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 הקדמה. 1

NFTE (Networks for Teaching Entrepreneurship) עוסק ו 1987-שהוקם ב ניארגון אמריק אוה

 מיבתחו ת ידעוהקנונת למכּו NFTEשל  הלימודיםתכנית . בני נוער בסיכוןשל ת עסקית ליזמּו הבהכשר

מעודדת ערכים היא  כמו כן. עסק כמנוף לרכישת כישורי למידה ופיתוח כישורי חייםההקמת היזמות ו

 מסוגליםבני נוער שהתכנית נשענת על התפיסה  .קהילתיתמעורבות מסחר הוגן ו, של עצמאות כלכלית

 יוקרתי ואטרקטיבי תחום של הלמידי וכבוגרים הם החייקראת ל םעסקית ולרכוש כלי תללמוד יזמּו

כלפי  יהםובעמדותבתפיסת עתידם , העצמית תםבתפיס שינוי עשויה לחולל בקרב בני הנוער תכיזמּו

 .ההשכלה להשתלבות בעולם התעסוקה ה שלחשיבות

חינוך במסגרות  לומדיםה 18-15בגילים  נוערבני ל לעזורמטרותיה העיקריות הן , פי צוות התכנית-על

לתת בידם  ,נורמטיביחיים מסלול בהשתלב לכישורי חיים שיאפשרו להם כלים ורכוש ל אלטרנטיביות

  .נוערהעבודה עם בני צורך האפקטיבי למנחים ל כליולהציע  כלים לפרנסה

צות באר NFTEהנהלת ארגון  ביןשיתוף פעולה על בסיס  2007-בהחלה לפעול בארץ  NFTEתכנית 

היא הפכה מתכנית : ותה בהתאמות לתרבות המקומיתלּויישומה תחילת  .'אשלים'בין להברית 

חוברת , (חשיבות העבודה בצוותלגבי צוות התכנית של  התפיסהבגלל )יחידנית לתכנית קבוצתית 

נעשו התאמות וכן , מבחינת תכנים ופעילויותלבני הנוער בישראל תאמה ווה תורגמה ההדרכה

 .(התכנים והפעילויותשל  ההתאמ ;תרגום החוברת לערבית) הערבי והחרדי יםמיוחדות למגזר

בתי ספר , אורטספר של רשת  בתי, ת"התמבפיקוח משרד  התכנית פועלת בשותפות עם בתי ספר

 פערים לצמצום עמותה) תפוח עמותת, של משרד החינוך קידום נוערהשירות ל ,וייס ברנקובבעלות 

 והחברתית הגאוגרפית בפריפריה לאוכלוסיות והטכנולוגיה המידע הנגשת באמצעות חברתיים

שותף נוסף  .מיוחדים ספר ובתי 'חם בית', ס"מתנ שכללו נוספותאלטרנטיביות מסגרות כן ו (בישראל

באמצעות מתנדבים  יישומהב מעורב ואף התכניתבמימון  הוא משתתף. הראשון הבינלאומי הבנקהוא 

 .מומטע

שעניינם תכנים לומדים בני הנוער בהן ש שעות 65–40כולל ( הקורס :להלן) התכנית במסגרת הקורס

תכניות עסקיות . כתיבת תכנית עסקיתידי -עלבסוף הקורס אותם שמים ימיהם . וותפעול עסק תהקמ

 .נבחרות מוצגות בתחרויות מקומיות וארציות

NFTE שתי במסגרת זו מופקדות על הפעלתה מנהלת וו 1,'נקודת מפנה'היא אחת התכניות הכלולות ב

 . רכזות במשרה מלאה

-לילדים ולנוער במאיירס מרכז אנגלברגבביצוע  ,מחקר הערכהבהפעלת התכנית לוותה  2009מתחילת 

 .מכון ברוקדייל-וינט'ג

  

                                                   
 . שם כולל לכמה תכניות לבני נוער בסיכון בתחום היזמות והתעסוקה  –' נקודת מפנה' 1
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 שלו מערךהוהמחקר  מטרות .2

ביתר . הרחבתהלבסיס לשיפור התכנית ושיהווה לספק מידע  היוהמרכזיות של המחקר  יומטרות

 :נועד המחקר פירוט

 ;בני נוער ומנחים –לאפיין את המשתתפים בתכנית  .א

 ;התלספק למפעילי התכנית מידע על אופן הפעל .ב

ת לפי תפיס, בהן היא פועלתשלמנחים ולמסגרות , בני הנוערלתרומות התכנית לבחון את  .ג

 .המעורבים בה

 :בשני שלבים שהנעאיסוף המידע  .התכנית ליישום השנייה שנהב והחל המחקר נמשך כשנתיים

 ההכשרה תהליכי על ,המנחים מאפייני על מידע איסוף – 2009 אוגוסט–מאי – הראשון השלב (1)

 עצמי למילוי שאלון באמצעותהמידע נתקבל  .היבטים ביישום התכנית ועל מקבלים שהם והליווי

באמצעות ו (ענותיה 94% – שאלונים 34מולאו ) התכנית של הפעילות שנת סיום לקראת, למנחים

מנהלי , שותפים ברמת המטה, רכזות התכנית, עם מנהלת התכנית פנים-אל-פנים נותראיו

 .מנחיםומיושמת  התכנית בהןשמסגרות 

 ניתכבת הנוער בניעל ו המנחים עלמידע  וףאיס – 2010יולי –2009 אוקטובר – השני השלב (2)

   :כליםהתבסס על שלושה ב

 השאלון של שני סבב באמצעות התקבל המנחים על מידע –שאלון למילוי עצמי למנחים (. א)

 שלושה עשר 2(.היענות 89% – שאלונים 40מולאו ) השנייה פעילותהת שנ סיום לקראת למנחים

תחלופה של  שלב, בתכנית חדשים מנחים יוה היתר .םיהשלב בשני השאלון על ענו מהמנחים

התכנית נעשו  צוות לבקשת. חדשות למסגרותממסגרות או הכנסתה  הוצאת התכניתמנחים ובשל 

לצוות  שהיה נושאיםבהתמקד הוא ו, אחדים קלים שינויים לב השנילמנחים בש שהועבר שאלוןב

 3.המקביתר הע םלבדק חשובהתכנית 

 מידע על בני הנוער התקבל באמצעות – זמן נקודות בשתי בני הנוערעצמי למילוי ל ניםשאלו(. ב)

 על מידע וליקטו הקורסבתחילת  והועבראלונים שה .לבני הנוער שאלונים למילוי עצמי

על ו לקורס ףשלהם להצטר המניעים עלוכן  של בני הנוער תעסוקתייםהאישיים וה מאפייניהם

 רצונם שביעות עלמידע השאלונים  וליקט הקורסף בסו ;(שאלונים 353מולאו ) וממנ יהםציפיות

 (.שאלונים 198מולאו ) מבחינתם הקורס תרומות תפיסת ועל קורסמהבני הנוער  של

 מבחן וכן הועבוד השכלה בנושאי יהםשאלות על עמדותבני הנוער  שאלוניכללו בשני המועדים 

  .בתכנית שנלמדו הנושאים על ידע

                                                   
 .חמישה מהם עזבו את התכנית או את המסגרת במשך שנת הפעילות, ע"מנחים החלו את התכנית בתש 50 2
 .כך למשל צומצמו השאלות על מתכונת התכנית ושונו השאלות על הכשרת המנחים 3
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; 25%בשיעור של ) הקורסאת של בני נוער עזיבה מנובע  שני המועדיםהפער במספר המשיבים בין 

 מילוי השאלון בסוף השנה-אימו (בני נוער 13) אחת במסגרת התכנית מהפסקת, (יפורט בהמשך

  4.(בני נוער 45) מסגרות לוששב

 בתכניתעל התפקוד הלימודי  ף מידעואיס – המנחים ידי-למילוי על לימודי תפקוד טופס(. ג)

NFTE  5(.טפסים 334כ "סה)ה או נער נערשל כל  

 

  .םיהאודותעל  טופסמולא ובין שבעצמם שאלון מילאו שבין , בני נוער 416 על מידעהתקבל  ולהכך בס

 
 לפי סוג שאלון, םיהעל אודותטפסים מולאו שאו שאלונים נוער שמילאו הבני מספר : 1לוח 

 N 

 353 (בני הנוער עצמי של מילוי)הקורס שאלון תחילת 
 198 (בני הנוער עצמי של מילוי)הקורס שאלון סוף 

 153 שני השאלונים 
 334 (אודות בני הנוערעל מילוי המנחים ) טופס תפקוד לימודי

 416 לפחות אחד מכלי מידעם יהאודותעל מהם או  התקבלבני נוער ש' מס

 

העולים בתהליך  קשייםהו הרצוןשביעות , בתכנית הפעילותדפוסי  עלנאסף מידע איכותני כמו כן 

 אמצעותבמידע זה נאסף . בעיני גורמים המעורבים בה משתתפיםלתרומות התכנית על וכן  ההטמעת

עם בני נוער בוגרי  טלפונייםראיונות , התכניתשל  רכזותהעם ו מנהלתה עם פנים-אל-פנים ראיונות

  (.4)עם בני נוער משתתפי התכנית קבוצות מיקוד ו( 15)התכנית 

 התופריס התכניתיישום היקף  .3

  ארציתתכנית ברמה ההיישום היקף  3.1

רשת  ,ת"התמ בפיקוח משרדבתי ספר  :ורשתות שירותים חמישהב תכניתה יושמה תקופת המחקרב

קטנות בכמה מסגרות התכנית יושמה  כך לע ףנוס .עמותת תפוחו וייס ברנקומכון , 'קידום נוער' ,אורט

חלה ( 2010–2009)ע "לתש( 2009–2008)ט "בין תשס מראה כי 2 לוח(. 3-ו 2 ותללוחבהערות  פירוט' ר)

גם ניכרת ה יעלי חלה בהתאם 6.(31-ל 27-מ)החלה התכנית לפעול בהן ש המסגרותיה במספר יעל

דרך , מאילת בדרום :הארץ רחביב רביםיישובים ב נעשה התכניתיישום  (.50-ל 36-מ)במספר המנחים 

, יקנעם, מגדל העמק, עכו, אביב במרכז ועד חיפה ירושלים ותל, גוש-אבו, גוש עציון, בית שמש, יבנה

   .וטבריה בצפון עראבה, כפר כנא, עפולה, פחם-אל-אום

 
  

                                                   
 .וער שלא ידוע מדוע לא מילאו את השאלון בסוף הקורסבני נ 14ישנם עוד  4
מאחר שלא , היענות שיעוריהן לגבי טופסי התפקוד הלימודי והן לגבי שאלוני בני הנוער אין אפשרות לציין  5

 .התקבל מידע מדויק על מספר בני הנוער המשתתפים בתכנית
, מסגרות 31ע התחילו בפעילות "בתש. חמש לא סיימו את הפעילות, ט"מסגרות שהחלו לפעול בתשס 27-מ 6

 .ומהן שלוש לא סיימו אותה
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  (במספרים) לפי שנים, התכנית בתקופת המחקר היקף :2לוח 
 **הערכה – בני נוער מנחים מסגרות *שירותים או רשתות 

 380-כ 36 27 5 (2009–2008)ט "תשס

 420-כ 50 31 5 (2010–2009)    ע"תש
בית 'וכן  ומכללת אפיק יעלעין : כמה מסגרות קטנותיישמו את התכנית  ,שירותים/הרשתות חמשת לענוסף *  

   .ע"ס ברושים לחינוך מיוחד בתש"גוש ובי-אבוס "מתנ, ט"גוש בתשס-באבו' חם
  .בתכניתשהשתתפו מוערכים מאחר שלא התקבל מידע מכל המסגרות על מספר בני הנוער הנתונים ** 

 

מספר המסגרות התרחב אלא  יםחדש שירותיםו רשתותהצטרפו לא  ע"ט לתש"תשסבין כי נמצא 

מסגרות  שתייה מיעל)אורט רשת ב בעיקרו ,שירותים אלובהכלולות ברשתות ו המשתתפות בתכנית

 מספר הצטמצם ומנגד, (עשרל שמונהמעלייה ) 'נוער קידום'וב( מסגרות ששהתכנית ליושמה בהן ש

  .(3לוח ' ר) (שתייםלחמש מ) תפוח עמותתב מסגרותה

 
 (במספרים)  שירות או רשת לפי ,המסגרות המשתתפות בתכנית: 3לוח 
 (2010–2009) ע"תש (2009–2008) ט"תשס יםשירות/רשתות סוגי
 5 5 ת"תמ

 6 2 'אורט'
 10 8 'קידום נוער'
 4 4 'וייס ברנקו'
 2 5 'תפוח'

 4 3 *אחרת
 31 27 כ"סה

מכללת , ס ברושים"בי, גוש-ס אבו"מתנ, עין יעל – ע"תשב; מכללת אפיק, עין יעל, 'בתים חמים' – ט"תשסב* 
 אפיק

 

  אוכלוסיות-תתהתכנית ב היקף 3.2

מהראיונות עם צוות . הערביבמגזר וכן , מגזר החרדיבין השאר גם ב, היהודימגזר במיושמת התכנית 

במגזר התכנית גם פעולות להרחבת  ננקטות וכי התכנית עולה כי הפעילות במגזר הערבי הורחבה

 :וקף הפעילות באוכלוסיות אלילהלן יוצג ה .החרדי

 זה מגזר יישום בה. נוער ניב 130-בהן כו 7,מסגרות שמונהב כיום מיושמת התכנית – ערביה מגזרה

  .לווה בהתאמת התכנים והמינוחים לחברה הערבית וכן בתרגום של חוברת העבודה לערבית

 חת א במסגרתיושמה ע "בתש) בשתי מסגרותהתכנית  היושמהמחקר  בתקופת – חרדיה מגזרה

 היעדרעקב החרדי מגזר יישום בב קשיים דיווח על התכנית צוות. (נערות 12 שתתפוה בהו, בלבד

 פרטיים גופיםמסגרות ובוי יר ישבמגזר החרדי ש ציינהמנהלת התכנית . זו חברה על קימספ ידע

מאחר שנדרשת עבודה  ,תכניתבעכב את ההשתלבות בכך יש כדי ל. אותםרשתות המפעילות מעט ו

את הפעילות  להרחיבהתכנית כי הוחלט  מנהלות דיווחו ההערכה של השני בשלב .מול גופים רבים

  .פועל שירותהבהם שחרדיים  יישוביםהתכנית בפריסת  באמצעות 'נוער קידום' דרך החרדי למגזר

 

                                                   
 .ס אחד"וכן מתנ' אורט'של  2', תפוח'של  2, 'קידום נוער'של מסגרות  3 7
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 ירותיםובש רשתותבהתכנית  שתלבותדרכי ה. 4

. מיושמת התכנית בהםששירותים הו התכנית עם הרשתות צוות של הפעילות דפוסי את נסקור להלן

תהליך עסוק בנ המשךב. אלוובשירותים  ברשתותהתכנית ו ליישום עשנקב םתנאיה יוצגו ראשית

 .ליווי השוטף שהם מקבלים לאורך כל הפעילותבוכן  הב למדלמנחים המתעתדים  לההכשרה ש

 ברשתות ובשירותים התכניתהשתלבות  4.1

NFTE  תכנית שתלבות ההלצורך  .יםקיימ יםשירותבו רשתותבת שמויהמהיא תכנית עצמאית

בשנת ההפעלה הראשונה . התכניתפי דרישות -עלהמסגרת לעמוד בכמה תנאים ל עמסגרת חדשה ב

מסגרת בהתכנית הייתה השתלבות אך מהשנה השנייה , אלההלתנאים  נוגעב פה-נעשה הסכם בעל

התנאים הכלולים מקצת . מידע על חובות המסגרת המפעילהובו , רוכה בחתימה על מסמך הבנותכ

לתכנית ת שני מנחים אלהקצ ;לפחות משך שנתייםבהתכנית יישום ל המסגרתהתחייבות היו  במסמך

 התכניתלימוד שעות ל 40הקצאה של לפחות ל; (רצוי בהנחיה משותפת) לעבודה במשך שנתיים אלו

כגון הזמנת יזם אורח או  ,פעילויות נלוותשל קיום ותיאום ל; תלמידים בכיתה 10מינימום ל; בכיתה

 . בימי עיון ובמפגשי הדרכההמנחים השתתפות לוכן , סיור במפעל

 

בפועל אין יכולת לאכוף את אך , התכנית במסגרתיישום מרכזי ב רכיב אהחתימה על מסמך ההבנות הי

 רכזותמהראיונות עם . מבוססת על יחסי אמוןוההתחייבות למלא את תנאי המסמך , במסמךהכתוב 

 הנכונות ברמת תלוי המנהל עם והקשר ,עולה כי אין מפגשים קבועים עם מנהלי המסגרות ניתהתכ

הצלחת ל ואת חשיבותתפקיד החשוב של המנהל וציינו את ההרכזות אף  .בתכנית להשתתףשלו 

להקצות , להתעניין ולדחוף, מנהל שדואג לשעות במערכת": ציינהאחת הרכזות . התכנית במסגרת
  ."זה מסגרת עם סיכוי להצליח... מנהל מעורב, לפגישות אתנו מדי פעםנכנס , משאבים

הוחלט בין השלב להצלחת התכנית חשיבותן מסמך ובשל בשהבנות הקושי לאכוף את הבעקבות 

לרכזות לפקח טוב יותר  ישונה ויעודכן כדי לאפשר ההבנות מסמך כי איסוף המידעהראשון לשני של 

בעת ביצוע המחקר . לפיוו שינויים בתוכן המסמך ובמתכונת העבודה שנע .התכנית יישוםעל דרכי 

שאר את גם לשמש עתיד בהמשך הוא ו ',קידום נוער'עבודה עם המסמך לצורך המשך עודכן ה

 . המסגרות

 

התברר  .להפעלה קריטריונים ,התכנית מדרישות חלקכ ,בו שלבל הוחלט, ן המסמךלתוכ אשר

 בני סיגיל הצורך ה היה בעייתי גםכמוו, תבעייתיייתה ה במסגרות אלוהקפדה על יישום קריטריונים ש

 עסקיתה תכניתה לבניית בקבוצה תלמידים של –מקסימלי וה מינימליה – מספראף הו לתכנית נוער

מכיוון . לתכנית קריטריונים לבחירת מנחה הוא למסמך שהוכנס נוסף נושא(. 6פירוט בפרק ' ר)

הוחלט  ,עובדה מוגמרתהם המנחים ומבחינתן שהרכזות אינן מעורבות בתהליך הבחירה 

 .מנחים מתאימים בשללתקווה שיסייעו ב, ברורים יותר בעניין הנחיית התכנית יהיו קריטריוניםשה
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 ,מעתה .אקט פורמלי של קבלת התכניתבתור , במפגש הראשון עם המנהלההבנות מסמך  צגעבר הוב

יך א ולבדוק בפרטיו להתעמק יהיה אפשר כךו, הראשון המפגש מועד לפני המסמך ישלחי, הוחלט

 . במסגרת בפועל מושייל

רכזות  ,שירותיםוב רשתותבהשתלבות התכנית המסמך המפרט את תנאי  חשוב לציין שלמרותעם זאת 

 ,הןלדברי. היא משתלבת שבה למסגרת על גמישות והתאמה של התכניתגם דיווחו  והמנהלתהתכנית 

  : אחת הרכזות לדבריכך . התכנית של החוזק מנקודות אחתזו היא  יכולת

אם יש קושי מגייסים , רואים את זה ממש משנה לשנה, לנו לא מעט יד חופשית יש"
 ישנה .קונספט בשינוי, באירועים, במערכים, במיידי כבר למסגרתהכול לתת מענה 

 ".התכנית של גדולה מאוד חוזק נקודת וזו ,גמישות

 ההכשרה והליווי של המנחים 4.2

 מורים, ובדי המסגרת המפעילה את התכניתעב מדובר .התכניתליישום  חשוב משאב מהווים המנחים

מחקר השתתפו מהלך הבשתי שנות הפעילות שנבדקו ב .עוד לפני התכניתבה  ועבדשאו מדריכים 

 יוצגו בהמשך .הכשרה מקדימהמקבלים המנחים  ,תפקידקבלת הלקראת . מנחים 40-כבתכנית 

 ,המועדים בשני שמולא םמנחישאלון למילוי עצמי להפי -על, ך ההכשרהתהלי על עיקריים ממצאים

של המנחים העובדים תהליך הליווי השוטף  עליוצגו ממצאים  כמו כן .פעילות שנת כלסוף  לקראת

 .בתכנית

 ההכשרה המקדימה למנחים. א

מחולקת והיא  ,שעות 40 ההכשרההיקף  .חיצונית החבר הם עובדיההכשרה למנחי התכנית מדריכי 

צריכים המנחים שהתכנים של ההכשרה כוללת לימוד (. כל אחד יומיים בני) מרוכזיםמפגשים  שניל

גיוס תלמידים  גוןכ, התכנית יישוםבכיתה וכן קבלת כלים להתמודדות עם סוגיות הקשורות ב ללמדם

נוסף (. 'בשלב ב 95%-ו' בשלב א 100%)כמעט כל המנחים השתתפו בהכשרה . עם מנחה נוסףוהנחיה 

. התמקד בהעשרה של החומר הנלמדוהוא  ,יום עיוןלאחר תחילת יישום התכנית הכשרה נערך ה לע

אחת  בו היא אף שההשתתפות, השתתפו ביום העיוןלא מהמנחים  רביםבשני שלבי המחקר עלה כי 

 ביום נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות בין שתי שנות ההפעלה שהוערכו ,עם זאת .תמדרישות התכני

ו בו ,המנחים להשתתף בערב הוקרה לקראת סוף השנה התבקשו מלבד זאת(. 55%לעומת  39%) העיון

 . מנחיםלשי חלוקת ו( לנושאי התכניתקשורה בהכרח  לא)פעילות העשרה כללית 

 שינויים על ו רכזות התכנית לצוות המחקרווחיד המידע לאיסוף השני שלבב – בהכשרה שינויים 

לבטל את יום הוחלט  .בעקבות שיעורי ההשתתפות הנמוכים בימי העיון ההכשרה במתכונת וששנע

כי הוחלט  עוד. עוד יומיים להכשרה הפעלת התכנית במסגרת שנתך שהעיון ובמקומו להוסיף במ

 המנחים של נוכחות להבטיח כדי הכשרההבסוף תהליך  רק תינתן התכנית למנחי הסיום תעודת

 העידו הם) התכניתורכזות  המנחים מן ומשובממצאי המחקר  בעקבות, כן כמו. ההכשרה ימי בכל

( בהמשך יוצג; שלהם מההכשרה הם נתקלים בבעיות רבות ביישום הגבוההרצון השביעות  אף שעל

 גם הייתה ואל שינויים לע נוסף .המנחים של והתנסויות מעורבות יותר הכשרהב לכלול הוחלט

  .הערבי במגזר המנחים צורכי על יותר טובלענות  כדי, בערבית נפרדתהכשרה 
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 בשאלונים למנחים בשלב הראשון לאיסוף המידע הובעה  – מההכשרה המנחים רצון שביעות

הזמן בין מתוכני ההרצאות ומחלוקת , ממבנה ההכשרה( 90%מעל )שביעות רצון גבוהה מאוד 

 מציעיםם המנחי מעל מחצית ,פי השאלון-על, עם זאת. התנסויותבין ההשיעורים העיוניים ל

בראיונות על דווח  בהתאמה. או להוסיף ימיםאותה לרווח , כהלהארי: ההכשרהלשנות את 

כי בהם הרגישו שהמנחים על תכנים ספציפיים  עוד דיווחו". לחוצה בזמן"ו" צפופה"הכשרה 

הכרת אופן הניהול השוטף של עסק : למשל, המידע שקיבלו לא היה מספק לצורך מילוי תפקידם

( חשיבה יצירתית)בעיות ואילוצים , (25%) 'פוינט-פוור'טכניקת הצגה ב, (29%)תמחור , (42%)

אנשי בעקבות הצגת מידע זה לצוות התכנית ודיווחים ש(. 21%) עסקבדיקת היתכנות ו (24%)

בעצמם מהמנחים הוחלט להקדיש את יום העיון להבהרה ולרענון של הנושאים שמעו הצוות 

 .הפיננסיים

בהם נמצא ש בנושאיםמידע וכלים מספקים  ובליק אםבשלב השני לאיסוף המידע נשאלו המנחים 

 של בדרך התכנים תארוהכי קיבלו מידע מספק על דיווחו מהמנחים  רבים. ביישום קשיים חווכי 

בנייה וגיבוש של קבוצת על ו( 92%)עבודה בכיתה בקבוצות קטנות על , (97%) ופעילויות התנסויות

 המשותפתהנחיה בנוגע לאחוזים נמוכים יותר דיווחו על קבלת מידע מספק (. 82%) התלמידים

  (.60%)גיוס תלמידים לו (74%)

 המנחים במהלך התכנית ושביעות רצונם  ליווי. ב
 ובלימהם ק 71%, (בשלב השני 97%-בשלב הראשון ו 100%)קבלת ליווי  כמעט כל המנחים דיווחו על

דפוס ליווי של . 'קידום נוער'והשאר מטעם רפרנט של  'אשלים'את הליווי מרכזות התכנית מטעם 

נועד לסייע לרכזות התכנית בתהליכי הליווי אך  השירותאו  הרשתמתוך רפרנטים מתוך המסגרת או 

של המחקר ' שלב ב(. כפי שיוצג בהמשך) שירותאו ב ברשתגם לאפשר בעתיד הטמעה של התכנית 

דיווחו ( 'בשלב א 21%לעומת  32%)ואחוז גבוה יותר של מנחים  ,ראה כי חל מיסוד של דפוסי הליוויה

( 90%מעל )ילוי השאלון דווח על שביעות רצון גבוהה בשני מועדי מ. קבועה במתכונתעל קבלת ליווי 

, ומהסיוע בהתמודדות עם קשיים בתוכני התכנית( רפרנט או רכזות)מזמינות הצוות המלווה 

 . המשותפתהנחיה בעבודה עם התלמידים וב, מתכונתב

 מנחים ובני נוער –מאפייני אוכלוסיית התכנית . 5

   8צוות המנחים 5.1

 40הוא  הממוצע הגיל(. 80%)ויהודים ( 84%)ילידי הארץ , (70%) נשים הם המנחים מרביתכי  נמצא

, (שלישי או שני תואר מהם 24%-ל) אקדמאיםמהמנחים  92%(. 60עד  24טווח הגילים הוא )

בין של איסוף המידע ל הראשון השלב בין. ניסיון ורקע בעבודה עם בני נוער בסיכון( 81%) למרביתםו

 השתלבותכנראה בשל , (59%לעומת  70%)עוסקים בהוראה הה באחוז המנחים ייעלשני חלה שלב הה

    .שנה 14הוא של המנחים  הממוצעההוראה ותק  .יותר מסגרות בית ספריותב

                                                   
המאפיינים האישיים בחלק זה כוללים את המאפיינים  –מאפייני המנחים נבדקו בשני שלבי איסוף המידע  8

 . כפי שעלו בשלב השני
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  בני הנוער 5.2

לשפוך  יכולמידע זה . םלתכנית ומניעים להצטרפות הגיעו כיצד, יוצג מידע על מאפייני בני הנוער להלן

דרכים למשוך בני נוער על או  נחשפות לה שאינן אוכלוסיות בקרבהתכנית  יישום עתידי של עלאור 

 . אליה

 בניםבני הנוער הם  יותר ממחצית כיממנו עולה . הקורסתחילת מבני הנוער ן לשאלוהממידע התקבל ה

מאתיופיה  7% ,מחבר העמים 8%)מבני הנוער הם עולים  16%. (84%)ומרביתם ילידי הארץ  (59%)

 לעומת שיעורם עוליםבני נוער לבתכנית יתר -מעיד על ייצוג הזממצא  .(אחרותוהיתר ממדינות 

בני נוער עולים בכל הקשור בממצא נכון בעיקר ה .בישראל 17–12 בניבקרב  9%-כ –באוכלוסייה 

 71% .(2010, וקונסטנטינובלוי , ינסקי'סטרבצ-כאהן) בלבד 1%-שיעורם באוכלוסייה כ; מאתיופיה

בני הנוער מ 21% .24–13טווח הגילים הוא  ;17ל הממוצע הוא הגי. יהודיםבתכנית הם מבני הנוער 

שחיים  18–0 םגיליבילדים המ 8.5%-לבהשוואה אחוז גבוה יחסית , הוריות-חיים במשפחות חד

באים  (23%)כרבע מהם (. 2009, בן אריה וציונית) הכללית באוכלוסייה הוריות-במשפחות חד

 74%מעלה כי של בני הנוער דיקה של העיסוק העיקרי ב .בהן ראש המשפחה אינו עובדשממשפחות 

תכנית ו' מפתן' למשל)במסגרות אלטרנטיביות לומדים נוספים  22%-ו לומדים בבית ספר מהם

  .(עבדו בעבר 40%-ועובדים כיום  30%)ניסיון תעסוקתי מבני הנוער  70%-ל נמצא כי עוד. (ה"היל

 בכיתה התכנית הפעלת דרכי. 6

ר עבֹו, דרכי גיוס תלמידים לתכניתהחל ב :של התכנית בכיתהיישומה להלן יוצג מידע על דרכי 

 .  התכנית בכיתה יישוםרצון של בני הנוער מהשביעות ב להוכ בהשיטות הלמידה בה ומתכונתב

 להצטרפות םומניעי לתכניתשל בני הנוער  הגעה דרכי 6.1

ה "ובתכנית היל בעיקר בבתי ספר)מסגרות התכנית היא חלק ממערכת הלימודים במרבית ה

אולם . ידי המדריכים-חוג עלאו  קורסבתור בהן היא מוצעת שכאלה ישנן ו ,('קידום נוער'שבמסגרת 

 . בחירהבקבוצות המיקוד כי ההצטרפות לתכנית הייתה בגדר בני הנוער דיווחו  בשני המקרים

 

 / לעומת העברתה בקבוצה)שגיוס קבוצה ושיווק התכנית לתלמידים  יאה התכניתיסוד של ה הנחת

שאיפה ב ,ישתתפו במפגשיםיוקרה ויבטיחו שבני הנוער שיצטרפו אליה אכן לה יקנו ( כיתה קיימת

 מהמסגרות 30%-ב ,בשלב הראשון להערכהכי  מדיווח המנחים עלהעם זאת . תלהיחשף לנושא היזמּו

נכנסו שבהן באחוז המסגרות  היעליאף בשלב השני חלה ו ,קיימתכיתה לאו  לקבוצה נכנסו הם

להרכיב קבוצה למרות ההמלצה , כלומר .(דווח כךהמסגרות מאחוז  42%-ב) לקבוצה או לכיתה קיימת

להפעיל  העדיפובפועל אחוז לא מבוטל מהמסגרות , להבטיח מוטיבציה כדי ,שיווק לתלמידיםידי -על

מיושמת  אינההתכנית  בהןש (רבעים כשלושה)המסגרות  רובב .קבוצה קיימתבאו  האת התכנית בכית

להצטרף  רשאיבתכנית היה כל תלמיד שהביע עניין  :גיוסתהליך של  יהה קיימת כיתהאו ב קבוצהב

המשתייכים כיתות התלמידי מ, מערכתית החלטהפי -על, והורכב ותהקבוצ מסגרותה יתרב .אליה

  .מסוים למסלול לימודיםלמגמה מסוימת או 
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כל והקורס י" (.1) להשתתף בתכנית היושלהם משאלוני בני הנוער עולה כי שתי הסיבות המרכזיות 

 (. 43%) "ניםעניינושאי הקורס מ"(. 2)-ו( 60%) "לסייע בהקמת עסק בעתיד

מהראיונות  .(23%)יפי כ  יהיה קורס ותפיסה שה (24%)סיבות נוספות שדווחו היו השפעת המנחה 

לצורך השלמת פנימית או לימוד בתור יחידת הכרה בתכנית )גם הקרדיטציה שומקבוצות המיקוד עלה 

כפי , 'אורט'וב 'קידום נוער'ב מתקייקרדיטציה של התכנית )מניע להשתתף בתכנית הייתה ( השכלה

 (.שיפורט בהמשך

  התכנית מתכונת 6.2

כולל הוא ו, (חודשים שניים עד תשעההוא טווח ה)חודשים  חמישהבממוצע הוא במסגרת  הקורסמשך 

במתכונתה  למודל אפשראת התכנית . ועי הנמשך בממוצע שעתיים וחצישיעור שבברוב המקרים 

המסגרות  אחוזעלה  לשני הראשוןבין השלב (. שעות 40)או במתכונת מקוצרת ( שעות 65)המלאה 

 (.בהתאמה 81%ת לעומ 39%) הפעילות במתכונת מלאההועברה בהן ש

  למידה שיטות 6.3

קבוצות  :ייתית ואינטראקטיביתוחו בדרך NFTEעל המנחים ללמד את שיעורי , פי תפיסת התכנית-על

, אינו בהוראה פרונטליתהמנחים  ם העיקרי שלתפקיד. יחד תכנית עסקית הבונותנוער הלמידה של בני 

הדרכה ת וחוברכך מסופקות להם לשם  .קבוצות בתהליך בניית התכנית העסקיתהאלא בהנחיית 

 .ייםלימודמשחקים הפעלה ו ובהן, להוראהייתיות ומידע על דרכים חוומערכי שיעורים הכוללות 

-ו "במידה רבה או רבה מאוד"דיווחו כי הם משתמשים במערכי השיעור  (98%)כמעט כל המנחים 

המנחים מ 90%-יותר מ, כמו כן. למדו בהכשרהיישמים את שיטות ההוראה שציינו כי הם מ 88%

 NFTE ציינו כי שיעורי לשיעורים אחרים שהם מלמדים NFTE שהתבקשו להשוות בין שיעורי

מגוון רחב בתלמידים וכן השל פעילה השתתפות , עבודה בקבוצות, דיונים כיתתייםמאופיינים ביותר 

 . יותר של פעילויות

ובעיקר , מדרכי הפעלת התכנית בכיתהרבה שהשתתפו בקבוצות המיקוד הביעו שביעות רצון ני נוער ב

עצמאות את ה ציינוהם . משחקים ותחרויותובה , משיטת הלמידה המשלבת פעילות חווייתית

על מה אתה צריך , פה יש לך יותר שליטה על הזמן שלך": למשל, אקטיביות בשיטת הלמידההו
בני הנוער גם . "זה סוג של עצמאות. אני מכתיב לעצמי. אין מי שיכתיב לך, זה בידיים שלך, לעשות

 "דומרוצים או מרוצים מא"הם שדיווחו  90%-כ. ומתפקודם מהמנחים גבוהה רצון שביעות הביעו 

 בעבודה הסיוע, (ומעניינת ברורהבצורה ) החומר תקנייה דרכי גוןכ ,המנחה תפקודבמהיבטים 

בין הבחינו בין מנחים בתכנית ל הם. בשיעור הפרטנית העזרה וכן לבניית התכנית העסקית בקבוצות

: כפי שציין אחד הנערים. כלפיהםבהשקעה ובאכפתיות , בעיקר ביחס, שלהםאחרים המורים ה

גם , הם יצרו אווירה משפחתית', נסגור את השיעור ולא אכפת מכלום'לא של , הגישה היא של הבנה"
יש לציין  ,מהתכניתשל בני הנוער לצד שביעות הרצון הכללית  ."השיעור אנחנו יושבים ומדבריםאחרי 

עלו  בני הנוערבקבוצות המיקוד עם גם . השיעורים הייתה גבוהה מדי תסברו כי רמ הםמשכחמישית 

 ציינומהמנחים  70%-כ, ואכן. בעיקר בחלקים הפיננסיים של התכנית ,הלימודכני וקשיים בהבנת ת

  ".מתקשים או מתקשים מאוד"התלמידים בו שנושא הוא ה התמחורש איסוף המידעבשני שלבי 
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ראשית נטען כי לא תמיד המנחים מכינים מראש . בכיתות מהביישוקשיים  כמהציינו רכזות התכנית 

המנחים , לדבריהן. הכנהאת החוברת מערכי שיעור מוכנה שאמורה להקל להם שיש  אף, את השיעור

, חוסר המוכנות לשיעור. המוטל עליהםבהיעדר תקצוב של שעות ההכנה ובעומס ההכנה -את איתולים 

בדרך שתקל על  ,כנדרשלהורות את התכנים בצורה חווייתית על המנחים מקשה , מציינות הרכזות

הרכזות בעיות משמעת של התלמידים המקשות כמו כן העלו . התלמידים ללמוד ולהפנים את החומר

לקראת תום ) גמרהרבע  הלחץ להספיק לסיים חומר לתחרותשת וציינו ופעילות חווייתי יישם דרכיל

  .הוראה פרונטליתהחומר ב את ללמד מנחים לגורם ( התכנית

 בתכנית מפתח פעילויות 6.4

את התכנית מציגים בני הנוער  בהםשאירועים שלושה התכנית כוללת , שיעורים הכיתתייםה לענוסף 

משתתפים בתכנית את למטרתו לחשוף '; טקס הסרת הלוט' אהראשון הוהאירוע . העסקית המתגבשת

 מסגרותבמתקיימת בהמשך השנה  .מהמסגרות 91% השתתפוטקס זה ב. הרעיון העסקי של כל קבוצה

. גמרהרבע  בתחרות מסגרתהלייצג את נבחרת התכנית העסקית הטובה ביותר ו ,פנימית תחרות

 המסגרות כלמו, את התכנית מסכמת תחרות רבע הגמר. בלבד מהמסגרות 59%-תחרות זו התקיימה ב

של שיעור ההשתתפות . שיתחרו על המקום הראשוןוהן , ביותר שלוש הקבוצות הטובותבוחרים ב

בדקנו  ובדיקת אחוז המסגרות שהגיעו לאירועים אל לענוסף . 72%היה  תחרות רבע הגמרבהמסגרות 

באירועים  נמצא כי 9.הפנימית ובתחרות הלוט הסרת בטקסגם את שיעור ההשתתפות של בני הנוער 

אמורים  כלל התלמידיםאף ש ,בהתאמה ,השתתפו בין שני שלישים לשלושה רבעים מבני הנועראלו 

   .להשתתף בהם

או ביקור במפעל  :ממליץ עליהן המטהשגם פעילויות העשרה  בתכניתמתקיימות מלבד התחרויות 

מדיווח המנחים . מעולם היזמות ות לבני הנוער טעימהציעמ ופעילויות אל. עסק והרצאה של יזם אורח

 70%השתתפו בהן  הכול ובסך, ואלהעשרה פעילויות לקיים בחרו רק כמחצית מהמסגרות עולה כי 

אלה העריכו מאוד הבני הנוער שהשתתפו בפעילויות מ 70%–60%-כ, עם זאת. בני הנוערכלל מבלבד 

בביצוע התאמות  קשיים ועם רכזות התכנית על מהראיונות. סיוען לבניית התכנית העסקית מידתאת 

  . בשפתם תלמידיםלרצו י  ש יזמים מציאת גוןכ, במגזר הערבי מסוימות פעילויות קיוםנדרשות ל

 קטנות בקבוצות העבודה 6.5

. היא נעשית בקבוצות קטנות .תכניתמסגרת הב הנוער בני לשהמטלה העיקרית היא  התכנית העסקית

יותר גדולות בפועל הן אך , תלמידיםארבעה קבוצות אלו אמורות לכלול  ,התכניתצוות לתפיסת 

 הערבי במגזרכי  נמצא(. 12–2 הואבני הנוער בקבוצה  מספר)בני נוער שישה  בממוצעומשתתפים בהן 

 ,בקבוצה תלמידים 5.2 לעומת 7.9) היהודי המגזר לעומת גדול היה בקבוצה התלמידים ממוצע

 (. בהתאמה

 .העבודה בקבוצהשישה רכיבים של מנם שביעות רצו להביע אתהתבקשו  הנוער בני

                                                   
 ,ר לא משתתפים כל בני הנוער אלא הקבוצה שנבחרה להציג את התכנית העסקית שבנתהרבע הגמ בתחרות9

 . שיעורי ההשתתפותציין את ל אפשר-איולכן 
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גם . בהתחושתם האישית ממתפקוד הקבוצה ו דיווחו על שביעות רצון גבוהה 88%-ל 78%בין 

מספר התלמידים הקטן המאפשר וציינו את בקבוצות המיקוד שיבחו בני הנוער את העבודה בקבוצות 

למרות שביעות הרצון הגבוהה והתרומה שרואים  ,ואולם .סיעור מוחות והפריה הדדית, פרודוקטיביות

יו שה( 60%-כ)של בני נוער על אחוז נמוך יחסית המנחים דיווחו  הקטנה בני הנוער בעבודה בקבוצה

תכנית התהליך בניית ב השתתפו לםלא כו, זאת ועוד .בקבוצה" במידה רבה או רבה מאוד" יםפעיל

 היו הקורסשסיימו את מבני הנוער  71%, בטופס התפקוד הלימודי חיםנלפי דיווח המ: עסקיתה

 בני אחוז לגבי נתון לנו אין, הקורס סיום לפני הטופסמילאו את המנחים ש מאחר. בתהליך יםפעיל

  .עסקיתשל דבר לבנות תכנית  סופוב סיימוש הנוער

במצב של הסכמה לקושי להגיע  :קשיים בעבודה הקבוצתיתאל מול שביעות הרצון ציינו בני הנוער שני 

עיכובים בשל הצורך תופעה שיש בה כדי לגרום ל, ריבוי דעות וכן נוכחות לא קבועה של תלמידים

  .לגבש מחדש את הקבוצה אףולעתים  ונעדרמי שלעדכן את 

 משותפת הנחיה 6.6

טובה יותר ההנחיה המשותפת , לטענת צוות התכנית. התכנית תומכת בהנחיה משותפת של שני מנחים

היא מקלה על המורה , שכן מעבר לחלוקת אחריות בעבודה, תי בקבוצותילדפוס עבודה של לימוד חווי

 ותבקבוצקשיים שעולים בעבודה טיפול בלרבה יותר היחיד מול קבוצות בני הנוער ומאפשרת זמינות 

בהן דווח על שהמסגרות יה באחוז יעל חלה איסוף המידעשני של שלב הבין השלב הראשון ל. הקטנות

  .זו הנחיה דרך של התגבשות על העידובכך יש כדי ל, (65%לעומת  50%)פורמט זה של הנחיה 

איסוף מנחי התכנית בשני שלבי . מצליחים להנחות יחדהמנחים בדרך כלל רכזות התכנית דיווחו כי 

 זאת ציינו 80%)אחריות המנחים מתחלקים ב :המשותפת ההנחיהשל ת ואף הם תרומציינו המידע 

-כ) לחלוק אתו את הנטלו גורם שאפשר להיוועץ בו הואהמנחה הנוסף ; (שניב 93%-ובשלב הראשון 

עם  (.בשני 85%-ובשלב הראשון  80%)בשיטת הנחיה חדשה  והמנחים מתנסים ;(השלבים בשני 90%

 הקולגהעם פניהן קשיים שהם חווים ללא תמיד המנחים מרגישים בנוח לשטוח ציינו כי רכזות ה, זאת

 המנחים משאלוני גם. השותףעם מנחים שעזבו את התכנית בשל קשיים שחוו שלושה ואף סיפרו על 

 המשותפתהנחיה ב (כלשהי במידה) יםקשיהתעוררות  על דיווחו 25%–15% :זה בהקשר קשיים עולים

תחרות על לב " אף או שווהאינה  נטלה חלוקתשתחושה , העברת התכנית דרכיעל דעות  חילוקיבשל 

     .ובאחוז המנחים שדיווחו על קשיים אל חלה ירידה בין השלבים, עם זאת 10."התלמידים

 הבינלאומי מתנדבים מהבנקהעבודה עם דפוסי ה 6.7

 םה מתנדביםה. בתכנית ףשות כאמור שהוא ,הבינלאומיהתכנית משלבת מתנדבים מטעם הבנק 

 .שחולקים מהידע שלהם ומזמנם בעבודה עם בני הנוער והמנחיםבבנק  והבינוני הבכיר מהדרגעובדים 

 .עסקית תכנית הבונות בני הנוער ולקבוצות למנחים ועסקי מקצועי ליווי תכוללם העיקרית פעילות

. קשייםנתקלו ב בהםש בתחומים למנחה או בני הנוערל תפרטני עוזרים או מלמדיםו לכיתות יםבא הם

 שםשל בני נוער  םבמסגרת ביקור הבנק בסניפי הרצאותבתכנית הם  המתנדביםל נוספים ש תפקידים

                                                   
 ענו לאאלה  כי ,השותפים שלהם יםהסכמות עם המנח-שעזבו את התכנית בגלל אי מנחיםכולל  אינו הדיווח10

    .השאלון על
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ידי צוות התכנית -עלעלה  הבנק של המתנדביםפיתוח תחום  ,כללכ .השנה לאורך בתחרויות שיפוטוכן 

 .יעדי התכניתמכאחד 

ובהתאם מצוותות אותו למסגרות לפי בקשת המנחה  והןמתנדב המשתלב בתכנית מופנה לרכזות 

המסגרת  עם הקשר .ולשלב אותו בנעשה בכיתה בגורם מבחוץ של המסגרת להסתייעליכולת ולפניות 

ך שבמהמקצועי כולל ארבע פגישות  הליוויו; מתחיל בפגישת היכרות ותיאום ציפיות עם המנחה

 רק, לפי רכזות התכנית. חונכים למנחים או לכיתהע "תש בשנתשימשו שבעה מתנדבים מהבנק . השנה

 ביתר. להציע וביכולת שיש הסיוע אתהיטב ניצלו  שהסתייעו במתנדבהמסגרות  שבע מתוך שלוש

מועדים  למצוא התכנון של המנחה שהקשבהתארגנות וב חוסרעקב  בלבד חלקי היה הקשר המסגרות

 עוד להוסיף שבאפשרותו מקצועי ידע גוףמשום ש החמצה תחושת עולה הרכזות מדברי .נוחים למפגש

נוצל רק  (למשל ביקורים בבנק) לתלמידים נוספות העשרה לפעילויות דלתות ולפתוח לתכנית נדבך

 ,תנדבים מסודרהוחלט כי לקראת שנת הפעילות הבאה יוקם מערך מ זאתבעקבות . ניצול חלקי ביותר

 .'ןמת'ארגון  תבהובל

 תפקוד בני הנוער בתכנית . 7

נוכחות  :פרק זה סוקר את דפוסי ההשתתפות בתכנית ומציג את התפקוד הלימודי של בני הנוער

 ביצוע מטלות, השתתפות פעילה, שיתוף פעולה עם הוראות המנחה, מוטיבציה ללמידה, עוריםיבש

כלומר אחוז התלמידים , התכניתהעזיבה של בני הנוער את כמו כן נבדקו שיעורי . משמעת ובעיות

לעזיבתם והסיבות בלי לסיימה זבו את התכנית שעבני הנוער מאפייני הוי יז. במהלכהממנה שפרשו 

ת א עולמנכדי לתכנון טוב יותר בעתיד ולשמש בסיס  יה זויכול לסייע לצוות התכנית להכיר אוכלוסי

תחומים הוי של יזבעשוי לסייע התפקוד הלימודי של בני הנוער בתכנית מידע על , כמו כן. התופעה

 .   בהם יש צורך בשיפורש

 בתכנית השתתפות דפוסי 7.1

נמצא כי . בני נוער המשתתפים בתכנית 334על  במסגרת המחקר מילאו המנחים טופס תפקוד לימודי

-על-אףזאת , בכל או ברוב השיעוריםמבני הנוער נכחו  62% רק :שיעורי הנוכחות בכיתה נמוכים למדי

לא נמצאו הבדלים מובהקים ש מעניין לציין. תכנית הלימודיםכלולה בשבמרבית המסגרות התכנית פי 

היו כפי הנראה . אחוזי הנוכחות דומיםהיו גם במסגרות לימודיות דוגמת בתי ספר ו ,לפי מסגרת

חלק מתכנית  אף שהשיעורים הם ,לשיעוריםבוא בקביעות סיבות שלא למגוון מ שבחרו תלמידים

  11.הלימודים שלהם

, למחקר השנייה בשנה הקורס סיום לקראתנאסף  המידע. התכנית התלמידים את עזיבתגם  הנבדק

השתתפותם לפני את הפסיקו ש יםתלמידאחד מהכל  לש העזיבה תאריך על למנחים שאלה באמצעות

הראשונה למחקר דיווחו רכזות התכנית על בשנה . עזיבה 25%הנתונים מצביעים על . תום הקורס

 לא מתאימותשעות היו , לפי דיווח המנחים, הסיבות העיקריות לעזיבה. 30%-כ – עור עזיבה דומהיש

                                                   
 ברנקושל רשת ההערכה  יחידתמנהלת  אמרה היגוי של המחקרהועדת לולציין שבהצגת הממצאים  כדאי 11

 . מהתלמידים נעדרים משיעורים 20%–15% נמצא כי ברשת בבדיקהשוייס 
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אפשר  .עיות אישיותוב בעיות התנהגות, מוטיבציההיעדר חוסר רצון או  ,תכנית לא מתאיםך מש וא

במרבית המסגרות עובדה שלגם ( אחוזי הנוכחות הנמוכים וכן את)שיעורי העזיבה הגבוהים לייחס את 

קשיים ציינו שיש מסגרות המנהלי  ,אכןו .וקרדיטציה ציון מקנהה לימודים תחום אינההתכנית 

 יםאת הזמן ללימוד ייחדל יש נטייה בתקופות העומסשו  תלמידיםמצד ביצירת מחויבות לתכנית 

התלמידים קצת דווח כי מ' נלמדה התכנית בכיתות י בהןשבמסגרות , כמו כן. מבחני הבגרותקראת ל

    .עדיין רחוק מהםהיה תכנים מאחר שעולם העבודה לחשו שום קשר לא 

אחוז גבוה : לפי מגזר ומין מובהקים הבדליםנמצאו  בו את התכניתזבני הנוער שעבבדיקה של מאפייני 

היה גבוה נערים אחוז הו (7%לעומת  33%)הערבי  מגזרהלעומת מגזר היהודי נמצא ב מהם יותר

 . (21%לעומת  31%)נערות מאחוז ה

 הנוער בני של לימודית והתנהגות תפקוד 7.2

של בני הנוער  רכיבים של תפקוד והתנהגות לימודית שישהלת תת את הדעהמנחים התבקשו ל

השתתפות (. 4), הפגנת מוטיבציה(. 3), שיתוף פעולה עם הוראות המנחה(. 2), נוכחות(. 1): בשיעורים

כל אחד מהרכיבים אחת ב לסמןהם נתבקשו . בעיות התנהגות(. 6) ,ביצוע מטלות(. 5), פעילה

באף אחד או "או  "בחלקם הקטן", "במחציתם", "בכל או במרבית השיעורים" :אלהמהקטגוריות ה

. בתכנית לימודי תפקודבשל בעיות ששת הרכיבים אוחדו למדד מסכם  ".בכמעט אף אחד מהשיעורים

 היטב מתפקדיםמבני הנוער  63% נמצא כי. שמאפיינים את התפקודקשיים המספר את  המדד מציג

 (קשיים 3–1-בודם מאופיין פקת)בינוני טוב עד מתפקדים מהם  22% ,(ושיק שוםבמאופיינים אינם )

שתפקודם  נוערבני פי שניים יש  17-הבקרב בני  .(םקשיי 6–4-במאופיין והוא )נמוך  15%של  םתפקודו

  .(12%) +18-הבני בקרב מאשר ו (13%) 16–13-הבני  בקרבאשר מ( 24%)נמוך בתכנית 

שיעורים תפקודם בל בהשוואה NFTEשיעורי בשל בני הנוער התפקוד הלימודי על  גםהמנחים נשאלו 

 60% על .(N=168)שיעורים אחרים מאת התלמידים  יםכירמם שנחימלרק  השאלה הופנתה. אחרים

שיעורים לעומת אופן תפקודם ב מצטייניםאו תכנית בהיטב הם מתפקדים מבני הנוער דווח כי 

לעומת בני  (64%) מבני הנוער היהודיםאחוז גבוה יותר : נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגזר. אחרים

  .אחרים בהשוואה לשיעוריםבתכנית מתפקדים טוב או מצטיינים ( 39%) םנוער הערביה

 תרומות התכנית  תפיסת. 8

המנחים והמסגרות , התלמידים מבחינתתרומת התכנית  יהיתה לבחון מיאחת המטרות של ההערכה ה

 אנשי עם ראיונותו למנחים שאלון באמצעות נבדקוהתרומות למסגרות ולמנחים . אותה המפעילות

נתפסות  תרומותבדיקת  .(א): כללה תלמידיםל התרומות בדיקת (.ומנהלי מסגרות מנחים) השטח

 בני של עמדות שינויבדיקת  .(ב); (התכנית תרומת בעניין הנוער ובני המנחים של סובייקטיבית תפיסה)

לשם בדיקת . בתכנית שנלמדו בתחומיםידע רכישת בדיקה של . (ג); ולימודים תעסוקה בתחומי הנוער

' ר) ופובסו הקורס תשאלון למילוי עצמי לבני הנוער בתחילהועבר שינויים בעמדות וברמת הידע ה

התבססו על כלים ידע מבחן הו שאלותה. כלל שאלות על עמדות וכן מבחן ידעאלון שה .(מערך המחקר
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בין שני  השוואהבאמצעות  שההניתוח נע .צות הבריתבאר NFTEההערכה של  מחלקת בנתהש

 . (=153N) הםשני על שענו נוערהבקרב בני  השאלונים

 הנוער לבני תרומות 8.1

 הנוער לבני התכנית תרומת תפיסת. א

 בכל אחת מהן היתהיאיזו מידה בולציין אפשריות רשימה של תרומות לסקור התבקשו  התכנית מנחי

של  לחיזוק הדימוי העצמי תכניתהת דיווחו על תרומהמנחים מ 85%מעל  .לבני הנוער בפועלה תרומ

כי התכנית ציינו  74%. הנאה וענייןללמידת כישורי חיים וכן ל, רכישת ידע בתחום העסקיל, בני הנוער

 .     תלבות בעולם העבודהשכלים להלבני הנוער  נתנה

ואלה אוחדו , תרומות אפשריות של התכנית 11ובה לענות על רשימה אף הם התבקשו  בני הנוער

בתחום התעסוקה רכישת ידע וכלים , שיפור תפיסת העצמי, חברתיתתרומה : לארבעה עולמות תוכן

הכירו חברים ) מבני הנוער דיווחו על תרומה במישור החברתי 90%מעל  12.ורכישת כישורי חיים

למדו על עצמם , עם עצמם טוב יותרמרגישים ) שלהםשיפור תפיסת העצמי  לעו (היה כיף, חדשים

 כישורי חייםובתחום של ( 83%)עוד דווח על רכישת ידע וכלים בתחום התעסוקה . (דברים חדשים

גם מהראיונות ומקבוצות המיקוד עלו תרומות  (.78% – ת אחריותבלק, עבודת צוות, התמדהלמשל )

פיתוח , עצמאות) לבד מתרומות ברמת הידע וברמה האישית. בני הנוערלמגוונות של התכנית 

התכנון ו העסקיתעל סיוע בפיתוח החשיבה בני הנוער  וווחיד, בשאלוניםגם  נושצויתרומות , (אחריות

   .  יצירתיותהפיתוח ועל לעתיד 

 ולהשכלה לעבודה בנוגע הנוער בני בעמדות שינויים. ב

 לא ובסופ שמולא לשאלון הקורס בתחילת שמולא השאלון בין הנוער בני בעמדות שינויים בדיקת

 בנוגע מאוד חיוביות עמדות על הנוער בני דיווחו קורסכבר בתחילת ה; מובהקים הבדלים העלתה

 בני מכלל 19%, כך. כלכליתההתנהגות העם זאת נרשם שיפור בעמדות בתחום . ולהשכלה לעבודה

 ;לעסקים הקשור בנושא מבוגר עם דיברו לא שקדם למילוי השאלון בחודש כי' א בשאלון ענו הנוער

מבני  17%-כ: שיפור בהיגדים על התנהלות כספית נמצא כן כמו .זאת עשוכן  כי דיווחו' ב בשאלון

תקציב  בונים, הוצאות והכנסותמחשבים  "לעתים רחוקות או אף פעם"רק הם ש' בשאלון א ענוהנוער 

. "תמיד או קרובותלעתים " עושים זאתהם שענו ' בשאלון באילו ו 13,"מחושבת"קנייה מבצעים ו

 ם שלייחוס, השוואה לקבוצת ביקורת אך בהיעדר, נושאים אלו מודגשים אמנם במסגרת התכנית

 . משמעי-יכול להיות חדאינו  להשתתפות בתכנית אלההינויים שה

 

                                                   
 בדיווח בני הנוער על תרומות התכנית. שלושה היגדים המרכיבים את המדד-עולמות התוכן כוללים שניים 12

 .  על לפחות מחצית ההיגדים" במידה רבה או רבה מאוד"מוצג אחוז בני הנוער שענו 
 נייודע כמה א אני כך, תקציבלעצמי בונה אני ", "מוציא וכמה חוסך אנימחשב כמה אני ": ההיגדים כללו 13

כשאני ", "וכל לקנות במחיר הנמוך ביותראמשתדל לחשב כיצד ואיפה אני " ,"יכול להוציא וכמה לחסוך
 ".ולקנייתאת הכסף לחסוך  ימחשב כמה זמן יידרש לאני , רוצה לקנות משהו



15 

, מועדי הבדיקה שניין ב הנוער בני בעמדותמובהקים מבחינה סטטיסטית שלא נמצאו הבדלים  אף

 האחד משלושבלפחות  או השפיעה עליה דעתם את שינתה התכניתשהם סבורים כי מהם דיווחו  80%

   .  עבודה בעתיד והעניין להשתלב בתחום היזמות או העסקים, השכלה בעתיד: נושאים

 ידעה מבחן תוצאות. ג

 בתחומי שאלות 10-מ הורכבהוא . התאמה לתכנית בארץבי נפי השאלון האמריק-שאלון הידע נבנה על

ענו נכון ) 'עובר'תוצאות המבחן סוכמו לציון  .שאלות בנושאים פיננסיים 6ן המ, תבתכני שנלמדו ידע

ה בין שני יעלי עלמצביעים  הממצאים(. או פחותשאלות  5ענו נכון על ) 'לא עובר'ו( שאלות ויותר 6על 

 הקורס בתחילת 'עובר' ציון קיבלומבני הנוער  28%: המועדים באחוז התלמידים שעברו את המבחן

בדיקה לפי מגזר העלתה כי בקרב בני נוער מהמגזר הערבי אחוזים  .(4לוח ' ר) ובסופ 45% לעומת

השוואה של אולם (. 34%)בני נוער יהודים עברו את המבחן בתחילת התכנית לעומת ( 9%)נמוכים יותר 

לעומת  ערביםהנוער הבקרב בני יותר גדול שיפור לפי מגזר מצביעה על  תוצאות שני המבחנים

עברו  9%) בין שני השאלונים נקודות אחוז 22של  עלייהם הסתמנה הערביבקרב בני הנוער : היהודים

היהודים בני הנוער בקרב נקודות אחוז  15של  שיפורלעומת , (בסופה 31%בתחילת התכנית לעומת 

 (. בסיומה 49%עברו בתחילת התכנית לעומת  34%)

 

  (באחוזים) לפי מגזר, פוווס הקורסתחילת בשאלוני  תוצאות מבחן הידע: 4 לוח
 'ב שאלון  'א שאלון  
 ערבים יהודים כ"סה ערבים יהודים כ"סה 

 100 100 100 100 100 100 כ"סה –* תשובות נכונות' מס
3-0 35** 32 44 29 25 44 
5-4 36 34 47 26 26 25 
7-6 22 26 9 20 19 19 

10-8 6 8 0 25 30 12 

 31 49 45 9 34 28 (ומעלה 6ציון ) 'עובר'ציון  קיבלו

 4.25 5.53 5.24 3.53 ^^4.49 ^4.28 נכונות תשובות ממוצע
 שאלות המרכיבות את המבחן 10מתוך * 

 p<0.05, הבדלים מובהקים לפי מגזר** 
  p<0.01 paired samples for t-testלפי  בין השלביםהבדלים מובהקים  ^

 p<0.01 paired samples for t-testהבדלים מובהקים בין השלבים בקרב המגזר היהודי לפי ^^ 

 

שיפרו  וובסופ הקורסתחילת המבחן בנו על שענוער הבני מכלל  43%כי עולה מעיבוד נוסף של הנתונים 

 . ויותר נקודות בשלוש  מועדים האלההשני  שלהם בין הציוןאת 

 .'בשאלון באותו אך עברו ' בשאלון אאת המבחן לא עברו מכלל התלמידים  23%-ש המרא 5לוח 

 נוער בניבכל אחד מהשאלונים העלתה כי בקרב שענו התלמידים בדיקה של מספר התשובות הנכונות 

 תשובותשיפרו את הציון בשלוש  28%( מכלל התלמידים 48%)עברו את המבחן בשני המועדים  שלא

 שעברו נוער בניבקרב . 'עובר'שלא הצליחו לקבל ציון אף כלומר שיפרו את רמת הידע שלהם , לפחות

את רמת  העלו מבוטל לא אחוז, נוידהי, תשובות 4–3-שיפרו את הציון ב 43% ,(22%) המועדים בשני

 .הבתחילת יתה להםישלהם באמצעות התכנית ביחס לרמת הידע הגבוהה יחסית שההידע 
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 ( באחוזים)לפי גיל ומגזר , ולסופ הקורסבין תחילת  תוצאות מבחן הידעהשוואת : 5 לוח
  

 כ"סה
 מגזר גיל

 ערבי יהודי +18 17 16 עד
 100 100 100 100 100 111 כ"סה

 6 ^26 27 27 ^11 **22 *בשניהם עבר
עבר  כןו' עבר בשאלון א לא

 25 23 31 18 21 23 (שיפור) 'בשאלון ב

 66 43 36 43 64 ***48 בשניהם עברו לא
עבר  לאו' א בשאלון עבר

 3 8 6 12 4 7 (הרעה) 'בשאלון ב
 10שאלות ומעלה מתוך  6 ענו נכון על* 

 נקודות 4-3-ב המועדים שני בין הציון את שיפרו 43%מתוכם ** 
 נקודותויותר  3-ב השאלונים שני בין ציונם את שיפרו 28% מתוכם*** 

 chi² ,p<0.05הבדלים מובהקים לפי ^ 
 

 ןעליה לתת ישקבוצות שזהות ל במטרה ,עברו את המבחן אלש הנוער בני את לאפייןבוצע ניתוח כדי 

 הבדליםבדיקת התוצאות לפי המאפיינים האישיים של בני הנוער העלתה  .הלמידהבתהליך  הדעת את

 6כון על נענו )בסוף התכנית  הידע את מבחן ואחוז בני הנוער שעברנמצא כי  .ומגזרגיל  לפי מובהקים

-ו 17-מבני ה 45%עברו את המבחן לעומת  16נוער עד גיל הבני מ 32%)עולה עם הגיל  (לפחות שאלות

 בשני השאלוניםאת המבחן אחוז בני הנוער שעברו  ,5 לוחעולה מכפי ש, כמו כן (.+18-המבני  58%

בני מ 11%)הצעירים  מאשר בקרב+( 18-וה 17-בקרב בני ה 27%) יותר בוגריםמגבוה יותר בקרב ה

המבחן  אתלא עברו ( 66%)נוער מהמגזר הערבי הבני מוז גבוה יותר אחעוד עולה כי  .(16גיל  נוער עדה

  .(43%)יהודים הנוער הלעומת בני  בשני השאלונים

(. 1תרשים ' ר) בתכנית לפי רמת התפקוד הלימודי של בני הנוער מובהקים הבדליםו נמצא על כך נוסף

בסוף  המבחןאחוז בני הנוער שעברו את עלה כך יותר טוב היה ככל שהתפקוד הלימודי , כצפוי

לעומת , (קשיים בתפקוד 6–4)תפקוד נמוך בעלי הנחשבים קרב בני הנוער מעברו אותו  13% :תכניתה

 .(קשיי תפקוד 0בעלי )מהמתפקדים היטב  51%-ו( קשיי תפקוד 3–1בעלי )מהמתפקדים בינוני  44%

 לימודיהבתפקוד ם הקשיימספר לפי ', עובר'ציון הקורס סוף נוער שקיבלו בשאלון הבני : 1 תרשים
 ( באחוזים) במסגרת התכנית
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  למנחים התכנית תרומות תפיסת 8.2

 .עד כמה נתרמו מהשתתפותם בתכניתהמנחים אפשריות נשאלו גם  תרומות ה שלשימבאמצעות ר

במידה " מהמנחים דיווחו על תרומה זו 89%)סיפוק מקצועי היו דיווחו שעליהן  התרומות המרכזיות

אצל תלמידיהם יכולות  יגילוו (84%)העמקת הידיעות בתחום היזמות העסקית , ("דורבה או רבה מא

ם של בני נוער הלסיכוייקשר בבעמדותיהם כמו כן דווח על שינוי לטובה . (81%)שלא היו מודעים להן 

ציינו כי התכנית תרמה להם מיומנויות הנחיה חדשות לעבודה  68% .(71%) להשתלב בעולם העסקי

 . בתור מנחים

  המפעילות למסגרות התכנית תרומות תפיסת 8.3

 מהראיונות עם מנהלי המסגרות ועם מנחים בתכנית עלו כמה תרומות של התכנית לרשתות

. מיושמתהתכנית בהן שלמשל דווח על העשרת התחום של תעסוקת נוער במסגרות  כך. שירותיםול

 .תכניתבזכות המהם דיווחו על הרחבת הרפרטואר הלימודי שליש  :נושא זה עלה גם משאלון המנחים

 וכי מנחים מצליחים הצוות עבודת לגיבושתרמה  סביב התכנית העבודהעוד ציינו מנהלי המסגרות כי 

 גם פעילויות אחרותובזכותן , מוטיבציה מוגברת ואנרגיות חדשותשיש להם  יםמנחהם בדרך כלל 

 .נתרמות

 

 (scaling down) שירותיםוב ברשתותתכנית הת הטמע תהליך. 9

-ה לתהליך בפרטן את הדעת תינשירותים ווב ברשתותאת תהליך ההטמעה של התכנית  נסקור לבסוף

scaling down –  הרשתות באמצעות ישירה להפעלה והעברתה מהתכנית 'אשלים'יציאה הדרגתית של 

 אלהדרוש לשם כך  והידעלהפעלת התכנית  האחריות תא ריהעבלהיא  התהליך מטרת. שירותיםוה

 הפצתה סיכויי את להגדילו בהן הטמעתה את לחזקהיא פועלת כדי  שבהםהשירות או הרשת  תוך

  . ותנוספ במסגרות והתרחבותה

 

 מימוןהאחריות ל העברת ןובה, תורמות לתהליךש אחדותו פעולות שאיסוף המידע למחקר נע טרם עוד

 או השירות לידי( אורח יזם של הרצאה או במפעל ביקורכגון ) העשרה פעילויות ולמימון חיםהמנ שכר

 הועבר בהמשךו, הראשונה ההפעלה בשנת האלה התחומים שנישמימן את  הוא' אשלים'. הרשת

  .השירותאו  הרשת לאחריותהמימון 

 

 וברמת המטה ברמת: רמות בשתי נעשה ההטמעה תהליךעם מנהלות התכנית עולה כי  מהראיונות

 . השטח

  המטה רמת 9.1

 עבודהב רשתות ושירותים המפעילים את התכניתשל  מטות שלושה מעורבים בעת כתיבת דוח זה

 .(3); אורט רשת. (2); (חברה ונוער במשרד החינוך נהלמ  ) 'נוער קידום'. (1): התכנית הטמעתב הקשורה

משרד הרווחה והשירותים בשירותי תקון האגף לצעירים ווהאגף לנוער )שיקום נוער  שירות
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בתקופת המחקר ודווח על מגעים פעלה התכנית במתכונת מצומצמת בשירות זה  – (החברתיים

 .   להרחבתה

 

 בשני לידיהם האחריות להעברתהמטות בנוגע  של הסכמהביסוס  כולל הטמעת התכנית תהליך

 :תחומים

 נשיאו מדריכים, מנחים) התכנית את בפועל יםיישמהמ עובדיםהעסקה ותשלום שכרם של ה .1

  (שירותים

 את ולהדריך להנחות שתפקידםשירות האו  הרשת מטעם רפרנטיםהעסקה ותשלום שכרם של  .2

 (9.2בסעיף  פירוט) בשטח המנחים

כגון )אחריות להפקת חומרי הלימוד בתכנית הארגון מקבל עליו  :נוסף הסכם יש 'קידום נוער' עם

  2011.14 תחילתמ תוקףב – (שיעור מערכי, לימוד חוברות

 

 להצטרף יםהמבקש רשת או שירות כל 2011 מתחילת כי עולה התכנית מנהלת מדברי, על כך נוסף

 .הלימוד חומרי ובעלות ההכשרה בעלות להשתתף מראש יםמתחייב לתכנית

מסייעת בהטמעת  קרדיטציה. הוא מתן קרדיטציה לתכניתברמת המטה הבנות  הושגובו שנוסף  תחום

ו זה. הלימודים מתכנית אינטגרלילחלק  לעשותה אמורהשהיא  מאחר, בשירות או ברשת תכניתה

 גורמיםה עם ומתן במשא תוןנ והוא ,כיום פועלים למענוהתכנית  מנהלישהיעדים  אחד אפוא

 ולכן ,(החינוך משרד)ה "היל תכנית עם הסכם הושגח הדו כתיבת למועד נכון. התכנית את המפעילים

ניתנה קרדיטציה לתכנית והיא  כבר( פועלת ה"היל תכנית םבהש שירותים) 'מפתנים'וב 'נוער קידום'ב

ה או הנער הנער של מסלולפי הל)שנות לימוד  שתים עשרהאו  עשרהשלמת השכלה של  לצורךמוכרת 

 לימוד יחידתבתור והיא מוכרת  ,קיבלה קרדיטציה התכנית אורטברשת  גם(. ה"במסגרת תכנית היל

       . 'כישורי חיים'פנימית בתחום 

 השטח רמת  9.2

 רפרנטים עםצוות התכנית  של עבודהההטמעה ברמת השטח בא לידי ביטוי בביסוס דפוסי  תהליך

עליהם דיווחו רכזות שבשלב הראשון של ההערכה אחד היעדים  .הרשתותאו  השירותים מטעם

בוא בכדי ש, שלהם שוטף וליווי (רשתותהאו  השירותיםנציגי )הרפרנטים  הכשרה של יהההתכנית 

מעבר לליווי . שלהם ברשת או בשירות הפועלים המנחים של ליווילו לתמיכה האחראיםהם  יהיוהזמן 

גם  םיהעל בללק עתידים הםו, במקום עבודתם לשווק את התכניתהוא תפקיד הרפרנטים , המנחים

 בעיקר הם פנימי ברפרנטבשימוש  היתרונות .ברשת או בשירות חדשיםה מנחיםת ההכשר את

 כמו. התכנית בהפעלתהרשת או  השירות של והחולשה החוזק נקודות עםו המערכת עם ושל כרותיבה

ולצמצם כלפי התכנית הרשת או של  השירות של המחויבות את לחזק יכול המערכת מתוך רפרנט, כן

התכנית  ה שלהטמעה לחיזוק תרוםבכך יש כדי ל .עם המנחים 'אשלים' העבודה הישירה של רכזות את

 . בלבד מייעץ גורםשמש ל ימשיך 'אשלים'מצוות התכנית  ';אשלים'מ ולעצמאותה

                                                   
 .עם גורמים אחרים עניין זה נתון בהליכים ראשוניים של משא ומתן 14
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 מגזרל אחראיהיה אחד ה: 'נוער קידום' מטעםרפרנטים  שנילתקופת המחקר פעלו בתכנית  נכון

בפגישות עבודה פעם הרכזות ליוו את הרפרנטים . המרכז באזור 'נוער קידום' למסגרות והשני הערבי

 אחד. תמיכה בהםוה ליווי מנחי התכנית בענייןוכן הדרכה  םהתעמקות בתכניכללו הפגישות  .בשבוע

מנהלת התכנית . אחרות הטמעה ייושם גם ברשתותהא שמודל ושל רכזות התכנית ומנהליה ה היעדים

   . לקדם עבודה עם רפרנטים כדי מגעים עם שירותי הרווחה וכן עם רשת אורטיש לה כי  הדיווח

 

 פעולה כיווני. 11

    :המשך פיתוח התכניתלצורך חשובות אחדות  פעולות

 ממצאי המחקר  – במהלך הפעילות התכניתעזיבה של בני נוער את בדיקה לעומק של תופעת ה

עלה כי שיעורם גבוה יותר בקרב נערים יניהם אפיממ .(כרבע) של עוזבים הראו אחוז לא מבוטל

נושא זה לבחון  וסיףעולה צורך לה. (לעומת בני נוער ערבים) יהודיםבני נוער בקרב ו( לעומת נערות)

 .   אפשרככל האת התופעה לנסות למזער ו

 לא עברו את  הנוער בני ממחצית יותר כי נמצא – מבחן הידעהנמוכות בת ותוצאבדיקת הסיבות ל

 בכך יש אולי כדי .הקורסבשאלון סוף ( עשר מתוךבלבד  שאלותאפס עד חמש  על נכוןענו )המבחן 

 עשרמתוך  ששכי היא לתוצאות אלו סיבה אפשרית אחרת . להעיד על קושי בהקניית חומר הלימוד

תלמידים לנמצא מאתגר וחמש  מתוךיחידת לימוד אחת שהוא תחום , בתחום הפיננסי והשאלות הי

 ,לתחום הפיננסי אמיץתחום שיש לו קשר , תהקניית ידע בתחום היזמּושמאחר . מנחים כאחדלו

 . זהעולה צורך להמשיך ולבדוק נושא , שדווח עליהןהיא אחת המטרות והתרומות העיקריות 

  מבני  40%-כנמצא כי  – נמוך בתכנית-בינוניבעלי תפקוד לימודי  לב לתלמידים תשומתייחוד

קושי אחד לפחות מתוך שישה  יש להם :נמוך בתכנית-בינוני יתפקוד לימודבמאופיינים הנוער 

( הם אינם מבצעים  מטלות רבות) ביצוע מטלות ,(סדירה נוכחותם אינה)נוכחות כגון  ,קשיים

 .מהלך תקין של שיעורמשפיעים על  וקשיים אל .(הם אינם משתתפים פעילים) השתתפות פעילהו

שיעור  שניהול כדי. מבחן הידענמוכות בתוצאות ר בין בעיות בתפקוד לבין ינמצא קשר יש, כאמור

למצוא דרכים להגביר את המוטיבציה  יש, תלמידים יפיקו ממנו את המרבהאופטימלי וכדי ש יהיה

אחת הדרכים היא יצירת תמריצים בקרב . בתכנית עורים ולהתמדהיבששלהם להשתתפות פעילה 

בידי יש לתת , כך לענוסף  .העבורבמתן קרדיטציה ידי -למשל על, התלמידים להשתתפות בתכנית

  .בהמשךשיוזכר כפי , של התלמידיםמשמעת להתמודדות עם בעיות כלים מנחים ה

 להתאימה למגזר  כדיתכנית בה שתענהאדפטציה ש למרות – הערבי למגזר ייחודית התייחסות

 הקורס בסוףאת המבחן עברו  31%) הערבים בני הנוער בקרבברמת הידע  השיפוראף -עלוהערבי 

עולה . ב על דרכי יישום והתאמה של התכנית למגזר זהועדיין יש מקום לחש ,(ובתחילת 9%לעומת 

 דווח ועליה שנעשתה נפרדתהכמו למשל ההכשרה ) המנחים כשרתלה נוספות דרכים מציאתצורך ב

כדי להביא הן , ודוגמאות רלוונטיות למגזר הערבי נוספים תכנים בשילובוכן  (ההערכה תום עם

  .   תוצאותן לידי שיפור ההיישום השיפור ידי ל
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 שלשביעות הרצון  לאור –( במפעל ביקור, אורח יזםהרצאת ) בתכנית ההעשרה פעילויות הרחבת 

להמשיך ולעודד את  כדאיהתכנית העסקית  לבנייתפעילויות ה תתרומאת  והערכתםבני הנוער 

 . של התלמידים חובה השתתפות וכן לדרושת הפעילות אהמסגרות לקיים 

  השתתפות ועידוד התכנית העסקית עבודה על  תתלמידים בקבוצהמספר בעניין אכיפת הדרישה

נמצא כי הקבוצות . ארבעההוא  מספר התלמידים הנדרש בקבוצה, לפי התכנית – פעילה במסגרתה

הוא במגזר הערבי ו, 5.6ממוצע התלמידים בקבוצה הוא : מהנדרשלבניית התכנית העסקית גדולות 

בשיעור ההשתתפות הפעילה של למשל  כדי לפגום ישבכך (. תלמידים בממוצע 7.9)גדול במיוחד 

במידה רבה או " היו פעילים בלבד מבני הנוער 60%-כעולה ש המנחים מדיווחו ;התלמידים בהן

בעניין מספר  התכנית תדרישאת זאת יש לשקול דרכים לאכוף לנוכח  .בקבוצה" רבה מאוד

המטלה העיקרית  – ובדרך זו להגדיל את מעורבות התלמידים בבניית התכנית העסקית ,התלמידים

  .בתכנית

 הקניית כלים למנחים 

 איסוף המידע בשני שלבי – ליישום אופטימלי של שיטות הלמידה הייחודיות של התכנית −

 ,מהמנחים ליישם את שיטות ההוראה של התכניתאחדים קושי של הרכזות על  וווחיד

המנחים מעדיפים הוראה קצת מ .קטנות בקבוצותולמידה אקטיבית  הפעלכוללות הה

ת והתכניולבנות את  יחומר הלימודכל האת לסיים לחץ פרונטלית של חומרי הקורס בגלל 

עבודה חווייתית בקבוצות קטנות דורשת מהמנחה מיומנות גבוהה , כמו כן .בזמן תוהעסקי

ולאפשר לתלמידים בין הקבוצות בו פצל את תשומת ליותר של שליטה בכיתה בגלל הצורך ל

ם שיטות וצורך להקנות למנחים כלים נוספים ליישהעלה לפיכך . בלמידהרבה יותר עצמאות 

 . התכניתל שעמידה בלוחות הזמנים ול בכיתה חווייתיותלמידה 

סדיר של הבעיות משמעת פוגעות במהלך   – להתמודדות עם בעיות משמעת של התלמידים −

לליווי לתת את הדעת  חשוב אפוא. תועלתמהם עורים וביכולת התלמידים להפיק יהש

 . המנחים בטיפול בבעיות הללו

אינם ש מנחיםיש ו המומלצת השיטה יאה משותפת שהנחיה מכיוון – משותפת לעבודה −

 כן כמו. המשותף העבודה תהליךבליווי צמוד של המנחים בעולה צורך  מיומנים בשיטה זו

 המנחים בין קונפליקטים של במקרה התכנית רכזות רור את תפקידן שלידיר בבלהג חשוב

 .  שיתוףב העובדים

  מידע   באיסוף צורךעלה  – פנימית בקרה לצורכיהמשתתפים  על מידע של שוטףאיסוף

 השתתפותם אחר מעקב שםלתכנית המצטרפים לעל בני הנוער  ומובנהאדמיניסטרטיבי מסודר 

 מבחן של בנייה לשקול כדאי נראה כי כן כמו. התכנית מסגרתותפקודם ב( הרציפות הגעה ועזיב)

בתור , התלמידים בקרב ידערכישת השל  שוטפת בדיקהצורך ל, הנלמדים הנושאיםכלל  ובו, ידע

 .הנדרשיםבסיס לשינויים 
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