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  פתח דבר 

  

תפיסה 'מחנכים מסביב לשעון', נועדה לתת מענה חלק מההתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', המהווה 

התכנית יושמה לראשונה בקיץ תשע"ד  .בחופשת הקיץ חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים

 30,000 -וכן נערך פיילוט בקרב של כ  ב'–בפריסה ארצית בקרב תלמידים שסיימו את כיתות א' ו

וצמצום פערים  נוגעות לשוויון הזדמנויות מטרותיה המרכזיות של התכנית. ה-תלמידים בכתות ג

תכנית במסגרת ה עוגן בקהילה.המהווה מוסד חינוכי מקומו של בית הספר כ ולחיזוק ,חברתיים

התכנית ומרכזי למידה מגוונים.   תנסויות חווייתיותה לתכנים ערכיים ומבוקרים תוך התלמידים נחשפו

מוסדות החינוך ו חיזוק החינוך הציבורי, שוויון הזדמנויות: הגברת יעדים מרכזייםנועדה לממש מספר 

והקלה  חינוך לתרבות פנאי משמעותית, מתן מענה חינוכי לילדים בחופשת הקיץ, כעוגן מרכזי בקהילה

לים רבים וחייבה . ההתארגנות לקראת הפעלת התכנית הקיפה מעגבנטל התשלומים המוטל על ההורים

שיתופי פעולה והתאמות בין גורמים שונים. דוח זה מתבסס על ממצאי הערכה כמותית ואיכותנית 

שנערכה בקרב מובילי התכנית במשרד החינוך, מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות, מנהלי בתי ספר, 

התכנית בשלביה השונים,  יישוםתכנון ובבחינת  רכזי התכנית בשטח, מורים והורים. ההערכה התמקדה 

  בבחינת עמדות הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה ובהערכת תוצאותיה. 
  

התכנית הצליחה לממש את יעדיה המרכזיים ומרבית הגורמים המעורבים בה ממצאי המחקר עולה כי 

תוך אך זאת   ,לשכבות גיל גבוהות יותרמהגן ועד להרחיבה ממליצים אכן תומכים בהמשך קיומה, ואף 

שונים  בחינת הממצאים מעלה כי בתחומים. ה הראשונהשינויים לאור הקשיים שעלו בהרצ עריכת

נראה כי התכנית והפעלתה בשנים הבאות.  אך נושאים אחרים יש לחזק בהרחבת, התכנית פעלה היטב

שיעור שכן , וויון הזדמנויות וצמצום פעריםלש קריותיהתכנית הצליחה לקדם את אחת ממטרותיה הע

חזקות . בהבוהים השתתפו וג כלכליים נמוכים מאשר בינוניים- ילדים מאשכולות חברתייםשל יותר גבוה 

 וחברתיות וההזדמנות לחוות חוויות לימודיותהתכנית מתייחסות לחוויית הפעילות הבלתי פורמלית 

וותים ומהתכנית מהצו שביעות רצון גבוהה עההורים והתלמידים הבי. אחרות מהמקובל בבית הספר

התכנית תרמה לדימוי החיובי של מערכת החינוך ובתי הספר וחיזקה את הקשר בין בית  עצמה ונראה כי

צוות ההדרכה זכה לתשבחות מצדם של אנשי החינוך וההורים על תפקודו ועל המאמצים הספר לקהילה. 

אין ספק כי תפקוד הצוות ומבנה התכנית הם אלה אשר תרמו  .שהשקיע לשם הצלחתה של התכנית

  שיעורים המרשימים של השתתפות התלמידים במרבית הפעילויות.ל

 הבאיםההיבטים  עם זאת, התכנית סבלה מקשיים, עליהם יש לתת את הדעת לקראת הפעלתה בעתיד. 

 עיכוב ;ההוראה יצוות צפוי עלמההכנה לא מספקת של המדריכים ועומס רב  :סומנו כבעייתיים

 זמנים בלוח ועריכתם ,ספרהתחזוקת בתי ו ציםשיפוה דחיית ,הבאהלקראת שנת הלימודים  בהיערכות

ברמת הרשות המקומית  ליקויים בשיתופי פעולה בין הגורמים המעורבים השונים; אוגוסט בחודש צפוף

של בתי הספר בשל היעדר תיאום והסכמה  ותחזוקה שוטפת ניקיון שלרמות לא מספקות  ומשרד החינוך;

 ספר בבתי בתקציבים; מחסור "ףהמעוהמאוגדים בהסתדרות  העובדיםבין הרשויות המקומיות לבין 

בהם התהווה פער בין רישום התלמידים לתכנית שהם ההרשמה לתכנית הייתה דלה, ו/או בבתי ספר שב

  .כדי הפעלת התכניתבאחרונים קוצצו התקציבים תוך  –לבין השתתפותם בפועל 
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שינוי  אין ספק כי במרבית הרשויות נראה כי התכנית יצרהעל אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, 

 תלמידיםה כלאיכותי, ממוסד וזול ל תרוןמשמעותי במערך תכניות הקיץ כך שהיא אפשרה לראשונה פ

  בחופשת הקיץ.
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 תקציר מנהלים
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  רקע ומטרות 

משרד החינוך פתח לראשונה את בתי הספר גם  ,2014במהלך חודש יולי  ,של שנת תשע"דבחופש הגדול 

התכנית יושמה בפריסה ארצית בקרב  .'בתי הספר של החופש הגדול'בחופשת הקיץ במסגרת התכנית 

המשך ישיר לתפיסה 'מחנכים מסביב לשעון',   התכנית, אשר מהווהב'. –תלמידים שסיימו את כיתות א' ו

לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים, בהתבסס על התפיסה לפיה תלמידים נועדה 

בגיל צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים ושקשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של 

 על כמו כן, התכנית נועדה להקל בנטל התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

בעבודה. משרד החינוך רואה בתכנית זו נדבך נוסף בפעולות  ים ולעודד את המשך השתלבותםההור

המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן 

  בקהילה.

ביולי, במשך  21ביולי ועד יום  1בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מיום  התקיימההתכנית  

. התכנית מיועדת לתלמידי הגן בגילאי גן 08:00-13:00ה', בין השעות - חמישה ימים בשבוע, בימים א'

, הלומדים בחינוך הרשמי. חובה ולתלמידי ביה"ס היסודי עד כיתה ה' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

ב' בפריסה ארצית -) התכנית יושמה בכיתות א'2014, כאשר בקיץ תשע"ד (באופן הדרגתיתכנית מופעלת ה

ה' במוסדות החינוך הרשמיים –תלמידים בכיתות ג' 30,000 -במוסדות החינוך הרשמיים ובנוסף כפיילוט ל

מספר  החינוך. על ידי משרד שנקבעומהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. כל זאת, בהתאם לקריטריונים 

. הרשויות שבהן רשויות פוטנציאליות) 250(מתוך  244 עמד על בשנת תשע"ד פעילות בתכנית הרשויות ה

סך הכל השתתפו  מגילות ים המלח.ו לא הופעלה התכנית היו: גוש חלב, מעיליא, שער הנגב, תמר, בסמ"ה

  מוסדות.  1,690 בתכנית 

מתן מענה חינוכי לילדים , שוויון הזדמנויות, החינוך הציבוריחיזוק : 1הן התכנית יה העיקריות שלמטרות

חיזוק מוסדות החינוך , חינוך לתרבות פנאי משמעותית, מבוקריםו עיסוק בתכנים ערכיים, בחופשת הקיץ

  . הקלה בנטל התשלומים המוטל על ההוריםו כעוגן מרכזי בקהילה

, סטודנטים להוראה ומדריכים מקצועיים מורים, סטאז'רים המפעיל את התכנית כוללהצוות החינוכי 

בחינוך בממוצע תלמידים  28כשבכל בי"ס קיים רכז מוביל. מספר התלמידים בקבוצה תוכנן לעמוד על 

  בכיתות החינוך המיוחד. בממוצע תלמידים  7-הרגיל ו

 יהכולל מתודולוג, אשר ידי ראמ"ה-לווה במחקר של הערכה מעצבת עלממהלך התוכנית  - מחקר הערכה

 לבחון את יישום התכנית, לרבות בחינת עמדות של הגורמים השונים במטרה כמותית ואיכותנית

תמקד בהערכת יישום התכנית ממחקר ההערכה הנוכחי ולהעריך את תוצאותיה.  ,המעורבים בה כלפיה

מערך המחקר עשה שימוש במשתנים  .ב' בלבד-ליישום התכנית בכיתות א'ומתייחס בשלב הראשון 

מתן מידע למובילי התוכנית במשרד החינוך  -  הערכת ביצוע ובשאלות הערכה בשלושה היבטים מרכזיים:

זו הערכת איכות התכנית כפי ש - עמדות כלפי התכנית ;באשר  לאופן היישום וההטמעה של התוכנית

בחינת  –  הנתפסות תוצאותההערכת   ;משתקפת בעמדות כלפיה מנקודת מבטם של  בעלי העניין השונים

 של התוכנית על משתתפיה וסביבתה, בהתאם לציפיות הנגזרות ממטרות התכנית. נתפסותההשפעות ה

                                                           
  2014,  משרד החינוך,  –"בתי ספר של החופש הגדול  1
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  שיטה 

  

  .כלי מחקר כמותיים ואיכותנייםנעשה שימוש בבהתייחס לתחומי ושאלות ההערכה, 

  

שפותחו בהתאם  שאלונים דה הכמותיים במחקר הערכה זה כללוכלי המדי: לי ההערכה הכמותייםכ

רכזים, למורים ל: ייעודיים פותחו שלושה שאלוניםוהתוצאות שהוגדרו.  תפוקותהלמטרות התוכנית, 

 נבנו הייעודיים השאלונים .בהתלמידים שלא השתתפו הורים לולבתוכנית תלמידים שהשתתפו ולהורים ל

השאלונים . הלאומית התכנית מובילי עם ראיונות ושיחותעל התכנית ו מטרות של מסמכים על בהסתמך

  . הועברו טלפונית

חצי מובנים עם בעלי התפקידים הבאים:   ראיונות כללו כלי הערכה האיכותניים: כלי הערכה איכותניים

וכן  רכז התכנית (לעיתים המנהל ולעתים מורה מוביל או אחר), מורים או מדריכים בוגרים, מדריך צעיר, 

בעלי תפקידים הנחשבים למובילי התכנית מטעם מנהלי אגפי חינוך ו ראשי רשויות, מנכ"לים וגזברים,

  באותה רשות מקומית.  משרד החינוך

  

  דגימה

נעשתה על פי שיקולים של ייצוג כלל מגזרי  למחקר הכמותי הדגימה -  דגימה למחקר הכמותי

לא . ערביתהודוברי  ) (כולל חרדים עברית הדוברי יה וכללה כאמור את כל בתי הספר במגזרים יהאוכלוס

ממבצע 'צוק איתן' אשר  מסיבות ביטחוניות אשר נבעו באופן חלקייושמה נדגמו יישובים בהם התכנית 

רכזים, מורים והורים לתלמידים שהשתתפו ושלא אוכלוסיית המחקר כללה התקיים במקביל לתכנית. 

 הורים 852-ומ הענות) 71%( םמורי 877-, מהענות) 69%( רכזים 374-נתקבלו נתונים מ. השתתפו בתכנית

 30-21להורים בין ו 2014ביולי  24-21ורים התקיימו בין רכזים ולמהסקרים הטלפוניים ל. הענות) 56%(

  . 2014ביולי 

, תוך בתי ספר ממקומות שונים בארץ 14ההערכה האיכותנית נבחרו לצורך  -דגימה למחקר האיכותני  

רכז התכנית  בעיקר לפי מגזר ופיקוח. בכל בית ספר רואיינושמירה על השונות הקיימת באוכלוסייה, 

(לעיתים המנהל ולעתים מורה מוביל או אחר), מורים או מדריכים בוגרים, מדריך צעיר. כמו כן, רואיינו  

ומובילי חינוך ברשויות המקומיות.  למובילי התכנית מטעם משרד החינוךבעלי תפקידים הנחשבים 

לצורך הערכת העמדות של בעלי תפקידים  . בנוסף,2014ליולי  21-13עו בין הראיונות בבתי הספר בוצ

, תוך שמירה על השונות הקיימת רשויות מקומיות ממקומות שונים בארץ 8נבחרו מרכזיים ברשות 

בעלי תפקידים מרכזיים: ראש  3רואיינו באוכלוסייה, בעיקר לפי מגזר ופיקוח. בכל רשות מקומית 

הרשות המקומית, מנכ"ל ומנהל הכספים ברשות. הראיונות ברשויות המקומיות בוצעו בחודשים דצמבר 

חשוב לציין כי צוות המחקר נתקל בקושי לתאם פגישות עם ראשי הרשויות, . 2015עד ינואר  2014

ובוטלו ברגע האחרון. בחלק אחר  המנכ"לים ומנהלי הכספים ברשויות. בחלק מהמקרים תואמו פגישות

היקף הזמן שהוקדש לראיונות היה מצומצם מהמתוכנן. בחלק מהרשויות התקיימו פגישות בנפרד עם כל 

   אחד מבעלי התפקידים האמורים, ובאחרות נערך ראיון משותף עם כל בעלי התפקידים ביחד.
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, תכניתבהתלמידים   תתפותהש: היקף 1פרק : ממצאי מחקר ההערכה יוצגו על פי הפרקים הבאים

יישום : 3פרק , מאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמידים בתכנית - היישום התכנית והפעלת :2פרק 

 - היישום התכנית והפעלת: 4פרק , בתכנית ובפעילויות בתכנים הקשורים היבטים - ההתכנית והפעלת

: 6פרק , הארגוני למערך הנוגעים : היבטים5פרק , התכנית את המפעיל האדם בכוח הקשורים היבטים

  . כלליות ועמדות רצון שביעות: 7פרק כלפי התכנית, המקומיות עמדות בעלי תפקידים מרכזים ברשויות 

   

  ממצאים עיקריים 

  תכניתבהתלמידים  השתתפות: היקף 1פרק 
  

של  גבוהיםשיעורים הנתונים מצביעים על  – השתתפותשיעורי וטנציאל הנרשמים מול פ 1.1

חינוך הרשמי הצטרפו לתכנית 'בתי במכלל תלמידי כיתות א' וב'  65%תכנית: שהשתתפו בתלמידים 

. שיעורים אלה מרשימים במיוחד לאור ראשוניותה של התכנית והעדר ניסיון ספר של החופש הגדול'

בקרב  יותר היה גבוהששיעור המשתתפים בתכנית ניתן ללמוד מהנתונים קודם בתכניות דומות. 

בהתאמה לכך, הנתונים גם  .)64%( מאשר במגזר דוברי עברית) 68%(תלמידים במגזר דוברי ערבית 

מעט  נמוך היהכלכלי -שיעור ההשתתפות של תלמידים ברשויות מקומיות מאשכול חברתימראים כי 

נשמעו בנוסף, . )66%גבוה () ו62%( בינוניכלכלי -אשכול חברתיממאשר ברשויות ) 68%(גבוה יותר 

דיווחים על כך שאחוז גדול של תלמידים שבעבר לא היו נרשמים כלל לקייטנות של הרשות המקומית, 

דיווחים אלה מתאימים לנתונים שיוצגו הצטרפו לפעילות הקיץ במסגרת 'בתי הספר של החופש הגדול'. 

טים רי עברית,  נובהמשך לפיהם, שיעורים נמוכים יותר של ילדים במגזר דוברי ערבית מאשר במגזר דוב

פעלה פערים אלו בין המגזרים עשויים היו להיות אף גבוהים יותר לולא  לשהות בקייטנות בתקופת הקיץ.

  התכנית בתקופת הרמדאן בה מעדיפים חלק מההורים להשאיר את ילדיהם בבית. 

  

כי  דיווחוותר הורים לילדים שהצטרפו לתכנית שיעור גבוה י - יווק וגיוס התלמידים לתכניתש 1.2

וההורים שילדיהם  ,)55%) מאשר הורים לילדים שלא הצטרפו לתכנית (64%קיבלו מידע אודותיה (

מאשר הורים לילדים ) 71%(הצטרפו לתכנית היו גם יותר שבעי רצון מתהליך קבלת המידע בנוגע לתכנית 

, בין יעו לבתיםמירב המידע הגיע להורים באמצעות חומרים שהגבנוסף,  ).54%( שלא הצטרפו אליה

מתהליך העברת המידע  שבעי רצון למדיההורים בדואר רגיל ובין בערוצים מתוקשבים אך באופן כללי 

  , )69%מהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות התכנית (), 70%ממועד קבלתו (: על התכנית

ה מתחיל יוס הילו הג טוב יותר נטען שהיהבנוסף,  .)63%( ומכמותו )64%( המידע שלממידת הפירוט 

  כדי לאפשר להורים לבצע בחירות ולמנוע מהם רישום מוקדם למסגרות אחרות.  מוקדם יותר

תלמידים שהצטרפו לתכנית נטו  כי נראה –קודמות  בשנים קיץ בפעילויות השתתפות דפוסי 1.3

 הצטרפו אליהתלמידים שלא ) בהשוואה ל24%(ופחות במסגרות ביתיות ) 35%(לשהות יותר בקייטנות 

יותר  כן, שהתכנית אטרקטיבית-נראה אם .במסגרות ביתיות 33%-מהם שהו בקייטנות ו 21% -

למשפחות אשר נוטות להשתמש במסגרות חיצוניות לפעילות קיץ מאשר למשפחות בהן הילדים נשארים 

  .בבית במהלך חופשת הקיץ
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מגוון סיבות לאי הצטרפותם של הנתונים מעלים  - אי הצטרפות לתכניתלהצטרפות סיבות  1.4

לא רשמו את ילדיהם לתכנית ) 35%(כשליש מההורים  ילדים לתכנית, בלא שתבלוט סיבה מיוחדת.

השתתפות הילדים  מסיבות שונות, בהן עלות התכנית, פשוט מחוסר רצונם של הילדים והיתר עשו זאת

ה שתכנית זו מופעלת בבית הספר חששם של הורים מעצם העובדה שזו הפעם הראשונבפעילויות אחרות, 

בקרב  דגש רב מידי לתהליכי למידה ולפעילויות פנים בית ספריות שגרתיות. ןשיינתכמו גם החשש  –

, אשר מקשה על הרמדאןחג  ם הייתהלאי הצטרפות ידים דוברי ערבית, הסיבה המרכזיתהתלמ

ההמשך  שתתפו גם בצהרון, הכרבע מהתלמידים שהשתתפו בתכניתהתארגנות על פי סדר יום קבוע. 

בשעות . הצהרון לא היה חלק מהתכנית אך פעל מקרב דוברי ערבית) 29% -מקרב דוברי עברית ו 19%(

כשליש נוספים סברו שהוא ו יקר מאד הצהרוןסברו כי  מההורים  29% שלאחר תום הפעילות בתכנית.

להבהיר כאן שאמנם הצהרון אינו מהווה חלק אינטגרלי מהתכנית, ואינו נתון לאחריות  חשוב. מעט יקר

 אחר לשעות עד ראויה המשך מסגרת היעדרעם זאת,  –בבתי הספר  ההוראהמשרד החינוך וצוותי 

הורים מלרשום את ילדיהם  ואשר הניא מיםהיוו גור ,היקרה עלותו/או ומסוימים,  במקרים, הצהריים

כלכליים -קומיות המדורגות באשכולות חברתייםמ ברשויות ההורים שקיבלו המלא פטורהלתכנית. 

עלו גם התנגדויות מצד  מנגד,רומה משמעותית להצטרפות לתכנית. היה גם הוא גורם בעל ת נמוכים

בגלל ירידה  גופים שונים כדוגמת הסתדרות המורים וקייטנות פרטיות שחשו כי התכנית פוגעת בהם

 .בהיקף הנרשמים למסגרות אלה

  

מדיווחי ההורים עולה  - בקיץ הורים התנהלות על לתכנית הילדים הצטרפות השפעות 1.5

:  השפעה חיובית גורפת להשתתפות התלמידים בתכנית על יכולתם של ההורים להמשיך לעבוד כרגיל

מההורים, בשני המגזרים, מדווחים כי השתתפות הילדים בתכנית השפיעה לטובה או מאד לטובה  80%

בור כמחצית מהמשפחות ההשתתפות של הילדים בתכנית השפיעה לטובה על ועעל יכולתם לעבוד כרגיל 

  התכניות המשפחות לקיץ. 

 ם בתכניתמאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמידי - היישום התכנית והפעלת:  2פרק 

 27.2כי  גודל הקבוצה הממוצע עמד על  מדיווחי הרכזים עולה -הרכב הקבוצות ומאפייניהן    2.1

מהקבוצות כללו  6%: דל הקבוצותושונות גדולה בג, הייתה זאת עם בהתאם לתכנון.תלמידים לקבוצה, 

 26-30כללו בין  39% תלמידים, 21-25כללו בין   24%מידים,תל 16-20 כללו בין  11%תלמידים, 15עד 

שטענו כי הקבוצות היו גדולות היו  תלמידים. 36כללו מעל  5%-תלמידים ו 31-35כללו בין   15%תלמידים,

מהראיונות עולה שביעות רצון גבוהה מהרכב הקבוצות, בין אך  ,מדי ביחס לפעילות קיץ בלתי פורמלית

 -עבר בין הקבוצות חלו שינויים במ . המרואיינים מתארים כיאם נשמרה הכיתה האורגנית ובין אם לא

בהתאם לרצון התלמידים, או בשל הצורך לקבץ קבוצות בשל נוכחות מעטה של התלמידים בעקבות המצב 

  .הביטחוני

  

מצביעים  הרכזיםדיווחי  - בכל ימי הפעילות וסיבות להיעדרותמידת השתתפות הילדים  2.2

 המהם מדווחים כי לפחות שלוש 90%: התכניתבמהלך נוכחות גבוהה של תלמידים בימי הפעילות על 

דוברי מאשר במגזר דוברי עברית  גזריותר בממעט  ,מהילדים הופיעו בכל או במרבית ימי הפעילות םרבעי

אשר  'לאור העבודה כי התכנית התקיימה במקביל למבצע 'צוק איתן עשוי להיות מפתיעזה נתון  ערבית.
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יוחסו לחודש  תעוד עולה מן הנתונים, כי כמחצית מההיעדרויוחייב קירבה ונגישות למרחבים מוגנים. 

היו גם מרואיינים שטענו כי ל'צוק איתן' לא הייתה כל השפעה על ואולם, . מבצע 'צוק איתן'הרמדאן ול

תכניות, בעקבות ב , שינוייםעם זאת. הוא מקום מוכר ומוגן ספרשכן בית ה השתתפות התלמידים בתכנית

והימנעות מיציאה לפעילויות מחוץ למתחם בית הספר שהובטחו לילדים, השפיעו אף הם על 'צוק איתן', 

 נטען כי פגעו במהלכה התקין של התכנית.  תנודות אשר ,תנודות בהשתתפות בתכנית

  

הנתונים  - יהביטחונ המצב בהינתן הספר בבתי וההורים התלמידים של המוגנות תחושת 2.3

עובדה כי התכנית להשרות תחושת ביטחון בקרב כל המעורבים בה והמראים כי המאמצים של מובילי 

רובם ת. כל אלה נשאו פרי: התכנית פעלה בבית הספר והופעלה על ידי צוות מוכר יצרה יותר תחושת מוגנו

דיווחו כי הילדים חשו מוגנים בזמן שהותם בבית ) 93%-97%(המוחלט של הרכזים, המורים וההורים 

 הספר. 
  

  

 בתכנית ובפעילויות בתכנים הקשורים היבטים -יישום התכנית והפעלתה : 3פרק 

  

בשנת היישום הראשונה של כי מתקבל הרושם מראיונות העומק  -התכניות  ונבנו נקבעו כיצד 3.1

ראשוניותה של התכנית, וחוסר הניסיון התכניות במהלך 'בזק' ובלוח זמנים צפוף במיוחד. נבנו התכנית 

של הצוותים החינוכיים הבית ספריים בהפעלת תכניות חינוכיות בלתי פורמליות, יחד עם האילוצים 

יצרו מצבים של חוסר בהירות וסדר,  ,, ובראשם מבצע 'צוק איתן'םהביטחוניישנגרמו בשל האירועים 

תפקיד מרכזי בהובלת היה לרשויות המקומיות י כ עולה. מהראיונות שינויים ופיתוח תוך כדי פעולה

שכללו את המפקח באמצעות וועדות היגוי רשותיות  בה וזאתבקביעת התכנים והפעילויות ו התכנית

והגיש  ל בית ספר כתב תכנית פעילות משלוכ אך ,משרד החינוךבמינהל חברה ונוער ל שהכולל והמפקח 

הזמנים הצפוף שעמד לצורכי התארגנות, נטען כי אישור זה  ואולם, בשל לוח אותה לאישור וועדת ההיגוי.

ממשרד החינוך לשאלות כי יכולתם של חברי וועדת ההיגוי לקבל מענה ו נשא אופי פורמלי בעיקרו

למרות נוכחותו של המפקח של משרד החינוך בוועדת  ולקשיים שונים שעלו מעת לעת הייתה מוגבלת

 בהתאם, הספר בבתירכזי התכנית  באחריות והיעלה כי הפיתוח וכתיבת התכניות  לבסוף .ההיגוי

 בשיתוף פעולה הדוק עם יתר חברי הצוות.  להנחיות משרד החינוך, 

  

 בפועל  התכניות מאפייני .3.2
 

ספריות בית הפעילויות התוך  כי דיווחו) 70%- מרבית המורים (כ - השונות הפעילויות תדירות .3.2.1

, למעט ימי שיא והפעילויות המשותפות עם המתאימה לתכנון על פי מתווה התכניתהתקיימו בתדירות 

תכנון.  יוצאות דיווחו כי התקיימו בהתאם ל) 23%-49%(פחות אנשי צוות  םלגביההורים ובני נוער אשר 

ים לגביהן דווח  כי התקיימו בשיעורים נמוכ –מופעי תרבות וביקורים במוזאונים  –פעילויות חוץ דופן הן 

  המצב הביטחוני. , עובדה לא מפתיעה לאור האילוצים שהכתיביותר מהמתוכנןהרבה 

 

 63%( כותלי בית הספר בין נערכו הפעילויות של הארי חלק - לפנים חוץ פעילויות בין יחס .3.2.2

כאשר רק חלק מבתי הספר לקחו את התלמידים לפעילויות חיצוניות כמו ביקור   ,מהרכזים דיווחו כך)

סוגי הפעילויות שתוכננו לא הכתיב בהכרח פעילות בתוך מבנים, ובהקשרים במוזיאון או בתיאטרון. 
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המצב . אכן נשמעו קולות וביקורת של גורמים שונים על כך שלא התקיימו די פעילויות חוץשונים 

במידה ניכרת את ללא ספק  צמצםהביטחוני במהלך הקיץ, והצורך להישאר בקרבת מרחבים מוגנים, 

) דיווחו על שינויים שחלו במיקומי 53%למעלה ממחצית מהרכזים (: היציאות מחוץ לבתי הספר

הספר או להזמין מפעילים . כמו כן, היכולת לצאת מחוץ לבית הפעילויות בעקבות המצב הביטחוני

בד"כ  – בתכניתתלויה בתקציב, שהוא פועל יוצא של מספר התלמידים המשתתפים הייתה  חיצוניים

ץ בית ופשר פעילויות העשרה פנים וחבבתי הספר אהתקציב שהקצה משרד החינוך להפעלת התכנית 

פועל השתתפו פחות תלמידים ב, או שילדים של מצומצם מספר נרשמו שבהםספר -בתיבספריות. ואולם, 

 חיצוניים מפעילים להזמין היכולת הוגבלה ובהתאם, התקציבים צומצמומאלה שנרשמו מלכתחילה, 

 .ו/או לצאת לפעילויות מחוץ לכותלי בית הספר

  

למצב הביטחוני נראה כי  באופן כללי, -  ההתנהלות בתכנית ועל תכניה  על' איתן צוק' השפעת   .3.2.3

) 80%), המורים (83%מרבית הרכזים ( :השפעה מוגבלת על קיום הפעילויות במסגרת התכנית הייתה

בבתי הספר רבים באזור  .במרבית או כל ימי התכניתעל קיום סדיר של הפעילויות דיווחו  )76%וההורים (

יציאות מחוץ ימים בהוראת פיקוד העורף. בכל יתר המחוזות, בוטלו  6לא התקיימה פעילות במשך הדרום 

  ת מתחת לכיפת השמיים.יולוילבתי הספר בשל מבצע 'צוק איתן', ואף התבטלו הפע

 

  

  התנהלות וסדר היום  3.3

  

שהתנהל באופן  סדר היום מארגון שבעי רצוןהיו מהמורים)  91%-מהרכזים ו 94%( אנשי הצוותמרבית 

, כשמרביתם ,בקרב אנשי הצוות וההורים לרמת המשמעת נשמעו קולות חיובייםגם ביחס  .קבוע למדי

היו גם אחרים  . עם זאת,תארו רמת המשמעת גבוהה ),77%) מאשר ההורים (94%י יותר הרכזים (אם כ

  רגיל דווקא. הדיווחו על בעיות משמעת רבות יותר מש

 ,חיצונייםן סופק על ידי ספקים המזועל פי דיווחי הרכזים והמורים)  70%( נוגע להזנה, במרבית המקריםב

בבתי ספר לא מעטים , הביעו אי נחת מאיכות האוכל מהתלמידים, על פי דיווחי הצוות, היות שמחצית אך

  .  , ולא באמצעות ספקיםהעדיפו לארגן את האוכל באופן עצמאי

חלק מהמקומות נטען כי היה מספיק ציוד אך במקומות אחרים נטען כי ב :בנוגע לציוד עלו קולות שונים

או שנטען כי התקצוב לציוד לא הגיע בזמן ולכן נאלצו למצוא  אינו מספיק לצרכי התכניתהתקצוב 

   פתרונות אחרים.

, עולה כי בחלק מהמקומות הרשות המקומית נתנה את הפלטפורמה של מבחינת תחזוקה וניקיון

  .לתכניתשכוח העזר בבית הספר לא קיבלו שכר הקשור ישירות שנבעו מכך  תוארו קשיים, אך התחזוקה

 

 

  שביעות הרצון מהתכנים ומסדר היום 3.4

  

השתתפות אנשי הצוות מדווחים על  - פעילויות השונותמההתלמידים ושביעות רצון  השתתפות  3.4.1

למעט פעילויות משותפות  )90%- (למעלה מבשיעורים מרשימים של התלמידים במרבית הפעילויות 

-89%(אם כי עדיין גבוהים למדי  נמוכים יותרלהורים ולבני נוער, שם נרשמו שיעורי השתתפות מעט 

היו שבעי  ומעלה) 84%(שלמעט בוקר של קריאה, הילדים יתרה מכך, הרכזים והמורים מדווחים  .)81%
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רצון ממרבית הפעילויות. עם זאת, דיווחי ההורים מעלים תמונת מעט שונה: שיעורים נמוכים יותר של 

 סבורים כי ילדיהם נהנו מהפעילויות השונות.  לפעילויות השונות) 62%-88%(הורים 

 

המורים וההורים נראה כי  - מאיכות התכנים וממגוון הפעילויות המורים וההורים שביעות רצון  3.4.2

המורים תופסים  אם כי שבעי רצון במידה לא מבוטלת מאיכות התכנים וממגוון הפעילויות בתכנית,

מרואיינים רבים סיפרו כי הם . )68%-78%( ההורים מאשר) 79%-86%(יותר  באופן חיובי היבטים אלה

הם מספרים שהילדים לא  השונות. ומהפעילויותמרגישים שהתלמידים מאוד נהנו מהתכנית העשירה 

השתעממו ואהבו בייחוד את פעילויות הספורט והאומנות, וכן סיפרו כי הילדים הפגינו עניין רב בהפעלות 

יחד עם זאת, עולה כי על אף הניסיון לשלב  בתכנית הייתה גבוהה. ואשר לכן רמת ההשתתפות –חיצוניות 

התחושה כי מדובר בפעילויות בית ספריות יף והנאה עדיין ערכיות לבין פעילויות כ-חינוכיותבין פעילויות 

הייתה בולטת. דבר זה גם מתקשר לכך שבראיונות סופר כי אחת מנקודות התורפה העיקריות של התכנית 

 היא היעדר פעילויות חוץ. 

  

כי לפחות מחצית  דיווחוהורים ההרכזים ומכמחצית מ - השתתפות הורים בפעילות משותפת 3.5

מהמורים מדווחים על  79%המשותף שהתקיים להורים ולתלמידים.  מההורים השתתפו ביום הפעילות

 שביעות רצון רבה או רבה מאד מהפעילויות עם ההורים. 

  

  התכנית את המפעיל האדם בכוח הקשורים היבטים -יישום התכנית והפעלתה : 4פרק 

החליטו מנהלי בתי ספר רבים  מדיווחי  המרואיינים עולה כי -  השיקולים בקביעת רכז התכנית 4.1

, וכן מתוך ההבנה מתוך כך שייחסו חשיבות לתכנית ולערכיה להיענות לבקשה לרכז את התכנית בעצמם

שעצם קיום התכנית בבית הספר ידרוש את מעורבותם ממילא, ועל כן עדיף שיהיו מעורבים בתכנית באופן 

בשל העומס הרב הרובץ מנהלי בתי ספר שבחרו לא לרכז את התכנית בחרו כך . מלא ויקבלו תגמול על כך

שלא להיכנס לתכנית. סיבות מהסתדרות המורים קיבלו הנחיות ש טענו בעוד אחרים ,עליהם בשגרה

נוספות שהועלו בנוגע לאי הרצון לרכז את התכנית הן התחושה כי זה לא משתלם כלכלית וכי ישנו צורך 

  במנוחה לפני תחילת שנת הלימודים. 

  

מראיונות שונים עולה שביעות רצון רבה של מורים,  - שלו וממנושביעות רצון  -רכז התכנית   4.2

הרכזים הפגינו אחריות רבה, שהיה ניתן מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי ספר מהרכזים כשמספרים כי 

נדמה כי גם רכזים רבים, שבעי רצון מהחלטתם  לסמוך עליהם וכי הם סייעו ותמכו בצוות המדריכים.

כי העומס  , שציינורכזים שהינם מנהלי בתי ספרמקביל היו אחרים, במיוחד , אך בלרכז את התכנית

בשלב יותר ו לקבל יותר הכנה לתכנית ולתפקיד הצורךמהראיונות עם הרכזים עוד עלה  עליהם היה רב. 

 מוקדם ממה שנעשה.

  

מי שימש מבחינתם הדמות ההורים נשאלו   -  ההורים של המבט מנקודתגורם האחראי בשטח ה 4.3

ציינו  את מדריך  53% הייתה הדמות אליה פנו בבקשות או בבעיות שונות. בתכנית, כלומר, מיהאחראית 

מנהל אגף חינוך רשותי. אחוזים בודדים אחרים ציינו את צוות את  3%רכז בית הספר, את  31%הקבוצה, 

  .מזכירות בית הספרובית 
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 הצוות המפעיל 4.4

  

עולה ראיונות מה -  מורים לעבוד בתכניתההמוטיבציה של , בבחירת הצוות המפעילהשיקולים  4.4.1

כאשר המדריכים  ,מד"ציםוהיו סטודנטים להוראה שמדריכים חיצוניים, ממורים יותר בצוות היו כי 

בנוסף  ,בחלק מהמקומות היו החיצוניים יועדו בדרך כלל לפעילויות מסוימות כדוגמת ספורט או אומנות.

 ו בבחירת הצוות המפעיל הם יכולותגם בני שירות לאומי ככוח עזר. השיקולים המרכזיים שעמד ,לצוות

, כדוגמת יכולת שליטה על התלמידים, האמון שרוחש להם מנהל בית הספר, היכרות עם בעבודה עם ילדים

איונות ב'), הפגנת יחס חם ואהבה לילדים וכן רצונם לעבוד בתכנית. מהר-תלמידי השכבה הצעירה (א'

. מורים גם מספרים כי אהבו את השינוי שבין מורים רבים מרוצים מבחירתם לעבוד כמדריכיםכי עולה 

פחות פורמלית, עם התלמידים שלהם.  כך שיכלו לחוות צורת יחסים אחרת,מורים למדריכים,  היותם

 מורים שהתקשו לעשות את השינוי בין היותם מורים להיותם מדריכים.מנגד היו גם 

 

) דיווחו כי קיבלו הדרכה בנושאי ביטחון ובטיחות 97%מרבית הרכזים ( -  הכנת הצוות 4.4.2

מפגש הכשרה של  התקיים מהראיונות עולה כי תה מספיקה. י) ציינו כי ההדרכה הי93%-94%ומרביתם (

כדוגמת ביטחון,  -מנהלי בית הספר לקראת הכנת התוכנית שעסק במגוון נושאים בעיקר טכניים 

דווח כי מרבית ההכשרה שניתנה לרכזים הייתה עוד  ולא תכניים. –התארגנות, לוגיסטיקה ותקציבים 

נת המורים הכ נית.כעלה צורך בהדרכה נוספת ויסודית יותר לתו ,דרך חוברת ההפעלה ואתר האינטרנט

והמדריכים נערכה ברמה בית ספרית במפגשים עם הרכזים. במפגשים אלה עסקו בתכנים, בנהלי משמעת 

חלק מהמרואיינים טענו כי ההכנה הייתה מספיקה ואילו אחרים הביעו צורך בהכנה רחבה שיבוצים. בו

 .יותר

  
  

רבים  רכזיםראיונות העומק טענו  במסגרת - השעות שהוקדשו לתכנית ותגמולי הצוות  היקפי 4.4.3

 .את מידת השקעתם בתכנית לא הולםומדי  היה מועט ת התכניתהכנ שקיבלו לצורךהיקף השעות כי 

לא רק  - עלו תלונות על כך שהעומס על הרכזים וההשקעה שנדרשה בתכנית היו מעבר לצפוי ,כן כמו

 םחלקהרי ש ובהתייחס למורים, .מיום ליום היערכותב פעילותהאלא גם תוך כדי  ,בהכנה מראש לתכנית

אחרים טענו שהתגמול שקיבלו בגין  רביםהולם, אך  הינו בגין התכנית שהם מקבלים טענו כי התגמול 

 התכנית לא שיקף את המאמץ שהשקיעו. 

 

ומרבית  מאיכות הצוותהיו שבעי רצון ) 87%(ההורים מרבית  - ושל הצוות שביעות הרצון מהצוות 4.4.4

רכזים, מנהלי מרבית הכי עוד ולה עהמדריכים. מראיונות העומק המורים הביעו שביעות רצון רבה מרמת 

. מורים רבים מדווחים על ספר ומנהלי מחלקות חינוך הביעו שביעות רצון רבה מהצוות ומהרכבו יבת

כאשר כל אחד מחברי הצוות תרם מתחום ההתמחות   ים בין חברי הצוותישיתוף פעולה ועבודת צוות פור

נתפסת כיתרון מהותי בכך  מהראיונות עולה כי העובדה שמורים מבית הספר מעורבים בתכנית,שלו. 

היו גם שלמורים יש היכרות מוקדמת עם התלמידים והם נתפסים כסמכותיים יותר בעיני התלמידים. 

, שצוות בית הספר אינו מורגל לעבודה מסוג זה , משוםיתנגד שילובם של מורים בצוות של התכנ טיעונים

  .או משום שעל הצוות מוטל עומס רב בשגרת העבודה שלו
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  חיצוני להפעלת התכנית מפעילמפעילי התכנית ברשויות:  4.5

 

היבטים על שר היה אחראי א חיצוני, מפעילשויות מקומיות רבות בחרו להפעיל את התכנית באמצעות ר

השיקולים  כמו אספקת מזון, ציוד וחומרים, וארגון הקשר עם מפעילים ופעילויות חוץ.מנהלתיים, 

בשל מחסור בזמן ומחיר. עם זאת היו מקרים ש בהפעלת תכניות דומותכללו ניסיון קודם  מפעילבבחירת ה

מגוון עמדות ביחס המרואיינים הביעו . גע אליושו מחקר מקיף בנוולא ע מפעיללא התעמקו בבחירת ה

ומספרים שהיה מעורב ודאג לכל  מפעילרבה מהשהביעו שבעות רצון  : היו כאלהלקבלנים החיצוניים

במקומות אחרים עלתה הטענה כי הקבלנים החיצונים יקרים וכי לא הייתה שקיפות . בעיה שהתעוררה

לעיתים רמת  וכי בגין אילו הפעלות נכללות בתקציב מפעילויכוחים עם ה מסופר גם על כספית מצדם.

   החיצוני לא השביעה את רצונם של מנהלי בתי ספר. מפעילהפעילויות שהביא ה

 

  

  : היבטים הנוגעים למערך הארגוני 5פרק 
  
  

הגורמים שהיו מעורבים בהחלטה על התכנית  -  גורמים שהיו מעורבים בהחלטה על התכנית  5.1

בתי ספר. במקומות מסוימים הייתה גם  נציגי הפיקוח ומנהלי, הינם מנהל מחלקת החינוך, נציגי הרשות

הצטרפו רשויות הסיבות לכך ש נציגות הורים, ונציגות גורמים שונים כדוגמת מחלקות רווחה ותרבות.

ועל כן לתכנית היו כי מדובר בתכנית של משרד החינוך, וכי התכנית מספקת פתרון טוב לחודשי הקיץ 

התנגדויות להצטרפות לתכנית מצדם של גורמים שונים: עם זאת, סופר גם על  לכאורה אין סיבה להתנגד.

בחלק מהרשויות דווח על  ;התנגדה להפעלת התכנית המורים הסתדרותחלק ממנהלי בתי הספר טענו כי 

בחלק  סתדרות המעו"ף שמאגדת את עובדי התחזוקה והשירותים בבתי הספרהחוסר שיתוף הפעולה של 

כן על וקיץ; קייטנות מהרשויות דווח על התנגדות של גורמים פרטיים ורשותיים המפעילים כרגיל 

 .קיבוציםהתנגדות במועצות אזוריות בהם נהוגה פעילות קיץ עשירה ב

  

מהראיונות  -  מעורבות רשותית בתכנית והשפעת התכנית על ההיערכות הכלל רשותית 5.2

משמעותי חדש אשר ברשויות מקומיות שונות יצר שינוי משמעותי התכנית הינה 'שחקן' עולה כי 

: באזורים מסוימים, בעיקר ברשויות דוברות ערבית (אך לא רק), נוצר לראשונה במגרש תכניות הקיץ

ב'; ואילו באזורים אחרים בהן פעלו בעבר תכניות קיץ שונות, -פתרון מערכתי ממוסד לתלמידי כיתות א'

מן הראיונות השונים  צמצמו או ביטלו את פעילותן.אלה /או פעילויות במתנ"סים, כמו קייטנות פרטיות ו

המעורבות העמוקה של רשויות מקומיות בתכנון, בהפעלה ובניהול של התכנית 'בתי ניתן ללמוד על 

הקשרים עיקר במעורבותן של הרשויות המקומיות באה לידי ביטוי ב הספר של החופש הגדול'.

ומות רבים המעורבות של הרשות המקומית באה לידי ביטוי גם בהקשרים תכניים במק אךלוגיסטיים, 

כשעל אף המעורבות  ,נדמה כי המעורבות נתפסת על ידי הגורמים השונים כתומכת וכמגבה. ופדגוגיים

 שנה תחושה כי משאירים למדריכים ולרכזים 'יד חופשית'. של הרשות י הגבוהה 

  

התנעת התהליך החלה בוועדות  - בתי ספר –פיקוח  –המקומית ממשקי עבודה בין הרשות  5.3

נדמה כי ממשקי היגוי שלרוב כללו מפקחים כוללים, נציגי הרשות המקומית ומנהלי בתי ספר. ואולם, 

וכך  העבודה בין הרשות המקומית, משרד החינוך ובתי הספר לא הוסדרו לחלוטין בעת בניית התכנית



 

17  

 

 

. של חוסר תיאום, בעיקר בענייני ניקיון ותחזוקה םבעייתיירו מצבים ונוצ מעורפליםנושאים  התהוו

בעיקר בשלב ם בין נציגי הרשות המקומית לבין המפקחים מטעם משרד החינוך התקיי שיתוף הפעולה

, ואילו בהמשך מעורבות המפקחים נדמית כיותר הואישור ההיערכות לתכנית לשם בניית התכנית

 התכנית אינו ברור עד תום.פורמלית ותפקידם בעת ביצוע 

  

והרשויות  העמדות בנוגע לתקציב שהועמד לרשות בתי הספר - היבטים הנוגעים לתקציב 5.4

אלה הסבורים כי התקציב ִאפשר הפעלה של  ביןהמקומיות לטובת הפעלת התכנית נמצאו חלוקות, 

הנוגע ליציאות  בעיקר בכלתכנית עשירה ומגוונת לבין אלה שקבלו על קשיים תקציביים משמעותיים 

לוגיסטיים שונים שנדרשו להפעלתה של התכנית , ולצרכים לפעילויות חווייתיות מחוץ למתחם בית הספר

לשיטת פערים אלו בתפיסות בנוגע לתקציב נגעו כסיבות לההסברים שעלו כגון שמירה, חשמל ומים. 

בהיקף התלמידים  לשינוים שחלו, התקצוב של התכנית, התלויה במספר התלמידים המשתתפים בה

לחוסר ההיכרות של חלק ממפעילי התכנית בבתי הספר עם סעיפי התקציב של ו תכניתהמשתתפים ב

 כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך.  ,התכנית

  

בנושא תוספות תקציב של הרשות נמצאו גם  -  תוספות רשות מקומית לתקצוב התכנית 5.5

כלכלי - מהרשויות המקומיות (בעיקר רשויות מאשכול חברתי. בחלק פערים בין רשויות מקומיות שונות

התכנית, מעבר למה שהוקצב מטעם משרד החינוך לצורך הפעלת  ך) דווח על כך שלא הוספו תקציביםנמו

  ואילו ברשויות אחרות דווח על כך שהועברו תקציבים נוספים מעבר למה שהוקצב על ידי משרד החינוך. 

 

 - הבאה ל"שנה פתיחת לקראת הספר בתי של ההתארגנות שגרת על התכנית השפעת 5.6

כי בשל העומס לא בראיונות  כים, מנהלי בתי ספר ורכזים סיפרומדרימבחינת ההכנה לשנה הבאה, 

בר זה יבוא על . הם מספרים שנאלצו לדחות את ההכנה ודהספיקו להכין את שנת הלימודים הבאה

הספר שנעשית בחודשי הקיץ, מרואיינים סיפרו כי לא אחזקת מבנה בית מבחינת  חשבון החופש שלהם.

פר, צורך רק הייתה השפעה על התנהלות בית הספר אך זאת מסיבות שונות כדוגמת מעבר בית ס

אחרים סיפרו כי בשל הפעילות לא התקיימה פעילות לתחזוקת בתי ספר שנעשית  בשיפוצים קלים וכד'.

דבר זה בא על חשבון החופש של אנשי הצוות דבר  התכנית כשגםבדרך כלל בקיץ אלא נדחתה לאחר 

 שעלול להביא לשחיקה. 

  כלפי התכניתהמקומיות עמדות בעלי תפקידים מרכזיים ברשויות  :6פרק 

ת המקומית והאופן שבו התכנית מתאימה לחזון ולהיערכות הקיץ ברשו החינוך תפיסת 6.1

 הרשות הרגילה של 

התפקידים הבכירים שראיינו, ללא יוצא מן הכלל, מקבלים בזרועות כל ראשי הרשויות המקומיות ובעלי 

ידי הפעלת תכנית חינוכית אשר ממשיכה את העשייה - , עלפתוחות את הרעיון של הארכת שנת הלימודים

הבית ספרית בתחומים שונים, ומוסיפה עליהם תכנים בלתי פורמליים חווייתיים, יצירתיים והפגתיים. 

נמצאה בכל הרשויות המקומיות, בין אם אלה רשויות מקומיות עתירות משאבים ובין הסכמה גורפת זו 

  .אם אלה רשויות דלות במשאבים, בין אם אלה רשויות דוברות עברית ובין אם דוברות ערבית
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היתרונות הגלומים בתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' קשורים בכך שהיא מספקת מסגרת איכותית 

ווה לכל נפש; מקלה על ההוצאות הכבדות של ההורים בחודשי הקיץ; יוצרת רצף לתלמידים במחיר ש

חינוכי ומספקת מסגרת המשכית לתלמידים. כך גם פגשנו ברשויות המקומיות, לפחות בחלקן, הד לרעיון 

של משרד החינוך הגלום בתכנית לספק מענה חינוכי הוליסטי ורחב לתלמידים, במסגרת הבית ספרית, 

  ת הלימודים הבית ספרית הפורמלית השגרתית. מעבר לתכני

  קבלת ההחלטה על הפעלת התכנית והתנגדויות תהליך

במרבית הרשויות המקומיות ההחלטה אם לקיים את התכנית התקבלה בהובלת ראש הרשות, ובשיתוף 

. גם אם עלו התנגדויות, כאלה או הגורמים האחראים על מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית

אחרות, או למרות חששות לעלויות כספיות שיושתו על הרשות, ההסכמה לקיים את התכנית הייתה 

ואולם, ברשויות מקומיות שרגילות היו להפעיל פעילויות קיץ, עלו התנגדויות וחששות  גורפת בדרך כלל.

ם אלה עלו קשיי בטענה שתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' דוחקת אותם ומשנה סדרי העסקת כוח אדם.

נטען כי הקיבוצים ביתר שאת במועצות אזוריות המרכזות את הפעילות החינוכית של קיבוצים ומושבים. 

מחכים לחודשי הקיץ על מנת להקנות לילדים את הערכים והתכנים הייחודיים להם. מדובר בתכניות קיץ 

לתכנית 'בתי הספר של  עשירות, ובוודאי בכוח אדם ייחודי שהוכשר לצורך כך. כתוצאה מכך ההרשמה

למרות הפיתוי הרב שעמד בפני ההורים לשלוח את  –החופש הגדול' ברשויות אלה הייתה נמוכה למדי 

  הילדים לתכנית של בית הספר בעלות נמוכה יותר.

וכך, למרות ההכרה באיכויות ובתרומה החשובה של התכנית 'בית הספר של החופש הגדול' ברשויות 

מערכות החינוך של קיבוצים ומושבים, היא התקבלה ברגשות מעורבים, אם לא אזוריות המרכזות את 

בהתנגדות של ממש. עלתה בקשה שמשרד החינוך ישקול הפעלה דיפרנציאלית של התכנית ברשויות 

  מקומיות שונות, בהתאם לתפיסות ולמערכים הקיימים בהן.

  

 ארגוניים הכרוכים בהפקת התכנית היבטים 6.2

הספר של החופש הגדול', בהתראה הקצרה שניתנה על ידי משרד החינוך, חייבה התכנית 'בתי  יישום

היערכות ארגונית והשקעת מאמץ ברשויות המקומיות. העדויות מלמדות על התגייסות מאסיבית של 

התכנית, ועל התפקיד המרכזי שהן מבקשות לעצמן בקידום מהלכים  יישוםהרשויות המקומיות לשם 

יות המקומיות, בעיקר דוברות ערבית, שלא הפעילו פעילויות קיץ בשנים קודמות, חינוכיים. בחלק מהרשו

ברשויות מקומיות אחרות, שבהן קיים היה בעבר  דווח על כך שהתכנית חייבה הקמת מנגנון 'יש מאין'.

מערך סדור ואיכותי של פעילויות קיץ, נטען שהכנסת התכנית הייתה כרוכה בשינוי סדרי בראשית של 

  ממש.

. השלב חוסר הוודאות שהיה קיים לגבי התכנית עד לרגע האחרון ממשבהמשך, עלו טענות בדבר 

המאוחר של ההתארגנות לקראת הפעלת התכנית פגע בעיקר במאמצי השיווק של התכנית מול ההורים 

והתלמידים. בעיה זו הייתה בולטת עוד יותר במגזר דוברי הערבית, שבהן ייתכן שהתלמידים וההורים 

  ורגלים פחות לפעילויות קיץ מסוג זה. מ
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, הכוללות בעלי תפקידים הוקמו ברשויות מקומיות וועדות היגוילצורך התכנון וההפעלה של התכנית 

אנשי כספים ולוגיסטיקה, מפקחים  -החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי  -ממחלקות החינוך ברשויות 

הל מחלקת החינוך נבחר להוביל מטעם הרשות כוללים ונציגי הורים בחלק מהמקרים. בדרך כלל, מנ

המקומית את המהלך. ואילו מעורבותם של המפקחים הכוללים הייתה מעורבות בסיסית בלבד. בכפוף 

  למנהל מחלקת החינוך מונה רכז לצורך תפעול ומתן מענה שוטף לרכזי התכנית בבתי הספר.

החופש הגדול' מחד, ולאור הזעזועים לאור המאמצים הרבים הכרוכים בהפקת התכנית 'בתי הספר של 

נראה כי ייטב אילו משרד  –הפוליטיים ואי הוודאות לגבי ההיתכנות וההמשכיות של התכנית בעתיד, מאידך 

  החינוך ייערך ויעביר את המסר לגבי התכנית בקיץ תשע"ה בהקדם האפשרי.

 תקציב    6.3

החינוך לטובת התכנית 'בתי הספר של באיזו מידה התקציב שהקצה משרד יה במחקר זה נבחנה הסוג

. מראיונות העומק עלו תמונות מצב שונות ברשויות לפי דיווחי המרואיינים החופש הגדול' היה מספק

מקומיות שונות, כאשר בחלק מהרשויות ניתן ללמוד על תמונת מצב בהירה וברורה, ואילו באחרות, בשל 

   ות הכלכליות של התכנית.מבצע 'צוק איתן', קשה לאמוד את ההתכנות וההשלכ

דווח כי התקציב שהוקצה מטעם משרד החינוך לצורך צוות המחקר  בחלק מהרשויות המקומיות בהן ביקר

, והרשות המקומית לא נדרשה לספק תוספת תקציבית הפעלת התכנית הספיק לצורך הפעלת התכנית

תחזוקה, חשמל, מים, אבטחה, לשירותי רשויות מקומיות אחרות הלינו על היעדר תקצוב מיוחד משלה. 

  ניקיון ומזכירות.

הקושי התקציבי העיקרי התעורר במועצות אזוריות שבהן הפעלת התכנית בבתי הספר כרוכה ואולם 

ב', ושיעורי הרשמה לא -. ההפעלה של 'בתי הספר של החופש הגדול' רק עבור תלמידי כיתות א'בהסעות

יצרו מצב שבו אוטובוסים או מיניבוסים לא היו מלאים. מאחר שמשרד החינוך מתקצב הסעות  –מלאים 

  נוצרו פערי תקציב משמעותיים. –תלמידים 'פר קפיטה', ולא 'פר מסלול' 

תכנות התכנית, וההרשמה המאוחרת של הילדים, הקשו אף הם על ההתנהלות חוסר הוודאות לגבי הי

התקציבית. למעשה, רשויות מקומיות קיבלו החלטה להצטרף לתכנית בתנאי אי וודאות, מבלי שידעו 

כמה תלמידים יירשמו לתכנית, והאם מספר התלמידים שיירשמו יכסו את העלויות של התכנית, לרבות 

 מל ומים. תקורה כמו אבטחה, חש

  עמדות  כלליות של בעלי תפקידים ברשויות המקומיות כלפי התכנית  6.4

התכנית 'בית הספר של החופש הגדול' נתפסת כ'סיפור ככלל, ועל אף ביקורות או קשיים כאלה ואחרים, 

בכל הרשויות המקומיות מבקשים להמשיך אותה בשנים הבאות, להרחיבה ולמסדה. דווח  של הצלחה';

כי יותר ילדים השתתפו בקיץ תשע"ד בפעילויות מסודרות, בהשוואה לקייצים קודמים. גם במועצות 

אזוריות שהסתייגו מן התכנית (ראה למעלה), בשל דחיקה של תכניות עשירות המתנהלות בקיבוצים 

  רבות, מודים כי התכנית הייתה חיובית.במשך שנים 
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ד', בהסתייגות כי יש להתאים -הובעה הסכמה רחבה למדי לגבי האפשרות להרחיב את התכנית לכיתות ג'

ו' הדעות נמצאו חלוקות בין התומכים לבין -את התכנים לתלמידים בוגרים יותר. לגבי כיתות ה'

  המסתייגים.

  : שביעות רצון ועמדות כלליות7פרק 

הפרק החותם את הדו"ח מתאר שביעות רצון ועמדות כלליות של כלל הגורמים המעורבים בתכנית ויציג 

הפרק יתמקד בעמדות צוות את עמדות הגורמים השונים ביחס להמשך קיומה של התכנית בשנים הבאות. 

עם בהשוואת מטרותיה המוצהרות של התכנית ההוראה, ההורים והתלמידים כלפי התכנית בכללותה, 

  בהמלצות להמשך קיומה, במתכונות שונות.ההתנהלות והקולות שעלו מן השטח ו

הביעו שביעות רצון מרואיינים כל ה – שביעות רצון כללית: של הצוות, ההורים והתלמידים 7.1

מהמורים,  98%, הרכזיםמ 99%( ומרביתםמההורים)  81%-מהרכזים ומהמורים ו 79%(גבוהה מהתכנית 

  ., אם כי תוך הכנסת שינויים בהשנה הבאהבממליצים להמשיך את התכנית גם  מההורים) 94%- ו

, גם הביעו נכונות להצטרף אליה גם בשנה הבאה )מהמורים 86%-מהרכזים ו 79%(מרבית אנשי הצוות 

שביעות רצון גבוהה  אף שחלקם הביע הסתייגות מטעמי שכר ועומס. יתרה מזאת, המרואיינים דיווחו על

כי התכנית מחזקת את הקשר מתארים מרואיינים ה ים וההורים מהתכנית ומהתכנים בה.של התלמיד

בצד אלה,   בין בית הספר להורים, והם משערים כי יקל עליהם בשנים הבאות לגייס תלמידים לתכנית.

הארכת משך התכנית לשבוע נוסף לפחות. ו הורים רבים העלו נקודות לשיפור שכללו יותר פעילויות חוץ

ברמת השכר של  התמקדו המחייבות שיפור על פי הרכזים והמורים דות החולשה של התכניתנקו

הצוותים, הפחתה בהכתבה מובנית של התכנית ומתן חופש גדול יותר למורים ורכזים ביחס לפעילויות 

, הקטנת הקבוצות, העשרת התכנית והגדלת 9:00ולחלוקת התקציב, דחיית תחילת הפעילות לשעה 

והרחבה לשכבות גילאיות ויות חוץ, מתן הדרכה רחבה יותר למורים, שיפור ארוחת העשר מספר פעיל

    גבוהות יותר. 

לתכנית 'בתי הספר של  - אחרות קיץ מפעילויות שונה היא ובמה התכנית של המוסף הערך מהו 7.2

מסורתיות החופש הגדול' מונים המרואיינים ערכים מוספים רבים, המייחדים אותה מפעילויות קיץ 

בנוסף  טיב היחסים בין המורים לתלמידיהם.ערך מוסף מרכזי מיוחס לתכנית בתחום  כדוגמת קייטנות:

בהשוואה למדריכים צעירים בקייטנות רגילות.  הניסיון והמיומנות של המורים לעבוד עם תלמידיםצוינו 

. כן מיוחס מהמקובל בבית הספרלהזדמנות לחוות חוויות לימודיות אחרות ערך מוסף מרכזי אחר מיוחס 

 ליצירתגם במהלך החופשה מלימודים, ובכך  להזדמנות לעסוק בתכנים ערכיים ולימודייםערך מוסף 

ערך מוסף אחר של התכנית, בהשוואה לתכניות קיץ אחרות,  המשכיות עם התכנית החינוכית השנתית.

עם זאת, עלו גם טענות מצדם  .ילדיםלשמירה על הביטחון והעצמת תחושת המוגנות של ההורים והיוחס 

ענו לטובת , אם כי רבים אחרים טבתכנית הייתה יותר מדי אווירת בית ספרטענו כי של ההורים ש

 התכנית מבחינת רמת המשמעת והארגון, הצוותים המקצועיים ורמת הפעילויות.  
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התכנית מרואיינים שונים סיפרו כי  - "י ההוריםע הספר בית תפיסות על  התכנית פעתהש 7.3

 54%: ודבריהם נתמכים גם בנתוני הסקרים תרמה לדימוי החיובי של מערכת החינוך ובתי הספר

מהם  40%- מההורים ראו בתכנית כמשפיעה לטובה או מאד לטובה על תפיסותיהם ביחס לבית הספר ו

התכנית חשפה היבט סיפרו כי  הםבראיונות . ראו בה גורם המשפר את הקשר שלהם עם צוות ההוראה

של בית הספר הקשור ללמידה בלתי פורמלית וכי היא חיזקה את הקשר בין בית הספר, המורים, 

. עוד סופר באחד הראיונות שזו פעם ראשונה שהתקבלו פניות מבתי ספר פרטיים התלמידים וההורים

 שרצו להצטרף לתכנית של משרד החינוך ובכך משתקפת ההצלחה של התכנית ושינוי התפיסה. 

קרית של התכנית, קרי קידום ימטרתה העאה כי נר -הזדמנויות  שוויון מקדמת התכנית האם 7.4

שכן שיעורים גבוהים ביותר של  ,פערים, התממשה, לפחות באופן חלקישוויון הזדמנויות וצמצום 

ועבור חלקם הייתה זו הפעם  ,)84%( נמוכים הצטרפו לתכנית כלכליים–למידים מאשכולות חברתייםת

במספר היבטים בתכנית, נשמר חוסר  הלך הקיץ במסגרת מוסדית. עם זאת,הראשונה בה הם שהו במ

בחלק מהרשויות המקומיות דווח על תוספת תקציבית מטעמן,  ת,. ראשייכלכל- השוויון החברתי

המאפשרת את העשרת התכנית וגיוונה בהשוואה לרשויות אחרות.  שנית, עדויות מצביעות על מחסומים 

בדרך לשוויון הזדמנויות באותם בתי ספר שלא הצליחו לגייס מספיק נרשמים לתכנית. מחסום זה בדרך 

ביטוי, באופן בלתי תלוי במספר התלמידים הנרשמים, בבתי ספר קטנים, בהם י לשוויון הזדמנויות בא ליד

, הושמעה טענה שהניסיון לקדם שוויון הזדמנויות ולצמצם לבסוף .מספר המשתתפים נמוך בהגדרה

בהן מתקיימות פעילויות קיץ  פערים, פוגע במרקם החיים הייחודי של קהילות ובתי ספר, כמו בקיבוצים

 לשמר את השונּות והייחודיות.דווקא מבקשים כלומר, במקרים אלה . עשירות המתוכננות זמן רב מראש

תמיכה מראיונות רבים מסתמנת  -  וטנציאל התכנית והמלצות להרחבה לכיתות נוספותפ 7.5

ישנם שחושבים כי  השנה.בהמשך קיום התכנית, בהתאם למציאת פתרונות לקשיים ולאתגרים שעלו 

מדגישים כי אך  ,וכן להאריך את משך הפעילות להרחיב את התכנית גם לכיתות גבוהות יותרראוי 

. יש גם הטוענים שילדים מבוגרים יותר המתכונת הנוכחית איננה מתאימה לילדים בכיתות גבוהות יותר

יינים מציינים כי הרחבת התכנית לא ירצו את התכנית ויהיו בה יותר בעיות התנהגות עקב כך. המרוא

לשכבות גיל גבוהות יותר, מחייבת היערכות לוגיסטית בקנה מידה שונה מההיערכות הלוגיסטית שנדרשה 

 ב'. - לצורך ההפעלה המצומצמת והפשוטה ביחס בכיתות א'

 למבצע 'צוק איתן' ניכרו עקבות על התנהלות - ובית הספר של החופש הגדול מבצע "צוק איתן" 7.6

התכנית, במיוחד במחוזות שהיו חשופים לירי הרקטות מחבל עזה. כאמור בפרקים הקודמים, פעילויות 

כדוגמת שילוב נית נדרש לערוך בה התאמות שונות שונות ובעיקר פעילויות חוץ בוטלו, ועל כן צוות התכ

ביטחוני גם נדמה כי מעבר לגמישות שנדרשה בסדר היום, למצב ה .פעילויות הרגעה במהלך היומיום

לעיתים בלטה דווקא תחושת המוגנות שקיימת אצל , ול נוכחות התלמידיםמועטה עהייתה השפעה 

  ההורים מכך שהתכנית מתקיימת בבית הספר עם המרחבים המוגנים.
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  סיכום כללי 

התכנית הופעלה בקיץ תשע"ד   את ממצאי המחקר להערכת 'בתי הספר של החופש הגדול'.דוח זה מתאר 

בפריסה ארצית בבתי ספר בחינוך הרשמי, במגזרים דוברי עברית ודוברי ערבית, בקרב תלמידים שסיימו 

ב'. מחקר ההערכה שילב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית ומטרתו העיקרית הייתה לבחון –את כיתות א' ו

ת יישום התכנית בשלביה השונים, לרבות בחינת עמדות הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה א

  ולהעריך את תוצאותיה. 

  

מכלל תלמידי כיתות א'  65%גבוהים של תלמידים שהצטרפו לתכנית: שיעורים הנתונים מצביעים על 

מסקירת ההיבטים שנסקרו מבחינת תכנון התכנית,  וב' ברמת החינוך הרשמי הצטרפו לתכנית.

ה, החל מההורים, הרוח הנושבת בקרב כל המעורבים בהתנהלותה השוטפת ומימוש מטרותיה, נראה כי 

היא שהתכנית הצליחה  המורים והמנהלים וכלה בראשי רשויות ובעלי תפקידים מרכזיים ברשויות,

אך תוך מציאת פתרונות לקשיים  קיומה, ורובם תומכים בהמשךלממש את מטרותיה העיקריות 

ולאתגרים שעלו השנה. חלק מהמעורבים בה אף חושבים כי ראוי להרחיבה גם לכיתות גבוהות יותר וכן 

בחינת הממצאים . להאריך את משך פעילותה מעבר לשלושת השבועות, תוך הערכות לוגיסטית מתאימה

שונים התכנית פעלה היטב ועל כן יש לשמרם, אך נושאים אחרים יש לחזק ולתת  מעלה כי בתחומים

   התכנית והפעלתה בשנים הבאות. להם יותר תשומות בהרחבת
  

קרית לקידום יאת מטרתה הע נראה כי התכנית הצליחה לממש, של התכנית לנקודות החוזקבאשר 

כלכליים וזאת לאור שיעורי ההצטרפות הגבוהים בקרב - שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים

לתכנית ערכים מוספים  אנשי הצוות וההורים מנוכלכליים נמוכים. -תלמידים מאשכולות חברתיים

ין המורים , בהם טיב היחסים ברבים, המייחדים אותה מפעילויות קיץ מסורתיות כדוגמת קייטנות

בהשוואה למדריכים צעירים בקייטנות  הניסיון והמיומנות של המורים לעבוד עם תלמידים ,לתלמידים

מבחינתם של ראשי רשויות וההזדמנות לחוות חוויות לימודיות אחרות מהמקובל בבית הספר. רגילות, 

מקלה על , נפש איכותית לתלמידים במחיר שווה לכל מסגרת ובעלי התפקידים בהן, התכנית מהווה

 .יוצרת רצף חינוכי ומספקת מסגרת המשכית לתלמידיםו ,ההוצאות הכבדות של ההורים בחודשי הקיץ

ואכן, הממצאים מעלים שביעות רצון גבוהה בקרב התלמידים וההורים מהתכנית ומהתכנים בה 

ולא  'ןחינוך מסביב לשעו'כשמרבית ההורים רואים בתכנית כמהווה חלק מתפיסת מערכת החינוך 

וחיזקה  התכנית תרמה לדימוי החיובי של מערכת החינוך ובתי הספרנראה כי  , קייטנה בלבד. זאת ועוד

  את הקשר בין בית הספר לקהילה. 

מצדם של אנשי החינוך וההורים על נקודת חוזק משמעותית בתכנית מתייחסת  לצוות שזכה לתשבחות 

המורים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי  התכנית.תפקודו ועל המאמצים שהשקיע לשם הצלחתה של 

ומתארים כי אלה הפגינו אחריות רבה, וכי הם סייעו  ספר הביעו שביעות רצון גבוהה מתפקוד הרכזים

שיעורים ל אין ספק כי תפקוד הצוות ומבנה התכנית הם אלה אשר תרמו. ותמכו בצוות המדריכים

  עילויות.המרשימים של השתתפות התלמידים במרבית הפ

של התכנית נובעות גם מהעובדה שמדובר בהפעלה ראשונית של התכנית ומכך נקודות התורפה 

היבטים שסומנו כנקודות בעייתיות בהן צריך לבצע  שהתכנון לא תמיד נגע וצפה את כל ההיבטים.

 –תכניתלבתקצוב וברישום הבדלים בין רשויות שונות ) 1: (שינויים קשורים רבות לפן הטכני והארגוני
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הבדלים בין הרשויות השונות במידה שבה הוסיפו תקציבים לתכנית מטעמן ובהיקפי הנרשמים  וענתגל

, או ילדים של מצומצם מספר נרשמו שבהםספר - בתיבכלומר, . לתכנית הרשות תקצוב על המשפיעים

 הוגבלה ובהתאם, התקציבים צומצמופועל השתתפו פחות תלמידים מאלה שנרשמו מלכתחילה, בש

עובדות אשר יצרו  – ו/או לצאת לפעילויות מחוץ לכותלי בית הספר חיצוניים מפעילים להזמין היכולת

הכנת ) 2(  .בתכנים ובפעילויות במסגרת התכניתהבדלים, לעתים ניכרים, במידת ההעשרה והגיוון 

ובלוח זמנים צפוף ביחס לבניית התכנית, המרואיינים מתארים כי  זו נעשתה במהלך מהיר   - התכנית

ראשוניותה של התכנית וחוסר הניסיון של הצוותים החינוכיים בהפעלת תכניות חינוכיות בלתי . במיוחד

ושינויים  יצרו אלתורים של הרגע האחרון –פורמליות, יחד עם האילוצים שנגרמו בשל מבצע 'צוק איתן' 

כי על אף שלרשויות המקומיות תפקיד מרכזי בהובלת התכנית  תאמות תוך כדי פעולה. עוד עלהוה

ובקביעת התכנים והפעילויות בה, ניכר כי  עיקר נטל פיתוח וכתיבת התכניות נפל על רכזי התכנית בבתי 

ראשי הרשויות ובעלי תפקידים ברשויות מצדם הלינו על ההתראה הקצרה שבתכנון והפעלת הספר. 

 תה שהות מספיקה להתארגנות מסודרת. ייסות כלל מערכתית בלא שהיהתכנית, דבר אשר חייב  התגי

לשיתוף  בהתנהלות במהלך התכנית נוגעת נקודת לקות מרכזית נוספת  - עולה בין הגורמיםפשיתוף ) 3(

מובילי התכנית, משרד החינוך  –הפעולה הלוקה בחסר של כלל הגורמים אשר הובילו את התכנית 

כי לצדדים השונים הייתה נקודת מבט מעט אחרת באשר למידת המעורבות והרשויות המקומיות. נראה 

בהקשר זה, במידה ותתבצע הרחבה של התכנית יש  ביניהם. הפעולה פישל כל אחד מהגורמים ושיתו

להשתדל ליצור שיתוף פעולה הדוק יותר והתחשבות בדעת כלל הצדדים המעורבים, על מנת שכל גורם 

קו בהתאם לתחום עיסוקו, דבר אשר יכול ליצור הפרייה בין הגורמים יתרום את ידיעותיו ואת חל

איכות הארוחות שסופקה ע"י קבלני המזון החיצוניים  –הזנה וניקיון ) 4( ולתרום להצלחת התכנית.

קיבלה ביקורות רבות וכתוצאה מכך  חלק לא מבוטל מבתי הספר  וויתר על  ארוחת העשר שאורגנה ע"י 

מבחינת תחזוקה וניקיון, עולה כי בחלק מהמקומות הרשות  וכל באופן עצמאי.קים וארגן את האהספ

המקומית נתנה את הפלטפורמה של התחזוקה, אך תוארו קשיים שנבעו מכך שכוח העזר בבית הספר לא 

גם בתחום זה עלו  – תקציב וציוד) 5קיבלו שכר הקשור ישירות לתכנית ולכן לא היה שיתוף פעולה. (

ערים גדולים בין בתי הספר. בחלק מהמקומות נטען כי היה מספיק ציוד אך במקומות קשיים רבים ופ

או שנטען כי התקצוב לציוד לא הגיע בזמן ולכן , ב אינו מספיק לצרכי התכניתיאחרים נטען כי התקצ

נאלצו למצוא פתרונות אחרים. חוסר השוויון התבטא בכך שרק רשויות מבוססות השלימו את הנחוץ 

 - הכנת הצוותים) 6. (רשויות השונותה יןתקציבית ובכך נוצר פער ברמת הפעילויות והציוד במבחינה 

מדיווחי מנהלי בתי ספר עולה כי הכנתם לקראת התכנית כללה  מפגש הכשרה שעסק בעיקר בנושאים 

ולא תכניים. הרכזים קיבלו, על פי  –כדוגמת ביטחון, התארגנות, לוגיסטיקה ותקציבים  -טכניים  

בנושאי בטיחות וביטחון. המנהלים והרכזים כאחד טענו לצורך בהדרכה נוספת רק דיווחיהם, הדרכה 

לטענת  – תגמול) 7. (לתכנית ויסודית יותר לתכנית. גם בקרב המורים היו טענות בדבר הכנה לא מספקת

ליהם היקף השעות שהוגדר להכנה היה מועט מדי, והעומס הרב שהוטל ע רבים מהרכזים ומהמורים

) 8וההשקעה שנדרשה בתכנית היו מעבר לצפוי וכתוצאה מכך הם לא קיבלו תגמול הולם עבורה. (

לתכנית היו השלכות גם ביחס להערכות בתי הספר לקראת פתיחת  -  התארגנות לקראת שנת הלימודים

מדריכים, מנהלי בתי ספר ורכזים  של שנת הלימודים הבאה: מהראיונות עלו דיווחים רבים מצדם

שסיפרו כי בשל העומס שנפל עליהם לא הספיקו להכין את שנת הלימודים הבאה, ועל כן ההכנה תבוא על 

חשבון החופש שלהם. יתרה מזאת, מנהלים אחדים דיווחו כי בשל הפעילות במסגרת התכנית לא 

אלה, יצרו  כלא נדחתה לאחר התכנית. התקיימה פעילות לתחזוקת בתי ספר שנעשית בדרך כלל בקיץ אל
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עומסים בהיערכות והתארגנות לקראת שנת הלימודים הבאה, והכנסתם ללוח זמנים צפוף בחודש 

ולא נותרו ימי חופשה מספקים להתרעננות  כמעטהצוות שהתגייסו לתכנית  לחברי, כן כמואוגוסט. 

 על הלינו אשר המקומיות ברשויות תפקידים בעלי בקרב גם עלו דומים קולותולאגירת כוחות חדשים. 

 בהפעלת קודם סיוןינ ללא ברשויות במיוחד, התכנית הפעלת בשל המערכת כלל על שנוצר הרב העומס

  .בעבר יישוביות כלל קיץ תכניות

  

על אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, חלקם מהותיים ואחרים נובעים מחדשנותה והעדר ניסיון 

התחושה הכללית בקרב כל הגורמים היא שהתכנית מימשה את מטרותיה קודם בתכניות דומות, 

 תוךהעיקריות וקיים רצון להמשיכה ואף להרחיבה לשכבות גיל גבוהות יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר, 

 ההמלצה העיקרית של ראשי הרשויות ביצוע שינוים והתאמות נדרשים לאור מסקנות מחקר הערכה זה. 

למסד אותה כחלק אינטגרלי ו היא להמשיך ולהעמיק את התכניתבהם  המרכזיים בהן ובעלי התפקידים

תכניות  שינוי משמעותי במערך אין ספק כי במרבית הרשויות נראה כי התכנית יצרה. של שנת הלימודים

   בחופשת הקיץ. הקיץ כך שהיא אפשרה לראשונה פתרון  איכותי, ממוסד וזול לתלמידים

  

באופן כללי, עולה כי התכנית עמדה בציפיות ממנה ואף מעבר לכך. נראה כי  -  המלצות וכיוונים לעתיד

 משמעותית מסגרת מהווהכאחד, ו התכנית מקדמת ומאפשרת תהליכים חיוביים ברמת הרשות והפרט 

התכנית משמשת מסגרת חינוכית איכותית עבור משפחות רבות, . לקיץ לכלל האוכלוסייה וחשובה

המשך  . שבהעדרה נאלצים לחפש פתרונות יקרים אשר במקרים רבים אף  אינם זמיניםלתקופת הקיץ, 

בחודשי הורים  לסייע לתעסוקתאף ו אל תוך חודשי הקיץרצף חינוכי ומוגן  ליצור קיומה של התכנית עשוי

במערך צמצום פערים ושוויון הזדמנויות , ובכך גם לקדם הקיץ, במיוחד באזורים נעדרי פעילויות חלופיות

מערכות  לחזק ולהשביח את. קיומה המתמשך של התכנית עשוי גם ארצי ובעלויות יחסית לא מאד גבוהות

חדשה בבתי הספר בפרט ובמערכת להפיח רוח ו היחסים בין התלמידים וההורים לבין צוותי בית הספר

תהליך אסטרטגי המכוון לשיפור תפיסת מערכת החינוך בעיני החינוך היישובית בכלל, בשל היותה 

  . התושבים

סקר מקדים ברשויות שונות על מנת לבחון את הצרכים  ערוךמומלץ ללשם יישום מיטבי של התכנית, 

יקים יותר של היקפי השעות חישובים מדובצע ול של הרשויות בהפעלתה של התכנית הדיפרנציאליים

של אנשי הצוות במהלך חודשי הקיץ ולקראת  האמתייםותגמולי הצוות כך שישקפו את היקפי העבודה 

אך במקביל גם  של אנשי הצוותלהרחיב את מערך ההדרכה וההכשרה גם  . רצוי פתיחת שנת הלימודים

ל יותר למורים ורכזים ביחס לפעילויות ולחלוקת ומתן חופש גדולהפחית בהכתבה מובנית של התכנית 

בהירות ביחס לציפיות ותפקודם של הגורמים האמונים על התחזוקה להקפיד על בנוסף, רצוי  .התקציב

ולאור  קבלנים של בתפקודם שהתגלו הליקויים לאור. כך שיימשך הרצף משנת הלימודיםוהלוגיסטיקה 

מומלץ לקיים תהליך מקדים יסודי ומעמיק לבחירתם של קבלנים העלות הגבוהה הכרוכה בגיוסם, 

  התכנית. חיצוניים כך שיתאימו באופן מיטבי לצרכי 

, מומלץ מנוף ליצירת שינוי אסטרטגי במערכת החינוך ובבתי הספר ביישובכדי שהתכנית אכן תוכל לשמש 

לשכבות ואף להרחיבה  יםלהמשיך ולהעמיק את התכנית ולמסד אותה כחלק אינטגרלי של שנת הלימוד

יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה בין הגורמים אך זאת תוך חיזוק , ד'- , כיתות ג'גילאיות גבוהות יותר
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: ראש הרשות, אנשי הכספים ומפקחים. לאור המאמצים הרבים השונים המעורבים בתכנונה ובהפעלתה

לגבי ההיתכנות וההמשכיות של הכרוכים בהפקת התכנית ולאור הזעזועים הפוליטיים ואי הוודאות 

על מנת לאפשר בחירות מושכלות יותר מומלץ להקדים ככל האפשר את התכנון  -התכנית בעתיד מאידך 

, ולבצע תכנון ארגוני מותאם אשר יכלול  גם את הערכות בתי הספר לקראת שנת של מרכיבים שונים

  הלימודים.
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  רקע
  

  

משרד החינוך פתח לראשונה את בתי הספר גם  ,2014בחופש הגדול של שנת תשע"ד במהלך חודש יולי 

התכנית יושמה בפריסה ארצית בקרב   בחופשת הקיץ במסגרת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול'.

עון', המשך ישיר לתפיסה 'מחנכים מסביב לש  ב'. התכנית, אשר מהווה–תלמידים שסיימו את כיתות א' ו

נועדה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים, בהתבסס על התפיסה לפיה, תלמידים 

בגיל צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים ושקשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של 

בנטל  על  התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית. כמו כן, התכנית נועדה להקל

ההורים ולעודד את המשך השתלבותם  בעבודה. משרד החינוך רואה בתכנית זו נדבך נוסף בפעולות 

המשרד לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן 

  בקהילה.

ביולי, במשך  21עד יום ביולי ו 1התכנית  מתקיימת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מיום 

. התכנית מיועדת לתלמידי הגן בגילאי גן 08:00-13:00ה', בין השעות - חמישה ימים בשבוע, בימים א'

, הלומדים בחינוך הרשמי. חובה ולתלמידי ביה"ס היסודי עד כיתה ה' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

ב' בפריסה ארצית -) התכנית יושמה בכיתות א'2014, כאשר בקיץ תשע"ד (באופן הדרגתיהתכנית מופעלת 

ה' במוסדות החינוך הרשמיים –תלמידים בכיתות ג' 30,000 -במוסדות החינוך הרשמיים ובנוסף כפיילוט ל

מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. כל זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך. 

בשנת תשע"ד עמד פעילות בתכנית הרשויות המספר כללה את החטיבות הצעירות.  בתשע"ד התכנית לא

הרשויות שבהן לא הופעלה התכנית היו: גוש חלב, מעיליא, שער  רשויות פוטנציאליות). 250(מתוך  244על  

  מוסדות.  1,690 הנגב, תמר, בסמ"ה ומגילות ים המלח. סך הכל השתתפו בתכנית 

ד' ובשנת תשע"ו יצטרפו אליה ילדי הגנים -גם לילדי כיתות ג' כננת להתרחבהתכנית מתובשנת תשע"ה 

 .ותלמידי כיתות ה', באופן מלא

   

   2מטרות ויעדי התכנית

 חיזוק החינוך הציבורי .1

  שוויון הזדמנויות  .2

  מתן מענה חינוכי לילדים בחופשת הקיץ .3

  עיסוק בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים .4

  חינוך לתרבות פנאי משמעותית  .5

  חיזוק מוסדות החינוך כעוגן מרכזי בקהילה .6

  הקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים .7
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הלומדים עוסקים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ומתנסים בטיפוח במהלך הפעלת התכנית 

. הפעילויות כוללות  התנסויות חווייתיות, למידה מגוונת באמצעות כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה

חוגי העשרה, ספורט, חינוך סביבתי ומעורבות חברתית, למידה באמצעות מרכזי למידה אינטראקטיביים, 

-סביב נושאים ערכיים ימי שיא שבועייםמועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת, וכן מתכוננים להתקיים  

מתוזמנות ארצית. השנה תוכננו  שתי פעילויות שיאבמהלך התכנית מתקיימות  חינוכיים. בנוסף,

  הפעילויות שלהן:

 בין 20.7.14 בתאריך) פעילות משותפת להורים וילדים בסימן "קשר משפחתי".  הפעילות התקיימה  1

  .17:00-19:00ת השעו

)  פעילות משותפת לילדים ונוער בסימן "מעורבות חברתית בקהילה". הפעילות התקיימה  בתאריך 2

  . 10:00-13:00בין השעות  21.7.14

  

  הצוות החינוכי 

הצוות המפעיל את התכנית כולל  מורים, סטאז'רים, סטודנטים להוראה ומדריכים מקצועיים כשבכל 

תלמידים בחינוך הרגיל  28 ממוצע של קבוצה תוכנן לעמוד עלבי"ס קיים רכז מוביל. מספר התלמידים ב

  תלמידים בכיתות החינוך המיוחד.  7- ו

  

  הערכת התוכנית 

הרשות הארצית למדידה  –ידי ראמ"ה - מהלך פיילוט התוכנית מלווה במחקר של הערכה מעצבת על

תשע"ו) בהן תתרחב התכנית עד  –והערכה. מחקר ההערכה יתבצע בכל אחת מן השנים הבאות (תשע"ד 

ליישומה המלא בכל שכבות הגיל מגן הילדים ועד סוף כתה ה'. כדי לתת מענה למטרות ההערכה נבנה 

כמותית ואיכותנית. ההערכה תתמקד  בבחינת יישום התכנית  –רך מחקר הכולל מתודולוגיה משולבת מע

בשלביה השונים, בבחינת עמדות של הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה ובהערכת תוצאותיה. מחקר 

-ת א'ההערכה הנוכחי יתמקד בהערכת יישום התכנית בשלב הראשון בו נכללים בתכנית רק תלמידי כיתו

ה' מן הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. ההערכה -תלמידי ג' 30,000ב' בפריסה ארצית וכן מדגם של 

  ב' בלבד.   -הנוכחית תתייחס ליישום התכנית בכיתות א'

 

  תחומי ההערכה 

  מערך המחקר יעשה שימוש במשתנים ובשאלות הערכה בשלושה היבטים מרכזיים:

מתן מידע למובילי התוכנית במשרד החינוך באשר  לאופן  -) Implementation( הערכת ביצוע •

) הערכת 1היישום וההטמעה של התוכנית. הערכת הביצוע מתייחסת לשני מרכיבים עיקריים: (

מאפייניהם, איכותם ותרומתם להשגת  –התהליכים המתרחשים במהלך יישום והפעלת התוכנית 
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נית בפועל לבין המהלכים המקצועיים שנקבעו ) השוואה בין יישום והפעלת התוכ2מטרות התכנית; (

  בהגדרת התוכנית, על כל אחד ממרכיביה.

הערכת איכות התכנית כפי שמשתקפת בעמדות כלפיה מנקודת מבטם של   -  עמדות כלפי התכנית •

  בעלי העניין השונים.  

בהתאם של התכנית על משתתפיה וסביבתה,  נתפסתהבחינת ההשפעות  –) Results( הערכת תוצאות •

 לציפיות הנגזרות ממטרות התכנית.

  

בנוסף, ייבחנו שינויים בלתי צפויים ובלתי מתוכננים. באופן ספציפי תיבחן השפעתו של המצב הביטחוני 

  על היבטים שונים הקשורים ביישום והפעלת התכנית בפועל.
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  שיטה
  

  כאמור, מחקר זה מתבסס על המתודולוגיה הכמותית והאיכותנית. 

  

מתבססת על כלים מובנים, כגון שאלונים או סקרים טלפוניים. כלים אלה  – המתודולוגיה הכמותית

מאפשרים לאסוף נתונים באופן סטנדרטי, על מדגם גדול ובמשך זמן קצר יחסית. הדיווח המחקרי 

המתבסס על כלים אלו מאפשר לקבל תמונת מצב מפורטת ביחס לנושאים רצויים מוגדרים מראש. 

השיטה הכמותית לא , ניתן לבדוק השערות באמצעות שיטות סטטיסטיות שונות. עם זאת, בנוסף

מאפשרת הבנה מלאה של עולמות התוכן הנחקרים שכן היא מוגבלת לתכנים שהוגדרו אפריורית ואינה 

  . חושפת תכנים לא ידועים או מורכבים

  

מתבססת בעיקר על תצפיות וראיונות עומק, שמאפשרים לבחון רבדים  - המתודולוגיה האיכותנית

עמוקים ומורכבים של עולם התוכן הנחקר, אשר חלקם לא ידוע מראש לחוקרים. בנוסף היא מאפשרת 

לסייג את הדברים   .  יחד עם זאת, יש3להבין את ההקשר שהתוכנית פועלת בו יותר מהמחקר הכמותי

כותנית אמנם מאפשרת העמקה והרחבה של הנושא הנחקר וניתן ללמוד ממנה מתודולוגית מחקר אי שכן

אולם היא אינה מייצגת ולפיכך לא ניתן להסיק ממנה הכללות חשובות העולות מהשטח, על סוגיות 

  . שונות לגבי המתרחש בקרב כלל בתי הספר המשתתפים בתוכנית

  

 כלי ההערכה 

  

  שימוש בכלי מחקר כמותיים ואיכותניים.בהתייחס לתחומי ושאלות ההערכה, נעשה 

  

   כלי ההערכה הכמותיים

  

כלי המדידה הכמותיים במחקר הערכה זה כללו  שאלונים  שפותחו בהתאם למטרות התוכנית, תפוקותיה 

תלמידים שהשתתפו ולהורים ללרכזים, למורים פותחו שלושה שאלונים ייעודיים: והתוצאות שהוגדרו. 

. השאלונים הייעודיים נבנו בהסתמך על מסמכים של בהתלמידים שלא השתתפו הורים לבתוכנית ול

-1מטרות התכנית וראיונות ושיחות עם מובילי התכנית הלאומית. השאלונים הועברו טלפונית (נספחים 

3 .(  

  

  כלי הערכה איכותניים

התכנית (לעיתים  כלי הערכה האיכותניים כללו ראיונות  חצי מובנים עם בעלי התפקידים הבאים:  רכז

ראשי רשויות, המנהל ולעתים מורה מוביל או אחר), מורים או מדריכים בוגרים, מדריך צעיר, וכן 

                                                           
 .134-135חברתיות וחינוכיות. מכון הנרייטה סאלד. עמ'  ). מדידה והערכה של תוכניות2005פרידמן י'. ( 3
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  בעלי תפקידים הנחשבים למובילי התכנית מטעם משרד החינוךמנכ"לים וגזברים, מנהלי אגפי חינוך ו

  באותה רשות מקומית.

  

  דגימה

נעשתה על פי שיקולים של ייצוג כלל מגזרי  הכמותיהדגימה למחקר  -דגימה למחקר הכמותי  

לא ודוברי הערבית.  ) (כולל חרדים דוברי עבריתהאוכלוסייה וכללה כאמור את כלל בתי הספר במגזרים 

נדגמו יישובים בהם התכנית בוטלה מסיבות ביטחוניות אשר נבעו  ממבצע 'צוק איתן' אשר התקיים 

כללה רכזים, מורים והורים לתלמידים שהשתתפו ושלא השתתפו אוכלוסיית המחקר במקביל לתכנית. 

והמגזרים  דוברי הערבית (ערבי, בדואי, דרוזי  )בתכנית מבתי הספר במגזר היהודי (כולל בתי ספר חרדיים

הורים. הסקרים הטלפוניים לרכזים  852-מורים ומ 877-רכזים, מ 374-רקסי). נתקבלו נתונים מ'וצ

מציג שיעורי היענות של  1. לוח 2014ביולי  30-21ולהורים בין  2014ביולי  24-21ולמורים התקיימו בין 

  הרכזים, המורים והורים.  

  

  

  : שיעורי היענות של הרכזים, המורים וההורים 1לוח 

  הורים  מורים  רכזים  

N  374  877  852  

  
69%  71%  56%  

  

יחסית  אך נמוכים  בקרב הרכזים, המוריםשיעורי היענות גבוהים למדי מצביעים על   1הנתונים בלוח 

  . ההוריםבקרב 

  

, תוך בתי ספר ממקומות שונים בארץ 14ההערכה האיכותנית נבחרו לצורך  -דגימה למחקר האיכותני  

רכז התכנית  שמירה על השונות הקיימת באוכלוסייה, בעיקר לפי מגזר ופיקוח. בכל בית ספר רואיינו

וביל או אחר), מורים או מדריכים בוגרים, מדריך צעיר. כמו כן, רואיינו  (לעיתים המנהל ולעתים מורה מ

בעלי תפקידים הנחשבים למובילי התכנית מטעם משרד החינוך  ומובילי חינוך ברשויות המקומיות. 

לצורך הערכת העמדות של בעלי תפקידים . בנוסף,  2014ליולי  21-13הראיונות בבתי הספר בוצעו בין 

, תוך שמירה על השונות הקיימת רשויות מקומיות ממקומות שונים בארץ 8נבחרו ת מרכזיים ברשו

בעלי תפקידים מרכזיים: ראש  3רואיינו באוכלוסייה, בעיקר לפי מגזר ופיקוח. בכל רשות מקומית 

הרשות המקומית, מנכ"ל ומנהל הכספים ברשות. הראיונות ברשויות המקומיות בוצעו בחודשים דצמבר 

חשוב לציין כי צוות המחקר נתקל בקושי לתאם פגישות עם ראשי הרשויות, . 2015עד ינואר  2014

ובוטלו ברגע האחרון. בחלק אחר  המנכ"לים ומנהלי הכספים ברשויות. בחלק מהמקרים תואמו פגישות

היקף הזמן שהוקדש לראיונות היה מצומצם מהמתוכנן. בחלק מהרשויות התקיימו פגישות בנפרד עם כל 

   אחד מבעלי התפקידים האמורים, ובאחרות נערך ראיון משותף עם כל בעלי התפקידים ביחד.
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ונים ביחס לפריסת הרשויות המקומיות ב' מציג נת2ולוח  מציג נתונים ביחס לפריסת בתי הספר א' 2 לוח

  שנדגמו למחקר האיכותני. 

  : פריסת בתי הספר במחקר האיכותני לפי משתני רקע עיקרייםא2לוח 

  
  מ"מ/ממ"ד/חרדי  אשכול למ"ס  מגזר  מחוז

- כפרי/קהילתי

  עירוני

  חרדי  1-4  יהודי  ירושלים .1

  מ"מ  5-7  לא יהודי  ירושלים .2

    מ"מ  8-10  יהודי  תל אביב .3

   מ"מ  5-7  לא יהודי  תל אביב .4

    ממ"ד  8-10  יהודי  מרכז .5

   ממ"ד  1-4  יהודי  מרכז .6

    מ"מ  8-10  יהודי  חיפה .7

    מ"מ  1-4  יהודי  חיפה .8

    מ"מ  5-7  לא יהודי  חיפה .9

  �  מ"מ  8-10  יהודי  צפון .10

   מ"מ  1-4  יהודי  צפון .11

 � מ"מ  8-10  יהודי  דרום .12

  חרדי  5-7  יהודי  דרום .13

  מ"מ  1-4  לא יהודי  דרום .14

  ביצוע בפועל–: פריסת הרשויות המקומיות במחקר האיכותני לפי משתני רקע עיקריים ב2לוח 

מעמד   מגזר  מחוז  

  מוניציפלי

אשכול 

  למ"ס

  ביצוע הראיונות בפועל

רואיינו ראש העיר, המנכ"ל והגזבר  3 עירייה יהודי ירושלים    .1

 ביחד

וגזבר רואיינו בנפרד ראש הרשות  3 מ.מ. יהודי צפון  . 2

 בלבד

 רואיין הגזבר בלבד 4 מ.מ. ערבי צפון  . 3

רואיינו בנפרד ראש הרשות, המנכ"ל  8 מ.א. יהודי חיפה  . 4

 והגזבר

רואיינו בנפרד ראש העיר, המנכ"ל  4 עירייה יהודי חיפה  . 5

 והגזבר

רואיינו בנפרד ראש העיר, המנכ"ל  8 עירייה יהודי מרכז  . 6

 והגזבר

רואיינו בנפרד ראש הרשות, המנכ"ל  7 מ.א. יהודי דרום  . 7

 והגזבר

רואיינו ראש העיר, גזבר ומחזיק תיק  2 עירייה בדואי דרום  . 8

 החינוך בעירייה ביחד
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  כללו: סוגיות ההערכה שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי

הכנת התכניות, פוטנציאל הנרשמים לעומת המשתתפים בפועל,  דרכי  – היערכות לקראת התכנית  .א

 של התכנית, תהליכי גיוס התלמידים לתכנית.השיווק 

מאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמידים בתכנית, מאפייני התכניות  -יישום התכנית והפעלתה   .ב

ת, היבטים הנוגעים בפועל, התנהלות וסדר יום, היבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכני

 .למערך הארגוני

שביעות רצון הגורמים השונים מתכני :  שביעות רצון הגורמים השונים ועמדות כלליות כלפי התכנית  .ג

התכנית ומהפעילויות שהתקיימו במסגרתה, המידה שבה התכנית מילאה את יעדיה החינוכיים,  

ת מערכת החינוך מסביב לשעון או החזקות והחולשות של התכנית, האם התכנית נתפסת כחלק מתפיס

מנותקת ממערכת החינוך, ההשפעה של התכנית על תפיסת ההורים את  מערכת החינוך, הכקייטנה 

 .כוונות לרישום ולהשתתפות בעתיד בתכנית, ההמלצות להמשכה של התכנית
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  עיקרי הממצאים
  

  :פי הפרקים הבאים על יוצגו ההערכה מחקר ממצאי

  

  תכנית להתלמידים  רישום: היקף 1פרק 

 מאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמידים בתכנית -:  יישום התכנית והפעלתה 2פרק 

 היבטים הקשורים בתכנים ובפעילויות בתכנית -: יישום התכנית והפעלתה 3פרק 

 היבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית -: יישום התכנית והפעלתה 4פרק 

  למערך הארגוני: היבטים הנוגעים  5פרק 
  

 כלפי התכנית המקומיות  יות: עמדות בעלי תפקידים מרכזיים ברשו6פרק 

 : שביעות רצון ועמדות כלליות7פרק 
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תכנית להתלמידים  רישוםהיקף : 1פרק 

 'בתי הספר של החופש הגדול'
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נועדה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים  'בתי הספר של החופש הגדול'התכנית 

וההורים בתקופת הקיץ. משרד החינוך רואה בתכנית זו נדבך חשוב בתהליכים לצמצום פערים, לטיפוח 

תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן בקהילה ומתייחס אליה כהמשך ישיר 

הטמעת התכנית נעשית באופן הדרגתי, כאשר בקיץ תשע"ד מיושמת   '. לשעוןמחנכים מסביב 'לתפיסה 

תלמידים  30,000 -ובנוסף כפיילוט ל במוסדות החינוך הרשמייםב' בפריסה ארצית -התכנית בכיתות א'

ה' במוסדות החינוך מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. עד שנת תשע"ו, מיועדת התכנית –בכיתות ג'

על בסיס היות שהצטרפות הילדים לתכנית הינה  לדי ישראל מגיל הגן ועד כיתה ה'.להקיף את כלל י

התלמידים בתכנית, לחשיפת הסיבות  לבחינת דפוסי השתתפותם של, ישנה חשיבות רבה וולונטרי

 הפרק  אפיינים ודרכי השיווק של התכנית., ולבחינת המתלמידים לתכניתשתתפות הואי  שתתפותלה

 שתתפותםלההסיבות   יוצגו בנוסף,  .תכניתהשתתפו בהתלמידים אשר מתמקד בבחינת שיעורי הנוכחי 

מאפייני השיווק של התכנית וגיוס התלמידים, וההשפעות  של תלמידים לתכנית, שתתפותםהואי 

   בקיץ. תות המשפחונתפסות של התכנית על התארגנה

 

 בפועל השתתפותמול נרשמים הפוטנציאל  1.1

 מגזר שפה.  על פי פוטנציאל הנרשמים  למול תכניתשהשתתפו במציג את התפלגות התלמידים  3 לוח

   
 )N: התפלגות  התלמידים שהשתתפו בתכנית (3לוח 

 סה"כ  דוברי ערבית  דוברי עברית

 השתתפו
 תלפחו(

  ) 1בשבוע 

פוטנציאל 
  הרשמה

% 
 משתתפים

תוך מ
  הפוטנציאל

השתתפו 
(לפחות 

  )1בשבוע 

פוטנציאל 
  הרשמה

% 
משתתפים 

תוך מ
  הפוטנציאל

השתתפו 
(לפחות 

  )1בשבוע 

פוטנציאל 
  הרשמה

% 
משתתפים 

תוך מ
  הפוטנציאל

107,625 168,293 64% 35,330 51,852 68% 142,955 220,145 65% 

  

מכלל  64.9%תכנית: שתתפו בשל תלמידים שה גבוהיםשיעורים מצביעים על  3בלוח הנתונים המוצגים 

. שיעורים אלה חינוך הרשמי הצטרפו לתכנית 'בתי ספר של החופש הגדול'בתלמידי כיתות א' וב' 

עוד מהנתונים ניתן מרשימים במיוחד לאור ראשוניותה של התכנית והעדר ניסיון קודם בתכניות דומות. 

בקרב תלמידים במגזר דוברי ערבית מאשר במגזר  יותר  גבוההיה ששיעור המשתתפים בתכנית ללמוד 

שיעור ההשתתפות של תלמידים ברשויות מקומיות בהתאמה לכך, הנתונים גם מראים כי  דוברי עברית.

 בינוניכלכלי -אשכול חברתיממאשר ברשויות ) 68%(גבוה יותר מעט  נמוך היהכלכלי - מאשכול חברתי

  . )66%גבוה () ו62%(

  

  

 התלמידים לתכנית שיווק וגיוס  1.2

 בראש וראשונה תלויה 'בתי ספר של החופש הגדול'הצלחתה של כל תכנית וולונטרית, כמו גם  התכנית 

כן נבחנו הדרכים שננקטו לשם העברת -. עלהצגתה להורים ולתלמידיםאופן בהעברת מידע אודותיה וב

וכן , לגיוס תלמידים לתכניתמנקודת מבטם של ההורים ואת דרכי השיווק למשפחות מידע על התכנית  
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מדיווחי ההורים שלא הצטרפו לתכנית  .אליהמידת שביעות הרצון של ההורים מקבלת המידע ביחס את 

 ותלוח. לא קיבלו מידע בנוגע לתכניתכלל מקרב דוברי ערבית,  43%-מקרב דוברי עברית ו 28%עולה כי 

שביעות רצון את מידע על התכנית ו קבלתהשונות לאפשרויות ההמתארים  את נתונים  יםמציג 4-5

  ע. דההורים מתהליך העברת המי

  

  הורים –התכנית  עלדרכים לקבלת המידע  : 4לוח 

  

  "האם קיבלת מידע על התכנית באמצעות... "
  )" כן(שיעור המשיבים "

 
  דוברי ערבית דוברי עברית

  
הורים לתלמידים 

שהצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שהצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

N 583  154  269  100  

חומר שנשלח 

  הביתה
61  56  71  54  

  9  10  34  48 מידע שנשלח במייל 

אתר אינטרנט של 

  בית הספר 
22  18  26  11  

  17  25  21  19 הורים אחרים

  6  13  9  16 עיתונות מקומית 

  11  33  6  9 מפגשי הסברה

אתר אינטרנט של 

  היישוב 
9  6  10  8  

  

ערוצים שונים החל משיחות אישיות עם  באמצעותעל התכנית מהנתונים עולה כי ההורים קיבלו מידע 

שיעורים גבוהים יותר באופן כללי, הורים, דרך התקשורת המקוונת וכלה באתרי האינטרנט השונים. 

, אליה, מדווחים על קבלת מידע על התכניתשל הורים שהצטרפו לתכנית מאשר אלה שלא הצטרפו 

הערוץ כי  זאת ועוד, הממצאים מראים וזאת בכל האמצעים בהם נעשה שימוש לשם העברת המידע. 

מעלה ממחצית היעיל ביותר להעברת המידע למשפחות אודות התכנית היו חומרים שהגיעו לבתים: ל

לביתם חומר על התכנית ואילו המידע על התכנית שפורסם באתר מההורים מדווחים כי קיבלו 

הדרכים העדיפות האינטרנט של היישוב הגיע למעט משפחות, בשני המגזרים. נראה אם כן, כי 

דרך חומרים או מיילים הנשלחים  – 'על מגש'להעברת מידע להורים על התכנית הינן הגשת המידע 

  ם.  יישירות לבתי התלמיד
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  הורים  - שביעות רצון מקבלת המידע ביחס לתכנית  :  5לוח 

  

  "באיזו מידה אתה שבע רצון מ... "
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או  "במידה רבה מאד")

  דוברי ערבית דוברי עברית 

  

הורים לתלמידים 

שהצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שהצטרפו 

 לתכנית

לתלמידים הורים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

N 583  154  269  100  

באופן כללי מקבלת 

  המידע ביחס לתכנית 
67  54  79  54  

קיומם של גורמים אליהם 

יכולת לפנות לשם קבלת 

  הבהרות ביחס לתכנית

72  60  78  39  

מועד קבלת המידע 

  (כלומר מספיק מראש)
71  61  80  55  

מידת הפירוט והבהירות 

 של המידע שקיבלת 
65  50  76  49  

  47  73  54  64 כמות המידע שקיבלת 

  

בקרב כל ההורים,  בשני המגזרים, מהיבטים שונים  גבוהה למדישביעות רצון הנתונים מצביעים על 

מההורים הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאד  כשני שליש: הקשורים לקבלת מידע על התכנית

של הפירוט   ממידת, קבלת המידעממועד  , התכניתמהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות 

ההבדלים בין המשפחות שהצטרפו לתכנית לאלה שלא הצטרפו אליה עם זאת,   ומכמותו המידע שקיבלו

ל ההיבטים שנבחנו, נצפו בכבולטים עוד יותר ביחס לשביעות הרצון מקבלת המידע ביחס לתכנית: 

, ם על שביעות רצון מקבלת המידע בנוגע לתכניתבשיעורי ההורים המדווחי 10%-39%פערים שבין 

- מקרב דוברי עברית ו 67%ההורים לתלמידים שהצטרפו לתכנית,  עבור  וזאת בשני המגזרים. כך למשל,

 54%הביעו שביעות רצון מקבלת המידע ביחס לתכנית וזאת בהשוואה ל  מקרב דוברי הערבית  79%

בלבד מקרב מההורים לתלמידים שלא הצטרפו לתכנית, בשני המגזרים. נתונים אלו מעלים את 

  להצטרפותם של תלמידים לתכנית.  משמעותי להיות גורם  עשויקבלת המידע אודותיה  האפשרות כי 

  

  ממצאים איכותניים

.  מהראיונות םתומכים בנתונים הכמותיים ועשויים להסביר חלק מהמראיונות העומק לו הממצאים שע

ואילו במקומות אחרים  ,שכנוע על ההוריםאמצעי בחלק מהמקומות נדרשו להפעיל יותר עולה כי 

לא ניכרים הבדלים כן, -כמו  .התכנית של הפעילות שהוצגה להורים היוותה גורם משכנע מספק
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 ואליכלכלי –חברתיהשונות בהתאם לאשכול ההמקומיות מהותיים בדרכי השיווק והגיוס בין הרשויות 

על במידה רבה במקומות בהם התכנית ניתנה בחינם נאמר כי עובדה זו הקלה ואולם,  ת.משתייכו ןה

, כדוגמת מוצלחות מתחרותפעילות מסגרות  קיימותבמקומות בהם  ואילו, ,הגיוס והודגשה בעת השיווק

ההכנות  כי  הייתהטענה נוספת שעלתה  קיבוצים, נדרשו מאמצי שיווק גבוהים יותר.אלה הפועלות ב

הרשמה צריך היה להיות מאוחר יותר:  , וכן שמועד סיום הלגיוס היו צריכות להחל בשלב מוקדם יותר

השיווק וגיוס התלמידים נמשכו גם במהלך התכנית עצמה בעקבות נוכחות דלילה של בחלק מהרשויות 

  . במהלכה במטרה שישלחו את התלמידיםגם להורים משתתפים, ועל כן הצוות שהפעיל את התכנית פנה 

  

, ראשית. יווק וגיוס התלמידים לתכניתשהממצאים מצביעים על מספר מאפיינים ביחס ל, לסיכום

מאשר להורים שילדיהם לא  (64%)המידע על התכנית הגיע יותר להורים שילדיהם הצטרפו אליה 

וההורים שילדיהם הצטרפו לתכנית היו גם יותר שבעי רצון מתהליך קבלת המידע ,  (55%)הצטרפו אליה

את האפשרות כי  נתון המעלה,  )54%( מאשר הורים לילדים שלא הצטרפו אליה) 71%(בנוגע לתכנית 

בנוסף,  . משמעותי  להצטרפותם של תלמידים אליהלהיות גורם  עשוי  קבלת המידע אודות התכנית

, בין בדואר רגיל ובין מירב המידע הגיע להורים באמצעות חומרים שהגיעו לבתיםנראה שבאופן כללי, 

ממועד  על התכנית: המידעתהליך העברת מ שבעי רצון למדיההורים, כך נראה, . מתוקשביםבערוצים 

 המידע שלממידת הפירוט   , )69%), מהאפשרות לקבל מידע מגורמים שונים אודות התכנית (70%קבלתו (

כדי לאפשר  טוב יותר לו הגיוס היה מתחיל מוקדם יותרנטען שהיה בנוסף,    . )63%( ומכמותו )64%(

בחלק מרואיינים מתארים כי להורים לבצע בחירות ולמנוע מהם רישום מוקדם למסגרות אחרות. 

במקומות בהם קיימות מסגרות פעילות למשל כמו מהמקומות נדרשו יותר אמצעי שכנוע על ההורים, 

כלי נמוך כל- מתחרות מוצלחות, כדוגמת אלה הפועלות בקיבוצים או ברשויות השייכות לאשכול חברתי

הפעילות שהוצגה , בעיקר אבל לא רק באלה בהם התכנית ניתנה בחינם, אילו במקומות אחריםיחסית, ו

    להורים היוותה גורם משכנע מספק.

  דפוסי השתתפות בפעילויות קיץ בשנים קודמות  1.3

בית  ה להביא לשינוי במעמדו שלהי  'בתי ספר של החופש הגדול'ית אחד הצירים המרכזיים  של  התכנ

התכנית למשמעותית ורלוונטית לכל מגזרי  ה של הספר כגורם מרכזי בקהילה, כל ימות השנה. הפיכת

בפעילויות קיץ בשנים קודמות,  ידים ,  חייבה ניתוח והבנה של דפוסי ההשתתפות של תלמהאוכלוסייה

למידים בשנים ת הקיץ של התפעילויות המהוות אלטרנטיבה לתכנית. בסעיף זה מוצגים דפוסי פעילויו

   . מציגים נתונים אלה 6-7ות לוח קודמות והמסגרות בהן שהו השנה התלמידים שלא הצטרפו לתכנית.

  

  *הורים  -    בקיץ הקודם: מסגרות קיץ בהן שהו התלמידים  6לוח 

  

  מסגרות בהן שהו התלמידים בקיץ קודם
  (שיעור המשיבים "כן" )

  דוברי ערבית דוברי עברית 
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לתלמידים הורים 

שהצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שהצטרפו 

 לתכנית

הורים לתלמידים 

שלא הצטרפו 

 לתכנית

N  583  154  269  100  

  17  28  22  40 קייטנה יישובית/מתנ"ס

  15  30  27  38 קייטנה פרטית 

פעילות ביתית בהשגחת אחד 

  ההורים
30  40  41  63  

פעילות ביתית בהשגחת 

מטפלת/בייבי סיטר/אחים 

  בוגרים 

14  13  16  21  

  * ניתנה אפשרות לציון מספר תשובות   

כי תלמידים שהצטרפו לתכנית נטו כך מצביעה על  6המוצגים בלוח התמונה המצטיירת מן הנתונים 

הבדלים אלו נצפו תלמידים שלא הצטרפו אליה. ופחות במסגרות ביתיות מאשר בקייטנות  יותר לשהות 

משפחות אשר נוטות להשתמש במסגרות ליותר  אטרקטיבית כן, שהתכנית -נראה אם  .בשני המגזרים

  משפחות בהן הילדים נשארים בבית במהלך חופשת הקיץ. לאשר חיצוניות לפעילות קיץ מ

בשיעורים בודדים כללו גן ילדים (לתלמידים בכיתה א'), שהות בחו"ל, קייטנה  שצוינומסגרות נוספות 

ערבית) דיווחו כי הדוברי בקרב  26%- ועברית הבקרב דוברי  34%בנוסף, כשליש מההורים (בבית הספר. 

  . 'בית הספר של החופש הגדול'ילדיהם ישתתפו בקייטנה לאחר תום 

 

הורים לתלמידים   -: מסגרות קיץ בהן שהו הקיץ התלמידים שלא הצטרפו לתכנית     7לוח  

  שלא הצטרפו לתכנית 

  מסגרות בהן שהו התלמידים בקיץ השנה 
  (שיעור המשיבים "כן" )

 דוברי ערבית דוברי עברית  

N 154  100  

  9  19 קייטנה יישובית/מתנ"ס

  13  27  קייטנה פרטית 

פעילות ביתית בהשגחת 

מטפלת/בייבי סיטר/אחים 

 בוגרים 

17  21  

פעילות ביתית בהשגחת 

 אחד ההורים
47  74  
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  * ניתנה אפשרות לציון מספר תשובות   

  

נראה כי הילדים במרבית  סעיף הקודם ומשלימים אותה:במתקפים  את התמונה שעלתה  7הנתונים בלוח 

   . שהו בבית ולא במסגרת חוץ ביתית כלשהילתכנית המשפחות שלא רשמו את ילדיהן 

כנראה הסיבה לאי רישום תלמידים לתכנית שכן על פי תפיסות ההורים היא אינה עלות התכנית אינה 

 2%סברו שהיא מעט יקרה ורק  2%סברו שעלות התכנית סבירה,  91%מקרב דוברי העברית,  גבוהה:

שהיא  8%- שהיא מעט יקרה ו 10%א סבירה, סברו שהי 82%שהיא יקרה מאד. מקרב דוברי הערבית, 

  יקרה מאד. 

  ממצאים איכותניים 

מגלה הבדלים בין כפי שעולה מראיונות העומק האיכותניים, ניתוח פעילויות הקיץ בשנים קודמות, 

מהראיונות השונים  שפה, כפי שיוצג להלן.כלכלי ומגזרי -רשויות מקומיות ובתי הספר לפי אשכול חברתי

, ים עד גבוהיםבינוני יםכלכלי-יםחברתי ותמאשכולמקומיות דוברות עברית, בעיקר ברשויות עולה כי 

 הנמוכים יחסיתלתכנית עובדה העשויה להסביר את שיעורי הרישום  אחרות  הופעלו מסגרות קיץ

בקיבוצים קיים מענה לתלמידים לאורך כל ימות השנה ולכן היה פחות ביקוש כי  עלה גם. באוכלוסייה זו

הינה ת קיץ במסגרת קייטנות יופעילונדמה כי   ערביתה ותדוברמקומיות  ברשויות ,לעומת זאתלתכנית. 

המקומיות דוברות ערבית . חלק מהרשויות דוברות עבריתמקומיות בהשוואה למצב ברשויות פחות  צהנפו

כדוגמת  בחסות ארגונים פרטיים או גורמים דתייםקיץ, אך הן הופעלו תכניות  באופן ישיר הפעילולא 

   .הכנסייה

בפעילויות קיץ בשנים התלמידים דפוסי השתתפות לעלו מספר מגמות בממצאים ביחס  ,לסיכום

ופחות ) 35%(תלמידים שהצטרפו לתכנית נטו לשהות יותר בקייטנות ראשית, נראה כי . קודמות

 33%- מהם שהו בקייטנות ו  21% - תלמידים שלא הצטרפו אליה) בהשוואה ל24%(במסגרות ביתיות 

התכנית אטרקטיבית  יותר למשפחות אשר נוטות להשתמש במסגרות  ,כלומר . במסגרות ביתיות

 ,לכך התאםבחיצוניות לפעילות קיץ מאשר למשפחות בהן הילדים נשארים בבית במהלך חופשת הקיץ. 

השגחת בבבית בקיץ הנוכחי ילדים במרבית המשפחות שלא רשמו את ילדיהן לתכנית  שהו הנמצא כי 

כן, -.  נראה אםקייטנות אחרותנרשמו לורק מיעוטם  שהו במסגרת חוץ ביתית כלשהיא אחד ההורים ולא

שוהים התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' עשויה להיות רלוונטית בעיקר לילדים אשר ממילא כי 

אי רישום גורם משמעותי בעלות התכנית אינה כי  נראה גם . במסגרות חוץ ביתיות במהלך החופש הגדול

 הממצאים חשפו היבטים . היא לא נתפסה כגבוהה בעיני מרבית ההוריםתלמידים לתכנית שכן 

יני העשויים להסביר את מאפיכלכלי של  הרשויות, היבטים –הקשורים למגזר שפה ולאשכול חברתי

ים כלכליים בינוני-ברשויות מקומיות דוברות עברית, בעיקר מאשכולות חברתייםך, הרישום לתכנית:  כ

. לעומת זאת אחרות, במקביל תכנית 'בתי ספר של החופש הגדול' עד גבוהים, הופעלו מסגרות קיץ

 הינהכלכלי נמוך, פעילויות קיץ במסגרת קייטנות -ברשויות מקומיות דוברות ערבית מאשכול חברתי

, בקיבוצים קיים מענה לתלמידים לבסוףנפוצה פחות בהשוואה למצב ברשויות מקומיות דוברות עברית. 

  פחות ביקוש לתכנית.בהם לאורך כל ימות השנה ולכן היה 
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  הצטרפות לתכנית  איהצטרפות לסיבות  1.4
 

לאור מגוון החלופות הקיימות כיום לתלמידים לפעילויות קיץ וההשלכות של הצטרפות תלמידים 

למניעים לאי בסקרים  שאלו ההורים נלתכנית על התארגנות ההורים בעבודה ועל פעילויות משפחתיות,  

  מציג נתונים אלה.  8לוח לתכנית. של ילדיהם הצטרפותם 

  

  

  מניעים אפשריים לאי הצטרפות לתכנית 

  לאי הצטרפות תלמידים לתכנית.אפשריים נתונים ביחס למניעים  מציג  8לוח  

  

  הורים לתלמידים שלא הצטרפו לתכנית   - : מניעים לאי הצטרפות לתכנית   8לוח 

  

  "לתכנית התלמידמניע היווה שיקול  לאי רישום האם ה"
  או  "במידה רבה מאד")(שיעור המשיבים "במידה רבה"  

 דוברי ערבית דוברי עברית  

N 154  100  

  40  32  רצון הילד/ה

  16  22 נוחות הגעה למתחם התכנית 

מסגרות אליהן נרשמו חברים של 

  ילדכם 
20  13  

  15  17  איכות התכנים והפעילויות בתכנית

  18  16  עלות התכנית

  19  16 בטיחות 

איכות התכנים והפעילויות 
  במסגרות אחרות 

15  13  

  13  15 איכות הצוות במסגרות אחרות

  16  13 איכות הצוות

  12  10  עלות הצהרון 

  13  9  מועד תחילת רישום מאוחר

  

לא נרשמו  ,)32%) מאשר בקרב דוברי עברית (40%כשליש מהילדים, מעט יותר בקרב דוברי ערבית (

עשו זאת מסיבות שונות אשר מתפלגות לתכנית יתר הילדים שלא נרשמו  .פשוט מחוסר רצוןלתכנית 

  ללא הבדלים ממשיים בין שני המגזרים. ו בלא מניע בולט אחד על פני האחרים,באופן שווה, 
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  ממצאים איכותניים 

הסיבה המרכזית להצטרפותם של  תלמידים לתכנית הינה רצונם של ההורים מראיונות העומק עולה כי 

. אחד השיקולים המרכזיים שתמכו עבור ילדיהם תעסוקה איכותית לחופשה בעלות נמוכהלמצוא 

כלומר, ברישום התלמידים לתכנית, לדעתם של חברי הצוות החינוכי, היה נוכחותם הם בבית הספר. 

ידי הצוות החינוכי של בית הספר, שנתפס כמנוסה, אחראי ובעל היכרות -העובדה שהתכנית הופעלה על

בנוסף, תפיסת התכנית היוותה גורם תומך החלטה לרשום את הילדים לתכנית.  -עם הילדים מעמיקה 

  כהמשך טבעי של שנת הלימודים תרמה להצטרפות לתכנית.

ההחלטה של חלק מהרשויות מקומיות לא לפתוח גורם נוסף שתמך בהצטרפות התלמידים לתכנית היה 

. וברשויות מקומיות המדורגות באשכולות 'ב-תכניות מתחרות עבור תלמידים מסיימי כיתות א'

כמו  .הפטור המלא מתשלום תרם תרומה משמעותית להצטרפות לתכניתכלכליים נמוכים, -חברתיים

כן, רשויות מקומיות החליטו להפעיל את התכנית במטרה להתאים את עצמן לכלל הרשויות המקומיות 

חינוך לצורך הפעלת התכנית אפשר לרשויות בארץ ולתכניות של משרד החינוך. התקציב שהעמיד משרד ה

-לספק פתרון הולם לתלמידים. הפטור המלא מתשלום לתכנית ברשויות מקומיות באשכולות חברתיים

עלו גם התנגדויות כלכליים נמוכים עודד רשויות מקומיות והורים להצטרף לתכנית. ואולם, לצד הברכה, 

  .טנות פרטיות שחשו כי התכנית פוגעת בהםמצד גופים שונים כדוגמת הסתדרות המורים וקיי

שבקרב התלמידים דוברי ערבית, הסיבה המרכזית  לאי הצטרפותם היא  באשר לתלמידים עצמם, הרי 

משובש,  הרמדאןפי הנהוג בחברה הערבית, סדר היום המשפחתי בימי -. הוסבר כי עלהרמדאןחג 

והילדים מתקשים להתארגן ליציאה לבית הספר. קל וחומר כאשר מדובר בפעילות המבוססת על רצון 

חופשי ובחירה. באשר לתלמידים דוברי עברית שלא נרשמו לתכנית, הרי שהסיבות לאי הצטרפותם יוחסו 

הפעם  להשתתפותם בפעילויות אחרות (כפי שתואר למעלה), חששם של הורים מעצם העובדה שזו

דגש רב מידי לתהליכי למידה  שיינתןכמו גם החשש  –הראשונה שתכנית זו מופעלת בבית הספר 

  ולפעילויות פנים בית ספריות שגרתיות. 

היא עדיין גבוהה. טענה זו הושמעה בבתי ספר ברמה  ,לעיתים נשמעה הטענה שעל אף שהעלות נמוכה

  .ברמה חברתית בינונית או גבוהה כלכלית נמוכה, הממוקמים ברשויות מקומיות-חברתית

   המשךצהרון השתתפות ב

מקרב דוברי ערבית), השתתפו  29% -מקרב דוברי עברית ו 19%כרבע מהתלמידים שהשתתפו בתכנית (

שפעל בשעות שלאחר תום  הפעילות בתכנית. התשלום  ףההמשך, שלא היווה חלק מהתכנית אגם בצהרון 

 91 ש"ח (ממוצע של 2000-0עברית ובין ש"ח) בקרב דוברי  595ש"ח (ממוצע של  1200-0לצהרון נע בין 

ש"ח) במגזר דוברי הערבית. היות שבחלק מהרשויות, עלויות הצהרון השתנו כתוצאה מעצם הפעלת 

 42%מבין ההורים שילדיהם השתתפו בצהרון,  ל עלותו.ההורים שהשתתפו בצהרון עהתכנית, נשאלו 

נוספים  29%- מהם טענו כי הוא מעט יקר ו 29%בקרב דוברי עברית טענו כי התשלום לצהרון הוא סביר, 

השאלה ועל כן נתוניהם לא ענו על  11טענו כי הוא יקר מאד. מקרב ההורים במגזר דוברי ערבית, רק 

 29%- מקרב דוברי עברית ו 24%רק רבע מההורים (מראים כי  9וח בהתאם לכך, הנתונים בל ידווחו.

להבהיר כאן שאמנם הצהרון אינו  חשוב. מקרב דוברי ערבית) לא רשמו את ילדיהם לצהרון מטעמי עלות

עם  –בבתי הספר  ההוראהמהווה חלק אינטגרלי מהתכנית, ואינו נתון לאחריות משרד החינוך וצוותי 
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 – היקרה עלותו/או ומסוימים,  במקרים, הצהריים אחר לשעות עד ראויה המשך מסגרת היעדרזאת, 

 הורים מלרשום את ילדיהם לתכנית. ו אשר הניא מיםהיוו גור

  

 מגוון סיבות לאי הצטרפותם של ילדים לתכנית, בלא שתבלוט סיבה מיוחדת., הנתונים מעלים לסיכום

מההורים לא רשמו את ילדיהם לתכנית פשוט מחוסר רצונם של הילדים והיתר ) 35%(כשליש מההורים 

חששם עשו זאת מסיבות שונות, בהן עלות התכנית, עלות הצהרון, השתתפות הילדים בפעילויות אחרות, 

 שיינתןכמו גם החשש  –של הורים מעצם העובדה שזו הפעם הראשונה שתכנית זו מופעלת בבית הספר 

בקרב התלמידים דוברי ערבית, ליכי למידה ולפעילויות פנים בית ספריות שגרתיות. דגש רב מידי לתה

על התארגנות על פי סדר יום קבוע.  ה, אשר מקשהרמדאןהסיבה המרכזית  לאי הצטרפותם היא  חג 

 19%(ההמשך אף שלא היווה חלק מהתכנית  , השתתפו גם בצהרוןכרבע מהתלמידים שהשתתפו בתכנית

כשליש מההורים סברו כי הצהרון מאד יקר ו  29% -, ודוברי ערבית)מקרב  29% -עברית וקרב דוברי מ

לא היה בסיס  –מחירו המופקע של הצהרון  בדברנוספים סברו שהוא מעט יקר. מכאן, שלטענות שעלו 

מצוא לרצון  רשמו את ילדיהם לתכנית בעיקר מתוךשל ממש בשטח.  הממצאים מעלים עוד כי ההורים 

נוכחותו של הצוות החינוכי של בית ולדבריהם , ילדיהם תעסוקה איכותית לחופשה בעלות נמוכהעבור 

הפטור החלטתם זו. לתרמה רבות ובעל היכרות מעמיקה עם הילדים,  , הנתפס כמנוסה, אחראיהספר

כלכליים נמוכים היה גם הוא -קומיות המדורגות באשכולות חברתייםברשויות משקיבלו הורים המלא 

גורם בעל תרומה משמעותית להצטרפות לתכנית. מנגד,  עלו גם התנגדויות מצד גופים שונים כדוגמת 

גלל ירידה בהיקף הנרשמים ב הסתדרות המורים וקייטנות פרטיות שחשו כי התכנית פוגעת בהם

  .למסגרות אלה

  הורים בקיץ  התנהלותעל הצטרפות הילדים לתכנית השפעות  1.5

בניצול חודשי הקיץ, בין לאפשר להורים עצמאות וגמישות גדולה יותר  הייתהאחת ממטרות התכנית 

כן, המחקר בחן את ההשפעה -היתר לשם שמירה על שיגרת עבודה, לפחות בחלק מחודשי הקיץ. על

של השתתפות התלמידים בתכנית על אפשרויות העבודה של ההורים ועל התכניות המשפחתיות 

  מציג נתונים אלה.  9. לוח ץלקי

  

  

   הורים  –ות בתכנית על פעילות ותכניות משפחתיות פת: השפעת ההשת9לוח 

  

  ..."על 'בתי ספר של החופש הגדול'כיצד השפיעה  השתתפות ילדכם בתכנית "
  (שיעור המשיבים)

  דוברי ערבית  דוברי עברית  

N 583  269  

השפיעה   
לרעה או 
  מאד לרעה

לא 
  השפיעה

השפיעה 
או לטובה 

  מאד לטובה

השפיעה 
לרעה או 
  מאד לרעה

לא 
  השפיעה

השפיעה 
לטובה או 
  מאד לטובה

  80  19  1  81  18  1  היכולת להמשיך לעבוד כרגיל

התכניות המשפחתיות בחופש 

  הגדול 
1  53  46  2  43  55  
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של ההורים השפעה חיובית גורפת להשתתפות התלמידים  בתכנית על יכולתם מדיווחי ההורים עולה 

השתתפות הילדים :  למעלה משלוש רבעי מההורים, בשני המגזרים, מדווחים כי להמשיך לעבוד כרגיל

יש בהם כדי לתקף את אחת נתונים אלו בתכנית השפיעה לטובה או מאד לטובה על יכולתם לעבוד כרגיל. 

את ועוד, ממטרות התכנית והיא המשכיות טובה יותר של זרימת העבודה של הורים גם בחודשי הקיץ. ז

בקרב דוברי ערבית), ההשתתפות של הילדים  43%-בקרב דוברי עברית ו 53%עבור כמחצית מהמשפחות (

בתכנית לא השפיעה על התכניות המשפחתיות בחופש הגדול ועבור שיעורים דומים, היא השפיעה לטובה 

ות על המשכיות כי להשתתפות התלמידים בתכנית השפעות חיוביאו מאד לטובה על כך. נראה אם כן, 

  . תעסוקת ההורים ועל התכניות המשפחתיות

  

תכנית 'בתי הספר של החופש להתלמידים השתתפות היקף : 1סיכום פרק 

   הגדול'

  

'בתי ספר של החופש  בפרק זה בחנו את הממצאים ביחס לשיעורי ההשתתפות של התלמידים בתכנית

ואי הצטרפותם התכנית, דרכי  גיוס התלמידים אליה, הסיבות להצטרפותם  ה של , תהליך שיווקהגדול'

, וההשפעות הנתפסות  של ההשתתפות בתכנית על עבודת ההורים בקיץ ופעילויות של התלמידים לתכנית

נצפתה שונות בין סוגי אוכלוסיות שונות משפחתיות. הממצאים מצביעים על מספר מגמות. ראשית, 

רשויות מקומיות בגבוהה יותר בקרב תלמידים מעט  הייתהההשתתפות  – בתכניתשיעור ההשתתפות ב

וברשויות  ) 66%גבוה () ו62%בינוני () מאשר מאשכול חברתי כללי 68%( נמוךכלכלי -באשכול חברתי

מידע על . בנוסף, נראה כי )63.9%) מאשר ברשויות ממגזר דוברי עברית (68.1%( יתרבממגזר דוברי הע

 מאשר להורים שילדיהם לא הצטרפו אליה) 64%(הורים שילדיהם הצטרפו אליה הגיע יותר להתכנית 

, וההורים שילדיהם הצטרפו לתכנית היו גם יותר שבעי רצון מתהליך קבלת המידע בנוגע לתכנית )55%(

  שבעי רצון למדי באופן כללי ההוריםאם כי  , )54%( מאשר הורים לילדים שלא הצטרפו אליה) 71%(

   . המידע על התכנית קבלת מתהליך 

ופחות ) 35%(תלמידים שהצטרפו לתכנית נטו לשהות יותר בקייטנות בנוסף הנתונים מראים כי 

 33%-מהם שהו בקייטנות ו  21% - תלמידים שלא הצטרפו אליה) בהשוואה ל24%(במסגרות ביתיות 

כלומר נראה שהתכנית רלוונטית יותר  לילדים אשר ממילא שוהים במסגרות חוץ .  במסגרות ביתיות

ביתיות במהלך החופש הגדול והיא פחות אטרקטיבית למשפחות אשר בוחרות להשאיר את הילדים בבית 

כלכליים נמוכים -קומיות המדורגות באשכולות חברתייםהפטור המלא ברשויות מבמהלך חודשי הקיץ. 

לאי מן הנתונים עולה מגוון של סיבות בעל תרומה משמעותית להצטרפות לתכנית.  היה גם הוא גורם

לא רשמו  )37%( לק לא מבוטל  מההורים הצטרפותם של ילדים לתכנית, בלא שתבלוט סיבה מיוחדת. ח

את ילדיהם לתכנית פשוט מחוסר רצונם של הילדים והיתר עשו זאת מסיבות שונות, בהן עלות התכנית, 

חששם של הורים מעצם העובדה שזו הפעם הראשונה רון, השתתפות הילדים בפעילויות אחרות, עלות הצה

דגש רב מידי לתהליכי למידה ולפעילויות פנים  שיינתןכמו גם החשש  –שתכנית זו מופעלת בבית הספר 

בקרב התלמידים דוברי ערבית, סיבה מרכזית  לאי הצטרפותם היא  חג נדגיש כי בית ספריות שגרתיות. 
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מדיווחי ההורים עולה השפעה חיובית לבסוף, . על התארגנות על פי סדר יום קבוע ה, אשר מקשהרמדאן

התכניות ועל ) 80%( גורפת להשתתפות התלמידים  בתכנית על יכולתם של ההורים להמשיך לעבוד כרגיל

  . )49%-(כ המשפחתיות
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 -והפעלתה יישום התכנית  : 2פרק 

מאפיינים הקשורים בהשתתפות התלמידים 

  בתכנית
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 '.בתי ספר של החופש הגדול'הפרק הקודם התמקד בתהליכי הגיוס וההצטרפות של התלמידים לתכנית 

 בראיפעילות קיץ, נבחנת בעיקר כעל תלמידים והורים הצלחתה של התכנית  להוות אלטרנטיבה מועדפת 

והבנת הגורמים  ושביעות הרצון שלהם מהן  השתתפותם של התלמידים בפעילויות השונות מידת

שונות.  לבסוף, היות שבקיץ תשע"ד התכנית פעלה במקביל הפעילויות השל תלמידים מ להיעדרותם

נתאר את ההשלכות הספציפיות  של המבצע על השתתפות התלמידים בפעילויות  ',צוק איתן'למבצע 

התלמידים בפעילויות   ם שלזאת תוך ניסיון להעריך את השפעתו של המבצע על התנהלות, ונותהש

התכנית. מטרתו של הפרק הנוכחי הינה לספק תמונת מצב ביחס למידת היישום וההפעלה של התכנית 

בגודל קבוצות התלמידים ומאפייניהן  לקחים הקשורים  מבחינת השתתפותם של  התלמידים בה. יוצגו 

עילות וסיבות מידת השתתפות הילדים בכל ימי הפפועל, תוך השוואתם לתכניות המקוריות, ב

הביטחוני על השתתפות התלמידים במהלך ימי הפעילות, מאפייני התכניות השפעת המצב להיעדרות, 

  . שביעות הרצון מהתכנים ומסדר היוםו, התנהלות וסדר יום, בפועל

  מקור, קבוצות רב גילאיות הרכב הקבוצות ומאפייניהן: כיתות 2.1
 

תלמידים  7-תלמידים בחינוך הרגיל ו 28 הנובתכנית  פי הנחיות משרד החינוך גודל קבוצה ממוצע-על

 תלמידים נרשמים 60-בכיתות חינוך מיוחד. כמו כן נאמר בהנחיות כי אם בבית הספר יהיו פחות מ

  את הפעילות לבית ספר אחר.  להתיק, הרשות המקומית רשאית לתכנית

 תלמידים 28מהקבוצות כללו עד    70%-כש דל הקבוצותועולה שונות גדולה בגוהמורים מדיווחי הרכזים 

  מציג את התפלגות מספר התלמידים בקבוצות.  1גרף מס' ילדים  בקבוצה בממוצע).  26.6(

  

  

  : התפלגות מספר התלמידים בקבוצות 1גרף 

  

חלו שינויים במהלך מהמורים מדווחים כי  57% -דל ובהרכב הקבוצות במהלך התכנית ושינויים בג

 65%דל הקבוצות במהלך התכנית, ומהמורים שדיווחו על שינויים בג 43%מבין  דל הקבוצות.והתכנית בג

דיווחו כי הכיתות גדלו במידה רבה או מועטה  35%-ו טענו כי הכיתות קטנו במידה רבה או מועטה

במשך מהמורים דיווחו כי ביום טיפוסי במהלך התכנית הם שהו עם קבוצתם  92%במהלך התכנית.  

  מרבית או כל היום.

  

  תלמידים  15עד 

  תלמידים  16-20

  תלמידים  21-25

  תלמידים ומעלה 36

  תלמידים  31-35

 תלמידים 26-30

6%  

11%  

24%

39%

15%  

5%  
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  ממצאים איכותניים 

המרואיינים מתארים כי  התלמידים חולקו לקבוצות קבועות, כאשר לכל קבוצה מונה מורה שליווה את 

בהתאם לרצון  -התאפשרה גמישות מסוימת במעבר בין הקבוצות הקבוצה לכל אורך התכנית. עם זאת, 

התלמידים, או בשל הצורך לקבץ קבוצות בשל נוכחות מעטה של התלמידים בעקבות המצב הביטחוני. 

כשהמורים רצו הפוגה במהלך היום הם הוחלפו על ידי מד"צים, בני שירות לאומי או מורים מחליפים אך 

 בחלק מהראיונות הועלה צורך בעזרה נוספת.

 , בין אם נשמרה הכיתה האורגנית ובין אם לא.בוהה מהרכב הקבוצותשביעות רצון גמהראיונות עולה 

אך במקרים אחרים  – בחלק מהמקרים הניסיון לשלב קבוצות רב גילאיות צלח ולא עלו קשיים מיוחדים

  עלו קשיים.

ביחס לפעילות קיץ בלתי  קולות שטענו כי הקבוצות היו גדולות מדיובנוגע לגודל הקבוצות נשמעו 

שבמידה וגודל הקבוצה יישאר כך, אזי יש צורך בהוספת כוח עזר כך שהילדים יקבלו יחס יותר פורמלית, ו

  .אישי ויהיה אפשר להעביר את הפעילויות בצורה טובה יותר

  מידת השתתפות הילדים בכל ימי הפעילות וסיבות להיעדרות  2.2
 

השתתפותם של  מידתהינו תכנית הצלחתה של העל פיהם נבחנת אחד המדדים החשובים ביותר 

אשר השפיע על ההתנהלות היום יומית  'צוק איתן'בזמן מבצע כאמור התכנית פעלה  .התלמידים בה

נעשה מאמץ להמשיך למעט מקרים יוצאי דופן, למרות הקשיים הלוגיסטיים ובחלקים נרחבים במדינה. 

נתאר להלן את היקפי השתתפותם של  לאורך כל ימי המבצע.הפעילות בתכנית במרבית הרשויות  בשגרת

מציג נתונים  11-10. לוחות להיעדרותםהתלמידים במהלך ימי הפעילות בה ונבחן את הסיבות השונות 

   אלה. 

  

  

  רכזים  –: נוכחות תלמידים במהלך הפעלת התכנית  10לוח 

  

    ?"מידת נוכחות הילדים במהלך שלוש שבועות התכנית הייתהמה "
  (שיעור המשיבים)

    רכזים 

N 

דוברי 

  עברית 

(n = 187) 

דוברי 

  ית רבע

(n = 187)  
כל הילדים הופיעו בכל או במרבית 

 ימי התכנית 
50  37  

כשלושת רבעי הילדים הופיעו בכל או 

 במרבית ימי הפעילות 
41  48  

רק כמחצית מהילדים הופיעו בכל או 

 במרבית ימי הפעילות 
7  12  
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רק כרבע מהילדים הופיעו בכל או 

 במרבית ימי הפעילות
1  2  

כמעט  כל הילדים לא הופיעו בכל או 

 במרבית ימי התכנית 
1  1  

  

  הורים   –תלמידים במהלך הפעלת התכנית  להיעדרות: סיבות  11לוח 

  

  ילדים מימי הפעילות  להיעדרותסיבה 
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או  "במידה רבה מאד")

  הורים 

N 852  

  39  פעילויות משפחתיות 

(מקרב דוברי ערבית   הרמדאןצום 
  בלבד)

32  

  27  הילד לא רצה

  18  חוסר עניין בפעילויות

  9 עייפות

  4 קשיים חברתיים

  

רבעי  תמהרכזים מדווחים כי לפחות שלוש 90%-שהתמונה המצטיירת  מהנתונים מצביעה על כך 

אם כי נראה כי הנוכחות הייתה מעט גבוהה יותר , מהילדים הופיעו בכל או במרבית ימי הפעילות

מהמרכזים בהם התקיימה  10%-במילים אחרות, רק ב במוסדות דוברי עברית בהשוואה לדוברי ערבית.

פעילות במסגרת התכנית, מחצית או פחות מהילדים היו נוכחים במרבית או בכל ימי התכנית. נתונים 

, עובדה אולי מפתיעה לאור העבודה כי התכנית התקיימה נוכחות גבוהה של התלמידיםאלו מצביעים על 

אשר חייב קירבה ונגישות למרחבים מוגנים. בהתאמה לדיווחי הרכזים,  'במקביל למבצע 'צוק איתן

  ) דיווחו כי ילדיהם השתתפו בכל או ברוב ימי הפעילות בתכנית.  89%מרבית ההורים (

קשורה לגורמים  הייתהתלמידים השל  היעדרותם, מהמקרים 40%-עוד עולה מן הנתונים, כי כמעט ב

שליש מהמקרים הילדים פשוט לא רצו להגיע, ב). הרמדאןנגעו לתכנית (פעילויות משפחתיות וצום שלא 

  בעייפות.  9%- בקשיים חברתיים ו 4%היו קשורים בחוסר עניין,  18%

  

  ממצאים איכותניים 

 

(כפי שתואר בפרק הראשון) ומבצע 'צוק איתן' היו בין הגורמים המרכזיים להיעדרות  הרמדאןחודש 

, אם כי בחלק מהמקרים דווקא בית הספר נחשב למקום מוגן יותר תלמידים במהלך הפעלת התכנית

מגמה חד משמעית לגבי דפוס ההשתתפות ראיונות קשה היה לזהות בואולם,  .מאשר הבית ללא ממד

תנודתיות זו שיקפה את חוסר הביטחון וחוסר הוודאות של ההורים לגבי מהו  כנית.של התלמידים בת

הדבר הנכון ביותר לעשות במצב הנתון: חלק מהמרואיינים ציינו כי ראו ירידה בהשתתפות בשל 
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 האירועים; אחרים דיווחו על כך שלאחר ההלם הראשוני, הורים חזרו לשלוח את ילדיהם לבית הספר.

היו גם ואולם,  .קיים את הפעילות למשך כשישה ימיםהורה פיקוד העורף שלא לבמחוז הדרום, 

לטענתם,  מרואיינים שטענו כי ל'צוק איתן' לא הייתה כל השפעה על השתתפות התלמידים בתכנית.

העובדה שהתכנית התקיימה בבית הספר, שהוא מקום מוכר ומוגן, דווקא עודדה אותם לשלוח את 

  הילדים.

התכניות, בעקבות 'צוק איתן', והימנעות מיציאה לפעילויות מחוץ למתחם בית הספר שהובטחו שינוי 

נטען כי התנודות ברמת ההשתתפות פגעו  .לילדים, השפיעו אף הם על תנודות בהשתתפות בתכנית

  . התקין של התכנית במהלכה

מידים לפי הרמה ניתן לומר כי ככלל לא נמצאו הבדלים משמעותיים בדפוסי ההשתתפות של התל

כלכליים גבוהים הוזכרו -כלכלית. ואולם, ברשויות מקומיות המדורגות באשכולות חברתיים- החברתית

- ברשויות מקומיות המדורגות באשכולות חברתייםואילו  -יותר היעדרויות בשל חופשות משפחתיות 

דווקא, של הורים  כה,כלכליים נמוכים, ציינו כי העובדה שהתכנית ניתנה בחינם, יצרה מחויבות נמו

  לשלוח את הילדים לפעילות.

נוכחות גבוהה , דיווחי הגורמים השונים מצביעים על נושא השתתפות הילדים בימי הפעילותלסיכום 

מהרכזים מדווחים כי לפחות שלוש רבעי  90%( התכניתבמהלך ימי הפעילות מרבית של תלמידים ב

לאור העבודה כי התכנית  נתון העשוי להיות מפתיע  ,)מהילדים הופיעו בכל או במרבית ימי הפעילות

עוד עולה מן הנתונים, אשר חייב קירבה ונגישות למרחבים מוגנים.  'התקיימה במקביל למבצע 'צוק איתן

קשה היה לזהות בראיונות אם כי  ,'צוק איתן' ולמבצע הרמדאןיוחסו לחודש  מההיעדרויותכי כמחצית 

חלק מהמרואיינים ציינו כי ראו מגמה חד משמעית לגבי דפוס ההשתתפות של התלמידים בתכנית. 

ירידה בהשתתפות בשל האירועים; אחרים דיווחו על כך שלאחר ההלם הראשוני, הורים חזרו לשלוח 

פעילות למשך כשישה . במחוז הדרום, הורה פיקוד העורף שלא לקיים את האת ילדיהם לבית הספר

היו גם מרואיינים שטענו כי ל'צוק איתן' לא הייתה כל השפעה על השתתפות התלמידים ימים. ואולם, 

העובדה שהתכנית התקיימה בבית הספר, שהוא מקום מוכר ומוגן, דווקא עודדה לטענתם,  בתכנית.

מיציאה לפעילויות מחוץ אותם לשלוח את הילדים. שינוי התכניות, בעקבות 'צוק איתן', והימנעות 

נטען  נודות אשרת ,למתחם בית הספר שהובטחו לילדים, השפיעו אף הם על תנודות בהשתתפות בתכנית

  כי פגעו במהלכה התקין של התכנית. 
 

 הביטחוניתחושת המוגנות של התלמידים וההורים בבתי הספר בהינתן המצב   2.3

לאור העובדה כי התכנית התקיימה במהלך מבצע 'צוק איתן', במהלכו חלק גדול מתושבי המדינה היו 

חשופים להתקפות טילים אשר חייבו נגישות למרחבים מוגנים בהתראות של שניות עד דקות בלבד, חשוב 

 הייתהלבחון את ההשפעה של המבצע על תחושת המוגנות של הגורמים השונים, תחושה אשר עשויה 

עם זאת, יש לסייג ולומר שלא נבחנו מקומות בהן בוטלה כליל להשפיע על העמדות כלפי התכנית כולה.  

  מציג נתונים אלו.  12לוח . פעילותה של התכנית עקב מבצע  'צוק איתן'
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  של התלמידים בזמן שהותם בבית הספר המוגנותתחושת  – 12לוח 

  

  ?"ביטחוניבזמן  שהותם בבית הספר בתקופת המצב ה"באיזו מידה התלמידים חשו מוגנים 
  )"חשו מאד מוגנים" או "חשו די מוגנים(שיעור המשיבים "

 הורים מורים רכזים  

N  374  877  852  

 97  97  93  

  

נשאו בה המאמצים של מובילי התכנית להשרות תחושת ביטחון בקרב כל המעורבים הנתונים מראים כי 

מן שהותם בבית זהרכזים, המורים וההורים דיווחו כי הילדים חשו מוגנים ברובם המוחלט של : פרי

דיווחו כי הם חשו שהילדים די מוגנים או מוגנים מאד בזמן מההורים  90%  בהתאמה לכך,הספר. 

  שהותם בבית ספר.

  

  ממצאים איכותניים 

  

מוכרים, העובדה כי התכנית לעומת תכניות אחרות שבהן הצוות והמקום אינם שניכר מהראיונות עולה כי 

נוסף על כך, בחלק מהרשויות  .וות מוכר יצרה יותר תחושת מוגנותפעלה בבית הספר והופעלה על ידי צ

. כך גם דווח על מנהלי בתי ספר, רכים שעלו בעקבות המצב הביטחוניהמקומיות דאגו לתת יותר מענה לצ

עורבים יותר על מנת לספק מענים למצב גם כאלו שלא שימשו כרכזי התכנית, אשר התגייסו והיו מ

 .טחוניהבי

  

 מאפיינים הקשורים בהשתתפות -: יישום התכנית והפעלתה 2סיכום פרק 

  התלמידים בתכנית

  

מבחינת השתתפותם של  התלמידים בה. יישום והפעלה של התכנית הפרק דן בהיבטים הקשורים ל

) 70%(אך במרבית הקבוצות הצוותים מדווחים על שונות גדולה במספר התלמידים בקבוצות  השונות, 

קולות שטענו שהקבוצות  , היו גםבמקבילתלמידים.  28מספר הילדים לא עלה על המינימום הנדרש של 

לקבוצות התלמידים חולקו המרואיינים מתארים כי  גדולות מדי ביחס לפעילות קיץ לא פורמלית. 

התאפשרה עם זאת,  קבועות, כאשר לכל קבוצה מונה מורה שליווה את הקבוצה לכל אורך התכנית.

חלו שינויים בהרכבי הקבוצות במהלך התכנית  גמישות מסוימת במעבר בין הקבוצות ואכן במקרים רבים 

קבץ קבוצות בשל בעיקר בהתאם לרצון התלמידים, או בשל הצורך למהמרואיינים דיווחו כך) וזאת  57%(

   . של התלמידים בעקבות המצב הביטחוני נוכחות מעטה

הצוותים וההורים מדווחים על נוכחות גבוהה של בנוגע להשתתפותם של הילדים בימי הפעילות, 

כי לפחות שלוש רבעי מהילדים הופיעו בכל או במרבית  דיווחומהרכזים  90%: התלמידים בימי הפעילות

עשוי להפתיע לאור זה ממצא  .)יותר במוסדות דוברי עברית בהשוואה לדוברי ערביתמעט ( ימי הפעילות
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ייתכן אשר חייב קירבה ונגישות למרחבים מוגנים.  'העובדה שהתכנית פעלה במקביל למבצע 'צוק איתן

לשלוח  הוריםהעובדה שהתכנית התקיימה בבית הספר, שהוא מקום מוכר ומוגן, דווקא עודדה שמאד 

) 93%(שרוב רובם של ההורים תמיכה לכך עולה מהנתונים הכמותיים המצביעים על כך  .את הילדים

  בזמן שהותם בבית ספר. מוגניםדיווחו כי הם חשו שהילדים 
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היבטים  - יישום התכנית והפעלתה : 3פרק 

 הקשורים בתכנים ובפעילויות בתכנית
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מתפיסה כוללת של משרד החינוך המקדמת אחריות תכנית 'בית הספר של החופש הגדול' הינה חלק 

רחבה של בתי הספר על התהליך החינוכי 'מסביב לשעון' וברצף מעגלי, בהקשרים לימודיים וערכיים, 

תלמידים מגוון פעילויות פורמליים ובלתי פורמליים. במסגרת תפיסה זו, התכנית אמורה לספק ל

ם שאינם בתכנית הליבה (כמו אומנויות, ספורט וחינוך ווייתיות ופעילויות העשרה בתחומילימודיות וח

בכל שנה סביב נושא מרכז אחר. לקיץ תשע"ד נבחר נושא המשפחה כנושא מרכז,  ייסובוסביבתי), אשר 

לצד דגשים בנושאי מעורבות חברתית, 'האחר הוא אני', 'אני והקבוצה', תרבות הפנאי וערכי מפתח 

 הל"ב. 

פנים וחוץ בית ספריות, מפגשים עם אטרקציות והפעלות  פעילויותפי התכנון, אמורה התכנית לשלב -על

'קשר משפחתי' (פעילות משותפת  –חינוכיים -ייחודיות, ולקיים ימי שיא המתמקדים בנושאים ערכיים

יים, התלמידים  בתכנים ערכעוסקים במסגרת התכנית  עם הורים), ו'מעורבות חברתית בקהילה'.

  כוללותבטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה. הפעילויות  ומתנסיםאיכותיים ומבוקרים 

התנסויות חווייתיות, למידה מגוונת באמצעות חוגי העשרה, ספורט, חינוך סביבתי ומעורבות חברתית, 

ננים היו למידה באמצעות מרכזי למידה אינטראקטיביים, מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת, ומתוכ

 –חינוכיים ושתי  פעילויות שיא מתוזמנות ארצית -להתקיים  ימי שיא שבועיים סביב נושאים ערכיים

פעילות משותפת לילדים ונוער בסימן  - והשנייה, 'קשר משפחתי'האחת משותפת עם ההורים בסימן 

  . 'מעורבות חברתית בקהילה'

מים השונים ביחס למידת היישום וההפעלה הפרק הנוכחי מתאר תמונת מצב ושביעות רצון של הגור

. יוצגו מאפיינים ורמות שביעות רצון של התכנית ביחס להיבטים הקשורים בתכנים ובפעילויות השונות

תמונת המצב תתייחס לכל אחד  של הגורמים השונים מהפעילויות בפועל ומההתנהלות וסדר היום. 

ממרכיבי התכנית, תוך ניסיון להעריך את היחס בין כוונות והנחיות הדרג המוביל לבין הביצוע בפועל, את 

דרכי העשייה הדומים והשונים שנוצרו בבתי הספר השונים,  ואת שביעות הרצון של המעורבים בתכנית 

שני  סוגים   על פי על פי מידת הביצוע וההיענות מוצגיםמכל אחד ממרכיבי  התכנית. הרכיבים השונים 

של רכיבים: הראשון כולל  את התכניות ומתייחס לאופן שבו נקבעו ונבנו התכניות ולמאפייניהן בפועל 

והשני מתייחס להיבטים שונים של ההתנהלות  היום יומית וסדר היום ושביעות רצון הגורמים השונים 

  ממנה. 

  

 התכניותיצד נקבעו ונבנו כ  3.1

  ממצאים איכותניים 

התכניות במהלך 'בזק' נבנו בשנת היישום הראשונה של התכנית מראיונות העומק מתקבל הרושם כי 

ראשוניותה של התכנית, וחוסר הניסיון של הצוותים החינוכיים הבית ובלוח זמנים צפוף במיוחד. 

ם שנגרמו בשל האירועים ספריים בהפעלת תכניות חינוכיות בלתי פורמליות, יחד עם האילוצי

יצרו מצבים של ניסוי וטעייה, חוסר בהירות וסדר, שינויים  –, ובראשם מבצע 'צוק איתן' הביטחוניים

בנוסף, ייתכן כי ההיערכות המאוחרת לקראת התכנית יצרה באזורים שונים  ופיתוח תוך כדי פעולה.

  התנגדות כלפיה.
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מהראיונות למדנו כי בתי הספר והרשויות עשו שימוש בחומרים שהפיק והפיץ משרד החינוך מבעוד 

ואיתור רעיונות 'מן הגורן ומן  אלתורמועד, תוך התאמתם להעדפות ולצרכים הייחודיים המקומיים, 

בעלי  – בעלי תפקידים רבים התגייסו על מנת להבטיח את הצלחת התכניתהיקב'. עוד למדנו כי 

תפקידים מהרשויות המקומיות, ממשרד החינוך, המתנ"סים, קבלנים פרטיים המספקים תכניות העשרה 

לבתי הספר ניתן מרחב גמישות רב ככלל, ניכר כי  חינוכיות, ובראשם הצוותים החינוכיים הבית ספריים.

עות רצון . בחלק מבתי הספר עלתה שבילמדי, במסגרת הכללית שהוגדרה, בקביעת התכנים והפעילויות

ממרחב הפעולה שעמד לרשותם, ואילו אחרים ציפו להכוונה משמעותית וממוקדת יותר, בעיקר לנוכח 

  העובדה שמדובר היה בשנת ההפעלה הראשונה של התכנית.

בקביעת ו תפקיד מרכזי בהובלת התכניתישנו לרשויות המקומיות מהראיונות השונים ניתן להתרשם כי 

מעורבות זו מתחילה בוועדת ההיגוי התכנים והפעילויות בתכנית 'בית הספר של החופש הגדול'. 

הרשותית המורכבת מנציגי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, מהמפקחים הכוללים, מנהלי בתי 

ה לאישור הספר ורכזי תכניות בית ספריים. לאחר מכן כל בית ספר כתב תכנית פעילות משלו, והגיש אות

ואולם, בשל לוח הזמנים הצפוף שעמד לצורכי התארגנות, נטען כי אישור זה נשא אופי  וועדת ההיגוי.

יתר על כן, נטען כי יכולתם של חברי וועדת ההיגוי לקבל מענה ממשרד החינוך לשאלות . פורמלי בעיקרו

באחריות  היועלה כי הפיתוח וכתיבת התכניות  לבסוף .מוגבלת תהיולקשיים שונים שעלו מעת לעת הי

להנחיות משרד החינוך,  בשיתוף פעולה הדוק עם יתר חברי הצוות.  בהתאם, הספר בבתירכזי התכנית 

 חלק ממנהלי בתי הספר שלא לקחו על עצמם לרכז את התכנית היו מעורבים בפיתוח התכנית.

  

  מאפייני התכניות בפועל  3.2

 

בהיותה חלק תהליכים שעמדו בבסיס תכנון ובניית הפעילויות לתכנית. בעסקנו בתת הפרק הקודם 

 נועדה לקדם תכנית 'בית הספר של החופש הגדול' של 'חינוך מסביב לשעון', ה משרד החינוךת מתפיס

אחריות רחבה של בתי הספר על התהליך החינוכי בהקשרים לימודיים וערכיים, פורמליים ובלתי 

ווייתיות לחשוף תלמידים למגוון פעילויות לימודיות וחזו, התכנית אמורה  פורמליים. במסגרת תפיסה

במסגרות ) אומנויות, ספורט וחינוך סביבתי ופעילויות העשרה בתחומים שאינם בתכנית הליבה (כמו

במהלך התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' נערכו פעילויות חינוכיות וערכיות בנושאים . שונות

משרד החינוך כמו בנושאי המשפחה, בריאות וספורט, איכות הסביבה, 'האחר הוא אני' שהוגדרו על ידי 

 הרמדאןוזהירות בדרכים. בחלק מבתי הספר הוכנסו תכנים שלא הוגדרו על ידי משרד החינוך כדוגמת 

מגוון הפעילויות בתת הפרק  הנוכחי נתאר את במגזר דוברי הערבית או פרשת השבוע במגזר הדתי.  

תכנית. הנתונים יוצגו מנקודת מתווה הבתכנית בפועל, תדירותן, ומידת ההתאמה של קיומן ל שנכללו

בתכנית, במטרה התלמידים השתתפות בהפעלה ובמבטם של הגורמים השונים המעורבים בתכנון, 

  . הנושאלהציג תמונה מקיפה של 

  

 תדירות הפעילויות השונות   3.2.1

אלה שונות שתוכננו במסגרת התכנית והמידה שבה הפעילויות ה קיומן של מורים נשאלו לתדירות ה

   מציג נתונים אלה.  13-15לוחות ת התכנון המוקדם. אתאמו 
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  רכזים ומורים  –פעילויות במסגרת התכנית תדירותן של ה – 13לוח 
  

  ..."באיזו תדירות התקיימו"
  (שיעור המשיבים)

 מורים  

N  877  

 
  בכלל לא

פעם או 
פעמיים 
במהלך 
  התכנית

בערך 
פעם 
  בשבוע

2-3 
פעמים 
  בשבוע

כל יום 
או 

כמעט 
  כל יום

  38  38  16  7  1  פעילויות  ספורט

  67  24  7  1  1  פעילויות אומנות

-פעילויות חברתיות 
תכנים   -ערכיות  

  חברתיים ערכיים 

1  1  5  19  74  

  50  24  8  4  13  בוקר של קריאה

  8  28  25  26  13  מופעי תרבות 

  0  1  3  18  78  במוזאוניםביקורים 

פעילויות העשרה 
שנרכשו והופעלו בבית 

  הספר

2  11  21  38  29  

  

 74%-93%בין : את המתווה שתוכנןשהתקיימו תאם הפעילויות היקף באופן כללי הנתונים נראה כי מ

התקיימו ערכיות ובוקר של קריאה -חינוכיותפעילויות ספורט, אמנות, פעילויות  כימהמורים מדווחים 

  שלוש בשבוע. -לפחות פעמיים

 

  רכזים ומורים  -: קיומן של פעילויות מיוחדות במהלך התכנית 14לוח 

  ":"האם במהלך התכנית התקיימו הפעילויות שלהלן
  (שיעור המשיבים "כן")

  מורים  רכזים  

N  374  877  

  75  84  ימי שיא שבועיים 
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פעילות משותפת להורים  

  וילדים בסימן "קשר משפחתי"
58  52  

פעילות משותפת לילדים ונוער 

בסימן "מעורבות חברתית 

  בקהילה"

48  37  

  

משלוש רבעי אירועים מרובי משתתפים, למעלה של  מםעל אף המצב הביטחוני אשר הקשה מאד על קיו

התקיימו ימי שיא שבועיים וכמחצית מהם מדווחים כי התקיימו  המורים מדווחים כיממהרכזים ו

עי רצון מההורים היו שב 81%-מהמורים ו 86%נציין כי . פעולות מיוחדות משותפות להורים ולבני נוער

  במידה רבה או רבה מאד מימי השיא השבועיים. 

  

  מורים –התאמת תדירות הפעילויות השונות לתכנית העבודה  – 15לוח 

  

  "?את תכנית העבודהתאמה מידה תדירותה של הפעילות  "באיזו 
  (שיעור המשיבים) 

  מורים  

N  877  

התקיימו  
הרבה פחות 
מן הדרוש 

על פי תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת פחות 
מן הדרוש 

על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
בערך על פי 

תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת יותר  
מן הדרוש 

על פי תכנית 
 העבודה

התקיימו 
הרבה יותר  
מן הדרוש 

על פי תכנית 
 העבודה

  10  9  69  8  3  פעילויות  ספורט

  14  13  69  3  1  פעילויות אומנות

פעילויות  

  ערכיות  -חברתיות
1  5  75  9  10  

  8  4  71  11  5  בוקר של קריאה

  7  4  73  11  6  ימי שיא שבועיים 

  3  7  67  15  8  מופעי תרבות 

ביקורים 

  במוזאונים
36 13 46 2 3 

פעילויות העשרה 

שנרכשו והופעלו 

  בבית הספר

2  7  75  9  7  

  

  על פי מתווה התכנית קיומן בפועל של הפעילויות השונות בהשוואה לתכנוןלהתמונה המצטיירת בנוגע 

 ,, קריתוך בית ספריותהפעילויות כל הכי  דיווחו) 70%-מרבית המורים (כ. ראשית,  מעלה מספר מגמות
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, בוקר של קריאה, ימי שיא שבועיים ופעילויות ערכיות-החברתיותהפעילויות הספורט, האמנות, פעילויות 

. יתרה מזאת,  בין התכנית מתווהבתדירות המתאימה ל, התקיימו ההעשרה שנרכשו והופעלו בבית הספר

-17%( מהםשיעורים נמוכים בלבד וקיימו יותר פעילויות מן המתוכנן דיווחו כי הת מהמורים  27%-ל 5%

   בהשוואה לתכנון. ) מדווחים כי התקיימו פחות פעילויות פנים 4%

של שיעורים נמוכים יותר  מעלים –ת וביקורים במוזאונים ומופעי תרב –הממצאים ביחס לפעילויות חוץ 

: הביטחוני, עובדה שאינה מפתיעה לאור האילוצים שהכתיב המצב ה שתוכנןוואה למביצוע בפועל בהש

. התכנון) דיווחו כי התקיימו מופעי תרבות וביקורים במוזאונים על פי 46%-67%רק כמחצית מהמורים (

ורק  ) דיווחו כי התקיימו פחות פעילויות חוץ ממה שתוכנן23%-49%שיעורים לא מבוטלים מאנשי הצוות (

  תכנית.  כי התקיימו יותר פעילויות חוץ ממה שתוכנן על פי מתווה ה מהם דיווחו 5%-10%

  

  ממצאים איכותניים 

וסיפרו על הניסיון  -מרואיינים רבים הכירו בכך שמדובר בפעילות קיץ 'אחרת', שונה מקייטנות רגילות 

לשמור על רצף והמשכיות בין נושאים שנלמדו לאורך שנת הלימודים לבין התכנים ב'בית הספר של החופש 

איננה המקום להכנסת תכנים לימודים או ערכיים . ואולם מנגד הועלתה הטענה שתכנית קיץ 'הגדול

מוכרים, אלא מיועדת לכיף ולפעילויות חברתיות. וכך, בבתי ספר רבים הקפידו על הבחנה בין 'בית הספר 

של החופש הגדול' לבין בית הספר של שנת הלימודים, על ידי שימוש רב יותר בחומרי יצירה, מוזיקה, 

נים, אף כי לא התקיימו בבתי ספר רבים בשל הרמאדן והמצב ימי השיא המתוכנ משחקים והצגות.

[נסייג כי בחלק . טחוני, היוו הזדמנות להעברת תכנים חינוכיים תוך כדי הפנינג תוסס ושמחיהב

  ימו לפני שימי השיא בוצעו בפועל].מהמקומות הראיונות התקי

הפעילויות התוך ספריות התקיימו נראה כי   ות במסגרת התכנית,וית הפעילנושא תדירולסיכום 

, למעט ימי שיא והפעילויות מהמורים דיווחו כך) 70%( על פי מתווה התכנית  לתכנוןבתדירות המתאימה 

דיווחו כי התקיימו בהתאם ) 23%-49%(אשר לגביהם פחות אנשי צוות המשותפות עם הורים ובני נוער 

כי התקיימו  דווח לגביהן  –ת וביקורים במוזאונים ותרבמופעי  –פעילויות חוץ יוצאות דופן הן לתכנון. 

   . הביטחונימפתיעה לאור האילוצים שהכתיב המצב  לא, עובדה ןמהמתוכניעורים נמוכים יותר בש

 יחס בין פעילויות חוץ לפנים .3.2.2

'בתי ספר של החופש הגדול' עיקר הפעילויות בתכנית אמורות היו להתקיים  בין  שלעל פי תכנית העבודה 

כותלי בית הספר, אך חלקן התקיימו מחוץ לבית הספר. בין פעילויות חוץ אלה ניתן למנות ביקורים 

במוזיאון או בתיאטרון. בנוסף  בתי הספר הזמינו, מעת לעת ובהתאם למגבלות התקציב, מפעילים 

מההורים היו  55%רק מדיווחי ההורים עולה כי  פעלות ייחודיות אטרקטיביות בבית הספר.חיצוניים לה

מציג נתונים על  16לוח   .שבעי רצון במידה רבה או במידה רבה מאד מהיקף הפעילויות מחוץ לבתי הספר

מציג את דיווחי המורים ביחס להשפעת המצב  17ולוח למיקום הפעילויות  דיווחי רכזים ומורים ביחס

  על מיקומי הפעילויות.   הביטחוני
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  רכזים ומורים –מיקום הפעילויות ביום טיפוסי  :16לוח 

  "במהלך יום טיפוסי, היכן התקיימו הפעילויות השונות?"
  (שיעור  המשיבים)

 מורים רכזים  

N  374  877  

כל או רוב היום בתוך הכיתות 

 או במבנה
43  33  

חלק גדול מהיום בתוך הכיתות 

 או במבנה
20  32  

בתוך הכיתות ומחוצה להן 

 במידה שווה
35  33  

  2  2 חלק גדול מהיום בחוץ 

  0  0  כל או רוב היום בחוץ
  

  

  מוריםרכזים  –  הביטחוני: שינוים במיקומי הפעילויות בעקבות המצב 17לוח 

  
  ?"הביטחוני"באיזו מידה חלו שינויים במיקומי הפעילויות המקוריים בעקבות המצב 

  (שיעור  המשיבים)

  מורים  רכזים  

N  374  877  

לא חלו כלל שינויים במיקומי 

 הפעילויות 
47  43  

חלו שינויים מועטים במיקומי 

  הפעילויות
30  40  

חלו שינויים רבים במיקומי 

 הפעילויות
23  17  

  

חלק הארי של הפעילויות נערכו בתוך כי עולה דיווחי הרכזים והמורים למתווה התכנית, מבהתאם 

ווחו כי הפעילויות נערכו במשך כל או רוב היום בתוך מבנים ושליש מהם  די הרכזים מ 63%מבנים:  

בתוך מדווחים על חלוקה שווה בין מיקום פנים וחוץ. סוגי הפעילויות שתוכננו לא הכתיב בהכרח פעילות 

מבנים, ובהקשרים שונים אכן נשמעו קולות וביקורת של גורמים שונים על כך שלא התקיימו די פעילויות 

חייב  אשרחוץ.  ניתן אולי לייחס זאת, לפחות באופן חלקי, לאילוצים אשר הכתיב המצב הביטחוני 

ה ממחצית למעלמתקפים אפשרות זו:  18נגישות מיידות למרחב מוגן. הממצאים המוצגים בלוח 

 ) דיווחו על שינויים שחלו במיקומי הפעילויות בעקבות המצב הביטחוני57%) ומהמורים (53%מהרכזים (

מהרכזים דיווחו כי  93%אם כי רק פחות מרבע מהם דיווחו על קיומם של שינויים רבים מסיבה זו.   

  מחוץ לבית הספר.  התלמידים היו שבעי רצון במידה רבה או במידה רבה מאד מהפעילויות שנערכו
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 ממצאים איכותניים 

, כאשר רק חלק עיקר הפעילויות בתכנית נערכו בין כותלי בית הספראכן י העומק עולה כמראיונות 

כל בתי הספר  .מבתי הספר לקחו את התלמידים לפעילויות חיצוניות כמו ביקור במוזיאון או בתיאטרון

 ייחודיות אטרקטיביות בבית הספר. הזמינו, מעת לעת, מפעילים חיצוניים להפעלות

טחוני במהלך הקיץ, והצורך להישאר בקרבת מרחבים מוגנים, צמצם במידה ניכרת יהמצב הבללא ספק 

היכולת לצאת מחוץ לבית הספר או להזמין מפעילים חיצוניים . כמו כן, את היציאות מחוץ לבתי הספר

התלמידים המשתתפים בתכנית. בתי ספר שבהם שהוא פועל יוצא של מספר תה בתקציב, יה היתלוי

יכלו להעשיר ולגוון יותר את תכנית הפעילות, בהשוואה לבתי ספר  –הייתה נוכחות גבוהה של תלמידים 

  בהם הייתה נוכחות דלילה.

התומכים : הדעות וההעדפות של הצוותים החינוכיים, בין הפעלות חיצוניות לפנימיות, נמצאו חלוקות

את הילדים מחוץ לכותלי בית הספר מעת לעת, מדברים על הצורך לזמן לילדים חוויות בצורך להוציא 

- . טענה זו הודגשה ביתר שאת באזורים ברמה חברתיתצאות מהשגרה הבית ספרית המוכרתייחודיות היו

מנגד עלה החשש מלקיחת אחריות רבה מידי ומהסיכון הכרוכים ביציאה מחוץ לכותלי ; כלכלית נמוכה

בחלק מהמקומות עלה החשש משבירת גבולות  וכן הצורך להתחשב במגבלות התקציב. - רבית הספ

  .כתוצאה מבילוי בבריכה, לדוגמאתלמידים היכולים להיגרם -ובלבול ביחסי מורים

ואכן, בכל בתי הספר בחרו להביא הפעלות חיצוניות לתוך בית ספר (כדוגמת הפעלות של בלונים, ליצנות, 

והפעלות ספורט), מתוך מחשבה שכך תהיה יותר בקרה על אופי הפעילויות ושנדרשת מתנפחים, אנימציה 

, אחד הקשיים הבולטים בפעילויות המועברות ואולםיות למול הוצאת הילדים מבית הספר. פחות אחר

היא היכולת  –בין אם יוצאים לשם כך מכותלי בית הספר ובין אם לא  –על ידי מפעילים חיצוניים 

  .ההתאמה שלה לרמה ולגיל של הילדיםאת איכות הפעילות ומידת  מראשלהעריך 

כאשר  , בין כותלי בית הספר חלק הארי של הפעילויות נערכו) דיווחו כי 63%( הרכזיםמרבית ,  לסיכום

רק חלק מבתי הספר לקחו את התלמידים לפעילויות חיצוניות כמו ביקור במוזיאון או בתיאטרון. סוגי 

אכן נשמעו קולות וביקורת הפעילויות שתוכננו לא הכתיב בהכרח פעילות בתוך מבנים, ובהקשרים שונים 

חוני במהלך הקיץ, המצב הביט.  ללא ספק של גורמים שונים על כך שלא התקיימו די פעילויות חוץ

למעלה : במידה ניכרת את היציאות מחוץ לבתי הספר צמצםוהצורך להישאר בקרבת מרחבים מוגנים, 

כמו כן,  ) דיווחו על שינויים שחלו במיקומי הפעילויות בעקבות המצב הביטחוני.53%ממחצית מהרכזים (

תלויה בתקציב, שהוא פועל יוצא הייתה  היכולת לצאת מחוץ לבית הספר או להזמין מפעילים חיצוניים 

בד"כ התקציב שהקצה משרד החינוך להפעלת התכנית בבתי  - של מספר התלמידים המשתתפים בתכנית

 מצומצם מספר נרשמו שבהםספר - בתיבהספר איפשר פעילויות העשרה פנים וחוץ בית ספריות. ואולם, 

 ובהתאם, התקציבים צומצמוחילה, פועל השתתפו פחות תלמידים מאלה שנרשמו מלכתב, או שילדים של

 ו/או לצאת לפעילויות מחוץ לכותלי בית הספר. חיצוניים מפעילים להזמין היכולת הוגבלה

  

המליץ חלקם הדעות וההעדפות של הצוותים החינוכיים, בין הפעלות חיצוניות לפנימיות, נמצאו חלוקות: 

חוויות ייחודיות היוצאות  להםלזמן  כדי  הילדים מחוץ לכותלי בית הספר הוצאתם מעת לעת של על 

חשש מלקיחת אחריות רבה מידי ומהסיכון הכרוכים , אך אחרים העלו מהשגרה הבית ספרית המוכרת
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בכל בתי הספר בחרו להתחשב במגבלות התקציב. ואכן,  או נאלצו  ביציאה מחוץ לכותלי בית הספר 

שכך תהיה יותר בקרה על אופי הפעילויות מתוך מחשבה  ,להביא הפעלות חיצוניות לתוך בית ספר

הדבר לווה בקושי אשר  התבטא , ושנדרשת פחות אחריות למול הוצאת הילדים מבית הספר. ואולם

  היכולת להעריך מראש את איכות הפעילות ומידת ההתאמה שלה לרמה ולגיל של הילדים. בחוסר 

  

 ההתנהלות בתכנית ועל תכניה השפעת 'צוק איתן' על  3.2.3

  

על מנת לבחון באופן מבוקר את השפעתו של המבצע 'צוק איתן' על קיומן של הפעילויות השונות שתוכננו 

בעקבות המצב  פעילויות התכניתבשחלו למידת השינויים במסגרת התכנית, נשאלו כל הגורמים המעורבים 

  מציג נתונים אלה.  18לוח  . הביטחוני

  

 

  והורים רכזים מורים  –  הביטחוני: שינוים בפעילויות התכנית  בעקבות המצב 18לוח 

  ?", באיזו מידה הפעילות בתכנית התקיימה באופן סדירהביטחוניעל רקע  המצב "
  (שיעור  המשיבים)

  הורים  מורים  רכזים  

N  374  877  852  

הפעילויות התקיימו באופן 

סדיר במהלך מרבית או כל ימי 
83  80  76  

הפעילויות התקיימו באופן 

  סדיר רק בחלק מימי התכנית
15  18  15  

  9  2  2 כל או מרבית הפעילויות בוטלו 

  

:  מרבית הרכזים השפעה מוגבלת על קיום הפעילויות במסגרת התכנית הייתה הביטחונילמצב נראה כי 

הפעילויות במרבית או כל ימי התכנית ) דיווחו על קיום סדיר של 76%) וההורים (80%), המורים (83%(

 האזוריםשל כל או מרבית הפעילויות. לאור ההיקף הנרחב של  ןורק שיעורים בודדים דיווחו על ביטול

שהיו נתונים לאיומי טילים במהלך כל התכנית, יש בנתונים אלה כדי להצביע על  החשיבות שאנשי הצוות 

ניתן לשער כי בתי הספר אשר נאלצו לבטל את מרבית   מייחסים לשמירה על שיגרה.גם יחד והמשפחות 

זאת של טילים.  ומיידיסכנה אשר היו באיום רציף  לאזוריהפעילויות עקב המצב הביטחוני השתייכו 

לא השפיעו על מידת  הביטחוניוחו כי השינויים שחלו בתכנית בעקבות המצב ומההורים די 74% ועוד,

 7%בשביעות רצונם מהתכנית ורק  מסוימתדיווחו כי השינויים פגעו במידה  19%שביעות רצונם ממנה, 

  פגעו מאד בשביעות רצונם מהתכנית. הביטחונימההורים חשו כי השינויים שחלו בעקבות המצב 

  

  ממצאים איכותניים 

ההשפעה רה השפעה על תכניות הפעילות, אם כי, נראה כי למבצע 'צוק איתן' ניכ המרואיינים מתיאורי

במחוז דרום לא התקיימה פעילות  לאירועים. הקרבההייתה שונה בהתאם למיקום הגיאוגרפי, ולמידת 
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ימים בהוראת פיקוד העורף. בכל יתר המחוזות, בשל מבצע 'צוק איתן' בוטלו יציאות מחוץ לבתי  6במשך 

הספר, ואף התבטלו הפעלות מתחת לכיפת השמיים. הצוותים החינוכיים דאגו לשלב בתכנית הפעילות 

, מוגנים.  ואולםשל ירידה למרחבים  תרגוליםפעילויות הפגה, הרגעה והזדמנות להבעת רגשות, וכן בוצעו 

 .הצוותים החינוכיים פעלו על מנת למזער במידת האפשר את ההשפעה של מבצע 'צוק איתן'

  

על קיומן של הפעילויות על פי   מוגבלת בלבדהשפעה  הייתה הביטחונילמצב נראה כי  , לסיכום

על קיום סדיר יותר משלוש רבעי מהרכזים, המורים וההורים דיווחו   באופן כללי,המיקום הגאוגרפי. 

במרבית או כל ימי התכנית ורק שיעורים בודדים דיווחו על ביטולן של כל או מרבית של הפעילויות 

ימים בהוראת פיקוד העורף.  6לא התקיימה פעילות במשך בבתי הספר רבים באזור הדרום  . הפעילויות

ת יולויואף התבטלו הפע, בשל מבצע 'צוק איתן' בכל יתר המחוזות, בוטלו יציאות מחוץ לבתי הספר

הצוותים החינוכיים פעלו על מנת למזער במידת האפשר את ההשפעה , ואולם.  מתחת לכיפת השמיים

 של מבצע 'צוק איתן'.

  

 סדר היוםוהתנהלות  3.3

  

בתת פרק זה על פי מתווה התכנית, סדר היום לכל יום בתכנית נקבע ותוכנן מראש  על ידי וועדת ההיגוי. 

ייחסויות על כך, הת הביטחונייוצגו נתונים המתייחסים למידת הקביעות בסדר היום והשפעתו של המצב 

הגורמים השונים בנוגע לרמת המשמעת במהלך התכנית, היבטים הקשורים בהזנה ובהיבטים לוגיסטיים 

 שונים. 

 סדר יום  3.3.3

 הביטחונימידה שבה התנהלו הפעילויות על פי סדר יום קבוע והאם למצב להרכזים והמורים נשאלו 

 מציג נתונים אלה.   19השפעה על כך.  לוח  הייתה

  

  רכזים ומורים  – ביטחוניהמצב ה ו של השפעתו: קביעות בסדר היום במהלך התכנית  19לוח 

  (שיעור  המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  מורים  רכזים  

N  374  877  

באיזו מידה התנהלה הפעילות היום "

 ?"יומית על פי סדר יום קבוע
94 91  

 ביטחוניבאיזו מידה פגע לדעתך המצב ה"

  ?"ברמת הארגון של התכנית
13 10  
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הפעילויות התנהלה על פי סדר יום קבוע והמצב מראים כי אנשי הצוות סבורים כי  19הנתונים בלוח 

 זאת ועוד, מרבית אנשי הצוות,  .השפיע במידה מועטה בלבד על רמת הארגון של התכנית ביטחוניה

   רבה או רבה מאד מרמת הארגון בתכנית.  היו שבעי רצון במידה  ,מההורים 86%-מהמורים ו 88%

  

  ממצאים איכותניים 

שהוזמנו מראש, עדויות לגמישות בסדר היום, ולמעט פעילויות בראיונות העומק האיכותניים עלו 

נדמה כי סדר היום האופייני הוא  .ות ותכניות ייעודיות ליום שלמחרתבסיום של כל יום תוכננו פעילוי

פתיחה בקריאת בוקר או בפגישה קבוצתית שבמהלכן יידעו את התלמידים על סדר היום הצפוי. לאחר 

ערכיות. בסוף היום התקיימה -מכן התקיימו פעילויות שונות כדוגמת ספורט, יצירה ופעילויות חברתיות

  שיחת סיכום שבחלק מהמקומות היא כוללת גם עידוד להגעה ליום אחרי.

 רמת המשמעת 3.3.4

להנהיג בה  ניסיוןהתכנית 'בתי ספר של החופש הגדול' לא נועדה אמנם להיות קייטנה ויחד עם זאת נעשה 

מציג נתונים ביחס  20השנה. לוח בית הספר במהלך נהוג באווירה יותר קלילה וחווייתיות בהשוואה ל

 לדיווחי הגורמים השונים בנוגע לרמת המשמעת בתכנית.  

  רכזים  מורים  והורים –: רמת המשמעת במהלך התכנית    20לוח 

  ?"רמת המשמעת במהלך הפעילויות הייתהמה "
  (שיעור  המשיבים "גבוהה" או "גבוהה מאד")

  הורים  מורים  רכזים  

N  374  877  852  

  94 87  77 

  

אם כי יותר , מרביתם: ביחס לרמת המשמעת נשמעו קולות חיוביים בקרב אנשי הצוות וההוריםגם 

גבוהה או  הייתהרמת המשמעת במהלך הפעילויות סבורים כי ), 77%) מאשר ההורים  (94%הרכזים (

במידה רבה או במידה רבה  על שביעות רצון  דיווחו) 86%) וההורים (90%ורים (מומרבית ה גבוהה מאד

 . במהלך התכנית מאד מרמת המשמעת

 ממצאים איכותניים 

חלק מהמרואיינים דיווחו כי לא נתקלו בבעיות משמעת מיוחדות, מעבר למה שמוכר בשגרת הלימודים 

הרגילה. מרואיינים אחרים דווקא סיפרו על כך שאופי הפעילות במסגרת 'בית הספר של החופש הגדול' 

  יצר או השפיע על התנהגות שונה של התלמידים מכרגיל.

 המהנה והמשוחרר של הפעילות ב'בית הספר של החופש הגדול', הםחלקם סיפרו כי בשל האופי הפתוח, 

ומרואיינים אחרים דיווחו על כך שנתקלו בבעיות משמעת רבות  .נתקלו בפחות בעיות משמעת מכרגיל
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. לטענתם התכנית יצרה טשטוש גבולות דווקא בשל האופי הפתוח והלא רגיל של התכנית יותר מכרגיל

  תפקיד המורה. ובלבול בקרב התלמידים לגבי

  

  

 הזנה  3.3.5

עבור ארוחת עשר.   ניתנה אפשרות לתקציב הרכיבים הממומנים ע"י משרד החינוך וההורים במסגרת 

עפ"י מורכבת היות ל הייתהחייבת במסגרת תכנית לקבל התלמידים אמורים היו  הארוחה אותה 

 דיווחיםנתונים על מציגים  21-23ות לוחמוגדר מראש. ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות ובהרכב 

  . ההדרכה שניתנה לצוותמ, שביעות הרצון ממנה וארוחת העשרלבנוגע 

  

  רכזים ומורים –: הכנת ארוחת עשר 21לוח 

  ""מי הכין את ארוחת העשר?
  (שיעור  המשיבים ) 

  מורים  רכזים  

N 374  877  

 70  73 הן הגיעו מוכנות מספק מזון

הן הוכנו בבית הספר ללא 

  הילדיםעזרת 
18  21  

הן הוכנו בבית הספר בעזרת 

 הילדים
9  9 

  

על פי דיווחי  70%-(כ מזון לארוחת העשר ים של ספקיהבשירות בתי הספר בחרו להשתמשחלק גדול מ

הרכזים והמורים). בבתי ספר שבחרו להכין את הארוחות בעצמם, רובם עשו זאת ללא עזרת הילדים. רק 

  .מבתי הספר הילדים סייעו בהכנת הארוחות 9%ב 

  

  רכזים מורים והורים  –: שביעות רצון מארוחת עשר 22לוח 

  "באיזו מידה הילדים אהבו את ארוחת העשר?"
  (שיעור  המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד" ) 

  הורים  מורים  רכזים  

N 374  877  852  

 49  50 60 

  

רק כמחצית מהילדים, על פי דיווחי אנשי הצוות וההורים, אהבו את ארוחת הנתונים מראים כי 

במידה רבה מאד שבעי רצון במידה או מהמורים  52%-ומההורים  65% רק כי עוד עלה  העשר.

  מאיכות ארוחת העשר שניתנה לתלמידים. 
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  רכזים מורים  –: הדרכה בנושא הזנה  23לוח 

  (שיעור  המשיבים "כן" )

  מורים  רכזים  

N 374  877  

 93  76  "האם קיבלת הדרכה בתחום ההזנה?"

  "מספיקה? הייתההאם ההדרכה "

(שיעור המשיבים מקרב אלה שציינו כי 

  קיבלו הדרכה)

43  94  

  

אך בעוד  ) קיבלו הדרכה בנושא תזונה לקראת התכנית93%) וכמעט כל המורים (76%מרבית הרכזים (

 הייתהמהמורים סברו כי היא  94%שפחות ממחצית מהרכזים הביעו שביעות רצון גבוהה מההדרכה, 

  . מספיקה

  ממצאים איכותניים 

המזון סופק מהראיונות ניכר כי הייתה הקפדה על הנחיות משרד החינוך בעניין המזון שסופק לתלמידים. 

שאף הספיקה לארוחה נוספת לילדים שהיו על ידי ספקים חיצוניים, כשלרוב הייתה כמות מספקת, 

לאיכות בנוגע עלו קולות שונים  , דווח על תלמידים רבים שלא אכלו כלל. הרמדאןרעבים. בשל צום 

עקב  .אחרים הביעו אי נחת מאיכות האוכל בעוד ישנם מרואיינים שהביעו שביעות רצון גבוהה :המזון

יקו את כך במקומות שונים העדיפו לארגן את האוכל באופן עצמאי, ולא באמצעות ספקים, או אף הפס

 . קבלת השירות במהלך התכנית

 לוגיסטיקה  3.3.6

הרשות המקומית תפעיל את , על פי מודל ההפעלה של התכנית, וכפי שמתחייב ממתווה התכנית 

השירותים הנדרשים לקיים את התכנית בבית הספר, במתכונת דומה לזו שפועלת במהלך שנת הלימודים, 

רותי שי, התפעול השוטף של בית הספר (מנהלה, ניקיון, חשמל, מים, טלפון וכו')בכל הפרמטרים, לרבות 

ת סייעות רפואיות לתלמידים זכאים.  לוחות העמדו ביטוח תלמידים, הסעות תלמידים לזכאים, אבטחה

  גופים שהעבירו את הפעילויות והתארגנות לפעילויות חוץ. בנוגע להרכזים  מציגים דיווחי 24-25

  

  רכזים  –: הגופים שהעבירו את הפעילות במהלך התכנית   24לוח 

  "הפעילויות שלהלןמי העביר את "
  (שיעור  המשיבים) 
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  רכזים  

(N =374 ) 

 הפעילויות  נרכשו העביר אותן מורה/מדריך  
העביר אותן חלק 

מורה/מדריך וחלק 
  נרכשו

  35  10  55 פעילויות  ספורט

  33  8  58  פעילויות אומנות

  24  5  71  ערכיות  -פעילויות חברתיות 

  5  1  94  בוקר של קריאה

  32  29  38  ימי שיא שבועיים 

. עצמם הועברו ע"י המדריכים ממחצית מכל הפעילויות בתחומים השוניםם, למעלה על פי דיווחי הרכזי

-10%חייבו את מעורבותם של גורמי חוץ, רק אחוזים בודדים של פעילויות (פרט לימי שיא שבועיים אשר 

   ) נרכשו. כשליש מהפעילויות הועברו בחלקן ע"י אנשי צוות מקומיים ובחלקן נרכשו. 1%

  

  רכזים  –"ס  י: התארגנות לפעילויות מחוץ לב25לוח 

  "...מחוץ לבית הספרההתארגנות ליציאה לפעילויות "
  (שיעור  המשיבים) 

  רכזים  

N 374  
כרוכה בקשיים  הייתהלא 

  מיוחדים 
76  

  15 כרוכה במעט קשיים הייתה

  8 כרוכה בקשיים רבים  הייתה

  

   פיסיים  התנאים וה מההיגיינהשביעות רצון : 26לוח 

  "...באיזו מידה "
  (שיעור  המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד") 

  הורים  רכזים  

N 374  352  
 הניקיוןאתה שבע רצון מרמת 

 במהלך התכנית   וההיגיינה
 --  81  

הילדים שבעי רצון מהתנאים 

הפיסיים בהם התקיימו הפעילויות 

 השונות 

 --  89  
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) לא חוו 76%שמרבית הרכזים (מצביעה על כך  25-26התמונה העולה מהנתונים המופיעים בלוחות 

מהם מדווחים על קשיים רבים בהיבט זה. זאת  8%ורק  חוץקשיים מיוחדים בהתארגנות לפעילויות 

 וההיגיינה הניקיוןת מועוד, מרבית ההורים מדווחים כי הם שבעי רצון במידה רבה או רבה מאד מר

  .)89%מהתנאים הפיסיים בהם התקיימו הפעילויות (ו) 81%(

  

  

  ממצאים איכותניים 

  

כי חלק מקניית הציוד נעשתה באמצעות  נראה מבחינת היבטים לוגיסטיים מראיונות העומק עולה כי 

בחלק מהמקומות נטען כי היה תקציב שהתקבל וחלק מהציוד גם התקבל ישירות מהרשות המקומית. 

או שנטען כי התקצוב  התקצוב אינו מספיק לצרכי התכנית מספיק ציוד אך במקומות אחרים נטען כי

בכדי להתגבר על המחסור בציוד, עשו לפעמים  נאלצו למצוא פתרונות אחרים. לציוד לא הגיע בזמן ולכן

  .ת הספר שלא היו מיועדים לתכניתשימוש בחומרים של בי

  

מבחינת תחזוקה וניקיון, עולה כי בחלק מהמקומות הרשות המקומית נתנה את הפלטפורמה של 

אך בראיונות רבים סופר על קושי בכך שכוח העזר בבית הספר (סייעות,  ,התחזוקה, הניקיון וכד'

מזכירות ואבות בית) לא קיבלו שכר הקשור ישירות לתכנית ולכן לא היה שיתוף פעולה מצדם ואף 

. בחלק מהמקומות נמצא לכך פתרון נקודתי שהתבסס בעיקר על מחוות וממלאי מקום התקיימה שביתה.

תה הטענה כי משרד החינוך לא סגר את פרטים אלו עד הסוף ויש להגיע להסכם על אלה יםבנושאואולם, 

 קבוע.

  

שבעי  היו מהמורים) 91%-מהרכזים ו 94%( אנשי הצוותמרבית , התנהלות וסדר יוםנושא לסיכום 

 לרמת המשמעת נשמעו קולות חיובייםגם ביחס  .למדי שהתנהל באופן קבוע היוםרצון  מארגון  סדר 

מעבר למה שמוכר בשגרת , רמת המשמעת גבוההתארו ם כשמרבית) 77%(וההורים ) 94%( הרכזיםבקרב 

הפתוח והלא רגיל של הפעילות  היאופישדווקא סיפרו על כך  מסוימיםהלימודים הרגילה. מרואיינים 

בעיות  פחות חלקם תאר – השפיע על התנהגות שונה של התלמידים מכרגילהתכנית יצר או  במסגרת

  . בעיות משמעת רבות יותר מכרגיל דווקאדיווחו על אחרים  , משמעת מכרגיל

ן סופק על ידי ספקים המזועל פי דיווחי הרכזים והמורים)  70%( במרבית המקרים  בתחום ההזנה, 

מרואיינים שהביעו שביעות רצון גבוהה בעוד  היו לאיכות המזון: קולות שונים עלו בנוגע . חיצוניים

העדיפו לארגן את האוכל באופן כשליש מבתי הספר עקב כך,   אחרים הביעו אי נחת מאיכות האוכל.

בנוגע לציוד עלו   קבלת השירות במהלך התכנית. עצמאי, ולא באמצעות ספקים, או אף הפסיקו את

ציוד אך במקומות אחרים נטען כי התקצוב אינו  בחלק מהמקומות נטען כי היה מספיק קולות שונים:

  או שנטען כי התקצוב לציוד לא הגיע בזמן ולכן נאלצו למצוא פתרונות אחרים.  מספיק לצרכי התכנית
  

, עולה כי בחלק מהמקומות הרשות המקומית נתנה את הפלטפורמה של מבחינת תחזוקה וניקיון

ר בבית הספר לא קיבלו שכר הקשור ישירות לתכנית שנבעו מכך שכוח העז תוארו קשייםהתחזוקה, אך 

היו שבעי רצון מרמת  מרבית ההורים עם זאת, הסקרים הראו כי . מצדם לא היה שיתוף פעולהולכן 
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בהם  מהתנאים הפיסיים ) גם סברו  כי הילדים שבעי רצון 89%מרביתם (ו )81%( וההיגיינה הניקיון

 .התקיימו הפעילויות

  מהתכנים ומסדר היוםשביעות הרצון  3.4

מענה חינוכי ערכי לילדים בחופשת הקיץ   המרכזיים להצלחתה של התכנית בהקניית  אחד הפרמטרים

לשם כך בחן המחקר בפריסה ארצית בשנת תשע"ו. המלא שומה יהינו הצפי להמשכה של התכנית עד לי

ההשפעות הנתפסות של התוכנית על משתתפיה וסביבתה, בהתאם לציפיות הנגזרות ממטרות הנוכחי את 

ביישום התכנית בפועל ומידת השפעתם על  שינויים בלתי צפויים ובלתי מתוכננים נבחנו התכנית. בנוסף, 

 עמדות הגורמים השונים כלפיה. 

 פעילויות השונותמההתלמידים ושביעות רצון   השתתפות .3.4.1

נבחנו מידת השתתפותם של התלמידים בפעילויות  לשביעות רצון התלמידים מפעילויות התכנית  כמדדים

כפי שדווחו ע"י הרכזים והמורים ודיווחי כל הגורמים ביחס לתפיסותיהם את שביעות רצון התלמידים 

  מציגים נתונה אלה.  27-28מהפעילויות השונות. לוחות 

  

  רכזים ומורים  – בפעילויות השונותהשתתפות התלמידים   :27לוח 

  מידת השתתפותם של התלמידים בפעילויות השונות..." הייתה"מה 
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  מורים   רכזים  

N 374  877  

  97  99  פעילויות  ספורט

  96  98  פעילויות אומנות

  -ערכיות  -פעילויות חברתיות 

  תכנים חברתיים ערכיים 

97  91  

  81  91  בוקר של קריאה

  94  98  ימי שיא שבועיים 

  92  97  מופעי תרבות 

  89  86  ביקורים במוזאונים

פעילויות העשרה שנרכשו 

  והופעלו בבית הספר
98  94  

פעילות משותפת להורים 

  וילדים בסימן "קשר משפחתי"
86  81  

משותפת לילדים ונוער פעילות 

בסימן "מעורבות חברתית 

  בקהילה"

88  89  
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   , מורים והורים רכזים –שביעות רצון  התלמידים מהפעילויות השונות  – 28לוח 

  שביעות הרצון של  התלמידים מהפעילויות השונות..." הייתה"מה 
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  הורים  מורים  רכזים  

N 374  877  852  

  88  96  96  פעילויות  ספורט

  81  94  95  פעילויות אומנות

תכנים   -ערכיות  -פעילויות חברתיות 

  חברתיים ערכיים 

93  88  85  

  73  70  80  בוקר של קריאה

  80  89  94  מופעי תרבות 

  69  84  90  ביקורים במוזאונים

פעילויות העשרה שנרכשו והופעלו 

  בבית הספר
91  88  82  

  82  93  96  ימי שיא שבועיים 

פעילות משותפת להורים וילדים 

  בסימן "קשר משפחתי"
93  89  66  

פעילות משותפת לילדים ונוער בסימן 

  "מעורבות חברתית בקהילה"
91  87  62  

  

עולות מספר  מהנתונים בנוגע להשתתפותם של הילדים ומידת שביעות הרצון שלהם מהפעילויות השונות

השתתפות בשיעורים מרשימים של התלמידים במרבית מסקנות. ראשית, אנשי הצוות מדווחים על 

) למעט פעילויות משותפות להורים ולבני נוער, שם נרשמו שיעורי השתתפות 90%-(למעלה מהפעילויות 

). יתרה מכך, הרכזים והמורים מדווחים 81%-89%אם כי עדיין גבוהים למדי ( מעט נמוכים יותר

מהרכזים  80% ולגביומעלה) למעט בוקר של קריאה,  84%ילדים היו שבעי רצון ממרבית הפעילויות (שה

: דיווחי ההורים מעלים תמונת מעט שונה. עם זאת, מהמורים דיווחו שהילדים נהנים ממנו 70%ורק 

לויות לפעי 62%-88%(פעילויות השונות ים סבורים כי ילדיהם נהנו מהשיעורים נמוכים יותר של הור

זכו לרמות הנמוכות ביותר של אהדה בעיני כשהפעילויות המשותפות עם ההורים ובני הנוער השונות) 

  דים, לפחות על פי דיווחי ההורים. יהתלמ

מההורים מדווחים כי ילדיהם היו שבעי רצון במידה רבה או  75%בנוסף, מניתוחי הסקרים עולה כי 

מדווחים כי ילדיהם היו שבעי הרצון במידה רבה או  מהם   85% -ו  במידה רבה מאד מסוגי הפעילויות

 רבה מאד מהזמן שהוקדש למנוחה. 

 מאיכות התכנים וממגוון הפעילויות המורים וההורים רצון  שביעות .3.4.2
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מציג   29המורים וההורים נשאלו לשביעות רצונם ביחס לאיכות התכנים ומגוון הפעילויות בתכנית. לוח 

  נתונים אלה. 

  

  

  

  

  מורים והורים  –שביעות רצון  מאיכות וממגוון הפעילויות : 29לוח 

  "באיזו מידה אתה שבע רצון מ..."
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  הורים  מורים  

N 877  852  

  78  86 איכות התכנים המועברים   

  77  83 איכות הפעילויות  

  68  79 מגוון הפעילויות 

  

המורים תופסים את איכות התכנית והפעילויות ואת מגוון הפעילויות בצורה חיובית יותר נראה כי 

רצון במידה לא מבוטלת מהיבטים אלו של  שבעימאשר ההורים, אם כי גם המורים וגם ההורים 

ולות מדווחים על שביעות רצון רבה או רבה מאד מפע מהמורים 76%-מהרכזים ו 80%בנוסף, . התכנית

  ההעשרה ומופעי התרבות שנרכשו ע"י הרשות. 

 

  ממצאים איכותניים 

מראיונות רבים עולה כי התכנית מאופיינת במגוון פעילויות איכותיות וזאת על אף שעלותה להורים 

התכנית נתפסת בעיני רבים כמהווה פתרון הולם לצורך של נמוכה מאוד ביחס לתכניות קיץ אחרות. 

שכן היא מספקת הווי חברתי, עניין, כיף והנאה לתלמידים. יתרון  ה לילדיהםההורים למצוא תעסוק

התלמידים נמצאים במקום מוכר ועם צוות מוכר וכך נשמרת שנוסף העולה מן הראיונות הוא בכך 

מרואיינים רבים סיפרו כי המסגרת אליה הם רגילים ואף יתרה מכך הקשר בין הילדים למורים מתחזק. 

הם מספרים שהילדים  השונות. ומהפעילויותהם מרגישים שהתלמידים מאוד נהנו מהתכנית העשירה 

לא השתעממו ואהבו בייחוד את פעילויות הספורט והאומנות, וכן סיפרו כי הילדים הפגינו עניין רב 

  .ואשר לכן רמת ההשתתפות בתכנית הייתה גבוהה –בהפעלות חיצוניות 

ערכיות לבין פעילויות כיף והנאה עדיין -יחד עם זאת, עולה כי על אף הניסיון לשלב בין פעילויות חינוכיות

. דבר זה גם מתקשר לכך שבראיונות סופר כי בולטת הייתהבית ספריות התחושה כי מדובר בפעילויות 

באותם מקרים שבהם היקף  .אחת מנקודות התורפה העיקריות של התכנית היא היעדר פעילויות חוץ

פעילויות החוץ היה מצומצם, אם בכלל, עלה קושי לגוון ולעניין את הילדים. בנוסף, עלו טענות כי חלק 

 .מהלך השנהדי והותר במהתכנים שהופיעו בתכנית הם נושאים שכבר עסקו בהם 
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 השתתפות הורים בפעילות משותפת .3.5

מהורים מדווחים כי לפחות מחצית מההורים  54%-מהרכזים ו 56%תוצאות הסקרים מעלות כי 

מהמורים מדווחים על שביעות  79%השתתפו ביום הפעילות המשותף שהתקיים להורים ולתלמידים. 

  רצון רבה או רבה מאד מהפעילויות עם ההורים. 

בתכנים היבטים הקשורים  - : יישום התכנית והפעלתה 3סיכום פרק 

 ובפעילויות בתכנית

   . ה של התכניתתיישום והפעלביחס להיבטים הקשורים להפרק הנוכחי מתאר תמונת מצב ושביעות רצון 

 ובלוח זמנים צפוף במיוחד. נעשתה במהלך מהיר זו  המרואיינים מתארים כי ביחס לבניית התכנית, 

וחוסר הניסיון של הצוותים החינוכיים בהפעלת תכניות חינוכיות בלתי פורמליות,  ראשוניותה של התכנית

והתאמות שינויים אלתורים של הרגע האחרון  ויצרו  –יחד עם האילוצים שנגרמו בשל מבצע 'צוק איתן' 

לבתי הספר ניתן מרחב גמישות רב למדי, במסגרת הכללית שהוגדרה, בקביעת ניכר כי   .תוך כדי פעולה

אחרים ציפו להכוונה משמעותית  אהבו גמישות זו, חלק מבתי הספר אך בעוד ש תכנים והפעילויותה

לרשויות המקומיות ישנו תפקיד מרכזי בהובלת התכנית כי  עולה גם מהראיונות . וממוקדת יותר

נית עיקר נטל פיתוח וכתיבת התכניות נפל על רכזי התכ אך ניכר כי ה, ובקביעת התכנים והפעילויות ב

   .בבתי הספר

  64%(כך על פי  בין  כותלי בית הספר ונערכ ןמרבית תכנית מעלה כימסגרת הב ות הפעילוימאפייני  בחינת 

, למעט ימי שיא והפעילויות המשותפות על פי מתווה התכנית  לתכנוןתדירות המתאימה וב מאנשי הצוות)

, דיווחו כי התקיימו בהתאם לתכנון) 23%-49%(לגביהם פחות אנשי צוות עם הורים ובני נוער אשר 

האילוצים  בעיקר עקב לגביהן דווח  כי התקיימו בשיעורים נמוכים יותר מהמתוכנן, ופעילויות חוץ, 

מוגבלת על קיום הפעילויות השפעה  הייתה ביטחונילמצב ה עוד עלה כי.  ביטחונישהכתיב המצב ה

) דיווחו על קיום סדיר של 76%) וההורים (80%), המורים (83%מרבית הרכזים (  במסגרת התכנית:

הפעילויות במרבית או כל ימי התכנית ורק שיעורים בודדים דיווחו על ביטולן של כל או מרבית 

 – דיפרנציאלית  על קיומן של הפעילויות על פי המיקום הגאוגרפי. בנוסף, למצב הבטחוני היתה הפעילויות

 6תקיימה פעילות במשך לא הית המחוזות בוטלו רק יציאות מחוץ לבתי הספר אך במחוז הדרום במרב

 ימים בהוראת פיקוד העורף. 

 94%( מארגון  סדר היוםהן שבעי רצון   אנשי הצוות והרכזים היוניכר כי , תנהלות וסדר יוםבנוגע לה

 לרמת המשמעת נשמעו קולות חיובייםגם ביחס . שהתנהל באופן קבוע למדי ,מהמורים) 91%-מהרכזים ו

רמת תארו  ), 77%) מאשר ההורים  (94%אם כי יותר הרכזים (, בקרב אנשי הצוות וההורים כשמרביתם

 , בתחום ההזנה. בעיות משמעת רבות יותר מכרגיל דווקא ארו ושת היו מקרים   כי אם, המשמעת גבוהה

היו שבעי רצון מההורים  65%-מאנשי הצוות ו 52%רק  :הדעות בקרב אנשי הצוות וההורים היו חלוקות

ולא באמצעות ספקים, או  כשליש מבתי הספר העדיפו לארגן את האוכל באופן עצמאי, . ארוחת העשרמ

בחלק מהמקומות : בנוגע לציוד עלו קולות שוניםגם   אף הפסיקו את קבלת השירות במהלך התכנית.

או שנטען כי  נטען כי התקצוב אינו מספיק לצרכי התכנית נטען כי היה מספיק ציוד אך במקומות אחרים

, עולה כי בחלק מבחינת תחזוקה וניקיוןהתקצוב לציוד לא הגיע בזמן ולכן נאלצו למצוא פתרונות אחרים. 
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תוארו קשיים שנבעו מכך שכוח מהמקומות הרשות המקומית נתנה את הפלטפורמה של התחזוקה, אך 

 . מצדם הקשור ישירות לתכנית ולכן לא היה שיתוף פעולה העזר בבית הספר לא קיבלו שכר

, בצד היתרון של מספקת הווי חברתי, עניין, כיף והנאה לתלמידיםה  כמסגרתהתכנית נתפסת בעיני רבים 

התלמידים במקום מוכר ועם צוות מוכר וכך נשמרת המסגרת אליה הם רגילים ואף יתרה מכך שהות 

ים של השתתפות בשיעורים מרשימ מצביעים על  ממצאי הסקריםהקשר בין הילדים למורים מתחזק. 

למעט פעילויות משותפות להורים ולבני נוער, שם נרשמו , )90%- (למעלה מ התלמידים במרבית הפעילויות

יתרה מכך, הרכזים והמורים . )81%-89%(כי עדיין גבוהים למדי  אם ורי השתתפות מעט נמוכים יותרשיע

בוקר של קריאה, אם כי פחות  מ ,ומעלה) 84%( שהילדים היו שבעי רצון ממרבית הפעילויותמדווחים 

של אהדה בעיני הפעילויות המשותפות עם ההורים ובני הנוער זכו לרמות הנמוכות ביותר ולדברי ההורים, 

מרואיינים רבים סיפרו כי הם מרגישים שהתלמידים מאוד . לפעילויות השונות) 62%-88%( התלמידים

   השונות. ומהפעילויותנהנו מהתכנית העשירה 

ערכיות לבין פעילויות כיף והנאה עדיין -יחד עם זאת, עולה כי על אף הניסיון לשלב בין פעילויות חינוכיות

. דבר זה גם מתקשר לכך שבראיונות בולטת הייתההייתה התחושה כי מדובר בפעילויות בית ספריות 

 כי אחת מנקודות התורפה העיקריות של התכנית היא היעדר פעילויות חוץ. סופר 
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היבטים  -  יישום התכנית והפעלתה: 4פרק 

  הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית
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יישום והפעלת התכנית  מערבים  בעלי תפקידים שונים, ובכללם מנהלי בתי ספר, על פי מתווה התכנית, 

  רכזים, מורים ומדריכים, וקבלנים חיצוניים. 

שולם , בעדיפות ראשונה מצוות ביה"ס, שמקיים את התכנית, מונה רכז לניהול התכניתשר בכל בית ספר א

לו שכר בגין עבודתו בתכנית. מנהל ביה"ס רשאי לבחור אם לשמש בעצמו כרכז בתכנית בתמורה לקבלת 

תפקיד זה רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום בשכר כאמור. 

ריך לתפקיד מורה/מד שנות הוראה לפחות. 3החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת ובעל ותק של 

 או  מורה מצוות ביה"ס /בי"ס אחר שישולם להם שכר בגין עבודתם בתכניתבתכנית קיימות שתי חלופות: 

מדריך ראשי בעל ניסיון בעבודה עם נוער, שהוא סטודנט להוראה/סטודנט/מדריך מתוך  –שני מדריכים 

י"ב שהשתתף -ת י'מאגר תכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת, בליווי מדריך מסייע צעיר שהוא בוגר כיתו

 וועדת ההיגוי מעודדת בקורס הדרכה של משרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער כלשהיא.  

   ומעניקה להם עדיפות בהשתתפות על פני מורים אחרים .  מורים מביה"ס להשתתף בתכנית

בשכר. משרד  סף למפעיליםמתנדבים לסיוע בהפעלת התכנית, בנו גייסה ועדת ההיגוי על פי המתווה, 

ייע לרשויות בחיבור עם ארגונים גדולים של מתנדבים, בהפעלת בני נוער שפעילותם תוכר החינוך אמור לס

עמיד המשרד לרשות פעילות מלהם כחלק מחובותיהם לתעודת בגרות, תנועות נוער, ארגוני נוער ועוד. כן 

את התכנית בבתיה"ס  יטה להפעיל מחלאם הרשות ף נקבע כי ולבס הקיץ כוח עזר שיש לו חלק בתקצובו.

פרק  בצרכי האוכלוסיות היעד שבתכנית. להתחשב עד כמה שניתן עליה בעצמה ולא באמצעות גוף מפעיל, 

זה מתאר היבטים שונים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית ובכללם, השיקולים שעמדו בקביעת  

תכנית מנקודת מבטם של ההורים, מאפיינים מרכזי התכנית והעמדות כלפי תפקודו, הדמות האחראית ב

  החיצוני.  מפעילותפקוד הצוות המפעיל בשטח, והיבטים הקשורים ב

  

 השיקולים בקביעת מרכז התכנית  4.1

  

  ממצאים איכותניים 

  

 מנהלי בתי ספר רבים החליטו להיענות לבקשה לרכז את התכנית בעצמםמדיווחי  המרואיינים עולה כי  

מתוך כך שייחסו חשיבות לתכנית ולערכיה, וכן מתוך ההבנה שעצם קיום התכנית בבית הספר ידרוש את 

. נדמה גם כי ית באופן מלא ויקבלו תגמול על כךמעורבותם ממילא, ועל כן עדיף שיהיו מעורבים בתכנ

י הספר הרצון להיות בשליטה על המתרחש בשטח בית הספר קשור אף הוא למוטיבציה של מנהלי בת

  לרכז את התכנית.

  

. ויש גם בשל העומס הרב הרובץ עליהם בשגרהבחרו כך מנהלי בתי ספר שבחרו לא לרכז את התכנית 

סיבות נוספות שהועלו בנוגע לאי שלא להיכנס לתכנית. מהסתדרות המורים שקיבלו הנחיות כאלו 

במנוחה לפני תחילת שנת  צורךהרצון לרכז את התכנית הן התחושה כי זה לא משתלם כלכלית וכי ישנו 

. ישנם מנהלי בתי ספר שהעדיפו לא לרכז את התכנית בשל הרצון לאפשר למורים לקחת הלימודים
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במקומות שבהם מנהל  אחריות וזה גם המסר ששודר מאגף החינוך ברשות המקומית במקרים מסוימים.

  .מעורב במידת הצורך בית הספר לא ריכז את התכנית, הוא סייע בבחירת הרכז, ואף היה

  

 שביעות רצון שלו וממנו -  התכנית רכז  4.2

  איכותניים  מממצאים

מראיונות שונים עולה שביעות רצון רבה של מורים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי ספר מהרכזים 

הרכזים הפגינו אחריות רבה, שהיה ניתן לסמוך עליהם וכי הם סייעו ותמכו בצוות כשמספרים כי 

אך כאמור רכזים רבים  .לטתם לרכז את התכניתנדמה כי גם רכזים רבים, שבעי רצון מהח .המדריכים

ודבר זה בולט אף יותר כאשר מדובר ברכזים שהינם מנהלי בתי  גם מציינים כי העומס עליהם היה רב

  ספר. 

. צורך זה בלט יותר בקרב היה רצון לקבל יותר הכנה לתכנית ולתפקידמהראיונות עם הרכזים עולה כי 

רכזים שאינם מנהלים למול מנהלים שהם רכזים ועל כן מיומנים יותר בהפעלת פרויקטים ותכניות בבית 

לניהול התקציב של  בהתייחסמנהל בית ספר)  םרכזים (שאינצורך זה היה נוכח במיוחד בקרב הספר. 

 ר מוקדם ממה שנעשה.גם הצורך בהתארגנות והערכות לתכנית בשלב יותעלה  התכנית. 

  מנקודת המבט של ההורים הגורם האחראי בשטח  4.3

  

 פנו הדמות אליה הייתהם הדמות האחראית בתכנית, כלומר, מי  מי שימש מבחינתההורים נשאלו  

מנהל אגף  3%רכז בית הספר,  31%, מדריך הקבוצה של הילדציינו  את  53%בבקשות או בבעיות שונות.

  . חינוך רשותי. אחוזים בודדים אחרים ציינו את צוות בית הספר, מזכירות בית הספר ומחנכ/ת הילד

 

 הצוות המפעיל 4.4

 

 מורים לעבוד בתכניתההמוטיבציה של השיקולים בבחירת הצוות המפעיל,  4.4.1

 

  ממצאים איכותניים 

כאשר שבצוות היו חברים יותר מורים בהשוואה למדריכים חיצוניים, בראיונות רבים דווח על כך 

המדריכים  מסוימות כדוגמת ספורט או אומנות.המדריכים החיצוניים יועדו בדרך כלל לפעילויות 

וות גם בני שירות לאומי החיצוניים היו סטודנטים להוראה, מד"צים וכן בחלק מהמקומות היו בנוסף לצ

קושי בהעסקת מד"צים מבחינת הסדרים שנעשו עם גם , עלה בחלק מהראיונות . יחד עם זאתככוח עזר

  משרד החינוך ועל כן מסופר שבהרבה מקומות לא שולבו בני נוער בהדרכה. 

השיקולים המרכזיים שעמדו בבחירת הצוות המפעיל הם יכולותיו של הצוות, כדוגמת יכולת שליטה על 

פגנת ה ,ב')-היכרות עם תלמידי השכבה הצעירה (א'האמון שרוחש להם מנהל בית הספר, התלמידים, 

יחס חם ואהבה לילדים וכן רצונם לעבוד בתכנית. כך גם צורפו מורים של חינוך מיוחד מתוך הכרה 

  . הייחודית בתרומתם
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בהם   ,מעטים ,מקריםאם כי היו גם  להצטרף לתכניתשרצו רבים דווח על מורים במרבית המקומות 

בשל תיאום המס  חלק מהמורים טענו שלא משתלם להם לעבודדיווח על קושי לגייס מורים לתכנית. 

  .הרמדאןבמגזר דוברי הערבית עלה הקושי לגייס את המורים בשל הנדרש מהם ו

. מורים גם מספרים כי אהבו את מורים רבים מרוצים מבחירתם לעבוד כמדריכיםמהראיונות עולה כי 

נוי שבין היותם מורים למדריכים, כך שיכלו לחוות צורת יחסים אחרת,  פחות פורמלית, עם השי

בין היותם מורים להיותם  התלמידים שלהם. מורים אחרים מספרים שהתקשו לעשות את השינוי

 .מדריכים

 

   הכנת הצוות 4.4.2

  מציג נתונים אלה.  30בנושאי ביטחון ובטיחות. לוח שקיבלו הדרכה ביחס להרכזים בסקרים נשאלו 

  

  רכזים  –: הדרכה בנושאי ביטחון ובטיחות  30לוח 

  (שיעור  המשיבים "כן" )

  רכזים  

N 374  

האם קיבלת   
  הדרכה בתחום?

האם ההדרכה 
  מספיקה? הייתה

(מקרב אלה 
שציינו כי קיבלו 

  )הדרכה

  93  97 בטיחות

  94  97  ביטחון

  

  ומרביתם סברו כי היא הספיקה. בטיחות וביטחון  יבנושא הרכזים קיבלו מרבית נראה כי 

  

   ממצאים איכותניים

  

היה מפגש הכשרה של מנהלי בית הספר לקראת  : מהראיונות עולה כיהכנת רכזים ומנהלי בתי ספר

כדוגמת ביטחון, התארגנות, לוגיסטיקה  - הכנת התוכנית שעסק במגוון נושאים בעיקר טכניים

צוין בהקשר זה כי רצוי להפריד בין רכזים שהם מנהלי בתי ספר לבין כאלו  .ולא תכניים –ותקציבים 

דרך חוברת ההפעלה  שלא, כי ההכשרה הנדרשת שונה. דווח כי מרבית ההכשרה שניתנה לרכזים הייתה

  . עלה צורך בהדרכה נוספת ויסודית יותר לתכנית. ואתר האינטרנט

. במפגשים בית ספרית במפגשים עם הרכזים הכנת הצוות נערכה ברמה :הכנת המורים והמדריכים

אלה עסקו בתכנים, בנהלי משמעת ושיבוצים. חלק מהמרואיינים טענו כי ההכנה הייתה מספיקה. ואילו 

  . תקציב מיוחד לצורכי ההכנה לתכניתאחרים הביעו צורך בהכנה רחבה יותר; כמו כן, עלה צורך בהגדרת 

  



 

77  

 

 

 היקפי השעות שהוקדשו לתכנית ותגמולי הצוות  4.4.3

 ממצאים איכותניים 

חברי הצוות הקדישו זמן להיערכות ותכנון התכנית בימים לפני שהחלה ובמהלכה (בסיומו של כל יום) 

מרואיינים רבים טוענים כי לא קיבלו תגמול עבור ההערכות והתכנון שעות בסה"כ.  15עד  5-בהיקף של כ

ישנם מורים שטענו כי התגמול בגין התכנית הולם. אחרים טענו  ל עבור הביצוע בפועל.לתכנית אלא רק ע

 שהתגמול שקיבלו בגין התכנית לא שיקף את המאמץ שהשקיעו.

 20-ל 8בראיונות שונים דווח כי היקף השעות שהוקדש להכנת התכנית על ידי הרכזים, נע בין  4.5.1

(בדרך כלל כחודש לפני התכנית) ועד לביצועה. שעות שבועיות מרגע שהתקבלה ההחלטה על התכנית 

את מידת  לא הולםומדי  היה מועט ת התכניתהכנ שקיבלו לצורךהיקף השעות לטענת מרואיינים רבים 

לא ניכר הבדל בהיקף השעות שהשקיעו מנהלי בית ספר שריכזו את התכנית לבין   .השקעתם בתכנית

גם על השקעה רבה שנדרשה לא רק בהכנה מראש לתכנית סופר בראיונות בנוסף,  רכזים שאינם מנהלים.

עלו גם תלונות על כך שהעומס הרב שהוטל על הרכזים וההשקעה ו לא גם על היערכות תוך כדי פעילותא

 היערכותב פעילותהאלא גם תוך כדי  ,לא רק בהכנה מראש לתכנית - שנדרשה בתכנית היו מעבר לצפוי

  .מיום ליום

 

 ושל הצוות שביעות הרצון מהצוות 4.4.4

מהמורים  90%מאיכות הצוות.  ה מאד בשבעי רצון במידה רבה או במידה רהיו ) 87%(ההורים מרבית 

מההורים מדווחים כי ילדיהם הביעו  87%- מרמת המדריכים והביעו שביעות רצון רבה או רבה מאד 

  שביעות רצון רבה או רבה מאד מהקשר שלהם עם המדריכים. 

  ממצאים איכותניים 

. בעיקר ספר ומנהלי מחלקות חינוך הביעו שביעות רצון רבה מהצוות ומהרכבו ירכזים, מנהלי בת

.  גם חברי הצוות עצמם הביעו שביעות רצון מעבודת הצוות .מהעובדה שהצוות הורכב ברובו ממורים

ים בין חברי הצוות כאשר כל אחד מחברי הצוות ימורים רבים מדווחים על שיתוף פעולה ועבודת צוות פור

תרם מתחום ההתמחות שלו. השיתוף בא לידי ביטוי בהחלפת רעיונות ותכנון במפגשים היומיים שקיימו 

 ביניהם. 

בכך  מהראיונות עולה כי העובדה שמורים מבית הספר מעורבים בתכנית, נתפסת כיתרון מהותי

ם והם נתפסים כסמכותיים יותר בעיני התלמידים. התכנית שלמורים יש היכרות מוקדמת עם התלמידי

. פורמלימאפשרת היכרות הדדית בין התלמידים למורים, מנקודת מבט חדשה, הכרוכה במפגש הבלתי 

. במהלך שנת הלימודים נטען כי נקודת מבט חדשה זו תתרום להמשך היחסים בין המורים לתלמידים

 בית הספר נאמנות גבוהה יותר ממדריכים חיצוניים לבית הספרבנוסף לכך, מרואיינים טענו כי למורי 

כי מעורבותם של חברי הצוות בתכנית משפרת את תדמיתו של בית בנוסף עלתה הטענה  .ולתלמידים

  הספר בקהילה.
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 , משום שצוות בית הספרטענות נגד שילובם של מורים בצוות של התכניתעם זאת, עלו בראיונות גם 

משום שעל הצוות מוטל עומס רב בשגרת העבודה שלו, או משום הצורך  , אינו מורגל לעבודה מסוג זה

על מנת להתגבר על העומס הוצע לשלב בין מורים לחברי צוות אחרים כדוגמת  בשינוי דפוסי עבודה.

  .מד"צים וסטודנטים

  

  

  

 חיצוני להפעלת התכנית מפעיל 4.5

   איכותניים ממצאים

רשויות מקומיות רבות שביקרנו בהן בחרו להפעיל את התכנית באמצעות  -  מפעילשל התחומי האחריות 

חיצוני, אשר היה אחראי להיבטים מנהלתיים, כמו אספקת מזון, ציוד וחומרים, וארגון הקשר עם  מפעיל

  מפעילים ופעילויות חוץ.

  

כשהעיקריים  מפעילבחירת השיקולים שונים עלו בראיונות השונים לגבי  - מפעילהשיקולים בבחירת ה

המחיר שהציע. בראיונות רבים מסופר כי נערך מכרז בין ו בהפעלת תכניות דומות בהם היו ניסיונו 

תו בפרויקטים אחרים. וקבלנים חיצוניים ובחלק מסופר כי הרשות בחרה במתנ"ס ללא מכרז בשל מעורב

ולא עשו  מפעילבזמן לא התעמקו בבחירת היחד עם זאת, נטען בראיונות שונים, כי לעיתים בשל מחסור 

 . מפעילמחקר מקיף בנוגע לניסיון קודם ובנוגע ליכולות ה

  

עולה תמונה שונה בנוגע מראיונות שונים  - ,  לקחים הופקו לקיץ הבא החיצוני מפעילשביעות הרצון מה

רצון ומספרים שהיה מעורב ודאג לכל  ותשבעהביעו כאלו ש כשיישנםהחיצוני,  מפעיללשביעות הרצון מה

בעיה שהתעוררה, וזאת על אף לוח הזמנים הצפוף של התכנית וההכנה אליה. במקומות אחרים עלתה 

עביר את הטענה כי הקבלנים החיצונים יקרים וכי לא הייתה שקיפות כספית מצדם ועל כן היה עדיף לה

בגין אילו הפעלות נכללות בתקציב, וכן  מפעילה מסופר גם על  ויכוחים עם התקציב לבית הספר ישירות.

מתואר כי במקום להקל על הצוות, שרשרת התפעול התארכה ודווקא העמיסה על הצוות שכן נוצרו 

החיצוני לא  מפעילקצרים בתקשורת, סחבת וטרטור. עוד עולה כי לעיתים רמת הפעילויות שהביא ה

באופן כללי מהראיונות הטענה כי יש להיערך מספיק  על כן עולה .של מנהלי בתי ספר השביעה את רצונם

 ם ואיזה קבלנים חיצוניים להעסיק.זמן מראש ולבחון מחדש הא

  

  

היבטים הקשורים בכוח האדם  -יישום התכנית והפעלתה : 4סיכום פרק 

  המפעיל את התכנית
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רכזי התכנית,  הצוות המפעיל  עסק בהיבטים הקשורים בכוח האדם המפעיל את התכנית: פרק זה

מנהלי בתי אלה כללו   , רכזי התכנית בבתי הספרלבאשר החיצוני.  מפעילבשטח, והיבטים הקשורים ב

עשו   ת התכניתבחרו לא לרכז אש. מנהלים אחרים לבקשה לרכז את התכנית בעצמם אשר נענוספר רבים 

הנחיות שלא להיכנס לתכנית כלכלית ו , אי כדאיותבשל העומס הרב הרובץ עליהם בשגרהאת בעיקר ז

הביעו שביעות רצון גבוהה מורים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי ספר המהסתדרות המורים. 

בו בעת,   .הפגינו אחריות רבה, וכי הם סייעו ותמכו בצוות המדריכיםאלה ומתארים כי  הרכזיםתפקוד מ

  . לקבל יותר הכנה לתכנית ולתפקידהביעו רצון הרכזים, יותר  רכזים שאינם מנהלים,  

לפעילויות מסוימות כדוגמת יועדו כאשר מעט המדריכים החיצוניים בו הצוות הפעיל כלל בעיקר מורים, 

המדריכים החיצוניים היו סטודנטים להוראה, מד"צים וכן בחלק מהמקומות היו  ספורט או אומנות.

לעבוד יכולותיו  היה בבחירת הצוות המפעיל  המרכזי השיקול בנוסף לצוות גם בני שירות לאומי ככוח עזר. 

במקרים מעטים  ורק במרבית המקומות דווח על מורים רבים שרצו להצטרף לתכניתעם ילדים צעירים. 

במגזר דוברי בשל אי כדאיות כלכלית מצדם. וזאת בעיקר  דווח על קושי לגייס את המורים לתכנית

במרבית המקרים המורים מדווחים כי נהנו  .הרמדאןחודש הערבית עלה הקושי לגייס את המורים בשל 

אם כי היו גם אחרים שדיווחו על קושי במעבר שבין היותם מורים למדריכים,  מהעבודה בתכנית ומהשינוי 

 מתפקיד של המורה לזה של מדריך. 

בעיקר בנושאים מפגש הכשרה שעסק  עולה כי הכנתם לקראת התכנית כללה  מנהלי בתי ספרמדיווחי 

)  97%(הרכזים מרבית . ולא תכניים –כדוגמת ביטחון, התארגנות, לוגיסטיקה ותקציבים  - טכניים 

צורך בהדרכה המנהלים והרכזים כאחד טענו לבנושאי בטיחות וביטחון. קיבלו, על פי דיווחיהם, הדרכה 

, נערכה ברמה בית ספרית במפגשים עם הרכזים  הכנת המורים והמדריכים יותר לתכנית. נוספת ויסודית

ואילו   עסקו בתכנים, בנהלי משמעת ושיבוצים. חלק מהמרואיינים טענו כי ההכנה הייתה מספיקהבהם 

   . אחרים הביעו צורך בהכנה רחבה יותר

היקף השעות שעות שבועיות לשם הכנת התכנית. לטענת רבים מהם   20-ל 8הרכזים הקדישו בין 

עלו גם תלונות על כך  שהוגדר להכנה היה מועט מדי וכתוצאה מכך הם לא קיבלו תגמול הולם עבורה.

לא רק בהכנה מראש  - שהעומס הרב שהוטל על הרכזים וההשקעה שנדרשה בתכנית היו מעבר לצפוי

שעות  15עד  5-של כחברי הצוות הקדישו  .מיום ליום היערכותב פעילותהאלא גם תוך כדי  ,ניתלתכ

מרואיינים רבים טוענים כי לא קיבלו תגמול עבור ההערכות והתכנון לתכנית . תהיערכות ותכנון התכניל

מחלקות ההורים, הרכזים, מנהלי בתי ספר ומנהלי על אף כל זאת,  אלא רק על עבור הביצוע בפועל.

עובדה שמורים מבית הספר מעורבים ה נראה כי  . חינוך הביעו שביעות רצון רבה מהצוות ומהרכבו

מעורבותם של חברי ובתכנית, נתפסת כיתרון מהותי בכך שלמורים יש היכרות מוקדמת עם התלמידים 

  הצוות בתכנית משפרת את תדמיתו של בית הספר בקהילה.

 חיצוני, אשר מפעילבחרו להפעיל את התכנית באמצעות רשויות מקומיות רבות  , החיצוני מפעילל בנוגע

היה אחראי להיבטים מנהלתיים, כמו אספקת מזון, ציוד וחומרים, וארגון הקשר עם מפעילים ופעילויות 

עמדות כלפי הקבלנים החיצוניים ל מהראיונות עם מובילי התכנית עולה שונות גדולה ביחס  חוץ.

שהיה מעורב ודאג לכל בעיה  החיצוני ומתארים  מפעילמה הביעו שבעות רצון ש הין כאלהוהעסקתם. 

עלתה הטענה כי הקבלנים החיצונים יקרים וכי לא הייתה שקיפות כספית  אחרים  במקרים. שהתעוררה
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להיערך מספיק זמן וכי לא פעם עלו וויכוחים ביחס להגדרות האחריות שלהם. נראה אם כן, שיש מצדם 

 אש ולבחון מחדש האם ואיזה קבלנים חיצוניים להעסיק.מר

 

  

  

  

  

  

  היבטים הנוגעים למערך הארגוני:  5פרק 
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בפרק זה נדון במערך הארגוני שהוקם על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות לצורך הפעלת התכנית 

  .ההתייחסויות בפרק זה הינן איכותניות בלבד'בתי הספר של החופש הגדול'. 

 התכניתם שהיו מעורבים בהחלטה על גורמי  5.1

   איכותניים ממצאים

הגורמים שהיו מעורבים בהחלטה על התכנית הינם מנהל מחלקת החינוך, נציגי הרשות (כשלפעמים 

מדובר בראש הרשות), נציגי הפיקוח ומנהלי בתי ספר. במקומות מסוימים הייתה גם נציגות הורים, 

 לקות רווחה ותרבות.ונציגות גורמים שונים כדוגמת מח

כניסת התכנית לוותה בחששות כמו כל תכנית חדשה "שעולה" לאוויר אך יחד עם זאת ניכר כי כבר 

הסיבות  ועל כן הייתה תמיכה והתגייסות להפעלתה. בשלב הראשוני זוהה הפוטנציאל הגלום בתכנית

כי התכנית מספקת פתרון טוב לחודשי ומדובר בתכנית של משרד החינוך, כי לכך שהצטרפו לתכנית היו 

  הקיץ ועל כן לכאורה אין סיבה להתנגד.  

מצד הסתדרות המורים שהורו למנהלי בתי ספר שלא להשתתף בחלק מהראיונות מסופר על התנגדויות 

לתנאי מנהלי החינוך המיוחד. התנגדות  להשוותםבתכנית כנראה בשל ויכוח על תנאי המנהלים והניסיון 

כמו כן עלתה  . הספר ה מצד הסתדרות המעו"ף שמאגדת את עובדי התחזוקה והשירותים בבתינוספת עלת

עלתה גם ו קטן בצורה משמעותיתהתנגדות מטעם הקייטנות הפרטיות שנפגעו מכך שקהל היעד שלהן 

בקיבוצים עלתה התנגדות לתכנית בשל כך  טעם הקרן לידידות.התכנית על ידי מימון התנגדות על רקע 

שבחודשי הקיץ ישנה פעילות מקומית מסודרת שמספקת מענה טוב יותר מהתכנית הנוכחית, מאחר והיא 

אינה דורשת להסיע את הילדים לבתי הספר אלא מתקיימת בתוך כל קיבוץ וכן היא פועלת גם בשעות 

 .הצהריםאחר 

ל האלטרנטיבה הקיימת בקיבוצים, לא עלו הבדלים בין מגזרים מעבר להבדלים בשל מניעים דתיים או בש

  כלכליים. -או בין אשכולות חברתיים

  השפעת התכנית על ההיערכות הכלל רשותית ו בתכנית רשותית מעורבות  5.2

   איכותניים ממצאים

התכנית 'בתי ספר של החופש הגדול', הינה 'שחקן' משמעותי חדש אשר ברשויות מהראיונות עולה כי 

: באזורים מסוימים, בעיקר ברשויות דוברות מקומיות שונות יצר שינוי משמעותי במגרש תכניות הקיץ

ב'; ואילו באזורים אחרים -ערבית (אך לא רק), נוצר לראשונה פתרון מערכתי ממוסד לתלמידי כיתות א'

צמצמו או ביטלו לה אבהן פעלו בעבר תכניות קיץ שונות, כמו קייטנות פרטיות ו/או פעילויות במתנ"סים, 

ואולם, ברשויות מקומיות אחרות דווח דווקא על כך שתוכניות הקיץ השגרתיות הופעלו  את פעילותן.

התכנית יצרה צורך ליצירת צהרונים גם לחודשי הקיץ  כן,-כמו במקביל ל'בתי הספר של החופש הגדול'.

  ברשויות המקומיות.

העמוקה של רשויות מקומיות בתכנון, בהפעלה ובניהול המעורבות מן הראיונות השונים ניתן ללמוד על 

מרואיינים רבים מספרים כי הרשות הייתה מעורבת הן  של התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול'.
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באישור התכנית והן בביצועה כשברשויות רבות מונה בעל תפקיד ייעודי מטעם הרשות לצורך הטיפול 

מעורבותן של הרשויות המקומיות באה לידי ביטוי בהקשרים לוגיסטיים,  . והתפעול השוטף של התכנית

כמו טיפול בתחזוקה השוטפת, הסעות והזנה. ואולם, במקומות רבים המעורבות של הרשות המקומית 

באה לידי ביטוי גם בהקשרים תכניים ופדגוגיים, בכך שהוזמנו פעילויות ומפעילים חיצוניים באופן מרוכז 

לרשות להעביר מידע  אפשרהלטובת מספר בתי ספר. נקודת המבט על כמה בתי ספר גם על ידי הרשות 

  .יהם לטובת שיפור וייעולבינ

נדמה כי המעורבות נתפסת על ידי הגורמים השונים כתומכת וכמגבה. כשעל אף המעורבות הגבוהה ישנה 

הרשות תלונות על כך שו בחלק מהמקומות על .ים למדריכים ולרכזים 'יד חופשית'תחושה כי משאיר

 ., בעיקר בכל הנוגע לשמירה על הניקיון והתחזוקהלא עמדה בתחומי האחריות שלההמקומית 

 בתי ספר –פיקוח  –ממשקי עבודה בין הרשות המקומית   5.3

 

   איכותניים ממצאים

 התנעת התהליך החלה בוועדות היגוי שלרוב כללו מפקחים כוללים, נציגי הרשות המקומית ומנהלי בתי

נדמה כי ממשקי העבודה בין הרשות המקומית, משרד החינוך ובתי . ואולם, וכך גובשה התכנית ספר

צרו מצבים נושאים שאינם בהירים ונו התהוווכך  הספר לא הוסדרו לחלוטין בעת בניית התכנית

נמצאים ן ברשויות רבות בעיקר בענייני ניקיון ותחזוקה מאחר ועובדי הניקיושל חוסר תיאום,  םבעייתיי

  .תחת הרשות

בעיקר בשלב  םבין נציגי הרשות המקומית לבין המפקחים מטעם משרד החינוך התקיי שיתוף הפעולה 

ההיערכות לתכנית לשם בניית ואישור התכנית, ואילו בהמשך מעורבות המפקחים נדמית כיותר פורמלית 

  ביצוע התכנית אינו ברור עד תום. ותפקידם בעת

 לתקציבהיבטים הנוגעים   5.4
  

   איכותניים ממצאים

העמדות בנוגע לתקציב שהועמד לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות לטובת הפעלת התכנית 'בתי 

, בין אלה הסבורים כי התקציב ִאפשר הפעלה של תכנית עשירה הספר של החופש הגדול' נמצאו חלוקות

  להציג את הפערים.ומגוונת לבין אלה שקבלו על קשיים תקציביים משמעותיים. ננסה 

, וטוענים שהתכנית הייתה עשירה ומגוונת ועמדו חלק מהמרואיינים תופסים את התקציב כמספק

מרואיינים העידו כי המשרד העביר תקציבים כמו כן היו  לרשות הצוותים מגוון חומרים ופעילויות.

  לחשמל ומים ולכיסוי השימוש בבתי הספר לצורך הפעלת התכנית.

בעיקר בכל הנוגע ליציאות נשמעו גם טענות על כך שהתקציב לא היה מספק, ואולם, מול עמדות אלה, 

לפעילויות חווייתיות מחוץ למתחם בית הספר. עלתה תלונה גם על כך שלא הושארו רזרבות עבור 

כמו כן, נשמעו תלונות על כך שתקצוב התכנית  .כן קיימת תלות בהתנדבות של הוריםהוצאות קטנות ועל 
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. כך גם כגון שמירה, חשמל ומיםלא נתן מענה לפרטים לוגיסטיים שונים שנדרשו להפעלתה של התכנית 

  .תכנית אך אינם מעורבים בה ישירותנטען כי לא נכללו בתקציב תגמולים לגורמים שונים שסייעו ל

ענים כי התקציב היה ראוי ומספק לבין אלה הטוענים בין אלה הטו :נשאלת השאלה מה מקור הפערים

  כי התקציב היה חסר במידה משמעותית.

, התלויה במספר התלמידים המשתתפים בה. בהנחיות לשיטת התקצוב של התכניתהסבר ראשון נוגע 

 28התכנית של משרד החינוך נאמר כי המשרד יתקצב את התכנית לפי תלמיד כאשר מדובר בממוצע של 

(מתוך חוברת הפעלת  'התקצוב יהיה בהתאם למספר המשתתפים בפועל במסגרת'ם בקבוצה וכי תלמידי

, התקציבים היו מספקים –התכנית, משרד החינוך). כך יצא שמקומות שבהם היקף התלמידים היה גבוה 

התקציבים היו  –ואילו במקומות שהיקף התלמידים היה מצומצם אך מספק לצורך פתיחת התכנית 

  חסרים.

כלומר, פערים בין מספר  – לשינוים שחלו בהיקף התלמידים המשתתפים בתכניתהסבר שני נוגע 

 הרמדאןהנרשמים מראש לתכנית לבין מספר המשתתפים בפועל. עלה כי בעקבות המצב הביטחוני ו/או 

הנוכחות הפעילה של הילדים ירדה במהלך התכנית, ועקב כך משרד החינוך צמצם את התקציבים, על אף 

שכבר נעשו הזמנות בהתאם למספר הנרשמים לתכנית. נטען כי דבר זה יצר פגיעה כלכלית בבתי הספר 

  וכתוצאה מכך נאלצו לצמצם פעילויות שונות.

לחוסר ההיכרות של חלק הסבר שלישי לפערים במידת שביעות הרצון מתקציב התכנית יתכן וניתן לייחס 

כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך.  של התכנית, ממפעילי התכנית בבתי הספר עם סעיפי התקציב

ספר של -לחליפין, יתכן וניתן לייחס פערים אלה לכך שבשל העובדה שהאחריות להפעלת התכנית 'בתי

החופש הגדול' הינה משותפת לבתי הספר ולרשויות המקומיות, עשויים להיווצר מצבים של בלבול וחוסר 

  בהירות לגבי חלוקת התקציבים ביניהם. 

לנכון להציע להגדיר בצורה ברורה את תפקידם של וועדת ההיגוי ו/או של לאור זאת, צוות המחקר מוצא 

המקומיות לבין בתי הספר  המפקחים הכוללים בפיקוח ובהסדרת העברת התקציבים בין הרשויות

  בהקשר לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול'.

  ות רשות מקומית לתקצוב התכנית פסתו  5.5

   איכותניים ממצאים

. בחלק מהרשויות נמצאו פערים בין רשויות מקומיות שונות תוספות תקציב של הרשות בנושאגם 

כלכלי נמוך) דווח על כך שלא הוספו תקציבים, מעבר למה -המקומיות (בעיקר רשויות מאשכול חברתי

ואילו ברשויות אחרות דווח על כך שהועברו , שהוקצב מטעם משרד החינוך, לצורך הפעלת התכנית 

  תקציבים נוספים מעבר למה שהוקצב על ידי משרד החינוך. 

העברת כספי רשות מקומית לטובת הפעלת התכנית ניתנה לצורך פתיחת קבוצות בבתי הספר שלא עמדו 

בסף התחתון של מספר התלמידים המשתתפים או כאשר רצו לסבסד השתתפות של תלמידים מרקע 

כלכלי נמוך הלומדים באזורים המוגדרים באשכול חברתי כלכלי גבוה, בהם נדרשו ההורים לשלם -חברתי

  עבור השתתפות תלמיד בתכנית. ₪  450
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  בתי הספר לקראת פתיחת שנה"ל הבאה שגרת ההתארגנות של השפעת התכנית על   5.6

   איכותניים ממצאים

ספר ורכזים סיפרו כי בשל העומס שנפל עליהם לא מדריכים, מנהלי בתי מבחינת ההכנה לשנה הבאה, 

דבר זה יבוא על . הם מספרים שנאלצו לדחות את ההכנה ופיקו להכין את שנת הלימודים הבאההס

  . חשבון החופש שלהם

שנעשית בחודשי הקיץ, מרואיינים סיפרו כי לא הייתה השפעה על  מבחינת אחזקת מבנה בית הספר

 .  ספר, צורך רק בשיפוצים קלים וכד'התנהלות בית הספר אך זאת מסיבות שונות כדוגמת מעבר בית 

אחרים סיפרו כי בשל הפעילות לא התקיימה פעילות לתחזוקת בתי ספר שנעשית בדרך כלל בקיץ אלא 

 . הביא לשחיקהבר זה בא על חשבון החופש של אנשי הצוות דבר שעלול לנדחתה לאחר התכנית כשגם ד

  

  : היבטים הנוגעים למערך הארגוני 5סיכום פרק 

במערך הארגוני שהוקם על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות לצורך הפעלת התכנית 'בתי  הפרק דן

  .איכותניות בלבד היוההתייחסויות בפרק זה הספר של החופש הגדול'. 

כתה לתמיכה וגיבוי מצד מנהלי זאך  התכנית התקבלה ברשויות המקומיות בחששמהראיונות עולה כי 

התנגדויות לתכנית מצדם במקרים שונים עלו בו בעת, . בהיותה פתרון טוב וזול לחודשי הקיץ הרשויות

שמאגדת את עובדי התחזוקה והשירותים  הסתדרות המעו"ף, הסתדרות המורים: של גורמים שונים

שבחודשי הקיץ  היותבקיבוצים עלתה התנגדות לתכנית . בנוסף,  קייטנות הפרטיותוה  בבתי הספר

ועלת גם בשעות אחר הסעת ילדים ופאינה דורשת ש פעילות מקומית מסודרת בוציםמתקיימת בקי

  הצהרים.

: באזורים מסוימים, תכניות הקיץבמערך שינוי משמעותי  התכנית יצרהבמרבית הרשויות נראה כי 

ב'; ואילו באזורים אחרים בהן פעלו -מערכתי ממוסד לתלמידי כיתות א' לראשונה פתרון  אפשרההתכנית 

או ביטלו את  צמומצהן בעבר תכניות קיץ שונות, כמו קייטנות פרטיות ו/או פעילויות במתנ"סים, 

  פעילותן.

המעורבות העמוקה של רשויות מקומיות בתכנון, בהפעלה ובניהול מן הראיונות השונים ניתן ללמוד על 

על אף המעורבות הגבוהה כי  עלה גם  .פדגוגיים-הן בהיבטים לוגיסטיים והן בהיבטים תכנייםהתכנית, 

ישנה גמישות בביצוע התאמות ושינויים בשטח על פי ישנה תחושה כי למדריכים ולרכזים של הרשות, 

יו חד משמעיים הממשקי העבודה בין הרשות המקומית, משרד החינוך ובתי הספר לא עם זאת,  הצורך. 

 . בעיקר בענייני ניקיון ותחזוקהקשיים בשטח   וכך עלו
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התכנית נמצאו  והרשויות המקומיות לטובת הפעלת לתקציב שהועמד לרשות בתי הספר העמדות בנוגע

על כן לא נדרשו תוספות  ומגוונתבין אלה הסבורים כי התקציב ִאפשר הפעלה של תכנית עשירה  חלוקות,

יציאות עבור  בעיקר ,לבין אלה שקבלו על קשיים תקציביים משמעותייםתקציב מטעם הרשויות, 

לוגיסטיים שונים שנדרשו להפעלתה של  והיבטים, הוצאות קטנות ,לפעילויות מחוץ למתחם בית הספר

תקציבים נוספים מעבר  ת נאלצו להעבירכתוצאה מכך, חלק מהרשויוהתכנית כגון שמירה, חשמל ומים. 

קבוצות בבתי הספר שלא עמדו בסף התחתון וזאת בעיקר  כדי לפתוח  למה שהוקצב על ידי משרד החינוך

כלכלי -השתתפות של תלמידים מרקע חברתי או כאשר רצו לסבסד ,של מספר התלמידים המשתתפים

עבור ₪  450נמוך הלומדים באזורים המוגדרים באשכול חברתי כלכלי גבוה, בהם נדרשו ההורים לשלם 

  השתתפות תלמיד בתכנית. 

לתכנית היו השלכות ביחס להערכות בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה: מהראיונות עלו 

בשל העומס שנפל עליהם לא  סיפרו כישדריכים, מנהלי בתי ספר ורכזים מ דיווחים רבים מצדם של 

, וההכנה תבוא על חשבון החופש שלהם. יתרה מזאת, מנהלים הספיקו להכין את שנת הלימודים הבאה

אלא  שנעשית בדרך כלל בקיץ בשל הפעילות לא התקיימה פעילות לתחזוקת בתי ספראחדים דיווחו 

  . בא על חשבון החופש של אנשי הצוות דבר זהנדחתה לאחר התכנית כשגם 
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מרכזיים עמדות בעלי תפקידים : 6פרק 
  כלפי התכניתהמקומיות ברשויות 
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בהמשך להערכה המקיפה של 'בתי הספר של החופש הגדול' ברמת בית הספר, מחקר הערכה זה ביקש 

לבחון גם את עמדותיהם של בעלי תפקידים מרכזיים ברשויות המקומיות כלפי התכנית ואת תהליכי 

התכנון, היישום וההפעלה שהתקיימו ברמת הרשות. לשם כך, מבצעי המחקר פנו כאמור לבעלי תפקידים 

פרק זה יתאר את תפיסת החינוך ברשות המקומית רשויות: ראש הרשות, המנכל והגזבר.  8-מרכזיים ב

ואת האופן שבו התכנית נתפסת כמתאימה לחזון ולהערכות הרשות בקיץ, תהליך קבלת ההחלטה על 

ות היבטי תקציב ועמדות כללי ,הפעלת התכנית והתנגדויות, היבטים ארגוניים הכרוכים בהפקת התכנית

  כלפי התכנית. 

תפיסת החינוך ברשות המקומית והאופן שבו התכנית מתאימה לחזון ולהיערכות הקיץ  6.1 
  של הרשות הרגילה 

 

איינו, ללא יוצא מן הכלל, מקבלים וכל ראשי הרשויות המקומיות ובעלי התפקידים הבכירים שר

ידי הפעלת תכנית חינוכית אשר ממשיכה את -, עלבזרועות פתוחות את הרעיון של הארכת שנת הלימודים

העשייה הבית ספרית בתחומים שונים, ומוסיפה עליהם תכנים בלתי פורמליים חווייתיים, יצירתיים 

והפגתיים. הסכמה גורפת זו נמצאה בכל הרשויות המקומיות, בין אם אלה רשויות מקומיות עתירות 

בין אם אלה רשויות דוברות עברית ובין אם דוברות משאבים ובין אם אלה רשויות דלות במשאבים, 

   :ערבית

תכנית כזו מביאה לכך שלכל ילד תהיה קייטנה וזה דבר מאוד נכון לעשות את זה. גם בעיר שלנו יש "

ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול ילדים שלא היו מגיעים לקייטנות. מענה סביר במחיר סביר", 

"הילדים האלה השתתפו בשנה זו גם בקייטנת החופש הגדול ואחרי זה נשלחו כלכלי גבוה; או  -חברתי

גזבר רשות מקומית דוברת [ ה"הרוויחו שהם קיבלו פעמיים קייטנ לקייטנה אחרת על חשבון המועצה. הם

  .כלכלי בינוני]-ערבית אשכול חברתי

ספקת מסגרת איכותית היתרונות הגלומים בתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' קשורים בכך שהיא מ

"הרבה מסגרות : מקלה על ההוצאות הכבדות של ההורים בחודשי הקיץו לתלמידים במחיר שווה לכל נפש

אין לנו בעיר. התכנית הזו נתנה לנו מענה, להרבה ילדים, אם יש להם מסגרת זה הרחוב. להעסיק את 

ראש רשות מקומית דוברת [" על זה הילדים בתכנית מובנית במסגרת זו, זה באמת אנחנו יכולים רק לברך

"חשוב : יוצרת רצף חינוכי ומספקת מסגרת המשכית לתלמידיםו כלכלי נמוך]- ערבית אשכול חברתי

 להעסיק את הנוער שלא מוצא את עצמו בחופשות. היה חשוב להפעיל פורמאלית או בלתי פורמאלית"

החופש הגדול, זהו פרויקט אדיר ומדהים,  "לימודי;  ]ראש עיר דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני[

מטרות: לילדים יש מה לעשות וזה לא למודים, משחרר להורים מרחב, חופש ועלות  3ענק, זה משיג 

לעומת קייטנה, נותן עיסוק חשוב לעובדים, מקדם את המערכת הבית ספרית, ממלאי תפקידים המתנסים 

  כלכלי גבוה]. -מקומית דוברת עברית אשכול חברתיראש רשות [ מקצועית וניהולית. כולם מרוויחים!"

כך גם פגשנו ברשויות המקומיות, לפחות בחלקן, הד לרעיון של משרד החינוך הגלום בתכנית לספק מענה 

חינוכי הוליסטי ורחב לתלמידים, במסגרת הבית ספרית, מעבר לתכנית הלימודים הבית ספרית הפורמלית 

הוליסטי, וזה מאוד משתלב בסיפור של 'בית הספר של הקיץ'. לעטוף "הרשות מאמינה בחינוך : השגרתית

את הילד והמשפחה מקסימום שעות סביב השעון והכל סביב תפיסה אחת חינוכית. גם עובר למועדונית 

מנכ"ל רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ ולמרכז נוער שיהיה תחת ניהול אחד ותחת חזון אחד"
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ראש רשות מקומית [ים את זה במסגרת בית הספר יש לזה מקום של כבוד." "כשעוש ] כלכלי נמוך-חברתי

  ].כלכלי נמוך-דוברת עברית אשכול חברתי

"בישוב סוציו אקונומי כזה נמוך אין יכולת להורים לשלוח ילדים לקייטנות. ושילד יהיה זרוק ברחוב או 

גזבר רשות מקומית דוברת עברית, [ בבית בין ארבע קירות. זה מאוד מועיל ויכול להעצים את אותו ילד"

  כלכלי נמוך].-אשכול חברתי

  תהליך קבלת ההחלטה על הפעלת התכנית והתנגדויות  6.2

, ובשיתוף במרבית הרשויות המקומיות ההחלטה אם לקיים את התכנית התקבלה בהובלת ראש הרשות

התנגדויות, כאלה או הגורמים האחראים על מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. גם אם עלו 

אחרות, או למרות חששות לעלויות כספיות שיושתו על הרשות, ההסכמה לקיים את התכנית הייתה גורפת 

גזבר רשות מקומית [ "למרות קושי תקציבי החליטו לא לוותר על פרויקט כזה יעיל וטוב": בדרך כלל

א' כאשר המימון על חשבון משרד "לא הגיוני שיגידו 'ל; או ]כלכלי נמוך- דוברת עברית אשכול חברתי

או   כלכלי בינוני-גזבר רשות מקומית דוברת ערבית אשכול חברתי[ החינוך והמועצה לא מפסידה כלום"

לא היה פורום להביע את העמדות.  –ראש העיר הביע את עמדתו באופן חד ונחרץ ולא הייתה התנגדות "

ים אנוכיים. אף אחד לא טוען שצריך חודשיים כל מי שהתנגד זה לא היה מטעמים מקצועיים, אלא מטעמ

אבל  - חופש. אומרים 'זה פגיעה בהסכמי שכר', 'אני מוסר את בית הספר ולא מקבל אותו באותה צורה' 

  כלכלי נמוך].- מנכ"ל רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[אף לא יוצא נגד התכנית" 

עלו התנגדויות וחששות בטענה שתכנית 'בתי ויות קיץ, ואולם, ברשויות מקומיות שרגילות היו להפעיל פעיל

"אילו הייתי מנהל מתנ"ס הייתי : הספר של החופש הגדול' דוחקת אותם ומשנה סדרי העסקת כוח אדם

- ראש מועצה של רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ חושש מקייטנות החופש על חשבון המתנ"ס"

ו'. מופעלת על ידי המתנ"ס. - א'- קייטנה... והיא קייטנה מאוד פופולרית ל"המועצה מציעה ; או ]כלכלי נמוך

ב'. בתכנון או בתקצוב לוקחים את זה בחשבון. היה לנו חסך מבחינת - השנה לא פתחנו את הקבוצה של א'

ב'. זה היווה איזשהו איום על - מצבת כוח האדם. אז היה חסך כספי כתוצאה מזה שלא פתחנו את קבוצת א'

ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ הקייטנה... הקייטנה המועצתית עברה איזושהי טלטלה"הנושא 

  חברתי כלכלי בינוני].

הספר של החופש הגדול' -וכך, במקרים מסוימים על מנת להבטיח את ההיתכנות וההרשמה לתכנית 'בתי

שאף אחד לא פותח "הוחלט : רשויות מקומיות חסמו פתיחה של מסגרות ופעילויות קיץ מתחרות

השבועות הראשונים של הקיץ. החלטתי שלא תהיה תחרות פנימית. אני חושבת שטוב  3-מפעלים לא ב

מנכ"לית רשות מקומית דוברת עברית [ ",80% -שלא יצרתי תחרות, כך הגענו להרשמה של למעלה מ

  אשכול חברתי כלכלי גבוה]. 

הכוונה בעיקר  –המפעילים הוותיקים של פעילויות הקיץ דווח גם על הקמת שיתופי פעולה חדשים בין 

"לאגף הבלתי פורמאלי היו הרבה חששות. : לבין התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' –למתנ"סים 

חשבו שלוקחים להם את היהלום שבכתר, חברנו אותה והיא הבינה שהיא ממשיכה להוביל ואז החששות 

]. ואולם, שיתופי פעולה אלה עברית אשכול חברתי כלכלי גבוהמנכ"לית רשות מקומית דוברת [ נעלמו"

"מבחינתי המסגרת הייתה : הצריכו התאמת דפוסי ההפעלה של מסגרות קיימות להנחיות משרד החינוך
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קיימת אולם זה חייב חשיבה משותפת של תכנים והתארגנות על כוח אדם. לא הייתה בעיר כי היה כוח 

הקיץ היו בבתי הספר... הייתה מערכת קייטנות לפני כן. השינוי היה אדם שפעל בשגרה. גם קייטנות 

  כלכלי גבוה].-מנכ"לית רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ בעבודה על פי כללי משרד החינוך"

קשיים שתוארו למעלה עלו ביתר שאת במועצות אזוריות המרכזות את הפעילות החינוכית של קיבוצים 

נטען כי לקיבוצים יש מסגרות לפעילויות קיץ מסורתיות וותיקות שנים. הקיבוצים גאים  ומושבים.

-הן בצהרונים במהלך שנת הלימודים והן בחודשים יולי –במערכות אלה, הם נותנים מענה כולל לילדים 

ביר כי "באזור שלנו בקיבוצים ובמושבים יש פתרונות יותר מוסדרים, ובמחיר סביר. המחיר הוא ס: אוגוסט

ראש רשות מקומית [ יום בשנה" 365המרחב הכפרי נותן פתרון לכל אורך השנה... המערכת נתנה לי פתרון 

כן נטען כי מסגרות החינוך המשלים בקיבוצים לא הסכימו  כלכלי בינוני].- דוברת עברית אשכול חברתי

כי לא רצו  –לקבל את הילדים שהשתתפו בתוכנית 'בית הספר של החופש הגדול' משעות הצהריים ואילך 

לפגוע בפעילויות של הקייטנה, שלעיתים קרובות התקיימה מחוץ למסגרת הקיבוצית (נסיעות למוזיאונים, 

אין לנו צוות שיקלוט את הילדים כי יוצאים החוצה לאטרקציות. זה משבש את "הצגות, לונה פארק וכו') 

כתוצאה מכך כלכלי בינוני]. - ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ ו"-הדינמיקה של ג

למרות הפיתוי הרב  –ההרשמה לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' ברשויות אלה הייתה נמוכה למדי 

  .יותרלשלוח את הילדים לתכנית של בית הספר בעלות נמוכה  שעמד בפני ההורים

וכך, למרות ההכרה באיכויות ובתרומה החשובה של התכנית 'בית הספר של החופש הגדול' ברשויות 

היא התקבלה ברגשות מעורבים, אם לא אזוריות המרכזות את מערכות החינוך של קיבוצים ומושבים, 

ד החינוך ישקול הפעלה דיפרנציאלית של התכנית ברשויות עלתה בקשה שמשר בהתנגדות של ממש.

"הקונספט של משרד החינוך מתנגש עם : מקומיות שונות, בהתאם לתפיסות ולמערכים הקיימים בהן

מנכ"לית רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי  הקונספט של תנועת המושבים והקיבוצים,"

ראש רשות מקומית [ "המערכת מאוד דרקונית. אפשר לחשוב על מערך לעיר ומערך לכפר" בינוני; או

  דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].

 היבטים ארגוניים הכרוכים בהפקת התכנית  6.3

 

 התכנית הפקת לקראת המקומיות ברשויות התארגנות 6.3.1

על ידי משרד החינוך, חייבה  הפקת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', בהתראה הקצרה שניתנה

היערכות ארגונית והשקעת מאמץ ברשויות המקומיות. העדויות מלמדות על התגייסות מאסיבית של 

הרשויות המקומיות לשם הפקת התכנית, ועל התפקיד המרכזי שהן מבקשות לעצמן בקידום מהלכים 

  חינוכיים.

"זה פרויקט קטן ומקומי, כמעט ולא : דווח על מאמץ זניח באופן יחסיבחלק מהרשויות המקומיות, 

-גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ עסקתי בזה... בעבורי הפעילות לא הייתה משמעותית"

; או "לא השקיעו הרבה זמן וזה עבד מצוין. הבעיה היא להחליט כשמחליטים כולם ]כלכלי בינוני

ואולם במרבית  כלכלי גבוה].-רית אשכול חברתיראש רשות מקומית דוברת עב[ מתגייסים בשיתוף פעולה"

, בהקמת מנגנון ארגוני ייעודי, הרשויות המקומיות הפקת התכנית הייתה כרוכה בהשקעת מאמצים רבים
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"השקענו הרבה מחשבה ותכנון. תוך התארגנות קצרה. שמנו חצי משרה... ברגע : בתכנון וחשיבה קפדניים

לעבוד בשטח. ידענו לבנות תכנית לכל בית ספר. יחד עם זה היינו  ממלאי התפקידים ידענו 6שיגייסנו את 

צריכים לגייס אנשים והיינו צריכים להביא את התכנון להורים כדי שירשמו... כל מערך המחשוב עבד כאן 

שתהיה אופציה מקוונת להרשמה בכדי להקל על ההורים, זה היה ברמת שיווק מאסיבי, כל אתרי העיר 

מנכ"ל רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ קעת זמן רבה בעיקר של מחלקת החינוך"שיווקו. הייתה הש

 כלכלי גבוה].- חברתי

בחלק מהרשויות המקומיות, בעיקר דוברות ערבית, שלא הפעילו פעילויות קיץ בשנים קודמות, דווח על 

גזבר [ בפעילויות קיץ""המועצה לא הייתה משתתפת בעבר   :שהתכנית חייבה הקמת מנגנון 'יש מאין'כך 

ברשויות מקומיות אחרות, שבהן קיים היה ]. כלכלי בינוני-רשות מקומית דוברת ערבית אשכול חברתי

בעבר מערך סדור ואיכותי של פעילויות קיץ, נטען שהכנסת התכנית הייתה כרוכה בשינוי סדרי בראשית 

ת, והממשק בין הפורמלי לבלתי בסה"כ אנחנו במועצה רואים את מערכת החינוך הוליסטי": של ממש

פורמלי הוא הדוק ומלא. שינויים כדי שהם יקרו אי אפשר לעשות בשליפות, כי מערכות החינוך הן 

מערכות כבדות לתמרון. זה טיטניק. קראתי שטיטניק לא הייתה צריכה לשנות כיוון, היא הייתה צריכה 

ילדים שמשתפים במערך חוגים וספורט  1,100להיכנס ישרות בקרחון וכך הנזק היה פחות גדול. יש לנו 

מהילדים ביסודי  72%מאוד גדול. נתוני ההשתתפות הם מאוד גדולים. יש כאן מערכת הוליסטית, 

משתתפים במערכות המשלימות, אבל זה מאוד מטלטל אותנו. הכסף של משרד החינוך לא הוסיף לנו 

לנו לשינויים מטלטלים מאוד. אנחנו לא קיבלנו הרבה, להיפך ההפעלה של התכנית עלתה לנו יותר, וגרמה 

ראש [ את זה בברכה, מבחינתנו זה היה להיערך מחדש ולהתחיל ליצור שינויים במערכות הטובות שלנו"

בהמשך, עלו טענות בדבר חוסר הוודאות שהיה  כלכלי בינוני].-רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

 "בתחילה אף אחד לא ידע לומר איך זה הולך לקרות": ממשקיים לגבי התכנית עד לרגע האחרון 

  כלכלי גבוה]. -מנכ"לית רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[

פגע בעיקר במאמצי השיווק של התכנית מול השלב המאוחר של ההתארגנות לקראת הפעלת התכנית 

מנכ"ל [, יו הרבה צעקות""בשל ההיערכות המאוחרת, הורים לא נרשמו בזמן וה : ההורים והתלמידים

בעיה זו הייתה בולטת עוד יותר במגזר דוברי כלכלי נמוך]. -רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

"אנחנו מהניסיון  : הערבית, שבהן ייתכן שהתלמידים וההורים מורגלים פחות לפעילויות קיץ מסוג זה

מספקת של ההורים. אני הסתפקתי בזה שלנו, אחד המינוסים של שנה שעברה שלא הייתה לנו הכנה 

רשות מקומית דוברת [", גזבר וחשבתי שההורים ישלחו את הילדים לקייטנה –ששלחנו מכתב להורים 

  כלכלי נמוך]. -ערבית אשכול חברתי

יצר שינויים של הרגע האחרון  –עוד עלה כי חוסר הוודאות לגבי הפעלת התכנית, ולגבי היקף הנרשמים 

"מה קרה ברשות שלנו: מאחר שלא נרשמו מספיק, המינימום לבית ספר היה : התכניתוקשיים בהפעלת 

ילדים, לא היו לנו ילדים מספיק בבית הספר הדרומי, ואז היינו צריכים לשנע אותם. ואז היו חיבורים  60

 לא לגמרי טובים. הם הגיעו לצוות ולילדים ולמקום שהם לא מכירים. וגם לא הכירו את החברים שלהם.

  כלכלי בינוני].-ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ זה פחות אטרקטיבי"

לאור המאמצים הרבים הכרוכים בהפקת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' מחד, ולאור הזעזועים 

נראה כי ייטב אילו  –הפוליטיים ואי הוודאות לגבי ההיתכנות וההמשכיות של התכנית בעתיד, מאידך 

  החינוך ייערך ויעביר את המסר לגבי התכנית בקיץ תשע"ה בהקדם האפשרי.משרד 
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  המקומיות ברשויות הארגוני המערך 6.3.2

לצורך התכנון וההפעלה של התכנית הוקמו ברשויות מקומיות וועדות היגוי, הכוללות בעלי תפקידים 

סטיקה, מפקחים אנשי כספים ולוגי -החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי  -ממחלקות החינוך ברשויות 

 -"הוקמה ועדה מיוחדת מנהל אגף חינוך, מנכ"ל, גורמי מקצוע : כוללים ונציגי הורים בחלק מהמקרים

ראש רשות מקומית דוברת [ "מנהלים, והמתנ"ס, בשלב מסוים אחרי שהחלטנו שהוא ייקח את זה עליו

  כלכלי נמוך].-עברית אשכול חברתי

. ואילו מעורבותם של להוביל מטעם הרשות המקומית את המהלךמנהל מחלקת החינוך נבחר בדרך כלל, 

הוחלט שמנהל אגף החינוך יוביל, לא היה ליווי רציף ": המפקחים הכוללים הייתה מעורבות בסיסית בלבד

ראש [ של משרד החינוך... מחלקת החינוך הובילה לבד. איפה שהרשות לא מעורבת זה לא יכול להצליח"

בכפוף למנהל מחלקת החינוך מונה רכז לצורך כלכלי גבוה]. - ית אשכול חברתירשות מקומית דוברת עבר

   תפעול ומתן מענה שוטף לרכזי התכנית בבתי הספר

  הגורם המפעיל 6.3.3

"יש לנו מנגנון של חינוך משלים : חלק מהרשויות מקומיות הפעילו את התכנית באמצעות מפעיל מבית

ראש רשות [ מנהלים אבל זה לא היה על הכתפיים שלהם"והם ניהלו את הקייטנות, הייתה מעורבות של 

"המתנ"ס הוא זרוע ארוכה של הישוב. מקבל כלכלי גבוה; או  -מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

- גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי[ מימון מאתנו ואנחנו קובעים בשבילו את הביצוע"

  ]. כלכלי נמוך

"קיבלתי תקציב ממשרד החינוך ולאור  : רו שירותים של חברות חיצוניותרשויות מקומיות אחרות שכ

גזבר [ . בעבורי הפעילות לא הייתה משמעותית"מפעילקבלות העברתי לחברה למשק וכלכלה שגייסה את ה

לקחה את כל הפרויקט. הרשות  רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני; או  "המשכ"ל

שילמה לחברה למשק וכלכלה, היא עשתה מכרז בין הספקים של מורים, מדריכים, הוצאות תפעול שונות 

(אוכל, הסעות, ציוד). הכול משולם דרך משכ"ל...  החליטו לעבוד דרך משכ"ל כי הם יותר מנוסים ויש 

  כלכלי בינוני].-ערבית אשכול חברתי גזבר רשות מקומית דוברת[ "להם כלים לפיקוח על העבודה

נדמה כי שביעות רצון מתוך הראיונות שקיימנו (שלא ניתן להתייחס אליהם בשום אופן כמדגם מייצג) 

אלה נתפסים כשותפים  גבוהה יותר דווחה מהמפעילים מבית, כמו המתנ"ס או אגף לחינוך משלים.

"כלכלית ולוגיסטית אני אוהב את הפלטפורמה : לחזון ולהיבטים הכלכליים של הרשות המקומית

לענייני תרבות שמפעיל תכניות.  וזה נותן למנהל  מפעילשהמתנ"ס מפעיל.  כי למועצה יש למעשה סוג של 

מחלקת החינוך גף שיכול להטיל עליו משימות שכיום למנהל מחלקת חינוך מבחינת תשתית אנושית הוא 

לית זה גם כדאי. זה אמנם עוד יד אבל שנכנסת לאותו כיס. כאן לא יכול לנהל כזה אירוע.  מבחינה כלכ

המתנ"ס מזוהה לחלוטין עם החזון החינוכי והתרבותי בישוב. ולכן הרבה פעמים יש התחשבות במחיר 

  מנכ"ל רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי נמוך].[ ובגודל.  הם לא גוזרים קופון "

וצגו בפנינו ברשויות מקומיות הוא לנסות ולהפעיל את התכניות אחד מהלקחים לשנים הבאות שה

"בשנה הבאה אם יתקיים דבר כזה מעדיף שהמועצה תעשה את כל העבודה. כך : באמצעות כוחות מבית
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 -ייחסך הרווח של הקבלנים שיוכל לשמש למתן יותר שירותים לקבלנים.  מעריך שכך ייחסך לא פחות מ

  ברת ערבית אשכול חברתי כלכלי בינוני].גזבר רשות מקומית דו[ "20%

יש לציין כי בחלק מהרשויות המקומיות דווח על כך שבשל ההתארגנות של הרגע האחרון, לא ניתן היה 

"לא התכוננו כראוי לספקים. לא היה תהליך מסודר של רכש. וועדת : להקפיד על נהלים תקינים של רכש

יכולתו במצב הנתון. זה לא היה בדרך המלך" ראש רשות קניות לא עבדה כראוי. כל אחד עשה כמיטב 

אנחנו חרגנו מהנהלים לגבי  –כלכלי גבוה; או "היו לנו קשיים בכסף -מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

ההתקשרויות עם ספקים. כי זה היה בהתראה קצרה. אני לא יכול להתקשר עם ספק מבלי מכרז. איך 

  כלכלי נמוך].- גזבר רשות מקומית דוברת ערבית אשכול חברתי[ !"ימים? 3-יכולתי לצאת עם מכרז ב

  

  תקציב   6.4
 

בדקנו באיזו מידה התקציב שהקצה משרד החינוך לטובת התכנית 'בתי הספר של במסגרת הראיונות 

מראיונות העומק עלו תמונות מצב שונות ברשויות מקומיות שונות כפי שיוצג החופש הגדול' היה מספק. 

בחלק מהרשויות ניתן ללמוד על תמונת מצב בהירה וברורה, ואילו באחרות, בשל מבצע 'צוק להלן, כאשר 

"בשל מבצע 'צוק איתן' לא הופעלה : איתן', קשה לאמוד את ההתכנות וההשלכות הכלכליות של התכנית

ימים, ולכן לא ניתן לאמוד את היקף  7הגדול" במלואה, אלא רק   תכנית "בתי הספר של החופש

גזבר רשות מקומית [  "ים המלא שהרשות הייתה נדרשת להוציא לו הופעלה התוכנית במלואההמשאב

  דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].

בחלק הרשויות המקומיות בהן ביקרנו דווח כי התקציב שהוקצה מטעם משרד החינוך לצורך הפעלת 

: שה לספק תוספת מהתקציב שלההתכנית הספיק לצורך הפעלת התכנית, והרשות המקומית לא נדר

"בשנים קודמות לא היה תקציב כזה. לא הייתה השפעה על ההערכות ועל התקציב. ההוצאות היו בדיוק כמו 

, גזבר רשות מקומית דוברת ערבית אשכול ההכנסות שהתקבלו וללא השתתפות עצמית של המועצה"

גזבר רשות [ מתכנסת לסך התקבולים""ברמה הכספית סך ההוצאה הישירה כלכלי בינוני; או - חברתי

  כלכלי בינוני].-מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

יתר על כן, רשויות מקומיות שמסבסדות בכל שנה קייטנות קיץ, בשנה"ל תשע"ד נהנו מהקלה תקציבית 

"לגבי הקיץ, אנחנו מקיימים פעילות קיץ בהיקף : מסוימת בשל התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול'

מיליון בסבסוד העירייה כל קיץ.  3ול. קייטנות מגוונות מאוד כולל דתי וחילוני, יש קייטנות ייעודיות גד

ב. העלות תוקצבה חצי ממשרד - ישנם הסדרי הנחות. השנה כמעט ולא תקצבנו מהעירייה את קייטנת א

  גבוה].גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי [ החינוך וחצי מתשלומי הורים"

רשויות מקומיות אחרות הלינו על היעדר תקצוב מיוחד לשירותי תחזוקה, חשמל, מים, אבטחה, ניקיון 

ומזכירות. בחלק מהרשויות המקומיות אנשי השירותים והמזכירות שבתו ולא סיפקו שירותים לבתי הספר, 

בודה שלהם בתקופה זו בטענה שבחודשי הקיץ הם אמנם עובדים ומקבלים שכר, אך הנחת העבודה היא שהע

"היו עלויות :  מצומצמת יותר. יתכן שבעיה זו משמעותית יותר ברשויות מקומיות קטנות בהשוואה לגדולות

שהמועצה הייתה ₪ אלף  30-50-הפעלה חשמל תקורה שלא תוכננו... נותר פער תקציבי לא מבוטל, מעל ל

ו זה קשה מאוד. הרשות לקחה על עצמה צריכה להוציא מכיסה, ולמועצה קטנה במצב גירעוני כמו שלנ

גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ מהעלות של הפעלת בית הספר של החופש הגדול " 30%-15%
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"בעיה אחת שזה עלה קצת כסף. ידעתי כשנכנסנו... המצב הכספי של המועצה ; או  ]חברתי כלכלי נמוך

   ].כלכלי גבוה-דוברת עברית אשכול חברתיראש רשות מקומית [ " מצוין ולכן כולם יכולים לתת

ואולם הקושי התקציבי העיקרי התעורר במועצות אזוריות שבהן הפעלת התכנית בבתי הספר כרוכה 

ב', ושיעורי הרשמה לא - בהסעות. ההפעלה של 'בתי הספר של החופש הגדול' רק עבור תלמידי כיתות א'

א היו מלאים. מאחר שמשרד החינוך מתקצב הסעות יצרו מצב שבו אוטובוסים או מיניבוסים ל –מלאים 

"ההסעות לא תוקצבו, רק בסיס : נוצרו פערי תקציב משמעותיים –תלמידים 'פר קפיטה', ולא 'פר מסלול 

הפעילות תוקצב. היה חשש שמחלקת התחבורה תקרוס. המועצה ספגה... במועצה אזורית ההסעות זה 

"זה עלה ; או  ]כלכלי גבוה- דוברת עברית אשכול חברתיגזבר רשות מקומית [ מרכיב מאוד משמעותי"

 40לרשות הרבה כסף. לא נתנו מספיק את המחשבה בעיקר לנושא ההסעות. אני הייתי צריכה לשנע אותם 

, בשל איחוד בתי ספר. הייתי צריכה כי הייתי צריכה לשנע ילדים מרחק גדול יותר מכרגיל –דקות נסיעה 

משרד החינוך נשאר באותו מתווה של  –וזה לא היה בתקציב ₪.  400ילדים במיניבוס שעולה לי  4לשנע 

"בלתי אפשרי לשנע רק את ; עוד מוסיפה ראש הרשות: תקצוב 'פר קפיטה'. ואצלנו רק חלק קטן נרשמו"

חנו נלך על התכנית בגלל העלויות. אולי יהיה לי כלכלי ב'. זה יקר מאוד. עכשיו אני לא יודעת אם אנ-א'

  ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].[ ש"ח בקיבוצים" 200-לסבסד כל ילד ב

חוסר הוודאות לגבי היתכנות התכנית, וההרשמה המאוחרת של הילדים, הקשו אף הם על ההתנהלות 

קיבלו החלטה להצטרף לתכנית בתנאי אי וודאות, מבלי שידעו . למעשה, רשויות מקומיות התקציבית

כמה תלמידים יירשמו לתכנית, והאם מספר התלמידים שיירשמו יכסו את העלויות של התכנית, לרבות 

"הייתה שאלה עד כמה תהייה עלות למועצה במידה והורים יחליטו לא : תקורה כמו אבטחה, חשמל ומים

גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ א קשר למספר המשתתפים)"להשתתף (יש הוצאות קבועות לל

 כלכלי גבוה]. -חברתי

ולבסוף, הוצגו קשיים תקציביים בעקבות מבצע 'צוק איתן', כאשר רשויות מקומיות דרומיות נדרשו להחזיר 

"חלק : למשרד החינוך ו/או להורים כסף  בגין ימים שבהם לא התקיימה פעילות בהוראת פיקוד העורף

מהתקציב של התכנית החזרנו. נמחקו לנו ימים. אז החזרנו כסף. הכסף היה מועט מאוד. אבל יותר טוב 

 –לנו זה נשמע אבסורד, ומוזר ; או "]ראש רשות מקומית דוברת ערבית אשכול חברתי כלכלי נמוך[ מכלום"

ההורים יודעים מה הזכויות . 50%אנחנו נדרשנו לשלם תשלום מלא למורים ולמנהלים, אבל החזרנו להורים 

גזבר רשות מקומית [ "שלהם. שלימנו שכר מלא לכל הצוות, והחזרנו להורים. והמשרד לא שיפה אותנו

  דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].

  

  בעלי תפקידים ברשויות המקומיות כלפי התכניתכלליות של  עמדות   6.5

  שביעות רצון כללית 6.5.1

התכנית 'בית הספר של החופש הגדול' נתפסת כ'סיפור ככלל, ועל אף ביקורות או קשיים כאלה ואחרים, 

: בכל הרשויות המקומיות מבקשים להמשיך אותה בשנים הבאות, להרחיבה ולמסדה של הצלחה';

יתה "בסופו של יום בסיורים בבית הספר ראיתי ילדים מאושרים. הכול היה מאורגן ומסודר. התוצאה הי

; או " זה היה מאוד מוצלח. זה היה ]ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי נמוך[ טובה"
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  ].גזבר רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי גבוה[ "יאקסטרימ

"נוצר מצב :  מסודרות, בהשוואה לקייצים קודמיםדווח כי יותר ילדים השתתפו בקיץ תשע"ד בפעילויות 

ילדים היו ביותר זמן בפעילות, כי ילדים עם פחות כסף לא מגיעים לקייטנות. יותר ילדים הגיעו  שיותר

לפעילות מסודרת וכרשות מקומית זה עולה בקנה אחד עם החזון שלנו לספק מערך חינוכי טוב כמעט לכל 

"סה"כ ; או  ]ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי נמוך[ הילדים. מבלי הבדל מעמד"

מרוצה. לא חושב שצריך מעבר לזה. צריך לתת טעימה מעבר לחופש. חושב שלא נכון להרחיב את שעות 

הפעילות, זה עניין תקציבי, מעדיף שיותר ילדים ישתתפו... זו הצלחה גדולה בעיקר ביחס לאלטרנטיבה. 

  ].רתי כלכלי בינוניראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול חב[ אז הילדים מסתובבים בלי מעש"

גם במועצות אזוריות שהסתייגו מן התכנית (ראה למעלה), בשל דחיקה של תכניות עשירות המתנהלות 

התחליף היה  –"זה לא היה משהו גרוע : בקיבוצים במשך שנים רבות, מודים כי התכנית הייתה חיובית

לעשות הקייטנות מאוד יקרות בסדר גמור, הוא לא היה גרוע. זה די ניצח בגלל המחיר. כי אין מה 

הורים ירשמו. התכנית היא תכנית טובה ונכונה  –בקיבוצים... יקבלו את זה בשנה הבאה. יהיה מחיר טוב 

מנכ"לית רשות [ מטעם משרד החינוך. כמו כל תכנית חינוכית היא צריכה לבוא בדיאלוג עם היוצא דופן "

  מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].

  ו'- עמדות לגבי האפשרות להרחיב את התכנית לכיתות ג' 6.5.2

, בהסתייגות כי יש ד'-הובעה הסכמה רחבה למדי לגבי האפשרות להרחיב את התכנית לכיתות ג'

ו' הדעות נמצאו חלוקות בין התומכים לבין -להתאים את התכנים לתלמידים בוגרים יותר. לגבי כיתות ה'

מנכ"ל [ מאוד מתאים. כל תכנית שמשרד החינוך יציע העיר  תיקח""אני בעד הרחבה, זה : המסתייגים

"התכנית צריכה להיות מגן חובה ועד ו'. כל ; או ]רשות מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני

מנכ"ל [ גיל והתכנית שלו. טוב לעשות זאת מדורג. אם נבנה נכון, נדע להתמודד ונביא בשורה לתושבים"

  ]. דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי גבוהרשות מקומית 

עלתה הטענה כי החלת התכנית על כל שכבות הגיל של בית הספר היסודי ישביתו את פעילות ושוב 

ויש לתת על כך את הדעת באופן  –, ובעיקר של המתנ"סים הקיץ של מערכות חינוך בלתי פורמליות

יל קייטנה... בסה"כ אנחנו במועצה רואים את ו', אז המתנ"ס לא יפע- א'-"אם יפעילו את זה ב: מסודר

ראש רשות מקומית [ מערכת החינוך הוליסטית, והממשק בין הפורמלי לבלתי פורמלי הוא הדוק ומלא"

  דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי בינוני].

  הבאות לשנים ותהמלצ 6.5.3

ראשי הרשויות היא להמשיך ולהעמיק את התכנית 'בתי הספר של החופש  ההמלצה העיקרית של

. הטענה העיקרית הגדול', למסד אותה כחלק אינטגרלי של שנת הלימודים ולהקדים ולהיערך לתכנית

היא שמיסוד התכנית, כתכנית שכל הילדים חייבים להשתתף בה, ימנע מצבים של חוסר וודאות, יצמצם 

ורה של התכנית בעלות הכוללת, ובכך יצמצם נזקים כלכליים לרשויות את החלק היחסי של התק

"להפחית את הסיכונים של המועצה, להגדיל השתתפות משרד החינוך, להבטיח המשכיות, : המקומיות

גזבר רשות [ להקטין אי וודאות, לתכנן מראש. כשמתכננים מראש זה יותר זול, ניתן לייצר משא ומתן"

אני מברכת על היוזמה אבל אני חושבת שצריך  ; או "]כלכלי גבוה-אשכול חברתימקומית דוברת עברית 
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להאריך את שנת הלימודים. מבנה שנת הלימודים לא תואם את הצרכים של ההורים ושל החיים. כשאני 

ילדים מיישוב.  2אומרת להאריך את שנת הלימודים, שזה יהיה חלק אינטגרלי, ולא יהיו נרשמים רק 

ראש רשות [ במתווה לכל אורך השנה. זה יעשה שקט. ההורים היו בדילמה מאוד קשה" שיולי ממשיך

  ]. כלכלי בינוני- מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

עלתה הטענה כי התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול העלתה את רף הציפיות מהמערכת, ונסיגה ממנה 

היה בשנה הבאה, אני בצרה. ברגע שנתת בזול, "כולם מצפים לשנה הבאה. אם לא י: תוביל לאכזבה קשה

ראש רשות מקומית דוברת עברית אשכול [ רוצים עוד. זה יכול לסבך אם לא יהיה. סומך על השר שיהיה"

  חברתי כלכלי גבוה].

המלצה אחרת נוגעת לתכנים. כל ראשי הרשויות דיברו על הצורך לבסס את התכנית על תכנים חווייתיים 

ולהרבות יציאות מחוץ לכותלי בית הספר. חלק מהם דיברו על הצורך לנצל את הזמן והפגתיים, 

ראש רשות מקומית  "לשפר: יציאות החוצה",: והמסגרת, במקביל, גם לתגבור לימודי לתלמידים חלשים

"הדבר היחידי, שצריך לקחת בחשבון שאי אפשר לעשות את  דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי נמוך; או 

תכנית לימודים. לעשות חלק מהזמן חוויות כמו בריכות, טיולים... מצד שני צריך למצוא צורך  זה עם

ראש רשות [ צריך להשלים" –קטן, עבור תלמידים בעלי קשיים לימודיים, להשלים חסרים של לימודים 

  מקומית דוברת עברית אשכול חברתי כלכלי נמוך]. 

כרוכה בהפעלת מערך הסעות עלתה בקשה להתאים את תקצוב במועצות אזוריות שבהן הפעלת התכנית 

"תקצוב : ההסעות מטעם משרד החינוך להוצאה בפועל, ולא להשית אותה על תקציבי הרשות המקומית

פי מסלול כמו בחינוך -הסעות גבוה יותר ותואם את המציאות במועצות אזוריות. יש לתקצב זאת על

 כלכלי בינוני].-ית אשכול חברתיגזבר רשות מקומית דוברת עבר[ המיוחד"

המלצה נוספת היא לשלב בצוות התכנית את הסייעות המקבלות ממילא מהרשויות המקומיות משכורת 

חודשים בשנה...  12"אני חושבת שמשרד החינוך צריך לשלב את העסקת הסייעות : חודשים בשנה 12

לי מה לעשות איתן בתקופת הקיץ. חודשים. אין  12עכשיו משרד החינוך מחייב אותנו להעסיק אותן 

מנכ"לית רשות [ שהסייעות יעבדו בקיץ בתכנית. במקום שאנחנו נוציא כסף על צוות שמועסק בנוסף"

  כלכלי בינוני].- מקומית דוברת עברית אשכול חברתי

כלפי המקומיות :  עמדות בעלי תפקידים מרכזיים ברשויות 6סיכום פרק 

  התכנית 

רואים בחיוב את איינו, ללא יוצא מן הכלל, וות ובעלי התפקידים הבכירים שרכל ראשי הרשויות המקומי

את העשייה הבית ספרית בתחומים שונים, ומוסיפה עליהם תכנים בלתי מבחינתם משיכה מההתכנית 

פורמליים חווייתיים, יצירתיים והפגתיים. הסכמה גורפת זו נמצאה בכל הרשויות המקומיות, בין אם 

מקומיות עתירות משאבים ובין אם אלה רשויות דלות במשאבים, בין אם אלה רשויות אלה רשויות 

'בתי הספר של ראשי הרשויות, מנכלים וגזברים רואים בתכנית   .דוברות עברית ובין אם דוברות ערבית

מספקת מסגרת איכותית לתלמידים במחיר שווה לכל  כמאגדת יתרונות רבים: התכנית החופש הגדול' 

יוצרת רצף חינוכי ומספקת מסגרת המשכית ו ,קלה על ההוצאות הכבדות של ההורים בחודשי הקיץמ, נפש
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לתלמידים. במרבית הרשויות המקומיות ההחלטה אם לקיים את התכנית התקבלה בהובלת ראש הרשות, 

ואולם, ברשויות מקומיות ובשיתוף הגורמים האחראים על מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. 

שרגילות היו להפעיל פעילויות קיץ, עלו התנגדויות וחששות בטענה שתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' 

קשיים אלה עלו ביתר שאת במועצות אזוריות המרכזות את  דוחקת אותם ומשנה סדרי העסקת כוח אדם.

כתוצאה מכך ההרשמה לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' ו הפעילות החינוכית של קיבוצים ומושבים

 . ברשויות אלה הייתה נמוכה למדי 

הפקת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', בהתראה הקצרה חייבה היערכות ארגונית והשקעת 

וועדות היגוי, הכוללות בעלי תפקידים ממחלקות , אשר כללה גם הקמת מאמץ ברשויות המקומיות

הרשויות המקומיות  . מדברי המרואיינים עולה כי הייתה התגייסות כלל מערכתית של שויותהחינוך בר

בחלק מהרשויות המקומיות, בעיקר דוברות ערבית, שלא הפעילו פעילויות קיץ . התכנית הפעלתלשם 

'יש דווח על כך שהתכנית חייבה הקמת מנגנון   -ועל כן לא היו רגילות להפקות מעין אלה  בשנים קודמות

לאור המאמצים הרבים הכרוכים בהפקת התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' מחד, נראה כי מאין'. 

  י.משרד החינוך ייערך ויעביר את המסר לגבי התכנית בקיץ תשע"ה בהקדם האפשר אםייטב 

 , כאשר בחלק מהרשויות תמונות מצב שונותשהקצה משרד החינוך לטובת התכנית עלו  ביחס לתקציב 

רשויות מקומיות אחרות הלינו על היעדר אך  הספיק לצורך הפעלת התכניתשהוקצה דווח כי התקציב 

ואולם הקושי התקציבי העיקרי  תקצוב מיוחד לשירותי תחזוקה, חשמל, מים, אבטחה, ניקיון ומזכירות.

שיעורי  : במקרים רבים בהםהתעורר במועצות אזוריות שבהן הפעלת התכנית בבתי הספר כרוכה בהסעות

ונוצרו פערי תקציב משמעותיים היות  מיניבוסים לא היו מלאיםהאוטובוסים או , ההרשמה לא מלאים

חוסר הוודאות לגבי היתכנות התכנית, שמשרד החינוך מתקצב לפי תלמיד ולא לפי כלי תחבורה. 

  וההרשמה המאוחרת של הילדים, הקשו אף הם על ההתנהלות התקציבית. 

התכנית 'בית הספר של החופש הגדול' ם קשיי התחלה והסתגלות מערכתית, למרות הקשיים, חלק

; בכל הרשויות המקומיות מבקשים להמשיך אותה בשנים הבאות, להרחיבה נתפסת כ'סיפור של הצלחה'

ולמסדה. דווח כי יותר ילדים השתתפו בקיץ תשע"ד בפעילויות מסודרות, בהשוואה לקייצים קודמים. גם 

בשל דחיקה של תכניות עשירות המתנהלות בקיבוצים במשך , שהסתייגו מן התכנית צות אזוריותבמוע

סכמה רחבה למדי לגבי האפשרות להרחיב את גם ה הובעה  שנים רבות, מודים כי התכנית הייתה חיובית.

ו' - ד', בהסתייגות כי יש להתאים את התכנים לתלמידים בוגרים יותר. לגבי כיתות ה'- התכנית לכיתות ג'

  הדעות נמצאו חלוקות בין התומכים לבין המסתייגים.

ההמלצה העיקרית של ראשי הרשויות היא להמשיך ולהעמיק את התכנית 'בתי הספר של החופש 

ולהקדים ולהיערך לתכנית. הטענה העיקרית  הגדול', למסד אותה כחלק אינטגרלי של שנת הלימודים

להשתתף בה, ימנע מצבים של חוסר וודאות, יצמצם היא שמיסוד התכנית, כתכנית שכל הילדים חייבים 

את החלק היחסי של התקורה של התכנית בעלות הכוללת, ובכך יצמצם נזקים כלכליים לרשויות 

  המקומיות.
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 שביעות רצון ועמדות כלליות: 7פרק 
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חלק ממאמצי משרד החינוך להוביל שינוי במעמד בתי הספר  מהווההתכנית 'בתי ספר של החופש הגדול' 

הפיכתם לציר משמעותי בחיי התלמידים והקהילה, כל ימות השנה. התכנית אמורה לחולל שינוי ל

בתפיסותיהם של התלמידים, ההורים וצוותי ההוראה ביחס למקומה של מערכת החינוך בחיי התלמידים. 

ותיהם של הגורמים השונים ביחס לתכנית ולמרכיביה. הפרק הצלחתה להביא לשינוי זה תלויה בעמד

תאר שביעות רצון ועמדות כלליות של כלל הגורמים המעורבים בתכנית ויציג את מהחותם את הדו"ח 

הפרק יתמקד בעמדות צוות עמדות הגורמים השונים ביחס להמשך קיומה של התכנית בשנים הבאות. 

בהשוואת מטרותיה המוצהרות של התכנית עם התכנית בכללותה,  ההוראה, ההורים והתלמידים כלפי

 בהמלצות להמשך קיומה, במתכונות שונות. ההתנהלות והקולות שעלו מן השטח ו

  

 והתלמידים ההורים, הצוות של: כללית רצון שביעות  7.1

במסגרת הסקרים נבחנה שביעות הרצון של הגורמים השונים ביחס לתכנית באופן כללי, לנכונותם 

לשמש בתפקידם גם בשנה הבאה, ולהמלצותיהם לאופן המשכה של התכנית לשנים הבאות. לוחות 

  מציגים נתונים אלה.   31-33

  רכזים, מורים והורים  –מהתכניתכללית : שביעות רצון 31לוח 

  ...""באופן כללי, באיזו מידה 
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  הורים  מורים  רכזים  

N 374  877  852  

  81  79  79 אתה שבע רצון מהתכנית

  --   94  93  מרוצים מהתכנית  היוההורים 

  

 -דומה גבוהה ו  הייתהמהתכנית שביעות הרצון של הרכזים, המורים וההורים  כי הממצאים מעלים 

פער בין שביעות רצון של מהם היו שבעי רצון במידה רבה או רבה מאד ממנה. עם זאת, קיים  79%-81%

מהתכנית ים אשר העריכו הערכת יתר את שביעות רצון ההורההורים לשביעות רצונם בעיני אנשי הצוות 

בנוסף, הסקרים על פי דיווחי ההורים). בלבד  81%-מנקודת מבטם של המדריכים בהשוואה ל 93%-94%(

מהמורים  86%-מהרכזים ו 79%-ו  תמההורים מדווחים כי ילדיהם היו מרוצים מהתכני 79%מעלים כי 

  הביעו רצון להמשיך לשמש בתפקידם אם התכנית תתקיים גם בשנה הבאה. 
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  רכזים, מורים והורים  – : המלצה להמשך התכנית32לוח 

  "אילו הדבר היה תלוי בך, האם היית בוחר/ת להמשיך לקיים את התכנית   גם בשנה הבאה? "
  (שיעור המשיבים)

  הורים  מורים  רכזים  

N 374  877  852  

  43  23  26  כן, במתכונתה הנוכחית

  51  75  73 כן, עם שינויים 

  6  2  1  לא
  

  להשתתפות בתכנית גם בשנה הבאה : נכונות  33לוח 

  "באיזו מידה ..."
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  הורים  מורים  רכזים  

N 374  877  852  

מעוניינים לרשום ההורים יהיו  

 את ילדם לתכנית גם  בקיץ הבא
97  96  84  

הילדים יהיו מעוניינים להשתתף 

  בתכנית גם בשנה הבאה
 --   --  73  

  

שמרביתם של ממצא חד משמעי העולה מהמלצות הגורמים השונים בנוגע להמשכה של התכנית הוא 

. יתרה גם לשנה הבאה תכניתאת הלהמשיך  ממליצים) 94%) וההורים (98%), המורים (99%הרכזים (

 מסוימתמזאת, המסקנות מהמלצות הגורמים השונים ביחס להמשכה של התכנית עומדים בסתירה 

) 23%) ומורים (26%) מאשר רכזים (43%יותר הורים (שעלו ביחס לשביעות הרצון ממנה:  םלנתוני

  ממליצים להמשיך את התכנית ללא עריכת שינויים בה.

שינויים בתכנית ביקשו יותר פעילויות חוץ, הארכת משך התכנית לשבוע  ו עלשהמליצמרבית ההורים 

המחייבות שיפור על פי הרכזים נוסף לפחות ולשכבות גיל בוגרות יותר. נקודות החולשה של התכנית 

והמורים התמקדו ברמת השכר של הצוותים, הפחתה בהכתבה מגבוה של התכנית ומתן חופש גדול יותר 

, הקטנת 9:00רכזים ביחס לפעילויות ולחלוקת התקציב, דחיית תחילת הפעילות לשעה ללמורים ו

הקבוצות, העשרת התכנית והגדלת מספר פעילויות חוץ, מתן הדרכה רחבה יותר למורים, שיפור ארוחת 

  העשר והוספת שכבות גילאיות.   

) וההורים 96%המורים ( ), 97%מרבית הרכזים (אכן כפועל יוצא של ההמלצות להמשכה של התכנית, 

מההורים  73%) סבורים כי ההורים יהיו מעוניינים לרשום את ילדם גם בקיץ הבא אבל רק 84%(

  סבורים שכך ירצו ילדיהם. 
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  ממצאים איכותניים 

 - מורים, מדריכים ורכזים  –חברי צוות שונים : שביעות רצון גבוהה מהתכנית הביעו מרואיינים רבים 

. אחרים העלו סייגים גם בשנה הבאה מהתכנית והביעו נכונות להצטרף אליה הביעו שביעות רצון

  .ותלונות, כמו למשל, תלונות ביחס לשכר הנמוך והעומס המוטל עליהם

וכן דיווחו על  הה של התלמידים מהתכנית ומהתכנים,המרואיינים דיווחו על שביעות רצון גבובנוסף, 

נדמה כי לאור המצב הביטחוני, שביעות הרצון של ההורים עוד . כמו כן, שביעות רצון גבוהה של ההורים

, לרבות אנשי הצוות הבוגרים והמנוסים נתפסת שמסגרת בית הספרעלתה יותר מהמצופה, משום 

את הקשר בין  כמסגרת מוגנת ובטוחה באופן יחסי. בעקבות זאת, נדמה למרואיינים כי התכנית מחזקת

עם זאת,  קל עליהם בשנים הבאות לגייס תלמידים לתכנית.. והם משערים כי יבית הספר להורים

רבים (במקרים  להורים ביקורת על מיעוט פעילויות החוץ במסגרת התכניתהמרואיינים מדווחים כי 

של מבצע צוק איתן והוראת פיקוד העורף ב , במסגרת התכנית,מיעטו לצאת לפעילויות מחוץ לבתי הספר

 .)מוגניםבקרבת מרחבים ת יולקיים פעילו

שביעות רצון גבוהה הביעו  )הוריםהמורים והרכזים, המ  79%-81%המרואיינים  ( מרבית  , לסיכום

, אם כי תוך הכנסת שינויים בה.  שנה הבאהבגם  ממליצים להמשיכה) 94%-99%( מהתכנית ומרביתם

, בשנה הבאה גם הביעו נכונות להצטרף אליה גםמהמורים)  86%-מהרכזים ו 79%(מרבית אנשי הצוות 

שביעות רצון גבוהה המרואיינים דיווחו על , . יתרה מזאתהסתייגות מטעמי שכר ועומס ואף שחלקם הביע

כמו כן, נדמה כי לאור המצב הביטחוני, שביעות הרצון  . בה מהתכנית ומהתכניםוההורים של התלמידים 

אנשי הצוות הבוגרים והמנוסים יותר מהמצופה, משום שמסגרת בית הספר, לרבות עוד של ההורים עלתה 

נתפסת כמסגרת מוגנת ובטוחה באופן יחסי. בעקבות זאת, נדמה למרואיינים כי התכנית מחזקת את 

כרבע  . הקשר בין בית הספר להורים, והם משערים כי יקל עליהם בשנים הבאות לגייס תלמידים לתכנית

   .מההורים סבורים כי ילדיהם לא ירצו להצטרף לתכנית בעתיד

הארכת משך התכנית לשבוע נוסף לפחות. ו פעילויות חוץ שכללו יותר הורים רבים העלו נקודות לשיפור

נקודות החולשה של התכנית המחייבות שיפור על פי הרכזים והמורים התמקדו ברמת השכר של הצוותים, 

של התכנית ומתן חופש גדול יותר למורים ורכזים ביחס לפעילויות ולחלוקת  מובניתהפחתה בהכתבה 

, הקטנת הקבוצות, העשרת התכנית והגדלת מספר פעילויות 9:00התקציב, דחיית תחילת הפעילות לשעה 

  חוץ, מתן הדרכה רחבה יותר למורים, שיפור ארוחת העשר והוספת שכבות גילאיות.   

  

  ת ובמה היא שונה מפעילויות קיץ אחרותמהו הערך המוסף של התכני  7.2

 

מהם רואים אותה  35%קייטנות אחרות ורק כשונה ממההורים רואים בתכנית  65%מהסקרים עולה כי 

ההורים התופסים את התכנית כשונה מקייטנות אחרות העלו היבטים רבים ומגוונים .  להןכדומה 

חלקם טענו כי בתכנית התקיימו הרבה פחות פעילויות חוץ בהשוואה : המסגרותשתי להבחנה בין 

יותר מדי אווירת  הייתהאו חווייתיות, חלק מן ההורים חש ש 'כיפיות'לקייטנה ושישנם פחות פעילויות 

בית ספר. לעומתם, אחרים טענו כי לטובת התכנית מבחינת רמת המשמעת והארגון, והצוותים 

    המקצועיים ורמת הפעילויות.
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 תופסים במידה רבה או רבה מאד את התכנית מהמורים  77%-מהרכזים ו 79%עוד עלה מהסקרים כי 

כי  מהמורים חשים  58%ולא קייטנה בלבד.  'מסביב לשעון חינוך'מהווה חלק מתפיסת מערכת החינוך כ

 בדרכי ההוראה שלהם. שינוי ותם בתכנית גרמה לפהשתת

  ממצאים איכותניים 

לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול' מונים המרואיינים ערכים מוספים רבים, המייחדים אותה 

ערך מוסף מרכזי מיוחס לתכנית בתחום טיב היחסים בין   כדוגמת קייטנות:מפעילויות קיץ מסורתיות 

המורים לתלמידיהם. בנוסף צוינו הניסיון והמיומנות של המורים לעבוד עם תלמידים בהשוואה 

ערך מוסף מרכזי אחר מיוחס להזדמנות לחוות חוויות לימודיות  למדריכים צעירים בקייטנות רגילות.

להזדמנות לעסוק בתכנים ערכיים ולימודיים גם ערך מוסף כן מיוחס  .אחרות מהמקובל בבית הספר

של  ערך מוסף אחר המשכיות עם התכנית החינוכית השנתית.ליצירת במהלך החופשה מלימודים, ובכך 

תחושת המוגנות של ההורים התכנית, בהשוואה לתכניות קיץ אחרות, יוחס לשמירה על הביטחון והעצמת 

  .והילדים

מרואיינים מול אלה המציגים שורה של יתרונות לתכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', פגשנו גם 

יש הטוענים  הבאות: מהסיבות הסבורים כי התכנית איננה עדיפה על פעילויות קיץ מסורתיות אחרות,

התכנית איננה משתלמת מבחינה כספית יותר מאפשרויות אחרות, מאחר והיא פועלת פחות שעות ביום כי 

אחרים הטוענים כי  כלכלית גבוהה.- טענה זו נשמעה בבתי ספר ברמה חברתית .מתכניות אחרות

מיעוט היציאות מחוץ הפעילויות במסגרת התכנית לא מספקים חלופה הולמת לקייטנה, בפרט לנוכח 

 למתחם בית הספר.

  השפעת התכנית  על תפיסות בית הספר ע"י ההורים   7.3
 

מציג נתונים  34אחת ממטרות התכנית הינה לקרב את בית הספר והמורים למשפחות הילדים. לוח 

  בנוגע לתפיסות ההורים את בית הספר ואת הקשר שלהם עם צוות ההוראה בעקבות התכנית. 

 

  מורים והורים  –שביעות רצון  מאיכות וממגוון הפעילויות – 34לוח 

  על..." באיזו מידה השפיעה השתתפות ילדכם בתכנית"
  (שיעור המשיבים "במידה רבה" או "במידה רבה מאד")

  הורים  

(n = 852) 

 
השפיעה לרעה או 

  מאד לרעה
  לא השפיעה

השפיעה לטובה או 

  מאד לטובה

  54  44  2 תפיסתכם ביחס לבית הספר

הקשר שלכם עם צוות ההוראה 

 בבית הספר
0  60  40  
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ההוראה בו:  לתכנית השפעה חיובית על תפיסות ההורים את בית הספר ואת הקשר עם צוותנראה כי 

 חיובית של התכנית בהיבטים אלו והיתר סבורים כי לתכנית ה) מדווחים על השפע40%-54%כמחציתם (

) של הורים סבור כי התכנית הרעה את תפיסותיהם 2%השפעה בהיבטים אלו.  מיעוט זניח ( הייתהלא 

 ביחס לבית הספר. 

 ממצאים איכותניים 

. הם סיפרו כי חיובי של מערכת החינוך ובתי הספרהתכנית תרמה לדימוי המרואיינים שונים סיפרו כי 

פורמלית וכי היא חיזקה את הקשר בין בית התכנית חשפה היבט של בית הספר הקשור ללמידה בלתי 

הספר, המורים, התלמידים וההורים. עוד סופר באחד הראיונות שזו פעם ראשונה שהתקבלו פניות מבתי 

ספר פרטיים שרצו להצטרף לתכנית של משרד החינוך ובכך משתקפת ההצלחה של התכנית ושינוי 

  . השפעה על תפיסת בית הספר כי לתכנית אין כל עם זאת, פגשנו גם מרואיינים (מעטים) שטענו התפיסה.

 הזדמנויות שוויון מקדמת התכנית האם 7.4

   איכותניים ממצאים

הרעיון להציע תכנית קיץ אחידה לכל ילדי ישראל, מטעם משרד החינוך, בעלות דיפרנציאלית בהתאם 

כלכלי של הרשות המקומית מגלם בתוכו רעיון לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים -לאשכול חברתי

, רבים חברתיים. כך גם נטען כי במגזר דוברי הערבית, בו בעבר פחות היה נהוג לשלוח ילדים לקייטנות

  הצטרפו לתכנית. 

אה כי מטרתה העקרית של התכנית, קרי קידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים, התממשה, לפחות נר

כלכליים  נמוכים הצטרפו –באופן חלקי,  שכן שיעורים גבוהים ביותר של תלמידים מאשכולות חברתיים

הקיץ במסגרת מוסדית. עם זאת,  לתכנית, ועבור חלקם הייתה זו הפעם הראשונה בה הם שהו במהלך 

בחלק מהרשויות המקומיות דווח  . ראשית,כלכלי-במספר היבטים בתכנית, נשמר חוסר השוויון החברתי

שנית, על תוספת תקציבית מטעמן, המאפשרת את העשרת התכנית וגיוונה בהשוואה לרשויות אחרות.  

בתי ספר שלא הצליחו לגייס מספיק ם עדויות מצביעות על מחסומים בדרך לשוויון הזדמנויות באות

מחסום זה בדרך לשוויון הזדמנויות בא לידי ביטוי, באופן בלתי תלוי במספר התלמידים נרשמים לתכנית. 

, הושמעה טענה שהניסיון לבסוף .בבתי ספר קטנים, בהם מספר המשתתפים נמוך בהגדרההנרשמים, 

החיים הייחודי של קהילות ובתי ספר, כמו  לקדם שוויון הזדמנויות ולצמצם פערים, פוגע במרקם

כלומר, במקרים אלה בהן מתקיימות פעילויות קיץ עשירות המתוכננות זמן רב מראש.  בקיבוצים

תלונה זו מתייחסת לפעילויות הקיץ בבתי ילדים  מבקשים דווקא לשמר את השונּות והייחודיות. 

  סמוכים.  בקיבוצים, הנותנת מענה גם לתלמידים אחרים מיישובים 

 

 והמלצות להרחבה לכיתות נוספות  וטנציאל התכניתפ  7.5

   איכותניים ממצאים
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רונות לקשיים ולאתגרים מראיונות רבים מסתמנת תמיכה בהמשך קיום התכנית, בהתאם למציאת פת

ראוי להרחיב את התכנית גם לכיתות גבוהות יותר וכן להאריך את משך ישנם שחושבים כי  .שעלו השנה

הרחבת התכנית לשכבות גיל גבוהות יותר, מחייבת היערכות לוגיסטית אם כי מדגישים כי , הפעילות

בקנה מידה שונה מההיערכות הלוגיסטית שנדרשה לצורך ההפעלה המצומצמת והפשוטה ביחס בכיתות 

ב'. כך עולה גם החשש שהרחבת התכנית עשויה להוריד את איכות התכנית. עוד נטען נגד הרחבת -א'

  . רך במדריך צעיר ולא במורה כמדריךלכיתות הגבוהות כי לתלמידים בוגרים יותר יש צו התכנית

 

 הגדול החופש של הספר ובית מבצע "צוק איתן"  7.6

כפי שצוין בפרקים הקודמים ובמיוחד בפרק השלישי, למבצע 'צוק איתן' ניכרו עקבות על התנהלות 

שהיו חשופים לירי הרקטות מחבל עזה. כאמור  התכנית 'בתי הספר של החופש הגדול', במיוחד במחוזות

ת שונות ובעיקר פעילויות חוץ בוטלו, ועל כן צוות התכנית נדרש לערוך בה ובפרקים הקודמים, פעילוי

התאמות שונות (כדוגמת שילוב פעילויות הרגעה במהלך היומיום), כשהשפעת המצב משתנה בהתאם 

ית. נדמה כי מעבר לגמישות שנדרשה בסדר היום, למצב למיקום הגיאוגרפי ולמתרחש בו מבחינה ביטחונ

טחוני גם הייתה השפעה על נוכחות התלמידים שלעיתים ירדה בעקבות חששות של ההורים לשלוח יהב

את ילדיהם לפעילות מחוץ לבית אך לעיתים בלטה דווקא תחושת המוגנות שקיימת אצל ההורים מכך 

  מוגנים.שהתכנית מתקיימת בבית הספר עם המרחבים ה

  

 : שביעות רצון ועמדות כלליות7סיכום פרק 
  

צוות, ההורים והתלמידים כלפי התכנית בכללותה, בערך המוסף שלה ובקווים העמדות תאר את פרק 

 המבדילים אותה מתכניות קיץ אחרות ובהמלצות להמשך קיומה, במתכונות שונות. 

שוויון ההזדמנויות בין חלקי  חיזוק היוהמטרות העיקריות שעמדו לנגד עיניהם של הוגי התכנית מבין 

בפועל מימושם של עקרונות ואולם, . מצום פערים חברתייםכפועל יוצא מכך צהמגוונים ו אוכלוסייהה

תקציבים היו הבדלים בין הרשויות השונות במידה שבה הוסיפו אלו לא תמיד צלח וזאת מסיבות שונות: 

 עובדות אשר יצרו הבדלים, לעתים ניכרים, במידת ההעשרה והגיוון –לתכנית מטעמן ובהיקפי הנרשמים 

מרשויות באשכולות דווקא תלמידים ובפעילויות במסגרת התכנית. יתרה מזאת, נראה כי  בתכנים

כלכליים - מאשכולות חברתייםפחות להירשם בהשוואה לתלמידים  נוטים כלכליים נמוכים -חברתיים

הושמעה טענה אחרת על כך שהניסיון לקדם שוויון הזדמנויות ולצמצם פערים,  בנוסף, . בוהים- בינוניים

, בהם פעולות הקיץ מערבות ילדים גם פוגע במרקם החיים הייחודי של קהילות ובתי ספר, כמו בקיבוצים

  מיישובים סמוכים. 

אשר  – רכזים, מורים והורים –הגורמים המעורבים  התכנית זכתה לברכת הדרך מצד כל יחד עם זאת, 

להמשיכה גם  אף המליצו) 94%-99%(ומרביתם  ממנה רצון גבוהה הביעו שביעות ) 79%-81%מרביתם (

גם מהמורים)  86%-מהרכזים ו 79%(מרבית אנשי הצוות בשנה הבאה, אם כי תוך הכנסת שינויים בה.  

, אף שחלקם הביע הסתייגות מטעמי שכר ועומס. יתרה הביעו נכונות להצטרף אליה גם בשנה הבאה
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 מזאת, המרואיינים דיווחו על שביעות רצון גבוהה של התלמידים וההורים מהתכנית ומהתכנים בה

ולא  'חינוך מסביב לשעון'רואים בתכנית חלק מתפיסת מערכת החינוך  )78%אנשי הצוות (כשמרבית 

זאת ועוד, נראה כי  התכנית תרמה לדימוי החיובי של מערכת החינוך ובתי הספר. ההורים קייטנה בלבד. 

סיפרו כי התכנית חשפה היבט של בית הספר הקשור ללמידה בלתי פורמלית וכי היא חיזקה את הקשר בין 

  בית הספר, המורים, התלמידים וההורים, ושנוצר שינוי בתפיסת המורים בבית הספר. 

ערכים מוספים רבים, המייחדים אותה מפעילויות קיץ מסורתיות לתכנית  ההורים מנו אנשי הצוות ו

הניסיון והמיומנות של המורים לעבוד עם  , טיב היחסים בין המורים לתלמידיםבהם , כדוגמת קייטנות

הזדמנות לחוות חוויות לימודיות אחרות ה, ותלמידים בהשוואה למדריכים צעירים בקייטנות רגילות

כי התכנית איננה משתלמת  . דעות אחרות הושמעו ע"י חלק מהמורים  שסברוובל בבית הספרמהמק

כי הפעילויות במסגרת התכנית לא מספקים חלופה הולמת לקייטנה, בפרט לנוכח מיעוט ו מבחינה כספית

  היציאות מחוץ למתחם בית הספר.

התכנית, בהתאם למציאת פתרונות בהמשך קיומה של לא מפתיע, אם כן, כי מרואיינים רבים תומכים 

יותר וכן  להרחיב את התכנית גם לכיתות גבוהות חושבים כי ראויהישנם לקשיים ולאתגרים שעלו השנה. 

  מורכבת יותר.  היערכות לוגיסטיתאך זאת תוך  ,להאריך את משך הפעילות

אך באופן דיפרנציאלי בהתאם על התנהלות התכנית,  מסויימות ניכרו עקבותלבסוף, למצב הביטחוני 

בעיקר פעילויות שונות ובעיקר פעילויות חוץ בוטלו,  למיקום הגיאוגרפי ולמתרחש בו מבחינה ביטחונית. 

במחוזות שהיו חשופים לירי הרקטות. למרות שהמצב הביטחוני גרם במקרים מסוימים להיעדרויות 

מכך שהתכנית מתקיימת בבית הספר עם ההורים  של תחושת המוגנות גברה  ילדים, היו מקרים בהם 

  המרחבים המוגנים.
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  סיכום כללי

  

   



 

106  

 

 

התכנית הופעלה בקיץ תשע"ד   את ממצאי המחקר להערכת 'בתי הספר של החופש הגדול'.דוח זה מתאר 

בפריסה ארצית בבתי ספר בחינוך הרשמי, במגזרים דוברי עברית ודוברי ערבית, בקרב תלמידים שסיימו 

ב'. מחקר ההערכה שילב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית ומטרתו העיקרית הייתה לבחון –את כיתות א' ו

ת יישום התכנית בשלביה השונים, לרבות בחינת עמדות הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה א

  ולהעריך את תוצאותיה. 

  

מכלל תלמידי כיתות א'  64.9%גבוהים של תלמידים שהצטרפו לתכנית: שיעורים הנתונים מצביעים על 

מסקירת ההיבטים שנסקרו מבחינת תכנון התכנית,  וב' ברמת החינוך הרשמי הצטרפו לתכנית.

ה, החל מההורים, הרוח הנושבת בקרב כל המעורבים בהתנהלותה השוטפת ומימוש מטרותיה, נראה כי 

היא שהתכנית הצליחה  המורים והמנהלים וכלה בראשי רשויות ובעלי תפקידים מרכזיים ברשויות, 

אך תוך מציאת פתרונות לקשיים  ך קיומה,ורובם תומכים בהמשלממש את מטרותיה העיקריות 

ולאתגרים שעלו השנה. חלק מהמעורבים בה אף חושבים כי ראוי להרחיבה גם לכיתות גבוהות יותר וכן 

בחינת הממצאים . להאריך את משך פעילותה מעבר לשלושת השבועות, תוך הערכות לוגיסטית מתאימה

כן יש לשמרם, אך נושאים אחרים יש לחזק ולתת מעלה כי בתחומים  שונים התכנית פעלה היטב ועל 

   התכנית והפעלתה בשנים הבאות. להם יותר תשומות בהרחבת
  

קרית לקידום יאת מטרתה הע נראה כי התכנית הצליחה לממש, של התכנית לנקודות החוזקבאשר 

כלכליים וזאת לאור שיעורי ההצטרפות הגבוהים בקרב - שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים

אנשי הצוות וההורים מנו  לתכנית ערכים מוספים כלכליים נמוכים. -תלמידים מאשכולות חברתיים

בין המורים , בהם טיב היחסים רבים, המייחדים אותה מפעילויות קיץ מסורתיות כדוגמת קייטנות

בהשוואה למדריכים צעירים בקייטנות  הניסיון והמיומנות של המורים לעבוד עם תלמידים,  לתלמידים

מבחינתם של ראשי רשויות וההזדמנות לחוות חוויות לימודיות אחרות מהמקובל בבית הספר. רגילות, 

מקלה על , לכל נפשאיכותית לתלמידים במחיר שווה מסגרת   ובעלי התפקידים בהן, התכנית מהווה

 .יוצרת רצף חינוכי ומספקת מסגרת המשכית לתלמידיםו ,ההוצאות הכבדות של ההורים בחודשי הקיץ

ואכן, הממצאים מעלים שביעות רצון גבוהה בקרב התלמידים וההורים מהתכנית ומהתכנים בה 

ולא  'לשעוןחינוך מסביב 'כשמרבית ההורים רואים בתכנית כמהווה חלק מתפיסת מערכת החינוך 

וחיזקה  התכנית תרמה לדימוי החיובי של מערכת החינוך ובתי הספרנראה כי  , קייטנה בלבד. זאת ועוד

  את הקשר בין בית הספר לקהילה. 

מצדם של אנשי החינוך וההורים על נקודת חוזק משמעותית בתכנית מתייחסת  לצוות שזכה לתשבחות 

המורים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי  ל התכנית.תפקודו ועל המאמצים שהשקיע לשם הצלחתה ש

ומתארים כי אלה הפגינו אחריות רבה, וכי הם סייעו  ספר הביעו שביעות רצון גבוהה מתפקוד הרכזים

שיעורים ל אין ספק כי תפקוד הצוות ומבנה התכנית הם אלה אשר תרמו. ותמכו בצוות המדריכים

  הפעילויות.המרשימים של השתתפות התלמידים במרבית 

של התכנית נובעות גם מהעובדה שמדובר בהפעלה ראשונית של התכנית ומכך נקודות התורפה 

היבטים שסומנו כנקודות בעייתיות בהן צריך לבצע  שהתכנון לא תמיד נגע וצפה את כל ההיבטים.

 –וברישום לתכניתהבדלים בין רשויות שונות בתקצוב ) 1: (שינויים קשורים רבות לפן הטכני והארגוני

הבדלים בין הרשויות השונות במידה שבה הוסיפו תקציבים לתכנית מטעמן ובהיקפי הנרשמים  נתגלעו

, או ילדים של מצומצם מספר נרשמו שבהםספר - בתיבכלומר, . לתכנית הרשות תקצוב על המשפיעים
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 הוגבלה ובהתאם, התקציבים צומצמופועל השתתפו פחות תלמידים מאלה שנרשמו מלכתחילה, בש

עובדות אשר יצרו  – ו/או לצאת לפעילויות מחוץ לכותלי בית הספר חיצוניים מפעילים להזמין היכולת

הכנת ) 2(  הבדלים, לעתים ניכרים, במידת ההעשרה והגיוון בתכנים ובפעילויות במסגרת התכנית

היר  ובלוח זמנים צפוף ביחס לבניית התכנית, המרואיינים מתארים כי  זו נעשתה במהלך מ - התכנית

ראשוניותה של התכנית וחוסר הניסיון של הצוותים החינוכיים בהפעלת תכניות חינוכיות בלתי . במיוחד

ושינויים  יצרו אלתורים של הרגע האחרון –פורמליות, יחד עם האילוצים שנגרמו בשל מבצע 'צוק איתן' 

והתאמות תוך כדי פעולה.  עוד עלה  כי על אף שלרשויות המקומיות תפקיד מרכזי בהובלת התכנית 

ובקביעת התכנים והפעילויות בה, ניכר כי  עיקר נטל פיתוח וכתיבת התכניות נפל על רכזי התכנית בבתי 

שבתכנון והפעלת ראשי הרשויות ובעלי תפקידים ברשויות מצדם הלינו על ההתראה הקצרה הספר. 

 התכנית, דבר אשר חייב  התגייסות כלל מערכתית בלא שהייתה שהות מספיקה להתארגנות מסודרת. 

לשיתוף  בהתנהלות במהלך התכנית נוגעת נקודת לקות מרכזית נוספת  - עולה בין הגורמיםפשיתוף ) 3(

ית, משרד החינוך מובילי התכנ–הפעולה הלוקה בחסר של כלל הגורמים אשר הובילו את התכנית 

והרשויות המקומיות. נראה כי לצדדים השונים הייתה נקודת מבט מעט אחרת באשר למידת המעורבות 

בהקשר זה, במידה ותתבצע הרחבה של התכנית יש   ביניהם. הפעולה פישל כל אחד מהגורמים ושיתו

על מנת שכל גורם  להשתדל ליצור שיתוף פעולה הדוק יותר והתחשבות בדעת כלל הצדדים המעורבים,

יתרום את ידיעותיו ואת חלקו בהתאם לתחום עיסוקו, דבר אשר יכול ליצור הפרייה בין הגורמים 

איכות הארוחות שסופקה ע"י קבלני המזון החיצוניים  –הזנה וניקיון ) 4( ולתרום להצלחת התכנית.

ארוחת העשר שאורגנה ע"י קיבלה ביקורות רבות וכתוצאה מכך  חלק לא מבוטל מבתי הספר  וויתר על  

הספקים וארגן את האוכל באופן עצמאי.  מבחינת תחזוקה וניקיון, עולה כי בחלק מהמקומות הרשות 

המקומית נתנה את הפלטפורמה של התחזוקה, אך תוארו קשיים שנבעו מכך שכוח העזר בבית הספר לא 

גם בתחום זה עלו  – קציב וציודת) 5קיבלו שכר הקשור ישירות לתכנית ולכן לא היה שיתוף פעולה. (

קשיים רבים ופערים גדולים בין בתי הספר. בחלק מהמקומות נטען כי היה מספיק ציוד אך במקומות 

או שנטען כי התקצוב לציוד לא הגיע בזמן ולכן , ב אינו מספיק לצרכי התכניתיאחרים נטען כי התקצ

רק רשויות מבוססות השלימו את הנחוץ נאלצו למצוא פתרונות אחרים. חוסר השוויון התבטא בכך ש

 - הכנת הצוותים) 6. (רשויות השונותה יןמבחינה תקציבית ובכך נוצר פער ברמת הפעילויות והציוד ב

מדיווחי מנהלי בתי ספר עולה כי הכנתם לקראת התכנית כללה  מפגש הכשרה שעסק בעיקר בנושאים 

ולא תכניים. הרכזים קיבלו, על פי  –קציבים כדוגמת ביטחון, התארגנות, לוגיסטיקה ות -טכניים  

בנושאי בטיחות וביטחון. המנהלים והרכזים כאחד טענו לצורך בהדרכה נוספת רק דיווחיהם, הדרכה 

לטענת  – תגמול) 7. (לתכנית ויסודית יותר לתכנית. גם בקרב המורים היו טענות בדבר הכנה לא מספקת

שהוגדר להכנה היה מועט מדי, והעומס הרב שהוטל עליהם רבים מהרכזים ומהמורים   היקף השעות 

) 8וההשקעה שנדרשה בתכנית היו מעבר לצפוי וכתוצאה מכך הם לא קיבלו תגמול הולם עבורה.  (

לתכנית היו השלכות גם ביחס להערכות בתי הספר לקראת פתיחת  -  התארגנות לקראת שנת הלימודים

חים רבים מצדם של  מדריכים, מנהלי בתי ספר ורכזים שנת הלימודים הבאה: מהראיונות עלו דיוו

שסיפרו כי בשל העומס שנפל עליהם לא הספיקו להכין את שנת הלימודים הבאה, ועל כן ההכנה תבוא על 

חשבון החופש שלהם. יתרה מזאת, מנהלים אחדים דיווחו כי בשל הפעילות במסגרת התכנית לא 

אלה, יצרו  כלבדרך כלל בקיץ אלא נדחתה לאחר התכנית.  התקיימה פעילות לתחזוקת בתי ספר שנעשית

עומסים בהיערכות והתארגנות לקראת שנת הלימודים הבאה, והכנסתם ללוח זמנים צפוף בחודש 

ולא נותרו ימי חופשה מספקים להתרעננות  כמעטהצוות שהתגייסו לתכנית  לחברי, כן כמואוגוסט. 
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 על הלינו אשר המקומיות ברשויות תפקידים בעלי בקרב םג עלו דומים קולותולאגירת כוחות חדשים. 

 בהפעלת קודם ניסיון ללא ברשויות במיוחד, התכנית הפעלת בשל המערכת כלל על שנוצר הרב העומס

  .בעבר יישוביות כלל קיץ תכניות

  

על אף הקשיים והבעיות שליוו את התכנית, חלקם מהותיים ואחרים נובעים מחדשנותה והעדר ניסיון 

התחושה הכללית בקרב כל הגורמים היא שהתכנית מימשה את מטרותיה קודם בתכניות דומות, 

תוך העיקריות וקיים רצון להמשיכה ואף להרחיבה לשכבות גיל גבוהות יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר, 

 ההמלצה העיקרית של ראשי הרשויות ביצוע שינוים והתאמות נדרשים לאור מסקנות מחקר הערכה זה. 

למסד אותה כחלק אינטגרלי ו היא להמשיך ולהעמיק את התכניתובעלי התפקידים המרכזיים בהן בהם 

ערך תכניות שינוי משמעותי במ אין ספק כי במרבית הרשויות נראה כי התכנית יצרה. של שנת הלימודים

   בחופשת הקיץ. הקיץ כך שהיא אפשרה לראשונה פתרון  איכותי, ממוסד וזול לתלמידים

  

באופן כללי, עולה כי התכנית עמדה בציפיות ממנה ואף מעבר לכך. נראה כי  -  המלצות וכיוונים לעתיד

 משמעותית מסגרת מהווהכאחד, ו התכנית מקדמת ומאפשרת תהליכים חיוביים ברמת הרשות והפרט 

התכנית משמשת מסגרת חינוכית איכותית עבור משפחות רבות, . לקיץ לכלל האוכלוסייה וחשובה

המשך  שבהעדרה נאלצים לחפש פתרונות יקרים אשר במקרים רבים אף  אינם זמינים. לתקופת הקיץ, 

בחודשי הורים  לסייע לתעסוקתואף  אל תוך חודשי הקיץרצף חינוכי ומוגן  ליצור קיומה של התכנית עשוי

במערך צמצום פערים ושוויון הזדמנויות , ובכך גם לקדם הקיץ, במיוחד באזורים נעדרי פעילויות חלופיות

מערכות  לחזק ולהשביח את. קיומה המתמשך של התכנית עשוי גם ארצי ובעלויות יחסית לא מאד גבוהות

להפיח רוח חדשה בבתי הספר בפרט ובמערכת ו היחסים בין התלמידים וההורים לבין צוותי בית הספר

תהליך אסטרטגי המכוון לשיפור תפיסת מערכת החינוך בעיני החינוך היישובית בכלל, בשל היותה 

  . התושבים

סקר מקדים ברשויות שונות על מנת לבחון את הצרכים  ערוךמומלץ ללשם יישום מיטבי של התכנית, 

חישובים מדוייקים יותר של היקפי השעות בצע ול תכניתשל הרשויות בהפעלתה של ה הדיפרנציאליים

של אנשי הצוות במהלך חודשי הקיץ ולקראת  האמתייםותגמולי הצוות כך שישקפו את היקפי העבודה 

אך במקביל גם  של אנשי הצוותלהרחיב את מערך ההדרכה וההכשרה גם  . רצוי פתיחת שנת הלימודים

חופש גדול יותר למורים ורכזים ביחס לפעילויות ולחלוקת  ומתןלהפחית בהכתבה מובנית של התכנית 

בהירות ביחס לציפיות ותפקודם של הגורמים האמונים על התחזוקה להקפיד על בנוסף, רצוי  . התקציב

ולאור  קבלנים של בתפקודם שהתגלו הליקויים לאור. כך שיימשך הרצף משנת הלימודיםוהלוגיסטיקה 

מומלץ לקיים תהליך מקדים יסודי ומעמיק לבחירתם של קבלנים  העלות הגבוהה הכרוכה בגיוסם,

  התכנית. חיצוניים כך שיתאימו באופן מיטבי לצרכי 

, מומלץ מנוף ליצירת שינוי אסטרטגי במערכת החינוך ובבתי הספר ביישובכדי שהתכנית אכן תוכל לשמש 

לשכבות ואף להרחיבה  הלימודיםלהמשיך ולהעמיק את התכנית ולמסד אותה כחלק אינטגרלי של שנת 

יחסי הגומלין ושיתופי הפעולה בין הגורמים אך זאת תוך חיזוק , ד'- , כיתות ג'גילאיות גבוהות יותר

: ראש הרשות, אנשי הכספים ומפקחים. לאור המאמצים הרבים השונים המעורבים בתכנונה ובהפעלתה

ודאות לגבי ההיתכנות וההמשכיות של הכרוכים בהפקת התכנית ולאור הזעזועים הפוליטיים ואי הו
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על מנת לאפשר בחירות מושכלות יותר מומלץ להקדים ככל האפשר את התכנון  -התכנית בעתיד מאידך 

, ולבצע תכנון ארגוני מותאם אשר יכלול  גם את הערכות בתי הספר לקראת שנת של מרכיבים שונים

  הלימודים.

*    *     *  

 

 

 

 

 

 

 נספחים
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   1נספח 

  ישראל דינתמ

  החינוך משרד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
  

  בתי ספר של החופש הגדול 

  תשע"ד

  רכז בית ספרי שאלון

  להפצה לא – להערות טיוטה

  

 )הרשימה י"עפ( הריאיון תחילת לפני טלדור ידי- על למילוי

 : המורה/מדריך שם :ז.ת : מין

 :מוסד סמל :הספר בית שם :היישוב 

 :                                                  המראיין שם :תאריךהריאיון

  >>ד"ממ  עברית  דוברי>><<ממלכתי עברית דוברי<<:   ופיקוח מגזר

 >>בדואי מגזר ערבית דוברי>><<דרוזי מגזר ערבית דוברי>><<ערבי מגזר ערבית דוברי<<

  

 והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ, החינוך משרד מטעם מתקשר ואני_________  שמי, שלום

  . בחינוך

ללמוד על היבטים  רכזים בית ספריים  בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול", על מנת  מראיינים אנחנו

. עמדותיך את ולהשמיע בסקר להשתתף תבחר אם שונים של התכנית מנקודת מבטם של הרכזים.  נשמח

    .החינוך להפיק לקחים ולהיערך לקראת המשך התוכנית יסייע למשרד שנקבל המידע

  

 יועבר ולא חסוי יישאר האישי והמידע ז"שמך, ת. בלבד סטטיסטית ברמה ומנותחות חסויות תשובותיך

  . בלבד ארצית ברמה יהיו שיפורסמו והדוחות, הספר לבית מידע כל יועבר לא כן כמו. אחד לאף

  



 

111  

 

 

 או השאלות על על מנת להשיב מזמנך שעה כרבע לי להקדיש, בבקשה, תוכל האם

  ?אחר זמן שנקבע שברצונך

  : למראיין

 . חדש מועד קבע - הזה במועד יכול לא אם •

 .המרואיין/ת של המגדר לקבוצת – גבר או אישה –  בשאלה הפנייה לשון את להתאים לב שים •

  .המרואיין/ת של המגדר לקבוצת הנוסח את להתאים יש כן כמו •

  

  נתחיל

  מהתכנית כללית רצון שביעות) להקריא לא(

  "בתי ספר של החופש הגדול"?  מהתכנית רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו, כללי באופן .1

 לא בכלל או מאד מועטה במידה רצון ת/שבע  א. 

 מועטה במידה רצון ת/שבע  .ב

 בינונית במידה רצון ת/שבע  .ג

 רבה במידה רצון ת/שבע  .ד

 מאד רבה במידה רצון ת/שבע  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח

 

  (לא להקריא)  התנהלות יום יומית, סדר יום, משמעת

  :כעת נשאל מספר שאלות ביחס לפעילות היום יומית בתכנית

 ? ______________כמה ילדים, בממוצע, נכללו בכל קבוצה בבית הספר שלך .2

 נא התייחס למידת נוכחות הילדים במשך שלושת שבועות התכנית: .3

 כל הילדים הופיעו בכל או במרבית ימי התכנית   .א

 כשלושת רבעי הילדים הופיעו בכל או במרבית ימי הפעילות   .ב

 רק כמחצית מהילדים הופיעו בכל או במרבית ימי הפעילות   .ג

 רק כרבע מהילדים הופיעו בכל או במרביחלק קטן מהילדים הופיעו  .ד

  כמעט  כל הילדים לא הופיעו בכל או במרבית ימי התכנית  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח

 

  במהלך יום טיפוסי, היכן התקיימו הפעילויות השונות: .4

 כל או רוב היום  בתוך הכיתות או במבנה   .א
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 חלק גדול מהיום בתוך הכיתות או במבנה   .ב

 בתוך הכיתות ומחוצה להן במידה שווה  .ג

 חלק גדול מהיום בחוץ  .ד

 כל או רוב היום מחוץ לכיתות   .ה

  ת/יודע לא  .ו

  ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח

 

 באיזו מידה חלו שינויים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני? .5

 

 לא חלו כלל שינויים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .א

 חלו שינויים מועטים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .ב

 חלו שינויים רבים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .ג

  ת/יודע לא  .ד
  ת/מסרב  .ה
  רלוונטי לא   .ו

 

  באיזו מידה התנהלה הפעילות היום יומית על פי סדר יום קבוע? .6

 במידה מועטה מאד  או בכלל לא   .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח

 

  באיזו מידה הפעילות בתכנית התקיימה באופן סדיר?  , ל רקע  המצב הבטחוניע .7

 כל או מרבית הפעילויות בוטלו   .א
 באופן סדיר רק במהלך חלק מימי התכנית התקיימות יוהפעילו       .ב
 באופן סדיר במהלך מרבית או כל ימי התכנית  התקיימות יוהפעילו       .ג
  לא יודע/ת       .ד
  מסרב/ת  .ה
  לא רלוונטי       .ו

 
  המצב הבטחוני ברמת הארגון של התכנית? לדעתך באיזו מידה פגע  .8

 המצב הבטחוני פגע במידה רבה מאד ברמת הארגון של התכנית  .א
 המצב הבטחוני פגע במידה רבה ברמת הארגון של התכנית  .ב
 המצב הבטחוני פגע במידה בינונית ברמת הארגון של התכנית  .ג
 טה ברמת הארגון של התכניתהמצב הבטחוני פגע במידה מוע  .ד
 המצב הבטחוני פגע במידה מועטה מאד או בכלל לא ברמת הארגון של התכנית  .ה
  לא יודע/ת  .ו
  מסרב/ת  .ז

 ילא רלוונט  .ח
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  מה היתה רמת המשמעת במהלך הפעילויות?  .9

 נמוכה מאד  .א

  נמוכה  .ב

 בינונית  .ג

 גבוהה  .ד

 גבוהה מאד  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

  
כעת נשאל מספר שאלות ביחס לפעילויות שנערכו מחוץ לשטח בית ספר (כמו למשל, מופעי תרבות, 

  ביקור במוזאונים וכד').  
  

 באיזו מידה להערכתך, הילדים היו שבעי רצון מפעילויות אלו? .10

 

 במידה מועטה מאד  או בכלל לא  .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

 ביחס לפעילויות מחוץ לבית הספר, ההתארגנות ליציאה לפעילויות אלו: .11

 היתה כרוכה בקשיים רבים   .א

 היתה כרוכה במעט קשיים  .ב

  לא היתה כרוכה בקשיים מיוחדים  .ג

 לא יודע/ת  .ד

 מסרב/ת  .ה

 לא רלוונטי   .ו

  

 באופן כללי, באיזו מידה אהבו הילדים את ארוחות העשר שניתנו להם? .12

  

 מועטה מאד  או בכלל לא במידה  .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

 מי הכין את ארוחות העשר? .13
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 הן הגיעו מוכנות מספק מזון  .א

 הן הוכנו בבית הספר בעזרת הילדים  .ב

 הן הוכנו בבית הספר ללא עזרת הילדים  .ג

 לא יודע/ת   .ד

 מסרב/ת  .ה

 לא רלוונטי   .ו

  (לא להקריא) תדירות והשתתפות ילדים בפעילויות    .ז
  

שבה כל  התדירותנתאר כעת פעילויות שונות אשר נכללו בתכנית. נא ציין/י לגבי כל אחת מהן, את 

  "כל יום או כמעט כל יום"  – 5"בכלל לא" עד  – 1פעילות  התקיימה בסולם מ 

 

 בכלל לא

פעם או 
פעמיים 
במהלך 

כל 
 התכנית 

בערך 
פעם 

 בשבוע 

2-3 
פעמים 
 בשבוע  

  כל יום  
או 

כמעט 
 כל יום 

 לא
/יודע
 ת

מסר
 ת/ב

 לא
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 פעילויות  ספורט .14

  8  9  0  5  4  3  2  1  פעילויות אומנות .15

פעילויות   .16
ערכיות  -חברתיות

תכנים חברתיים   -
ערכיים בדגש על: 

מעורבות חברתית, 
האחר הוא אני, 

אני והקבוצה, 
תרבות הפנאי 

  וערכי מפתח הל"ב

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  בוקר של קריאה .17

  8  9  0  5  4  3  2  1  מופעי תרבות  .18

ביקורים  .19
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

העשרה פעילויות  .20
שנרכשו והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  ביחס לכל אחת מהפעילויות הבאות, נא ציין האם הן התקיימו במהלך התכנית: 

 

  רלוונטי לא  ת/מסרב  ת/יודע לא  לא   כן   

  8  9  0  2  1  ימי שיא שבועיים .21

פעילות משותפת   .22
להורים וילדים 

1  2  0  9  8  
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בסימן "קשר 
  משפחתי"

 פעילות משותפת .23
לילדים ונוער 

בסימן "מעורבות 
  חברתית בקהילה"

1  2  0  9  8  

  

ביחס לפעילויות שנכללו בתכנית, נא ציין מי העביר אותן: המדריך/מורה או שהן נרכשו ע"י בית 

  הספר/רשות. 

 

העביר אותן 
 מורה/מדריך

הפעילויות   
 נרכשו 

העביר אותן 
חלק 

מורה/מדריך 
  וחלק נרכשו 

 רלוונטי לא ת/מסרב ת/יודע לא

 8 9 0  3 2 1 פעילויות  ספורט .24

  8  9  0  3  2  1  פעילויות אומנות .25

פעילויות   .26
ערכיות  -חברתיות

תכנים חברתיים   -
ערכיים בדגש על: 

מעורבות חברתית, 
האחר הוא אני, 

אני והקבוצה, 
תרבות הפנאי 

  וערכי מפתח הל"ב

1  2  3  0  9  8  

  8  9  0  3  2  1  בוקר של קריאה .27

  8  9  0  3  2  1  ימי שיא שבועיים  .28

  

את תכנית   שבה תדירותו בפועל תאמהביחס לכל אחד מסוגי הפעילויות שלהלן, נא ציינו את המידה 

  העבודה:  

 
התקיימו 

הרבה פחות 
מן הדרוש 

על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת 

פחות מן 
הדרוש 
על פי 
תכנית 
 העבודה

ההתקיי
מו בערך 

על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת 

יותר  מן 
הדרוש 
על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
הרבה יותר  
מן הדרוש 

על פי 
תכנית 
 העבודה

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילויות   .29
 ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .30
  אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות   .31
-חברתיות
    -ערכיות  

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר של  .32
  קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי שיא   .33
  שבועיים

1  2  3  4  5  0  9  8  
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מופעי  .34
  תרבות 

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקורים  .35
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות   .36
העשרה 
שנרכשו 
והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

 – 1בכל אחד מסוגי הפעילויות שתכנית בסולם מ   השתתפותם של הילדיםנבקשך כעת לציין את מידת 

  "השתתפו במידה רבה מאד".  5"השתתפו במידה מועטה מאד או בכלל לא" עד 

  

 
השתתפו 

 במידה
 מאד מועטה

 לא בכלל או

השתתפו 
 במידה
 מועטה

השתתפו 
 במידה
 בינונית

השתתפו 
 במידה

 רבה

השתתפו 
 במידה

 מאד רבה

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילויות   .37
 ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .38
  אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות   .39
-חברתיות
  -ערכיות  

תכנים 
חברתיים 

ערכיים 
בדגש על: 
מעורבות 
חברתית, 

האחר הוא 
אני, אני 

 והקבוצה,
  וכד

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר של  .40
  קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי שיא   .41
  שבועיים

1  2  3  4  5  0  9  8  

מופעי  .42
  תרבות 

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקורים  .43
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות  .44
העשרה 
שנרכשו 
והופעלו 

בבית 
  הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות   .45
משותפת 
להורים 
וילדים 
בסימן 
"קשר 

  משפחתי"

1  2  3  4  5  0  9  8  
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פעילות  .46
משותפת 

לילדים 
ונוער 

בסימן 
"מעורבות 

חברתית 
  בקהילה"

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  שביעות רצון מתכני התכנית ) להקריא לא( 

  באיזו מידה אתה שבע רצון מפעילויות העשרה ומופעי התרבות שנרכשו ע"י הרשות: .47
  

 שבע/ת רצון במידה מועטה מאד  או בכלל לא  .א

 במידה מועטהשבע/ת רצון   .ב

 במידה בינוניתשבע/ת רצון   .ג

 במידה רבהשבע/ת רצון   .ד

 במידה רבה מאדשבע/ת רצון   .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 רלוונטילא    .ח

  
לדעתך מכל אחד מסוגי  הפעילויות שתכנית בסולם מ  שביעות הרצון של הילדיםנבקשך כעת לדרג  את 

  "שביעות רצון במידה רבה מאד".  -   5"שביעות רצון  במידה מועטה מאד או בכלל לא" עד – 1

  

שביעות  
 רצון 

במידה 
 מועטה

 או מאד
 לא בכלל

שביעות 
 רצון 

במידה 
 מועטה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 בינונית

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה
 מאד

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילויות   .48
 ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .49
  אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות   .50
-חברתיות
  -ערכיות  

תכנים 
חברתיים 

ערכיים 
בדגש על: 
מעורבות 
חברתית, 

האחר הוא 
אני, אני 

והקבוצה, 
תרבות 

הפנאי וערכי 
  מפתח הל"ב

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר של  .51
  קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  
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מופעי  .52
  תרבות 

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקורים   .53
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות  .54
העשרה 
שנרכשו 
והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי שיא   .55
  שבועיים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות   .56
משותפת 
להורים 
וילדים 

בסימן "קשר 
  משפחתי"

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות  .57
משותפת 

לילדים 
ונוער בסימן 

"מעורבות 
חברתית 
  בקהילה"

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  (לא לקריא)  השתתפות ועמדות הורים 

. נא ליום הפעילות המשותף שהתקיים להורים ולילדים בשעות אחר הצהריםכעת נבקשך להתייחס   .58

  ציין/י את מידת השתתפותם של ההורים ביום זה:  

 כל או רוב הההורים השתתפו בו  .א

 כשלושת רבעי מההורים השתתפו בו   .ב

  כמחצית מההורים השתתפו בו  .ג

  כרבע  מההורים השתתפו בו  .ד

 השתתפו  בוכל או רוב ההורים לא   .ה

  לא התקיים יום שיא   .ו

  ת/יודע לא  .ז

  ת/מסרב  .ח

 רלוונטי לא   .ט

  
  באיזו מידה לדעתך  ההורים היו באופן כללי מרוצים מהתכנית?  .59

 במידה מועטה מאד או בכלל לא  .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח

 

 מעוניינים לרשום את ילדם לתכנית גם  בקיץ הבא:באיזו מידה לדעתך ההורים יהיו   .60
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 במידה מועטה מאד או בכלל לא  .א

 במידה מועטה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

  רלוונטי לא  .ח
  

  הדרכה) (לא להקריא 

/י ביחס לכל אחד מהתחומים הבאים, האם קיבלת הדרכה ייעודית לקראת התכנית, ואם כן, נא ציינ 
יש לשאול  –[למראיין האם ההדרכה היתה מספקת. הכוונה להדרכה מטעם מפקח מנהל חברה ונוער  

  לגבי כל תחום האם ההדרכה הספיקה רק אם ציין "כן" שקיבל הדרכה בתחום]. 

 

 האם ההדרכה היתה מספקת האם קיבלת הדרכה בתחום?  
   

  
 לא כן לא כן

לא 

ת/יודע  

לא 
 ענה

לא 
 רלוונטי

  8  9  0  2  1  2  1    בטיחות  .61

  8  9  0  2  1  2  1  ביטחון .62

  2  1  2  1  הזנה  .63
0  9  8  

  

  השפעת המצב הבטחוני על תחושת הבטחון ) להקריא לא(

  

  ?מוגנים בזמן שהותם  בבית הספר בתקופת המצב הבטחוניחשו באיזו מידה הילדים  .64

 מאד לא מוגניםחשו הילדים   .א
 לא כל כך מוגניםחשו הילדים   .ב
 מוגנים באופן חלקיחשו הילדים   .ג
 די מוגניםחשו הילדים   .ד
 מאד מוגניםחשו הילדים   .ה
  לא יודע/ת  .ו
  מסרב/ת  .ז
  לא רלוונטי  .ח

 

  

  תפיסות כלליות ביחס לתכנית ) (לא להקריא
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באיזו מידה מהווה לדעתכם התכנית "בתי ספר של החופש הגדול" חלק מתפיסת מערכת החינוך   .65

  "חינוך מסביב לשעון" ולא קייטנה בלבד?

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח
  

 מתכונת, האם היית רוצה לשמש שוב כרכז?במידה והתכנית תמשיך באותה  .66

 כן  .א

 לא    .ב

  נא פרט מדוע ____________________ .67

  

"בתי ספר של  את התכנית המשיך לקיים ל /תאילו הדבר היה תלוי בך, האם היית בוחר, לסיכום .68

  החופש הגדול" גם בשנה הבאה?

  , במתכונתה הנוכחיתכן  .א

 כן, עם שינויים   .ב

  לא  .ג

 _________________________למי שענה ב' או ג': נא פרט  .69

 יישארו הפרטים כל שציינו וכפי, בלבד סטטיסטיים לצרכים הן השאלות. לגביך שאלות מספר וכעת

  .לאיש יעברו ולא חסויים

 בשנת הלימודים תשע"ד אתה: 

  
 לא כן

לא 
 יודע/ת

לא 
 ענה

לא 
 רלוונטי

  8  9  0  2  1  מנהל   .70

  8  9  0  2  1    מורה .71

סטודנט   .72
  8  9  0  2  1  להוראה/חינוך

  8  9  0  2  1סטודנט לא  .73
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  להוראה/חינוך

  

 ______________אחר .74
 

 ?_________________מהו גילך .75

   2נספח 

  ישראל מדינת

  החינוך משרד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
  

  בתי ספר של החופש הגדול 

   תשע"ד

  מורה/מדריך שאלון

  להפצה לא – להערות טיוטה

  

 )הרשימה י"עפ( הריאיון תחילת לפני טלדור ידי- על למילוי

 : המורה/מדריך שם :ז.ת : מין

 :מוסד סמל :הספר בית שם :היישוב 

 :                                                  המראיין שם :תאריךהריאיון

  >>ד"ממ  עברית  דוברי>><<ממלכתי עברית דוברי<<:   ופיקוח מגזר

 >>בדואי מגזר ערבית דוברי>><<דרוזי מגזר ערבית דוברי>><<ערבי מגזר ערבית דוברי<<

  

 והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ, החינוך משרד מטעם מתקשר ואני_________  שמי, שלום

  . בחינוך

מורים  ומדריכים אשר שימשו כצוות חינוכי בתכנית "בתי הספר של החופש הגדול", על  מראיינים אנחנו

 תבחר אם על היבטים שונים של התכנית מנקודת מבטם של אנשי הצוות החינוכי.  נשמחללמוד  מנת 

החינוך להפיק לקחים ולהיערך  יסייע למשרד שנקבל המידע. עמדותיך את ולהשמיע בסקר להשתתף

    .לקראת המשך התוכנית
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 יועבר ולא חסוי יישאר האישי והמידע ז"שמך, ת. בלבד סטטיסטית ברמה ומנותחות חסויות תשובותיך

  . בלבד ארצית ברמה יהיו שיפורסמו והדוחות, הספר לבית מידע כל יועבר לא כן כמו. אחד לאף

  

 או השאלות על על מנת להשיב מזמנך שעה כרבע לי להקדיש, בבקשה, תוכל האם

  ?אחר זמן שנקבע שברצונך

  : למראיין

 . חדש מועד קבע - הזה במועד יכול לא אם •

 .המרואיין/ת של המגדר לקבוצת – גבר או אישה –  בשאלה הפנייה לשון את להתאים לב שים •

  .המרואיין/ת של המגדר לקבוצת הנוסח את להתאים יש כן כמו •

  

  נתחיל

  מהתכנית כללית רצון שביעות) להקריא לא(

  "בתי ספר של החופש הגדול"?  מהתכנית רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו, כללי באופן .76

 לא בכלל או מאד מועטה במידה רצון ת/שבע  א. 

 מועטה במידה רצון ת/שבע  .ט

 בינונית במידה רצון ת/שבע  .י

 רבה במידה רצון ת/שבע  .יא

 מאד רבה במידה רצון ת/שבע  .יב

 ת/יודע לא  .יג

 ת/מסרב  .יד

 רלוונטי לא  .טו

 

  (לא להקריא)  התנהלות יום יומית, סדר יום, משמעת

  :כעת נשאל מספר שאלות ביחס לפעילות היום יומית בתכנית

 ? ______________ילדים כללה הקבוצה אותה הדרכתכמה  .77

 ?האם היו שינויים בגודל הקבוצה שלך במהלך התכנית .78

 כן  .א

 .)5(דלג לשאלה לא   .ב

 ? כיצד התבטא השינוי .79

 הקבוצה גדלה מאד במהלך התכנית  .א

 הקבוצה גדלה קצת במהלך התכנית  .ב



 

123  

 

 

 הקבוצה הצטמצמה קצת במהלך התכנית  .ג

 הקבוצה הצטמצמה מאד במהלך התכנית   .ד

 

ביום טיפוסי, האם היית עם הקבוצה במשך  כל היום, או שבחלק מהשעות הקבוצה פעלה עם  .80
 ...)מדריכים אחרים (מדריכים אחרים מהצוות, מדריכי חוגים

 הייתי עם הקבוצה במשך  כל היום  .א

 הייתי עם הקבוצה במשך מרבית היום  .ב

 הייתי עם הקבוצה בערך כמחצית מהיום  .ג

 קטן מהיוםהייתי עם הקבוצה במשך חלק   .ד

  ת/יודע לא  .ה
  ת/מסרב  .ו
 רלוונטי לא   .ז

 

  במהלך יום טיפוסי, היכן התקיימו הפעילויות השונות: .81

 כל או רוב היום  בתוך הכיתות או במבנה   .ט

 חלק גדול מהיום בתוך הכיתות או במבנה   .י

 בתוך הכיתות ומחוצה להן במידה שווה  .יא

 חלק גדול מהיום בחוץ  .יב

 כל או רוב היום מחוץ לכיתות   .יג

  ת/יודע לא  .יד

  ת/מסרב  .טו

 רלוונטי לא   .טז

  
 באיזו מידה חלו שינויים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני? .82

 

 לא חלו כלל שינויים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .א

 חלו שינויים מועטים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .ב

 חלו שינויים רבים במיקומי הפעילויות המקוריים  בעקבות המצב הבטחוני  .ג

  ת/יודע לא  .ד
  ת/מסרב  .ה
  רלוונטי לא   .ו

  

  באיזו מידה התנהלה הפעילות היום יומית על פי סדר יום קבוע? .83

 במידה מועטה מאד  או בכלל לא   .ט

 במידה מועטה  .י

 במידה בינונית  .יא

 במידה רבה  .יב

 במידה רבה מאד  .יג

 ת/יודע לא  .יד

 ת/מסרב  .טו

 רלוונטי לא   .טז
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  באיזו מידה הפעילות בתכנית התקיימה באופן סדיר?  , ל רקע  המצב הבטחוניע .84

 כל או מרבית הפעילויות בוטלו   .ז
 באופן סדיר רק במהלך חלק מימי התכנית התקיימות יוהפעילו       .ח
 באופן סדיר במהלך מרבית או כל ימי התכנית  התקיימות יוהפעילו       .ט
  לא יודע/ת       .י

  מסרב/ת  .יא
  לא רלוונטי       .יב

 
  המצב הבטחוני ברמת הארגון של התכנית? לדעתך באיזו מידה פגע  .85

 המצב הבטחוני פגע במידה רבה מאד ברמת הארגון של התכנית  .ט
 המצב הבטחוני פגע במידה רבה ברמת הארגון של התכנית  .י

 המצב הבטחוני פגע במידה בינונית ברמת הארגון של התכנית  .יא
 פגע במידה מועטה ברמת הארגון של התכנית המצב הבטחוני  .יב
 המצב הבטחוני פגע במידה מועטה מאד או בכלל לא ברמת הארגון של התכנית  .יג
  לא יודע/ת  .יד
  מסרב/ת  .טו

 ילא רלוונט  .טז
 

  מה היתה רמת המשמעת במהלך הפעילויות?  .86

 נמוכה מאד  .א

  נמוכה  .ב

 בינונית  .ג

 גבוהה  .ד

 גבוהה מאד  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

 

  באיזו מידה אהבו הילדים את ארוחות העשר שניתנו להם?באופן כללי,  .87

 

 במידה מועטה מאד  או בכלל לא  .א

 במידה מועטה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה רבה  .ד

 במידה רבה מאד  .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

 מי הכין את ארוחות העשר: .88

 הן הגיעו מוכנות מספק מזון  .א

 הן הוכנו בבית הספר בעזרת הילדים  .ב

 הספר ללא עזרת הילדיםהן הוכנו בבית   .ג

 לא יודע/ת   .ד

 מסרב/ת  .ה
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 לא רלוונטי   .ו

  

  (לא להקריא) תדירות והשתתפות ילדים בפעילויות 

  

שבה כל  התדירותנתאר כעת פעילויות שונות אשר נכללו בתכנית. נא ציין/י לגבי כל אחת מהן, את 

  "כל יום או כמעט כל יום"  – 5"בכלל לא" עד  – 1פעילות  התקיימה בסולם מ 

 

 בכלל לא

פעם או 
פעמיים 
במהלך 

כל 
 התכנית 

בערך 
פעם 

 בשבוע 

2-3 
פעמים 
 בשבוע  

  כל יום  
או 

כמעט 
 כל יום 

 לא
/יודע
 ת

מסר
 ת/ב

 לא
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 פעילויות  ספורט .89

  8  9  0  5  4  3  2  1  פעילויות אומנות .90

פעילויות   .91
ערכיות  -חברתיות

תכנים חברתיים   -
ערכיים בדגש על: 

מעורבות חברתית, 
האחר הוא אני, 

אני והקבוצה, 
תרבות הפנאי 

  וערכי מפתח הל"ב

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  בוקר של קריאה .92

  8  9  0  5  4  3  2  1  מופעי תרבות  .93

ביקורים  .94
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

העשרה פעילויות  .95
שנרכשו והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  ביחס לכל אחת מהפעילויות הבאות, נא ציין האם הן התקיימו במהלך התכנית: 

 

  רלוונטי לא  ת/מסרב  ת/יודע לא  לא   כן   

  8  9  0  2  1  ימי שיא שבועיים .96

פעילות משותפת   .97
להורים וילדים 

בסימן "קשר 
  משפחתי"

1  2  0  9  8  
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 פעילות משותפת .98
לילדים ונוער 

בסימן "מעורבות 
  חברתית בקהילה"

1  2  0  9  8  

  

את תכנית   שבה תדירותו בפועל תאמהביחס לכל אחד מסוגי הפעילויות שלהלן, נא ציינו את המידה 

  העבודה 

 

התקיימו 
הרבה פחות 
מן הדרוש 

על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת 

פחות מן 
הדרוש 
על פי 
תכנית 
 העבודה

ההתקיי
בערך  מו

על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
קצת 

יותר  מן 
הדרוש 
על פי 
תכנית 
 העבודה

התקיימו 
הרבה יותר  
מן הדרוש 

על פי 
תכנית 
 העבודה

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילויות   .99
 ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילו .100
  יות אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .101
יות 

-חברתיות
  -ערכיות  

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר  .102
  של קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי  .103
שיא 

  שבועיים
1  2  3  4  5  0  9  8  

מופעי  .104
  תרבות

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקור .105
ים 

  במוזאונים
1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .106
יות העשרה 

שנרכשו 
והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

 – 1בכל אחד מסוגי הפעילויות שתכנית בסולם מ   השתתפותם של הילדיםנבקשך כעת לציין את מידת 

  "השתתפו במידה רבה מאד".  5"השתתפו במידה מועטה מאד או בכלל לא" עד 
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השתתפו 
 במידה

 מאד מועטה
 לא בכלל או

השתתפו 
 במידה
 מועטה

השתתפו 
 במידה
 בינונית

השתתפו 
 במידה

 רבה

השתתפו 
 במידה

 מאד רבה

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילו .107
 יות  ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילו .108
  יות אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .109
יות 

-חברתיות
  -ערכיות  

תכנים 
חברתיים 

ערכיים 
בדגש על: 
מעורבות 
חברתית, 

האחר הוא 
אני, אני 

 והקבוצה,
  וכד

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר  .110
  של קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי  .111
שיא 

  שבועיים
1  2  3  4  5  0  9  8  

מופעי  .112
  תרבות

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקור .113
ים 

  במוזאונים
1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .114
יות העשרה 

שנרכשו 
והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .115
ת משותפת 

להורים 
וילדים 
בסימן 
"קשר 

  משפחתי"

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילו .116
ת משותפת 

לילדים 
ונוער בסימן 

"מעורבות 

1  2  3  4  5  0  9  8  
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חברתית 
  בקהילה"

  

  

  

  

  שביעות רצון מתכני התכנית ) להקריא לא( 

ביחס לכל אחד  מידת שביעות הרצון שלךנתאר כעת היבטים  שונים הקשורים בתכנית. נא ציין/י את 
"שבע/ת רצון  – 5או בכלל לא" עד  לא בכלל או מאד מועטה "שבע/ת רצון במידה – 1מהם בסולם מ 

  מאד": רבה במידה

 
שבע/ת  

  רצון 
 במידה
 מועטה

 או מאד
 לא בכלל

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 מועטה

שבע/ת 
רצון 
 מידה

 בינונית

 ת/שבע
 רצון

 מידה
 רבה

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 רבה
 מאד

 לא
יודע

 ת/

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי

איכות התכנים  .117
 המועברים   

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 איכות הפעילויות   .118

 8 9 0 5 4 3 2 1 מגוון הפעילויות  .119

 8 9 0 5 4 3 2 1 המדריכים רמת .120

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת הבטיחות  .121

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת המשמעת  .122

  8  9  0  5  4  3  2  1  איכות ארוחת עשר .123

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת האירגון  .124

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא שבועיים .125

פעילויות עם  .126
  ההורים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  העשרה ומופעי התרבות שנרכשו ע"י הרשות:באיזו מידה אתה שבע רצון מפעילויות  .127
  

 שבע/ת רצון במידה מועטה מאד  או בכלל לא  .א

 במידה מועטהשבע/ת רצון   .ב

 במידה בינוניתשבע/ת רצון   .ג
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 במידה רבהשבע/ת רצון   .ד

 במידה רבה מאדשבע/ת רצון   .ה

 לא יודע/ת  .ו

 מסרב/ת  .ז

 לא רלוונטי   .ח

  

לדעתך מכל אחד מסוגי  הפעילויות שתכנית בסולם מ  שביעות הרצון של הילדיםנבקשך כעת לדרג  את 

  "שביעות רצון במידה רבה מאד".  -   5"שביעות רצון  במידה מועטה מאד או בכלל לא" עד – 1

שביעות  
 רצון 

במידה 
 מועטה

 או מאד
 לא בכלל

שביעות 
 רצון 

במידה 
 מועטה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 בינונית

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה

שביעות 
 רצון 

במידה 
 רבה
 מאד

 לא
 ת/יודע

 ת/מסרב
 לא

 רלוונטי

פעילויות   .128
 ספורט

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .129
  אומנות

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות   .130
-חברתיות
  -ערכיות  

תכנים 
חברתיים 

ערכיים 
בדגש על: 
מעורבות 
חברתית, 

האחר הוא 
אני, אני 

והקבוצה, 
תרבות 

הפנאי וערכי 
  מפתח הל"ב

1  2  3  4  5  0  9  8  

בוקר של  .131
  קריאה

1  2  3  4  5  0  9  8  

מופעי  .132
  תרבות 

1  2  3  4  5  0  9  8  

ביקורים   .133
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  
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פעילויות  .134
העשרה 
שנרכשו 
והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

ימי שיא   .135
  שבועיים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות   .136
משותפת 
להורים 
וילדים 
בסימן 
"קשר 

  משפחתי"

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות  .137
משותפת 

לילדים 
ונוער בסימן 

"מעורבות 
חברתית 
  בקהילה"

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  (לא לקריא)  השתתפות ועמדות הורים 

ליום הפעילות המשותף שהתקיים להורים ולילדים בשעות אחר כעת נבקשך להתייחס   .138

  . נא ציין/י את מידת השתתפותם של ההורים ביום זה:  הצהרים

 כל או מרבית הההורים השתתפו בו  .י

 כשלושת רבעי מההורים השתתפו בו   .יא

  כמחצית מההורים השתתפו בו  .יב

  כרבע  מההורים השתתפו בו  .יג

 אף הורה או מעט מאד הורים השתתפו  בו  .יד

  לא התקיים יום שיא   .טו

  ת/יודע לא  .טז

  ת/מסרב  .יז

  רלוונטי  לא   .יח

  באיזו מידה לדעתך  ההורים היו באופן כללי מרוצים מהתכנית?  .139

 ה מועטה מאד או בכלל לאבמיד  .ט

 במידה מועטה  .י

 במידה בינונית  .יא

 במידה רבה  .יב

 במידה רבה מאד  .יג

 ת/יודע לא  .יד

 ת/מסרב  .טו

 רלוונטי לא   .טז

 

 באיזו מידה לדעתך ההורים יהיו  מעוניינים לרשום את ילדם לתכנית גם  בקיץ הבא: .140
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 במידה מועטה מאד או בכלל לא  .ט

 במידה מועטה  .י

 במידה בינונית  .יא

 במידה רבה  .יב

 במידה רבה מאד  .יג

 ת/יודע לא  .יד

 ת/מסרב  .טו

  רלוונטי לא  .טז
  

  הדרכה) (לא להקריא 

נא ציינ/י ביחס לכל אחד מהתחומים הבאים, האם קיבלת הדרכה ייעודית לקראת התכנית, ואם כן,  
יש לשאול  –[למראיין האם ההדרכה היתה מספקת. הכוונה להדרכה מטעם מפקח מנהל חברה ונוער    
  לגבי כל תחום האם ההדרכה הספיקה רק אם ציין "כן" שקיבל הדרכה בתחום]. 

 

 האם קיבלת הדרכה בתחום?  
האם ההדרכה היתה 

 מספקת
   

  
 לא כן לא כן

לא 

ת/יודע  

לא 
 ענה

לא 
 רלוונטי

141.  
    בטיחות

1  2  1  2  0  9  8  

  8  9  0  2  1  2  1  ביטחון .142

  2  1  2  1  הזנה  .143
0  9  8  

  

  טחון יטחוני על תחושת הביהשפעת המצב הב) להקריא לא(

  

  טחוני?ימוגנים בזמן שהותם  בבית הספר בתקופת המצב הבחשו באיזו מידה הילדים  .144

 מאד לא מוגניםחשו הילדים   .ט
 לא כל כך מוגניםחשו הילדים   .י

 מוגנים באופן חלקיחשו הילדים   .יא
 די מוגניםחשו הילדים   .יב
 מאד מוגניםחשו הילדים   .יג
  לא יודע/ת  .יד
  מסרב/ת  .טו
  רלוונטילא   .טז

 

  

  תפיסות כלליות ביחס לתכנית ) (לא להקריא 
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באיזו מידה מהווה לדעתכם התכנית "בתי ספר של החופש הגדול" חלק מתפיסת מערכת החינוך   .145

  "חינוך מסביב לשעון" ולא קייטנה בלבד?

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .ט

 במידה מועטה  .י

 במידה בינונית  .יא

 במידה רבה  .יב

 במידה רבה מאד  .יג

 ת/יודע לא  .יד

 ת/מסרב  .טו

 רלוונטי לא  .טז
 

  באיזו מידה אתם חשים כי השתתפותכם בתכנית גרמה לשינוי בדרכי ההוראה שלכם? .146

 אני לא חש כל שינוי בדרכי ההוראה שלי בעקבות השתתפותי בתכנית  .א
 אני חש שינוי מסויים בדרכי ההוראה שלי בעקבות השתתפותי בתכנית  .ב
 השתתפותי בתכניתאני חש שינוי משמעותי בדרכי  ההוראה שלי בעקבות   .ג
  לא יודע/ת  .ד
  מסרב/ת  .ה
  לא רלוונטי  .ו

 
  

 במידה והתכנית תמשיך באותה מתכונת, האם היית רוצה לשמש שוב כמדריך? .147

 כן  .ג

 לא    .ד

  נא פרט מדוע ____________________ .148

  
  

"בתי ספר של  את התכנית המשיך לקיים ל /תאילו הדבר היה תלוי בך, האם היית בוחר, לסיכום .149

  החופש הגדול" גם בשנה הבאה?

  , במתכונתה הנוכחיתכן  .ד

 כן, עם שינויים   .ה

  לא  .ו

  _________________________למי שענה ב' או ג': נא פרט  .150

 יישארו הפרטים כל שציינו וכפי, בלבד סטטיסטיים לצרכים הן השאלות. לגביך שאלות מספר וכעת

 .לאיש יעברו ולא חסויים

 בשנת הלימודים תשע"ד אתה: 

  
 לא כן

לא 
 יודע/ת

לא 
 ענה

לא 
 רלוונטי
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  8  9  0  2  1    מורה  .151

  8  9  0  2  1  מתמחה להוראה  .152

סטודנט  .153
  להוראה/חינוך

1  2  0  9  8  

סטודנט לא  .154
  להוראה/חינוך

1  2  0  9  8  

מדריך שאינו  .155
  סטודנט

1  2  0  9  8  

  8  9  0  2  1  מד"צ .156

  8  9  0  2  1  מש"צ .157

  

 ______________אחר .158
 

 ?_________________גילך מהו .159

 

 

  תודה על שיתוף הפעולה!!!
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   3 נספח 

  ישראל מדינת

  החינוך משרד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך -ראמ"ה 
  

  תשע"ד - בתי ספר של החופש הגדול 

  לתכנית  )שהצטרפו ושלא הצטרפו( הורים שאלון

  להפצה לא – להערות טיוטה

  

 )הרשימה י"עפ( הריאיון תחילת לפני טלדור ידי- על למילוי

 : הילד שם :ילד ז.ת : התלמיד מין

 :1ההורה שם :1 הורה ז.ת :1 הורה טלפון

 :מוסד סמל :הספר בית שם :ומקבילה כיתה :היישוב

 :                                                  המראיין שם :תאריךהריאיון

  >>ד"ממ  עברית  דוברי>><<ממלכתי עברית דוברי<<:   ופיקוח מגזר

 >>בדואי מגזר ערבית דוברי>><<דרוזי מגזר ערבית דוברי>><<ערבי מגזר ערבית דוברי<<

  

 והערכה למדידה הארצית הרשות, ה"ראמ, החינוך משרד מטעם מתקשר ואני_________  שמי, שלום

  . בחינוך

בנושא התכנית "בית ספר של החופש הגדול",  בארץ שונים ספר בבתי לתלמידים הורים מראיינים אנחנו

 כלפי ההורים עמדות על ללמוד לנו חשוב החינוך התכנית. כמשרד על ההורים חושבים מה על מנת ללמוד

  . עמדותיך את ולהשמיע בסקר להשתתף תבחר אם ונשמח, ילדיהם של החינוך

  

 כמו. אחד לאף יועבר ולא חסוי כל המידע יישאר. בלבד סטטיסטית ברמה ומנותחות חסויות תשובותיך

  . בלבד ארצית ברמה יהיו שיפורסמו והדוחות, הספר לבית מידע כל יועבר לא כן
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 שברצונך או השאלות על להשיב כדי מזמנך שעה כרבע לי להקדיש, בבקשה, תוכל האם

  ?אחר זמן שנקבע

  : למראיין

 . חדש מועד קבע - הזה במועד יכול לא אם •

 .ה/התלמיד של המגדר לקבוצת – בת או בן –  בשאלה הפנייה לשון את להתאים לב שים •

  .המרואיין של המגדר לקבוצת הנוסח את להתאים יש כן כמו •

 ספר בבית ת/לומד>>הילד שם<<_________  ילדתך/ילדך החינוך במשרד הרישומים לפי .1

 הילד  שבהן והמקבילה השכבה<<________  בכיתה>>  הספר בית שם<<_________ 

  ? נכונים הרישומים האם >>.לומד

  .בשאלון המשך)>>  ספר בית ובאיזה כיתה באיזו משנה ולא( זה ילד לו שיש מאשר ההורה .2

 הודה>> )  ספר בית ובאיזה כיתה באיזו משנה לאו( זה ילד לו שיש מאשר אינו ההורה .3

 .הריאיון את והפסק למרואיין

  

 זמן מעט לנו תקדיש/י אם לך נודה "בית ספר של החופש הגדול" ,  התכנית של במסגרת מחקר הערכה

החינוך להפיק לקחים  יסייע למשרד שנקבל המידע.  לתכנית ביחס שונות שאלות על לענות מנת על

  .ולהיערך לקראת המשך התוכנית

 האם ילדך הצטרף לתכנית "בית ספר של החופש הגדול"? .2

 )20עבור לשאלה (כן      .א

  לא     .ב

  

  ?התכנית על מידע קיבלת האם .3

 כן   .א

 לא   .ב

 ת /יודע לא  .ג

 ת /מסרב  .ד

  רלוונטי  לא  .ה

  

  מניעים לאי הצטרפות לתכנית(לא להקריא) 

נציין כעת מניעים אפשריים שונים להצטרפות ילדים לתכנית "בתי ספר של החופש הגדול". ביחס לכל 

=  1מניע, נא ציינו את המידה שבה הוא היווה עבורכם שיקול  לאי רישום בנכם/בתכם לתכנית, כאשר 

  = "במידה רבה מאד".  5"במידה מועטה מאד או בכלל לא" ו 

 במידה 
 מועטה

 או מאד

 במידה
 מועטה

 מידה
 בינונית

 מידה
 רבה

 במידה
 רבה
 מאד

 לא
יודע

 ת/

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי
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 אל בכלל

 8 9 0 5 4 3 2 1 התכנית עלות .4

  8  9  0  5  4  3  2  1  עלות הצהרון  .5

  8  9  0  5  4  3  2  1  רצון הילד/ה  .6

מסגרות אליהן  .7
נרשמו חברים של 

 ילדכם 

1 2 3 4 5 0 9 8 

איכות התכנים  .8
והפעילויות 

 בתכנית

1 2 3 4 5 0 9 8 

איכות התכנים  .9
והפעילויות 

  במסגרות אחרות 
1  2  3  4  5  0  9  8  

 8 9 0 5 4 3 2 1 איכות הצוות .10

איכות הצוות  .11
  במסגרות אחרות

1  2  3  4  5  0  9  8  

 נוחות הגעה .12
  למתחם התכנית 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  בטיחות  .13

מועד תחילת   .14
  רישום מאוחר

1  2  3  4  5  0  9  8  

                  ________ אחר .15

  

  פרט ___________________ .16

  באיזו מסגרת שהה/תה בנכם/בתכם בקיץ השנה? 

 רלוונטי לא ת/מסרב ת/יודע לא לא כן 

קייטנה  .17
 יישובית/מתנ"ס

1 2 0 9 8 

 8 9 0 2 1  קייטנה פרטית .18

פעילות ביתית  .19
בהשגחת 

מטפלת/בייבי 
סיטר/אחים 

  בוגרים

1 2 0 9 8 

פעילות ביתית  .20
בהשגחת אחד 

 ההורים

1 2 0 9 8 

            אחר:_____ .21
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  פרט ______________________ .22

  77עבור לשאלה 

  מהתכנית כללית רצון שביעות) להקריא לא(

  "בתי ספר של החופש הגדול"?  מהתכנית רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו, כללי באופן .23

 לא בכלל או מאד מועטה במידה רצון ת/שבע  א. 

 מועטה במידה רצון ת/שבע  .טז

 בינונית במידה רצון ת/שבע  .יז

 רבה במידה רצון ת/שבע  .יח

 מאד רבה במידה רצון ת/שבע  .יט

 ת/יודע לא  .כ

 ת/מסרב  .כא

 רלוונטי לא  .כב

  

  (לא להקריא) עמדות ביחס לעלות התכנית והצהרון 

  כעת נשאל מספר שאלות ביחס לעלות התכנית.

 כמה שילמתם עבור ההשתתפות בתכנית בתי ספר של החופש הגדול? (ללא הצהרון)  .24

__________________  

  

  לדעתכם, התשלום עבור ההשתתפות בתכנית בתי ספר של החופש הגדול היה: .25

 סביר  .א

 מעט יקר  .ב

 יקר מאד  .ג

 ת/יודע לא  .ד

 ת/מסרב  .ה

  רלוונטי לא   .ו
  

  האם בנכם/בתכם  השתתף בצהרון? .26

 כן  .א

 )30(דלג לשאלה לא   .ב

  

  כמה שילמתם עבור הצהרון? _____________________): 26(למי שענה כן בשאלה  .27
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  לדעתכם, התשלום לצהרון היה?): 26(למי שענה כן בשאלה  .28

 סביר  .א

 מעט יקר  .ב

 יקר מאד  .ג

 ת/יודע לא  .ד

 ת/מסרב  .ה

  לא רלוונטי  .ו

  ): האם הסיבה לאי ההשתתפות בצהרון היתה עלותו?26בשאלה  (למי שענה לא .29

 לא בכלל או מאד מועטה במידה  .א

 מועטה במידה  .ב

 בינונית במידה  .ג

 רבה במידה  .ד

 מאד רבה במידה  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח

 פרט לתכנית בתי ספר של החופש הגדול האם ילדכם ישתתף גם בקייטנה בהמשך  החופש? .30

 א. כן

  ב. לא 

  

(לא להקריא) השתתפות ילדים, השפעת ההשתתפות בתכנית על התנהלות הורים  

  בעבודה ועל התכניות לקיץ 

 האם ילדכם השתתף בתכנית בתי הספר של החופש הגדול בכל או במרבית הימים?  .31

 ) 38(עבור לשאלה כן  .1

 לא  .2

בתכנית. נא ציין/י  להלן מספר סיבות אפשריות שונות לאי השתתפות ילדים). 31(למי שענה לא בשאלה 

 ביחס לכל סיבה  באיזו מידה היא היוותה סיבה לאי הגעתו  של ילדכם לתכנית. 

במידה  
מועטה 
מאד או 
 בכלל לא

במידה 
 מועטה

מידה 
 בינונית

מידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

לא 
יודע
 /ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

הילד/ה פשוט לא  .32
 רצה

1 2 3 4 5 0 9 8 

פעילויות  .33
 משפחתיות 

1  2  3  4  5  0  9  8  



 

139  

 

 

צום הראמדן  .34
  (לדוברי ערבית)

1 2 3 4 5 0 9 8 

חוסר עניין  .35
 בפעילויות  

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 קשיים חברתיים  .36

  8  9  0  5  4  3  2  1 עייפות  .37

 

כיצד השפיעה  השתתפות ילדכם בתכנית "בתי ספר של החופש הגדול" על יכולתיכם להמשיך לעבוד  .38

  כרגיל?

 לרעההשפיעה מאד   .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 השפיעה מאד לטובה   .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח
  
  

כיצד השפיעה  השתתפות ילדכם בתכנית בתי ספר של החופש הגדול על תכניותכם המשפחתיות  .39

  לחופש הגדול?

 השפיעה מאד לרעה  .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 השפיעה מאד לטובה.   .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא   .ח
 

  (לא להקריא) סדר יום, משמעת, אחראים

  .כעת נשאל מספר שאלות ביחס להתנהלות היום יומית בתכנית

  מי שימש מבחינתכם הדמות האחראית בתכנית? האדם לו פניתם בבקשות או בבעיות שונות?   .40

 המדריך האישי של ילדכם .1

 המדריך האחראי על הקבוצה .2

 רכז בית ספרי .3

 מנהל אגף חינוך רשותי  .4

 אחר ___________ .5
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 פרט _________________________ .41

 

 מה היתה רמת המשמעת במהלך הפעילויות?  .42

  נמוכה מאד .1

 נמוכה .2

  בינונית .3

 גבוהה .4

 גבוהה מאד .5

 לא יודע/ת .6

 מסרב/ת .7

 לא רלוונטי  .8

 

  באיזו מידה הפעילות בתכנית התקיימה באופן סדיר?  , ל רקע  המצב הבטחוניע .43

 כל או מרבית הפעילויות בוטלו   .יג
 באופן סדיר רק במהלך חלק מימי התכנית התקיימות יוהפעילו    .יד
 באופן סדיר במהלך מרבית או כל ימי התכנית  התקיימות יוהפעילו    .טו
  לא יודע/ת    .טז
  מסרב/ת  .יז
  לא רלוונטי    .יח

 

 

  תפיסות ושביעות רצון מתכני התכנית ) להקריא לא( 

  ילדכם/ילדתכם היה מרוצה מהתכנית:בסך הכל, באיזו מידה  .44

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .1

 במידה מועטה .2

 במידה בינונית .3

 במידה רבה .4

 במידה רבה מאד .5

 ת/יודע לא .6

 ת/מסרב .7

 רלוונטי לא  .8

  
= "שבע/. רצון  1היה שבע רצון ביחס לכל אחד מן ההיבטים הבאים, כאשר  לדכםנא ציינו באיזו מידה י

  = "שבע/ת רצון במידה רבה מאד": 5במידה מועטה מאד או בכלל לא" ו 
   

שבע/ת  
רצון 

במידה 
מועטה 
מאד או 
 בכלל לא

שבע/ת 
רצון 

במידה 
 מועטה

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 בינונית

שבע/ת 
רצון 

מידה 
 רבה

שבע/ת 
רצון 

במידה 
 רבה
 מאד

לא 
יודע
 /ת

מסרב
 /ת

לא 
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 ארוחת עשר .45
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  8  9  0  5  4  3  2  1 סוגי הפעילויות   .46

הקשר עם  .47
  המדריכים

1 2 3 4 5 0 9 8 

תנאים פיסיים  .48
לקיום הפעילויות  

(מספיק 
 מקום/ציוד וכו)

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 זמן למנוחה .49
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נציג כעת פעילויות שונות שנערכו במסגרת התכנית. נבקשכם לציין ביחס לכל אחת מהן באיזו מידה 
= במידה  5, במידה מועטה או כלל לא= 1רמות כאשר:   5על סולם בן בה  ילדכם/ילדתכם נהנה להשתתף

 רבה מאוד: 

  

במידה  
מועטה 
או כלל 

 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה
 מאד

לא 
יודע/

 ת

מסר
 ב/ת

לא 
 רלוונטי

 8 9 0 5 4 3 2 1 פעילויות  ספורט .50

  8  9  0  5  4  3  2  1 פעילויות אומנות .51

פעילויות   .52
ערכיות -חברתיות

(למשל, פעילויות 
המדגישות תכנים 
חברתיים ערכיים 

של  מעורבות 
חברתית, האחר 

  הוא 

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות בנושא  .53
  ספרים וקריאה 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא שבועיים  .54

  8  9  0  5  4  3  2  1  מופעי תרבות  .55

ביקורים   .56
  במוזאונים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילויות העשרה  .57
שנרכשו והופעלו 

  בבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות משותפת   .58
להורים וילדים 

בסימן "קשר 
 –משפחתי" 

שהתקיימה בשעות 
  אחר הצהרים

1  2  3  4  5  0  9  8  

פעילות משותפת  .59
לילדים ונוער 

בסימן "מעורבות 
  חברתית בקהילה"

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

 

 

ההיבטים הבאים הקשורים לתכנית. ביחס לכל אחד מ שביעות הרצון שלךציין/י את מידת בקשך כעת לנ
שבע/ת רצון במידה "=  5, "שבע/ת רצון במידה מועטה או בכלל לא"= 1רמות כאשר:   5הם על סולם בן 

 : "רבה מאוד

שבע/ת  
רצון 

במידה 
מועטה 

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 מועטה

שבע/ת 
רצון 
 מידה

 בינונית

 ת/שבע
 רצון

 מידה
 רבה

שבע/ת 
רצון 

 במידה
 רבה

 לא
יודע

 ת/

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי
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או בכלל 
 לא

 מאד

איכות התכנים  .60
 המועברים   

1 2 3 4 5 0 9 8 

 8 9 0 5 4 3 2 1 איכות הפעילויות   .61

 8 9 0 5 4 3 2 1 מגוון הפעילויות  .62

היקף הפעילויות   .63
  מחוץ לבית הספר

1  2  3  4  5  0  9  8  

 8 9 0 5 4 3 2 1 איכות הצוות  .64

הרכב קבוצת  .65
  הילדים

1  2  3  4  5  0  9  8  

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת הבטיחות  .66

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת המשמעת  .67

  8  9  0  5  4  3  2  1  איכות ארוחת עשר .68

  8  9  0  5  4  3  2  1  רמת האירגון  .69

  8  9  0  5  4  3  2  1  ניקיון והגיינה  .70

  8  9  0  5  4  3  2  1  ימי שיא שבועיים .71

פעילות עם  .72
  ההורים 

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  תפיסות כלליות ביחס לתכנית ) (לא להקריא

 באיזו מידה  התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" היא כמו קייטנות אחרות שאתם מכירים? .73

 בכלל לאבמידה מועטה מאד או   .יז

 במידה מועטה  .יח

 )75(דלג לשאלה במידה בינונית   .יט

 )75(דלג לשאלה  במידה רבה  .כ

 )75(דלג לשאלה במידה רבה מאד   .כא

 )75(דלג לשאלה ת /יודע לא  .כב

 )75(דלג לשאלה ת /מסרב  .כג

 )75(דלג לשאלה רלוונטי  לא  .כד
  

באיזה אופן היא שונה מקייטנות אחרות? ) 73(למי שענה א' או ב' בשאלה  .74

_________________________  

באיזו מידה השפיעה השתתפות ילדכם בתכנית בתי הספר של החופש הגדול על תפיסתכם ביחס  .75
 לבית הספר:
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 השפיעה מאד לרעה  .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 השפיעה מאד לטובה  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח
  

הספר של החופש הגדול על הקשר שלכם עם באיזו מידה השפיעה השתתפות ילדכם בתכנית בתי  .76
 צוות ההוראה בבית הספר:

 

 השפיעה מאד לרעה  .א

 השפיעה לרעה  .ב

 לא השפיעה  .ג

 השפיעה לטובה  .ד

 השפיעה מאד לטובה  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

 רלוונטי לא  .ח
 

באיזו מידה השינוים שחלו בתכנית בעקבות המצב הבטחוני השפיעו על שביעות הרצון שלכם  .77
  ?מהתכנית

 מהתכנית שליהשינויים פגעו מאד בשביעות הרצון   .א
 מהתכנית שליהשינוים פגעו במידה מסויימת בשביעות הרצון   .ב
 מהתכנית  שלי השינוים לא השפיעו על מידת שביעות הרצון   .ג
  לא יודע/ת  .ד
  מסרב/ת  .ה
  לא רלוונטי  .ו

 
 

  של הילדיםהשפעת המצב הבטחוני על תחושת הבטחון ) להקריא לא(

  

  בבית הספר בתקופת המצב הבטחוני?ילדכם/ילדתכם  חש מוגן באיזו מידה  .78

  מוגןמאד לא  הילד שלי חש  .א
  מוגןלא כל כך הילד שלי חש    .ב
 באופן חלקי  מוגן הילד שלי חש  .ג
  ד שלי חש די מוגן היל  .ד
   הילד שלי חש מאד מוגן   .ה
 לא יודע/ת   .ו
 מסרב/ת  .ז
  לא רלוונטי  .ח

  



 

145  

 

 

  באיזו מידה חשתם שהילדים מוגנים בזמן שהותם  בבית הספר בתקופת המצב הבטחוני? .79

 חשנו שהילדים מאד לא מוגנים  .יז
 חשנו שהילדים לא כל כך מוגנים   .יח
 חשנו שהילדים מוגנים באופן חלקי  .יט
 חשנו שהילדים די מוגנים  .כ

 חשנו שהילדים מאד מוגנים  .כא
  לא יודע/ת  .כב
  מסרב/ת  .כג
  לא רלוונטי  .כד

 
  

  להורים והנגשת פרטי התכנית ידע, היכרות) להקריא לא( 

  לתכנית ביחס שקיבלת מהמידע רצון ת/שבע ה/את מידה באיזו,  כללי באופן .80
  "בתי ספר של החופש הגדול":

 לא בכלל או מאד מועטה במידה רצון ת/שבע  .א

 מועטה במידה רצון ת/שבע  .ב

 בינונית במידה רצון ת/שבע  .ג

 רבה במידה רצון ת/שבע  .ד

 מאד רבה במידה רצון ת/שבע  .ה

 ת/יודע לא  .ו

 ת/מסרב  .ז

  רלוונטי לא   .ח
  

"בתי ספר של  לתוכנית ביחס באמצעותן ניתן היה לקבל מידע  שונות אפשריות דרכים כעת נתאר
  :לתכנית ביחס מידע דרכה קיבלת האם מהן אחת לכל ביחס ציין נא החופש הגדול". 

 לא רלוונטי מסרב/ת לא יודע/ת לא כן 

 8 9 0 2 1 הורים אחרים .81

מידע שנשלח  .82
 במייל 

1 2 0 9 8 

 8 9 0 2 1 עיתונות מקומית  .83

  8  9  0  2  1 מפגשי הסברה .84

חומר שנשלח  .85
  הביתה

1 2 0 9 8 

אתר אינטרנט של  .86
 בית הספר 

1 2 0 9 8 

אתר אינטרנט של  .87
 היישוב 

1 2 0 9 8 
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           אחר:_____ .88

  

  פרט _____________________ .89

 :לתכנית ביחס מידע מקבלת רצון שביעות) להקריא לא( 

 ת/שבע ה/את מידה באיזו ציין נא, "בתי ספר של החופש הגדול" ביחס לתכנית שקיבלת למידע ביחס
, רצון במידה מועטה מאד או בכלל לא" "שבע /ת= 1 :כאשר, רמות 5 על סולם בןהבאים,  ההיבטים מן אחד מכל  רצון

   :שבע/ת רצון במידה רבה מאוד"= " 5

  

 ת/שבע 
 רצון

 במידה
 מועטה

 או מאד
 לא בכלל

 ת/שבע
 רצון

 במידה
 מועטה

 ת/שבע
 רצון

 מידה
 בינונית

 ת/שבע
 רצון

 מידה
 רבה

 ת/שבע
 רצון

 במידה
 רבה
 מאד

 לא
יודע

 ת/

מסרב
 ת/

 לא
 רלוונטי

 המידע כמות .90
  שקיבלת

1 2 3 4 5 0 9 8 

 המידע קבלת מועד .91
(כלומר מספיק 

 מראש)

1 2 3 4 5 0 9 8 

 הפירוט מידת .92
 של והבהירות

  שקיבלת המידע

1 2 3 4 5 0 9 8 

 גורמים של קיומם .93
 יכולת אליהם
קבלת  לשם לפנות

 ביחס הבהרות
  לתכנית

1  2  3  4  5  0  9  8  

  

  

  אלטרנטיבות לתכנית) להקריא לא(

  באיזו מסגרת שהה/תה בנכם/בתכם בקיץ של השנה שעברה? 

 רלוונטי לא ת/מסרב ת/יודע לא לא כן 

קייטנה  .94
 יישובית/מתנ"ס

1 2 0 9 8 

 8 9 0 2 1  קייטנה פרטית .95

פעילות ביתית  .96
בהשגחת 

מטפלת/בייבי 
סיטר/אחים 

  בוגרים

1 2 0 9 8 
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פעילות ביתית  .97
בהשגחת אחד 

 ההורים

1 2 0 9 8 

            אחר:_____ .98

  

  פרט __________________________ .99

  (לא להקריא) כוונות להשתתפות בתכנית בעתיד

  

 יהיה/תהיה מעוניין/ת להשתתף בתכנית בקיץ הבא:באיזו מידה לדעתכם ילדכם/ילדתכם  .100
  

 במידה מועטה מאד או בכלל לא   .יז

 במידה מועטה  .יח

 במידה בינונית  .יט

 במידה רבה  .כ

 במידה רבה מאד  .כא

 ת/יודע לא  .כב

 ת/מסרב  .כג

 רלוונטי לא   .כד
  

 באיזו מידה תהיו מעוניינים לרשום את ילדכם לתכנית בקיץ הבא: .101
  

 במידה מועטה מאד או בכלל לא .1

 במידה מועטה .2

 בינונית במידה .3

 במידה רבה .4

 במידה רבה מאד .5

 ת/יודע לא .6

 ת/מסרב .7

 רלוונטי לא .8
  

"בתי ספר של  את התכנית המשיך לקיים ל /תאילו הדבר היה תלוי בך, האם היית בוחר, לסיכום .102

  החופש הגדול" גם בשנה הבאה?

  , במתכונתה הנוכחיתכן  .ז

 כן, עם שינויים   .ח

  לא  .ט

  _________________________למי שענה ב' או ג': פרט .103
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 הפרטים כל שציינו וכפי, בלבד סטטיסטיים לצרכים הן השאלות. עליך שאלות למספר נעבור וכעת

 .לאיש יעברו ולא חסויים יישארו

 )לסימון המראיין: האם המרואיין הוא( .104
  
  אימא  .א
 אבא  .ב

      
  

  ?ה/את האם .105

 חילוני  .א

  מסורתי  .ב

  חרדי שאינו דתי  .ג

 )להקריא לא( ת/יודע לא  .ד

 )להקריא לא( ת/מסרב  .ה

 )להקריא לא( רלבנטי לא  .ו

 

 ?לך שיש ביותר הגבוה התואר מהו .106

 בגרות תעודת ללא לימודים  .א

  בגרות תעודת  .ב

  בגרות אחרי תעודה או ראשון תואר  .ג

 שני תואר  .ד

  שלישי תואר  .ה

 )להקריא לא( ת/יודע לא  .ו

 )להקריא לא( ת/מסרב  .ז

 )להקריא לא( רלבנטי לא  .ח

 

 לחודש בישראל למשפחה הממוצעת ההכנסה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי .107

 שלך המשפחה של ההכנסה את מגדיר היית האם. ברוטו ח"ש אלף 14 – כ על עומדת

   כנמצאת

  .לממוצע מתחת בהרבה  .א

  .לממוצע מתחת מה במידת  .ב

  .הממוצע כמו  .ג

 .הממוצע מעל מה במידת  .ד

  .לממוצע מעל הרבה  .ה

 )להקריא לא( ת/יודע לא  .ו

 )להקריא לא( ת/מסרב  .ז
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 )להקריא לא( רלבנטי לא  .ח

  הערות  .108

 

  תודה על שיתוף הפעולה !!!!


