחת לשבוע: ממפגשי הצוות ה בהשתתפות יגם נתוני מתנדבי שנת השירות מצביעים על עלי

   .2005- תה מאוד דומה בי. תדירות הליווי האישי הי2006בשנת  31%-ל 2005

  2006 --  : שימוש בחומרי הדרכה של התנועה 20תרשים 
  ידי הש"ש-על  ידי המד"צים-על

43% 45%

10% 1% 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

באופן 

קבוע

מדי 

פעם

לעתים

רחוקות

מקבל

חומרים 

ולא נעזר

לא מקבל

חומרי

הדרכה

תדירות שימוש בחומרי הדרכה של התנועה

ם
צי

ד"
מ

ה
ל 

כל
מ

ז 
חו

א

 

72%

22%
5% 1% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

באופן 

קבוע

מדי 

פעם

לעתים

רחוקות

מקבל

חומרים 

ולא נעזר

לא מקבל

חומרי

הדרכה

תדירות שימוש בחומרי הדרכה של התנועה

ש
ש"

ה
ל 

כל
מ

ז 
חו

א

  

על  מהמדריכים דיווחו 43%קבוע: בחומרי ההדרכה באופן ה בשימוש יב המדריכים הצעירים חלה עליבקר

מתנדבי אצל  ,לעומת זאת. 2005בשנת  36%-ל בהשוואה 2006בשנת בחומרי ההדרכה שימוש קבוע 

בשנת  76%-ל בהשוואה 2006חו על שימוש קבוע בשנת דיוו 72%: שונהירות מתקבלת תמונה שנת הש

2005.   
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תנועות הנוער השכילו להקים תשתית כי  ,מדיווחי המדריכים הצעירים ומתנדבי שנת השירות עולהלסיכום, 

המדריכים הצעירים זכו לליווי אישי מלליווי המדריכים בעבודתם לאחר ההכשרה הבסיסית: מחצית 

התדירות של מפגשי זכו לליווי אישי בתדירות נמוכה יותר.  30%-ו בתדירות של פעם בשבוע או שבועיים,

 4%- ומהמדריכים הצעירים משתתפים במפגשי צוות אחת לשבוע או לשבועיים,  75%-כ -צוות גבוהה יותר 

אישי ופחות בדרך של  דיווחו שאינם משתתפים במפגשי הצוות. הנחיית הש"ש מתקיימת בדרך של ליווי

מאשר בליווי אישי של מדריכים  של הש"ש יותרניכר כי התנועות משקיעות בליווי אישי ומפגשי צוות, 

  צעירים.

) 90%- (כ הדרכה של תנועתם: מרביתםהבחומרי  המדריכים הצעירים משתמשים שלהש"ש ושל  רוב רובם

  רחוקות. לעתיםקרובות, ורק מקצתם עושים זאת  לעתיםעושים זאת באופן קבוע או 

  200521 -- : המד"צים מדווחים על סיבות להפסקת הדרכה21תרשים 
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עשו זאת מפני שהיו עסוקים בלימודים כמדריכים שהפסיקו את פעילותם  מדריכים הצעיריםבית המר

או מפני שעזבו בכלל את התנועה. מיעוטם עשו  ויותר בתנועות קטנות מאשר בתנועות גדולות)ובחוגים (

  .זאת בשל קשיים שונים בהדרכה

  מראיונות הרכזים פותשמשתקכפי  ותמיכה הכשרה

התנועות קיים מערך הכשרות מפותח, מובנה, נרחב וממוסד, שמשמעו קיומם של מסלול מן  מחציתכב

הדרכות לקראת כל שלב או תפקיד (רכז, מד"צ וכן לקראת תפקידים ספציפיים, כמו קומונרים) של הכשרה ו

  השתלמויות, ימי עיון וסמינרים לאורך השנה, תוך כדי מילוי התפקידים. -ובנוסף 

שך במ ,כלל בחופשת הקיץ-בדרך-ועות אלו ציינו את השתתפותם בסמינריון הכשרהמרבית הרכזים בתנ

קורסים מחוזיים/ארציים, על בסיס סדיר, ובואת השתתפותם גם בימי עיון  מספר ימים רצופים (עד שבועיים)

                                                 

 בלבד. 2005שאלות אלה נשאלו באומדן   21
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). עם זאת, בחרו חלק מן הכשרה ברמה ארצית ארבע פעמים בשנה, בסופי שבוע""או מזדמן ( כלל,-בדרך

   .השנים במשךנעשתה כאשר מילאו מגוון תפקידים בתנועה   "אמיתית"כזים להדגיש כי ההכשרה ההר

כי הכשרתם נעשתה תוך כדי ובמקביל לשנת העבודה הראשונה כרכזי  ,רכזיםבחלק מהתנועות טענו 

 בעתמטעם התנועה בתנועות שונות או באותה תנועה, טענו כי לא עברו הכשרה כלשהי  אחרים, .סניפים

) , אך כי עברו הכשרות בתנועות אחרות "לא עברתי הכשרה אבל יש לי ניסיון רב בתחום"הכניסה לתפקיד (

(השתלמויות של הנוער העובד או של הצופים), או שנחשבו מתאימים מתוקף הכשרתם בהוראה, לימודיהם 

  האקדמיים בתחום החינוך או עקב תפקיד הדרכה בצבא (הדבר שכיח בתנועות צעירות).

: תוארו קורסי הסניפיםאחידה, על הכניסה לתפקיד של רכזי והתקבלה תמונה ברורה לא בחלק מהתנועות 

הדרכה, ימי העשרה וסמינרים בנושא, המתקיימים לאורך השנה, שכנראה מיועדים לרכזים חדשים, אך אף 

ה של התנועה לבד "אין לי כל הכשרלא הכשרה מחייבת, מובנית ומסודרת, או ספציפית ומותאמת לתנועה (

); חלק מן הרכזים עברו הכשרה תה גם רכזת לימדה אותי את התפקיד"ימכך שחברה שגדולה ממני והי

ת "לא עברתי הכשרה או השתלמות לקראלא במסגרת התנועה (שויש שלא עברו כלל או  ,מצומצמת

  ).תפקידי כרכז סניף"

, תוך הדגשת שני המסלולים העיקריים יריםהמדריכים הצעלהכשרת בראיון התייחסו  חלק ניכר מן הרכזים

(סמינר ארצי מרוכז בקיץ והכשרה מתמשכת לאורך השנה) ולמפעלי הכשרה נוספים לצידה (לבוגרים) 

לתפקידים השונים בתנועה (כמו, למשל, סמינר פתיחת שנה בן שלושה ימים, ריענון ערכים ועקרונות לפי 

  שכבת גיל ולפי צוותים ועוד).

הדגישו את שביעות רצונם מתכניה ומתרומתה לתפקיד. כמעט כולם תיארו  ,יארו הכשרהכל הרכזים שת

הדגשת זהות התנועה  מגוון של נושאים שהוצגו בדגשים שונים בהכשרה: במישור הרעיוני (חיזוק אידיאלים,

 רוקרטיה, העירייה והמוסדותוארגוני (בטיחות, טיולים והתנהלות מול הבי-וערכיה), במישור המעשי

ובמישור הפדגוגי (מהות התפקיד של רכז, מנהיגות, תקשורת, אקטואליה, פתרון בעיות,  ,השונים)

פסיכולוגיה והתפתחות, ערכים וחגים); היו מי שציינו כי ההכשרה התמקדה בתפקיד עצמו ובתיאום ציפיות 

כלל אף עברו -בדרךבין הסניף לבין המטה ופחות בערכי התנועה, מפני שרוב הרכזים גדלו על ערכים אלה ו

  חפיפה עם קודמיהם בתפקיד.

מהתמיכה בתפקידם מצד התנועה (המזכ"ל, גם שביעות רצון גבוהה גם מהליווי וכמעט כל הרכזים הביעו 

הרכז הארצי, רכזים אחראיים, בעלי תפקידים שונים אחרים, כמו בוגרים של הסניף), הן במסגרת מפגשים 

"כל הזמן יש ובטלפון, ביוזמת המטה וביוזמת השטח, לפי העניין ( קבועים/מחייבים והן באופן ספונטני

  ואף בהתאם לטיב הקשר האישי. ,)אסיפות חובה של רכזים ובהן מעבירים לנו נהלים ודרישות"

פים, כמו משפחה, אין יום דוח"כולם עוזרים ו( "יש למי לפנות"בתנועות אחדות בלטה במיוחד התחושה כי 

"אפשר לצלצל חופשי לרכז הארצי, לפניות מהיר וכי ערוץ ההידברות פתוח תמיד ( ), כי המענהבלי טלפון"

: המדריכים הצעיריםהתנהלות ליווי דומה מצידם אל מול  תיארורוב רובם של הרכזים ). הקשר ישיר ורציף"

 כניות לקראת העתיד הקרוב והרחוק, במשוב על הפעילויות האחרונותונהלתיים וטכניים, בתיבעניינים מ

  ."ליווי שוטף"ובהפקת לקחים מהן וב
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כך, בניגוד מסוים לחוסר הבהירות ולחוסר האחידות בכל הנוגע להכשרה, נראה כי בעניין הליווי האישי 

  קיימת הקפדה רבה בכל התנועות.

מרכזי הדרכה ארציים פעילים המפיקים ומפיצים  רכזי התנועות תיארודומה המצב גם לגבי מרכז ההדרכה: 

"לקראת כל נושא חודשי ופעילות הדרכה ומערכי פעילויות שנתיים ותקופתיים באופן מסודר ( שפע חומרי

    .)שיא אני מקבלת חוברות הכנה על הנושא ממרכז ההדרכה"

שלהם במרכז ההדרכה ושל אנשי מרכז ההדרכה , רכזים רבים תיארו התנהלות של ביקורים הדדיים

ויותר מן הסוג הראשון, שכן מרכז ההדרכה מהווה גם מקום אם כי לא בהכרח על בסיס קבוע,  ,בסניפים

 ,אף שהוצגו העומדים בראש המרכזים כפעילים וכמתעניינים- ועל ,ש להרצאות, סדנאות וכדו'. עם זאתמפג

תנועות כי קיומם של מרכזי הדרכה אזוריים וסניפיים עשירים במידע, ובעיקר זמינות ההדגישו רכזים בכל 

), מייתרים עבורם את ההגעה הפיסית למרכז לעתיםרכה מקוון (מקיף ומרשים של חומרים במרכז הד

ההדרכה הארצי (ובפרט ביישובים מרוחקים), אך כי מתקיים קשר מתמשך ורציף תודות לביקורי אנשי 

טלפונית. רכזים ציינו גם שימוש  "קו הפתוח"בסניפים (כולל העברת פעולות לדוגמה) ול לעתיםההדרכה 

  סים). "ה ממקורות אחרים (מרכזיות פדגוגיות, הרשות המקומית ומתנבחומרי הדרכ

כנית ומעמדה של ת ,ידי רכזים רבים בקורת רוח: האחד- שני מאפיינים התנהלותיים נוספים צויינו על

כלל, אך ככזאת שמאפשרת מרחב פעולה לשיקול דעת של - הפעילויות המרכזית כמסגרת מנחה בדרך

רכי הסניף, יצירתיות ויוזמות מקומיות. אמנם, בחלק ניכר מהתנועות וה לצהרכזים (והמדריכים), התאמ

איננה היא מרכזית אחידה בתכניה מעבר לסניפים, אך -ממרכז ההדרכה תוכנית פעילות שנתית "יוצאת"

), ורכזים תיארו "פחות חשוב מאיפה תיקח, יותר חשוב מה תיקח"(בבחינת  "אחת והיחידה"מוכתבת #ַ 

חיבור וגיבוש תכנים וחות במקום, או רק סביב נושאים ספציפיים, או סביב ציר ערכי משותף תכניות המפות

"הביצוע עצמו יכול להיות שונה משבט לשבט בהתאם לדגשים פי גיל ומאפייני הקבוצות (-דיפרנציאליים  על

ועה ולגזור והענקת לגיטימציה, לפיכך, למדריכים לנסח מטרות ברוח ערכי התנ ,)ולניואנסים מקומיים"

"אנחנו, כרכזות, ; "הפעולות עצמן אינן נעולות לחלוטין, סומכים על האנשים בשטח"מהחומרים פעילויות (

כיווניים/שתפניים בין מרכז ההדרכה לבין - יחסים דו ,); השנילא מעודדות דווקא לקחת פעולה מוכנה"

כנית ההדרכה, תוך ובניית תהסניפים, שתיארו חלק מהרכזים, בחלק מהתנועות, שבהם הם משתתפים ב

  )."במרכז פתוחים להשמעת ולשמיעת דעות ועצות"התאמה גם לבקשות ולצרכים ספציפיים (

רכזים בתנועות אחדות (בודדות)  .אף שהתיאורים הנ"ל רווחים, אין הם נחלת כל התנועות והסניפים- על

"יש ז נתון, פחות או יותר ("י לופ-צדדי של יצירת חומרים והעברת מערכים מוכנים, ועל- תיארו תהליך חד

כלליים, לפני כל נושא יש השתלמות ורכזים שלי עוברים אותה, לפי -תכנית בת ארבעה נושאים ארציים

  ).לכל שכבה יש רציונל חינוכי שונה המותאם לה מראש"והנושא החודשי, 

שנות בשתי דומות נמצאו  ,שביעות הרצון מן הליווי וממרכז ההדרכה וכן, מצב לגבי ההכשרההתמונת 

  .הההערכ
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ושל  מדריכים צעיריםתיאורים אלה של הרכזים על תמיכת התנועה בהם עולים בקנה אחד עם דיווחיהם של 

בין בליווי ובהנחיה ובין בהצעת חומרי  - ש"ש: אלה, גם אלה וגם אלה שבעי רצון מתמיכת התנועה בהם 

  הדרכה.
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  דיון וסיכום
ככזאת שהעוגן  מותה של תנועת הנוער הישראלית הטיפוסיתדניתן לשרטט את  ,מן האמור עד כה

ם ברוח ערכי מגילת העצמאות, שמקיימת יהומניסטי האידיאולוגי שלה מבוסס על ערכים אוניברסאליים

כלל, שדוגלת ברוח ובעשייה התנדבותית מגוונת -מוסדות פנימיים והתנהלות ארגונית דמוקרטית בדרך

שמצהירה ומיישמת סולידאריות וסובלנות כלפי קבוצות שונות בתוכה ובתרומה לקהילתה ולחברה בכלל, 

ה סביבה, שמזמנת לצוותה ולחבריה אפשרויות להתנסויות, להתפתחות תפקידית ולמימוש עצמי יובאוכלוסי

  ושמקפידה על מערכי הכשרה, ליווי והדרכה מסודרים ורצופים.

ערכות חיצוניות בכלל, ומול מערכת החינוך עוד ניתן לקבוע, כי התנועות מקיימות אוטונומיה מול מ

  הפורמאלי בפרט, ומתנהלות על בסיס וולונטרי.

בגדול', תמונות דומות לגבי התנהלות התנועות. עם זאת, ניתן "שתי ההערכות, בשתי השנים, הניבו, 

שות להצביע על מספר מגמות של שינוי בין ההערכה הראשונה לשנייה, לקראת הלימה גבוהה יותר עם דרי

התקנה. כלומר, תנועות לקחו לתשומת ִלבן הערות והמלצות והראו, במידה כזאת או אחרת, מי יותר מי 

  עם תנאי התקנה. "התיישרות"פחות, 

בחלק מהתנועות הוותיקות, בעלות מסורת ארוכת שנים, כמעט שלא נמצאו שינויים, מעבר לשיפורים קלים. 

מקבעת את מעמדן התנועתי הבלתי  או לות ממצבתנראה, כי קיומה של מסורת מגובשת של התנה

במידה  הושפעו  - בהן חלק מהתנועות הקטנות, הדתיות, החרדיות והערביות - מעורער. תנועות אחרות

  ההערכה הראשונה ומהמלצותיה.ן רבה יותר מ

  

וני בין שלמאפיינים כמו גודל התנועה, מגזרה, מיקומי סניפיה, חילוניותה/דתיותה וייחודיותה אחראים 

מסוימות, מאידך. כך למשל נראה, כי בתנועות קטנות קיימים יחסים  בין תנועות דמיוןמחד, ול התנועות

קרובים יותר בין הסניפים ובין מטה התנועה ובעלי התפקידים השונים, וכן בין הסניפים לבין עצמם, עד כדי 

  יותר ומתנהלים בערוצים ממוסדים. אווירה משפחתית, בעוד שבתנועות הגדולות הקשרים הללו פורמאליים

גם עיקר אחיזתה של התנועה, במרכזים עירוניים או ביישובים קטנים ומרוחקים, משפיע מאוד על 

הצורך לגייס חניכים מול תנועות מתחרות והן מבחינת מעמדה -הן מבחינת הצורך/אי  - אליהההצטרפות 

למגעים ולמפגשים מגוונים, ולשילובם של אחרים כמו גם על האפשרויות  - ביישוב  מאליו- המסורתי המובן

   .ניפיתבפעילות הס

סניפים מאותה תנועה יכולים להיראות שונים למדי זה מזה (עירוני מהתיישבותי) ודומים, לעומת זאת, 

לסניפים בעלי מאפיינים משותפים (כמו גודל, פריפריאליות) מתנועות אחרות. ואכן, כאשר בוחנים את מידת 

נראה, כי סביב תנאי סף  ,על כל אחד מתנאי הסף שתוארו ,של התנועות תיתנועת-עקביותן התוךאחידותן ו

משמעית, ההופכת סניפים מאותה תנועה -חדו מובחנת ,בהירה, מסוימים מתגבשת התנהלות אחידה

מוקרטיה, מימוש עצמי, הכשרה, זיקה לחינוך פורמאלי), ואת התנועה ד(למשל, זה לזה לדומים מאוד 
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, מעצם מהותם, "מזמינים"תנאי סף אחרים  .ה לבעלת קוהרנטיות פנימית גבוהה וחזות אחידה וברורהעצמ

סובלנות, לתנועתית (כמו מעורבות חברתית, ההתייחסות למגילת העצמאות ו-שוני בין סניפים ושונות תוך

עשויות פחות תוך התנהלות צמודה אליה), מה שגורם לתנועות מסוימות להיראות כ ,הדגשת הייחודיות

 "רמת השטח,"מול  "רמת ההצהרה"ממקשה אחת. דבר זה בא לידי ביטוי גם, ובמיוחד, כאשר בוחנים את 

לגבי מגילת  ום סביר עד גבוה בין שתי רמות אלו (למשל,אישל תנועה. ואמנם, בתנועות מסוימות ניכר ת

תנועתית כוללנית ואם בשל  ) ובתנועות אחרות יש עדות לפערים, אם כהתנהלותמימוש עצמיוהעצמאות 

  דמוקרטיה, וולונטריות, זיקה לחינוך פורמאלי).  ,שונות גבוהה בין הסניפים (מעורבות וסולידאריות חברתית

למרות שכל התנועות עונות לתנאי התקנה, קיימים ביניהן הבדלים משמעותיים, המצביעים על  ואמנם,

ים מסוימים, כמו מימוש עצמי, נמצאים גבוה בכל משתנושונות רבה וטווח רחב של התנהלות תנועתית, 

-אחרים, כמו  דמוקרטיה, חינוך על הגיל), אך משתנים עםומתעצמים התנועות ואימננטיים להווייתן (ועולים 

זוכים לווריאציות רבות. אבחנה זו רלוונטית במיוחד לגבי תנועות  ,פי מגילת העצמאות וחינוך בלתי פורמאלי

ורבות רכי שלהן יש רמות גבוהות של ִמרכיב אחד או אחדים (למשל, מימוש עצמי, מעשבפרופיל החינוכי/ע

  רכיב אחר.מחברתית) ורמות נמוכות של 

- םסמכויותיהו םאופן פעולת ,םבחירתדרכי  - םסניפים ובתנועה והתנהלותב הגופים הייצוגייםשל  ם טיב

בתנועות בעלות (מוסדות ו גופים קיומם של- מבטאים את אופייה הדמוקרטי של תנועת נוער. ואכן, קיומם/אי

מועצת חניכים  כמו, למשל, גופים ייצוגיים נבחרים או ברובם מסורת דמוקרטית פועלים כמעט בכל הסניפים

תנועות גדולות לפעמים בו ,סניפית של השכבה הבוגרת בלבד ו/או של חניכים צעירים, מועצת חניכים ארצית

בסניפים ובכלל התנועה), בעלי הזכאות ( אליהם הלי הבחירהונ ,)ות שונותועד , גם מועצת חניכים אזורית

טת "בשי - אופן קבלת ההחלטות (בהצבעה  לבחור ולהיבחר (חניכי השכבה הבוגרת בלבד או גם הצעירה),

מבחינים בין תנועות וגם בין  סמכויות החלטה (גוף מחליט או רק מייעץ)ו הרוב קובע" או באמצעות שכנוע)

התנועות, נראה כי תהליך הבניית המוסדות הייצוגיים מבמספר סניפים, בחלק  בתוך אותה תנועה. סניפים

לייצר הזדמנויות לאימון  במטרה ,זאתלא נשלם עדיין ויש צורך בחידוד הסמכויות ובחיזוק גופים אלה. 

בעיות בדרך באזרחות פעילה, להפעלת מוסדות דמוקרטיים ולהבנת תהליכיהם, ולחיזוק האמונה בפתרון 

  דמוקרטית.

בעוד  .א מרכיב מרכזי בשונות בין התנועותימהווה גם ה וליטית/הפוליטית של התנועהפהזהות ה*

פוליטיות מתמקדים בנושאים חברתיים ואקטואליים (שוויון חברתי, ערכים הומאניים נועות ה*שבת

מהווים הדיונים הפוליטיים  וליטיותהרי שבתנועות הפאוניברסאליים) ונמנעים מעיסוק בנושאים הפוליטיים, 

  וההשתתפות בעצרות והפגנות חלק אינטגראלי מפעילות התנועה.

המורכבות הפוליטית והצורך להלך בין הטיפות באים לידי ביטוי רב יותר בתנועות הערביות, אשר פועלות 

ית של האוכלוסייה במציאות אידיאולוגית מורכבת ובתוך לחצים סותרים לא פשוטים (מחד, הזהות הפלשתינ

הערבית בישראל, ומאידך ההשתייכות האזרחית למדינת ישראל; מחד, לחצים ותחרות מצד תנועות 

יהודית). ניכר כי הן מבקשות -מה שהם תופסים כעין בוחנת של החברה הישראלית -בדלניות יותר, ומאידך 

ראל, מאידך) מבלי להיגרר קיום במדינת יש-לאמץ עקרונות משני הצדדים (זהות פלשתינית מחד, ודו
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הימנעות מגלישה לעמדות  לצדידי הצפת העניינים, - לקיצוניות, עליה ייאלצו לשלם מחיר באחד הצדדים. על

מכאן או מכאן, מנסים ראשי התנועה ליצור מרחב פעולה שבו יתאפשר לקדם רעיונות וערכים  ניותקיצו

  כולה. ישראלית - במטרה להשפיע על הצעירים ועל החברה הערבית

עומד על סדר יומן  אף שהנושא-על,איננה אחידה ידי התנועות למעורבות חברתית-גם הפרשנות הניתנת על

איסוף מזון וחלוקתו והוא בא לידי ביטוי ב. נפח נכבד מהפעילות הוא מן הסוג של גמילות חסדים ןלושל כ

מהתנועות) הן פעולות התנדבות נדירות יותר (אם כי קיימות בחלק  .מול אוכלוסיות במצוקה פעילויותבו

- רכי האוכלוסייה, מתוך מפגש דיאלוגי, וכחיבור ממשי, שיש בו גם הדדיות, דוווסיוע אשר באות כמענה לצ

כיווניות וקבלה, ולא רק נתינה. אמירה חברתית משמעותית השואפת לחולל שינוי חברתי (כמו למשל 

או  ,ה נזקקתיממש לאורך זמן בקרב אוכלוסיהכשרת אליטות מקומיות בשכבות חלשות, התערבבות של 

 מאפיינת) , כלומר במקומות שאף אחד אחר לא מגיע אליהם"קצה העולם שמאלה"מתן מענה במה שנקרא 

  . רק חלק מהתנועות

ובלנות, והמפגשים הנערכים תחת כותרותיהן, מתורגמים באופן סהוגם נושא הסולידאריות  ,בדומה לכך

הסניפים והתנועות המקפידים לצאת  . באותםהתנוע האותניפים שונים של שונה בין התנועות ואף בס

ולהיפגש עם אוכלוסיות אחרות, לרוב נושאים המפגשים  אופי של התנדבות ועזרה ופחות של למידה מן 

עמו. ההתלהבות והמסירות מצד המשתתפים (וניתן להעריך כי גם מצד חלק  "התערבבות"האחר או של 

כי מדובר בפעולות חשובות המגבירות את הסולידאריות  ות) מראל פעולות ההתנדבותר מן הנמענים שניכ

הקהילתית (ואמנם, מדריכים צעירים וחניכים ראו בסולידאריות את המאפיין הבולט ביותר בעשייתם). בחלק 

ית  ביקורים אלה נושאים גוון של טקסיות וסמליות יותר ממהות חברתית אמית כי עם זאת, ,מהמקרים נראה

("יש לנו מפגשים עם תנועות נוער יהודיות, פעם ביקרנו אצלם בקיבוץ ליד הגבול, ופעם הם ביקרו אצלנו, 

  בנוסף לביקור משותף בתיאטרון הקאמרי"). 

מתרחשים, או  מפגשים עם אוכלוסיות מיוחדות, או שילובן, אינם בולטים בכל התנועות אלאנוסף לכך, 

חשוב לציין  .ורק מעט כמיזמים ויוזמות העומדים בפני עצמם ,נדבות, במסגרת פעולות ההת"מניםדמז"

 הפער בהקשר זה, כי ניכר פער בתנועות אחדות בין הצהרה למעשה, אך כי במקרים לא מעטים נובע

יישומן של כוונות כאלה ביישובים קטנים ומרוחקים, שהאג'נדה שלהם - מנסיבות ולא מאידיאולוגיה (כמו אי

אך מעצם היותם יישוביים הם סגורים בתוך עצמם, עם  המאפיינים של שידוך  ,תיחותיכולה להיות של פ

עם זאת, מהתנהלותן של תנועות מסוימות ניתן ללמוד, כי  .בלתי נמנע בין היישוב ובין התנועה בו)

האידיאולוגיה משמעותית מאוד לאופן המימוש של עניין זה: כך, למשל, נראה שתנועה שנמנעת מזיהוי 

טי או מפלגתי פותחת פתח להשתתפות בפועל ממש של קבוצות שונות בה  ("האוכלוסייה כאן מאוד פולי

לופין, אף אחד לא מפריע לשני"), או, לח מעורבת, יש שמאלנים, יש ימנים, שומרי מסורת וחילונים, אבל

תנועות אף זיהוייה ומיקומה בצד מוגדר של המפה הפוליטית איננה נמנעת ממפגשים עם - תנועה שעל

גג -שכן תנועה הנותנת קורת-מהצד האחר של המפה ("ואפילו בתקופות סוערות/רגישות פוליטית"), לא כל

  עירוני וקיבוצי, דרוזי וערבי. - למגזרים שונים 
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ייחוד אידיאולוגי מוגדר משפיע על  הרכב החניכים בתנועה ומגדיר למעשה את מי שיימנה עליה (במגזר 

במידה גם את - דתיים/חרדים וכו'),  ובה - רוזים, ובתנועות הדתיות/חרדיות ערבים וד -דרוזי -הערבי

הקהילה/האוכלוסייה שאיתה יהיו במגע במסגרת פעילויות ההתנדבות והיישוג החברתי ואת מ שאי 

לא תלויה או  הייחוד האידיאולוגי את ההתייחסות למגילת העצמאות (כן קובע ,כן-כמוהסולידאריות. 

  לערכיה, או בדגש על הערכים המתאימים). בסניפים, חינוך

מרבית הרכזים, מעבר לתנועות, ידעו להציג את ייחודיות תנועתם והפגינו התלהבות, אמונה ודבקות. עם 

אף -על כלומר,; ולים במעשיםקושי להמיר ערכים גדו יה לתרגום סמלי, שטוח ולא ייחודיהנטי זאת, בלטו

ה של הפיכת אידיאולוגיה לכלי מעשי, המתאים לגילאים שונים הבקיאות וההתלהבות היו ההסבר וההדגמ

, נראה כי הדמיון בין התנועות עולה על השוני ביניהן, "בגדול"ולקבוצות שונות, חוליה חלשה. יתרה מזאת, 

עם האג'נדה/הַתקנה של תנועות  "מתיישרות"ולא רק ברמת השטח אלא גם ברמת ההצהרה; מרביתן 

זה מפליא שחלק מן הרכזים שרואיינו התקשו לזהות/לנסח את הייחודיות הערכית הנוער, ולכן אולי אין 

(להבדיל מאידיאולוגית) של תנועתם, וטענו כי מבחינה זו היא איננה שונה מיתר התנועות ("היום האידיאלים 

ער זה של כל תנועות הנוער זה אותו דבר, אני לא יודע להצביע על משהו מיוחד, המטרות של כל תנועות הנו

ערך ומודולאריות, ברובן גם מתקיימים זה -אותו דבר"). רוב התנועות מציעות לחניכיהן שלל פעילויות שוות

לצד זה ערכים שיוכיים וערכים הישגיים ומרביתן נראות כמי שבאו לעודד מחויבות לקהילה בקרב הנוער. 

חברותא, מצד שני, בפעילותן ואכן, ברובן לא ברור המשקל היחסי של האידיאולוגיה מצד אחד, ושל ה

  (ובמכלול המניעים של בני הנוער להצטרף אליהן).

במרבית המקרים הפכו החניכים ַלמהות; קרי, פיתוח הפרט, על המערכת הערכית שלו,  כיגם,  נראה

וחיברותו מבחינה רגשית ומוסרית, כמו גם מבחינת מיומנויות וַדעת, או במילים אחרות: שימוש בקבוצה כדי 

ח את היחיד. כך, היחס בין תרבות אקספרסיבית, המבוססת על הפגה ופנאי, לבין משימתיות ויצרנות, לפת

  התנועות.  ביןמבחין גם הוא השואפות לטפח מודעות חברתית, קהילתיות ואזרחות טובה, 

שלהם כמו גם של  - כזכור, דיברו כמעט כל הרכזים בשבחי ההזדמנויות שפותחת התנועה למימוש עצמי 

, שבה שלבים "אבולוציונית"ברים צעירים מהם בתנועה. בפרט נכון הדבר לגבי תנועות שמיישמות גישה ח

שמציעות   - מפשוטות למורכבות ותובעניות  -  שונותידי פעילויות -ת מיוצגים עלשונים בהתפתחות החברתי

   .שונים ולתחומי התעניינות ביטוי לכישרונותופעולות מגוון רחב של 

להשפיע, לחולל שינוי, להעניק, לשפר, לחזק,  - עותיים במימוש העצמי היוו תחושת הייעוד צדדים משמ

. חשוב "וזו תורמת לי ,אני תורם לתנועה/לכלל"ותחושת ההדדיות בין היחיד והתנועה, בבחינת  - "להציל"

ערבית לזכור כי בחלק מהתנועות ומהסניפים (בפרט תנועות חרדיות, תנועות השייכות למגזר דובר ה

ישובים קטנים ופריפריאליים) מדובר במסגרת כמעט יחידה עבור הנוער והילדים ביישובם, קל יותנועות ב

וחומר המסגרת היחידה שבה הם עשויים לחוות התנסויות החורגות מהחינוך הפורמאלי ומחיי המשפחה, 

ופשית והתנהגות של ומכאן חשיבותם הרבה. עם זאת, שילוב נורמות התנהגות שונות ועידוד התנסות ח

ניסוי וטעייה, כמאפיינים חשובים של תנועת נוער, לא בלטו במיוחד באף אחת מן התנועות (גם אם כן 

  הופיעו בהן ברמות שונות).
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נושא ההכשרה והליווי של הרכזים, המדריכים הבוגרים והמדריכים הצעירים הינו גורם בעל משמעות רבה 

ואכן, כמחצית מן התנועות מפעילות מערך הכשרות מפותח,  בהקשר של פיתוח עצמי של המדריכים.

מובנה, נרחב וממוסד, שמשמעו קיומם של מסלול הכשרה והדרכות לקראת כל שלב או תפקיד (רכז, מד"צ 

השתלמויות, ימי עיון וסמינרים לאורך השנה, תוך  -וכן לקראת תפקידים ספציפיים, כמו קומונרים) ובנוסף 

האחרות מפעילות גם הן הכשרה ממוסדת למדריכים הצעירים, ואילו לתפקידים  כדי מילוי התפקידים;

  "הגבוהים" (כדוגמת רכז סניף) ההכשרה הניתנת אינה קבועה והיא משתנה בהתאם לצרכים וליכולות.

בניגוד מסוים לחוסר האחידות בכל הנוגע למערך ההכשרה, נראה כי בעניין הליווי האישי קיימת הקפדה 

נועות. מרכז ההדרכה מפתח ומפיץ חומרי הדרכה לשימוש הצוותים השונים והרכזים מציינים רבה בכל הת

ווחו על  ימרכז ההדרכה במהלך עבודתם. מדריכים צעירים ומתנדבי שנת השירות ד אנשי מצדאת הליווי 

בהצעת  בין בליווי ובהנחיה ובין -מערך ליווי אישי וקבוצתי והביעו שביעות רצון מתמיכת התנועה בהם 

  חומרי הדרכה.

מדד/מאפיין מעניין נוסף שעולה מן התיאורים הוא חי ת/חיוניות התנועה או, לחלופין, מידת הפעילותיות 

התנועתית, ומתאימים להימנות עליו משתנים כמו גודל וסוגי הסניפים (סניפים רבים עם מעט חניכים, או 

- (פעילות סובבת "בית"), תפיסת הסניף/התנועה כ"חלשים"/"חזקים"מעט סניפים עם חניכים רבים; סניפים 

סניף), היקף ואינטנסיביות עבודת המדריכים הצעירים (הנחשבים לשלב הקלאסי של תנועת נוער או ל"לב 

הפועם של התנועה"), פעילות בוגרים, היקף ההגשמה, וגם משתנים כמו משך החברות הממוצע בתנועה, 

  עולות בשבוע וכדו'. שיעור ההשתתפות בפעולותיה, מספר הפ

בזכות מהותן  -אף הבדלים ניכרים ביניהן בהתנהלות ובאמצעים, מכוונות כל תנועות הנוער -על כי ,נראה

להיבטים  -לי אליים העוסקים בחינוך נוער לצד החינוך הפורמאושיטתן הייחודית כגופים בלתי פורמ

צעירים, ומהוות לכן גורם חינוכי משמעותי חברתיים, רגשיים ומוסריים בעיצוב דמותם ומיומנויותיהם של 

  ואלטרנטיבה ערכית לפעילות של נוער במרכז ובפריפריה.
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  : יישובים שהשתתפו במיצ"ב תשס"ה1נספח 
 יפו-תל אביב פדואל מרום גולן כוכב השחר גבעת חיים (איחוד) אבו ג'ווייעד (שבט)

 תל מונד פוריידיס מרכז שפירא כוכב יאיר חיים (מאוחד).ג אבו גוש

 תל שבע פסגות משהד כוכב יעקב גבעת עדה אבו סנאן

 תמרה פסוטה משואה כמאנה גבעתיים אבוקורינאת (שבט)

  פרוד מתן כסיפה גדרה אבו רובייעה (שבט)

   צביה נאות הכיכר טבאש-כעביה גורנות הגליל אבטין

   צוחר נאות מרדכי כפר אדומים גילון אביחיל

   צופית נאעורה לוםכפר ב ג'לג'וליה אביטל

   צנדלה נהריה כפר ברא גן נר אבן שמואל

   צפריה נופית כפר גלים גני תקווה אבני חפץ

   קבוצת יבנה נחף כפר גלעדי ת 'ג פחם-אום אל

   קדומים ניל''י כפר המכבי קיבוץ)ג'ת ( אור עקיבא

   קדימה ניצנים כפר הרא''ה כרמל- דאלית אל שבט)( אטרש

   קדרון ניר גלים כפר ויתקין הדבור איילת השחר

   צאנע -קודייראת א ניר עם כפר ורדים דבוריה אכסאל

   קלנסווה ניר צבי כפר חב"ד דולב אלון מורה

   חריש- קציר נס ציונה כפר כמא דייר חנא עד-אלי

   קצרין נען כפר כנא דפנה אליכין

   קריית ארבע נצר סרני כפר מל''ל הוד השרון אליפלט

   קריית טבעון נצרת עילית כפר מנחם שבט)(ואשלה הו אליקים

   קריית מוצקין נשר כפר סילבר הזורע אלעד

   קריית עקרון נתניה כפר סירקין הרצליה אעבלין

   קרני שומרון סאסא כפר קאסם זמר אעצם) שבט)

   קשת סח'נין כפר שמריהו חורה אשבל

   ציוןראשון ל שבט)(סייד  כפר תבור חיננית טל מנשה אשדוד

   רבבה סלמה כרמיאל חיפה גרביה- באקה אל

   רחובות ספיר לביא חלמיש באר יעקב

   ריחאניה ע'ג'ר לקיה חספין באר שבע

   ריינה עופרה מבשרת ציון חצור הגלילית בית ברל

   רכסים עילוט כרום-מג'ד אל חשמונאים בית דגן

   רמלה אסד-עין אל מגדל טורעאן בית חורון

   רמת אפעל עין גדי מגן בעמק)( טייבה בית חשמונאי

   רמת הכובש עין החורש מדרשת רופין טירת כרמל שער חפר-יצחק-בית

   רמת ישי עין השופט מודיעין טלמון נריה בית רבן

   שבי שומרון עין חרוד (איחוד) מוקייבלה יזרעאל)(טמרה  בית שאן

   שגב עין חרוד (מאוחד) מורשת ג'ת-יאנוח בית שמש

   שלום-שגב עין קנייא מירון יגור עילית ביתר

   שדרות עינת עזאזמה- מסעודין אל יד מרדכי בני יהודה

   שוהם עכו מעברות יטבתה בסמ''ה

   שיזפון נווה סמדר עמיקם מעונה יקיר בענה

   שילה עמיר מעיליא יראון ברכיה

   שכניה עמנואל מעלה אפרים ירוחם בת חפר

   שעלבים פיאעס מעלה מכמש ירושלים גבים

   שפיר עפולה תרשיחא-מעלות כאבול גבעת אבני

   שקד עשרת מצפה יריחו כדורי גבעת זאב
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  ו: יישובים שהשתתפו במיצ"ב תשס" 2נספח 
  

 קריית גת סוסיה מגדל תפן טייבה גבעת עדה-בנימינה אבן יהודה

 קריית ים סעד מדרשת בן גוריון טירה בסמת טבעון אופקים

 קריית מלאכי עברון רעות-מכבים-מודיעין טל שחר יםבת  אור יהודה

 קריית שמונה עוזייר מזכרת בתיה יבנאל גבע בנים אורנית

 קרני שומרון עומר מזרע יבנה גבעת אלה אזור

 ראמה עיילבון מזרעה נווה אפרים- יהוד גבעת שמואל אילון

 ראש העין עיינות מטולה יסוד המעלה מכר-ג'דיידה אילת

 ראש פינה עין גב מייסר יסודות ג'ולס אלון שבות

 ראש צורים עין המפרץ מיתר יפיע גילת אלוני יצחק

 רגבה בי"ס חקלאי -עין כרם מנשית זבדה יפעת גינוסר אלפי מנשה

 רהט עין כרמל מסילות יקנעם עילית גיניגר אלקנה

 רומאנה עין מאהל מסלול ירושלים גן יבנה אמונים

 רומת הייב עין ראפה מסעדה ירכא גן שמואל אפיקים

 רחוב עין שמר מעגלים היג'א- כאוכב אבו אל זרקא- ג'סר א אפק

 רמת אפעל עראבה מעגן מיכאל כברי געש אפרתה

 רמת גן עראמשה מעלה אדומים כנות ג'ש (גוש חלב) אריאל

 רמת השרון ערד מעלה החמישה כנרת (קבוצה) גשר הזיו אשדות יעקב איחוד

 רעננה ערערה מעלה עירון סמיע- כסרא ה א'דגני אשל הנשיא

 גנם-אום אל-שבלי בנגב-ערערה תרשיחא-מעלות כפר האורנים דימונה אשקלון

 שדה אליהו עתלית מצפה רמון כפר יאסיף דיר אל אסד באר טוביה

 שדה יעקב עתניאל מקווה ישראל כפר יהושע הושעיה נוג'ידאת-בועיינה

 שובל פקיעין (בוקייעה) שוהםמרכז  כפר יונה הר אדר בוקעאתא

 שייח' דנון כרכור-פרדס חנה משאבי שדה כפר יעבץ הרדוף מכסור-ביר אל

 שלומי פרדסייה נהורה כפר מימון זכרון יעקב בית אורן

 שמשית פתח תקווה נהלל כפר מנדא זמרת בית אל

 שעב צור הדסה נווה איתן כפר מצר זרזיר בית אריה

 שפיים צור משה ווה ירקנ כפר סבא חדרה בית ג'ן

 שפרעם קדימה-צורן נווה שלום כפר קרע ח'ואלד (שבט) בית הגדי

 שריד צלפון נחלים כרם מהר"ל חולון בית זרע

 יפו-תל אביב צפת נחם להבים חורפיש בית יהושע

 תל יצחק צרעה ניין לוד חירות בית קמה

 למיםת קיבוץ מרחביה ניר עציון לפיד חמאם בן שמן (כפר נוער)

 תנובות קיסריה נצרת מאיר שפיה חמדיה בני ברק

 תקוע קליה נתיבות מבועים חפץ חיים בני דרור

  קריית אונו סאג'ור מגאר חצרים בני עטרות

  קריית אתא סביון מגדל העמק טבריה בני עי"ש

  קריית ביאליק סולם מג'דל שמס זנגרייה-טובא בני ציון

  


