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  תקציר מנהלים

  רקע .1

בשנת הלימודים תשע"ג כמסגרת העשרה לתלמידי  ה החלה לפעול בבתי הספר"תכנית ציל

ג' לאחר סיום הלימודים. בשנת הלימודים תשע"ג פעלה התכנית בבתי הספר -כיתות א'

  ). 4(בנוסף לירושלים אשר משתייכת לאשכול למ"ס  1-3ברשויות מאשכולות למ"ס 

"צמצום : של תכנית ציל"ה, כפי שהוגדרה על ידי קובעי המדיניות, היא  המטרה המרכזית

כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן  8-3פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי 

מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי ובתחום 

 ההזנה."

  הפעילויות הבאות: כננוותבמסגרת הזמן המוקצב לתכנית 

  טנות פעילות העשרה חינוכית וחברתית בקבוצות ק �

  פעילות לימודית בקבוצות קטנות  �

  הזנה  �

 פעילות תלמידים והורים �

   

 ערכה ההמטרת  .2

 יותר טוב יישום ולאפשר ה"ציל תכנית של וההפעלה ההטמעה את לשפר לסייע במטרה

הערכה עסקה ההתכנית.  את להעריך בבקשה ה"לראמ יסודי לחינוך האגף פנה בעתיד

  בנושאים הבאים:

 ערכות היישום וההטמעה של התכנית ברשויות ובבתי הספר יה �

 בבתי הספר השוניםהגורמים המקדמים והמעכבים את הטמעת התכנית  �

זים ישובים, אנשי התרומה הנתפסת של ציל"ה על ידי הגורמים השונים (מפקחים, רכ �

  צוות בתי הספר)

  

 שיטה .3

בוצעה  (תשע"ד)ון ד) בשלב הראש"תשע -הערכה מתפרס על שנתיים (תשע"גהמערך 

 ראיונות נערכו במסגרתם, בתכנית ספר בתי 18 – ב ביקורים אשר כללה  איכותנית הערכה

  נציגי 5ינו י, בנוסף רוא)מאי -אפריל במהלך(  ומדריכים צילה רכזי, מנהלים עם אישיים עומק

  .אחד ישובי ורכז אחת מפקחת, זכיינים
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בבתי ספר הן בשיטות כמותיות והן בהמשך (תשע"ד) תתבצע הערכה גם בגנים וגם 

  בראיונות עומק איכותניים.

 תקציר זה מוצגים עיקרי הממצאים בשלב הראשון של הערכת ציל"ה בבתי הספרב
  .(נתונים איכותניים בבתי הספר)

  עיקרי הממצאים .4

  בבתי הספרברשויות ול"ה יערכות לציתפיסות לגבי הה .א

פרקים, ביקשנו לבחון את התפיסות של מנהלי בתי ספר, של רכזי  שניבחלק זה, הכולל 

ובנוגע , היישובית ולהתנהלות הזכייניםציל"ה בית ספריים ושל זכיינים בנוגע להיערכות 

  לקראת הפעלת התוכנית. הבית ספרית להיערכות

  : תפיסות לגבי ההיערכות היישובית ולגבי התנהלות הזכייניםראשון פרק

היערכות  לא הורגשההדובר עברית היישובים במגזר במרבית : ויצירת תשתיות התנעה

תוארו ישיבות עבודה  תערבידובר ; במגזר הולא הוקמה ועדת היגוי יישובית יישובית מיוחדת

רבות ברשות, לחץ, מאמצים לגיוס תלמידים, ובבחירת כוח אדם, וקשיים רבים בהתקשרויות 

   .עם ספקים

היה גיוס המדריכים לציל"ה  תערבידובר במגזר ה: שרתם וליוויָם, הכגיוס מדריכים

אתגר/מעשה מורכב, ורשויות נעשו מאוד מעורבות בו בשלב ההיערכות, עד כדי אי שיתוף 

 בהליך כלל וגם מתוך שיקולים לא ענייניים, כמו, למשל, רצון להעסיק קרובי משפחה. ס"בתי

כי ההיערכות לא כללה כל  ,המרואייניםהמשרד שתהיה, טענו למרות הבטחת 

  ,הכשרה/הכשרה של ממש מטעם הזכיינים ו/או הרשות. ליווי מובנה לא הוצע כלל למדריכים

   .רוב המרואיינים טענו שליווי היה נחוץ מאודאף ש- על

  : תפיסות לגבי ההיערכות הבית ספריתשני פרק

ההיערכות בבתי הספר וזכיינים,  לפי דיווחי מנהלים, רכזי ציל"ה :התנעה ויצירת תשתיות

ענייני תחזוקה, ניקיון וביטחון שיווק התוכנית בקרב הורים, היבטים לוגיסטיים (כללה בעיקר 

והכנת תוכנית  )עם התארכות יום הלימודים, סידורי הסעה, גיוס צוות/ מדריכים, בחירת רכז

   .ה של המורים והפגת חששותעבודה, ובמגזר הערבי גם רתימ

לפי דיווחי מנהלים, רכזי ציל"ה בבתי הספר וזכיינים, שרואיינו במגזר : בחירת מדריכיםגיוס ו

לא היה קושי וידי המנהל ורכז התוכנית, -ס גויסו המדריכים על"במרבית בתיההדובר עברית, 

- מן המדריכים יהיו בעלי תעודת הוראה ו 20%' של המשרד, לפיה 20/80לעמוד ב'הגדרת 

התקשו באיתור/גיוס  תערבידובר יהיו מוסמכי הוראה. במגזר ה מן המדריכים לא 80%
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מדריכים, הן כמותית והן, ובמיוחד, איכותית, בשל היצע נמוך ביישוב ובסביבתו ובשל 

  ההתחלה המאוחרת, ולפיכך נטלה הרשות חלק ניכר בגיוס. 

לא הקימו ועדת היגוי בית ספרית במרבית בתיה"ס : והצבת יעדים הקמת ועדת היגוי

במרבית . ס תוארו מפגשי עבודה של המנהל ואנשי צוות"עם זאת, בכל בתיה .ה"לציל

השקיעו אך מעט בהגדרת יעדים ובמה שייחשב להצלחה/השפעות ראויות של  ס"בתיה

   .ס, וכלל לא בהצבת יעדים ברמה האישית"התוכנית בביה

  ציל"ה בבתי הספרתפיסות לגבי ההטמעה והיישום של  .ב

  ה ותכניה"תפיסות לגבי תוכנית העבודה בציל -פרק שלישי: היבטים פדגוגיים  

ס התמקדו בחלק הלימודי באופן מוחלט וגורף "כל בתיה: הפעילות הלימודית בציל"ה

-בהכנת שיעורי בית וכמעט שלא עסקו בפעילות לימודית אחרת, או מותאמת לתלמידים על

צוינו גם פעולות אחרות, כמו תגבור לימודי,  תערבי דוברס במגזר ה"פי מיפוי צרכים; בבתיה

אף יתרונותיה של ההתמקדות בהכנת -חזרה על תכנים שנלמדו בבוקר והכנה למבחנים. על

, כמו, למשל, אי מתן מענה אישי הולם גם קשיים וביקורת  התעוררו סביבה ,שיעורי הבית

בקבוצות הגדולות וההטרוגניות, העדפת הורים להשלים את כל שיעורי הבית בזמן ציל"ה 

  והשתעממות תלמידים מפעילות לימודית זו.

ידי -ס נבחרו פעילויות ההעשרה על"הבחלק מבתי :פעילות העשרה חינוכית וחברתית

מתוך אילוץ כלשהו.  ולשיקוליהם החינוכיים, ולאהמנהל ו/או הרכז בהתאם להעדפותיהם 

ניכרה  תערבידובר לפעילויות ולתכנים שאינם נכללים בתוכנית. במגזר ה עדיפות ניתנה

היו סל  שני קשיים מרכזיים בהקשר זה .בחלק ההעשרתי נוכחות/מעורבות של קרן קרב

  פעילויות העשרה מצומצם מאוד ומעט מדריכים מקצועיים דוברי ערבית.

  פרק רביעי: מתכונת העבודה בציל"ה

ארוחת צהריים, רכיב/חלק   -ס היתה מתכונת זהה של רכיבים ושל חלוקת זמן  "בתיה רובב

אף ההנחיות לנפחים יחסיים -בית) וחוג/פעילות העשרה. על-לימודי (בדרך כלל הכנת שיעורי

, או 50/50ס התנהלו לפי מתכונת של "העשרה, מרבית בתיה 70%-לימודים ו 30%של 

תלמידים  16-32ס ("ס לבי"גודל הקבוצות השתנה מביהעשרה.  60%-לימודים ו 40%

בקבוצה), אך כמעט בכל המקרים היו הקבוצות גדולות מן המ�צע במקור בתוכנית. במרבית 

  ס לא היה מעקב 'אמיתי' ובחינה של תוצרים. "בתיה
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  כיצד תופסים בעלי תפקידים בציל"ה את תפקידם? .ג

רכזי ציל"ה בית ספריים של תפיסות ועמדות של מנהלים,  תוצגנה , בן שני פרקים,בחלק זה

זכיינים בנוגע למעורבותם ולתרומתם של בעלי התפקידים השונים הלוקחים חלק ביישום של ו

  ציל"ה ובנוגע ליחסי הגומלין בין המשרד, הרשויות, בתי הספר והמדריכים.

  תפקידים בציל"ה פרק חמישי: תפיסות של ועל בעלי

אם    -ידי כל המרואיינים מעורבות גבוהה מאוד של המנהל  -ס  מתוארת על"בתיהבמרבית  

בשיווק התוכנית, אם בבניית תוכנית העבודה, אם ביישום ואם בנוכחות פיסית ממש. כל 

המרואיינים הרעיפו שבחים על עבודת הרכזים ועל מרכזיותם בהובלת התוכנית. בכל 

 דובר עבריתהרכז היישובי הוזכר רק מעט במגזר ה הפעילות. לאורך כל ס נכח הרכז "בתיה

דובר ותרומתו לא הובלטה; לעומת זאת, הצטייר הרכז היישובי כדמות מובילה במגזר ה

   .תערבי

  פרק שישי: תפיסות לגבי יחסי הגומלין בין הגורמים המעורבים/השותפים

היתה העברה שוטפת ויומיומית של מידע,  וכי מלא קיים תיאוםהתרוב המרואיינים טענו כי 

   -   הקשר בין מֶטה התוכנית לבין ה'שטח' באשר לטיב. גם אם לא בפורמט של ישיבות סדורות

הצגה ראשונית של תכנית העבודה ואישורה, לא התקיים קשר עם מעבר לס, "במרבית בתיה

זכיינים הדגישו דווקא את  בעוד, המפקח והוא לא נתפס כמשמעותי, לא בתכנון ולא בהפעלה

ה; החשיבות של מעורבות מצד המפקחים ומתחו ביקורת על המעורבות הנמוכה מצד המט

תפקיד ומעמד , תערבידובר י�חסו, בעיקר במגזר ה קשר בין בתי הספר לרשויות המקומיותל

לה על קֶ הֵ  ,נכבדים בהפעלת התוכנית ובקידומה, והתנהלות תומכת, במקרים שהיתה

  . ס וצוינה לשבח"ארגנות בתיההת

  והמלצות לשיפור פוטנציאל ושביעות רצון מן התוכנית ,תפיסות לגבי השפעות .ד

 פרקים, ביקשנו ללמוד על תפיסות מנהלים, רכזי ציל"ה בית ספריים ניבחלק זה, הכולל ש

וזכיינים באשר להשפעות הבולטות של התוכנית על התלמידים, באשר למידת שביעות הרצון 

, והסיבות לה, באשר לפוטנציאל התוכנית לממש ובקרב המ�טבים השונים םשותפיהבקרב 

  את מטרות מוביליה ובאשר ליתרונותיה ולחסרונותיה.

  ה"פרק שביעי: תפיסות לגבי השפעות ומימוש יעדי ציל

העלייה בשיעור התלמידים המכינים שיעורי בית, ואף  הבולטת ביותר נחשבה להשפעה

גיבוש חברתי, למידה חברתית והשפעה לטובה על אישיות  .עלייה באיכות שיעורי הבית

במיוחד,  תערבידובר במגזר ה .הילד ועל יכולותיו נתפסו גם הם כהשפעה וכתוצר של ציל"ה
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באשר ליציאת . נאותים כהשפעה ישירה של ציל"ה, אך לא רק, צויינה רכישת הרגלי אכילה

רוב בעלי התפקידים שרואיינו טענו כי אינם מעודכנים בעניין, אך כי   - יותר הורים לעבודה  

  .להתרשמותם הדבר לא קרה עדיין

(שוני וחסרונות שביעות רצון מן התוכנית, יתרונות -שביעות ואיפרק שמיני: 

  מתוכניות אחרות קיימות) והמלצות לשיפור 

שבהם לא היו  ס"שביעות הרצון גבוהה יותר בבתי. ס גבוהה מאוד"שביעות הרצון בבתיה

שמונה יתרונות נתפסים בולטים הבדילו את ציל"ה  .תערבידובר , ובמגזר הקודם צהרונים

ניסיון לצקת ; ה חמהמתן ארוח; היות התוכנית חינמית/מסובסדתממסגרות המשך אחרות (

חברתיים; הכנת שיעורי בית עם גורם מקצועי; יצירת -לתוך השעות יעדים לימודיים וחינוכיים

בבית הספר; אחריות ומעקב מצד בית הספר על הנעשה  יום הלימודיםרצף חינוכי עם 

מיצוב גבוה של התוכנית בהועדתה לכלל התלמידים; מתן שוויון הזדמנויות; מענה  ;במסגרת

היות התוכנית תחליף לשוטטות חידי להיעדר אפשרויות להעשרה ולבילוי זמן פנוי ביישוב וי

   .)ברחוב במגזר הערבי

סיבה ו ,מדי בפעילות הלימודית-היוו הקבוצות הגדולות(בשני המגזרים) נחת -מקור לאי

   -  נמנועוד  .היתה קשורה בהזנה במגזר הערביעיקרית לאי שביעות רצון של תלמידים והורים 

   מדי.-אי הגדרת התוכנית כחובה, אי מתן בחירה לתלמידים בפעילויות ההעשרה והיום הארוך

או בהרחבתה ביטאו  כהבהמשברור עניין ו פוטנציאל התוכנית נתפס כגבוה מאודעם זאת, 

  כמעט כולם.

 וכנית נגזרו ישירותהתהיישום ולמימוש מטרות הצלחת ההמלצות השונות מצד המרואיינים ל

לצורך והתייחסו, בין היתר,  מהקשיים בהם התנסו ומחסרונותיה הנתפסים של התוכנית

נים למדריכים, במתן במנגנוני ניהול, מעקב, פיקוח ובקרה מצד המטה, בהכשרה וליווי מובְ 

  חופש לבתי הספר לבחור את המדריכים לתוכנית ועוד.

הכרזות/הצהרות המשרד לגבי  ביןהפער , בולט תשע"גלסיכום, בשנת היישום הראשונה, 

פוטנציאל התוכנית ולגבי האיכויות והמשאבים הכלולים בה ובין מה שהתאפשר והתרחש 

באמת בשטח: קבוצות תלמידים גדולות מדי, מדריכים לא מתאימים, היעדר הכשרה וליווי 

 וכתוצאה מכך יעדים לימודיים די מעורפלים. הפעילות הלימודית 'מתכנסת' להכנת שיעורי

הבית ועונה רק מעט על ההנחיה (בתלקיט) לטיפוח כישורי למידה/ תגבור/ טיפוח מצוינות, 

פוטנציאל עם זאת, ולמתן מענים דיפרנציאליים ותמיכה לימודית בהתאם לצרכי התלמידים. 

  או בהרחבתה ביטאו כמעט כולם. כהבהמשברור עניין ו התוכנית נתפס כגבוה מאוד
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  רקע
ע"ג הוחל ביישום של החלטת הממשלה לסבסוד העשרה בתום לקראת שנת הלימודים תש

כיישום החלטת ועדת טרכטנברג. יישום ההחלטה תוכנן  9-3יום הלימודים לילדים בגילאי 

בגני הילדים  להיעשות בצורה מדורגת בפריסה בת חמש שנים, החל משנה"ל תשע"ג,

  הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך.

 81 - ג' ב-כנון, בשנה"ל תשע"ג תופעלנה מסגרות ההעשרה בגני הילדים ובכיתות א'לפי הת

 4,100 -ילדים הלומדים בכ 240,000 -, הכוללות כ3-1רשויות המשתייכות לאשכולות למ"ס 

מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים). בנוסף הוחלט על יישום מסגרות לימודיות בשעות אחר 

כלכליים - מדד טיפוח גבוה הנמצאים ברשויות באשכולות חברתייםהצהריים בבתי ספר בעלי 

, לרבות ירושלים, אשר ייקבעו על ידי המנהלת הכללית של משרד החינוך, בהסכמת אגף 4-6

בבתי ספר . בהתאם לתכנון זה שהיישום בשנת תשע"ג התבצע התקציבים במשרד האוצר

בנוסף הוחלט פתיחת מסגרות גם בירושלים (למרות שהעיר משתייכת  .1-3מרשויות למ"ס 

     של הלמ"ס)  4לאשכול 

צמצום המטרה המרכזית של תכנית ציל"ה, כפי שהוגדרה על ידי קובעי המדיניות, היא: "

כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן  9-3פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי 

רכי תלמידים שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי, מענה איכותי ומקיף לצו

  :" יעדי התכנית שהוגדרו ע"י מובילי התכנית הם.1ההתנהגותי וההזנה

חשיפה והתנסות חווייתית בתחומים שאינם בתכנית הליבה והרחבה והשלמה של  •

התכנית: חוגי עניין בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי, מעורבות חברתית 

 וכד'. 

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

 הבית (בביה"ס).  מצוינות, הטרמה, העשרה, הכנת שיעורי

 -(כ 70% ציל"ה בשבוע  שעות המוקצות למסגרת 19מתוך בהתאם ליעדים אלה נקבע כי 

ללימודים. כאשר במסגרת זמן שעות ) מיועדות  6 - (כ  30% -מיועדות להעשרה ושעות)  13

      זו יבוצעו הפעולות הבאות:

  פעילות העשרה חינוכית וחברתית בקבוצות קטנות •

  פעילות לימודית בקבוצות קטנות  •

   הזנה •

   פעילות תלמידים והורים •

  
                                                           

  באתר משרד החינוך. 3-9מתוך מצגת העשרה בתום יום הלימודים לגילאי  1
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  התכנית הופעלה  בשלושה אופני הפעלה:

הפעלה  באמצעות זכיין, אשר מפעיל את התכנית במוסדות הלימוד. הפעלה זו היא  .1

 זכיינים שנבחרו במכרז.  4רשויות על יד  72-הנפוצה ביותר ומופעלת ב

מפעילים, הפעלה  8פעילה את התכנית באמצעות הפעלה באמצעות משכ"ל. אשר מ .2

 רשויות בעיקר בבתי ספר חרדים.  9 -זו מופעלת ב

הפעלה ישירה על ידי  הרשות המפעילה בעצמה את התכנית בבתי הספר. פועל  .3

 ירושלים.  - כיום רק ברשות אחת

  

ות את הפעילות תוכנן שירכז רכז בית ספרי אשר ימונה על ידי מנהל בית הספר מתוך צו

בית הספר (אשר ימומן ע"י הזכיין). תפקידי הרכז הם: גיבוש תכנית עבודה בית ספרית, 

בדיקת תכניות ההוראה של מדריכי התכנית בראייה מערכתית, מעקב אחר הפעלת 

התכנית בבית הספר תוך תיעוד ומעקב אחר שיפור בהישגי התלמידים, תיאום בין צוות 

קשר שוטף עם התלמידים ועם ההורים ושילובם בית הספר למדריכי התכנית, עמידה ב

  בפעילויות ובדיונים בהתאם לצורך. 

קיימים חמישה מודלים להפעלת התכנית בבתי הספר, ההבדלים בין המודלים נובעים 

מהשאלה האם פועלת תכנית יום חינוך ארוך בישוב ומימי הלימוד הנהוגים במגזרים 

  השונים. המודלים מתוארים בלוח הבא:

מספר  

 מודל
 תיאור המודל

ימי פעילות 

 ציל"ה בשבוע
  פירוט המודל

ה "חמישה ימי ציל 5 רגיל 1

2 
ימים  5רגיל 

 כולל שבת
ה (לא כולל שבת)"ארבעה ימי ציל 4

 5 יוח"א 3
ה כהשלמה ליוח"א (השלמה של "חמישה ימי ציל

שעה וחצי ארבעה ימים ושלוש שעות יום אחד 

בשבוע)

 1 ימים 5יוח"א  4
ה אחד (עבור היום הקצר של יוח"א) והזנה "יום ציל
ימים  5עבור 

5 
ימים  5יוח"א 

 כולל שבת
הזנה לחמישה ימים בלבד 0

המודלים השונים נגזרו והותאמו  לפעילות יוח"א ( יום חינוך ארוך) הפועלת בחלק מבתי 

  הספר, כאשר ציל"ה משלימה את פעילות יוח"א בהתאם לנדרש.
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  הערכהההערכה ושאלות המטרת 
האגף לחינוך יסודי פנה לראמ"ה בבקשה להעריך את יישום תכנית ציל"ה במטרה לסייע 

  לשפר את ההטמעה וההפעלה של התכנית ולאפשר יישום טוב יותר בעתיד. 

   הערכה המרכזיות הן:השאלות 

 כיצד נערכו הרשויות ובתי הספר להכנסת התכנית? .1

  עצמם? בבתי הספרברשויות ו תכנית  השל וההטמעה היישום כיצד מתבצעים  .2

 במוסדות החינוך השונים?מהם הגורמים המקדמים והמעכבים את הטמעת התכנית  .3

מהי התרומה הנתפסת של ציל"ה על ידי הגורמים השונים (מפקחים, רכזים ישובים,  .4

  אנשי צוות בתי הספר)?

  

 מערך, אוכלוסייה וכלים  –שיטת ההערכה 

 הכולל: מערך הערכה  .א

  :תשע"ב) וכולל שני שלבים –מערך הערכה מתפרס לאורך שנתיים (תשע"ג  

: (נערך בתשע"ג) מטרת שלב זה היא לאפשר הערכה איכותנית -שלב ראשון  •

ה בשנה הראשונה להפעלתה. שלב זה כלל  "למידה ראשונית של הטמעת ציל

על מנת ללמוד בתי הספר ראיונות עומק עם גורמים בעלי עניין  בציל"ה  במטה וב

 ולהכיר מודלים שונים של פעילות התכנית בבתי הספר. 

(יערך בתשע"ד) שלב זה יכלול  – בשילוב עם איכותנית הערכה כמותית -שלב שני •

ים במטרה לקבל תמונה יה בשטח באמצעות סקרים טלפונ"פנייה אל בעלי עניין בציל

יערכו יבנוסף . בתי הספרארצית אודות אופן ההטמעה וההפעלה של התכנית ב

ראיונות ביקורים חוזרים בבתי ספר אשר השתתפו בהערכה בשלב הראשון ויבוצעו 

 עומק בכדי ללמוד על התפתחות ציל"ה בשנה השנייה .

  בנוסף מתוכננת הערכה מקבילה של תכנית ציל"ה בגני הילדים

  

זה יוצגו הנתונים הערכה בלבד ועל כן משלב הדו"ח זה מציג את ממצאי השלב הראשון של 

   .המתייחסים להערכה זו בלבד
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 מערך הערכה לתשע"ג:   .ב

  כאמור, בתשע"ג בוצע השלב הראשון אשר כלל הערכה איכותנית בלבד. במסגרתה

מספר בתי ספר בהם נערכו ביקורים של צוות הערכה. בנוסף נפגש צוות אקראית נבחרו 

ונציג הרשויות המקומיות. כל זאת  הערכה עם נציגי מטה משרד החינוך, נציגי הזכיינים

   במטרה ללמוד על התכנית מנקודת ראותם.

  בשלב הראשון הוחלט להתמקד בהערכת תכנית ציל"ה בבתי הספר במודל הרגיל. 

 אוכלוסייה:  .ג

 : 1-3בתי ספר מרשויות למ"ס  14עבור השלב הראשון (האיכותני) נבחרו       

 בתי ספר מהמגזר דובר העברית, בפיקוח הממלכתי דתי והחרדי   6 •

 בתי ספר מהמגזר דובר הערבית  8 •

בנוסף   בכל בית ספר ראיינו מנהל בית הספר, רכז ציל"ה הבית ספרי ומדריך של צילה.

הזכיינים (עתיד, אכסיומה, העמותה  5גם  מפקח כולל , רכזת יישובית  ונציג מכל  רואיינו 

  חינוך, החברה למתנסים, משכ"ל).לתפנית ב

 לי הערכה כ  .ד

הערכת השלב הראשון התבססה על ראיונות עומק חצי מובנים. הנושאים בהם עסקו 

  מתווי הראיונות הם:

בניית תכנית העבודה, בחירת  -הערכות היישוב ובתי הספר לכניסת התכנית •

 תכני התכנית, מינוי רכז בית ספרי,גיוס המדריכים והכשרתם.

מבנה קבוצות הלימוד, תכני הפעילות,  -הפעלת התכנית בבתי הספר מתכונת •

מתכונת עבודת הרכז והמדריכים, הקשר בין צוות בית הספר לצוות התכנית, 

 המעקב אחר פעילות התכנית, קשר ותיאום עם גורמי חוץ .

עמדות הגורמים השונים, תרומה נתפסת, יתרונות  -עמדות כלפי התכנית •

  קודות לשיפור.וחסרונות, קשיים ונ
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  ממצאים
במוקד ההערכה של תוכנית ציל"ה עמדו שאלות הקשורות בדפוסי ההיערכות, היישום 

תרומה הוההטמעה של התוכנית ברשויות ובבתי הספר, במתכונת העבודה ובהשפעות/

של  הנתפסות של התוכנית על התלמידים (ועל יציאה לעבודה של הורים). בשלב זה,

באמצעות ניתוח  ,בחינה ראשונית של השאלות הנ"ל והי ותההערכה האיכותנית, המטר

וזיהוי  ,ציל"ה בבתי הספר ובמטההפעלת ראיונות עומק עם בעלי התפקידים המרכזיים ב

  חסרונותיהם.על כנית, על יתרונותיהם וומאפיינים שונים של הפעלת התפרקטיקות/

  

ברשויות ובבתי  תפיסות לגבי ההיערכות לציל"ה .1

  הספר

בחלק זה בדוח נתייחס לתפיסות של מנהלי בתי ספר, של רכזי ציל"ה בית ספריים ושל 

פרקים: פרק העוסק  שניזכיינים בנוגע ליישום ולהטמעה של ציל"ה. חלק זה מורכב מ

 ,ולגבי התנהלות הזכיינים לקראת הפעלת הצהרוניםהיישובית בתפיסות לגבי ההיערכות 

  .םלקראת הפעלתהבית ספרית גבי ההיערכות לפרק העוסק בתפיסות ו

  

: תפיסות לגבי ההיערכות היישובית ולגבי ראשון פרק
  התנהלות הזכיינים

הפרק הנוכחי עוסק בתפיסות בעלי התפקידים השונים את היערכות הרשות ואת התנהלות 

התשתית, את  ההתנעה ויצירתהזכיינים לקראת הפעלת הצהרונים. נסקור את תהליך 

העמדות לגבי הקמת ועדת היגוי ואת מעורבות הרשות בהליך של שיווק התוכנית ושל גיוס 

   ובחירת מדריכים ונתייחס לנושא ההכשרה והליווי.

תפקידיהן של הרשויות בתוכנית (בפרט של רשויות אשר ציל"ה נחשבה בהן לתוכנית 

וק התוכנית בקרב הורים, הכנת תוכנית יישובית) כללו הקמת ועדת היגוי יישובית, סיוע בשיו

עבודה יישובית (כבסיס לתוכניות עבודה בית ספריות), כינוס/הנחייה של בעלי תפקידים 

בציל"ה (מנהלים, רכזי ציל"ה בית ספריים, זכיינים/רכזים יישוביים), סיוע בגיוס מדריכים (לפי 

  צורך בבתי הספר) ובהכשרתם (עם הזכיין).
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  ויצירת תשתיות התנעה

, לדברי בעלי התפקידים בבתי הספר, לא הורגשה דובר עבריתבמגזר הבמרבית היישובים 

; אך זכיינים, שהרכזים היישוביים מטעמם הובילו את ההיערכות, מיוחדת יישובית היערכות

לגבי סוגיות רבות, וקשיים  טהאף חוסר בהירות מצד המ-תיארו לחץ רב לצאת לדרך, על

שלושה חודשים ראשונים היינו במרוץ מטורף להפעיל כמה שיותר ארגנות עם ספקים וכד' ("ברכש, בהת

הכל נעשה תוך כדי תנועה וכל הזמן השתנו דרישות המשרד, מישיבה לישיבה נאמרו דברים " מהר..."; 

"; מולם אחרים, למשל, הדוח הפדגוגי שלא נדרש מראש....כל הזמן הפורמט השתנה....היו המון גורמים לעבוד

היו קשיים עם הרכש, אנחנו " "היו הרבה קשיים של הגדרות, כמה שעות, איזה סוג מוסד, שעות של סייעות...";

אמורים לפנות לרשות, לראות עם איזה ספקים הם עובדים, זה נשמע פשוט, אבל אין להם באמת רשימת 

  ). ספקים והכל רגיש מאוד ודורש הסבר והצדקה"

ידי -ידי רוב בעלי התפקידים בבתי הספר, ועל-לעומת זאת, תוארו על, תערבידובר במגזר ה

, לחץ, מאמצים לגיוס תלמידים, ובבחירת כוח אדם, ברשות ישיבות עבודה רבותהזכיינים, 

("ההיערכות היתה ימים ולילות. פגישות עם כל המנהלים לכולם וקשיים רבים בהתקשרויות עם ספקים 

י"ס בסדר יום, בחומרים. ברמה יישובית זה לא היה פשוט"; "הרבה ישיבות, היו שאלות וחששות שזה יפגע בב

ימים מרוכזים, הסברים וניסיון לשכנע שכדאי"; "הקימו ועדת היגוי יישובית שהשתתפו בה ראש המועצה, מנהל 

מחלקת החינוך, חבר מועצה ועוד שלושה חברים של עמותות ביישוב, שעסקה מאוד בהכנת תוכנית העבודה 

מת היישוב וגם בדקה את תוכניות העבודה של בתי הספר ונתנה הערות"; "ניסו ללחוץ בכל דרך שספקי בר

חודשים, צריך לזכור שמדובר בספקים ללא  3-4ההזנה יהיו שלהם והיתה מלחמה גדולה על העניין לאורך 

  פיקוח"; "היו לחצים, תעסיק את זה, אל תעסיק את זה...").

, הוקמה ועדת היגוי יישובית דובר עבריתק במעט רשויות במגזר הרמן הראיונות עולה, כי 

הקפידו יותר על הקמת ועדה יישובית ועל הכנת תוכנית  תערבידובר במגזר הבעוד  ש

  בתיאום עם הזכיין ובאישור הפיקוח. פעולה רשותית

  

  גיוס ובחירת מדריכים

בגיוס ובבחירת מדריכים. ככלל, היו הרשויות במגזר הדובר עברית מעורבות חלקית בלבד 

  רוב בחרו בתי הספר בעצמם ורק כאשר התקשו הסתייעו ברשויות.-פי- על

אתגר/מעשה  לציל"ה היה גיוס המדריכים תערבידובר במגזר הכמתואר בפרק הראשון, 

, עד כדי אי שיתוף בתי ספר בשלב ההיערכותבו  רשויות נעשו מאוד מעורבותו ,מורכב

שם הכי לים לא ענייניים, כמו, למשל, רצון להעסיק קרובי משפחה ("שיקו בהליך כלל וגם מתוך

  ).חשוב זה קודם כל שלמשפחה תהיה פרנסה וזה מקדש הרבה דברים..."
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, וזכיינים תערבידובר אך טבעי, כי על רקע מצב עניינים זה המליצו בעלי תפקידים במגזר ה

הדגשת ידי - של הרשויות, עלבמיוחד, על צעדים/מהלכים שינטרלו את ציל"ה מהפוליטיקה 

, בפרט נגד לאינטרסים זרים ברשויות-החשיבות שנודעת לתוכנית עבור התלמידים ככוח

יש מין תחושת 'מגיע לי', תחושת בעלות, בחלק מהרשויות במגזר הערבי "( במה שקשור לגיוס מדריכים

כולת , יועסקאות אפלות עם הרשותוקשה להיכנס לתוך זה"; "מתברר שלספקי העשרה במגזר הערבי יש קשר 

"כשאת נכנסת לרשות מקומית ; "מאוד לא טובים ואז קורים שם דברים במקרים כאלה, הבחירה שלנו מועטה

עם שעות תוספתיות, השיקולים הם לאו דווקא של חינוך ואז צריך לשמור על זה, ולמנוע את זה שהמנהל ידאג 

  ").לפרנסה של ביתו

  הכשרת מדריכים

מנהלים, רכזים בית ספריים, זכיינים   - שתהיה, טענו המרואייניםהמשרד  תבטחלמרות ה

מטעם הזכיינים ו/או  הכשרה של ממשכל הכשרה/ ההיערכות לא כללהכי    - ומדריכים 

הבטיחו לנו שיעברו השתלמות, אבל הם לא עברו ולכן רוב הזמן הם עושים איתם שיעורי בית. הם ("הרשות 

). בחלק שום כלים או שיטות, חסרי יכולת לעבוד עם תלמידים אם אין להם הכשרה"סטודנטים שלא רכשו 

, ובמקרים (בעיקר במגזר היהודי) מהמקרים סמכו על כך שנמצאו אנשים מתאימים לתוכנית

ידי הרכזים היישוביים (שהציגו, בדרך כלל, מתווה כללי - הוק, על-אחרים בוצעה הכשרה אד

  יד ופחות בהיבטי הכשרה).שעסק במנהלות ובדרישות התפק

"במפגש אחד הנחיית המדריכים ('הכשרת'/צוין %$עלו של הרכז היישובי ב תערבידובר במגזר ה

במקרה  , אך רק)ארוך במתנ"ס היתה התייחסות להתמודדות עם בעיות משמעת, בעיות קשב וריכוז וכד'"

 ,על פני תשעה מפגשים (דרך החברה למתנ"סים) ,שעות 30אחד תוארה השתלמות בת 

בהתחלה, לפני ההשתלמות העבודה היתה מאוד בדגש על אסטרטגיות, חלוקת זמן, משמעת וכד' ("

לא מסודרת, ללא תכנון וחלוקת זמן. ההשתלמות ייצבה אותנו, עשתה לנו סדר ואותי אישית לימדה להיות 

; אחד הזכיינים דיבר על חובת השתלמות של ם")עד היום היו שני מפגשי" מדריכה ולא מורה";

גם  ,והדגיש כי בכוונתו להפעיל את ההשתלמות , שלצערו לא ק�ימה,שלושים שעות בפסג"ה

  אם באיחור. 

ידי מרבית בעלי - מימוש הבטחת הכשרה/השתלמויות למדריכים הועלה כהמלצה 'חמה' על

  התפקידים שרואיינו (ובשני מקרים אף כתנאי).

  

  מדריכיםליווי 

לא במגזר ידי הזכיינים ולא מטעם הרשות, -לא על  -  ליווי מובנה לא הוצע כלל למדריכים

ויצפו  היה נחוץ מאודליווי רוב המרואיינים טענו ש .תערבידובר ולא במגזר ה דובר עבריתה

חסרי הכשרה או ניסיון בעבודה עם מגיעים , בפרט מפני שחלק מן המדריכים שיק�ים בעתיד
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"בתוכנית היה כתוב שיתנו לנו הדרכה וליווי, לא יודע מי, אבל לא נתנו כלום, ולנו בבית הספר, שאף : ילדים

פעם לא עבד בתוכנית כזאת, זה היה מאוד חסר"; "לדעתי הם כן צריכים ליווי ותמיכה, ואני חושבת שללא הליווי 

ורות בבית הספר עשו הדרכה "; "המוההדרכה שהם קיבלו ממני כרכזת, הם לא היו מגיעים לרמה הזאת

הם כמובן זקוקים לליווי ולהדרכה מסודרים, צריך מסוימת לסטודנטיות, איך לעזור ולמי לתת תשומת לב, אבל 

  ). ללוות אותם מא' ועד ת'"

  סיכום 

מן הראיונות עולה, כי גם את ההיערכות היישובית אפיינו לחץ וקשיים, כאשר יותר בתי ספר 

דעו לספר על כך מפני שנדרשו להשתתף בישיבות רבות ולהתאים י תערבידובר במגזר ה

תדיר מצד הרשות. בדומה לבתי הספר, גם ברשויות -עצמם להתנהלות ולהנחיות משתנות

לא תמיד הקפידו על הקמת ועדת היגוי יישובית ועל הצבת יעדים ומדדי הצלחה מקומיים. מי 

זכיינים, שטענו כי בשלב ההתנעה שהתקשו במיוחד בהקשר זה של היערכות יישובית היו 

הנחיות המטה לרשויות  חזרו וש�נ�, או שלא היו ברורות דיין, למשל בענייני רכש (של אמצעי 

הוראה וחומרי למידה ושל ציוד וחומרים מתכלים), או בענייני ספקים (האמורים להיות 

דובר ות במגזר הידי הרשות), והזמינו בכך התנהלות בעייתית מאוד של רשוי-מאושרים על

  .תערבי

ליקוי בולט ביותר בעיני מנהלים, רכזים בית ספריים ומדריכים היה אי היערכותם של 

הזכיינים להכשרת המדריכים ולליו�יָם וההשלמה עם מצב עניינים זה הן מצד הרשות והן 

  מצד המטה (שאמור היה  לאשר התקשרות של זכיינים עם גוף מכשיר/מבצע השתלמות).

  

  שני: תפיסות לגבי ההיערכות הבית ספריתפרק 

בפרק זה נסקור את תהליך ההתנעה של התוכנית בבתי הספר ונתאר את המהלך של גיוס 

ובחירת מדריכים לתוכנית, תוך התייחסות לקשיים ולאילוצים שִאפיינו שלב זה ביישום         

  זכיינים.  ה בית ספריים ושל"מנקודת ראותם של מנהלי בתי הספר, של רכזי ציל

התוכנית היתה אמורה להתחיל בספטמבר, עם תחילת הלימודים; בתי הספר, מצידם, היו 

ולהגדיר לה  להקים ועדת היגוי לתוכנית, למנות לה רכז בית ספרילגייס מדריכים, אמורים 

  יעדים כלליים ואישיים ומדדי הצלחה.

  התנעה ויצירת תשתיות

זה על התוכנית. לדברי מרבית המרואיינים, במרבית בתי הספר החלו להיערך עם ההכר

, בין האישור הסופי להתחלה בשל הזמן הקצר ְלהתארגנותההנחיות היו ברורות למדי, אך 
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. ההתחלה המאוחרת ופער הזמנים הגדול בין הבטחה נוצרו לחץ ואילוצים רביםבפועל, 

מחדש של - ך בארגוןהותירו הורים מאוכזבים, יצרו שחיקה באמינות התוכנית וצורגם למימוש 

שההורים לחצו, לקח  הבאג העיקרי היה ההבטחה מאותה הנחתת הבשורה, זמן יקרמסגרות קודמות ("

המון זמן עד שנפתח, רק במרץ, ועד אז ההורים שילמו למה שהיה קודם, 'אתגרים'"; "היה חוסר אמונה מצד 

תחושה של כישלון, כי מסגרות לא נפתחו בזמן"; "אף אחד לא ידע כלום, נדרשנו להתחיל לעבוד  כולם....היתה

לפני אישור התוכנית, ללא תוכניות ההעשרה, זה גרם לנשירת המון תלמידים, וזה דרש מאיתנו לעשות את 

  ).פעולת השיווק מהתחלה, היו המון חבלי לידה..."

לגבי התוכנית, הסדרת ענייני תחזוקה, ניקיון וביטחון עם ההיערכות כללה בעיקר ייד�ע הורים 

"הנושא של ניקיון ושמירה, מי ישמור ומי ינקה, התוכנית לא נתנה מענה לניקיון התארכות יום הלימודים (

"), סידורי הסעה "לא נערכו מבחינה לוגיסטית, כמו ניקיון ופינוי אשפה; לא בכוח אדם ולא בחומרי ניקוי"

), גיוס צוות/ זה נושא שאף אחד לא נתן עליו את הדעת בזמן התמחור של התוכנית"קים ("לתלמידים רחו

), בחירת רכז והכנת תוכנית עבודה היה צריך לראיין ולהכין את התשתית מבעוד מועד"מדריכים ("

אצלנו הרבה אנשים היו מעורבים בזה, מועצה, (יציקת תוכן, ארגון קבוצות, לוח זמנים) ("

פיו וגם לא הגדרת תפקידים ברורה וזה היה הרבה טרחה, וכל -עיה היא שלא היה פורמט ללכת עלמתנ"ס...הב

גם רתימה של המורים והפגת  תערבידובר ), ובמגזר הפעם הייתי משנה בתכנים לאור ההערות"

מהתערבות של מדריכים בתכנים לימודיים, מבעיות משמעת בהן יצטרכו לטפל חששותיהם 

בהתחלה הצוות מאוד התנגד. המחנכות היו בעמדה של 'אלה הילדים שלי וזו ("כיתות למחרת ומאי סדר ב

  ).כיתתי ולא רוצה שמישהו ייכנס לטריטוריה שלי'. לקח זמן ומאמץ על מנת לרתום אותם לטובת התוכנית"

  שיווק התוכנית וגיוס התלמידים

בעיקר   - וכניתצורך בהשקעה בשיווק התפיינו שלב זה היה חד הקשיים הבולטים שאִ א

או במקרי רווחה, ולגבי טיבם של חוגי ההעשרה  ,בשכנוע הורים שלא מדובר ב'בייביסיטינג'

היה לי חשוב לשכנע להצטרף. הורים (שנתפסו כנחותים בהשוואה לאלה שבצהרונים בתשלום) ("

ביקורתיים, חיפשו ההורים היו ; "שהיו צריכים את זה שלחו מיד, אבל הורים אחרים היה צורך לעבוד עליהם"

ודרש,  הפך גיוס התלמידים לאתגר של ממש תערבידובר במגזר ה). את הדברים הקטנים..."

לדברי מרואיינים, מסעות הסברים ושכנוע והפגת חששות של הורים (מדימוי שלילי של 

מסגרות ההמשך הקודמות, אשר נועדו בעיקר לילדים בסיכון, מִאי נוכחות המחנכות בשעות 

"היו  "שכנוע ההורים שישאירו את הילד שלהם עד ארבע, זה היה ממש קשה";ומהיום הארוך):  התוכנית

כל מיני סטיגמות מי הם הילדים שנשארים, ממשפחות חלשות או ממשפחות שהגיעו מהשטחים, לקח לנו 

שיות עם הרבה זמן עד שגרמנו להם להבין מה עומד מאחורי התוכנית"; "הכנו עלוני הסברה, יזמנו שיחות אי

הל קיבלנו הורים אחרי הצהריים ודיברנו איתם אחד אחד"; "בהיערכות היה אכפת לנו נהורים, אני והמ

שאוכלוסייה מסוימת תצטרף לתוכנית, זה היה יעד בפני עצמו, עבדנו כולנו בשכנוע הורי תלמידים אלה 

   שמוגדרים בסיכון על מנת להסכים לשלוח את ילדיהם לתוכנית זו".
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על רקע אתגרים אלה ביקשו/המליצו מנהלים ורכזים בית ספריים על קבלת החלטות במטה 

   במועד סביר, כך שיוכלו גם להוביל מהלך שיווקי יעיל ו'נינוח'. 

  גיוס ובחירת מדריכים

ידי המנהל ורכז - נבחרו/גויסו המדריכים על דובר עבריתבמגזר הבמרבית בתי הספר 

"ברגע שזה עבר ידי המנהלים/הרכזים כאחריותם הברורה (-, ובחירתם נתפסה עלהתוכנית

להיות צילה אז המדריכות באחריותי ולכן אני בחרתי אחרי שבחנתי את היכולות, אם זה נמצא תחת חסותי אז 

הרגשתי שזו אחריותי לבחור אותם, אם הם בבית הספר שלי "; "כך 'לכו לזכיין'-לא אגיד לאף אחד אחר

ברוב בתי הספר העדיפו ובחרו כמו כן, . אז אני רוצה לדעת מי הם")ונמצאים עם התלמידים, 

בחרתי למדריכים מורים מן השורה, או כאלה העובדים כממלאי מקום/סייעים בבית הספר ("

אנשים שקודם כל יהיו זמינים כל יום, שיכולים להחזיק קבוצה מבחינת משמעת, לנהל קשר עם מחנכים ולדאוג 

השתדלתי לבחור אנשים מתוך בית הספר, בעיקר לחטיבה הצעירה, כי לילדים " ";לקשר אישי עם כל תלמיד

מבחינתי, רק למורות שסיימו "; חשוב שיהיה איש מוכר, אז התאימו לזה הסטודנטיות שעוזרות בשיעורי הבית"

העיקרון את ההכשרה יש את הכלים שצריך, הן יותר רציניות ואחראיות ורוצות להוכיח את עצמן במערכת"; "... 

של  '20/80הגדרת 'לא היה קושי לעמוד ב), אך הוא שיהיו בעלי ידע ויכולת לעבוד עם ילדים"

מן המדריכים לא יהיו  80%- מן המדריכים יהיו בעלי תעודת הוראה ו 20%, לפיה המשרד

, שיביאו במעט מבתי הספר העדיפו להציב כמדריכים דווקא אנשים מבחוץ מוסמכי הוראה.

  ").לגוון, לרענן, אנשי מקצוע בתחומם("... ש/אחר' לתלמידיםעמם 'משהו חד

ביותר בתי ספר במגזר . היה גיוס המדריכים אתגר/מעשה מורכב תערבידובר במגזר ה

, הן כמותית והן, התקשו באיתור/גיוס מדריכים מגזר הדובר עבריתהערבי מאשר ב

כבר רק מי ההתחלה המאוחרת ("ובסביבתו ובשל בשל היצע נמוך ביישוב ובמיוחד, איכותית, 

"לקרן קרב היו תוכניות אבל לא היו אצלם מדריכים מתאימים, "האמת שלא היה לנו מבחר "; שנשאר...

בהתחלה, כל המועמדים שהוגשו התקבלו, היה ניתן לחפש ולבחור מדריכים יותר מיומנים ומקצועיים אם היה 

. במקרים בהם ההיצע עלה על כר בגיוסולפיכך נטלה הרשות חלק ני ,)זמן מספיק להיערכות"

ידי המנהלים, בשיתוף עם -הביקוש, נבחרו המדריכים מתוך מאגר ביישוב/מפה לאוזן, על

("אני הייתי צריכה למצוא אותם, ידי האחרונים -בלעדית על ובשני מקרים גםהרשות/המתנ"ס, 

של ראיונות, גם לפי המלצות"; "רק מחלקת החינוך פירסמה שאנחנו מחפשים מדריכים לתוכנית והיו פה ימים 

ידי המתנ"ס - אם חסרו לרשות מדריכים, הוצעו ממלאי מקום מבית הספר"; "בחירת המדריכות היתה על

והעירייה, הם נשלחו אלינו עם השעות שיש לכל מדריכה, ואני משבצת לפי מה שנאמר לי, הכל באחריות 

מן הראיונות עולה, כי במקרים . בלו החלטה")המתנ"ס וועדת ההיגוי היישובית, הם ריאיינו והם קי

לטובת יותר מורים  20/80לחרוג מן ההנחיה של נאלצו  שבהם עלה הביקוש על ההיצע

כך,  .ידי הרשות לבדה ללא שיתוף בתי הספר או הזכיינים-ומדריכים נבחרו על, מוסמכים

ציה, ובחלק בחלק מבתי הספר נתפסו המדריכים שהופנו אליהם כמתאימים וכבעלי מוטיב

אף שמשכילים"; -("...עלכלא מתאימים בכלל להוראה, או כלא מתאימים לצרכי בית הספר 
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"המדריכים כן היו מחויבים, הגיעו בזמן כמו שצריך, אבל לא ידעו מה צריכים לעשות, לא היתה מטרה לפעילות 

מורה ותיק, הם נראים יותר ההעשרה וזה לא התאים לנו"; "הם מגיעים עם המון מוטיבציה, דבר שלא רואים מ

סובלניים וקשובים מאשר מורים שחוקים ועייפים, אבל גם חסרים להם הכלים והמיומנויות, במיוחד כאשר הם 

 תערבידובר במגזר הבית ספריים מנהלים ורכזים במיוחד ִהרבו . נתקלים בבעיות משמעת")

בדיל מהפעילות (לה העשרההות וילהתלונן על בחירה במדריכים לא מתאימים לפעיל

התעקשות רשויות על גיוס מורים מובטלים מ�ַ�רים וברמה, וגם עקב עקב  ,הלימודית)

עד כדי טענה שציל"ה הפכה לתוכנית להעסקת אקדמאים מובטלים   -  שיקולים לא ענייניים

 חברתית-חינוכית העשרהשאחת ממטרותיה המוצהרות היא מתן , במקום לתוכנית יישובב

("לא עניין את העירייה לא התלמידים ולא הצרכים שלהם"; "רשויות ממש  וייעודייםבידי אנשים מקצועיים 

בשל חוסר מחויבות  ,; על תחלופה גבוהה של מדריכיםהתעקשו להעסיק מובטלים מחויבים")

("השעות ושעות העסקה מעטות שהופכות ללא משתלמ$ת כלכלית  לתפקיד, תקופות מבחנים

לא מייצרות מחויבות לתפקיד, אז מתייחסים אליו כאל ברירת מחדל עד לקבלת הצעה טובה יותר"; המעטות 

; ועל נשירת "לסטודנטים יש קושי, הם עדיין לומדים ולא בשלים להשתלב בתוכנית הזאת"; ")

שדרשה שינויים בתוכנית  -   גם בגין מדריכים לא מוצלחים   - תלמידים/התכווצות קבוצות

זה שמדריכים מחדש והסתגלות חוזרת למדריכים חדשים מצד תלמידים ("- תארגנותהעבודה, ה

התחילו ועזבו, או שלא התאימו, זה גרם להרבה בעיות, גם לנו כצוות וגם לילדים שהיו צריכים כל פעם להתרגל 

לא בכדי הדגישו כאן מנהלים ורכזים בית ספריים את הצורך ואת החשיבות  ").לדמויות חדשות

  תם בעתיד בוחרי המדריכים, בלעדית או לפחות כשותפים לרשות.של היו

לדבריהם,  , אשר בו,""מצב אבסורדיזכיינים ִהְרבו לדבר על קושי הגיוס והגדירוהו כגם 

, בהתאם מורים מוסמכים מובטלים היו מוכנים לעבוד בתוכנית גם בשכר נמוך, בעוד שבפועל

ודה עם ילדים, שלעיתים קרובות אכן לא היו הועסקו סטודנטים חסרי ניסיון בעב להתוויה,

מכמה סיבות: יש בעיה למצוא כוח אדם בכזאת  20%-אנחנו לא עומדים בדיים לתפקיד ("-מתאימים

מהירות, סטודנטים שלומדים במקומות הטובים פחות זמינים מאלה שלומדים במכללה בחברון ולא קל ליצור 

ק ממש לא מרגישים מחויבים, או הודיעו מאוחר שיש להם מעבר לקושי הראשוני לשבץ, חל. שיבוץ משלים

"למשרד יש ראש אחר, הוא פחד שהמובטלים הרבים במגזר יתבעו את זה אחר כך כוותק, אבל ; תואר בחינוך"

 יהטענו גם לקושי הפוך, לפיו ביישובים אחדים (בדרום) ה זכיינים"). [הם היו מועמדים מצוינים

- מצוות בית הספר, בשל העדפתן של מורות לא להישאר, על 20% -לגייס את הקושי דווקא 

  ]."הן דואגות לרווחה שלהן, זה יותר חשוב להן מעוד כסף"אף התגמול: 

  הקמת ועדת היגוי

"הקמנו ( תערבידובר ובשני בתי ספר במגזר ה דובר עבריתלמעט בבית ספר אחד במגזר ה

ועדת היגוי בית ספרית ששותפים בה המנהל, רכזת התוכנית, רכזות השכבה והסגן, והתפקיד שלה היה לתכנן 

), לא הקימו בתי הספר ועדת היגוי בית איך להתחיל את התוכנית שתתן משהו נוסף ואיך להצליח"

רקטיקות ה, ובכל מקרה לא הגדירו כוועדת היגוי את פגישות העבודה ואת הפ"לצילספרית 
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אף התייחסות רצינית לתוכנית, לא -עלהרושם הוא, כי שהתרחשו בפועל בגין התוכנית. 

, במיוחד במקרים בהם הורגש בבתי הספר צורך בהקמת ועדת היגוי לקראת הפעלתה

"כיוון שקיבלנו תוכנית שלמה, כולל גיוס מדריכים וחוגים בית הספר קיבל מהרשות תוכנית מוכנה (

בכל בתי הספר תוארו ). עם זאת, יותה, לא ראיתי שיש צורך להקים ועדת היגוי"מהעירייה ובאחר

דובר של המנהל ואנשי צוות (רכז ציל"ה, יועצת, רכז פדגוגי), ובמגזר ה מפגשי עבודה

כל  אספנו אני כרכזת והמנהל אתגם עם הרכז היישובי ו/או אנשי מחלקת החינוך ברשות (" תערבי

ין בחשיבה ובתכנון וישבנו על זה ברצינות, היה ברור לנו שאנחנו רוצים שזה יהיה מי שהיה יכול לתרום לעני

מוצלח, הסכמנו פה אחד שאנחנו לא מעוניינים להחזיק סתם את הילדים פה..."; "לא קראנו לזה ועדת היגוי, 

(ופחות בהמשך), במטרה  בפרט בשלב ההיערכות, ")מבחינת המהות אבל זה מה שזה היה

   דכן את הפעילות, או לחילופין, לבדוק את השפעותיה.להתעדכן ולע

  הצבת יעדים ומדדי הצלחה

השקיעו אך מעט בהגדרת , דובר עברית, לפחות במגזר הבמרבית בתי הספרנראה, כי 

, וכלל לא בבית הספר יעדים ובמה שייחשב להצלחה/השפעות ראויות של התוכנית

לימודיים, או לחילופין, לנוכח קשיים  , בעקבות מיפוי צרכיםיעדים ברמה האישיתהצבת ב

דובר , גם את המגזר ה'גדול'מצב זה מאפיין, ב ניכרים בתחום החברתי/רגשי/התנהגותי.

דיברו בו יותר על חשיבה על יעדים חינוכיים, לימודיים, חברתיים בבירור , אם כי תערבי

, עיצוב התנהגות של תלמידים "תרבותיתותרבותיים (כמו, למשל, סביב אכילה בריאה ו"

"הפעילויות נבחרו בהתאם ליעדי בית הספר, שמטפח את יעד ַמקשים וגילוי כישרונות בקרב תלמידים: 

ההכלה כיעד מרכזי, ובנוסף קיימ$ת ומחזור, שהן גם מטרות ברמת היישוב,  ותוכניות ההעשרה נבנו בהתאם 

יר את כל האותיות, קריאה וכתיב למשפט שלם.... כל מה "קבענו יעדים מסוימים, למשל בכיתה א' להכ לזה";

שתכננתי והצבתי לעצמי, הצליח"; "לא נקבעו מטרות ברמה יחידנית, אבל כן, לדוגמה, לגבי ילדים עם בעיות 

בכל בתי הספר ראוי לציין, כי "). התנהגות, שהיה מאוד קשה לקבוע מה לעשות איתם ואיך לטפל בעניין

של מיצוֵב התוכנית 'במקום טוב', ושיעור השתתפות גבוה (מראש,  במגזר זה הוצב האתגר

ליעד מרכזי ולמדד של  ונחשבושביעות רצון בקרב תלמידים והורים ידי מניעת נשירה) -ועל

אני קבעתי שאחוז ההשתתפות של תלמידים הוא אחד ממדדי ההצלחה של התוכנית"; "מבחינתנו הצלחה ("

הוא מידת שביעות הרצון של התלמידים כפי שהיא מתבטאת במידת חברתי -מדד הצלחה בחלק ההעשרתי

"אחוז התלמידים המשתתפים ונוכחים, היה חשוב לי לשמור עליו במאה אחוז, זה ; ההשתתפות וההתמדה"

  . "22-ל 16-היה היעד שלי, ואצלי המספר גדל מ

  סיכום

וח הזמנים של יישום מן הראיונות עולה, כי בשנת היישום הראשונה חלו לא מעט עיכובים בל

ה (בזמן ביצוע ההערכה היו מספר בתי ספר שזה לא מכבר עשו את צעדיהם הראשונים "ציל

בתוכנית) והתעוררו קשיים רבים. זיְכרון ההתנעה הבעייתית (ועכשווי�תה בבתי הספר 
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שהצטרפו לתוכנית רק לאחרונה) מסבירים אולי את התמקדותם של המרואיינים בקשיים, 

וט בתיאוריהם, ואולי גם את הִרפיון בזמנו סביב הקמת ועדת היגוי וסביב הגדרת ואת הפיר

  יעדים ומדדי הצלחה בית ספריים ספציפיים.

מתוך הראיונות עולה, כי שני הקשיים הבולטים עמם התמודדו בתי הספר בשלב ההיערכות 

וגיוס כוח אדם  ה כתוכנית 'שווה'/אטרקטיבית לתלמידים ולהוריהם מחד,"היו מיצובה של ציל

איכותי ומותאם ליעדי התוכנית, מאידך. במגזר היהודי צלחו בתי הספר את הקשיים ביתר 

, שבו התקשו מאוד, בפרט בגיוס מדריכים, תערבידובר קלות, במיוחד בהשוואה למגזר ה

ונאלצו לפנות לפתרונות שונים, כמו, למשל, ובעיקר, לגיוס מורים מובטלים ביישוב, גם 

  התאמתם לתוכנית. במחיר אי

  

  

תפיסות לגבי ההטמעה והיישום של ציל"ה בבתי  .2

  הספר
בחלק זה, בן שני פרקים, יוצגו ההיבטים הפדגוגיים והמבניים שאפיינו את ההטמעה והיישום 

עוסק בתפיסות לגבי תוכנית העבודה והתכנים בצילה  הראשון פרקשל ציל"ה בבתי הספר. ה

ה. מטרת חלק זה בדוח היא לספק "מתכונת העבודה בצילבסדר היום וב י דןשנהפרק הו

  ).של בעלי התפקידים הנ"ל תמונה של מה נעשה בפועל (בהסתמך על התפיסות

  

תוכנית תפיסות לגבי  -היבטים פדגוגיים  פרק שלישי: 

  ה ותכניה"העבודה בציל

ורה תוכנית העבודה אמה. "בפרק זה נבחן את תוכנית העבודה הבית ספרית במסגרת ציל

, בעיקר בקבוצות (אחרי ארוחת הצהריים) מזמן הצהרון 30%- היתה לכלול פעילות לימודית ב

דה, תגבור, טיפוח כישורי למי( יכה לימודית בהתאם לצורכי התלמידמתן תמתוך קטנות, 

 70%-חברתית ב-); ופעילות העשרה חינוכיתהכנת שיעורי ביתו טיפוח מצוינות, הטרמה

שתכלול   - עיקר בקבוצות קטנותבאף היא   - זמן ארוחת הצהריים)מזמן הצהרון (בניכוי 

חוגי (אותה  אלא ירחיבו וישלימוייתית בתחומים שאינם בתכנית הליבה וחשיפה והתנסות חו

 רכיב חובה  ).עניין בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי, מעורבות חברתית וכד'

         ידי בית הספר.- שותפת המאורגנת עלמ  הורים-נוסף התייחס לפעילות תלמידים



22 

 

ההיבטים התוכניים של  נתמקד בהעדפות שגילו בתי הספר לגביבבחינת תוכנית העבודה 

ו בתי כזאת חשובה להערכת המידה בה הצליחהתמקדות  ;הלימודי וההעשרתי  - התוכנית 

  יישום רכיבי החובה של התוכנית.לְ  םלהתאים עצמו 'להתארגן' הספר

  

  הבציל" הלימודית פעילותה

  

באופן מוחלט וגורף בהכנת  לימודיכל בתי הספר התמקדו בחלק המן הראיונות עולה, כי 

פי - עלאו מותאמת לתלמידים  ,וכמעט שלא עסקו בפעילות לימודית אחרת שיעורי בית

לב לתלמידים -הודגש כי מדריכים התבקשו להתחשב/לשיםמבתי הספר  ; בחלקמיפוי צרכים

המדריכה (" , אך כי לא בוצע הליך של מיפוי צרכים לתלמידים המשתתפים בתוכניתמתקשים

עוברת מאחד לאחד ועוזרת, אבל לא ממש יושבת לבד עם כל אחד"; "יש כאלה שעובדים לבד, אז אני יותר 

פנויה לאלה שצריכים עזרה"; "אני מלמדת את כולם, אבל מסבירה גם פרטנית. עושים את שיעורי הבית על 

לוח, אבל אחר כך אני מסבירה למי שמבקש לבד או בקבוצה קטנה"; "אני עובדת המון על פיתוח חשיבה ה

צוינו  תערבידובר במגזר ה). בבתי הספר ומעניקה להם כל מיני שיטות וטכניקות לפתירת שיעורי בית"

יש ", חזרה על תכנים שנלמדו בבוקר והכנה למבחנים (תגבור לימודיפעולות אחרות, כמו גם 

מסגרות שעושות תגבור לימודי באמצעות סטודנטים"; "יש העשרה לימודית של לימודי אנגלית לכיתות ב', שזה 

כן בעיני מטרה לימודית"; "הנושא של מבחני מיצ"ב הוא גם מהנושאים שיש עליהם דגש, המדריכים מתבקשים 

  ). אפילו מכינים דפי התכוננות להורים""בתקופת מבחנים היינו עוזרים לתלמידים ו; לתרגל ולתת עזרה בנושא"

, יפורטו בפרקים הבאיםש( אף יתרונותיה של ההתמקדות בהכנת שיעורי הבית-על

 כזים בית ספריים, ריםהלם של מנבריהלדובלטו,  התעוררו סביבה), בהקשרים מתאימים

דרישות מצד הורים לסיים את שיעורי  וביקורת:יישומיים בלתי צפויים גם קשיים , ומדריכים

הבית בזמן התוכנית מחד (בטענה שהילדים חוזרים הביתה מאוחר ועייפים), והתנגדות בית 

הספר לניסיונות הורים להתנער מאחריותם בעניין, להיתפס/לשמש כמורים פרטיים, 

הזכיר להם ("היה צורך לחזור ולולהקדיש את מרב שעות השהייה להכנת שיעורי הבית, מאידך 

שזו לא הכוונה ושזמן הכנת שיעורי הבית אינו בלתי מוגבל, שמוקדשת לכך שעה אחת, שאנחנו עושים מאמץ 

תחושה שמורה אחת, טובה ככל וקבוצות גדולות עבודה ב ;שיסיימו אבל שלא זו המטרה")

שתהיה, איננה יכולה לתת מענה הולם לקבוצה הטרוגנית של שלושים תלמידים, מה 

  - "יש שונ$ת בעמדות של הצוות החינוכי , לטענת מורות, בנסיגה באיכות שיעורי הבית (שהתבטא

וגם לא כל  אני יודע שחלק מהמורים שלי לא רואים ערך מוסף להכנת השיעורים, בגלל שהקבוצות גדולות

גורמת לנשירה אף התמקדות שמשעממת חלק מן התלמידים וו; )המדריכים כל כך מתאימים...."

זה לא היה מספיק מושך לחלק מהילדים, הם העדיפו לחזור הביתה, זה השתנה ) ("תערבידובר (במגזר ה

  ).כשהתחיל החלק של ההעשרה עם הציוד, אבל זה כבר קרה רק מאוחר"
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בעקבות תלונות מצד  ,ציינו חלק (מיעוט) מן המרואיינים כי צמצמו תערבידובר במגזר ה

מכיוון שצצה בעיה בהכנת שיעורי יתנו, בהתאם לחוזר מנכ"ל ("את היקף שיעורי הבית שנ ,מורות

בית, הכנו מערכת שיעורי בית, עשינו גיוון בעבודות, תלמיד לא מקבל שיעורי בית בכל המקצועות, במטרה 

להקל גם על ההורים וגם על המדריך, שההורים לא יבואו בטענות שהילדים לא מספיקים ותהיה סיבה להוציא 

 ).אותם"

  

  חברתית- ה חינוכיתהעשרפעילות 

נבחרו פעילויות ) דובר עבריתהבמגזר בחלק מבתי הספר (בעיקר מן הראיונות עולה, כי 

, ולא ידי המנהל ו/או הרכז בהתאם להעדפותיהם ולשיקוליהם החינוכיים-ההעשרה על

 מתוך אילוץ כלשהו. עדיפות ניתנה, כמצופה, לפעילויות ולתכנים שאינם נכללים בתוכנית

ידי ילדים כמהנים -הלימודים (בעיקר הקשורים באומנות, תיאטרון ובמוסיקה) ושנתפסים על

כל המסגרות לומדות חוגי " :ידי הזכיין- חיים), לרוב מתוך רשימה שהוצגה על- (ספורט, בעלי

ילויות, תיאטרון, אומנות, טבע, בעלי חיים ואנגלית, חלק מקבלים יצירה, שעת סיפור ומוסיקה"; "יש כל מיני פע

"בהתחלה לא היו את כל "; וגם סרטים על המחשב שאני מביאה, אומנות וספורט, ויש גם הצגות והופעות

החוגים, הם התחילו להיבנות לאט לאט....היה מורגש שהילדים אוהבים יותר תנועה, הוספנו עוד חוגים לפי 

העשרה על יכולותיהם ). במעט בתי ספר התבססה הרצונם, אחרת לא הייתי יכולה להחזיק אותם"

פעמיים בשבוע יש חוגים, ציור ודרמה, שאז מגיעות מדריכות מבחוץ, ("ספציפיים/נתונים של מדריכים 

ידי -ידי 'אתגרים' ובמימונם, וביתר הפעמים יש מערכת מסודרת של אומנות, משחקי חברה והעשרה, וזה על- על

הזמנתי את ות אחרים (כגון קרן קרב: "), או על חוגים/פעילויות ממקורמורות מטעמנו"-המדריכות

  "). קרב על מנת להציע לנו חוגים, לא חיכיתי למועצה

ניכרה בחלק ההעשרתי נוכחות/מעורבות של קרן קרב, כלומר, בתי  תערבידובר במגזר ה

ידי -חלק מהחוגים נבחרו על .ידי הזכיין עם חוגי הקרן-ספר שילבו את הפעילויות המוצעות על

(בשיתוף צוות בית הספר,  רשותהיצע/לקט של המתנ"ס למגזר, או על ידי ה בתי הספר מתוך

את העדפתם 'לנצל' מאוד הדגישו במגזר זה ורכזים בית ספריים ים הלאו רק על ידה). מנ

ידי בחירה - , עלההעשרה להעצמת ולפיתוח אישיות התלמיד וביטחונו העצמישעות את 

("אצלנו ילדים ביישנים, לא יודעים להופיע, לדבר לפני בפעילויות כמו תיאטרון, מקהלה וספורט 

"אני או לחשוף את התלמידים לפעילויות המשלבות, לשיטתם, בין לימוד לחווייתיות (קהל..."), 

מקרבת אותם לסביבה, עובדת איתם לפי עונות השנה, דנה איתם בכל מיני נושאים שהם לא מכירים מהלימוד 

"אני לא הסתמכתי על ספרי לימוד בדרך חווייתית על מנת שלא יהיה משעמם";  היומיומי, מלמדת ועובדת איתם

שמלמדים בבית הספר, אני מביאה דברים חיצוניים על מנת למשוך אותם וכוללת מגוון פעילויות בעלות אופי 

  ).חווייתי"- אומנותי
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שרה סל פעילויות הע יוהמרואיינים, כל הדיברו  הםבהקשר זה, עלי יםמרכזי יםקשישני 

(והכשרת 'בזק', לכן,  ערביתמצומצם מאוד למגזר הערבי ומעט מדריכים מקצועיים דוברי 

  .יישוב לחוגים בנאליים)בנות של ב

לא ניתנה העשרה, בשל קושי לגייס מדריכים יש לציין, כי בבתי ספר בהם התקיים יוח"א 

בתי ספר שיש להם יוח"א,  17- היה צריך להיכנס למתאימים/מעוניינים ליום אחד בלבד בשבוע ("

שנותנים להם יום נוסף, אבל התקציב ליום אחד מאוד נמוך ולכן קשה לעשות העשרה, כוח האדם בחורה 

המלצת הזכיין בעניין זה היתה חד  ).וברהט מתחלף כל הזמן כי לא משתלם לבוא ליום אחד בשבוע"

  את כל השעות התוספתיות בתוכנית אחת. משמעית: להפריד בין יוח"א לציל"ה ולרכז

, שהוכנה (במרבית המקרים) (כלשהי) בכל בתי הספר ד�בר על קיומה של תוכנית עבודה

ידי המנהל והרכז, שכן הצגת תוכנית עבודה שנתית נדרשה לאישור המפקח ביציאה - על

מעט בלדרך. אלא, שמעבר להבחנה בין החלק הלימודי לחלק ההעשרתי, הקדישו רק 

, שאין ממש צורך בתוכנית (מצד רובם)טענה מתוכניות העבודה לפירוט תכנים ויעדים, ב

 עבודה קבועה/מפורטת כאשר עיקר הפעילות הלימודית הוא הכנת שיעורי בית

לנו היה ברור והמשך/השלמה (והתאמה, לפיכך) לצרכים שנובעים מהלימודים הפורמאליים ("

ה שקורה בבוקר לאחר הצהריים"; "אין לנו תוכניות עבודה לצילה, מי שצריך להיות המשך ורצף חינוכי בין מ

מדריכות שתפקידן עזרה בלימודים מכינות כל פעם דפי " שעוזר בהכנת שיעורי בית לא צריך להכין תוכנית";

 העשרהה "). בכמחצית מבתי הספר צוין כי נושאיעבודה בהתאם לנושאים הנלמדים ובעזרת המחנכת

פי היצע, או כדי 'למשוך - בית הספר, ולא רק עלולרוח התאם לחזון בהתחשב וב נבחרו

היה חשוב לנו לקדם חשיבה מסדר גבוה ודאגנו להפעיל מסגרת של פיתוח חשיבה....לגבי תלמידים' ("

אנגלית, היה מאוד בולט במיצ"ב שנוצר פער ניכר בין עשירים לפחות עשירים, לכן זה היה שיקול לחשוף ילדים 

אנגלית"; "עיקר הבחירה שלנו היה סביב נושאים שיבטיחו לא רק את הצלחת התוכנית בעיני מגיל קטן ל

תוכנית נטען כי ובמעט בתי ספר  ,)הילדים, אלא שיתחברו גם למה שמעסיק אותנו, כמו קיימות וסביבה"

אצלנו היישוב נערך טוב מאוד, על תוכנית העבודה של היישוב ("התבססה העבודה הבית ספרית 

רייה אימצה את התוכנית כמשהו פרטי, הכל תוכנן ונעשה ברמה יישובית, ואנחנו פשוט קיבלנו כמעט הכל העי

  ").מוכן

הודגשה יותר שותפות בין מנהל בית הספר, רכז התוכנית, הרכז  תערבידובר במגזר ה

הפדגוגי, היועצת, ולעיתים קרובות גם הרכז היישובי/מנהל מחלקת החינוך בהכנת תוכנית 

כך נהייתה -("היתה תוכנית, שהתחילה כיומית ואחרהכנתה/קיומה השקעה בודה, וד�בר יותר על העב

   .שבועית"; "...בנינו אותה גם בהתאם לאירועים שנתיים ולחגים")

במגזר הדובר עברית כמעט שלא הוזכרו פעילויות משותפות מצד בית הספר להורים 

מספר בתי ספר כי פעלו בכיוון זה בעריכת ימי ולתלמידים, ואילו במגזר הדובר ערבית ציינו 

  שיא אשר הוזמנו אליהם הורים.
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  סיכום

בכל בתי הספר  :התוכניתהחובה של נראה, כי ה'שטח' יישם באופן חלקי את רכיבי 

 (בתלקיט) ההנחיהה רק מעט על תנעהפעילות הלימודית להכנת שיעורי הבית ו 'התכנסה'

מתן מענים דיפרנציאליים ותמיכה לימודית ולמצוינות, לטיפוח כישורי למידה/תגבור/טיפוח 

בחלק מבתי מזאת, ההתרכזות בהכנת שיעורי הבית גרמה  ה. יתרבהתאם לצרכי התלמידים

נחת מסוימת הן ְלתלמידים, הן ְלהורים והן ְלמורים (גם אם מסיבות אחרות מאלו -איהספר 

  ה בהתאם להנחיות המשרד)."של אי יישום ציל

אכן  דובר עבריתלפעילות ההעשרה הרושם הוא, כי במרבית בתי הספר במגזר הבאשר 

חשיפה והתנסות חווייתית בתחומים שאינם בתוכנית הליבה, אלא כהרחבה  התקיימה

והשלמה שלה, וכי התחומים נבחרו בדרך כלל גם או בעיקר בהתאם לתפיסה/לתכנים 

בעלי  וארילצד הקשיים שתלציין, כי  חשוב החינוכיים הכוללים של בית הספר והשתלבו בהם.

לידי ביטוי  וסביב מתן העשרה איכותית  לתלמידים, בא תערבידובר תפקידים במגזר ה

יבטים אשר בה ,העשרה להעצמת תלמידיהםת שעות בחירבדבריהם עניין והתכוונות ל

(למשל, חוסר אסרטיביות, חוסר של תלמידים בעיניהם כחולשות/חסרים בולטים  ונתפס

מרבית המרואיינים כאן המליצו מאוד הן על פתיחת ציל"ה בפני  טחון לעמוד בפני קהל).בי

והן על פיתוח פעילויות העשרה מותאמות שפתית  תערבידובר זכיינים נוספים במגזר ה

  וערכית למגזר.

סר מן הראיונות גם עולה, כי תוכנית עבודה סדורה/מפורטת חְסרה בכמחצית מבתי הספר, חֶ 

גם על הכשרה וליווי 'דילגו' הזכיינים  בדרך כלל ַבהתמקדות בהכנת שיעורי בית.ש'הוצדק' 

  ביצועם).שהיו אמונים על (

באמצעות צוות חינוכי - הורים-תוארו רק מעט פעילויות לחיזוק הקשר תלמידיםבשני המגזרים 

דובר יותר כאלה תוארו במגזר האך (ממרכיבי החובה של התוכנית), פעולות משותפות 

  .תערבי

  

  פרק רביעי: מתכונת העבודה בציל"ה

מבחינת גודל ומבנה  :ה בבתי הספר הלכה למעשה"נבחן כיצד הופעלה מסגרת ציל בפרק זה

 ,ונפחיהן היחסיים ,ודית וההעשרתית)מבחינת סדר הפעילויות (הלימ ,קבוצות התלמידים

 העדפותיהם בעניינים מבניים אלה. עמדו בבסיסומבחינת השיקולים שהנחו את בתי הספר ו

עקבו בתי הספר אחר הנעשה במסגרת התוכנית ואחר  םבהולאופן כמו כן נתייחס למידה 

  השפעות התוכנית על התלמידים.
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כזכור, בהתאם לתלקיט, אמורה הפעילות הלימודית בציל"ה להתקיים בקבוצות קטנות, כך 

וגם באשר לפעילות ההעשרתית  ,שתתאפשר גם התייחסות פרטנית לצרכים של תלמידים

כי תותאם לצורכי ולגיל התלמידים ותיעשה בקבוצות קטנות. מתכונת העבודה  היתה ציפייה

לפעילות לימודית ולפעילות העשרתית, בהתאמה. בתי הספר היו  70:30המומלצת היתה 

  אמורים לעקוב אחר היעדים שהציבו לתוכנית.

  סדר יום והתנהלות במסגרת ציל"ה

בכל בתי הספר (מלבד איונות עם מנהלים, רכזי ציל"ה בית ספריים וזכיינים עולה, כי מן הר

ארוחת    -מתכונת זהה של רכיבים ושל חלוקת זמן  באחד מבתי הספר החרדיים) היתה 

אף -. עלבית) וחוג/פעילות העשרה- צהריים, רכיב/חלק לימודי (בדרך כלל הכנת שיעורי

מרבית בתי הספר ללימודים ולהעשרה (בהתאמה),  70/30ההנחיות לנפחים יחסיים של 

בחלק מבתי  ;מה שנשאר מהזמן" "לפיאו, למצער,  40/60, או 50/50לפי מתכונת של התנהלו 

"בחלק מהכיתות או הקבוצות היה הספר ד�בר גם על חלק הפגתי (משחק חברתי/יציאה לחצר: 

  ). צריך לתת מענה יותר הפגתי, זה לפי מצב הכיתה"

כיתת התלמידים נשארים ב  -  נבנתה מסגרת דומה לזו של יום הלימודים בכל בתי הספר 

לא בקבוצות עבודה רוב - פי-עלכלומר, ( המערך פרונטאליו, המדריכים מתחלפים אםה

מדריכים משותפת, או שהוגדר בהם -). בכמחצית מבתי הספר תוארה עבודת מוריםקטנות

ת על קבלת התלמידים בצהריים, על ההזנה ועל ֵאם (קבועה, אחראי-תפקיד של מדריכה

מדריכים ולצד הכנת שיעורי הבית, נוכחת לרוב גם בזמן פעילות ההעשרה), לעומת 

מקצועיים/ייעודיים להעשרה (להפגת חששות הורים מאי נוכחות המחנכות, או לטובת ענייני 

של היום מסתיימים, על מנת היה לנו חשוב שמדריכה קבועה תהיה בכיתה, ברגע שהלימודים משמעת): "

לקבל את ילדי ציל"ה, שתהיה מין 'אימא', שגם בודקת נוכחות ושהכל בסדר, וכל מה שקשור באוכל, כי זה עניין 

שעות,  12רגיש, וגם הקשר עם המחנכת היה באחריותה, לקבל ולהעביר אינפורמציה"; "יש מדריכות שיש להן 

פקידן להזין ילדים, להכין איתם שיעורי בית, ולאחר מכן שמחזיקות את המסגרת לאורך כל הפעילות, ת

היה חשוב לי "מצטרפות מדריכות ההעשרה, כמו אומנות, ספורט, ספינות נוח רופאים צעירים ופיתוח חשיבה"; 

שבית הספר יהווה כתובת לילד אחרי הצהריים וכמו שיש לו מחנכת בוקר היה חשוב לי שתהיה לו מדריכה 

ת. לכן יש מדריכה שנוכחת כל הזמן בתוך המסגרת, מהסייעות שבכיתות א', שמקבלת את מחנכת בזמן התוכני

הילדים, עוקבת מי הגיע ומי לא, משגיחה על הארוחה ועוזרת למדריכה, ומדריכה מתמחה מתלווה אליה להגיש 

  .את החוג שלה"

עשרה בכמחצית מבתי הספר הוצעו לכל התלמידים בשכבות הגיל השונות אותן פעילויות ה

כל הילדים מקבלים אותו דבר, מוסיקה, אומנות, יצירה ומיחזור. לוגיסטית זה מאוד קשה לתת אפשרויות ("

"בעיקרון, את רוב החוגים כולם מקבלים, למשל ספורט, כי הם נורא אוהבים את זה.."; "הרעיון היה  בחירה";

), ובכמחצית ן בחירה מצד התלמיד.."שכולם ישתתפו בכל החוגים, שכל תלמיד יזכה בכמה שיותר חוגים, אי

פעילויות מבתי הספר טענו להתאמת פעילויות העשרה שונות בהתאם לגיל/צרכי התלמידים ("
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ההעשרה נבחרו בהתאם לגיל, לפי הצורך בפעילויות של יצירה ותנועה, או יותר בפיתוח חשיבה ותרבות עבודה 

לימות בין התלמידים, אז בחרתי בפעילות יוגה, כי היא בקבוצות"; "לדוגמה, בכיתות ב' היתה לנו תופעה של א

מאוד תורמת ומפחיתה אלימות, זה מה שרציתי בשבילם...ספינות נוח בחרתי לכיתות א' על מנת לטפח את 

בשניים מבתי הספר המליצו מנהלים ורכזי צילה הבית ספריים על מתן  ).ערך הנתינה בקרבם"

כדי להעלות את סיכויי ההנאה וההעצמה של , בחירה לתלמידים מתוך חוגי ההעשרה

  התלמידים.

יש ששמו  :ההעדפות השונות של מנהליםעניין יותר  בלט תערבידובר במגזר הנראה, כי 

אני ראיתי בתוכנית הזדמנות "(העשרתי -על החברתי  –יותר דגש על החלק הלימודי, ואחרים 

מכיוון " מבחינתנו מאוד חשוב התוספת הזאת"; לתגבר ילדים מתקשים, להכין אותם היטב למבחנים, זה היה

שהתוכנית היתה משהו ראשוני, היה לנו הרבה יותר חשוב לשים דגש על החלק של ההעשרה, כדי למשוך..."; 

"בחוגי העשרה גם ילד מתקשה יכול לבלוט"; "התוכנית אמורה לשאת גם אופי לימודי וגם חברתי חינוכי, אצלנו 

יותר משקל מאשר הלימודי, כי אני חושב שדרך חוגי ההעשרה אני יכול יותר להשיג להיבט החינוכי חברתי יש 

את יעדי המצוינות של המשרד"; "שמנו דגש על פיתוח והעצמת אישיות בקרב התלמידים יותר מאשר על 

 כן,-כמוהישגים לימודיים, כי אני מרגיש שחסר לנו תלמידים המביעים עמדה, שמוכנים לעמוד בפני קהל"). 

מחושב של ואימוץ , שנוצלו לֶ*פל מדריכים בכיתה, יותר שימוש בשעות רוחבכאן ו הוזכר

מתן תמיכה טיפולית לתלמידים בעלי קשיים בתחום שעניינו , תוכניתברכיב בחירה 

"יש כמה שעות רוחב שניתן לתת בהן שני מדריכים עם קבוצה וכך לעשות (החברתי/ רגשי/ התנהגותי 

  ). משהו כמו טיפול התנהגותי"שעות פרטניות, או 

"מסגרת") שיקפה  –במרבית המקרים כל קבוצה (בלשון התוכנית מן הראיונות עולה, כי 

ג' - רק במקרים מעטים צורפו שתי כיתות מאותה שכבת גיל, או  משכבות גיל ב' וכי כיתה, ו

לן חד "הקבוצות כו(יותר בהעשרה מאשר בחלק הלימודי, ובעיקר בגין מיעוט משתתפים): 

גודל . גילאיות, כיוון שקשה מאוד לשלב בין הגילאים, אבל יש לנו תלמידים שמשולבים מאותה שכבה"

 כלבכמעט ), אך תלמידים בקבוצה 16-32השתנה מבית ספר לבית ספר ( הקבוצות

  המקרים היו הקבוצות גדולות מן המ�צע במקור בתוכנית. 

  היהשפעותואחר התוכנית התבססות מעקב אחר 

ניתן מקום נכבד בתיאורי רוב  ליצירת שגרת עבודה טובה מתמשכיםה מאמציםַלניסיון ולַ 

). בדיקת נוכחות, שידול הורים דובר עברית(פחות ב תערבידובר במגזר ההמרואיינים 

ותלמידים להתמיד, נוכחות מקבילה (בעיקר בתחילת התוכנית) של מדריכים ושל מחנכות 

("בהתחלה היה באלגן....היום יש עה ומ'מחיריהם' (תדמית נמוכה) ו'החלמה' מהירה מְ*שלי ההתנ

סדר, כל מדריך יודע את התפקיד שלו"; "היו עליות וירידות בשיעורי ההשתתפות, אבל בהמשך נהייתה 

הענקת תמריצים לתלמידים ובירור קפדני לגבי  ,התייצבות, במיוחד לאחר הכנסת פעילות ההעשרה")

של הורים ותלמידים, היוו חלק מעבודת המדריכים, ומעבודת צוות שביעות רצון - סיבות לאי

"למשל כשחזרנו מחופשת האביב היתה בית הספר בכלל, לאור תנודות בשיעורי הרישום והנוכחות (
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ירידה בנוכחות ולא ידעתי לייחס ָלמה זה קרה, אז ביקשתי לעשות טלפונים לכל התלמידים, ונתנו תמריץ 

  .גדול של נוכחים בתוכנית תקבל צ'ופר..") שהכיתה אשר תגייס מספר

במרבית בתי הספר לא היה מעקב עולה, כי ומדריכים רכזי ציל"ה  ,מן הראיונות עם מנהלים

, אך לא נבנו כלי הערכה ומעקבכי  הודו ברוב בתי הספר'אמיתי' ובחינה של תוצרים. 

תכנון, או על תצפיות ) סיפרו על בחינה של ביצוע מול תערבידובר בחלקם (בפרט במגזר ה

אני שיחות על התקדמותם ומצבם הלימודי/חברתי של תלמידים ("על ידי הרכז/המנהל ו- על

נפגשת עם המדריכים ונמצאת במעקב כמעט יומיומי איתם, יש לנו פגישות קבועות כל יום חמישי בסוף היום 

שפר"; "הרכזת היא האחראית על ואז אנחנו מסכמים מה היה, מהם הקשיים, איזה התקדמות היתה ומה ניתן ל

הבדיקה שלי למידת "; "המעקב, יש לה מפגשים קבועים עם המדריכים ואנחנו גם עושים משובים מהתלמידים

). רוב פי דיווחים, משוב וראיונות עם מחנכים"-השגת היעדים נעשית מול המחנכים ומורי המקצוע, על

מחקר ההערכה  בין עיתוייאה לדרך לפרק הזמן הקצר שבין היצהמרואיינים ציינו גם, כי 

לומר שהיה מעקב ונבדק אם היתה התקדמות, אז זה לא (" ִהקשה על הערכת הביצועים וההשפעות

  ).נעשה, זה תהליך וצריך לעבור מספיק זמן כדי לבנות את זה ולהעריך שינוי, הרי גם התחלנו מאוחר..."

  

  סיכום

רק זה, על מתכונת העבודה, עוסק ב'איך' ה, הרי שפ"הפרק הקודם עסק ב'מה' בצילבעוד ש

בדומה  ופורש את הפרקטיקות העיקריות ששימשו בהטמעת ובהפעלת התוכנית.

חלקית, אם מבחירה ואם  תהלהתרשמות מן ה'מה', גם כאן נראה כי ההיצמדות להתוויות הי

ממה שנתפס כאילוצי מציאות. כך, למשל, עולה מן הראיונות כי במרבית בתי הספר 

(ולא כמוצע בתלקיט  50:50ח�לק/התחלק זמן הפעילויות הלימודית וההעשרתית ביחס של 

), כי הפעילות הלימודית התרחשה בקבוצות גדולות (לפעמים רוב הכיתה) ובאופן 30:70

 ,מה שנחווה כאכזבה בקרב צוותי בתי הספר  -  ולא כמענה דיפרנציאלי לצרכים  ,פרונטאלי

וכי פעילויות ההעשרה היו אף הן   -עמידה מצד המשרד ביעדיו שלו - יאכובקרב הזכיינים ו

  מכוונות לציבור רחב של תלמידים  ופחות מותאמות פרטנית/גילית.

, כי את הבחירות במתכונת תערביבר דופי הצהרות המרואיינים במגזר ה- עם זאת נראה, על

נחו שיקולים מגוונים וכי הם העדיפו/נטו לנצל את ההזדמנויות שהביאה עמה העבודה הִ 

רווחתית לתלמידים בעלי קשיים בתחום - התוכנית למתן תמיכה טיפולית

החברתי/רגשי/התנהגותי. עולים מדבריהם גם מאמציהם ו'האצבע על הדופק' להנכחת, 

  וס התוכנית בעיני תלמידים והוריהם. להשגרת  ולביס

 בפרט, המובנה בשגרות העבודה, אחר תוצרים והשפעות ,בשני המגזרים ציינו רק מעקב דל

  הקצר מאז תחילת התוכנית. הזמןפרק על רקע 
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  בעלי תפקידים בציל"ה את תפקידם? תופסים כיצד  .3
תפיסות ועמדות בנוגע להתנהלותם ולתפקודם של בעלי התפקידים השונים  נציגזה  חלקב

אחד המתאר תפיסות של ועל   -ה. חלק זה מורכב משני פרקים "המעורבים ביישום ציל

לגבי מעורבותם ותרומתם; ושני המתאר ורכזים יישוביים ה בית ספריים "רכזי ציל ,מנהלים

המשרד,   -התיאום בין השותפים השונים תפיסות ועמדות לגבי יחסי הגומלין ומידת 

  הרשויות, בתי הספר והמדריכים.

  

  ל בעלי תפקידים בציל"העפרק חמישי: תפיסות של ו

המנהל היה   -  מנהל ורכז ציל"ה הבית ספרי היו אמורים להוביל את התוכנית בבית ספרם

על) והרכז היה -אמור להיות מעורב בהיבטי התוכנית השונים (בעיקר התוכניים, או ממבט

להיות נוכח בכל שעות  :(תמורת גמול שעות) אמור לשאת בהובלת ובתפעול התוכנית

הפעילות, לתאם בין כל הגורמים המעורבים, לעקוב אחר השתתפות תלמידים ואחר הגעת 

ר עם הרכז היישובי ולדווח על שעות ופעילות. הרכז היישובי אמור מדריכים, לנהל את הקש

להקל/לתווך את זרימת ורציפות התוכנית בבתי הספר בהתאם  ,היה לייצג את הזכיין ברשות

. המפקחים אמורים היו בשם ומטעם הזכיין הכשרה ולליווי למדריכיםל לצורכיהם ולדאוג

ג לאיגום משאבים ולוודא שהתוכנית , לדאולאשר את תוכניות העבודה של בתי הספר

בתיאום עם  יתרשות. על הרשויות היה לבנות תוכנית עבודה מיושמת לפי המתווה שהוחלט

 לסייע בגיוס מדריכים אם התעורר צורך כזה בבתי הספרלהשתתף/, הזכיין ובאישור הפיקוח

  רים מתכלים. אמצעי הוראה, חומרי לימוד וחומ ולאשר ספקים (באמצעות הזכיין) לציוד של 

בפרק זה תוצגנה תפיסות של מנהלים, רכזי ציל"ה בית ספריים וזכיינים את תפקידם ואת 

  שותפיהם להפעלת התוכנית.-ההתנהלות והתרומה של עצמם ושל עמיתיהם

  תפיסות לגבי מעורבות ותרומת המנהל

ידי -חרדי) מתוארת עלהואחד במגזר  תערבידובר בכל בתי הספר (להוציא שניים במגזר ה

אם בשיווק התוכנית, אם בבניית    -  מעורבות גבוהה מאוד של המנהלכל המרואיינים 

כל יום אני נכנס לכיתות ושואל את תוכנית העבודה, אם ביישום ואם בנוכחות פיסית ממש ("

נית ולומד כיצד התלמידים איך היה אתמול, מי היה לו כיף ומי לא, אני שומע את תגובות התלמידים מהתוכ

). חלק ניכר מן המנהלים טענו, שאף שלא נדרשו לכך, הם חשו שעליהם להישאר לשפר"

בבית הספר בכל רגע נתון בו התכנית פעלה, וכי הרגישו כי לא ניתן להטיל את כלל האחריות 

על הרכז/ת, בעיקר במקרים בהם מידת המיומנות של הצוות אינה גבוהה. לדברי זכיינים, 

והזדמנות לתגבור לימודי,  דל בין מנהלים שראו בתוכנית משאב 'לעשות חינוך'הבניכר 
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"הכל תלוי במה שהמנהל מחליט לעשות עם זה, ( ובין מנהלים שהרגישו ש'נקלעו' לתוכנית במקרה

אם הוא רואה בזה גם הזדמנות, בזה תלויה ההצלחה כתוכנית חינוכית"; "עם מנהלים ששיתפו פעולה והתגייסו 

נפלא, וכאשר המנהל אמר שלא ייתכן שמישהו אחר יתוגמל על זה, ככה הצורה של זה כשהוא לא נהנה  זה היה

 ה כפרויקט אישי"בלטו מנהלים אשר, לדבריהם, לקחו את ציל תערבידובר במגזר ה .מזה")

"אני מעורב באופן מלא ומוחלט, כל יום אני מקבל עדכון , בפרט מבחינת שיווק וגיוס תלמידים (ממש

, אך גם מנהלים ")וטף, אני עורך תצפיות ואני גם שותף בכל העשייה ובקבלת ההחלטות בכל מסגרתש

לא שָמחו על כך שאינם מתוגמלים, או שאינם מעוניינים בעומס עליהם שנובע מהתוכנית ("

דברים "ראיתי בזה מטלה עלי, הייתי צריכה לדחוף ; שאלו אותי אם אני רוצה או לא, ואין שום תגמול למנהל"

בעצמי, אמרו לי הרכז יעשה הכל, את לא תהיי מעורבת, אבל בהתחלה הייתי צריכה המון להתרוצץ, הרכז היה 

חדש, בלי הדרכה ובלי כתובת"; "אני מברכת ורוצה, אבל אין לי זמן, אני מודה, יש לי ניהול עצמי, עשרה מורים 

להקים  ביקשו/המליצו) תערביר דובאחדים מן המנהלים (במגזר ה). חדשים...אין לי זמן לזה"

להיחשף לתוכניות עבודה בית  מתוך עניינםהתוכנית, קבוצת למידה של מנהלים סביב 

   ספריות שונות, לייעל את הפעלת התוכנית, ליצור שיתופים וכד'.

  רכז ציל"ה בית ספרי  רומתותתפיסות לגבי תפקיד 

הזכיין, בכל המקרים (להוציא שניים הועסק פורמאלית על ידי ציל"ה הבית ספרי אף שרכז 

פי שיקול דעתו של - הרכזים על , שם היה שותף גם המתנ"ס) מ�נ�תערבידובר במגזר ה

היה צורך שלי לקחת מישהי עם ידו, בהתאם לכישוריהם ולניסיונם הארגוני ("-המנהל ונבחרו על

ה כישורים ניהוליים ארגוניים, היא בעלת אני כמנהלת בחרתי אותה, כי ראיתי שיש ל"; "ניסיון וידע כדי שיזרום

הדגישו חלק מן המנהלים  תערבידובר "). במגזר הראייה מערכתית והיא רכזת פדגוגית בבית הספר

אחד הקריטריונים היה של כי העדיפו לתפקיד מורה בעל גמישות רבה במערכת/משרה חלקית ("

  -מדריכים  זכיינים ומנהלים,   -נים כל המרואיי ).מורה במשרה חלקית, שבאמת יהיה לו זמן לזה"

("אפשר לסמוך עליה  שבחים על עבודת הרכזים ועל מרכזיותם בהובלת התוכניתהרעיפו 

בעיניים עצומות, ידעתי למה בחרתי אותה"; "הוא המנהל של בית הספר בין שתיים לארבע, הוא הדמות 

  . המובילה, הוא הכתובת לכל")

. כל נכח הרכז בכל שעות הפעילות(למעט אחד)  הספר בכל בתימן הראיונות עולה, כי 

להכין תוכנית עבודה ולעקוב    -את תפקידם כמורכב   , לדבריהם,הרכזים הבית ספריים ראו

אחר ביצועה, לתמוך במדריכים (בפרט במה שקשור למשמעת ולבעיות התנהגות), 

וכספים), לפתור בעיות  לחבר/לתווך ביניהם ובין המורים, לטפל במנהלות (כולל דוחות שעות

נקודתיות (הקשורות בהזנה, במילוי מקום של מדריכים חסרים, בציוד), לתחזק את הקשר 

להיבטי משמעת ותוכן  כאשר יש שנתנו, עם הרכז היישובי ולייצג את בית הספר ברשות

משקל רב יותר ואילו אחרים, בעיקר אלו שהתבססו על צוות מורים מתוגבר, התמקדו 

("אני כל הזמן נמצא, מסתובב, בודק שהכל בסדר......אני יוצא אחרון ונועל"; "כל יום אני  נהלותבהיבטי המ

דואגת שהמערכת תתפקד עם כוח אדם באופן מלא. אני נכנסת לכיתות, מסתובבת בודקת אם הכל בסדר, כל 
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לת בהן"; "אני יום אני אוכלת בכיתה אחרת כדי לבדוק מה מצב האוכל, כאשר יש בעיות משמעת, אני מטפ

מכירה את כולם, מבקרת כל יום בכל המסגרות, מדברת עם המדריכות, מתחקרת את המחנכות של הכיתות 

לשאול איזה משוב הן מקבלות מהתלמידים"; "רכזת התוכנית עובדת ונוכחת בכל זמן הפעילות, היא מסיימת 

זרת אם יש צורך, דואגת לציוד, לאחר שכולם עוזבים את בית הספר, כל הזמן מסתובבת בין הכיתות, עו

לבטיחות וכו'"; "התפקיד שלי כולל השגחה על תלמידים ומדריכים, הכנת תוכנית עבודה, מערכת שעות, דוחות, 

ריכוז תוכניות, חיזוק הקשר עם ההורים, חיזוק קשר בין מדריכים לתלמידים, מעקב ובקרה אחרי התוכניות, 

   .יות וקשיים")צפייה בשיעורים ומעקב יומיומי אחר בע

  הרכז היישוביותפקוד תפיסות לגבי תפקיד 

בראיונות עם  ותרומתו לא הובלטה דובר עבריתהוזכר רק מעט במגזר ההרכז היישובי 

הרכז צטייר ; לעומת זאת, האו המדריכים מנהלי בתי הספר ועם רכזי ציל"ה הבית ספריים

(למעט עבור בית ספר אחד), נחשב  תערבידובר דמות מובילה במגזר הכהיישובי 

וזכה לרוב להערכה רבה על מעורבותו ופועלו לביסוס והמדריכים ל'כתובת' עבור בתי הספר 

הוא זה שהסביר לי אודות התוכנית, עזר לי בגיוס המדריכים, היה שותף בוועדת ההיגוי הבית התוכנית ("

וקבלת משכורות בזמן, ציוד, משחקים, הוא מבקר ספרית, ארגן את תוכניות קרב, הוא אחראי על דיווח שעות 

כל המעורבות עם העירייה הינה דרך הרכז היישובי, "; "אצלנו בתוכנית, מסתובב בין הכיתות ונותן הערכות

והנוכחות שלו מאוד מורגשת, הקשר הוא כמעט יומיומי"; "כל הקשר שלנו עם הרשות הינו דרך הרכזת 

ומעוניינת בהצלחת התוכנית, אם אני צריך לדבר על נוכחות העירייה, אז  היישובית, היא מאוד משתפת פעולה

  ).היא הכתובת"

, אשר תודות למעורבותם ובאמצעות זכיינים תיארו את הרכזים היישוביים כאנשי אמונם

פעילותם האינטנסיבית מתנהל היישום באופן מוצלח, יחסית, ומתבצע הפיקוח על השטח 

ם נמצאים המון בשטח, אלה אנשים שלי ולא של הרשות,כי אז אני יכולה לעשות הרכזים הם אנשים שלנו, ה("

"כל רכז נפגש לפחות ; פיקוח עליהם ודרך זה על השטח, זה צוות שיושב פה, אצלי, ואני סומכת על מהימנותם"

ריים פעם בחודש עם הרכז הבית ספרי, אנחנו מנסים לייצר מפגש חודשי קבוע בינו ובין כל הרכזים הבית ספ

כדי לקבל תמונת מצב כוללת"; "כל הניירת והפעלת הרכזים הבית ספריים וכל בדוחות, וכמובן כל הזמנת 

  ). הרכש, ההזנה, כל תקלה"

  סיכום

(מנהל,  בעלי תפקידים אלה המן הראיונות עולה בבירור, כי מעורבותם ופעלתנותם של שלוש

ה בבתי הספר בשנת "קידום צילהיוו את התשתית ל ה בית ספרי ורכז יישובי)"רכז ציל

 נחושים ומסורים, במיוחד בלטה תרומתם של רכזים בית ספרייםההטמעה הראשונה. 

התמונה שבחרו לעסוק הן בהיבטים התוכניים והן בהיבטי המנהלות וה'סדר הטוב'. 

שאו באופן מלא באחריות התפקידית שיועדה מרבית בעלי התפקידים נהמתקבלת היא, ש

ושיישום מוצלח של  (במגזר הדובר עברית נזקקו פחות למעורבות הרכז היישובי) להם
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  - ובמסירותם התוכנית ומימוש הפוטנציאל שלה היו תלויים במידה רבה מאוד בהתגייסותם

  הן רעיונית והן מעשית. 

  

פרק שישי: תפיסות לגבי יחסי הגומלין בין הגורמים 

  בציל"ה /השותפיםהמעורבים

ארו יחסי הגומלין בין בתי הספר לבין מדריכי ציל"ה, בין המטה/הפיקוח לבין בתי בפרק זה יתו

רמת התיאום ושיתוף  עלו הספר לרשויות, בדגש על טיב הקשר הספר והזכיינים וכן בין בתי

  .הפעולה

להתבסס, בין היתר, על עדכונם היומיומי באשר  עבודת המדריכים בציל"ה אמורה היתה

היו  ,מטעם המטה ,לצרכים ולאירועים הקשורים בתלמידים ובתוכנית הלימודים. מפקחים

ובקידום הבקרה  יישום בהתאם למתווה שהוחלטלקחת חלק משמעותי בתכנון, באמורים 

לעבוד בתיאום מלא עם  ורשויות מקומיות היו אמורות  ;איגום משאבים/במשרד על המתרחש

הזכיין לגבי הכנת תוכנית פעילות רשותית, לאפשר לבתי הספר 'לתפור' לעצמם תוכנית 

  מתאימה לצורכיהם (גם אם לאור התוכנית הרשותית) ואשר/לתווך בציוד ובעזרים לתוכנית 

  טיב הקשר ומידת התיאום בין בית הספר למדריכי ציל"ה

טענו כי קיים תיאום מלא, אם    -וזכיינים  , מדריכיםיל"המנהלים, רכזי צ  -  רוב המרואיינים

מאחר מפני שבחלק מבתי הספר הצוות (מורים, סייעות, ממלאי מקום) ממשיך כמדריכים ("

ושלושת המדריכות נמצאות כאן בבקרים אז יש דיבור ישיר ושוטף עם המדריכות, זו בחירה מושכלת שלי ויש 

מפני שבמרבית בתי הספר תכננו והקפידו על חפיפת זמנים  ), אםיותר יתרונות מחסרונות בזה"

קצרה או ארוכה בין מורים למדריכים בסוף יום הלימודים ותחילת הצהרון, אשר מנוצלת 

לעדכון, לתיאום ולהגדרת צרכים, ואם עקב עבודת תיווך קפדנית מצד הרכז הבית ספרי. כך, 

ומית של מידע, גם אם לא מרואיינים, היתה העברה שוטפת ויומימרבית הלטענת 

תמיד אני מגיעה לתוכנית לפני הזמן ואם מישהו מהצוות רוצה לדבר (" בפורמט של ישיבות סדורות

איתי אז אני זמינה"; "יש שיתוף פעולה מלא בין המדריכות למורות כי המדריכות מגיעות לפני הזמן, הן מוזמנות 

ע מה הצרכים שלהן. הן מדווחות למורות מה הן עושות להיכנס לכיתות, לפגוש מורות ולהתייעץ איתן ולשמו

וקיים קשר טלפוני גם. יש גם מחנכות שרושמות בתוך היומן מה הן מבקשות מהמדריכות לעשות"; "המחנכת 

או המורה לא יוצאת מהכיתה עד שהמדריכה מגיעה, לכן הקשר נשמר, שומעות אחת מהשנייה על כל מה 

רך, אם אני כרכזת מרגישה שיש צורך, אני יוזמת ומתאמת ביניהם, או שצריך"; "יש להם מפגשים לפי צו

   שבעצמי מעבירה מצד לצד את המידע שצריך"). 

באשר למדריכים עצמם, רוב המרואיינים תיארו התנהלות אינדיבידואלית ובלתי תלויה 

  .     ה השני עושה")("כל אחד עובד לפי היכולות שלו ובקצב שלו, אחד לא יודע מ בעשיית המדריכים האחרים
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  'שטח'ין הלבה התוכנית טיב הקשר בין מטֶ פיקוח ובקרה / 

, מלבד הצגה במרבית בתי הספרמן הראיונות עם המנהלים, רכזי ציל"ה והזכיינים עולה, כי 

לא נתפס  ואהכי ו המפקחעם קשר  תקייםראשונית של תכנית העבודה ואישורה, לא ה

"). אין לנו קשר בכלל עם הפיקוח, לא ביקר בתוכנית אף פעם(" כמשמעותי, לא בתכנון ולא בהפעלה

תוארה מעורבות מסוימת בהתחלה (אישור תוכנית העבודה, התנעה),  תערבידובר במגזר ה

  ").המפקח מבקר בבית הספר, אבל לא מתעניין במה שקשור בתוכניתרוב, בהמשך ("- פי-אך ניתוק, על

ברשויות פחות ו בכלל מעורבות מצד המפקחיםהדגישו דווקא את החשיבות של  זכיינים

. אם אין גיבוי של המפקחים אז אין לנו סיכוי 80% -20- המציאות לא מאפשרת את ה"( בפרטמתפקדות 

המפקחים מאוד משמעותיים, אנחנו משתדלים להיעזר בהם מאוד, בפרט כאשר "; "לנצח את המצב הזה

ות על המנהל, מה שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו גם הרשות איננה מתפקדת, הם יכולים גם להנחית פקוד

"מפקחים יכולים לעזור לנו הרבה יותר כי זו תוכנית שקשורה לתהליך "; דואגים להעביר להם את המידע

, טה), ומתחו ביקורת על המעורבות הנמוכה מצד המהחינוכי בתוך כל יישוב, היא חלק מהיום"

ביניהם סדורות היעדר פגישות ו מגעים בכלל מיעוטששניים מביטוייה העיקריים היו 

בעיקר במגזר , באשר למתרחש טה, וַבקרה ואפשרות אימות נמוכות ביותר מצד המבפרט

("המשרד עצמו לא מעורב בשטח, לא מיודע מספיק ולא עסוק בבקרה על העניינים";  והחרדי תערבידובר ה

לות התנה; "יש ""הפריטו אפילו את הבקרה...המשרד ניזון מדיווחי הזכיין, אבל אין לו יכולת לאמת את הדיווחים

תקשרות עמו 'לא לפי הספר' במגזר החרדי, בשל ניהול/מעורבות נמוכים במיוחד מצד המשרד, הָמקשה על הה

"....כל החלוקה של המסגרות במגזר החרדי היתה בעייתית, שם מישהו בטוח גוזר קופון על  ";ועל הפעולה בו

...גם "במסלולי משכ"ל הניהול שלנו קצת פחות צפוף במשרד היו מודעים לכך והוד� חלקית: .הילדים")

  .מתנהל כמו שצריך" באוכלוסיה החרדית לא הכל פשוט, ואז לא בטוח שהכל

  טיב הקשר בין בתי הספר לרשויות המקומיות

רצתה הרשות  דובר עבריתהבמגזר הרושם, ש , הרכזים והזכיינים נוצריםהלמתיאורי המנ

ידי הרשות -עלהתוכנית נלקחה ברצינות לסייע, שבתי הספר רצו וידעו כיצד להסתייע, וש

; התוכנית כמשימה משותפת, פועלים יחד להצלחה""רואים את ( ומשאביה שימשו באופן מלא למטרה

מבחינת העשייה החינוכית, השטח יודע לעשות את זה בצורה די טובה. הרשות יודעת לטפל בפן החינוכי, "

ו ַלרשות תפקיד ומעמד נכבדים בהפעלת ייחס תערבידובר במגזר ה). קצת פחות בארגוני"

 מחלקת החינוךתה (במיוחד כאשר , והתנהלות תומכת, במקרים שהיהתוכנית ובקידומה

לקחה על עצמה את התוכנית ברמה יישובית), הקלה על התארגנות בתי הספר וצוינה לשבח 

מנהל מחלקת ....המעורבות שלהם מורגשת, הם ביצעו את כל מה שביקשנו, היה להם חלק בשיווק התוכנית("

ם ובודקים הזנה, סדר יום, מספר תלמידים, החינוך עשה שמיניות באוויר להובלת והצלחת התוכנית, היו מגיעי

עם זאת,  ).זה מאוד עזר לנו"; "המועצה והמתנ"ס מאוד קשובים לצרכים שלנו וזו תמיכה רצינית לתוכנית"

יחסים עכורים בין , כפי שעולה מראיונות בבתי ספר ועם זכיינים, ברשויות מסוימות נוצרו
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כהתנהלות כשתלטנות ווזכיינים י ספר , בשל מה שנתפס בעיני בתבית הספר ובין הרשות

   לא ראויה או לא רצויה, בפרט באשר לגיוס ולהעסקת כוח אדם לתוכנית. 

זכיינים תיארו את מקומן/תפקידן המכריע של הרשויות בהתנעת ובייצוב התוכנית והבחינו בין 

רשויות שהיו מעוניינות לקחת חלק משמעותי לבין כאלה שהתוכנית 'לא עניינה אותן'; הם 

, כמפעילים, להשלים את מה שהרשות לא רצתה במקרים כאלההדגישו את ההכרח מצידם, 

ממש, זה  1:1"הכל מתחיל מלמעלה, כשיש עניין והבנה של התוכנית ברשויות, זה או לא הצליחה לעשות (

יש רשויות שרוצות לקחת חלק יותר משמעותי ואנחנו תומכים בהן,ויש שרוצות ; "משפיע ומקרין לכל המערכת"

ת, להתרחק מזה כמה שיותר ואז אנחנו עושים הכל, כולל מה שלא ממש באחריותנו, אנחנו משלימים את הרשו

  אנחנו משלימים את מה שצריך"). 100%מתוך 

  

  סיכום

והצלחות חלקיות בלבד בכך בחלק מבתי  ,לצד קשיים שתוארו בגיוס מדריכים איכותיים

ים היחסים ומידת התיאום בין המדריכים לבין תוארבעיקר), מ תערבידובר הספר (במגזר ה

בעיקר תודות ליוזמות מצד צוותי בתי הספר לטובת העניין  ,/טוביםצוותי בתי הספר כְמָסְפקים

נראה  :תוארו כקלושים 'שטח'(תיווך, חפיפות למיניהן). הקשר ומידת התיאום בין המטה ל

שלבתי הספר מצב עניינים זה לא ממש הפריע, וכי מאז שלב אישור תוכנית העבודה 

בות המטה הנמוכה הפריעה . מי שמעוריםשל המפקח םוהמדריכים הם לא נזקקו למעורבות

אחראים -היו הזכיינים, שכמפעילים ,כהלכה של התוכנית- יישום על הקשתוסברו שה הם,ל

הבינו את גודל התרומה שיכולה  ,לחילופין ,חשו את היעדר הפיקוח והבקרה מצד המטה, או

  בקרה מצד המטה.מעקב וללהיות ל

כמי שהבינו את מקומן ותפקידן  ,ידי כלל המרואיינים- על ,בעיקרון ,רשויות מקומיות נתפסו

בהן  ,תערבידובר עט רשויות ספציפיות במגזר התרמו לייצוב התוכנית, למַ כמי שבמהלך ו

  .על רקע שיקולים ואינטרסים מנוגדים. משבר אימון מ�לןהתנסו מנהלים ורכזים ב

  

 שביעות  ,ה"לציופוטנציאל לגבי השפעות תפיסות  .4

  והמלצות לשיפור מן התוכניתרצון 

בעלי אף שפרק הזמן הקצר למן תחילת התוכנית ועד למועד ההערכה ִהקשה על - על

ממגוון התרשמויותיהם בראיונות  הוצגולעמוד על טיב והיקף ההשפעות, התפקידים השונים 

את תפיסות המרואיינים נסקור בפרק הראשון  :פרקיםשני  בחלק זה .תמורות ומגמות
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 את מידתנפרוש בפרק השני  ;באשר להשפעות הבולטות של התוכנית על תלמידיםהשונים 

הרצון, רכיבי התוכנית עומק שביעות   -  ובקרב נמעניה הרצון בקרב שותפיה השונים שביעות

גם העמדות של בעלי התפקידים תוצגנה אי שביעות רצון. היבטים של וכן   -  שתורמים לה

ר למידת העניין ובאש ,ת לממש בעתיד את מטרות מוביליההשונים באשר לפוטנציאל התוכני

המלצות לקט תפיסות לגבי יתרונות וחסרונות התוכנית, כמו גם ו שלהם עצמם בהמשכה,

  משתמעות ומפורשות לגבי המשך יישומה וטיובה.

  

  ה"צילומימוש יעדי השפעות תפיסות לגבי רק שביעי: פ

של רכיבי התוכנית על התלמידים לאור  בפרק זה תתוארנה ההשפעות הנתפסות העיקריות

קשים ולחיזוק תלמידים גם בתחומים תהציפייה של מובילי התוכנית לקידום תלמידים מ

ניהולי מוגדרת המטרה המרכזית של - בתלקיט הפדגוגי החברתי, הרגשי וההתנהגותי.

ת כמנוף למוביליו 9-3התוכנית כ"צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי 

חברתית, תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים שונים בתחום הלימודי, החברתי, 

   .הרגשי, ההתנהגותי וההזנה"

עלייה בשיעור התלמידים ה , על ידי כל המרואיינים,נחשבה השפעה הבולטת ביותרל

ן , לדברי חלק מ, וכפועל יוצא גםבאיכות שיעורי הביתעלייה המכינים שיעורי בית, ואף 

הרבה יותר תלמידים מגיעים עם שיעורי בית, ברמת ההישגים של חלק מן התלמידים (" המרואיינים,

"אני יחד עם מחנכת ; זה מורגש, בנות שהיתה להן בעיה להכין, או בגלל הורים שלא התפנו או לא התמצאו..."

"יש הכיתה בדקנו במיוחד את הקטע של שיעורי הבית, היום כמעט וכל תלמידי הכיתה מכינים שיעורי בית"; 

יותר ילדים שבעקבות התוכנית מתמידים בהכנת שיעורי בית, ילדים שלא השלימו מטלות מגיעים עכשיו עם 

ני לא יכול להגיד במספרים, אין לי אינדיקאטור "א; מטלות מושלמות, ובכך התוכנית מגשרת ומשלימה פערים"

  .מספרי עד כמה התלמידים התקדמו, אבל לפי אינטואיציה יש שיפור ומורגשת התקדמות מסוימת")

נתפסו גם  גיבוש חברתי, למידה חברתית והשפעה לטובה על אישיות הילד ועל יכולותיו

ל התלמידים במסגרת ת שויוחסו בעיקר לשהייה המשותפ וכתוצר של ציל"ה הם כהשפעה

("להיות  ולא רק לימודייםמגוונים, , המאפשרת אופני ביטוי חושפת ומעשירה תבלתי פורמאלי

"יש שיפור ביחסים בין ; יחד, לשחק, להתחלק, להשתתף, זו בכל זאת אווירה אחרת מאשר בבוקר..."

ה המון בין תלמידים ושינתה התלמידים, כיוון שהם אוכלים ביחד ומשתתפים יחד בחוגים, התוכנית השלימ

, "הבנות הפכו להיות משפחה, הגיבוש ביניהן, הביחד, זה כי הן מארגנות את המשחק שלהן סטריאוטיפים";

חיזוק הביטחון העצמי, הבעת עמדה, פחות ביישנים, כי הקול שלהם נשמע "; "הכי הן אוהבות את המשחק

ל תפסו את מקומם בזכות שבלטו במשחקי שחמט או "יש ילדים שלא היו טובים בלימודים אב בתוכנית..";

 ).בשירה"
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כהשפעה  הרגלי אכילה נאותיםרכישת במיוחד, אך לא רק, צויינה  תערבידובר במגזר ה

, מן ההתארגנות לקראת הארוחה, חדשמזונות , בעקבות החשיפה למגוון ישירה של ציל"ה

מהשיח החינוכי סביבה, מן ההתנהגות בעת האכילה, מהדגשת יסוד הבחירה ומעמידה על 

("בעקבות הסבר סביב חשיבות הארוחה והערכים התזונתיים שהיא קיומם ועל יישומם של כללי ניקיון 

תזונה נכונה"; "שימוש בסכין ומזלג, כוללת, הם התחילו לאהוב אוכל אחר ולהפנים את העניין של אוכל בריא ו

  .היגיינה, הכרת פירמידת המזון...")

טענו כי אינם מעודכנים בעלי התפקידים שרואיינו רוב   -  יציאת יותר הורים לעבודהבאשר ל

; חלק סיפרו ששמעו על יותר התכוונות לא קרה עדייןבעניין, אך כי להתרשמותם הדבר 

("יש  השנה הבאה ועל הורים ששואלים ובודקים כדי להיערךותוכניות של אמהות לכך לקראת 

אמהות שכבר כמה זמן שואלות אם התוכנית תמשיך בשנה הבאה, כי אחרי שראו השנה כמה זה עוזר, הן 

  ).חושבות לצאת לעבודה"

  סיכום

  -  "צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים"ברוח גדולות קשה לחלץ מן הראיונות אמירות אמנם 

כי בחלק ניכר  ,הדגישואך מרואיינים   -גם ובעיקר בשל פרק הזמן הקצר מאז החלו ביישומה 

מבתי הספר הסתמנה עלייה משמעותית הן בשיעור התלמידים המכינים שיעורי בית  והן 

באיכותם, וכי השפעה כזו יכולה להיחשב לתנאי חיוני, גם אם לא מספיק, לקראת השגת 

  . ה"ילשל צ המטרה המרכזית

 ,עוד עולה מתשובות המרואיינים על שאלות בדבר השפעות התוכנית, כי פעילויות ההעשרה

, תודות לחשיפה לתחומים ולנושאים היוו הזדמנות להתפתחות אישית וחברתית ,והֶסטינג

ותודות לחינוך החברתי  ,שבמציאות חייהם של תלמידים רבים אין לה סיכוי להתרחש

לות במסגרת עם כללים וכו' (בפרט לעומת השוטטות/העזובה ת ולפעישה�המתלווה לְ 

  ים).משהיתה ברירת המחדל שעמדה בפני תלמידים ביישובים מסוי

. הללו תערבידובר השפעות מיטיבות/מרשימות במיוחד תוארו דווקא להזנה, ויותר במגזר ה

את שאיפת המשרד לעצב ולהקנות הרגלי באופן שמתכתב/תואם  .זכו לאזכור חוזר ונשנה

הצלחה (יחסית) באשר להיבטים עמידה ביעדים ומדגישים המרואיינים תזונה נכונים, 

   תטיים ובריאותיים של אכילה.אס

ל התרשמותם מן המידה בה השפיעה הפעלת התוכנית על בחירות עהמרואיינים נשאלו גם 

עניין זה קשורה לרקע ההיסטורי של  תעסוקתיות של הורים. פנייתנו כמעריכים לבחינת

של מובילי  אף שעידוד יציאת הורים/אמהות לעבודה לא היווה יעד מוצהר-על: ה"ציל

ציפייה לשינוי בנטיות/הרגלי התעסוקה של /יעד סמוי לגיבושה התוכנית, נראה שהתלוו

  .האוכלוסייה אשר אליהן כיוונה התוכניתשכבות 
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מן התוכנית, יתרונות רצון שביעות -שביעות ואי פרק שמיני:

  וחסרונות (שוני מתוכניות אחרות קיימות) והמלצות לשיפור

בפרק הנוכחי נפרשות הסיבות לשביעות הרצון הגבוהה, יחסית, מן התוכנית, כמו גם 

רצון בקרב בעלי התפקידים השונים. נמנים המאפיינים והיתרונות של  שביעו- סיבות לאיה

התוכנית בהשוואה למסגרות המשך קיימות אחרות ומועלות המלצות על רקע חולשות 

  וחסרונות נתפסים של התוכנית.

  

  שביעות רצון מן התוכנית והסיבות/היתרונות המיוחסים לה

   - ותחושה כללית של 'תוכנית ענייה'   קשיי היישום הראשונייםזיְכרון  אף ולמרות- על

, כפי שעולה מתיאורי צוותי בתי הספר את גבוהה מאודבבתי הספר שביעות הרצון 

את תחושות צוותי ומדריכים תחושותיהם ואת תחושות הורים ותלמידים, ומתיאורי זכיינים 

   :בתי הספר

מגיעים בצהריים"; "לפעמים זו ("יש כאלה שלא מגיעים בבוקר לבית הספר ופתאום מהארוחה החמה 

   ;הארוחה החמה היחידה"; "...למדו לאכול אוכל אחר, טוב יותר...")

("האווירה נעימה, הילדים מאוד אוהבים ומחכים"; "זו באמת ברכה עבור חלק גדול מהאווירה ומהחברתיות 

בעות רצון"; "התלמידים מהבנות, זה בית חם עבור חלק גדול מהבנות"; "הבנות מאוד מחכות למסגרת, מאוד ש

אפילו רצו שהתוכנית תמשיך ותפעל גם בחופש"; "בכיתת חינוך מיוחד יש ילדים שלא רוצים לחזור הביתה 

  ;מרוב שכייף להם בתוכנית")

"יש מורות שמתייחסות לעניין של שיעורי הבית ( )גם אם לא לגמרי בקונצנזוס(מהכנת שיעורי הבית  

ל מאוד לטובה, במיוחד כאשר הורים בעצמם לא ידעו קרוא וכתוב, הן מרגישות מאוד בחיוב ומרגישות שיש הבד

את ההתקדמות ושמחות לזה, אבל יש כאלה שאומרות שהחלק של ההורים אפסי עכשיו, שהם לא מנהלים 

; מעקב אחר ילדיהם ומסתפקים במה שנעשה בתוכנית ושבסך הכל זה גרם להתרשלות מצד ההורים"

לא אהבו שהתלמידים הכינו שיעורי בית עם המדריכות, אבל אחרי ישיבה איתן הן  "בהתחלה חלק מהמורות

"תלמידים שצריכים עזרה, הם נתרמים, אבל ילד שחוזר הביתה בשעה שתיים, "; השתכנעו שזה לטובת הילד

  ;)מקבל ארוחה מהבית ומכין שיעורים ליד ההורים שלו, זה יותר משמעותי וטוב"

לילדים אצלנו ילויות ייחודיות וממפגש עם דמויות חינוכיות נוספות ("מההיחשפות לחוגים ולפע 

מדריכים צעירים ורעננים, שתלמידים מתייחסים "לא היה שום סיכוי לחוות ולהתנסות במה שהתוכנית מציעה"; 
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"ברובם ההורים לא מספיק משכילים ומפותחים, החשיפה לסטודנטים עם השקפת "; אליהם כאל מקור לחיקוי

  ;)שונה יכולה להשפיע עליהם לטובה כי הם גם מאוד נקשרים למדריכים"עולם 

מספיק ששמרנו עכשיו על מספר יציב של תלמידים משתתפים, זה אומר לנו משיעורי נוכחות גבוהים (" 

"זה שהילדים נשארים, כנראה שזה טוב להם, כי לא מחייבים אותם להישאר, אולי המענה הוא יותר ; המון"

במרבית בתי ; "קלתי בהרבה מקרים של הורים שבאים להוציא את הילד מוקדם והוא מסרב"חברתי"; "נת

שכבה א' שתי  ,100%, ועד כמעט  70%- הספר הגיע שיעור ההשתתפות של תלמידים בתוכנית ללמעלה מ

תלמידים, שהם כמעט כל התלמידים מא' עד  249יש  ג' כל שכבה שלוש מסגרות, סך הכל-מסגרות, ושכבות ב'

זכיינים אישרו, כי אחוזי רישום הם מדד טוב להצלחת  .)מאוכלוסיית בית הספר" 50%ג' וכמעט 

"מצביעים  -  התוכנית, וכי במקומות שהתוכנית 'עובדת' היטב אכן בולטים אחוזי רישום גבוהים

  ;במיוחדברגליים"

רוב האימהות העובדות הן מורות באופק או בעו"ז, מהדיווחים שלהן (" עובדים מהקלה רבה על הורים 

התוכנית הזאת הקלה עליהן המון, הן מספרות שהתוכנית הזאת סייעה להן ללמוד או לעבוד בלי דאגות...הם 

יש הורים שבשבילם זו מתנה משמיים, במקום ; "חוזרים הביתה כמעט ביחד ואין צורך בארוחה מיידית"

ילד לבד בבית עד שיגיעו אז הם עכשיו נמצאים במסגרת מסודרת אמינה ובטוחה עם איש להשאיר את ה

  ;)קשר"

במיוחד, ממענה טוב להיעדר אפשרויות העשרה ביישוב אחר  תערבידובר ובמגזר ה 

במקום כמו ג'לג'וליה, שאין בו מתנ"ס ואין חוגים אחרי צהריים, ופתאום הילד יכול לקבל הכל, זה הצהריים ("

"; "אם הורה רצה לתת לילד שלו את כל החוגים שהוא מקבל בצילה, אז הוא היה מוציא מאות שקלים גדול דבר

  ).כל חודש"

בבתי במיוחד שביעות הרצון (מן הסיבות המפורטות לעיל) גבוהה יותר כי נראה, 

לומדים "בצהרונים הילדים "; שם קבלו אותם בברכה(" ספר/ביישובים שבהם לא היו קודם צהרונים

לתת אחד לשני, להיות ביחד, למדו מה מותר ומה אסור, לוותר, זה קלע בול לאוכלוסייה פה, זה עזר להם, לא 

מדריכים רציניים מאוד  23"היום יש לי צוות מדריכים יציב, "; תמיד אחרת הם יכולים להיפגש עם חברים

רו הביתה ואף אחד לא חיכה להם, נשארו שעובדים עם הילדים, זה דבר חדש בשבילנו ונהדר"; "יש ילדים שחז

לבד, גם בלי אוכל. לזה התוכנית מאוד שווה"; "אני אישית מאוד מרוצה, כאימא בעצמי לילדים קטנים, כאשר 

הילד שלך נמצא במסגרת בטוחה, שאף פעם קודם לא היתה לנו, זה אומר הרבה, בטח אם אין לך אפשרות 

), בעוד שבמקומות שפעלו בהם זוכים בחוגים בחינם"לשלוח לחוגים בתשלום, אז בבקשה, כאן 

צהרונים נתפסו פעילויות ההעשרה של התוכנית כבעלות סטנדרטים נמוכים יותר ולא תמיד 

יש הרבה הורים שמברכים "; "יש הורים שלא רוצים 'העשרה לעניים''פיתו' הורים לשלוח את ילדיהם ("

"אני יודעת שיש "; הוזלה במחיר ושרוצים סטנדרט יותר גבוהעל כך שזה עולה פחות, אבל יש שלא רוצים את ה

הורים שעשו השוואה למסגרות העשרה שהורים משתתפים בהוצאות, שטענו שזה נראה אחרת, שזה כולל 

שביעות הרצון שני מקרים בולטים,  ; ולהוציא)מגוון של פעילויות עשירות בתוכנית של צילה, וזה חבל"

, במיוחד לנוכח המגבלות והקשיים שייחדו את היישום תרביעדובר גבוהה מאוד במגזר ה
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בו ועל רקע החששות בהתחלה (אף בבתי הספר עצמם, מהתערבות מדריכים בהוראה ומאי 

  סדר בכיתות). 

  

  תפיסות לגבי שוני התוכנית ממסגרות המשך קודמות ולגבי יתרונותיה

להשוות בין מאפייניהן של מסגרות  לקראת סוף הראיון התבקשו מנהלים ורכזים בית ספריים

  :יה. אלה הדברים שעלויתרונות, ולמנות אגב כך את ציל"ההמשך קודמות ובין 

 ")העלות היא היתרון הגדול(" חינמית/מסובסדתהיות התוכנית  •

  ("לחלק מהילדים זו הארוחה המסודרת/היחידה בכל היום...")ארוחה חמה מתן  •

עשייה ידי -ניסיון (ומימוש/ חלקי) לצקת לתוך השעות יעדים לימודיים וחינוכיים על •

, לעומת התמקדות בעיקר פעילויות ותכנים מעשיריםידי -ועל בתחום הלימודי

 ("סוג של בייביסיטר")בשמירה/אחזקה של הילדים 

כי , שם חזר ונטען תערבידובר (בפרט במגזר ה הכנת שיעורי בית עם גורם מקצועי •

הורים רבים עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או מתקשים לעזור לילדיהם, או, 

יש הרבה הורים לא משכילים שלא יכולים לחילופין, עובדים עד שעות מאוד מאוחרות) ("

לעזור לילדים שלהם, או שזה לא ממש בראש שלהם כשהם חוזרים מיום עבודה"; "...תוכנית 

יים ומתחדשת, למשל בחשבון, יש כל מיני אסטרטגיות של פתרון הלימודים גם תמיד עוברת שינו

וגם: ידי מדריך מקצועי עוזר הרבה";  - שאלה בכפל או חילוק, שהורים לא יודעים, אז מתן עזרה על

 )הילד חוזר הביתה כאשר הכובד של שיעורי הבית כבר מאחוריו""

, כולל ת)(לא חוץ בית ספרי רצף חינוכי עם ההתרחשות בבית הספריצירת  •

הכל קורה האפשרות לגזירת ולתיאום הפעילות הלימודית ללימודי הבוקר, וכאשר 

הצהרון (כיתות הֵאם, אותם מורים בחלקם) ("בתוך בית הספר ובסביבתו המוגנת 

נמצא בכיתת האם, לתלמידים אין בעיה של הסתגלות, אין צורך להגיע הביתה ולצאת אחר כך לחוג, 

עבר ממקום למקום, יש המשכיות, יש הפסקה של רגיעה ומנוחה ואחר כך אין בעיה של הסעה או מ

"זו מסגרת בטוחה כי "; המשך פעילות כשהיתרון הוא המיקום והמדריכות שמכירות את התלמידים

 ")האחריות היא על בית הספר, כאן מדובר במשהו ממסדי ממשלתי שמרגיש בטוח ואמין להורים

בצהרונים רגילים אין לנו שום נעשה במסגרת ("אחריות ומעקב מצד בית הספר על ה •

 )אחריות או מעקב"

 , מעצם העובדה מיצוב גבוה של התוכנית (בהשוואה לתוכנית התמ"ת, למשל) •

("זו לא  (לא סטיגמטית)*�וְנה לכל הילדים ולא לפי מצב משפחתי/ילדים בסיכון ש

 ונית")ברירת מחדל, לא משדרת סעד או מסכנות, היום רוצים לבוא לצהר

("הכל ליד הבית ובחינם"; "עכשיו כולם 'לעשירים ועניים'  ("סוף סוף") מתן שוויון הזדמנויות •

שווים וכולם מקבלים אותם חוגים, ולא מיועדים רק למי שיש לו מספיק כסף, בנוסף לזה שכולם 

 מקבלים אותה ארוחה")
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זמן פנוי מענה טוב/יחידי להיעדר אפשרויות להעשרה/לבילוי התוכנית מהווה  •

אלה ילדים שאף פעם לא יצא להם לנגן או לרקוד, : "תערבידובר (במיוחד במגזר ה ביישוב

 )בשעות הבוקר אין להם את זה וביישוב שלנו אין בכלל שום חוגים"

זה שהוא נמצא במסגרת ): "תערבידובר במגזר הברחוב ( תחליף לשוטטותכהתוכנית  •

ח שיש השפעה למניעת שוטטות, במיוחד שאנו חיים "בט; עד חמישה ימים עדיף מלהיות ברחוב"

 .בסביבה שאין בה מסגרות אחר צהריים לילדים"

  

  אי שביעות רצון וחסרונות נתפסים

היוו הקבוצות בשני המגזרים נחת בבתי הספר - לאיברור מקור , כי עם זאתנראה 

הבטיחו, אבל בסוף זה לא זו לדעתי ההחמצה הגדולה של צילה, (" מדי בפעילות הלימודית-הגדולות

 תערבידובר במגזר השל תלמידים והורים אי שביעות רצון סיבה עיקרית ל), וכי קרה"

להשקעה החינוכית  והתייחסו גם, שהתחשבו בו פחות בקרב מנהלים ומוריםאך ( בלבד

אי התאמת האוכל לילדים (בריא מדי/מערבי   -   היתה קשורה בהזנה) הנעשית סביב האוכל

האוכל בהתחלה היה מאוד בעייתי, לא לטעמם של הילדים, לא מתאים לנו.... לפעמים מדי) וגיוון נמוך ("

הגיע קר..."; "האוכל לא קרוב בכלל לתרבות שלנו, לפעמים הילדים משאירים אותו איך שהוא או זורקים וזה 

במגזר הערבי תקלות בעניין האוכל הן קריטיות ומהוות מקור עיקרי "). זכיינים טענו, כי חבל

  .)("כל תקלה בזה הרבה יותר משמעותית מאשר תקלה עם המדריך...זה מקור להמון צעקות"לביקורת 

נבע מ'הנחתת' תוכנית מוכנה  תערבידובר חוסר שביעות רצון בולט בשני בתי ספר במגזר ה

(כולל לגבי מדריכים ותוכנית עבודה) ומתחושה שמדובר  ידי העירייה/אי שיתוף בהחלטות- על

("אנחנו מתאימים את עצמנו במקום שהתוכנית תתאים לנו"; "זה ממש סתמי, אין בה רק ב'העברת זמן' 

מאי התאמת ההעשרה לצרכי בית הספר שום דבר טוב, חוץ ממניעת שוטטות, שזה בכל זאת משהו"), 

ם יודעים שזה לא חובה והם מעדיפים לחזור הביתה"; "מה זה חוג "הפעילויות מאוד משעממות, התלמידי(

מעודף שיקולים ו) גזירה, לגזור ולהדביק, זה טוב בשבוע הראשון אבל אחר כך הופך להיות משעמם"

   ).18-ו 14ים (ראה גם עמוד פוליטיים ואינטרסים אישיים/מאבקים ברשויות

שר יש מי שהרגישו שהמאמץ שלהם לא , כאבקרב זכיינים ָרווחה מידה משתנה של אי נחת

    - בשל תחושה שהמשרד הציע להם תוכנית ענייהזאת, בעיקר  ;("לא בטוח שבא לי...") כדאי

כך, עד -כזאת שהתקצוב לכוח אדם בה נמוך ושהנחיותיה התקציביות הנוקשות הגבילו כל

כשיר, להבנתם תמיד שלא יכלו לבחור ולעבוד איכותית, או לקחת אחריות על כוח אדם לא 

("השאלה היא אם אני מוכן לקחת אחריות על העסקת כוח אדם גרוע בבית הספר, זה הפקרות מי שמסתובב 

בבתי הספר";  "אם כבר עושים תוכנית לעניים, אז תעשו תוכנית עשירה, ולא תוכנית ענייה לעניים, לי כזכיין כל 

. 32-ילדים בקבוצה, ועברו ל 22תחלה דובר על המאמץ הזה לא כדאי"; "היה גם שינוי בגודל הקבוצות, בה

הפיתרון שהציעו לי זה לדווח שיש תלמידי שילוב בכיתה ואז זה מצריך קבוצות קטנות. זו התנהלות מנהלתית 
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נוראית, אין תחושה של טיפול, וכשיש טיפול, הוא מעוות"; "זה צריך להיות יותר מושקע, אפילו על חשבון 

(ראה גם עמודים  קציב ההעשרה, השנה התקציב יספיק לחוג רק פעם בשנה")ההיקף, צריך להגדיל את ת

אך  חוסר תיאום עמםעל ו מעורבות נמוכה של המשרד כמו כן, התלוננו הזכיינים על .)13-14

פי הכללים שלהם. -"שיגעו אותנו ממשרד החינוך, רצו שהכל ייעשה עלעל הצרת צעדיהם (גם 

הנושא של קטלוג ו .יה קשה, היה צורך באישור של המשרד לכל מסגרת,,לדוגמה....."; "האישור לפתיחה ה

"המשרד משתמש בזכיינים, אבל רוצה  ידי המשרד היה מאוד קשה";- החוגים היה גם כן קשה, האישור שלו על

לשלוט. אבל אז הוא צריך להיות יותר מעורב. אבל אם הוא לא, אז אל תכבול אותי, כלומר אל תגיד לי עם מי 

, )32(עמוד  ), וכמו שצוין קודם לכןד, עם איזה זכיין ואל תגיד לי להגיש לך תוכנית לימודית/חינוכית"לעבו

("יש את המחוז, שאין לו ממש מידע ואז נוצרים מצבים שהמפקח אומר  בקרה ופיקוח לא מספקיםעל 

רגישים חלק מן שאין מסגרות ומתברר שיש. המשרד ניזון מדוחות שאנחנו מעבירים ולא מתוך זה שהם מ

העניין. אין פגישות עם המשרד שאפשר לאתר בהן בעיות מנהליות/הקצאות/פדגוגיות כמו בכל תוכנית אחרת, 

  בצילה זה לא קיים"). 

ידי חיבור המפקחים לשטח ועירובם בנעשה, היתה -מעורבות גבוהה יותר מצד המשרד, על

  של חלק מן המנהלים.  המלצה 'חמה' במיוחד מצד כל הזכיינים ואף מצידם

, קשיי הטמעה ויישום בשטחכאלה שאינם קשורים לו(וכ'פגמים מ�לדים'  חסרונות מוְבניםכ

שלושה בעלי התפקידים השונים שרואיינו ) מנו של התוכנית אלא נובעים מה'קונספט' עצמו

, מה שָגרע, אי הגדרת התוכנית כחובה :("באמת כמעט שאין, כל מה שמקבל הילד זה מתנה")בלבד 

 פשר כניסה ויציאה תכופות של תלמידים מהתוכניתמשיעורי הנוכחות ואִ  לדברי מרואיינים,

("כשלא משלמים על זה, אז יש היעדרויות והולכים הביתה מתי שמתחשק"; "כשהורה משלם הוא דואג שילדו 

יתנה לתלמידים לא נ(" אי מתן בחירה לתלמידים בפעילויות ההעשרה, יגיע בהתמדה לחוג")

) אפשרות לבחור בהתאם לנטיות ליבם"; "לא אגיד לך שכל הילדים נהנו מזה שהיו צריכים דווקא ללמוד לנגן"

(בחורף, לתלמידים הצעירים ולתלמידים שלא סיימו את הכנת שיעורי  מדי- והיום הארוך

יתה א'"; היה קשה מאוד להחזיק ילדים עד השעה ארבע, במיוחד את הילדים של כ" :)הבית בבית הספר

  ")."ילד שחוזר הביתה רק אחרי ארבע, אין לו כבר חשק להתעסק עם שיעורי בית

  

לדברי מרבית המרואיינים, הם מכירים  :פוטנציאל התוכנית כגבוה מאודלצד הנ"ל, נתפס 

בכך שכשנה ראשונה להפעלת התוכנית ַר,� בה חבלי הלידה, שמשאבים לא נוצלו באופן 

מיטבי ושלא מ�צה השילוב בין שני חלקי היום; והם יודעים בדיוק מה ואיך עליהם לפעול על 

אנחנו רואים בשנה הזאת (" ואת השפעותיה על התלמידיםהתוכנית יישום מנת לייעל ולשדרג את 

"זו ; שנה של הרבה טעויות שנרצה לשפר בשנה הבאה...אני כבר יודע מה אני רוצה לעשות ולמי אני אפנה"

"אין שום ספק שאפשר ; עדיין מתנה נפלאה, שצריך לנצלה ביתר יעילות, יש הרבה ילדים ששמחים עליה"

אדירה שצריך לדעת איך לנצל אותה...אני חושבת לשפר את התוכנית למשהו הרבה יותר מפואר"; "זו תוכנית 

שהיישוב קיבל מתנה וצריך להשכיל לנצל אותה עד הסוף, אין מספיק ניצול למערכת היישובית, אין תוכניות 
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משותפות לכל בתי הספר, אין ניצול משאבים, הרי אם היינו עובדים יחד זה היה נראה אחרת"; "אני חושבת 

ת כמו שצריך, כי צריך שיהיה שילוב של ממש בין מה שנעשה בבוקר לבין הנעשה שלא באמת עשינו את התוכני

אחר הצהריים, צריך שהחלק ההעשרתי ישלים ויהיה נגזרת מהחלק הלימודי, אבל המערכת לא מגובשת 

מספיק על מנת להוביל פרויקט כזה ויוצא שאני כרכזת צריכה לשבור את הראש  ולעשות הכל...אבל אחרי 

  ). אני מרגישה שיש לי ניסיון רב לניהול התוכנית בצורה יותר טובה" השנה הזאת

הורים מתדפקים על הדלת (" עניין בהמשך התוכנית או בהרחבתה ביטאו כמעט כולם לפיכך,

) תערבידובר ");  שני מנהלים (במגזר הלשאול מה יהיה בשנה הבאה"; "כולם כולם רוצים שזה יימשך

בית ספר - ספרם בתנֵאי יישום משופרים וביחסי מועצה ִהתנו את המשך התוכנית בבית

  ").("....רק אם איכותי, לא כמו השנה, את זה אני לא רוצהאחרים 

    לשיפורהמלצות 

המלצות שהמליצו מרואיינים להמשך יישום התוכנית הן גם נגזרות ישירות של מה שתפסו ה

ה וביישום, וכבר הופיעו כחסרונותיה המוְבנים, וגם שיקוף של קשיים ואילוצים בהטמע

ידי מספר מרואיינים וחלק על ידי -בהקשרן בפרקים השונים. חלק מן ההמלצות הוצעו על

  מרואיין בודד, וכולן נתפסו בעיני אומריהן כתנאים חיוניים ליישום משופר ולהצלחה בעתיד.

מצד המשרד על כוונות להמשך התוכנית ועל מועד ככל האפשר  ייד�ע מוקדם •

הן של תלמידים  ,מוקדמות כדי לאפשר להתחיל בפעולות גיוס ,הריאליהתחלתה 

הוודאות - לתוכנית והן של מדריכים. המלצה זו עלתה במרבית בתי הספר לאור אי

שאפיינה את תחילת התוכנית ולאור הקשיים הישירים שנבעו מכך (בחירת מדריכים 

י צֵ חַ ם להורים עובדים ולְ מתוך מאגרים 'דלילים', צורך בפיתרון זמני של מסגרת צהריי

  היערכות אחרים).

הדגשת החשיבות ו דובר ערביתניטרול התוכנית מהפוליטיקה של הרשות במגזר ה •

(ואף  נגד לאינטרסים זרים ברשויות-שנודעת לתוכנית עבור התלמידים ככוח

המלצה זו עלתה במגזר הדובר ערבית בלבד על רקע    -  להעדפות אישיות של מנהלים)

מה שנתפס בעיני מנהלים, רכזי ציל"ה בית ספריים וזכיינים כאינטרסים בקרב מקבלי 

  שלא היטיבו עם התוכנית. וכצעדים החלטות ברשות, 

, ובפרט ברשויות שגילו מעט עניין ניםחיבור המפקחים לשטח, בפרט כָעזר לזכיי •

בעיני זכיינים כבעלות כוח והשפעה על  ותיהם של מפקחים נתפסומילותמיכה בתוכנית. 

מאוד  מומלצתמנהלים (במיוחד כאשר מתעוררים קשיים בשיתוף פעולה); כמו כן, 

לאורך , בדמות מנגנוני ניהול, מעקב, פיקוח ובקרה מעורבות גבוהה יותר מצד המשרד

כיינים בקשיים (בעיקר במגזרים הדובר ערבית והחרדי, בהם נתקלו ז כל השנה

  ובמהלכים לא ראויים)
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של הן ו בית ספריות ועדות היגוישל הן היעדרם   -מומלצת  מעובה' מעטפת'גם  •

 למדריכים ניכר, וָגרע מהשפעותיה הפוטנציאליות של התוכנית.הכשרה וליווי מוְבנה 

כי נזקקו, או היו נהנים,  בחלק מבתי הספר הצהירו מנהלים ורכזי ציל"ה בית ספריים

  מהכשרה ומליווי, כפי שהוצע בתלקיט, בעיקר סביב ענייני משמעת ויחסים עם תלמידים.

   -  )בלבד ידי הרשות-ִאפש�ר בחירת מדריכים ופעילויות על ידי בתי הספר (ולא על •

תחושה של גישה סמכותנית מצד  במספר בתי ספר, בעיקר במגזר הדובר ערבית, היתה

, שבגינה הופנו לבית הספר מדריכים ופעילויות רשויות בבחירת מדריכים ופעילויות

  העשרה לא איכותיים או לא מתאימים לצורכיהם.

להתכוונות המשרד  זאת הן בהתאם, הרחבה/גיוון אופי הפעילות בחלק הלימודי •

מפני שבפועל אכן הוקדש כל החלק לתוכנית מקדמת ומעשירה (ולא 'עוד' צהרון) והן 

  .ונחווה לעיתים כ'פספוס'/החמצה הלימודי להכנת שיעורי בית

צעד זה עשוי, לדעת תומכיו, להעלות   -  מתן בחירה לתלמידים מתוך חוגי ההעשרה •

של תלמידים ולמנוע שעמום והעדפות את רמת ההתאמה בין תכני ההעשרה ובין נטיות 

  הספציפי שנבחר מאוד רחוק מליבם...אשר הנושא  בקרב תלמידים

כינון שיתופי הקמת קבוצת למידה של מנהלים סביב התוכנית (הצגת תוכנית עבודה,  •

מניסיונם בהקשרים אחרים למדו מנהלים שבקבוצת למידה/תמיכה הם   - וכד') פעולה 

בעקבות רעיונות ו'טיפים'  עצמם 'משתדרגים', ומשדרגים את יישום התוכנית

  ....מעמיתיהם

  חדר/מחסן/ארון לריכוז הציוד  -'עשיית מקום' לתוכנית בבית הספר   •

פיתוח פעילויות העשרה ו תערבידובר 'פתיחת' התוכנית לזכיינים נוספים במגזר ה •

הקשר של בַ  אלו עלו ותהמלצשתי   -ת ערבידובר מותאמות (שפתית וערכית) למגזר ה

ציל"ה בית ספריים, בין ההיצע  אי ההתאמה שנתגלתה לעיתים, לדברי מנהלים ורכזי

הקיים מטעם הזכיינים המעורבים לגבי מדריכי ופעילויות העשרה למגזר הדובר ערבית 

  ובין צורכי/העדפות בתי הספר והתלמידים.

  

  סיכום

בהתחשב בכך ששביעות רצון של תלמידים והורים מהמסגרת החדשה היוותה יעד בתלקיט, 

 ;מהווה מדד להצלחה ולעמידה ְביעדבקרבם, ובכלל, הרי שרמה גבוהה של שביעות רצון 

השקעתם של המיישמים והפעילים לומאמציהם ל שביעות רצון זו יש לזקוף גםש ,נראה

, אך בעיקר למאפיינים וליתרונות הבאים (כפי שהשתמע מן העמדות בפרק הרביעי) בשטח

וחה חמה, כוללת היותה חינמית/מסובסדת, כוללת אר :שצוינו על ידי המעורבים השונים

עשייה בתחום הלימודי (פעילויות ותכנים מעשירים) והכנת שיעורי בית עם גורם מקצועי, 
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 , לתלמידים מוכרתמוגנת ויוצרת רצף חינוכי עם ההתרחשות בבית הספר ומתקיימת בסביבה 

, מהווה (גם במובן שאיננה סטיגמטית) מאפשרת שוויון הזדמנויות ומיועדת לכל התלמידים

  טוב ביישובים שחסרות בהן מסגרות העשרה/חוגים ולתלמידים 'משוטטים'. מענה

חשוב, לדעתנו, לשים לב לא רק ְלריבוי, אלא גם ְלגיוון/ְלמנעד היתרונות, הכולל הן היבטים 

מעמדיים/של צדק חברתי והן היבטים -חינוכיים, הן היבטים כלכליים, הן היבטים חברתיים

וב הרגלי בריאות סביב אוכל). מגוון זה טוען, לדעתנו, את בריאותיים (הארוחה החמה ועיצ

  נות, לפיכך, לליבם של תלמידים והורים לרוב.התוכנית בערך ובער*יות ניכרים ועשוי לפְ 

בקרב צוותי בתי הספר היוו הקבוצות הגדולות בפעילות  :לאי שביעות רצון אך היו גם ביטויים

, ואיכות תערבידובר והן במגזר ה דובר עברית, הן במגזר הכךהלימודית מקור משמעותי ל

. תערבידובר ושל פעילויות העשרה פגעו במידת שביעות הרצון במגזר ה נמוכה של כוח אדם

המרוחקת, מי שלא חסכו ביקורת היו הזכיינים, שהבליטו בתיאוריהם את התנהלותו 

  ת הבקרה של המטה. מע�טת ומקמצה

, הן בשל ך התוכניתמעוניינים בהמשתי הספר שמרבית ב ברור מן הראיונותעם זאת, 

תפיסת התרומה הפוטנציאלית כגבוהה וכחשובה והן בשל עמדה חיובית מאוד באשר 

של  יםהניסיון המצטברהלמידה ולמימוש פוטנציאל התוכנית בהינתן תנאים אחרים, ומתוך 

ממבט על כלל ההמלצות, כפי . (כפי שגם באים לידי ביטוי בהמלצותיהם) כל השותפים בה

שהובאו בפרק זה, עולה כי המרואיינים השונים התייחסו ַלמכלול שמהווה את ציל"ה, על 

  מישוריו והיבטיו השונים.

  

  סיכום ומסקנות .5
ה, כפי שעלו בפרקים השונים "חלק זה מסכם את עמדות ותפיסות המרואיינים כלפי ציל

בהתאם לחשיבותן  ,תוכבסיס לדיון ולקבלת החלטמסכמות תובנות גם בדוח. מוצגות בו 

  וליכולת לממשן.

  

  פי פרקי הדוח-סיכום הממצאים על

רב לצאת לדרך בשל העיכוב לחץ  אפיין היערכות היישוביתהמן הראיונות עולה, כי את 

רשויות הקפידו על הקמת ועדת היגוי יישובית ועל הצבת בהתחלת התוכנית, וכי לא כל ה

יעדים ומדדי הצלחה מקומיים. מי שהתקשו במיוחד בהקשר זה של היערכות יישובית היו 

זכיינים, שטענו כי בשלב ההתנעה הנחיות המטה לרשויות  חזרו וש�נ�, או שלא היו ברורות 
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נו בכך התנהלות בעייתית מאוד של רשויות דיין, למשל בענייני רכש, או בענייני ספקים, והזמי

  .תערבידובר במגזר ה

ליקוי בולט ביותר בעיני מנהלים, רכזים בית ספריים ומדריכים היה אי היערכותם של 

הזכיינים להכשרת המדריכים ולליו�יָם וההשלמה עם מצב עניינים זה הן מצד הרשות והן 

  עם גוף מכשיר/מבצע השתלמות). מצד המטה (שאמור היה  לאשר התקשרות של זכיינים

הראיונות כי חלו לא מעט עיכובים בלוח הזמנים של , עולה מן היערכות הבית ספריתלאשר 

שני הקשיים הבולטים עמם התמודדו בתי הספר בשלב רבים. ה והתעוררו קשיים "יישום ציל

כתוכנית 'שווה'/אטרקטיבית לתלמידים ולהוריהם מחד,  ה"ההיערכות היו מיצובה של ציל

צלחו בתי הספר  ם ליעדי התוכנית, מאידך. במגזר הדובר עבריתוגיוס כוח אדם איכותי ומותא

, שבו התקשו מאוד, בפרט בגיוס תערבידובר מגזר העומת האת הקשיים ביתר קלות, ל

יקר, לגיוס מורים מובטלים ביישוב, מדריכים, ונאלצו לפנות לפתרונות שונים, כמו, למשל, ובע

מרבית בתי הספר לא הקימו ועדת היגוי לעניין ולא הגדירו  גם במחיר אי התאמתם לתוכנית.

  יעדים ומדדי הצלחה ספציפיים.

נראה, כי ה'שטח' מיישם באופן  ה"ההיבטים הפדגוגיים ותוכנית העבודה בצילמבדיקת 

הספר 'מתכנסת' הפעילות הלימודית להכנת  בכל בתי :חלקי את רכיבי החובה של התוכנית

שיעורי הבית ועונה רק מעט על ההנחיה (בתלקיט) לטיפוח כישורי למידה/תגבור/טיפוח 

מצוינות, ולמתן מענים דיפרנציאליים ותמיכה לימודית בהתאם לצרכי התלמידים. באשר 

מתקיימת  אכן דובר עבריתלפעילות ההעשרה הרושם הוא, כי במרבית בתי הספר במגזר ה

חשיפה והתנסות חווייתית בתחומים שאינם בתוכנית הליבה, אלא כהרחבה והשלמה שלה, 

וכי התחומים נבחרו בדרך כלל גם או בעיקר בהתאם לתפיסה/לתכנים החינוכיים הכוללים 

עניין והתכוונות לבחירת מודגשים  תערבידובר של בית הספר והשתלבו בהם. במגזר ה

כחולשות/חסרים בולטים  הצוות  תלמידים במה שנתפס בעינישעות ההעשרה להעצמת 

  (למשל, חוסר אסרטיביות, חוסר ביטחון לעמוד בפני קהל).

צוות חינוכי באמצעות פעולות משותפות (ממרכיבי -הורים-לחיזוק הקשר תלמידיםבאשר 

  .תערבידובר יותר במגזר התוארה רק מעט עשייה, והחובה של התוכנית), 

 כי ההיצמדות להתוויות היתה ,נראה ציל"השל ולמתכונת ההפעלה  סדר היוםלאשר 

כי  ,חלקית, אם מבחירה ואם ממה שנתפס כאילוצי מציאות. כך, למשל, עולה מן הראיונות

 50:50במרבית בתי הספר ח�לק/התחלק זמן הפעילויות הלימודית וההעשרתית ביחס של 

התרחשה בקבוצות גדולות (לפעמים  ), כי הפעילות הלימודית30:70(ולא כמוצע בתלקיט 

וכי פעילויות ההעשרה היו אף  ולא כמענה דיפרנציאלי לצרכיםרוב הכיתה) ובאופן פרונטאלי, 

 תערבידובר במגזר ה הן מכוונות לציבור רחב של תלמידים  ופחות מותאמות פרטנית/גילית.
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הם העדיפו/נטו לנצל נחו שיקולים מגוונים וכי כי את הבחירות במתכונת העבודה הִ  ,סיפרו

רווחתית לתלמידים בעלי -את ההזדמנויות שהביאה עמה התוכנית למתן תמיכה טיפולית

קשיים בתחום החברתי/רגשי/התנהגותי. עולים מדבריהם גם מאמציהם ו'האצבע על הדופק' 

להנכחת, להשגרת  ולביסוס התוכנית בעיני תלמידים והוריהם. בשני המגזרים ציינו רק 

גרות העבודה, בפרט על רקע פרק הזמן בנה בשְ , המ�חר תוצרים והשפעותא מעקב דל

  הקצר מאז תחילת התוכנית.

עולה בבירור, כי מעורבותם  את תפקידם תפיסות של ועל בעלי תפקידים בציל"המ

היוו את התשתית לקידום  םיישובי יםורכז יםה בית ספרי"ציל י, רכזיםופעלתנותם של מנהל

בבתי הספר בשנת ההטמעה הראשונה. התמונה המתקבלת היא, שרובם נשאו באופן  ה"ציל

מלא באחריות התפקידית שיועדה להם ושיישום מוצלח של התוכנית ומימוש הפוטנציאל 

  הן רעיונית והן מעשית.   -שלה היו תלויים במידה רבה מאוד בהתגייסותם 

 ורמים המעורבים/השותפים בציל"התפיסות לגבי יחסי הגומלין בין הגמההתמונה העולה 

לצד קשיים שתוארו בגיוס מדריכים איכותיים, והצלחות חלקיות בלבד בכך בחלק היא, כי 

בעיקר), היחסים ומידת התיאום בין המדריכים לבין צוותי  תערבידובר מבתי הספר (במגזר ה

לטובת העניין  ְמָסְפקים/טובים, בעיקר תודות ליוזמות מצד צוותי בתי הספרהם בתי הספר 

נראה , אך (תיווך, חפיפות למיניהן). הקשר ומידת התיאום בין המטה לשטח תוארו כקלושים

מי שמעורבות המטה הנמוכה הפריעה לו  .שלבתי הספר מצב עניינים זה לא ממש הפריע

אחראים חשו את -כהלכה של התוכנית היו הזכיינים, שכמפעילים-קשתה על יישוםוסברו שהִ 

וח והבקרה מצד המטה, או, לחילופין, הבינו את גודל התרומה שיכולה להיות היעדר הפיק

  לבקרה ולמעורבות תומכת מצד המטה.

ידי כלל המרואיינים כמי שהבינו את מקומן ותפקידן -רשויות מקומיות נתפסו, בעיקרון, על

הן , בתערבידובר במהלך וכמי שתרמו לייצוב התוכנית, לַמעט רשויות ספציפיות במגזר ה

  התנסו מנהלים ורכזים במשבר אימון מ�לן על רקע שיקולים ואינטרסים מנוגדים..

צמצום "הישגים (מצופים) כמו קשה לחלץ  השפעות ומימוש יעדי ציל"המן ההצהרות לגבי 

גם ובעיקר בשל פרק הזמן  - "פערים חינוכיים בין תלמידים תודות למענה אישיותי איכותי

, כי בחלק ניכר מבתי הספר הדגישורבים אך מרואיינים   -הקצר מאז החלו ביישומה 

באיכותם, עלייה הסתמנה עלייה משמעותית הן בשיעור התלמידים המכינים שיעורי בית  והן 

וכי השפעה כזו יכולה להיחשב לתנאי חיוני, גם אם לא מספיק, לקראת השגת המטרה 

היוו  ,והֶסטינג ,. עוד עולה, כי פעילויות ההעשרהשל התוכנית (צמצום פערים וכו') תהמרכזי

הזדמנות להתפתחות אישית וחברתית, תודות לחשיפה לתחומים ולנושאים שבמציאות 

חייהם של תלמידים רבים אין לה סיכוי להתרחש, ותודות לחינוך החברתי המתלווה ְלשה�ת 

כו' (בפרט לעומת השוטטות/העזובה שהיתה ברירת המחדל פעילות במסגרת עם כללים וולְ 
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השפעות מיטיבות/מרשימות במיוחד תוארו  שעמדה בפני תלמידים ביישובים מסוימים).

באופן , . הללו זכו לאזכור חוזר ונשנהתערבידובר דווקא להזנה, ויותר במגזר ה

   .שמתכתב/תואם את שאיפת המשרד לעצב ולהקנות הרגלי תזונה נכונים

המרואיינים נשאלו גם על התרשמותם מן המידה בה השפיעה הפעלת התוכנית על בחירות 

לעבודה לא היווה יעד מוצהר  אף שעידוד יציאת הורים/אמהות- עלו ,תעסוקתיות של הורים

של מובילי התוכנית, נראה שהתלוו לגיבושה יעד סמוי/ציפייה לשינוי בנטיות/הרגלי התעסוקה 

  של שכבות האוכלוסייה אשר אליהן כיוונה התוכנית.

 יתרונותיה וחסרונותיהולגבי  מידת שביעות הרצון מן התוכניתהתמונה העולה לגבי 

רצון של תלמידים והורים מהמסגרת החדשה היוותה יעד  בהתחשב בכך ששביעות :מורכבת

בתלקיט, הרי שרמה גבוהה של שביעות רצון בקרבם, ובכלל, מהווה מדד להצלחה ולעמידה 

למאפיינים וליתרונות הבאים שצוינו על ידי ְביעד; נראה, ששביעות רצון זו יש לזקוף 

מה, כוללת עשייה בתחום היותה חינמית/מסובסדת, כוללת ארוחה ח :המעורבים השונים

הלימודי (פעילויות ותכנים מעשירים) והכנת שיעורי בית עם גורם מקצועי, יוצרת רצף חינוכי 

עם ההתרחשות בבית הספר ומתקיימת בסביבה מוגנת ומוכרת לתלמידים,  מאפשרת שוויון 

הזדמנויות ומיועדת לכל התלמידים (גם במובן שאיננה סטיגמטית), מהווה מענה טוב 

  ביישובים שחסרות בהן מסגרות העשרה/חוגים ולתלמידים 'משוטטים'.

אי שביעות רצון בקרב צוותי בתי הספר היוו הקבוצות הגדולות בפעילות הלימודית, מקורות ל

, ואיכות נמוכה של כוח אדם ושל פעילויות תערבידובר והן במגזר ה דובר עבריתהן במגזר ה

. מי שלא חסכו ביקורת היו תערבידובר זר ההעשרה פגעו במידת שביעות הרצון במג

המקמצת ומע�טת הבקרה של המרוחקת, הזכיינים, שהבליטו בתיאוריהם את התנהלותו 

  המטה. 

עם זאת, ברור מן הראיונות שמרבית בתי הספר מעוניינים בהמשך התוכנית, הן בשל 

באשר  תפיסת התרומה הפוטנציאלית כגבוהה וכחשובה והן בשל עמדה חיובית מאוד

למימוש פוטנציאל התוכנית בהינתן תנאים אחרים, ומתוך הלמידה והניסיון המצטברים של 

 המלצותה. ממבט על כלל (כפי שגם באים לידי ביטוי בהמלצותיהם) כל השותפים בה

, כפי שהובאו בפרק זה, עולה כי המרואיינים השונים התייחסו ַלמכלול שמהווה את לשיפור

  יבטיו השונים.ציל"ה, על מישוריו וה
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  תובנות מסכמות

נוכח ל מתחוורהדבר  :את רכיבי החובה של התוכניתבלבד ה'שטח' יישם באופן חלקי  •

 ;של הגדרת יעדים ומדדי הצלחהלנוכח חסרונם  ;ועדות היגוי לעניין ציל"השל  תנדיר�ה

מתן מענים  לושטיפוח כישורי למידה/תגבור/טיפוח מצוינות של על רקע היעדרם 

חלוקת זמן הפעילויות לאור  ;דיפרנציאליים ותמיכה לימודית בהתאם לצרכי התלמידים

לאור  ;בהתאמה) 70:30(ולא כמוצע בתלקיט  50:50הלימודית וההעשרתית ביחס של 

מיעוט העשייה  מול(לרוב בפורמט כיתתי/פרונטלי); גדולות פעילות לימודית בקבוצות 

ת משותפות (ממרכיבי יולוירים באמצעות פעהו- בית ספר-חיזוק הקשר תלמידיםלמען 

 .מעקב משמעותי אחר תוצרים והשפעות הר$וח על ולנוכח הוויתור ;החובה של התוכנית)

חשיפה והתנסות חווייתית  התקיימהבמרבית בתי הספר אכן  -באשר לפעילות ההעשרה 

אם בתחומים שאינם בתוכנית הליבה, והתחומים נבחרו בדרך כלל גם או בעיקר בהת

 עולה, כי גםאך והשתלבו בהם,  ,לתפיסה/לתכנים החינוכיים הכוללים של בית הספר

פעילויות ההעשרה היו מכוונות לציבור רחב של תלמידים ופחות מותאמות 

  פרטנית/גילית. 

תקציביות  ומגבלותיישומיים נראה כי על אף קשיים עד כמה שהדבר מפתיע,  •

  - לנמעניה ומבטיח למדי מספק  ,מענה נאות , מציעה המסגרת של ציל"המשמעותיות

שלא  (בפרט באלה גבוההבבתי הספר ממנה שביעות הרצון ו - תלמידים והורים כאחד  

התחושה השלטת היא, שניסיון השנה , כאשר היו בהם מסגרות המשך בעבר)

  .הראשונה ויישום מוצלח יותר בעתיד ישפרו ויטייבו את השפעותיה

אף רשימה ארוכה יחסית של הבדלים לטובה בין -אף שביעות הרצון הגבוהה ועל- על •

בולט הפער בין הכרזות/הצהרות המשרד , /אחרותציל"ה ובין מסגרות המשך קודמות

בה ובין מה שהתאפשר  יםהכלולוהמשאבים לגבי פוטנציאל התוכנית ולגבי האיכויות 

די, מדריכים לא מתאימים, היעדר (קבוצות תלמידים גדולות מוהתרחש באמת בשטח 

מעורפלים); או, במילים אחרות, ניכר הדיסוננס בין די הכשרה וליווי ויעדים לימודיים 

  .מטרות 'יפות' וגדולות ובין דל�ת האמצעים והמשאבים שהוקצו בסופו של דבר להגשמתן

בפרט, שיוחסו לתוכנית  ותת המגוונמעלודי במחשבה על כך כהתנהלות בכלל, ולאור ה

 מחדש של ה*$ח�ת שבה.-כדי להזמין את מוביליה לארגון

הזמן הקצר מאז נראה, ש  -   יציאת יותר הורים לעבודהבאשר להשפעות התוכנית על  •

בעניין  התנעת התוכנית כמעט שאיננו רלוונטי לחיפוש/הסתמנות של תמורות/מגמות

תרומת התוכנית להורים לגבי היתה, לעומת זאת, משמעית - הסכמה חד; כך מורכב- כל

עם זאת, ראוי  .ונראה שאין להקל ראש בתרומה זו לציבור נרחב מאוד (שכבר) עובדים

במידה והכוונה למשפחות  ;עד כמה ניתנה התוכנית לאוכלוסיות המתאימותלשאול 

אקונומי נמוך, או יום עבודה -המתקשות לתת מענה לילדיהן עקב ריבוי ילדים, מצב סוציו
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העל היא להוציא הורים לעבודה, אזי נראה כי -תשובה חיובית; במידה ומטרתה   -ארוך  

מטרה כזו עדיין (תרבותית, למשל) ויתרון פוטנציאלי - חלק ניכר ממשפחות אלו אינו מכ�ון

  .זה של התוכנית איננו מתממש בהשוואה ליתרונות המד�וחים האחרים של התוכנית

  

  

  

  

  

  

*     *    * 


