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  הממצאיםתקציר 

  רקעא. 

גנים בשנת בהחלה לפעול בבתי הספר היסודיים ו(צהרי יום להעשרה ולהזנה) ציל"ה תכנית 

ה המרכזית, כפי תמטר. ועדת טרכטנברגשל המלצות ההלימודים תשע"ג, כחלק מיישום 

"צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי שהוגדרה על ידי קובעי המדיניות, היא 

תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים שונים כמנוף למוביליות חברתית,  8-3

  .בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי ובתחום ההזנה"

העשרה חינוכית וחברתית לפעילויות  בבתי הספרו שבמסגרת הזמן המוקצב לתכנית נע

  .הזנהוכן  עילות תלמידים והורים, פפעילות לימודית בקבוצות קטנות ,בקבוצות קטנות

יישום שהתמקדה בהערכה איכותנית  - החלה בשנת הלימודים תשע"גערכת התכנית ה

בתי ספר התכנית בבתי הספר. בתשע"ד נוספה הערכה כמותית והתרחבה להערכת ציל"ה ב

תכנית ם הנוגעים לממצאיה בלבד.בבתי הספר גנים. הדוח הנוכחי מתמקד בהערכת ציל"ה בו

  ילדים מוצגים בדוח נפרד.הציל"ה בגני 

בבתי ספר שהתכנית לא ו(באופן מלא המחקר מתייחס לבתי ספר שהופעלה בהם ציל"ה 

  .השלמה ליוח"א)בהם בתור פעלה 

  אוכלוסיית ההערכהב. 

הכוונה הייתה לחזור לבתי ספר  בתי ספר. 10-ההערכה האיכותנית כללה ראיונות ב

בהערכה  שהשתתפו בהערכה בתשע"ג, אולם בשל נשירה חלקית של בתי ספר מהתכנית,

בכל בית ספר  חדשים. 4בתי ספר שהשתתפו בהערכה בתשע"ג ועוד  6נוכחית השתתפו ה

  . ומפקח אחד יםירשותרכזים  5נערכו ראיונות עם כמו כן ספרי. -ביתהרכז המנהל והרואיין 

פנתה לכלל בתי הספר שהשתתפו בתכנית בתשע"ד או בתשע"ג (למעט הערכה הכמותית ה

 ., כהשלמה ליוח"א)בשבוע בהם ציל"ה יום אחד בלבדפעלה ספר ש בירושלים ובתיבתי ספר 

   ).היענות 75%( מנהלים 341רואיינו 

  :כמה מגבלות הערכה הכמותיתל

, כך שבתשע"ד באוכלוסיית בתי הספר שבתכנית נרשמה תחלופהבין תשע"ג לתשע"ד  .1

ערכה הה .מספר בתי הספר שהשתתפו בה היה נמוך בהשוואה למספרם בתשע"ג

ועל כן התשובות  ,בשנה זובציל"ה  השתתפהשבתשע"ד מתבססת על אוכלוסייה 

בחרו שאלא את אלה  ,לתכניתשיועדו את כלל בתי הספר  אינן מייצגותתקבלו הש

  .בה בתשע"דלהשתתף 



 

   5                                     תשע"ד                           בשנה"ל , ציל"ה בבתי הספרתכנית 

 

בתי איון בקרב ילרהיענות -איבסירוב או בבמהלך ניסיונות התשאול הטלפוני נתקלנו  .2

  ).47%( תנמוך יחסיעל כן שיעור ההשבה בקבוצה זו  ,ספר חרדיים

מרבית  ואל רשויותב .3-1 לאשכולות למ"סות המשתייכ רשויותתכנית ציל"ה הופעלה ב .3

. בבתי ספר דוברי עברית חרדיים עברית יערבית או דובר ידובר הם פרהסתי ב

  . במשותףנתוניהם מוצגים קטנה ואפוא נסקרים הדתיים קבוצת -ממלכתיים וממלכתיים

 .יציבות בנתונים-אישוי לגרום לע ות האחרונותבוצשתי הקבהמשיבים הקטן של  םמספר .4

נתונים  עםמומלץ להצליבם לפני הסקת מסקנות מהממצאים המוצגים בדוח  ,לפיכך

  .ידועים נוספים

  עיקרי הממצאיםג. 

  ה ב מתכונת הפעילותוציל"ה היערכות לפתיחת תכנית 

מוצלחת  הרשותיתיתה ההיערכות יה תשע"דהאיכותני טענו כי ב מחקרברוב המרואיינים  •

מגעים מוקדמים ושיתופי פעולה  בזכותבהשוואה לשנת היישום הראשונה, בעיקר  ,יותר

) למשל ,הורים (בגיוס מורים ומדריכיםההספר, הפיקוח �ועדי  בתיבין לת יובין הרשו

היערכות מוקדמת היערך לשניאותו יים רשותהזכיינים/הרכזים ה שלטוב ה נםרצובזכות ו

מבתי הספר החלה  90%-ביותר מ ,למרות זאת .אף טרם קבלת האישור התקציבי

הפעלתה התעכבה משום המרואיינים לטענת התכנית לפעול לאחר חודש ספטמבר. 

האיחור  .תהנחיות פעיל�במתן ולתשע"ד באישור התקציב איחר משרד החינוך ש

והן  ,הורי הילדים, שנדרשו לארגן מסגרת חלופית זמנית ן עלקשה ההתכנית הִ  בפתיחת

  .תכנית פעילותוחוגים  גיוס אנשי צוות וגיבושבנוגע לעל בתי הספר והזכיינים 

בתי ספר דוברי בקבוצות  2.4 בכל בית ספר: בממוצע פעלו בציל"הסקרים הנלפי דיווחי  •

בבתי קבוצות  4.6-ים ויקבוצות בבתי ספר חרד 3, דתיים-לכתייםעברית ממלכתיים וממ

 13%- : בשל התכנית ספר דוברי ערבית. מיעוט מהקבוצות לא תאמו את קהל היעד

ן במסגרת קצת( הםב הנמצאות ציל"ה גם בכיתות גןפעלה ם יספר החרדיהמבתי 

התכנית פעלה ערבית הים ודוברי ימבתי הספר החרד 3%-4%-וב ,)חטיבות צעירות

 ו'.-בשכבות ג'

  היבטים פדגוגיים

ומעלה בקבוצות האוכלוסייה שנבדקו) נכתבה תכנית עבודה  83%הספר ( בתיברוב  •

 שנתית לתכנון פעילות ציל"ה בבית הספר.

בסדר קבוע: ארוחת צהריים, רכיב לימודי ורכיב  ,ציל"ה חולקה לשלושה רכיבים פעילות •

בין  ול צתההוקוהכנת שיעורי בית, סיוע בכלל בעיקר  הרכיב הלימודיהפגתי. - העשרתי
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מבתי ספר  80%-תגבור או סיוע לימודי (כגם מבתי הספר ניתן  רבים. בשעה לשעה חצי

מבתי  57%-ים וימבתי ספר חרד 63%, דתיים- לכתייםממלכתיים וממ -  דוברי עברית

פרטני קושי במתן מענה  הועלהספר דוברי ערבית). עם זאת, בראיונות האיכותניים 

 הקבוצות הגדולות. בשללתלמידים 

הפעילות של ציל"ה בבית במסגרת  או תכנית העשרה חוג פעלומבתי הספר  90%- בכ •

מהראיונות האיכותניים התברר כי יותר מחוג אחד.  פעלבכשני שלישים מהם  .הספר

ידי צוות המדריכות ב כמה מהםהפעלה של  בזכותתדירות גבוהה של חוגים התאפשרה 

 חוגי אמנויות וחוגי ספורטהנפוצים ביותר היו . הקבוע של ציל"ה או מורות בית הספר

  מפגש עם בעלי חיים. כלל לרוב שמדעים, ואחריהם החוג ל ,מסוגים שונים

שביעות הרצון של המנהלים מחוגי ההעשרה משתנה לפי קבוצות האוכלוסייה: רוב  •

 55%) ורק תייםד- לכתייםוממ יםדוברי עברית (חרדיים, ממלכתיהמרואיינים בבתי ספר 

 .יםמהחוגמאוד דוברי ערבית הביעו שביעות רצון רבה או רבה המרואיינים בבתי ספר מ

 , עקב התקציבקיום פעולות רוחב והפקת אירועי שיאב קושי דווח עללהעשרה  נוגעב

 בתי ספרבמרואיינים והפחתת מספר המסגרות הפעילות בציל"ה. עם זאת, המצומצם 

 .פעילויות ההעשרהשל ובאיכות שיפור במגוון כי חל  ציינוערבית  ידובר

  צוות ציל"ה

 43%- , בדתיים- לכתייםממלכתיים וממ דוברי עבריתמבתי ספר  6%- ב רכזי ציל"ה: •

מנהל בית הספר שימש ערבית המבתי הספר דוברי  18%-ם ובימבתי הספר החרדי

עברית ובעשירית מבתי הספר דוברי ה. בכרבע מבתי הספר דוברי רכז לתכנית ציל"הכ

בתי הספר מילאו את התפקיד  שאר. באדם חיצוני לתפקיד רכז התכניתערבית מונה ה

 .מצוות בית הספרשונים בעלי תפקידים 

'רציניים' יותר,  השנהמרבית המנהלים והרכזים הצהירו כי המדריכים היו מדריכי ציל"ה:  •

 אתר נטלפשר קודמת אִ היצירתיים ובעלי יוזמה, כי צמצום מספר הקבוצות ביחס לשנה 

וכי ניסיון והיכרות קודמת של מדריכים עם  יותר, הטובים את קיהעסלכוח האדם ו

נתנו דוברי עברית בבתי ספר תלמידים גרמו להם "לשפר את הביצועים". מנהלים 

דוברי ערבית בבתי ספר ). לעומתם, מנהלים 97%-94%( למדריכים גבוהיםמשובים 

להתייעל  שאיפהולבמקביל להתנסות  .)59%( בהרבההערכות נמוכות  למדריכיםהעניקו 

 בתי ספר מבתי הספר, בעיקר 39%- דווח על תחלופת מדריכים במהלך שנת הפעילות ב

תחלופה להעיקרית  הסיבהבבתי ספר דוברי ערבית  דוברי ערבית.בתי ספר ם ויחרדי

 משפחתית או בריאותית. הסיבה הייתהים יובבתי ספר חרד ,תה כלכליתיהי
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  הצדדים המעורבים בהפעלת ציל"הבין לין יחסי גומ

 שיתוף פעולה ניכר בין מחנכים למדריכים ציינוהמרואיינים  ,האיכותניבמחקר  •

 . (בהשוואה לשנה הראשונה) ועמדות חיוביות מצד מחנכים כלפי התכנית

בתי ו דתיים-לכתייםממלכתיים וממ - עברית הדוברי ספר הבתי של מכריע ה םברוב •

מפגשי דיווחו מנהלים על  ,יםיחרדהספר הכמחצית מבתי בורק  ,ערביתהדוברי ספר ה

ובכללם הפגישות התמקדו בנושאים לוגיסטיים ( .עבודה מתוכננים עם רכזי ציל"ה

עיסוק תקציב) ובתיאום בין הלימודים הכיתתיים לבין התמיכה הלימודית במסגרת ציל"ה. 

דווח  ,עבודה ומעקב אחר יישומהבניית תכנית  ובכלל זהכני הפעילות של ציל"ה, ובת

 במידה נמוכה יחסית.

רכז אזור או רכז מטעם ספרי על ידי -ניטור בית נעשה )או יותר 83%ברוב בתי הספר ( •

. כשני שלישים עד כשלושה רבעים מהמנהלים העריכו את ברשותהזכיין של ציל"ה 

 ד או טוב". וכ"טוב מאשהתקבל מהם המענה 

 ובתי ספר דוברי עברית תיארבורכזים מנהלים : הפיקוח ועם קשר עם הרשות המקומית •

 בבתי ספר ואילו ,הרשות המקומיתהפיקוח ועם עם  ,בעל אופי ִמנהלי בלבד ,קשר קלוש

בהשקת מעורבת הרשות ובו (עם שני הגופים יותר קצת תדיר ערבית תואר קשר  ידובר

להוציא  ,להערכה בבתי הספר תהזכו, , בסוגיות של כוח אדם ובבחירת ההעשרהתכניתה

והמפקח מעורב בהגשת תכנית  ריכוזית מדי תה ההתנהלותישני מקרים, שבהם הי

 ).העבודה

בבתי ספר  מנהלים השפעות נתפסות של ציל"ה על התלמידים המשתתפים בה: •

תזונה נכונה, השפעות ניכרות על התלמידים בהיבטים של ציינו  םיחרדידוברי עברית 

 83%( התנהגות, הכנת שיעורי בית ומוטיבציה להצלחה בלימודיםנורמות והרגלי 

 דוברי עברית בתי ספרבעל השפעה לטובה בהיבטים אלו). מנהלים  וומעלה דיווח

העריכו כי ניכרת  דוברי ערבית בבתי ספר ומנהלים דתיים-לכתייםממלכתיים וממ

איונות ברבהתאמה).  ,71%- ו 78%( הכנת שיעורי ביתהשפעה בעיקר בהיבט של 

בנסיבות לא  גיבוש חברתי עקב השהייה הממושכת יחד ציינו גםהמרואיינים האיכותניים, 

בביטחון  שבאו לידי ביטוי רגשי והעצמה אישית-שיפור חברתי ,תפורמליות ולא תחרותיו

בריאות  ,סדר וניקיון ,אחריות ,שיתוף גוןהקניית דרך ארץ וערכים כ ,עצמי גבוה יותר

הקשר בין בית הספר לתלמיד בעקבות השהייה בו  ה שלחיזוק והעמקוכן  ,הואכילה נכונ

להורים עובדים מתאפשר להישאר שעות מרואיינים ציינו גם ש .תואינטימיבאווירה נעימה 

נוספות 'בראש שקט' וליהנות מרווחה מסוימת הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הזמן 

  .שמתפנה לדברים אחרים
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העניקו משוב חם לכל היבטי הפעילות  יםיחרדבתי ספר בים מנהללתכנית: כללי משוב  •

 בתי ספרבו דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים ).88%-97% רוגים שלישל התכנית (בד

שביעות רצון מתונה מהפעלת ציל"ה  הביעו דתיים-לכתייםממלכתיים וממ דוברי עברית

ציל"ה בבית ספרם תכנית של  החשיבות הפעלתהכירו בזאת  ועם), 65%בבית ספרם (

  ). 76%( תכנית) והמליצו לבתי ספר אחרים להצטרף ל84%(

o מסגרת 'עוטפת' בשעות הצהריים; מגוון השפעות חיוביות של יתרונות התכנית :

); ארוחה חמה ואיכותית יחסית; בסעיף הקודםהתכנית על התלמידים (כפי שפורט 

וליהנות מרווחה  להורים עובדים מתאפשר להישאר שעות נוספות 'בראש שקט'

 צוין ,כן כמו. מסוימת הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הזמן שמתפנה לדברים אחרים

 ובקרב הספר בית בקרב התכנית בהפעלת מצטבר ספרי-בית מניסיון שנובע היתרון

   .מדריכיה

o חוגי של איכות המגוון וה; הרחבת הקבוצותהקטנת  :נקודות לשיפור בתכנית

ההעשרה; תוספת ציוד ואמצעים לשם יצירת העשרה אמיתית; הרחבת מספר 

 ליווי למדריכים; שיפורמפגשי למידה ומפגשי היקפם של הרחבת ; צי"לההמסגרות ב

התגמול לצוות ציל"ה (מדריכים ורכז); הקצאה ישירה של משאבים לבית הספר; 

הפעילות של עות פועל צוות התחזוקה של בית הספר לש ןבהשהתאמת השעות 

 .ציל"ה

 לפי דברי המרואיינים:המלצות 

התארגנות הפנימית המשופרת של בתי הספר, נראה הההתייעלות ביישום ו נוכחל •

מטרת  ,עם זאת .שבתי הספר הפיקו מהתכנית את המרב הניתן בתקציב הנתון

צמצום פערים חינוכיים בין ילדים שונים הייתה " ,מוביליה וסחיכפי שנ ,התכנית

כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי  8-3בגילאי 

ין ימטרה זו עד . אם"ילדים שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, ההתנהגותי

כדי לאפשר  המומלץ להרחיב את תקציב ,קברניטי התכנית הם שלעינינגד עומדת ל

 נית.העשרה איכותית ועבודה פרט וקיום המסגרות ה שלהקטנ

לאפשר להוריהם  על מנתלספק מסגרת העשרה לילדים צעירים  נועדהתכנית ציל"ה  •

עם פתיחת שנת  לפעולל יחתעל כן מומלץ שהתכנית ת .להיכנס למעגל התעסוקה

עלתה  דוברי עברית בתי ספר, ביתר על כןלאורך כל השנה. תימשך הלימודים ו

בדומה למסגרות  ,גם בחופשות (סוכות, חנוכה, פסח) הדרישה/המלצה להפעיל

  פתרון אמיתי להורים עובדים. יינתן , וכךאחרות צהרון
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ם יצהרונים פרטי שלא כמומשרד החינוך ( ל ידיציל"ה מנוהלת וממומנת ע תכנית •

תכנית הגביר את הפיקוח על ימשרד החינוך שעל כן מומלץ  ,עלים בבתי הספר)והפ

 .כים הפועלים במסגרתהיהספר ועל הליווי וההדרכה של המדרכחלק מפעילות בתי 

*    *    * 
 

  רקע
לקראת שנת הלימודים תשע"ג הוחל ביישום החלטת הממשלה לסבסד העשרה בתום יום 

חמש  שלבפריסה  הדרגה,. יישום ההחלטה תוכנן להיעשות ב9-31 ניהלימודים לילדים ב

הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד בגני הילדים ' שנים החל משנה"ל תשע"ג

  החינוך.

תוכננה הפעלה של ועל כן  ,צומצמה הפעילות עקב צמצום משאבי התכניתבשנת תשע"ד 

ברשויות המשתייכות כיתות ג')  בלי(ב' - מסגרות ההעשרה בגני הילדים ובכיתות א'

משאבים לא המצום עקב צ. )4(המשתייכת לאשכול למ"ס  ובירושלים 3-1לאשכולות למ"ס 

היישום בפועל אשכולות למ"ס נוספים, כך שהמשתייכות להורחבה התכנית כמתוכנן לרשויות 

 תהערבי ידוברשפת לימוד למגזר  ברשויות המשתייכותבעיקר  היהבשנת תשע"ד 

  רשויות. 85-ב ליישם את התכניתולאוכלוסייה החרדית. סה"כ תוכנן בשנת תשע"ד 

צמצום פערים קובעי המדיניות, היא " ורי, כפי שהגד2המטרה המרכזית של תכנית ציל"ה

כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי  8-3שונים בגילאי  ילדיםחינוכיים בין 

   ".3שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, ההתנהגותי וההזנה ילדיםומקיף לצורכי 

  :המובילי ל ידיגדרו עשהוכפי יעדי התכנית ואלה 

והרחבה או השלמה של  ,חשיפה והתנסות חווייתית בתחומים שאינם בתכנית הליבה •

תכניות העשרה נרכשות ו/או באמצעות העשרה שתינתן על ידי  התכנית באמצעות

  .מדריכי ציל"ה

טיפוח תגבור, טיפוח כישורי למידה, מתן תמיכה לימודית בהתאם לצורכי התלמיד:  •

  ). ת הספרהכנת שיעורי בית (בבי הטרמה,מצוינות, 

                                                      

    2013מאי ב 15מיום  199החלטת ממשלה  1
 כפי שכונתה במגזר החרדי –או מצה"לה  2
  באתר משרד החינוך. 9-3בני מתוך מצגת העשרה בתום יום הלימודים ל 3
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פעיל הבאמצעות זכיין, ש המתוך המסמכים הרשמיים של התכנית עולה כי ההפעלה נעשת

מפעילה את התכנית עצמה ירושלים, שבה הרשות חוץ מ( את התכנית במוסדות הלימוד

  . בבתי הספר)

כדי לשמור על רצף , מו כןכ .בסיוע הרשויות המקומיות ,מדריכי התכנית גויסו על ידי הזכיין

מתוך  שימומן על ידי הזכיין, אך ייבחר על ידי המנהל ספרי-רכז ביתתוקצב תפקיד של לימודי 

  צוות בית הספר. 

ההבדלים  .מודלים) להפעלת התכנית בבתי הספר 4קיימים עשרה מודלים (בתשע"ג פעלו 

מימי הלימוד הנהוגים  ,רשותיום חינוך ארוך ב קיומו של-קיומו או אינובעים מ ניהםבי

לקויות  ינוך מיוחדלקויות קלות/חינוך מיוחד במגזרים השונים ומסוג החינוך במוסד רגיל/ח

  קשות.

המודלים, של מסגרות , ושאר פעלו בתשע"ג 4-1 מודלים שלהלן.בלוח  מוצגיםהמודלים 

  החינוך המיוחד, נוספו בתשע"ד.

מס' 
מודל 

  תקציבי
 סוג חינוך  יוח"א  מעמד

ילות ימי פע
 ציל"ה בשבוע

שעות 
 שבועיות

עות ש
שבועיות 

 של רכז

תקציב 
 העשרה

 (בשקלים)

   5,000 1.75 17.00 5.0  רגיל לא כולם 1

 5,000 1.75 13.60 4.0 רגיל לא כולם 2

 1,000 1.00 9.00 5.0 רגיל יוח"א רשמי 3

4 
ראה הערה 

(*) 
 - - 4.00 1.0 רגיל יוח"א

 לא כולם 10
 -חנ"מ 

  לקויות קלות
5.0 17.50 1.75 5,000 

 לא כולם 11
 –חנ"מ 

  לקויות קשות
5.0 8.75 1.75 5,000 

 1,000 1.00 9.00 5.0 חנ"מ יוח"א רשמי  12

13 
ראה הערה 

(*) 
 - - 4.00 1.0 חנ"מ יוח"א

 לא כולם 410
 -חנ"מ 

  לקויות קלות
4.0 14.00 1.75 5,000 

 לא כולם 411
 –חנ"מ 

 לקויות קשות
4.0 7.00 1.75 5,000 

וכן  ,ן החינוך התורניימיועדים לבתי ספר מוכש"ר יוח"א של רשתות החינוך העצמאי ומעי 13 -ו 4מודלים * 
  שאינם לומדים בשבת. יוח"א דוברי ערבית, לבתי ספר

התכנית בתי ספר שללא ו(באופן מלא המחקר מתייחס לבתי ספר שהופעלה בהם ציל"ה 

  .כהשלמה ליוח"א)בהם פעלה 
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, מנהל בית הספראמורה לפעול במקביל לפעילות ציל"ה בראשות  ספרית-היגוי ביתועדת 

את מחנכי הכיתות הרלוונטיים, יועץ בית הספר, פסיכולוג בית הספר, רכז  ,לצדוזמן אליה, שי

צורכי התלמידים  למפות את ועדה הםוי. תפקידי הרשותספרי ורכז -חברתי, רכז בית

ולהביאה  חברתית התואמת את הצרכים-תכנית עבודה לימודית לבנותהמשתתפים בתכנית, 

אחר התקדמות  ולעקוב ,מדדי ההצלחה וכלי הערכה ומדידה לקבועהפיקוח הכולל,  לאישור

  התלמידים בהתאם למדדים שנקבעו. 

אחראית לשילוב מסגרות  שתהיה רשותית ועדת היגוילפעול  האמור – רשותיתברמה ה

משרד החינוך ובהלימה למדיניות  ם שלת בהתאם למדיניות וליעדיהיום הלימודיות התוספתיו

. ועדת ההיגוי תבנה רשות. בראשות הוועדה יעמוד מנהל אגף החינוך ברשותההכוללת של 

ותעקוב אחר ביצועה.  ,אליהםלהגיע  תמבקש רשותהשהנובעת מהיעדים  רשותיתתכנית 

בנושאים פדגוגיים וארגוניים  לתת תמיכה היהישתפקידו  ירשותרכז כמו כן ימנה הזכיין 

מורי התכנית לספריים ו-ביתהלרכזים  לסייעוגני הילדים,  תי הספרבהתאם לצורכי בי

שלושה מפגשים שנתיים לפחות  לארגןעבודה, ו תוך כדיעולים קשיים שלהתמודד עם 

  ספריים שבתחום אחריותו. - לרכזים הבית

  מטרת המחקר ושאלות המחקר
 ,בבתי הספרתכנית ציל"ה  מה שלפנה לראמ"ה בבקשה להעריך את יישו משרד החינוך

ההטמעה וההפעלה של התכנית ולאפשר יישום טוב יותר  לשפר אתלסייע להם וזאת כדי 

 נעשתהבה ש ,בבתי הספר החלה בשנת הלימודים תשע"ג ה"צילהערכת שלה בעתיד. 

 השנה השנייה להערכת התכנית א אפואהיהלימודים תשע"ד שנת . בלבדהערכה איכותנית 

  . במקביל ליישומה

  ערכה עסקה בנושאים הבאים:הה

   התלהפעל השנייה בשנה הספר ובבתי ברשויות התכנית של הפעילות מתכונת .1

   החינוך במוסדות התכנית הפעלת את המעכבים והגורמים המקדמים הגורמים .2

 השונים הגורמים ידי על ה"ציל של הנתפסת התרומה .3

 

  יה וכלים ימערך, אוכלוס –ההערכה שיטת 
  הערכהה מערך  .א

 נעשתה . בשנה זוג"תשעשנת הלימודים מ החל הספר בבתי ה"ציל תכנית את מלווה ה"ראמ

 איכותנית הערכהשל נעשה שילוב בשנת הלימודים תשע"ד  , ואילוהערכה איכותנית בלבד
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פני השטח קשיים, דילמות וצרכים  לא להעלותהאיכותנית מסייעת  הערכהה כמותית.ו

הכמותית  הערכההעתיד. בובהווה המלצות לכיווני פעולה וכן  מיישום התכנית הנובעים

 .בבתי הספרהטמעת התכנית  שלתמונה רחבה  מאפשרת להציג

. להפעלתה השנייה בשנה מתפתחת התכנית כיצד ללמוד נעשתה כדי איכותניתה ערכההה

 נעשוהערכה. במסגרת הביקור הביקורים של צוות בהם נערכו ו בתי ספר 10לשם כך נבחרו 

 רשותייםרכזים  5 רואיינו , וכןה"צילמנהלי בתי ספר ועם רכזי עם אישיים ראיונות עומק 

  ללמוד על התכנית מנקודת ראותם.  ה כדיכל ז ;ומפקח אחד

ציל"ה ת אודות פעילות גלספק תמונת מצב ארצית ומייצנעשתה כדי  כמותיתה ערכההה

מנהלי בתי ספר שהשתתפו בציל"ה בשנת כללה ראיונות טלפוניים עם היא  בבתי ספר.

קיץ, בחודשים יוני עד אוגוסט הו במהלך שנע אלוראיונות  הלימודים תשע"ג או תשע"ד.

2014.  

 אוכלוסייה ה  .ב

  הערכה איכותנית

  :בתי ספר 10נבחרו של ההערכה לחלק האיכותני 

  עברית  ידוברבתי ספר  4 •

 ערבית ידובר בתי ספר 6 •

 מתוך ,בפועל. ג"תשע ה"ציל בהערכת שהשתתפו ספר לבתי לחזור הייתההמקורית  הכוונה

 בתי נשירת עקב( חדשיםהשאר ו ג"בתשעגם  בהערכה השתתפו 6, שנבחרו הספר בתי 10

  .)מהתכנית ספר

ואשר ) א"יוח עם בשילוב לא( מלאה שתכנית ציל"ה פועלת בהם במתכונת בתי ספרנבחרו 

  .3-1 טיפוח לעשירון משתייכים

 מרבית , שכןדוברי עבריתבתי ספר מבתי ספר דוברי ערבית  שנבחרו יש יותר 10-בתוך ה

   הם דוברי ערבית. בתכניתש הספר בתי

 ובתי לבנים ספר בתי נבחרוולכן , בתי ספר חרדיים רוב פי על הם עבריתה דוברי בתי הספר

  .לבנות ספר

יים (מטעם רשותרכזים  5-ו מפקח אחד , וכןה"צילמנהל ורכז הרואיינו בית ספר בכל 

  .הזכיין)
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  ההערכה הכמותית

האגף לחינוך יסודי אינן תואמות את נתוני מביצוע הסקר נמצא כי הרשימות שהתקבלו  עתב

ספר המשתתפים בתכנית והן מבחינת בתי שספר ההן מבחינת בתי , ההשתתפות בפועל

 ,בתי ספר 441השתתפו בתכנית ציל"ה בשנת תשע"ג  הללו על פי הרשימות: מנהשפרשו מ

  .דובר ערבית 241- דובר עברית  ו 200מהם 

בתי הספר המשתתפים  ם שלמספר ירדרשימות שהועברו בשנת הלימודים תשע"ד ב

  .ערביתדוברי  126-עברית ודוברי  97בלבד, מהם  223-בתכנית ל

של צוות הערכה עם איון טלפוני מקדים יר נעשהבמספר בתי הספר הירידה הגדולה של ב

תוצאות של ניתוח  פרישתם.כדי להבין את הסיבות ל ,מהתכניתפרשו מדגם בתי ספר ש

 , כאמור,אינן תואמותכי הרשימות שהתקבלו מהאגף לחינוך יסודי  עלהאלה ההראיונות ה

ל"ה בציעל כן הוחלט לראיין מנהלים שבתי ספרם השתתפו  .את נתוני ההשתתפות בפועל

, שלכל אחת מהן הסקר הותאם לשתי קבוצות .(תשע"ג או תשע"ד)השנים שתי מ באחת

. 2 ; השתתפו בתכנית בשתי השניםשבתי ספר  268- במנהלים . 1 :יועדו שאלות מתאימות

  .השתתפו בתכנית רק בתשע"גשבתי ספר  73- במנהלים 

בתכנית השתתפותם לפי שנות  ,מוצגת התפלגות בתי הספר שהשתתפו בסקר 1בלוח 

  ציל"ה: 

   4 ממנה ונשרובתכנית ציל"ה שהשתתפו ספר הבתי מספר : 1לוח 

 

   

השתתפו 

בתכנית 

 *בתשע"ד

השתתפו 

בתכנית רק 

 בתשע"ג

ברשימות  נכללו

התכנית אך טענו 

לא מעולם ש

 ההשתתפו ב

 ינוילא רוא

בתי ספר 

דוברי 

  עברית

  1  3 4  4  ממלכתי
  2 8 13  15  דתי- ממלכתי

  100 26 13  77  חרדי
  13 90 43  172  דוברי ערביתבתי ספר 

  116 127 73   268 סה"כ 
   *חלקם השתתפו גם בתשע"ג

                                                      

מהשוואת הרשימות  .בתכניתשלאחר סיום המחקר הועברו ממטה התכנית רשימות חדשות של בתי הספר  4
  בתי ספר לא נכללו באוכלוסיית התכנית. 19-עלה ש
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 ההיענות ומאפייני רקע של אוכלוסיית המשיבים: שיעורלהלן יוצגו מספר המשיבים, 

  יענות השיעור השהשתתפו בסקר הכמותי ו מנהליםהמספר : 2לוח 

  פיקוחסוג ו לימודת לפי מגזר שפ

 

  

אוכלוסייה 
  מעודכנת*

שיעור  רואיינו
היענות ה

 לשאלון
בתי 
ספר 

דוברי 
  עברית

 89% 8 9 ממלכתי

 93% 28 30 דתי-ממלכתי

 47% 90 190 חרדי

 94% 215 228 דוברי ערביתבתי ספר 

 75% 341 457 סה"כ 
  בתי ספר.  584 עומד עלאינם משתייכים לתכנית, כי כלל האוכלוסייה, כולל אלו שדיווחו *
  מעודכנת מתייחסת רק למרואיינים שהשתתפו בציל"ה בתשע"ג או בתשע"ד.הה יאוכלוסיה

 

  . 75% אלסקר הטלפוני הו המנהליםשל היענות השיעור 

  

  כלים  .ג

  :כלי הערכהכמה ל"ה נעשה שימוש בבמסגרת הערכת צי

  ית:נהערכה איכות

 נסב עליון אירה ."הצילמנהלי בתי ספר ורכזי  עם ,פנים אלפנים  ,למחצה איון מובנהיר

 םתכניהיום, ה, מבנה קבוצת ציל"ה, סדר בבית הספרהפעלת התכנית של מתכונת ה

תקדמות, קשר המעקב אחר ה ,(לימודים והעשרה), בעלי התפקידים בתכנית (רכז, מדריכים)

(פיקוח/רשות/זכיין), עמדות כלפי  , קשר עם גורמים נוספיםה"ס לצוות ציל"היבין צוות ב

  .ות/חסרונות, תרומה נתפסת, קשיים ונושאים לשיפורהתכנית, יתרונ

הריאיון נסב על  .בתכנית אחרים עניין בעלי עם ,פנים אלפנים , למחצה מובנה איוןיר

קשר בין הגורמים תכנית ציל"ה, הַ מסגרת מתכונת הפעילות מנקודת מבטם, תפקידם ב

   .לשיפור ושאיםנותרומה נתפסת, נקודות חוזק והשונים, עמדות 

 הערכה כמותית:

השתתפות  :שונים נושאים אודות על שאלון טלפוני למנהל החלק הכמותי של ההערכה כלל

תחילת התכנית, היקפי פעילותה, קבוצות הילדים בתכנית בית הספר בתכנית, מועד 

כני ויום, תההזנה, סדר ה איכות), תחלופת הילדים בציל"ה, כיתות אםם, ה, גילימספרם(

גורמים של ומעורבות  בית הספרליווי והדרכה, קשר עם צוות מדריכי ציל"ה, עשרה, הה
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, יתרונות ונושאים לשיפור. מנהלים שבית ספרם השתתף נוספים, עמדות כלפי התכנית

  .התכניתפרישתם מהסיבות ל עלנשאלו  בתשע"דבה ואינו משתתף תשע"ג בתכנית ב

  

  

  ההערכה הכמותית מגבלות  .ד

בשל נשירת בתי ספר רבים מהתכנית, חשוב להדגיש כי הערכתה בתשע"ד מתבססת  )1

ועל כן התשובות שיתקבלו  ,)יהבציל"ה (על אף מגבלותשבחרה להישאר על אוכלוסייה 

אלא את אלה שבחרו להשתתף  ,את כלל בתי הספר המיועדים לתכנית אינן מייצגות

  .בה

היענות -איבסירוב או בנתקלנו  יםחרדיבתי ספר בטלפוני במהלך ניסיונות התשאול ה )2

   .תנמוך יחסיעל כן שיעור ההשבה בקבוצה זו ו ,איוןירהשתתף בל

- חברתייםאשכולות ל ותהמשתייכ רשויותב התמקדה בתשע"דתכנית ציל"ה פריסת  )3

עברית  יערבית או דוברהם דוברי  בתי הספרמרבית  ואל רשויותב .כלכליים נמוכים

דתיים -ממלכתיים וממלכתיים בבתי ספר דוברי עברית, לכן קבוצת הנסקרים יםחרדי

קבוצה בהמשיבים של הקטן  םמספר .במשותףבדוח נתוניהם מוצגים ו ,קטנה במיוחד

יציבות בנתונים, לפיכך לפני הסקת מסקנות -אילגרום ל יםזו וההרכב המגוון שלה עשוי

 .ידועים נוספיםנתונים  עםמומלץ להצליבם בדוח שמהממצאים 

  

  הנתונים בדוח ם שלאופן הצגת  .ה

 עליהם נשאלו.שלפי הנושאים  תהכמותי הערכהבשרואיינו  המנהליםח יוצגו עמדות בדו

ם של מנהלים שהשתתפו בתכנית בשתי השנים. הנתוני מוצגיםחלק הראשון של הדוח ב

  תכנית.ם של מנהלים שבחרו לפרוש מההנתונייוצגו של הדוח בחלק השני 

סוג ושפת הלימוד לפי מגזר של בתי ספר בין שלוש קבוצות תוך השוואה  מוצגים הנתונים

דוברי ובתי ספר  יםחרדיים ודתי- יםממלכתי ים,ממלכתידוברי עברית בתי ספר  –פיקוח ה

  ערבית.

 והםרעיונות ותובנות שעלו בחלק האיכותני במחקר, בתיאור הממצאים  כמו כן משולבים

  .בצבע כחול מסומנים

 ם שלממצאיה .בבתי ספר בלבדהערכת תכנית ציל"ה  ם שלממצאיה מוצגיםהנוכחי בדוח 

  .בדוח נפרד מוצגיםציל"ה בגני ילדים תכנית הערכת 
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  ממצאי ההערכה
הערכת תכנית ציל"ה בבתי הספר בשנת הלימודים  ם שלממצאיהנציג את  ובפרקים אל

ברשויות בבתי הספר ה תלהטמעולקראת התכנית ערכות יהממצאים מתייחסים לה .תשע"ד

צוות המאפייני התכנית בבתי הספר, הפעילות של מתכונת  יוצגו מופעלת.היא  ןבהש

ועמדות  ה"צילתפקידי הרכזים של , צוות בית הספרבינו לבין וקשרי הגומלין ה תושהפעיל א

  התכנית.המרואיינים כלפי 

  ציל"ה בבתי הספר בתשע"דתכנית  פעלתהיערכות לה .1

 מחקר האיכותניממצאים מה –ית להפעלת התכנית רשותרכות היע  1.1

  

דפוסים שונים של ארים וספריים מת- מנהלים ורכזי ציל"ה בית עם בראיונות האיכותניים

בתי וגם בחלק מ יםהחרדיבתי הספר בגם ( מניהול ריכוזי מלאהחל  ,יתרשותהיערכות 

בית מצד ערעור  אפשרות בלי ציל"הלתכנית מורות בחירת  , כוללערביתה ידובר הספר

במתן עצמאות מלאה וכלה  ,משותפת של הרשות ושל בית הספר הובלה, דרך )הספר

  כפי שעולה מדברי המרואיינים: ,ספרהבית ל

ל מנוהל על ידי רכזי הרשתות החרדיות ורכזי בתי הספר, והרכזת היישובית, וחוץ מהאוכל, הכ"

  כמוני, אחראית רק לענייני הארוחה";

, היא מרגישה אחריות כלפיהן ה"צילשהמנהלת בוחרת את המורות לברשות מאמינים שכ"אצלנו 

  . וכלפי עבודתן ולכן מאפשרים לנו חופש לבחור"

בהשוואה לשנת ית מוצלחת יותר רשותתה ההיערכות היהי בתשע"דכי  רוב המרואיינים טענו

בתי  לביןמגעים מוקדמים ושיתופי פעולה בין הרשות  בזכותהיישום הראשונה, בעיקר 

) ורצון טוב מצד הזכיינים/הרכזים למשל ,הספר, הפיקוח �ועדי הורים (בגיוס מורים ומדריכים

   :שנת הפעילות הראשונהבהשוואה לית רשותהפגישות ברמה צורך בפחת הוכי  ,ייםרשותה

  "; ואפשרו התאמההקשר נוצר כבר בקיץ, הדילמות צפו בשלבים מוקדמים "

  "; ..יתה מאוד תומכת, הקשיבה לנו, עשתה הכל.י"העירייה ה

  "היה סיעור מוחות מצוין של כל הרכזות, כל אחת מהניסיון שלה, על ידי הרכזת היישובית";

   "מול הזכיין היחסים היו מצוינים..";

 הצלחההו מכנה משותף ל כולם שאפובתי הספר והורים.  ן המועצה,יתוף פעולה טוב בשי"היה 

   בזכות זה"היא 

יתה לו תעודת יהדרכה ניתנה רק למי שלא ה"; "יישובית תכנית"השנה היה פחות צורך בבניית 

  ."מדריך, זה לפי חוקי המשרד, והשנה לא היו הרבה כאלה
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    מחקר האיכותניממצאים מה - היערכות בתי הספר להפעלת התכנית  1.2

הניסיון גרם לנו כי נלמדו היטב לקחי השנה שעברה (" המרואיינים במרבית בתי הספר טענו

. מנהלים תה יעילה יותר בכל המישוריםיהיבשנה השנייה ) וכי ההיערכות להתחיל ברגל ימין"

     :פשרו התחלה חלקה יותר של התכניתשאִ ורכזים ָמנו מהלכים וצעדים ְמקדמים 

רישום שם מוקדמים עם הורים למגעים  בזכות גיוס תלמידים והבטחת השתתפותם •

לזה גם  בהתאםו היקף ההשתתפות להעריך אתִאפשר זה גם  צעד .תתכנילילדיהם 

  כפי שעולה מדברי המנהלים: ,הנדרשת התארגנותאת ה

שההודעה  מרגע שנודע שפותחים, שלחנו מכתבים להורים, שוב ושוב שלחנו כדי לוודא"

פסים חתומים ט לוודא שהילדות הביאו הגיעה לכל ההורים, המזכירות עברו בכיתות

  "; מההורים

אותם  הלה הוציאה דפים להורים וההורים נרשמו. ביקשנוצְ שלחנו פתקים להורים. מִ "

      , זה עזר לנו לדעת גם כמה ואיך להתארגן"להתחייב על חמש פעמים בשבוע

מה  זמן בדרך כלל( עד מועד הפעלת ציל"ה חלופית של חוגי העשרה תכניתארגון  •

פתרון להורים או  מחווהבתור מנהלים ורכזים סיפרו כי הציעו זאת  .)אחרי החגים

  :שרשמו את ילדיהם לציל"ה, וגם כמהלך למניעת עזיבתם לטובת צהרון אחר

נערכנו , הפעלה של חוגים בבית הספר, עם תשלומי הוריםבאופן אישי תכננתי "

 ן"לצהרו הכנסנו את החוגים האלה  ,ה"צילעם  והתארגנו. כשיצאה ההודעה שממשיכים

מתכונת הפעלה קבועים, או  היצמדות לסדר יום :הקפדה על נהלים ועל סדר יום •

בשנת היישום הראשונה (ארוחת ונהג הכבר ולאותו סדר יום מובנה ו'הגיוני' ש

  :שני האחרונים ביחס שווה בדרך כלל) -  הפגתי- צהריים, חלק לימודי וחלק העשרתי

הדגם של הפעילות משנה שעברה וכך שום דבר לא היה כ'רעם ביום בהיר"; "היה לנו את 

וכים "הסתמכנו הרבה על הדגם של שנה שעברה, זה היה סידור זמנים טוב, כך שהיינו ער

  לפתיחה ישר כשקיבלנו אישור"

חדר שישמש 'הקצאת חלל בבית הספר  :סביב ארוחת הצהריים תדשומח היערכות •

  של ארוחות.ם סבבי, קיום שני 'אוכל

   :הלי ציל"הוסדר היום ונ בדברמתן הנחיות ברורות לצוות ולתלמידים הקפדה על  •

"השנה הנחיות המשרד היו ברורות יותר, אני אספתי את הצוות ולחוד גם את התלמידים 

  והסברתי שוב על המטרות והחוקים של ציל"ה"; 

חולשות שמן הדין להימנע למדתי מה המטרות של התכנית, נקודות התורפה, "אחרי ש

והעברתי את  בניתי ארגז של קריטריונים ,כמו אי סדר בתחילת התכנית ,מלהגיע אליהן

  כל זה לכל מי שמעורב בציל"ה"; 
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זימנתי ישיבה עם מורי התכנית. הבהרתי להם מה הם האלמנטים החיוניים להצלחת "

  ... היה לי חשוב שההנחיות ייצאו מהמנהל ולא מהרכז"התכנית

 :הגעת מדריכים בזמןעל רבה הקפדה  •

"בשנה שעברה סבלנו מאוד מאיחורים והחלטנו שהשנה זה לא יחזור על עצמו, ועמדנו 

  בזה"

 שיוכל, כדי ציל"ה בבתי הספרלתחילת פעילות  התאמת לוח הזמנים של רכז ציל"ה •

 :להתמקד בתפקידו ובמשימותיו

לראות  -  תכניתבזכות ש%$נה החל משעת התחלת ה תכנית"השנה הרכז ממוקד יותר ב

שמדריכים מגיעים, ובזמן, שהתלמידים הרשומים מגיעים, לענות לטלפונים מהורים, 

  להעביר מידע חשוב מהבוקר ... "

ִאפשר גם ש לךמה ,תכניתהטרם קבלת האישור להפעלת עוד  גיוס מדריכים •

  :בחירה מתוך מאגר רחב יותר של מועמדים

שעתיד להיות צהרון, כך שבכל מקרה הכנו מדריכות. חלק מהן משנה שעברה, וגם "ידענו 

 ערכנו ראיונות למדריכות חדשות";

, היה היצע מצוין של מדריכים תכנית"אני החלטתי לפעול ממש מיד עם היוודע המשך ה

  שעלה על הביקוש"

במרבית בתי הספר  :"הבצילתפקידים  בעליהמשכיות של  -  רצף תפקידייצירת  •

, ונבחרו בשנה השנייה ה מהשנה הראשונה ימשיך בתפקידו"העדיפו שרכז ציל

וזאת בשנת היישום הראשונה, גם  השהיו מעורבים ב יותר מורים ומדריכיםלתכנית 

 :תלמידיםהועם  תכניתהלי הוהיכרותם עם נובזכות ניסיונם 

של ניסיון בארגון כבר הבנה ויש לו שבזכות זה של שנה שעברה הרכז אני הלכתי על "

  היה לזה יתרון ברור מבחינת היישום";, תכניתה

"אצלי המדריכים הם כמעט כולם אלה שהיו גם בשנה הראשונה, הייתי שבע רצון מהם אז 

ורציתי שהם ימשיכו, גם כי אני כבר מכיר אותם וגם חלק מהילדים מכירים אותם וגם 

  ההורים"

עידוד תלמידים ב באו לידי ביטויש וות הבוקרהתגייסות ושיתוף פעולה מצד צ •

בעקבות עמדות חיוביות יותר  ,מעורבות וקשר עם מדריכיםוב בתכנית להשתתף

  :לעומת שנת היישום הראשונה תכניתכלפי ה

אין  עכשיו  ,היו בעיות ציל"הלפני '! מורה שאומרת 10זה  ציל"המורי הבוקר, בעבורם "

היא מורה שמעצמה רוצה להיות בקשר עם המדריכה ה שלי', עבודהבעיות, זה מקל על 

  בצהריים ולתמוך בעבודתה";
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גם בקרב מורות הבוקר והן  תכנית"חששות התבדו, השנה יש קבלה גדולה של ה

  "תכניתמשכנעות הורים להיות ב

ספריים - כוחות ומשאבים ביתהסתמכות רבה יותר על  -העשרה -התנהלות תומכת •

מחליפים, מורים מקצועיים, בת שירות, מחשב,  (מורים, מורים בפעילויות ההעשרה

אף  פעילויות ההעשרה עללהמשיך בשִאפשר מה ספרי), -יה והתקציב הביתיספר

 :זמן חיפוש וצורך בהתאמות ובהסתגלות הדדית חסך אףהקיצוצים התקציביים ו

 "ניסינו לעשות הפעלות משלנו כדי שלא יורגש הפער משנה קודמת"; 

"לא רצינו בשום אופן לוותר על העשרה כי העשרה מושכת תלמידים, הם לא רוצים רק 

   ";אביזרים בבית הספרה כי הוא נוח לי, כי יש לי את ,בחרנו בחוג התעמלותללמוד, אז 

  "אנגלית היא תוספת שלנו להעשרה של הצהרון. רצינו שיהיה להן כיף ומשהו משלנו"

 ושדרוג שיפור – תערבי בתי ספר דובריבספרי - מערך ההעשרה הביתבהשקעה  •

 :הםהעשרה המוצעות בהפעילויות 

"בהשוואה לשנה שעברה הכניסו חוגים טובים יותר ממה שהיה שנה שעברה, מוזיקה, 

אומנות וספורט. השנה הזכיין הביא גם משחקי חשיבה. השנה הפעילות יותר עשירה 

  ויותר כייפית לתלמידים" 

  

, כי המשיכו להיות מעורבים תכניתהיו מעורבים בהיערכות להפעלת הכי  דיווחול המנהלים כ

א לבאופן מהביצוע הוא באחריות הרכז) ואם  בעודאם ברמת המדיניות (  -בה לאורך השנה 

וכי שהו בבית הספר ברוב  ,")מתוך הנחה שאם המנהל לא מעורב שום דבר לא יצליח("ושוטף 

 ").אני כל הזמן אונליין("שעות ציל"ה 

  סיכום: 

תה יציל"ה הי ליישוםהשנייה  השנבית רשותההיערכות הכי  דיווחורוב המרואיינים 

מגעים  בזכותבעיקר וזאת, לדבריהם, לשנת היישום הראשונה,  בהשוואה ,מוצלחת יותר

הורים (בגיוס מורים המוקדמים ושיתופי פעולה בין הרשות ובין בתי הספר, הפיקוח �ועדי 

היערכות להיערך יים רשותטוב מצד הזכיינים/הרכזים ההצון רה) ולמשל ,ומדריכים

  מוקדמת אף טרם קבלת האישור התקציבי. 
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  בתשע"ד בבתי הספר ה"צילשל  לההפעהמודל  .2

באשכולות הלמ"ס  ותנכללשרשויות הפעילות של תכנית ציל"ה הוצעה בתשע"ד בבתי ספר ב

 'מוכר שאינו רשמיהמוגדרים 'במוסדות בחינוך הרגיל, בחינוך המיוחד, , 3-15 –הנמוכים 

  . ובמוסדות הפטור

החלה בו שחודש התשע"ד: שנת הלימודים בבבתי הספר את פעילות ציל"ה  נתארבפרק זה 

 ,ההתלמידים שהשתתפו במספר  ,השכבות הגיל שהשתתפו בבבתי הספר,  תכניתה

  .לות ומספר שעות הפעילות של ציל"הבמהלך השנה, מספר ימי הפעיתלמידים תחלופת 

 

  תשע"ד שנת הלימודים ב ה"צילתכנית תחילת הפעילות ב  3.1

לכן, בעקבות ההתנסות  .תכנית ציל"ה השנייה ליישום השנהתה יתשע"ד הישנת הלימודים 

פעילות הש צפותלאפשר , היה ה להקדמששנה הבהפעלת התכנית וקיומם של צוותי ציל"ה מ

דיווחי המנהלים מעידים כי אך לפתיחת שנת הלימודים.  אפשרככל התחל במועד קרוב 

נובמבר ואילך, כמפורט להלן בתרשים מהתכנית לפעול רק החלה בבתי הספר רבים בפועל, 

  פיקוח:סוג ו מגזר שפת לימוד, בחלוקה לפי 1

  בתשע"דפעילות ציל"ה  ה שלדיווחי המנהלים על מועד תחילת: 1תרשים 

  

ציל"ה  הערבית החלהמבתי הספר דוברי  59%- עברית ובהמבתי הספר דוברי  30%-רק בכ

 ממלכתייםעברית הדוברי ספר הבתי מ 42%-לפעול בחודשים ספטמבר או אוקטובר. ב

 ,ם החלה התכנית לפעול בחודש נובמבריובכמחצית מבתי הספר החרדי תייםד-ממלכתייםו

תחלת ה. לאחריובחודש דצמבר או  - שפת הלימודבכל מגזרי מבתי הספר  %20-כוב

                                                      

5
  .4עשירון  רשותבירושלים כפיילוט ל וכן 
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היה מאחר ש, תלמידיםהקשתה על הורי ההפעילות של ציל"ה לאחר תחילת שנת הלימודים 

     .לתקופת ביניים זו מסגרת חלופית זמנית לארגן עליהם

 החלה לפעול מוקדם יותר מאשר תכניתבמרבית בתי הספר כי ה נטען בראיונות האיכותניים

, כפי גם השנה נאלצו בחלקם להדוף שוב ושוב פניות של הוריםכי אך  ,בשנה שעברה

  שאמרה אחת המנהלות:

יתה לי תשובה, גם השנה זה התחיל מאוחר וזו בעיה של אמון מול ישאלו מתי מתחיל ולא ה"

  ההורים, ככה למשוך אותם..."; 

 .למקומות אחרים""קיבלנו המון טלפונים... הורים רצו לדעת אם להירשם 

 

  תלמידים בציל"השל השתתפות ההיקפי ה   3.2

ב' -בשכבות גיל א' ו ה"צילבתי הספר להפעיל את תכנית הונחו תשע"ד שנת הלימודים ב

 13%-כי במדיווחי המנהלים עולה  תכנית בתשע"ג).ה השפעלה ב ,שכבה ג'בלי בלבד (

במסגרת קצתן ( בבית הספרהפועלות בכיתות גן גם ציל"ה פעלה ים יספר החרדהמבתי 

פעלה ערבית הדוברי מבתי ספר ם וימבתי הספר החרדי 3%-4%- בכי ו ,חטיבות צעירות)

מוצגת בתשע"ד פעלה בהן התכנית שכבות הגיל שהתפלגות ו'. - בשכבות ג' גםהתכנית 

   תרשים שלהלן:ב

  בציל"ה פעילותשהיו  הגיל התפלגות שכבותדיווחי המנהלים על : 2תרשים 

  

  

 3, דתיים-לכתייםבתי ספר דוברי עברית ממלכתיים וממבקבוצות  2.4בציל"ה  בממוצע פעלו

  בבתי ספר דוברי ערבית. 4.6-ים ויקבוצות בממוצע בבתי ספר חרד
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כשני וב )יוחרד דתי- ממלכתיממלכתי, בפיקוח ה(עברית הבתי הספר דוברי בכמחצית מ

במהלך שנת הלימודים. תלמידים לציל"ה  הצטרפוערבית המבתי הספר דוברי שלישים 

להלן הסיבות  .את ציל"ה במהלך שנת הלימודיםתלמידים  עזבובשיעורים דומים 

לפי , כפי שעלו מדיווחי המנהליםתשע"ד  לתחלופת תלמידים בתכנית במהלך שנת הלימודים

   שכיחותן:

 :לפי דיווחי המרואיינים סיבות להצטרפות מאוחרת לתכנית

בציל"ה המלצות של הורים שילדיהם השתתפו בעקבות  הייתה צטרפות לתכניתהה •

 :ה"בצילמשתתפים או לחץ של ילדים שחבריהם 

  ;להצטרף" לחץ עליהם הפעילו החברים" חברתי לחץ" בגלל היה שנוספו התלמידים"

 מצוות ,מהארוחות מהפעילויות הן מאוד נהנו שהן מכיוון תלמידות להצטרפות הסיבה"

  ;האישית" בית שיעורי ומהכנת, המורים

  ."הצטרפו בגלל ששמעו על התכנית ועל דברים חדשים ושונים משנה שעברה"

  :לפי דיווחי המרואיינים במהלך שנת הפעילות סיבות לעזיבת התכנית

 -איהייתה את ציל"ה במהלך שנת הלימודים עזבו תלמידים לכך ש ה העיקריתהסיב •

  :ומהמדריכים מתכונת התכניתמ ,ם מהתכניםההורישל או  שלהםרצון השביעות 

  ;"לא היה גיוון בפעילויות ולכן הילדים עזבו"

  ;"לות לא ממש טובהיבגלל שהמורים פחות טובים, האוכל פחות טוב, הפע"

  ;"מפני שמורים עזבו, חלק יצאו לחופשת לידה"

וליצירה הגיעו רק בחודש אד אז היה משעמם החומרים לאמנות  ,יתה חסרה העשרהיה"

   ;"לילדות

  ."טריביסשזה בייכי ההורים הבינו "

  :שביעות רצון מהאוכל-איהודגשה בעיקר  

האוכל לא התאים למגזר הערבי (קוסקוס וכו') והילדים היו זורקים את האוכל. הילדים "

  ;"ים ולא ארוחה חמה'יצווהעדיפו סנד

ההורים שמעו שהאוכל לא בריא וחלק מהתלמידים החלו לא בשל תקלה במנה החמה, "

  "לא אהבו את האוכל";", להגיע

  ."שהיא אוכלת תזונה ללא גלוטן ובהתחלה לא ניתן לה מענה ילדה"

שביעות רצון ממתכונת -אי 'ודרשי'מדיווחי המנהלים עולה כי לעתים גם הם עצמם 

  :התכנית

וקיצרה את השעות, היא מביאה את המדריכים עפ"י מניעים  תכניתיה השתלטה על היהעיר"

ם בלי שיתוף בי"ס, אין שיתוף עם הבי"ס בכלל הדברים, לא הסכימו למנות מורים יפוליטי

  ;""סמבי

 ."הייתה התערבות של המועצה בכל יום היה מדריך אחר"
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חופשת עקב למשל (של ההורים  מעבר דירה, הפסקת עבודה משפחתיים: שיקולים •

 ייקחוגדולים האחים האפשרות שה – שיקולי נוחותאו  ת)אחרסיבה מאו  ,לידה של האם

  :בתום יום הלימודים קטנים הביתההאחיהם את 

  ;"ילדים צעירים שאחיהם מסיימים מוקדם יותר והם הצטרפו אליהם"

  ;"4- ב אותם שייקח מי היה לא" 

 .הסכימו" ו(המדריכות) לא הפעילות סוף לפני הילדים את לקבל דרשו הורים" 

 :פעילות בציל"ההסעות בתום ה היעדר •

   ;"ור הביתהזיתה להן אפשרות לחיהיו בנות שגרו מחוץ ליישוב ולא ה"

   ;"הילדים את לקחת לבוא שמתקשים הורים"

 להמשיך". הצליחו ולא מאורגנת בהסעה שהיו תלמידים שני היו"

 :ה"צילצהריים שהתנגשו בשעות האחר  אחרותפעילויות  •

   ;וכדומה" חוגים אישיות תכניות להם שהיו מכיוון "עזבו

  ציל"ה".  חוגי עם חוגיו את לתאם אפשרות הייתה ולא לחוגים נרשם "אחד

  :פעילויות אחרות עקב ,שבועב ימים מסוימיםעזיבה רק ב מרואיינים דיווח עלאחד הו

 חוגים". להם יש כי מהימים חלק שעזבו "יש

ספרית עד -להישאר במסגרת בית) שהוריהם תפסו זאת כך(או  קושי של הילדים •

 עונתבעיקר בבתי ספר דוברי ערבית בהקשר של  צוינהסיבה זו . שעות אחר הצהריים

  :מוקדם החושך יורדמזג האוויר קר ו –החורף 

 .הבית" שיעורי את להשלים שיוכלו כדי מדי מאוחר שלתלמידים טענו מההורים "חלק

מספר התלמידים המשתתפים בעל פי עונות השנה תנודתיות בהקשר זה הוזכרה גם  •

 :ירידה בחורף ועלייה באביב ובקיץ: בתכנית

אז חלק כאילו לא בא בחורף  ,משתיים עד ארבע ורבע שוקעת השמש .בגלל מזג האוויר"

  "והצטרף באביב ובקיץ

לפי פעילויות ההעשרה המתקיימות ו תקופות של מבחנים על פי על פי חגים (טיולים),

  :בציל"ה

   .חדשים" הצטרפו העשרה של חוג לנו שהיה פעם כל"

בציל"ה  ףמחויבות להשתתה היעדר , לפי הדיווחים, הןתנודתיותסיבות נוספות ל

  :צורך חיוני האינהתכנית  הוריםהעובדה שמבחינת הו

ארוחה חמה בבית, ולהכין את והילדים רוצים לאכול  מהות שלהם בבית,ייש תלמידים שא"

  , "השיעורים בבית

  ."ללכת הביתה(לתלמידים) לפעמים בא להם "
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   המדריכים  ל ידיען מודל הפעלתמבנה הקבוצות ו  3.3

סף הנרשמים לפתיחת ו, 6ב'- מכיתות א'בממוצע  תלמידים 33- קבוצת ציל"ה אמורה לכלול כ

ביקשנו לבדוק כיצד גובשו הקבוצות:  .מתלמידי הכיתה 75% לפחות אמור להיות הקבוצ

גובשה מתוך כלל כיתות היא האם כיתת האם בבית הספר? את הקבוצה תואמת האם 

    ?קבוצותאחרים של  םמבניאו שהיו  ,גילאיות- השכבה? האם הקבוצות רב

 

 וסוג מגזר שפת לימודדיווחי המנהלים על מבנה הקבוצות בחלוקה לפי  מוצגים 3תרשים ב

 ח:וופיק

  7דיווחי המנהלים על מבנה הקבוצות בציל"ה: 3תרשים 

  
בנים בנפרד ובנות *אחר: קבוצה נפרדת לתלמידי חינוך מיוחד, קבוצה קטנה ללימוד פרטני של תלמידי שילוב, 

יותר ("היו מספרי הילדים בכל קבוצה את בנפרד, בנייה מחדש של הקבוצה במהלך השנה עקב רצון לאזן 
רבו י("בחוגים עאירועים מיוחדים או ב "), הקבוצות משתנות בחוגיםמכיתה א' אז עברו לקבוצות הטרוגניות

  .)"קבוצות ליותר עיניים", "כשיש מופע זה משתנה
  
  

 42%: ר קבוצת ציל"ה מתוך כיתת אם אחתוליצמעדיפים  ספרהכי בתי עולה מהתרשים 

מהמנהלים  54%, דתי- לכתיממוהממלכתי הבפיקוח דוברי עברית מהמנהלים בבתי ספר 

מהמנהלים בבתי ספר דוברי ערבית דיווחו כי בבית ספרם קבוצות  80%-ם ויבבתי ספר חרדי

לא ים יחרד בבתי ספרעוד עולה מהתרשים כי  ציל"ה מורכבות מתלמידים בכיתת האם.

כיתות  כמהמ ואאחת תלמידים מכיתה של ת וקבוצלכאן או לכאן: מספר ה העדפה ניכרת

  .דומה - באותה שכבת גיל

                                                      

6
 תלמידים). 30לפי ההנחיות של משרד החינוך לתשע"ד (בתשע"ג מנתה הקבוצה  
7
  .בחלק מבתי הספר קיימים מספר מודלים למבנה הקבוצות בציל"השהיות  100%-הסה"כ אינו מסתכם ב 
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שלושה מודלים של קבוצות  כאשר פעלו מספר קבוצות בבית הספר, היו שהפעילו שניים או

, כשליש מבתי דתיים-לכתייםממלכתיים וממדוברי העברית כחמישית מבתי הספר במקביל (

ר כיתות עירוב של תלמידים ממספ - ערבית)הוכמחצית מבתי הספר דוברי החרדיים הספר 

  גילאיות.-באותה שכבת גיל ו/או קבוצות רב

  

   : ראיונות האיכותנייםממצאי הגם בנתמכת קבוצה אחת מכיתת אם אחת  ה שלהעדפ

וכל כיתת אם ממשיכה להיות  ,ות הבוקרהקבוצות מקבילות לכיתות הלימוד בשערוב על פי 

(בעיקר בשל היתרונות הארגוניים  "מסגרת"כיתת ציל"ה בשעות הפעילות ומוגדרת 

/פעילויות משותפות בין כיתות מאותה שכבה אינם שילובים ).מכךוהחברתיים הנובעים 

מספרי ְלכיתה ולמספר הילדים בכיתת הונעשו בעיקר על רקע תקציבי בהתאם ליעד  ,שכיחים

  בראיונות: בא לידי ביטויכפי ש ,הבוקר

  כיתה היא קבוצה";אין אצלנו כל כך הרבה קבוצות כי כל "

  "קשה לחצות כיתות, ניסינו להכניס כיתה לאותה קבוצה, גם בגלל חברות לשים ביחד";

"יש חוגים יומיים פרטניים אבל בפעילות משותפת פעם בשבוע פועלות ביחד כמה קבוצות עם 

  .ארבע מדריכות, זה יותר משתלם"

  

  צוות ציל"ה  ל ידיהפעלת הקבוצות עשל מודל ה

מתכונת הפעילות של המדריכים על פני ימי הפעילות של ציל"ה:  בדקהנההערכה בסקר 

 והאם הם מתמידים בתפקידם לאורך כל שנת הפעילות. אחד מהם,עבד כל  מהימיםבכמה 

דרך כלל לעיל, ב צויןלכלל הקבוצות הפעילות בבתי הספר (כפי שנוגעות תשובות המנהלים 

עבור כל קבוצה קיימת מתכונת בתכן כי ילפיכך י ,תי הספר יותר מקבוצה אחת)בב פעלה

  .הפעלה שונה

מבתי  60%-ב, דתיים- לכתייםממלכתיים וממדוברי העברית מבתי הספר  74%-נמצא כי ב

קבוע לקבוצת מדריך אחד ערבית פעל הכמחצית מבתי הספר דוברי בם ויהספר החרדי

סוג ושפת לימוד  י מגזרבניתוח לפ - כמפורט בתרשים שלהלן  ציל"ה, בכל ימי הפעילות,

  פיקוח:
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  הפעלת הקבוצות על ידי מדריכי ציל"ה מודלדיווחי המנהלים על : 4תרשים 

  
 מדריכים שני עם קבוצות היו .כל יום מדריך אחר, מדריך קבוע ומדריך מתחלףבאחר: ארבעה מדריכים, *

  .אחד מדריך עם וקבוצות
 

, דתיים- לכתייםממלכתיים וממדוברי העברית מבתי הספר  37%-בכי עולה מהתרשים עוד 

ממדריך אחד יותר  פעלערבית המבתי הספר דוברי  60%-בם וימבתי הספר החרדי 51%- ב

  . (לסירוגין בימים שונים בשבוע) לקבוצת ציל"ה

 לסיכום:

ספר דוברי המבתי  30%- התכנית החלה לפעול במועד פתיחת שנת הלימודים רק בכ •

 ערבית. הספר דוברי המבתי  59%-וב עבריתה

בתי ספר דוברי עברית ממלכתיים בקבוצות  2.4 בכל בית ספר: פעלו בציל"ה בממוצע •

בבתי ספר דוברי ערבית. מיעוט  4.6-ם ויקבוצות בבתי ספר חרדי 3, דתיים-לכתייםוממ

גם  ציל"הפעלה ם יספר החרדיהמבתי  13%-במהקבוצות לא תאמו את קהל היעד: 

ערבית הם ודוברי ימבתי הספר החרדי 3%-4%- וב ,בבית הספרהנמצאות בכיתות גן 

 ו'.-התכנית בשכבות ג'פעלה 
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 מתכונת הפעלה, סדר יום ותכנית עבודה  -היבטים פדגוגיים  .3

וכן  כלל פעילויות העשרה חינוכיות, חברתיות ולימודיות בבתי הספרסדר היום של ציל"ה 

על פי ש לקיים מפעם לפעם פעילויות משותפות לתלמידים והורים. נדרעל כך הזנה. נוסף 

 העשרהבין  אמורה לשלב עקרון ההפעלה של התכנית, חלוקת זמן הפעילות של ציל"ה

מזמן  30%-של כות לבין פעילויות לימודיות בהיקף מזמן הפעיל 70%-בהיקף של כ

עולה בבתי הספר בתשע"ד  נעשוסדר היום והפעילויות שעל המרואיינים  דיווחימ הפעילות.

 כיביםרציל"ה לשלושה  פעילות חולקה בהם הערכה איכותנית שנעשתה בכל בתי הספרכי 

  הפגתי. -בסדר קבוע: ארוחת צהריים, רכיב לימודי ורכיב העשרתי

  

  לפעילות ציל"התכנית עבודה קיום   4.1

נדרשו לאחר שעות הלימודים הפורמליים בבית הספר,  פועלתתכנית ציל"ה ש עובדהלמרות 

 בהתאם לצרכים ,של ציל"התכנית פעילות למסגרות ההעשרה  לגבשמנהל והצוות החינוכי ה

  .מפקח בית הספר הביאה לאישורו שלול ,ספריים- ביתה

 -  הספר נכתבה תכנית עבודה שנתית לתכנון פעילות ציל"הרוב בתי בכי מעידים הממצאים 

- בותי ספר דוברי ערבית בדתיים ו-ממלכתיים וממלכתיים - דוברי עבריתספר  בתי 95%

בבתי ספר  78% ,המנהלים שדיווחו על כתיבת תכנית תוך. מיםיחרדהספר המבתי  83%

דתיים וחרדיים) -(ממלכתיים, ממלכתייםדוברי עברית בבתי ספר  88%-89%- דוברי ערבית ו

  בפועל.ה אחר ביצועד" או "במידה רבה" ו"במידה רבה מא עקבו

 תכניתדיברו על בהם הערכה איכותנית שנעשתה ברוב בתי הספר גם בהלימה לכך, 

ית)  רשותעבודה  תכניתידי בית הספר לפי צרכיו (לעתים בהתבסס על  , שנבנתה עלעבודה

 .אך לא כזאת שכללה גם יעדים ומדדי הצלחה מוגדרים או מעקב שיטתי אחר תוצריה -

, כללו מניעת נשירה של תלמידים תערבי בתי ספר דובריב בעיקר, היעדים שכן הוצבו

 אוכלים ארוחת צהרייםו/או  מספר התלמידים המכינים שיעורי ביתהגדלת , תכניתמה

בדברי בא לידי ביטוי כפי ש ,תכניתן השביעות הרצון משיפור רמת ו במסגרת התכנית

  ינים:יהמרוא

גבוה, וגם שכל התלמידים מגיעים למחרת עם שיעורי מבחינתי כמנהל, היעד הוא מספר תלמידים "

  בית מוכנים";

"המדד הוא שילדים יגיעו בשמחה ושהורים יהיו מרוצים, וגם שאוכלים, כי לא כל בית נותן אוכל  

  .חם"
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   היבטים לימודיים בציל"ה  4.2

כחצי שעה עד כשעתיים בכל אחד מימי שיעורי בית הכינו  התלמידים כיהמנהלים דיווחו 

ם יבתי ספר חרדיב 10% מנהלים שלא ידעו להשיב על שאלה זו: ט(למעֵ  ציל"ההפעילות של 

  .בתי ספר דוברי ערבית)ב 3%-ו

  להכנת שיעורי בית  צההזמן שהוקמשך המנהלים על  ידיווח: 5תרשים 

  

הכנת שעה לשעה מזמן ציל"ה ל חציבין  צתההספר הוקבמרבית בתי מהנתונים עולה כי 

 .שיעורי בית

בתי  80%-בכ ה"צילתגבור או סיוע לימודי נוסף, מעבר להכנת שיעורי בית, ניתן במסגרת 

בתי  57%- בים ויבתי ספר חרד 63%-ב ,דתיים-ממלכתיים וממלכתייםספר דוברי עברית 

   הקבוצות שקיבלו סיוע או תגבור לימודי: מוצגות 6תרשים ב .ספר דוברי ערבית

   המנהלים על קבוצות התלמידים שקיבלו סיוע לימודי נוסף ידיווח: 6תרשים 
   (האחוזים מתייחסים רק לבתי ספר שבהם ניתן סיוע מסוג זה)

  
   .למתקשים או למבקשים סיוע גםגם לכל התלמידים ו - "אחר" כולל סיוע משולב *
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בתי הספר שבהם ניתן סיוע לימודי במסגרת ציל"ה העדיפו לתת סיוע לכלל תלמידי ציל"ה או 

 נתנושבתי ספר  נמנוהאחרונים עם  ., לפי הנחיות בית הספרלחלופין רק לתלמידים מתקשים

  .זאתתלמידים שביקשו גם לסיוע 

ו' -כיתות ג'השתתפות ברוב בתי הספר שבהם דווח על לימודי ניתן  תגבורנמצא כי עוד 

  בציל"ה.

כלל הכנת שיעורי בית, תוך בציל"ה  הרכיב הלימודימהממצאים האיכותניים עולה כי 

לתלמידים בשל הקבוצות פרטני קושי במתן מענה צוין . עם זאת התמקדות בשפה ובחשבון

  :הגדולות

   .אין סיכוי לכופף את הראש כדי לתת מענה פרטני"" 

 

    בציל"ההעשרה פעילויות   4.3

 ,עם זאת .ציל"ההפעילות בחלק ניכר מפעילות העשרה היא  ,על פי הנחיות משרד החינוך

המוקצה לבתי הספר. מהראיונות ההעשרה לקראת שנת הלימודים תשע"ד צומצם תקציב 

 89%(חוג או תכנית העשרה במסגרת פעילות ציל"ה  היומבתי הספר  90%- בכעולה כי  

  . )יםימבתי הספר החרד 93%-ו לימוד שפתבשני מגזרי  מבתי הספר

- ממלכתיים וממלכתיים - דוברי עברית בתי ספר  63%בכשני שלישים או יותר מבתי הספר (

 העשרה יחוגהתקיימו מספר בתי ספר דוברי ערבית)  68%-ם ויבתי ספר חרדי 78%, דתיים

  .)שניים עד שבעה חוגים(

, שרה מפורטת בתרשים שלהלןהע תכניתבתדירות ההשתתפות של כל תלמיד בחוג או 

  :פיקוחסוג ו מגזר שפת לימודבחלוקה לפי 
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המנהלים על תדירות חוג או העשרה לכל תלמיד בציל"ה ידיווח: 7תרשים   

  

בד . פעם בשבוע או יותרבתדירות של  ציל"ה חוגיפעלו מבתי הספר  בשלושה רבעים או יותר

  פעמים בשנה. כמה רק  פעלכלל חוג העשרה או שפעל מבתי הספר לא  , בכעשיריתבבד

העובדה  בזכותהתאפשרה התברר כי תדירות גבוהה של חוגים  מהראיונות האיכותניים

בקבוצת ציל"ה הקבועה או  - על ידי צוות המדריכות הקבוע של ציל"ה שכמה מהם הופעלו 

ביותר ממחצית בתי הספר התבססו פעילויות ההעשרה על כוחות , כךו ;בקבוצה מקבילה

בשל קיצוץ התקציב ואם  )ובעיקר(אם יה, בת שירות), י(מחשב, ספרספריים/פנימיים -בית

"אנחנו מעדיפים אנשים  -  יםחרדי בבתי ספר בעיקר( הזכייןשל היצע השביעות רצון מ-עקב אי

   : ספרי-התקציב הביתאמצעות תוגברה ההעשרה ב כמה מהפעילויות), ובמשלנו"

בתוספת משאבים מבית הספר, כדי להפעיל את החוגים.  זה השנה הכנסנו יותר חוגים, אבל"

  . "החומרים הם על חשבון תקציב בית הספר

 ),המורה צריכה להוביל"("ציל"ה ידי מורות  שלוש בשבוע עלעד פעמיים הופעלו ההעשרה חוגי 

- יםרק שתיבתשע"ד ניתנו שלוש על ידי מדריכה חיצונית/חוגים מבחוץ; כלומר, עד  ופעמיים

  קדמה לה.שנה שארבע ב-שלושבשבוע לעומת  העשרהשלוש שעות 

  , לפי שכיחותם:להלן ם המפורטיםתחומיב עסקו חוגי ההעשרה
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ד"דוברי עברית ממלכתי וממ
N=19

דוברי עברית חרדים
N=77

דוברי ערבית
N=172
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  החוגים או ההעשרהתחומי המנהלים על  ידיווח: 8תרשים 

  
  .עבודות יצירה, פיסול, ציור ותאמנויות כולל* 
   .אחר: הצגות/ הפעלות מיוחדות (מתנפחים או לפי עונות השנה), מחשבים, אלקטרוניקה, צילום**
 

  

שונים. הסיבה לשכיחותם מסוגים  חוגי אמנויות וחוגי ספורט יושני החוגים הנפוצים ביותר ה

) על ידי מדריכות ציל"ה "הרגילות" או על ידי מורות כמה מהםהגבוהה היא הפעלה (של 

הנושא ה ובתקציב מזערי. כך התאפשרה הפעלתם בתדירות גבוה .מצוות בית הספר

  מדעים, ולרוב עסק במפגש עם בעלי חיים.  ההי שכיחותוהשלישי ב

נושאי  – תזונה וזהירות בדרכים ,אורח חיים בריאעיסוק בנושאים  בין השאר הוזכר

  שבהם התמקדו בהתאם להנחיות משרד החינוך לתכנית ציל"ה.העשרה 

ם) יוחרדי דתיים- ממלכתיים וממלכתייםעברית (הבכשליש מבתי הספר דוברי עוד נמצא כי 

או תכנית  לבחור באיזה חוגערבית ניתנה לתלמידים אפשרות המבתי הספר דוברי  45%-וב

  .ישתתפו העשרה

הקושי העיקרי שהתעורר עקב הצמצום , האיכותנייםלדברי מנהלים ורכזים בראיונות 

בפעולות רוחב ובהפקת בגמישות , היה הפעילות בציל"ה מספר המסגרותב הפחתהוה

   :אירועי שיא

לעשות פעילויות  יש פחות ילדים ופחות משאבים השנה צמצמו, ,ימי שיא 4לפני שנה עשיתי "

אטרון השנה לא יפעמים ת 4הבאתי שה לעשות דברים. לפני שנה ק. צמצמו משאבים וכאלה

  ".אין כסף הבאתי כלל,

פעילויות של שיפור במגוון ובאיכות  ציינוערבית  ידובר בתי ספרבמנהלים ורכזים עם זאת, 

למרות הסידור . ובשני בתי ספר תואר שיפור תקציבי, בעיקר לרכישת ציוד ,ההעשרה
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דרישה לתוספת תקציב לחומרי ) (בראיונות האיכותנייםלכאורה, מנהלים השמיעו  ,המוצלח

  יצירה ולמשחקי/ אביזרי ספורט (או הפעלות ספורט חיצוניות בימי שיא).

 

מגוונת ומשתנה לפי שבמסגרת ציל"ה שביעות הרצון של המנהלים מחוגי ההעשרה מידת 

 90%שביעות רצון רבה מאוד או רבה מהחוג הביעו פיקוח. סוג ו מגזר שפת לימוד

 יםדוברי עברית ממלכתיבבתי ספר מהמנהלים  71%, םיחרדיה הספרמהמנהלים בבתי 

   .דוברי ערביתבבתי ספר מהמנהלים  55%ורק  ,דתיים-לכתייםוממ

 עילויות ההעשרה נימקו את עמדתםפממנהלים שהביעו שביעות רצון נמוכה מהחוגים ו

  :)סדר שכיחות יורדלפי ( כמפורט להלן

אינם שמדריכים  ואהתלמידים  שמשעממת אתפעילות מגוונת דיה, שאינה פעילות  •

  .. מנהלים מבקשים לשתף אותם בבחירת החוגיםדיים מקצועיים

  .עקב תחלופה גבוהה והיעדרויות של מדריכיםכני החוג ובתחוסר המשכיות  •

 .תוספת חוגיםדרישה לאו  תדירותם) עלות את(ורצון לה חוגיםתדירות נמוכה מדי של  •

 .חוגצורך הפעלת היצירה/משחקים לחומרי ר בחומרים מתכלים/וסחמ •

  

  בציל"ההזנה תכנית ה  4.4

 ופעלהה ,בכל ימי הפעילות של ציל"ה הוגשהחמה וארוחת צהריים  שכללה ,הזנההתכנית 

ממלכתיים עברית הספר דוברי המבתי  89%- ב . היא הופעלהםלו, אך לא בכבתי הספר ברוב

מסגרת בשמבתי ספר דוברי ערבית  97%- בם ויכל בתי הספר החרדיב, דתיים-וממלכתיים

בתי ספר מ 2%- בו םדתיי- ממלכתיים וממלכתייםדוברי עברית מבתי ספר  11%-. בציל"ה

מבתי ספר דוברי ערבית לא  2%-וב ,רק בחלק מהימיםחמה ארוחה  הוגשהדוברי ערבית 

 בדברעמדות המנהלים  מוצגותשלהלן תרשים ב .ארוחה חמה במסגרת ציל"הכלל הוגשה 

  .תכנית ציל"הבאיכות ההזנה 
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  במסגרת ציל"ה הזנה ה לעמשוב המנהלים : 9תרשים 

  

הביעו שביעות רצון מארוחת הצהריים המוגשת  דוברי עבריתבבתי ספר מנהלים מה 70%-כ

את ו מואת הערך התזונתי של האוכל, פחות את טע עיקרבמסגרת ציל"ה. הם העריכו ב

  המוגש.המגוון 

השוואה לעמיתיהם מהארוחה, ב רצון יעותשבהביעו פחות דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים 

  .האוכל מו שלטעול מגווןבעיקר ל התייחסווהאוכלוסייה,  קבוצות בשאר

, סביר, ואף הקודמתבהשוואה לשנה  ,מותאם יותרהאוכל  דווח כי בראיונות האיכותניים

  : על המידהיתר גם אם  - מושקע ו ראוי, מגוון

  "הרבה נזרק, חבל על הכסף, שישקיעו בחוגים";

  ""...מתובל מדי לקטנים, מביאים להם אוכל למבוגרים 

סדר וניקיון הקשורים לארוחת הצהריים  ,מנהלים ורכזים הדגישו כי ההתנהלות סביב זמנים 

   :וכי המעמד מנוצל להקניית הרגלי אכילה ולשיתוף תלמידים בארגון הארוחה ,מוקפדת השנה

 תכולם, לא להשחיל כולל איך מחלקים, אכילה נעימה ,הזנה בצורה מכובדת"שמנו ממש דגש על 

  ., זה הוכיח מאוד את עצמו"את האוכל
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  סיכום:

ומעלה בקבוצות האוכלוסייה שנבדקו) נכתבה תכנית עבודה  83%הספר ( בתיברוב  •

 שנתית לפעילות ציל"ה בבית הספר.

ציל"ה חולקה לשלושה רכיבים בסדר קבוע: ארוחת צהריים, רכיב לימודי ורכיב  פעילות •

 חציבין  ול צתההוקו, הכנת שיעורי ביתבעיקר כלל  הרכיב הלימודיהפגתי. - העשרתי

 סיוע בהכנת שיעורי בית,ה לע, נוסף מבתי הספר ניתןרבים ב .ציל"ה שעה לשעה מזמן

-ממלכתיים וממלכתיים -  עבריתהספר דוברי המבתי  80%-תגבור או סיוע לימודי (כגם 

ערבית). עם זאת, המבתי הספר דוברי  57%-ם וימבתי הספר החרדי 63%, דתיים

גודלן של לתלמידים בשל  פרטנימענה  לתתקושי דווח על בראיונות האיכותניים 

 .הקבוצות

הפעילות של ציל"ה בבית במסגרת  או תכנית העשרה חוג היומבתי הספר  90%- בכ •

מהראיונות האיכותניים התברר כי יותר מחוג אחד.  היהבכשני שלישים מהם , והספר

על ידי צוות  בזכות העובדה שקצתם הופעלותדירות גבוהה של חוגים התאפשרה 

חוגי שני החוגים הנפוצים ביותר היו . של ציל"ה או מורות בית הספרהמדריכות הקבוע 

מדעים, ולרוב עסק  ההי שכיחותוהשלישי ב חוגמסוגים שונים. ה אמנויות וחוגי ספורט

שביעות הרצון של המנהלים מחוגי ההעשרה משתנה לפי קבוצות במפגש עם בעלי חיים. 

-לכתייםוממים (חרדיים, ממלכתי דוברי עבריתהמנהלים בבתי ספר האוכלוסייה: רוב 

ד או ודוברי ערבית הביעו שביעות רצון רבה מאעמיתיהם בבתי ספר מ 55%) ורק תייםד

עקב , קיום פעולות רוחב והפקת אירועי שיאב קושידווח על להעשרה בנוגע רבה מהחוג. 

  . עלות בציל"הותת מספר המסגרות הפוהפח המצומצם התקציב
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  צוות ציל"ה בבתי הספר .4

של כל מדריך הופקד על קבוצה  .בציל"ה תקצוב התכנית כלל מדריך אחד לקבוצת תלמידים

. המדריכים גויסו לתכנית באחריות הזכיין ובסיוע הרשויות המקומיות. 8תלמידים 33-כ

  תעודת הוראה.  יבעל הם לא היו חייבים להיות מבחינת הכשרתם

מתוך  ,להיבחר על ידי מנהל בית הספראמור ש ,פעל בבתי הספר רכז ציל"הנוסף על כך 

  רכז ציל"ה הועסק על ידי הזכיין. .ות בית הספרצו

שהם ציל"ה וכולל סקירה של תפקידים נוספים  יברכזעוסק זה הראשון של פרק  וחלק

במדריכי ציל"ה . המשך הפרק עוסק  יםמנהלבין הל בינםושל איכות קשרי העבודה  ממלאים

סיבות ו התמדתם בתפקיד לאורך כל השנה, הםשל מקצועימאפייני הרקע ה ים בוצגוומ

 נוגעתפיסת המנהלים בהפרק סוקר את  ,. בנוסףתהיאם הי - של מדריכים לתחלופה 

  למדריכים. 

  

  רכזי ציל"ה  5.1

לתאם בין מסגרות הפעילות כדי  תפקידו, שספרי- ביתציל"ה רכז תוקצב תפקיד לבבתי הספר 

הרכז תוקצבה בהתאם למספר עבודת את פעילות המדריכים.  ותוולל ,לשמור על רצף ביניהן

שהרכז היה . עקרון ההפעלה של התכנית 9המסגרות/קבוצות ציל"ה שפעלו בבית הספר

  . ייבחר על ידי המנהל מתוך צוות בית הספר אמנם יועסק על ידי הזכיין, אולם

ראה של מדריכי תכניות ההואת  לבדוקספרית, - תכנית עבודה בית לגבשתפקידי הרכז הם 

אחר הפעלת התכנית בבית הספר תוך תיעוד ומעקב אחר לעקוב התכנית בראייה מערכתית, 

בקשר שוטף עם  לעמודבין צוות בית הספר למדריכי התכנית,  לתאםהישגי התלמידים, 

  בהתאם לצורך. בפעילויות ובדיונים  לשלבםהתלמידים ועם ההורים ו

מבתי  43%- , בדתיים- ממלכתייםהממלכתיים והמבתי הספר  6%-מהנתונים עולה כי ב

מנהל שמר לעצמו את הריכוז של הערבית המבתי הספר דוברי  18%- ם וביהספר החרדי

נבדקו  ציל"ה שאינו המנהל עצמו, תכנית ציל"ה. בבתי ספר שבהם נבחר רכז לתכנית

אינם האחוזים ( בתרשים שלהלןמילא בבית הספר, כמפורט  רכז הנבחרתפקידים נוספים שה

   :)תפקידים במקביל כמהרכזים שמילאו  היומכיוון ש 100%-מסתכמים ל

                                                      

  .ועסק איש צוות נוסףהבמסגרות החינוך המיוחד    8
שעות ביחס למספר הקבוצות. בבתי ספר המשתתפים ביוח"א הוקצה תקציב של שעה לכל קבוצת  1.75   9

 .ציל"ה
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  ספריים נוספים של רכז ציל"ה- תפקידים ביתאודות על המנהלים  ידיווח: 10תרשים 

  

עברית ובעשירית מבתי הספר דוברי המדיווחי המנהלים עולה כי בכרבע מבתי הספר דוברי 

ר בתי הספר שאאדם חיצוני, שאינו מצוות בית הספר, לתפקיד רכז התכנית. בערבית מונה ה

: מורים מקצועיים (ברבע עד שליש מבתי הספר), מחנכים שונים בעלי תפקידים מונו לכך

ערבית), סגן מנהל המבתי הספר דוברי  40%-עברית ובה(בכחמישית מבתי הספר דוברי 

 תימב 7%-24%-ב שכבה/מקצוע/פדגוגי/חברתירכז ( רכזים), הספר מבתי 6%-11%-(ב

והיו גם בתי  ,)1%-2%ספר (הבמיעוט מבתי הספר מילאה את התפקיד יועצת בית  .)הספר

מבתי הספר  14%התפקיד על ידי אחד מאנשי המנהלה של בית הספר (אויש ספר שבהם 

ת ערבית) או "אחרים" (מורה ממלאת מקום, מדריכת ביהדוברי מבתי הספר  2%- חרדיים וה

  מבתי הספר). 3%-6%-ב - ספר, סייעת בכיתה מקדמת, רב בית ספר 

  

רכזי ציל"ה בשנת הפעילות  ,עולה כי בכמחצית מבתי הספראיכותניים המהממצאים 

  . השנייהבתפקיד גם בשנה המשיכו הראשונה 

יים על ירידה במספר שעות רשותרכזי ציל"ה, מנהלים ורכזים דיווחו בבתי הספר הקטנים 

  במוטיבציה ובשכר של הרכז:  מה שפוגע, לדבריהם, ,ובמספר המסגרותתכנית הניהול 

וזה מצמצם את הפעילות. יש רכזים שלא רצו "השנה ירד השכר לרכזים וגם שעותיהם הצטמצמו 

להמשיך ועזבו, חלק מהרכזים עובדים בהתנדבות, כלומר עובדים למען בית הספר והכסף לא 

  ."משחק

  

: הם נוכחים תכניתזאת מתוארים כל הרכזים כנושאים באחריות להובלה בפועל של ה למרות

אדמיניסטרטיביים ובהיבטים של -לוגיסטיים-בכל שעות הפעילות, מטפלים בהיבטים טכניים

עבודה, בדיקת תוצרים) ומהווים חוט מקשר בין צוות הבוקר למדריכים,  תכניותמהות ותוכן (
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כפי שעולה מדברי  ,י ובין בית הספר לפיקוח בכל הנוגע לציל"הרשותבין בית הספר לרכז ה

  המרואיין הבא:

הרכז הוא צינור המידע, הוא שנותן מענה לכל הצרכים של המדריכים, הוא זה שסוחב על כתפיו "

       את ציל"ה".

  

  

  מדריכי ציל"ה  5.2

ערבית סיפרו על העברית וכמחצית מהמנהלים דוברי הכשלושה רבעים מהמנהלים דוברי 

  בתהליך הבחירה של מדריכי ציל"ה. מעורבותם 

ם ובעלי תפקידים בהכשרת יםמורהם  עולה, כי מרבית המדריכים הראיונות האיכותנייםמן 

חלקם הגדול המשיכו מחליפה, בת שירות) וכי -סייעת, מורה- בצוות הבוקר (מורים, מורה

  . במשך השנתיים באופן טבעי משנת ציל"ה הראשונה ומלמדים בציל"ה

המדריכים היו 'רציניים' יותר, יצירתיים ובעלי טענו המנהלים והרכזים שבמרבית בתי הספר 

יוזמה, כי צמצום מספר המסגרות אפשר ניטור של כוח האדם והעסקת/השארת הטובים 

הניסיון וההיכרות הקודמת של מדריכים עם תלמידים גרמו להם "לשפר את ביותר וכי 

   :הביצועים"

"היה לנו היצע גדול למדריכים אבל אני העדפתי את בעלי הניסיון מהשנה שעברה, כך שרובם הם 

  ;כאלה"

  ...";  "השארנו את הטובות מהשנה שעברה

פינה אותם לעשות עבודה יותר טובה עם  תכנית"זה שהם לא עסוקים בלהכיר וללמוד את ה

  .התלמידים"

  

  

   מדריכיםחלופת ת  5.3

אחת הבעיות ת המדריכים כתחלופבשנת היישום הראשונה של תכנית ציל"ה תוארה 

מבתי  39%-בהמרכזיות בהפעלת התכנית. בשנת הלימודים תשע"ד דיווחו המנהלים כי 

דוברי מבתי הספר  20%- : בכפעילות של ציל"השנת ההספר התחלפו מדריכים במהלך 

    .ערביתהים ודוברי יבתי הספר החרדמ 40%-, ובכדתיים-ממלכתיים וממלכתייםההעברית 

ובבתי ספר  דתיים-ממלכתיים וממלכתייםהסיבה העיקרית לתחלופת מדריכים בבתי ספר 

מעבר או בציל"ה עקב השכר הנמוך או מיעוט שעות העבודה  - כלכלית התיהידוברי ערבית 

  :לתפקיד אחר
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 יום כל. קשות השעות אם גם שווה היה מגרה יותר היה השכר אם. קשות והשעות בעייתי השכר"

 כמה לי ירדו, עבודה ימי כשירדו, חודש כל אחרי. רווחי היה לא כבר זה אז עליו קיבלו לא שירד

  ",'וכו פסח בחופשת לא וגם משכורת קיבלו לא והם פעילות הייתה לא שלג כשהיה. מדריכות

  שעות" יותר עם טווח- ארוכת ויותר טובה יותר עבודה למצוא מדריכים של "שאיפה

, ימי לימוד למדריכים שהיו גם סטודנטים (מבחנים אילוצי לימודים -  סיבה אחרת שהוזכרה

  . שהשתנו וכדומה)

הסיבה  , כאשרהוזכרה סיבה זו לתחלופה, אולם בשכיחות משנית יםיחרדבבתי ספר גם 

חתונה או מעבר ( משפחתיאו  (היריון ולידה) רקע בריאותייתה על יהמרכזית לתחלופה ה

  .)דירה

 הוזכרה(מקרה יחיד)  צמצום קבוצותאו עקב  חוסר שביעות רצון מהמדריךתחלופה עקב 

 בשכיחות הנמוכה ביותר בכל קבוצות האוכלוסייה.

  

  מדריכי ציל"ה כלפיהמנהלים  עמדות  5.4

והיבטים של סדר,  הםכישורי ההדרכה שלמדריכי ציל"ה מבחינת המנהלים התבקשו להעריך 

  :מגזר שפת לימודבתרשים שלהלן, בחלוקה לפי מוצג משמעת ואווירה. סיכום הערכותיהם 

   כיצד נתפסים מדריכי ציל"ה בעיני המנהלים: 11תרשים 

  
צורך *הניסוח המקורי של ההיגד בשאלון היה: "המדריכים בציל"ה לא מצליחים לשמור על סדר ומשמעת". ל

נתוני ההיגד כך שערך גבוה יותר ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים בתרשים עודכנו ההצגה בדוח 
  זה. 

  

 למדריכים דוהערכות גבוהות מאנתנו בבתי ספר דוברי עברית מנהלים עולה כי הנתונים מ

, ואילו עמיתיהם בבתי )ד או גבוה למדריכי ציל"הוהעניקו משוב כללי גבוה מא 94%-97%(
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משוב להם העניקו  59%( בהרבההערכות נמוכות ספר דוברי ערבית נתנו למדריכי ציל"ה 

   .)ד או גבוהוכללי גבוה מא

שאר ל, בהשוואה נמוךמשוב מהמנהלים כישוריהם בהדרכת ילדים קיבלו המדריכים  על

מהמנהלים  83%: ים)יחרדבבתי ספר בעיקר ו ,(אולם עדיין בשיעורים גבוהים למדי ההיבטים

בבתי ספר מהמנהלים  97%, דתיים-לכתייםוממ יםממלכתידוברי העברית ספר הבתי ב

הצלחתם לשמור על הסדר  על גם. ערביתהדוברי ספר הבבתי מהמנהלים  53%-ו םיחרדיה

  ., בהתאמה)62%- ו 86% ,63%(קיבלו המדריכים משוב נמוך  והמשמעת בזמן הפעילות

  

 סיכום:

המדריכים היו השנה 'רציניים' יותר,  הצהירו כי מרבית המנהלים והרכזיםציל"ה: מדריכי  •

פשר ניטור קודמת אִ השנה ל השוואהקבוצות ביצירתיים ובעלי יוזמה, כי צמצום מספר ה

וההיכרות הקודמת מדריכים השל וכי הניסיון , של כוח האדם והעסקת/השארת הטובים

דוברי עברית בבתי ספר מנהלים . הביצועים" תלמידים גרמו להם "לשפר אתהעם שלהם 

דוברי בבתי ספר לעומתם, מנהלים  .)94%-97%( ותגבוההערכות מדריכים נתנו ל

במקביל להתנסות ולניסיון להתייעל ). 59%(בהרבה הערכות נמוכות נתנו להם ערבית 

ם ימבתי הספר, בעיקר חרדי 39%-בדווח על תחלופת מדריכים במהלך שנת הפעילות 

ואילו  ,תה כלכליתיבבתי ספר דוברי ערבית הילתחלופה העיקרית  הסיבה .וברי ערביתוד

 משפחתית או בריאותית.הסיבה תה יים הייבבתי ספר חרד

-, בדתיים-ממלכתייםהממלכתיים והדוברי העברית מבתי הספר  6%- ב ציל"ה: ירכז •

מנהל בית שימש ערבית המבתי הספר דוברי  18%-ם ובימבתי הספר החרדי 43%

עברית ובעשירית מבתי הספר ההספר רכז לתכנית ציל"ה. בכרבע מבתי הספר דוברי 

בתי הספר מילאו את  שארערבית מונה אדם חיצוני לתפקיד רכז התכנית. בהדוברי 

 מגוון בעלי תפקידים מצוות בית הספר.רכז ציל"ה תפקיד 
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  הצדדים המעורבים בהפעלת ציל"הבין יחסי גומלין  .5

  בית הספר צוותציל"ה לבין  צוותאום בין תי  6.1

, דתיים- ממלכתייםהממלכתיים והספר הכי כל המנהלים בבתי מעידים הממצאים הכמותיים 

דוברי ערבית ורק כמחצית מהמנהלים בבתי ספר בבתי ספר מהמנהלים  90%-יותר מ

מפגשי עבודה דיווחו על  )ה"ציל רכזי בתפקיד שימשו לא המנהלים שבהםים (יחרד

  עם רכזי ציל"ה. מתוכננים

רכז בתדירות של להמנהל בין  ותשוטפשלעיל נערכו פגישות  ספרהאו יותר מבתי  74%- ב

המנהל עם הרכז רק פעם נפגש בכעשירית מבתי הספר  ;פעם בשבוע עד פעם בחודש

בבתי  6%(אחת לחודשיים עד שלושה חודשים  -בתי הספר  שארוב ,במחצית או פעם בשנה

דוברי בבתי ספר  18%, יםחרדיבבתי ספר  13%, דתיים-לכתייםממו ספר ממלכתיים

  . הפגישות התמקדו בנושאים כדלקמן:ערבית)

  קד פגישותיהם עם רכזי ציל"ה ובמשעמדו הנושאים על המנהלים  ידיווח: 12תרשים 
   10ספריים-הבית

  

  

נושאים ובכללם ( התמקדו בנושאים לוגיסטייםניכר כי פגישות התיאום בין המנהלים לרכזים 

לעומת  ;לבין התמיכה הלימודית במסגרת ציל"ה הכיתבובתיאום בין הלימודים  )ייםתקציב

בניית תכנית עבודה ומעקב ובהם כני הפעילות של ציל"ה, ובתבלבד זאת היה עיסוק שולי 

נושא . )(כרבע עד כחמישית מהמנהלים דיווחו כי הפגישות עסקו בנושאים אלו אחר יישומה

   .בית הספר צוותתיאום בין מדריכי ציל"ה לבין נוסף שעסקו בו בפגישות אלו היה 
                                                      

10
ומנהלים שדיווחו כי לא  בתפקיד רכזי ציל"ה במקביל גםמשמשים המנהלים אינם כוללים נתוני התרשים  

  מתקיימות פגישות כאלה.
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מבתי הספר לא היה צורך בהסדרת מנגנוני תיאום בין רבים ב כידווח בראיונות האיכותניים 

צוות הבוקר ובין המדריכים מן הסיבה הפשוטה שרבים ממדריכי הצהריים הם מורים או בעלי 

רכז ציל"ה, שאסף  נעשה על ידיהתיאום כי  דווחתפקידים בצוות הבוקר. בבתי ספר אחרים 

שיתוף פעולה המרואיינים דיווחו על , וםכל מקממידע מצוות הבוקר והעבירו לצוות הצהריים. 

עמדות חיוביות מצד מחנכים כלפי על ו) קודמת(בהשוואה לשנה הניכר בין מחנכים למדריכים 

9ם לצד  הצורך בזמן חפיפה בין מחנכת למדריך או בנוכחות של מורהלכן גם פחת  .תכניתה

  :המדריך

ומאיך שהיא מתנהלת וזה מתבטא בזה  תכניתהמורים בבית הספר הרבה יותר מרוצים השנה מה"

  .שהם מוכנים יותר להשקיע בקשר עם המדריכים ויותר סומכים עליהם"

 

  האזורירכז ציל"ה עם קשר   6.2

תכנית העבודה  ה שללבדיקת איכות הליכי בקרהתתהליכי ליווי ולקיים אמורים  ציל"הזכייני 

 יםממלכתיבבתי ספר  83%( המנהליםמאו יותר  83% עמידה בהנחיות שקבע המשרד.הו

ם יקי כידיווחו דוברי ערבית) בבתי ספר  89%-ם ויחרדיבבתי ספר  93%, דתיים-לכתייםוממ

בבתי הספר שבהם  .רשותב ציל"הרכז מטעם זכיין  אזור אורכז ספרי על ידי -בית מעקב

ה מדיווחי המנהלים עול .התקיים מעקב כזה נבדקה תדירות הביקורים של הרכזים האזוריים

ערבית התקיימו העברית ובכמחצית מבתי הספר דוברי המבתי הספר דוברי  30%-בככי 

בתי הספר התקיימו ביקורים פעם בחודשיים עד פעם  שארבביקורים פעם בחודש לפחות. 

   בשנה.

העריכו את ) דיווחו על מפגשים כאלה לאשווחו על מפגשי מעקב ובין ידש(בין  המנהלים

  שלהלן:בתרשים  צגכמו ,הזכייןמהמענה שהתקבל מהרכז האזורי או 
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 המענה שהתקבל מהרכז האזורי או הזכיין אודות מנהלים  דיווחי: 13תרשים 

  

  

אספקת ל ד או טוב"ו"טוב מאנתנו הערכה של כשני שלישים עד כשלושה רבעים מהמנהלים 

סיוע בהקשר של קשיים עם לוהציוד והאביזרים למפגשי ציל"ה (במסגרת התקציב הנתון) 

  מדריכים.

  קשר עם הרשות המקומית ועם הפיקוח  6.3

 צהרונים  לעומתבשיחות עם  צוות מטה התכנית נאמר כי אחד היתרונות של תכנית ציל"ה 

צוות הפיקוח של משרד החינוך.  מצדתזכה לפיקוח ולליווי היא העובדה שהתכנית  "גיליםר"

של הפיקוח והרשות בהפעלת תכנית ציל"ה  םמידת מעורבותעל בשאלון נשאלו המנהלים 

  :שלהלןתשובותיהם מוצגות בתרשים בבתי הספר. 
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  של הרשות והפיקוח בהפעלת התכנית םמעורבות בדברהמנהלים דיווחי : 14תרשים 

  

 כאחד מעורבות של הרשות ושל הפיקוחה כי המנהליםסברו בכל קבוצות האוכלוסייה 

  .נמוכהבינונית או  בהפעלה השוטפת של ציל"ה

מעורבות נמוכה דיווחו על  דתיים- ממלכתיים וממלכתייםדוברי עברית בבתי ספר מנהלים 

    במיוחד של שני הגופים.

 למעורבות הרשות בהשוואה מעורבות הפיקוח גבוהה  סברו כים יבתי ספר חרדיבמנהלים 

לחוברות ולחומרי  שהערכתם מתייחסתיתכן י .)קבוצות האוכלוסייה האחרותל השוואהב(וגם 

 בבתי ספר , מנהליםלעומתם .החרדי על ידי הפיקוחלבתי הספר  שלחוונההפעלה שהוכנו 

  קוח.הפי ממעורבותרבה יותר הרשות מעורבות שדוברי ערבית העריכו 

בראיונות  .נמוכה השתקפה גם בראיונות האיכותניים- תמונת מצב דומה של מעורבות בינונית

הרשות עם  בלבדובעל אופי ִמנהלי  קשר קלוש עלדווח עברית  יבתי ספר דוברב ,ואל

  . המקומית

  , אנחנו עצמאיים"; "המעורבות של הרשות לא מורגשת בכלל""

קשר רציף מצד הרשות בהשקת דווח על מעורבות וערבית  ידובר בתי ספרבלעומת זאת, 

, בתי ספר(להוציא שני  הערכה הבעווה התכנית, בסוגיות של כוח אדם ובבחירת ההעשרה

  : )תה ריכוזית מדייבהם היההתנהלות ש

  העירייה תומכת ומקשיבה, העירייה עושה הכל"; "

אני מכיר אותה אישית  "יש אשת קשר בעירייה, היא אחראית על הכל, אנחנו בקשר כל הזמן,

  .ועובד איתה מצוין"
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ומנהלים ורכזים ָקבלו  ,בלבדקלוש קשר  דווח עלעברית  ידוברבתי ספר ב קשר עם הפיקוח:

  על כך:

  ביקור אחד לכל היותר";" 

   ;""...אלא אם אנחנו יזמנו.. 

התלוננו על מעורבות נמוכה  שםיותר, אך גם תדיר קצת ערבית הקשר היה  ידוברבתי ספר ב

  עבודה ובזה נגמר". תכנית"מעורב ברמה של הגשת  מדי:

  סיכום:

(בהשוואה  בין מחנכים למדריכיםשיתוף פעולה ניכר  דיווחו עלהמרואיינים האיכותניים 

 םרובב, על כך נוסף. עמדות חיוביות מצד מחנכים כלפי התכניתעל לשנה הראשונה) ו

 ,דוברי ערביתבתי ספר ו דתיים-ממלכתיים וממלכתייםדוברי עברית בתי ספר של מכריע ה

עם רכזי  מפגשי עבודה מתוכנניםעל  מנהלים דיווחו ,םיחרדיהספר הבתי מכמחצית בורק 

. הפגישות התמקדו בנושאים רכז)התפקיד מילאו את ם לא המנהליש פרס (בבתי ציל"ה

לבין התמיכה הלימודית במסגרת  הכיתבלוגיסטיים (כולל תקציב) ובתיאום בין הלימודים 

 ,בניית תכנית עבודה ומעקב אחר יישומה ובכלל זהכני הפעילות של ציל"ה, ועיסוק בתציל"ה. 

 דווח במידה נמוכה יחסית.

ספרי על ידי רכז אזור או רכז מטעם -תקיים ניטור ביתה )או יותר 83%ברוב בתי הספר (

. כשני שלישים עד כשלושה רבעים מהמנהלים העריכו את המענה רשותזכיין ציל"ה ב

  ד או טוב". ו"טוב מאשהתקבל מהם 

קלוש בלבד היה ציל"ה בנוגע לקשר עם הרשות המקומית ועם הפיקוח ה ,הדיווחים פי על

  דוברי ערבית. בתי ספרעברית ותדיר מעט יותר ב ידוברבתי ספר ב
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  עמדות כלפי תכנית ציל"ה בתשע"ד .6

היבטים של המשיבים להעריך התבקשו  והראיונות האיכותניים לסיכום התשאול הטלפוני

על המשיבים נשאלו כמו כן ציל"ה בבתי הספר. תכנית הפעילות שנעשתה במסגרת תרומת 

  . מהתכנית שביעות רצונם אודות

  השפעות נתפסות של ציל"ה על התלמידים המשתתפים בהתרומה ו  7.1

  בהיבטים פדגוגייםבית הספר ריך את התרומה של ציל"ה לילדי העהמשיבים התבקשו ל

של הקניית בהיבטים ו )הכנת עבודות ושיעורי בית והגברת מוטיבציה להצלחה בלימודים(

מגזר שלהלן, בחלוקה לפי דיווחיהם מוצגים בתרשים  .נורמות, הרגלי התנהגות ותזונה נכונה

 :שפת לימוד

  השפעות ציל"ה על התלמידיםכלפי המנהלים הערכת : 15תרשים 

  

תזונה העריכו השפעות ניכרות על התלמידים בהיבטים של  םיחרדידוברי עברית בבתי ספר 

 83%( נכונה, נורמות והרגלי התנהגות, הכנת שיעורי בית ומוטיבציה להצלחה בלימודים

  על השפעה לטובה בהיבטים אלו). וומעלה דיווח

דוברי  בבתי ספר ומנהלים דתיים-ממלכתיים וממלכתיים דוברי עברית בתי ספרבמנהלים 

 ,71%-ו 78%( הכנת שיעורי ביתניכרת בעיקר בהיבט של השפעת התכנית כי סברו  ערבית

  בהתאמה).

  

בעצם חריגתה  מסגרת מעשירה ה"צילב שראומנהלים ורכזים  היו בראיונות האיכותניים

בעלת ערך הרגיל אל עבר תחומים ופעילויות ייחודיים, וספרי -מסדר היום הנושאי הבית
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(גם אם במעט), הכנת שיעורי מכיתת הבוקר קטנות שהן התנהלות בקבוצות ה עקבלימודי 

הכנה כלל, או עם הורה מתקשה) וההזדמנות (גם) לחזק -אי לעומתהבית עם מורה/מדריך (

   בדבריהם:באה לידי ביטוי תפיסה זו  .את לימודי הבוקר

  פותחת אפיקים חדשים מחוץ למה שקורה בכיתה, מרחיבה את הדעת"; תכנית"ה

"המורים והצוות מאוד מרוצים. זה רק מוסיף, מעשיר. חשבנו בהתחלה שונה וזה התברר כתכנית 

  ;"שמעשירה

אנחנו המשך לימודי  כי ,'בייביסיטר'לא רוצה לשמוע את המושג "זה לא בייבי סיטר, ממש לא, אני 

... אני כרכזת הולכת הרבה למרכזיה הפדגוגית לחפש חומרים לשפר גים לילדותחושגם מציע 

  ולגוון, כדי שיהיה לזה ערך מוסף";

שנעשה זה דבר חיובי,  המסגרות שנשארו מקבלות יותר במגוון וגם באיכות... כל תוספת על מה"

  ";צמאים לפעילויות מסוג זהפה הילדים ממש 

 המאפשרת לתמוך תנופה למשהו חדש. מסגרת מבוקרת עם פעילות חינוכית נהנת תכנית"ה

  "תנופה לדברים טובים ...בילדים

(פחות רכזים,  יםמעטהתמקדו ב'חצי הכוס המלאה', היו מנהלים כי בניגוד לאלה, שנראה 

ראו בה, עקב אך ובהמשכתה,  ה"צילהיו מעוניינים במנם ) שאתערבי בתי ספר דובריופחות ב

, כזה שאין בו יומרות לתרומה מסגרת דומה/מקבילה לצהרון רגיל, הדלים תקציביה

  ...שעשייה כזאת לא באמת מתרחשת בוו של ממש,אינטלקטואלית 

 זה כמו סבתא כייפית וחמה, אבל לא מעשיר אינטלקטואלית...הורים שולחים  - "דעתי האמיתית

  אחר כך לחוגים מקצועיים";

זה תקציב  צריך לצורךבטוח ש –לימודית גם אם המטרה היא מצליחה, אבל  תכנית"בגדול ה

  אחר..."; 

בנות  33יתה בהחלט מטרה לימודית, להביא את הבינוניות לרמה גבוהה יותר, אבל עם י"ה

 .ית)רשות(רכזת  בקבוצה זה קושי גדול"

   

, לא בכל תכניתהתייעלות בהטמעה ובהפעלה של ה מדווח עלנראה כי אף שבכל בתי הספר 

  וִמקסום של ההתייעלות.  תכניתבתי הספר התאפשרו שדרוג של ה

נקיטת צעדים ומהלכים מצד בית  - : מחדשני כוחות מקבילים בשנה זולהצביע על  אפשר

הביאו לביסוסה ר שאושל התכנית  התייעלות בהטמעה ובהפעלהלהספר שתרמו 

 צמצומים תקציביים - והתייצבותה ולהעלאת שביעות הרצון של כל המעורבים בה; מאידך 

או לשמור על רמתה מהשנה שעברה,  תכניתשהגבילו/'קיזזו' את האפשרויות לשדרג את ה

  : יותרשותכפי שעולה מדברי הרכזות ה ,להעשרה כל הנוגעבעיקר ב

  יתה טובה יותר כי היה יותר תקציב"; יה תכניתזרמה, אבל לפני שנה ה תכנית"השנה ה
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, אבל היה תכנון גדול שלא ניתן לממש תכנית"השנה הכל אומנם יותר ברור מבחינת ניהול ה

  במלואו"

 בפתרונות מוצלחים ַלקיצוציםוותה בתי הספר הדגישו יותר את ההתייעלות, וכשזו לֻ  מקצתב

ערבית). אפשר  ידובר בעיקר בבתי ספרבלט הדבר נחוותה הצלחה/שביעות רצון גבוהה (

מתסכלים יותר דווקא על רקע ההתייעלות  שבבתי ספר אחרים נתפסו הקיצוצים כ'כואבים'/

תקציביה הולמים אילו רק היו  - מסגרת/מענה ראוי  שמשכבעלת פוטנציאל ל תכניתותפיסת ה

  את כוונותיה...

  

  תכנית ציל"ה בתשע"דאודות על משוב   7.2

  של הורים ותלמידים מהתכנית נםשביעות רצוהערכת 

 כמו כן הם להעריך אם התלמידים וההורים שבעי רצון מהתכנית.משיבים התבקשו ה

-ו 16ם מידיווחיהם מוצגים בתרשי .ציל"המתכנית  יםמרוצ הםבאיזו מידה  לומר התבקשו

17. 

  ת מנהליםוהערכ לפי – שביעות רצונם של תלמידים והורים מפעילות ציל"ה: 16תרשים 

  

תלמידים מסתובבים בחוסר מעש ברחבי בית הספר",   ציל"הבשאלון היה: "בזמן  יםהניסוח המקורי של ההיגד*

תם ה" ו"התלמידים מתלוננים שמשעמם להם בציל"ה". לצורך הצג""התלמידים מנסים להתחמק מללכת לציל

  כך שערך גבוה יותר ישקף מצב רצוי יותר, בדומה לשאר ההיגדים בתרשים זה.  יםנתוני ההיגדעודכנו בדוח 

  

העריכו כי תלמידיהם שמחים ללכת  דוברי עברית בבתי ספר או יותר מהמנהלים 72%

ים), הולכים יחרדבתי ספר ב 95%-ו דתיים-לכתייםוממ יםממלכתיבתי ספר ב 89%לציל"ה (

זאת, כפי הנראה, בזכות הקפדה של צוות  –) , בהתאמה96%-ו 84%לפעילות (באופן סדיר 

שיעורים נמוכים יחסית של מנהלים דיווחו שהתלמידים לא  , שכןבית הספר וצוות ציל"ה
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) וכי תלמידים אינם מתלוננים , בהתאמה89%-ו 72%מנסים להתחמק מללכת לפעילות (

ווחו ימנהלים רבים יותר ד ם לזה,בהתאו .), בהתאמה88%- ו 58%שמשעמם להם בציל"ה (

- ו 100%ציל"ה אין תלמידים שמסתובבים בחוסר מעש ברחבי בית הספר (פעילות כי בזמן 

   )., בהתאמה93%

שביעות הרצון של ) סברו כי 96%רוב רובם של המנהלים בבתי ספר דוברי עברית חרדיים (

 57%גבוהה, לעומת ד או ואמ גבוההציל"ה  במסגרת והעשרה שניתנמהתלמידים מהחוגים ו

  .דתיים-ממלכתייםהממלכתיים והספר הבתי בבלבד 

) 78%( דתיים-ממלכתיים וממלכתייםשביעות הרצון של ההורים הוערכה כגבוהה בבתי ספר 

  ).96%ם (יד בבתי ספר חרדיווגבוהה מא

נתנו , בהשוואה לעמיתיהם בקבוצות האוכלוסייה האחרות, דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים

. במדדים הקשורים התלמידים והוריהםעמדות אודות על בכל המדדים בהרבה משוב נמוך 

   .פעילות העשרהללחוג/ נוגעב 67%- ו 63%- ל 50%  הערכותיהם ביןנעו לתכנית 

  

  תכנית ה לע ורכזים משוב מנהלים

  

  תכנית ציל"ה לעהמנהלים משוב : 17תרשים 

  

רוגים יהעניקו משוב חם לכל היבטי הפעילות של התכנית (בד םיחרדיבתי ספר במנהלים 

  ).97%-ל 88% ביןש

 מתונה מהפעלת ציל"ה בבית ספרםהביעו שביעות רצון  דוברי ערבית ספר בבתי מנהלים

הפעלת של ות חשיבב הכירולמרות זאת הם  .ד או רבה)והביעו שביעות רצון רבה מא 65%(
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משוב דומה  ).76%( תכניתוהמליצו לבתי ספר אחרים להצטרף ל) 84%בבית ספרם ( ציל"ה

  .דתיים-ממלכתיים וממלכתיים -דוברי עברית בתי ספר נתנו עמיתיהם ב

אודות מגוון על עבור ההיגדים בהתקבלו  , בכל קבוצות האוכלוסייה,ההערכות הנמוכות ביותר

  טיב המענה שציל"ה מספקת.על ו יל"האליהן במסגרת צשהתלמידים נחשפים הפעילויות 

  

 דיווחו עלרכזים המנהלים וה .האיכותנייםראיונות שאלת שביעות הרצון עלתה גם ב

 בכל מסגרת שהיא בהמשך קיומה כולם רוציםומהתכנית גבוהה שביעות רצון כללית 

את וכוללת  ,גורפת, לדברי המרואייניםהינה ובהרחבתה לשכבות גיל נוספות. שביעות הרצון 

  :ואת התלמידים את ההורים הצוות החינוכי,

  מבורכת"; תכנית"בעיני כולם ה

   ;"בעיני כולם יש לה יותר יתרונות מחסרונות"

גם בקרב מורות הבוקר והן משכנעות הורים  תכנית"חששות התבדו, השנה יש קבלה גדולה של ה

  ;"תכניתלהיות ב

  לא מצפים ליותר ממה שיש, הם רואים שהילדים שלהם שמחים"; (ההורים) "הם

   ;ד' גם רוצים ומבקשים להגיע"-"הורי ג'

  "מצביעים ברגליים, למרות השעה והעייפות הם רוצים להישאר(התלמידים) "הם 

ואומנם, שיעורי ההשתתפות גבוהים: בכמחצית מבתי הספר מרבית תלמידי כיתות היעד 

  .תכניתמשתתפים ב

  

  ציל"השל יתרונות נתפסים ונקודות חוזק   7.3

  תכנית ציל"ה: לשהמנהלים והרכזים ציינו מספר יתרונות 

  מסגרת 'עוטפת' לשעות הצהריים )1

, כמסגרת 'עוטפת' לשעות הצהריים תכניתהיתרון ראשון ומרכזי צוינה תפיסת בתור 

נוכחות ב, וובאחריותבית הספר בתוך אחרות מתקיימת  צהרוןמסגרות  לעומתאשר 

וקשר רציף עם מסגרות  שקיפות, מעקב ובקרהר מאפשרת שאו מ�כרת, סביבהבמורים ו

  בית הספר:לבין  והוריוהתלמיד  ביןהקשר  מה שמחזק ומעמיק את ,הבוקר

  "יש אבא למסגרת, זה בכל זאת המשך של הבי"ס.....ניתן לפתור בעיות באופן משביע רצון";

מכירה את הבית ספר והמורה ויודעת עם מי הילדה נמצאת. בצהרון פרטי אין  האמא"

 ;פיקוח"
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מדובר בילדים קטנים שחשוב שירגישו בטוחים בסביבתם ועם מדריכים שאת חלקם לפחות "

  הם מכירים מהבוקר";

 עושים וחשבתי מה, אפילו שש עד, אישי בצהרון שהיו ילדות היו ספר בבית, האישי מהניסיון"

  טוב"; יותר הרבה פה, אחרים מצהרונים שחוויתי מה לפי. שם איתם נמצא מי. שם תםאי

  מיילים, הוראות –מגיעה לפני הפעילות כדי להיות בקשר עם צוות בית הספר  אני"

מהמנהלת, יש קשר של מחברת קשר, הצטיינויות, דף התנהגות. יש מכתבים. המוטו 

  ";מאפיין צהרונים בד"כורים. זה לא והמטרה שלי היא קשר עם הה

"ילדים מרגישים שהתכנית נותנת להם מסגרת ומענה טוב במקום להיות ברחוב, ועוד 

  .."..באווירה מהנה, אז הם נקשרים יותר לבית הספר ומעריכים

 מגוון השפעות חיוביות של התכנית על התלמידים: )2

 עיקר(בסיוע בהכנת שיעורי בית והכנה למבחנים  באמצעותקידום לימודי  •

גיבוי/חיזוק לימודי הבוקר ו מתקשים)או שהם עצמם  לתלמידים שהוריהם עובדים

 :)תלמידיםהבהישגי  של ממשעלייה  , לדברי מנהלים ורכזים,גם אם לא ניכרת(

 "תלמידים מגיעים מוכנים יותר לשיעורים"; 

 "כל סוף חודש עושים מבחן ואני רואה תוצאות טובות יותר";

  "...אני מרגישה שינוי, אפילו שאין לי הוכחות ודאיות"; 

זה  ,'לא הכנתי שיעורים'למורות הבוקר, כי אין ילדות שאומרות  תזרוהתכנית גם ע"

  ". לא קורה

ולא  בנסיבות לא פורמאליותועקב השהייה הממושכת יחד  גיבוש חברתי •

 : תחרותיות

  את הקשר ביניהם";"העובדה שהילדים יושבים ואוכלים יחד, זה מחזק 

  "האווירה החווייתית והמשפחתית מחברת ביניהם";

החברתי. פה  מה שטוב הוא הגיבוש החברתי. בגילאי א' ב' בעיקר חשוב הגיבוש"

  ";  קונים חברות לא עם ממתקים

"בבוקר אין זמן לילדות ללמוד איך לשחק אחת עם השנייה, אבל בצהריים אפשר 

 ית).רשותלעשות מבצעי בין אדם לחברו" (רכזת 

  :בביטחון עצמי גבוה יותר באו לידי ביטוי, שוהעצמה אישית רגשי-חברתישיפור  •

"היו תלמידים מתקשים שבלטו בציל"ה בעקבות ההתנסות בתחומים חדשים 

  נטליגנציות המרובות שציל"ה חושפת אליהן";ובעקבות האי

"התכנית אפשרה לבנות להראות כישורים ויכולות שאחרת אין להם מתי להיחשף 

  וזה עושה טוב לדימוי שלהן..."

שיתוף, אחריות, סדר וניקיון, בריאות ואכילה  גוןכ הקניית דרך ארץ וערכים •

 : נכונה
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  "נימוסי שולחן, לנקות ולסדר אחרי האוכל, לברך...."; 

ודרך ארץ.  חוסר חוצפה ,עומדים פה על הקטע החינוכי. עובדים על יחס לחברות"

  ";עושים זאת דרך פעילויות

"את זמן האכילה ביחד אנחנו מנצלים ללמד את הילדות ניקיון, אסתטיקה והליכות, 

  הילדות אחראיות על הורדת האשפה, לא מסיימים צהרון עד שהכיתה נקייה"; 

"זה מרגיל את הילדות להסתכל מסביב ולראות אם נקי, מסודר ואם אפשר לעשות 

  ית).רשות(רכזת  מעשה טוב"

  ארוחה חמה ואיכותית )3

כמעט מחצית בעיני בעל ערך גורם , נתפסה כיחסית ,איכותיתהחמה והארוחה הגם 

  :אחרותהוכחמישית מקבוצות האוכלוסייה  יםהחרדיבבתי הספר מהמשיבים 

אקונומי נמוך ועבורם ארוחה חמה היא בונוס -"מרבית האוכלוסייה פה היא ממצב סוציו

  רציני"; 

  ;הזכיין עובד כמו שצריך"האוכל תקין בריאותית, המנה מגיעה חמה, 

  ."האוכל מגיע לבית הספר בחמגשיות והוא מצוין"

 אפשר .ציינו את הארוחה כיתרון המרואייניםקרב ממיעוט  ערבית ידוברספר  בבתי

  .לאוכל הערבי הביתי ההתאמת-אילביקורת על לקשור זאת 

  סיוע להורים עובדים )4

ראש 'ב שעות נוספותבעבודה הישאר ל גם האפשרותכיתרון הורים עובדים נחשבה  בעיני

רווחה מסוימת בניהול משק הבית, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הזמן ליהנות מו 'שקט

   :שמתפנה לדברים אחרים/ללימודים

  "גם זה שאפשר לעבוד בנחת עד ארבע ולא לדאוג מה קורה עם הילד, זה הרבה מאוד";

בבית ספר, זו יכולה להיות הקלה "למשפחות עם כמה ילדים, כששני ילדים אוכלים 

  בתקציב";

  מהות שהבינו שהן יכולות לנצל את הזמן הפנוי הזה בשביל לעשות משהו עם עצמן"; י"יש א 

  "להורים חד הוריים זו תרופה".

אף שגם השנה לא ניכרה, לדברי מרואיינים,  -  לעבודהאימהות לצאת בנוגע לעידוד 

, הודגש כי יותר הורים עובדים נוטים לעבודהיציאת יותר אמהות  השפעה של ממש על

 םערבית) כי ה ידובר בבתי ספרו יםחרדי בתי ספריש שטענו (בולהישאר שעות נוספות, 

  ":אמהות שזה עודד אותן לצאת לעבודהעל " יםיודע
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יש לי אמהות שאמרו לי שעכשיו הן יכולות לצאת לעבודה כי היא יודעת שהבת במקום טוב "

בראש שקט. אני לא יכולה לספור כמה אמרו את זה, אבל היו לא מעט  והיא יכולה לצאת

  דיבורים כאלה"

  נוי מסוג זה הוא גם עניין של זמן:ויש שסברו ששי

   "זו השפעה מתפתחת, כשיהיה הרגל ורוטינה אז זה ישפיע".

במידה רבה  קשורות מהתכניתשל מנהלים ורכזים שביעות רצון גבוהה נוספות לסיבות  )5

  :התכנית בבתי הספר בוותק של

, ותחושה םמדריכיה ניסיון שרכשוו ספרי מצטבר בהפעלת התכנית-ניסיון בית •

בבית הספר ושל התמודדות יעילה מצד  הוהתייצבותהתכנית מצטברת של הְשגרת 

- בית הספר עם האילוצים התקציביים, בעיקר בזכות ההישענות על כוחות פנים בית

 ספרי להעשרה: -ספריים ושימוש בתקציב הבית

  "לקח זמן וזה התייצב, ההרגשה היא שהעסק הוטמע";

  "זה מורגש גם בצד הלוגיסטי, השנה הוא הרבה יותר טוב ומסודר";

  ";הכל סדיר מבחינת שכר וגם מבחינת תשלום לספקיםשהשנה "יש הרגשה 

 ,חשבתי שזה קצת מוזנח צהרונים, פן אישי לא הייתי בעדאו"מאוד הוקסמתי לטובה. ב

 ית).רשות(רכזת וראיתי פעילות מתוקתקת, ממש מקסים"

צמצום מספר כי במרבית בתי הספר נטען  - של מורים ומדריכים גבוההאיכות  •

הטובים  את ריהשאלק/יהעסלכוח האדם ו לנטר את ,המסגרות ִאפשר, לצד האכזבה

עם תלמידים  הםוההיכרות הקודמת של נם של מדריכיםניסיו . עוד נטען כיביותר

 :'גרמו להם 'לשפר את הביצועים

  "הצוות, לפני שנה היו בעיות, השנה הצוות מבוסס ומסור ועושה עבודה טובה";

 מורות מחליפות אצלנו, הן בעלות תעודת הוראה, הן אבל ,ס"המדריכות לא מצוות ביה"

  ;"צוות מעולה.....טובות מאוד.

העדפתי כאלה שהוכיחו את עצמן בשנה ממש טובות, הכי טובות, השנה המדריכות " 

  . בהן, הן השנה עוד יותר טובות" הטובות בחרתי אתשעברה, 
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  , לפי תפיסת המרואייניםציל"ה תכנית רופילש המלצות  7.4

אף ההסתגלות וההתאמות מצד בתי הספר לתקציבים המקוצצים  שביעות הרצון, ועל לצד

 עיקרן מתקציביה המצומצמיםנבעו ב, שוביקורתנחת - אי, באו לידי ביטוי גם תכניתשל ה

  . תועלת-יחסי עלותבנוגע לוהשגות שוב בשנה זו,  מלכתחילה והמקוצצים

  :ציל"הבקבוצות ה להקטין את )1

 עלו מכבידים פעילותהיקפי  עלספריים נסבה - הביקורת העיקרית מפי מנהלים ורכזים בית

(בניגוד גמור  לימודית בקבוצות גדולותפעילות ב שורשיהם נעוציםמאכזבים, ש ציפיות פערי

קידום תלמידים שם לפרטנית  להתייחסותלהעניק היעדר אפשרות בוהמשרד)  להצהרת

   :וצמצום פערים

  "ברור שאין זמן לעשות משהו פרטני";

  בנות בקבוצה"; 30"אין מצב שמורה תוריד את העיניים למישהי כשיש 

 הצהריים הקשות יותר ולאור הציפייה לתגבורבשעות כשמדובר קבוצות גדולות, בפרט "ה

  ;"ולקידום לימודי

אני חושבת שמספר הבנות בקבוצה הוא קטסטרופה. בשעות הצהריים קשה לילדים ובוודאי "

  לילדים עם קשב וריכוז. אם רוצים להגיע לכל ילדה בשיעורי בית חייבים קבוצות קטנות יותר";

י מורות והשנה על אותה כמות ילדים יש רק אחת. יתה לכל כיתה צוות של שתי"בשנה שעברה ה

בנות עם מורה אחת, שצריך גם לתת להן צהריים, וגם לעזור בשיעורים וגם  30זה קטע קשה, 

     )  יתרשותרכזת ( העשרה.."

        

  :עשרההחוגי השל איכות המגוון והת א ביהרחל )2

ני בתי אף שש( חוגי העשרה מגוון מוגבל ולא תמיד איכותי שלמנהלים ורכזים התלוננו על 

הַעסקה של כוח ), על הקודמתלשנה  בהשוואהעל השתפרות, דיווחו ערבית  יספר דובר

דיו (גם למטרות לימודיות וגם למטרות  ספציפיאו  לא תמיד מקצועיאמין אך  אדם

   .ההעשרה)

(אף שבשני  העשרה אמיתיתשם ללהתאמת הסביבה והאווירה  ציוד ואמצעים להוסיף )3

  :)הקודמתבהשוואה לשנה  ,על עלייה בתקציב לציוד דיווחובתי ספר 

  טעונה שיפור, לדוגמה, בחירת המורות. מדובר בגיל רך, צריך התמחות לזה";  תכנית"ה

  "; תקציבי עם חוסרטובה, ובמיוחד העשרה,  תכניתההיערכות המורכבת ביותר היא לייצר "

בעירבון מוגבל. וגם סיוע רק אפשרי לעשות זאת  - כיף גם אם המטרה של הצהרון היא רק"

  ל, בגלל התקציב"; בעירבון מוגביכול להיות רק בהכנת שיעורי בית 

שח לשנה למסגרת, שזה אומר שצריך למצוא  1000"בתיה"ס לא קיבלו מספיק תקציב, קיבלו 

  , ית)רשות(רכזת  פעולות כאלה שעולות כמעט כלום"

  :בציל"המספר המסגרות ת א ליהגדל )4
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קושי בפעילות יצר צמצום המסגרות  ,ד'-פגיעה בשנת תשע"ד בשכבות ג'ה מלבד

  :הרוחב וַבגמישות התפעולית סביב פעילויות ההעשרה

"רעיונות יפים לפעילויות לא חסרים, מה שחסר זה תקציב להוציא אותם אל הפועל כי לא 

   .משתלם כספית על מעט ילדים"

  :ליווי למדריכיםה את שפרללמידה ומפגשי להוסיף  )5

  .אף אחד מחוץ לבית הספר לא נתן להם כיוון או מערך""

   :הגמול הניתן לצוות ציל"ה את שפרל )6

   :דריכיםלא הוגנים לרכז ולמאו  בגמול ובשכר נמוכים לידי ביטוי באהמשאבים ה הקצאת

  "השנה קיצצו, וכמו שאת מבינה, אין ניסים";

מתמרמרות,  בשנה שעברה המדריכות קיבלו שכר גבוה יותר מהשנה.. המורות כל הזמן "

אבל בכל זאת נותנים את הנשמה. ישנה תחושה של ₪  1000-1500עובדים כל החודש בעבור 

  ";נסיגה, גם לרכז קיצצו בעלות לשעה

ות, האחרי שח. זה 600קבוצות היא מקבלת בערך  3הרכזת לא מקבלת שכר הוגן. עבור "

  ";טלפונים, לבוא לישיבות אחה"צ

 3קיבלתי  השנה הרבה פחות. כרכז ,שעות 19כי קיצצו שעות. לפני שנה קיבלתי  כועסאני "

  .תנה, צריך לתת אפשרות לנהל אותה", כשנותנים מ2שעות ניהול ועכשיו 

  

  :זכיינים באמצעותלבתי הספר ולא  ותישירמשאבי התכנית את  להקצות )7

במימון  בא לידי ביטוי, שתכניתדיו של משאבי ה חסכוני תיעול לא על בלוהמרואיינים קָ 

(למשל בבתי ספר שנשענים בעיקר  לתלמידיםישירות  יוקצוהמשאבים שזכיינים במקום 

נהלים של הו תנהלותהה את לשפרעל צורך  , ובעקבות זאת הצביעועל כוחות פנימיים)

בתהליך הגיוס של ובראשם את המנהל  בתי הספר את שתףלאו, לחלופין, , הזכיין

תקצוב הכי  והעדיפשמנהלים היו אף  .בחירת התכניםבניהול התקציב וב, המדריכים

מעורבות ה נוכחבעיקר ל ,הרשויותתיווך של  בליזכיין ו בלי ,לבית הספר ותישיריועבר 

 :גבוהה של צוות בית הספר בתכניתה

 . אנחנותזכיין. לוקחים כסף על בירוקרטיה מיותרצריכה להיות מופעלת על ידי לא  תכנית"ה

ההורים משלמים .....כ"כ מסובך מנהלים את כל תקציב בית הספר כולל בקרה של הבוקר, זה לא 

  ...";. לי הזכיין לא עושה דבר40-50%הופך ל  לאחר הבירוקרטיה של הזכיין זה ,בפועל 25%
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  :ההזנה ים אתהתאל/נותשל )8

נים את יבאיכות ההזנה בשנה השנייה לתכנית ציינו המרואי שיפורדיווחים על ה למרות

(שיגיע  תוואופן הגש המזון כמותמבחינת התייעלות על בדגש  שינויים בהזנה,הצורך ב

 .לאוכלוסיית היעד , וכן ציינו את הצורך להתאימוסמוך למועד הארוחה) ת הספרלבי

באופן גילית  תומ�תאממשהו סביב האוכל (כמויות גדולות,  נים דיווחו על בזבזנותיהמרואי

  חלקי

  ."הרבה אוכל נזרק, חבל על הכסף... שישקיעו בחוגים"

  

  :הפעילות של ציל"הבית הספר בשעות  תחזוקתלשפר את  )9

(שמירה,  הצהרייםשל בית הספר בשעות  תלא מספק הִתחזוקהמרואיינים התלוננו על 

  :ניקיון)

"אין אישור לשומר בשעות האלה, זה הולך כנראה לפי מספר תלמידים, וזה מאוד מאוד מקשה 

עלי, אני כל הזמן פוחדת שילדה תצא, או שאם שתי ילדות רבות אז אחת תרצה ללכת... יש 

  שעות שאני לבד פה עם הבנות..."; 

  סדר...."."לפעמים יש תלונות כמו אורות ומזגנים שלא כיבו, או שהשאירו אי 

דוברי ערבית ומנהל על ידי  צוין(  הפעילות של ציל"השעת סיום בלבתים תיאום הסעות 

  .)כמגבלה שבגינה תלמידים לא נשארים לפעילות של ציל"ה אחד מבי"ס חרדי

  

בשנים  הת המשכיותא חיהבטלבתחילת שנת הלימודים ו התכנית את יישםל  )10

 .הבאות

11(  

  סיכום: 

דוברי בבתי ספר  מנהלים: על התלמידים המשתתפים בה השפעות נתפסות של ציל"ה

תזונה נכונה, על התלמידים בהיבטים של של התכנית השפעות ניכרות ציינו  םיחרדיעברית 

. מנהלים נורמות והרגלי התנהגות, הכנת שיעורי בית ומוטיבציה להצלחה בלימודים

 דוברי ערבית בבתי ספר ומנהלים דתיים-ממלכתיים וממלכתיים עברית דוברי בתי ספרב

חלק בהמרואיינים  .הכנת שיעורי ביתניכרת בעיקר בהיבט של השפעת התכנית כי דיווחו 

 גיבוש חברתי עקב השהייה הממושכת יחד מנו היבטים נוספים:מחקר האיכותני של ה

לידי ביטוי רגשי והעצמה אישית שבאו -שיפור חברתי ת;בנסיבות לא פורמליות ולא תחרותיו

בריאות  ,סדר וניקיון ,אחריות ,שיתוף גוןהקניית דרך ארץ וערכים כ ;ון עצמי גבוה יותרבביטח

הקשר בין בית הספר לתלמיד בעקבות השהייה בו באווירה  ה שלחיזוק והעמק ;הואכילה נכונ

   .תואינטימינעימה 



 

   56                                     תשע"ד                           בשנה"ל , ציל"ה בבתי הספרתכנית 

 

העניקו משוב חם לכל היבטי הפעילות של  םיחרדיבתי ספר במנהלים  משוב לתכנית:

הביעו שביעות רצון  שפת הלימודבשני מגזרי מנהלים  .)88%-97% רוגים שליהתכנית (ד

) 84%בבית ספרם ( ההפעלתלות חשיב ייחסוזאת ועם מתונה מהפעלת ציל"ה בבית ספרם, 

   ).76%( אליהוהמליצו לבתי ספר אחרים להצטרף 

מגוון השפעות חיוביות של בשעות הצהריים;  מסגרת 'עוטפת' - ציל"ה: יתרונות התכנית

להורים עובדים ; יחסית ,ארוחה חמה ואיכותיתהתכנית על התלמידים (כפי שפורט לעיל); 

מתאפשר להישאר שעות נוספות 'בראש שקט' וליהנות מרווחה מסוימת הן מבחינה כלכלית 

של מצטבר הניסיון ההיתרון שנובע מ צוין כמו כן .והן מבחינת הזמן שמתפנה לדברים אחרים

  .בהפעלת התכנית םמדריכיושל ה ספרה בית

חוגי ההעשרה; של איכות המגוון והקבוצות; הרחבת ההקטנת  תכנית:הלשיפור  המלצות

; ליווי בציל"התוספת ציוד ואמצעים לשם יצירת העשרה אמיתית; הרחבת מספר המסגרות 

למדריכים; שיפור התגמול לצוות ציל"ה; הקצאה ישירה של משאבים לבית הספר; נרחב יותר 

 .הפעילות של ציל"הפועל צוות התחזוקה של בית הספר לשעות  ןבהשהתאמת השעות 
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  בתי ספר שפרשו מתכנית ציל"ה לאחר שנת פעילות אחת (תשע"ג) .7

בציל"ה רק בשנת השתתפו כי דיווחו  ,נויהמנהלים שרואיכלל מ 21%הם שמנהלים,  73

 - באחת משתי השניםמכלל המנהלים שהשתתפו בתכנית  16%מהווים ו( הלימודים תשע"ג

   :)תשע"ד או תשע"ג

   ספר שהשתתפו בתכנית רק בתשע"ג,המספר בתי : 3לוח 

  פיקוחוסוג  מגזר שפת לימודלפי 

    

ס "המספר בתי
בתכנית שהשתתפו 

  רק בתשע"ג

בתיה"ס מכלל  שיעורם

  בתכנית  שהשתתפו
  בתשע"ג או בתשע"ד

  בתי ספר 
  דוברי עברית

 44% 4  ממלכתי

 43% 13  דתי-ממלכתי

 7% 13  חרדי

  בתי ספר
 19% 43  דוברי ערבית

 16% 73 סה"כ 

  

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית וכרבע מהמנהלים בבתי ספר כמחצית מ

ד או ו(במידה רבה מא שביעות רצון מהתכניתבתשע"ג הביעו רק שציל"ה פעלה בבית ספרם 

שיקולי מארגוניים או  או שיקולים חיצונייםמבתשע"ד רובם הפסיקו את הפעלתה  .רבה)

  , כמפורט להלן: ביקוש

 ן שלרצול קשורההסיבה המרכזית להפסקת הפעילות של ציל"ה בתשע"ד לא הייתה  )1

, הרשותשל משרד החינוך או  משינוי בכללים ובהנחיות שלהמנהל, אלא נבעה 

או  ,שאינו זכאי לציל"הכלכלי גבוה יותר -לאשכול חברתי רשותשל המעבר כדוגמת 

  .)רטו מהויהמרואיינים לא פ(של הרשות שתתפות ביוח"א או שיקול אחר ה

 התלמידים מצדעניין  היעדרורים או הה מצדחוסר היענות ה תיהסיבה המשנית הי )2

 :בעקבות שנת ההתנסות בתכנית

  ;..."פעמים 3ההורים החליטו שלא רוצים. לא הייתה כתובת אחידה, הרכזים התחלפו "

   ;"העשרה לא ענו על הציפיות וגם המזון לא התאים והורים לא נרשמו תכניות"

   ;"16:00ההורים לא רצו בטענה שהתלמידים מהבוקר בביה"ס ולא רצו שיישארו "

  ;"ההורים לא רצו ומספר התלמידים הלך וקטן"

 ".הלכו הקטנים שאחיהם בגלל הביתה הלכו שגם תלמידים "יש

  סיבות נוספות שהוזכרו:
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או איחורים  , היעדרויותשביעות רצון מתחלופה גבוהה של מדריכים-אי :ח אדםושיקולי כ )3

 ,הנקשרסיבה זו מוכשרים מספיק.  או לא מדריכים לא מקצועיים תשל מדריכים או העסק

 :המדריכים לש הנמוך םרוב, לשכרעל פי 

יש לשפר את התכנית, העדיפות להדרכה צריכה להינתן למורים של ביה"ס למרות שזה דורש "

תשלום גבוה יותר האפקטיביות טובה יותר. למדריכים אין תכנית מובנית והם חסרי ניסיון עם 

   ;"תות א' ב'יכ

 וגם בידע גם ניסיון חסרי והם מהעירייה והכוונה ייעוץ ללא שליטה, כל להם אין "המדריכים

 פעילויות אלא פורמאלי לימוד אינה מטרתו ה"ציל ככיתה ופרויקט נתפשים הילדים. בחניכה

  ;צ""אחה

קשה מאוד להחזיק את התלמידים לאחר יום לימודים. כח האדם לא היה מקצועי מספיק כדי "

  ;"להעביר חוגים מעניינים

 ".ללא ניסיון ולא מוכשרים לתפקיד ציל"ההמדריכים ב .ההורים לא רצו בגלל הכוח אדם"

הנחיות ם ב, שינוייהפעלת התכניתבכרוכה ה רבההביורוקרטיה ה :שיקולים ארגוניים )4

 :שביעות רצון מפעילות הזכיין-אי ,שנת הלימודיםבמהלך הפעלה 

 שגרמו פעילות כדי תוך תקציב שינויי היו. גורמים המון עבר טופס כל התפקודית "ברמה

  ;יציבות" חוסר של ותחושה ארגוניות בעיות למנהלים

. איכותיים מפעילים לגייס הצליח שלא י..."ע הופעל זה .תכניתה מפעילי של מקצועיות "חוסר

 ימים 5 היה' ב' לא מהר וירד' ג' ב' א לכתות התחיל זה. המיטבית בצורה התנהל לא הפרויקט

   אחד" ליום והפך בשבוע

 דוברי ערביתבבתי ספר בעיקר ( הפעילות של ציל"ההסעה הביתה בתום כן היעדר ו

  : )יםיחרד פרס ומעט בבתי

 היה שאמור ילד גם לקחו קטן ילד לאסוף שבאו וההורים תלמידים, הסעות של מערך אין"

  ;"לשיבוש גרם וזה תלמידים פחות היו בפרויקט. להשתתף

  ."חלק גדול מהתלמידים הלך הביתה בגלל העדר הסעות"

תה יוהעלות הי ,ההורים ל ידיע ההתכנית בחלקמומנה פטור  במוסדות :שיקולי תקציב )5

 :עבורםבמדי  גבוהה

  ,"מהעלות 45% אנחנו מוסד פטור וזה עלה הרבה כסף הינו צריכים להחזיר"

  :גורר פעילות דלה ולא איכותית דל המוקצה לתכניתהתקציב ה

מחסור בציוד, והשכר של המדריכים ", "משחקים לא, מעניין לא ,עמוס, שביעית שעה אחרי"...

 ."לא הולם, חבל זה לטובת התלמידים

 

שיקול  - הילדים ולא ערב לִחָ;ם של האוכל שהוגש לא היה טעים שציינו כימנהלים היו  )6

 תכנית.בלא להמשיך שעיקרי להחלטה  גורםזה נלווה לשיקולים נוספים ולא היה 
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ערבית ניתן השלישים מבתי הספר דוברי  עברית ובכשניהבכמחצית מבתי הספר דוברי 

 -  לתלמידים שהיו זקוקים לכך שעות אחר הצהרייםב לציל"ה חלופימענה בתשע"ד 

   במסגרת יוח"א או במסגרת אחרת.

 ה רק בתשע"ג"צילהשתתפו בשל בתי הספר ש רוב המנהליםניתן מענה חלופי ואם לאו, אם 

תיתן מענה לתלמידים בשעות תכנית אשר פעל בבית ספרם ועוניינים שתמ) 76%-90%(

שהם שינויים המנהלים מנו רשימה של עם זאת, . , בדומה לתכנית ציל"הםיאחר הצהרי

בבית  העל מנת שיסכימו לחזור ולהפעילבתנאי ההפעלה של ציל"ה להכניס  מבקשים

  ספרם:

הגדלת התקציב לשכר , כולל של התכנית דשוארגון מח היאביותר  ההשכיחהבקשה  •

 :ומעקב אחר פעילותם המדריכיםה של בחירתהליך ההעשרה, טיוב לדריכים ומ

יה הם מפסידים מתאום המס. יהתמורה הכספית לא מעודדת את המורים וכעבודה שנ"

   ;"המורים לא מתלהבים מכך

לא היה מישהו שייתן הדרכה למורים כיצד להפעיל את הילדים. הסטודנטים לא שלטו מספיק "

להביא אנשי מקצוע כמו שצריך. לא כל מורה מתאימה להוראה גם אם יש לה  על הילדים וצריך

   ."תעודת הוראה

  :ציל"ההקטנת קבוצות 

  ;"העשרה יותר מגוונת תכניתחייבים לתת קבוצות יותר קטנות, ו"

   ;"יותר מדריכים ולא לקצץ מדריכים ולא שייך לצרף כמה כיתות ביחד"

  , "שיתקצבו, ביותר משאבים תקציבים ,קטן שהמספר התלמידים בקבוצות יהיה יותר"

 שנת הלימודים, סידורי הסעותלהפעלת התכנית כך שתחל בתחילת היערכות מוקדמת 

  :ציל"הרכזת תוספת שכר לתפקיד , ציל"הלילדים בתום 

 ."שתהיה מישהי אחראית על המדריכות באופן סדיר ומושלם"

, מעורבים בתהליך הגיוס של המדריכים רצון להיותהבבתי ספר דוברי ערבית הודגש  •

בחירת בו(תקצוב ישיר לבית הספר ולא באמצעות רשות או זכיין)  ניהול התקציבב

  :יל"הלצהתכנים 

הדברים היו צריכים להיות ישר דרך בית הספר, אין צורך שהתקציבים יגיעו למועצה ומשם "

  ;"אלינו. בית הספר יקנה את הציוד שהוא צריך מהספקים

שהצוות יהיה ממורי בית הספר וארוחת צהרים מתאימה למנהגים של תלמידי ביה"ס ושתהיה "

לא ניתן  .והתקצוב יהיה באחריות מנהל ביה"ס תכניתלימודית וחברתית ב תכניתגמישות ב
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פוגעת בשעות הלימודים הפרטניות  תכניתמענה לעובדי מנהלה ולא שולם שכר למפעילים וה

  ".שמלמדים באותה עת

 :בציל"הכני ההעשרה על חשבון החלק הלימודי ולים ביקשו לגוון ולהעשיר את תמנה •

. צריך להעשיר את התלמידים במשהו אחר. התכנית ציל"הצריך לרדת מכל התחום הלימודי ב"

צריכה לאפשר לתלמידים שבאים מרקע סוציו אקונומי נמוך ואשר אינם יכולים ללכת לחוגים 

   ."האומנויות הבריאות, החברה, הסביבה,גם ליהנות מהעשרה בתחום 

דרישות הו םצרכיהלפי מנהלים מעטים ביקשו לאפשר תגבור לימודי ממוקד  -  ולהבדיל

  :של בית הספר

תכנית פדגוגית ממוקדת שתקדם את ", "יותר גמישות למנהל על פי הצרכים הבית ספריים"

 ".הילדים

השתתפות תהיה כרוכה בלא שהפעלת התכנית  הועלתה הבקשהבמוסדות פטורים  •

 .אחרים ספר לבתי בדומהההורים,  מצדכספית 

כפי שהיא, ללא בבית ספרם להפעיל את התכנית  ישמחודיווחו כי היו שמנהלים בקרב ה •

 שינויים. 
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  תובנות מסכמות והמלצות .8

לכך ציל"ה נצפתה יציבות בהפעלת התכנית. נראה כי בתי הספר נערכו של בשנה השנייה 

והפעלת התכנית  ,כים ובניית תכנית העבודה נעשו בקלות יחסיתיועל כן גיוס המדר ,מראש

, צוותי בתי הספר, תלמידים והורים ציל"המנהלים, רכזי  - בה כל המעורביםנכנסה לשגרה. 

ך הפעלתה וכולם מעוניינים בהמשגבוהה שביעות רצון דיווחו על  המרואיינים) י(על פי דיווח

ומיוחסות לה  ,על חסרונותיהעולים  תכניתבעיני כולם יתרונות ה .בהרחבתהאף ו של התכנית

 .ערכית-השפעות מיטיבות על תלמידים הן ברמה הלימודית והן, ובעיקר, ברמה החברתית

רגשית עקב שהייה משותפת -חברתיתהערכי התייחסו המרואיינים לתרומה -בהיבט החברתי

היבט התרומת התכנית מ .ודרך ארץ הקניית הרגליםלופורמליות ולא תחרותיות  בנסיבות לא

  .הכנת שיעורי הביתסיוע בהעיקר ב הייתההלימודי 

 בתור  של ציל"ה החשיבות דברהסכמה ב >וררתבקרב מנהלים, מכל קבוצות האוכלוסייה, 

(בעיקר מנהלי בתי ספר  קצתםספרית בטוחה ומוגנת בשעות הצהריים. -מסגרת בית

   .של ארוחה חמה לילדים משכבות אוכלוסייה חלשות החשיבות ם) הדגישו גם אתיחרדי

דוברי מהמנהלים בבתי ספר כמחצית רק בתשע"ג, פעלה בהם בבתי ספר שהתכנית גם 

 דוברי ערבית הביעו שביעות רצון מהתכנית (רובעמיתיהם בבתי ספר עברית וכרבע מ

  .שיקולי ביקוש)מאו ארגוניים ושיקולים חיצוניים מהפסיקו את הפעלתה מנה המרוצים מ

הפקת  ה בזכותבתי הספר את ההתייעלות בהפעלת ודגישה תכניתיישום הלהשנייה  הבשנ

, בתיאומים בין הגורמים איכותייםבר (בגיוס תלמידים, בגיוס מדריכים מצטלקחים וניסיון 

  :ועוד) ,השונים

 -ם והעסקת ניטור של כוח האדםִאפשר  עלות בכל בית ספרוהפצמצום מספר המסגרות  •

המדריכים  בתשע"דבמרבית בתי הספר נטען ש. לכן הטובים ביותר של -ם או השארת

   .היו 'רציניים' יותר, יצירתיים ובעלי יוזמה

מחנכים כלפי  שלעמדות חיוביות ב ניכרש ,פעולה בין מחנכים למדריכיםהשיתוף הידוק  �

   .התכנית

מספר  ה שלהייתה הפחת מקוצציםהדלים/המשאבים ה של משמעותם העיקרית �

בפעילות רוחב  ,בגמישות תפעוליתקושי  הדבר יצר .ההעשרההמסגרות וצמצום פעילות 

בתי הספר להציע פעילויות התאמצו הקיצוצים  למרות אולם .ובהפקת אירועי שיא

   .ספריים- העשרה, בהישענם על כוחות ומשאבים בית

 - יותר מבאולם , הפעלת התכנית לש השנייה השנעל התייעלות בווחו יאמנם המרואיינים ד

. כחודש או יותר לאחר פתיחת שנת הלימודים היא החלה לפעולבתי הספר מ 90%

ואישור להפעלה ממשרד  אישור תקציבהאיחור נבע מעיכוב בקבלת המרואיינים טענו ש
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ן על הורי הילדים, שנדרשו לארגן מסגרת התכנית הקשה ההאיחור בהפעלת  החינוך.

גיבוש תכנית ול גיוס אנשי צוותל כל הנוגעבוהן על בתי הספר והזכיינים  ,חלופית זמנית

  .העשרה פעילות וחוגי

 שאינו מוכר שאינם פרס מנהלים הדגישו את חשיבות היותה של ציל"ה תכנית "חינם" (בבתי

בציל"ה גרם לתנודתיות  ףהורים ותלמידים להשתת מצד). מאידך, חוסר המחויבות רשמי

(בעיקר בבתי  וצעופעילויות שהוה בהתאם לעונות השנה ולחוגים הב במספר המשתתפים

פעילות סדירה ומתוכננת מומלץ להדגיש בפני  יהיה אפשר לקיים. כדי שספר דוברי ערבית)

ההורים את המחויבות שלהם ושל ילדיהם להתמיד בהשתתפות במהלך כל שנת הלימודים, 

 לכך שילדם ישתתף באופן סדיר התחייבות ההורים...("כפי שמצוין בהנחיות משרד החינוך 

   .)"בתכנית

 ,סדר היום הנדרש עלאיכות הפעילות שהתקיימה בציל"ה ו מתחו ביקורת עלהמרואיינים 

כני ודלים של חוגים ותהאיכות למגוון ולילדים, הקבוצות גודלן המוגזם של והתייחסו ל

תלמידים.  ה כל כך גדולה שלקבוצסיוע לימודי למתן באנשי צוות לצורך  למחסורהעשרה, 

ועל השימוש בשירותי זכיין  ווכמותעל טיב האוכל  גםבלו קָ דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים 

  .צוות לציל"ה ובניית תכנית הפעילות)התקציב, בחירת אנשי ה בחינתחיצוניים (מ

 - גיסא  : מחדהשנייה להפעלת ציל"הלהצביע על שני כוחות מקבילים בשנה  אפשרלסיכום, 

של  צעדים ומהלכים מצד בית הספר שתרמו להתייעלות בהטמעה ובהפעלהנקיטת 

להתייצבותה ולהעלאת שביעות הרצון של כל המעורבים בה;  ,והביאו לביסוסההתכנית 

'קיזזו' את האפשרויות לשדרג את התכנית או  שהגבילו צמצומים תקציביים - גיסא מאידך

 כל הנוגע, בעיקר בהקודמתלשמור על רמתה מהשנה יישומה (או בעקבות ההתייעלות ב

   .להעשרה)

   המרואיינים המלצות

נראה שבתי התארגנות הפנימית של בתי הספר, השיפור בההתייעלות ביישום ו לנוכח •

כפי  ,עם זאת מטרת התכנית .בתקציב הנתוןאפשרי הספר הפיקו מהתכנית את המרב ה

 8-3פערים חינוכיים בין ילדים שונים בגילאי צמצום הייתה " ,שנוסחה על ידי מוביליה

כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי ילדים שונים בתחום 

 הם שלעינילנגד ין עומדת ימטרה זו עדאם  ."הלימודי, החברתי, הרגשי, ההתנהגותי

, קטנות יותר שר מסגרותפמומלץ להרחיב את תקציבה כדי לא ,קברניטי התכנית

 העשרה איכותית ועבודה פרטנית. 
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לאפשר להוריהם על מנת דים צעירים לספק מסגרת העשרה ליל נועדהתכנית ציל"ה  •

על כן מומלץ שהתכנית תחל את פעילותה עם פתיחת שנת  .להיכנס למעגל התעסוקה

היא תוכל לספק פתרון אמיתי  כך .חופשותגם ב ,הלימודים ותפעל לאורך כל השנה

  להורים עובדים.

ים יפרטהצהרונים ה שלא כמו( משרד החינוך ל ידיתכנית ציל"ה מנוהלת וממומנת ע •

תכנית ה הפיקוח של משרד החינוך עלעל כן מומלץ להגביר את  .בבתי הספר) שפועלים

 במסגרתה.כים הפועלים יועל הליווי וההדרכה של המדר ,כחלק מפעילות בתי הספר
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