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  תיאור התכנית
ה במטרה לצייד נערים בסיכון )כיתות הוקמדרך האתגר היא מסגרת משלימה לחינוך הפורמאלי ש

שני  תכניתב ט'( בכלים ובכישורים אשר יאפשרו להם לחיות חיים נורמטיביים ופרודוקטיביים.-ח'

. םהלימודי שעותבנתניה ובהרצליה, הפועלים ארבעה עד חמישה ימים בשבוע לאחר  ,מרכזים

כוללת הכנת שיעורי בית בסיוע סטודנטים, ולאחר מכן פעילויות הפגה שונות  הפעילות במרכזים

טיולים  ;סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים ;בדגש על ספורט אתגרי )למשל ספורט ימי, ג'ודו ועוד(

 ועוד(.  מוזיאונים, חינוכיים אתרים, בצבא שונות ביחידות ביקורופעילויות שיא תקופתיות )

 מטרת המחקר 
דגש על העצמה אישית ולימודית. עוד נבחנו במטרת המחקר הייתה לבחון את אפקטיביות התכנית, 

 ם.משתתפיההפחתת התנהגויות סיכון, תרומה נתפסת ושביעות רצון מהתכנית בקרב 

 מתודולוגיה 
 שנת וסוף אמצע: זמן נקודות בשתיבמסגרת המחקר פותחו שאלוני עמדות למשתתפים שהועברו 

לדווח על הישגיהם הלימודיים, תפקודם הלימודי, הערכה נתבקשו המשתתפים  .ד"תשעהלימודים 

' ח כיתה תלמידי, השנה באמצעה הנתפסת. תעצמית, תמונת עתיד, שביעות רצון מהתכנית ותרומ

 בסוף לאוימ התלמידים אותם'. ז כיתה בסוף והתנהגותם עמדותיהם על בדיעבד לדווח התבקשו

'. ח כיתה בסוף, בנקודת הזמן הנוכחית והתנהגותם עמדותיהם על דיווחו וכך השאלון את שוב השנה

 סוף: קבוצות שלוש נוצרו דבר של שבסופו כך'. ט כיתה תלמידיגם  השאלון על השיבו השנה בסוף

 .(N=19' )ט כיתה וסוף( N=41' )ח כיתה סוף, N=65))' ז כיתה

 ממצאים מרכזיים  

  מבוגרי כיתה ט' דיווחו  58%במדד התפקוד הלימודי. כך למשל,  30%של ממוצע שיפור נמצא

בלבד בסוף כיתה ז'. באופן  10%-בסוף כיתה ח' ו 42%שהם מכינים שיעורי בית בזמן, לעומת 

 15%-בסוף כיתה ח' ו 34%מורה, לעומת ל מקשיביםמבוגרי כיתה ט' דיווחו כי הם  53%דומה, 

 הגבוהים מאלמבוגרי כיתה ט' טענו שהישגיהם  47%בסוף כיתה ז'. מבחינת הישגים לימודיים, 

 בסוף כיתה ז'. 14%-ו בסוף כיתה ח' 33%, לעומת השל התלמידים הבינוניים בכית

  ,למשל, בסוף כיתה ט' 14%-של כ בשיעור גם במסוגלות לימודיתנצפתה עלייה בהמשך לכך .

בסוף  44%מהתלמידים טענו כי הם מאמינים שהם מסוגלים להצליח בבית הספר, לעומת  68%

 בסוף כיתה ז'. 39%-כיתה ח' ו

 נמצאה למשל עלייה בהשתתפות 8%-במדדי המיומנות החברתית נצפתה עלייה מתונה של כ .

מבוגרי כיתה ט' טענו כי הם משתתפים  63%בפעילויות החברתיות בבית הספר, כאשר 



בסוף כיתה ז'. לעומת זאת, שיעור התלמידים  29%-בסוף כיתה ח' ו 44%בפעילויות לעומת 

 . בסוף כיתה ט' 42%-בסוף כיתה ז' ל 51%-שאינם מרגישים נבוכים לדבר בפומבי ירד מ

 בסוף  ,במדד הוויסות העצמי והתמודדות עם קשיים. למשל 20%של  ממוצעת עלייהה מצאנ

מהתלמידים טענו שהם מצליחים לשלוט בעצמם כאשר מתעמתים עם אחרים,  47% ,כיתה ט'

בסוף כיתה ז'. למרות העלייה, המדדים עדיין נמוכים  24%-בסוף כיתה ח' ובלבד  20%לעומת 

 יחסית למצב הרצוי.

 מבוגרי כיתה ט' דיווח שהם  68%. למשל, 14%של ממוצעת נרשמה עלייה הערך העצמי  דדבמ

'. במדד שבחן את  תפיסת בסוף כיתה ז 32%-בסוף כיתה ח' ו 56%שבעי רצון מעצמם, לעומת 

 32%והמדד נותר נמוך, כך ש המשתתפים לגבי היכולות הקוגניטיביות שלהם לא נמצא שינוי

 ח'.-בדומה לבוגרי כיתות ז' ו ,שים שהם חכמיםבלבד מבוגרי כיתה ט' ח

 א נמצא שינוי במדד התנהגויות הסיכון, אך חל שינוי במרכיביו. למשל, נמצאה ירידה ל

ל ירידה שמשמעותית בשוטטות מול עלייה בעישון סיגריות ושימוש בנפצים. יחד עם זאת, הנתון 

 אחת המטרות המרכזיות של התכנית. שזוהיבשוטטות מעודד משום 

  ,עלייה עקבית נמצאה בכל מדדי תמונת העתיד, שהופכת ברורה וחיובית יותר עם השנים. למשל

מבוגרי כיתה ט' מאמינים כי יעסקו בעתיד במקצוע הדורש לימודים באוניברסיטה, לעומת  53%

 ה להתגייס לצבא.בסוף כיתה ז'. בכל השנים קיים רצון גבו 39%-כיתה ח' ו ףבסו 49%

 טענו כי מהמשתתפים  77% ,גבוהים יחסית. למשל ו גם הםשביעות הרצון והתרומה הנתפסת הי

ימליצו בחום לחבר קרוב להצטרף למרכז. התרומה העיקרית עליה מדווחים המשתתפים היא 

 ההכרת חברים חדשים, לצד מדדים של העצמה, רכישת כלים להתמודדות ופנאי. תרומה גבוה

. עוד נמצא כי בתחילת השנה המשתתפים מצפים בעיקר לתרומה בהרצליהמרכז ה במצאניותר 

 לימודית, ובסוף השנה הם מדווחים בעיקר על תרומה חברתית, כיף ופנאי לצד העצמה אישית.

 הבדלים בין משתתפים לפי ותק בתכנית  -מדדי הצלחה מסכמים 

 

 מסקנות והמלצות 

  כך, חל שיפור ניכר בתפקוד הלימודי של אפקטיבית בהשגת מטרותיה. שהתכנית המחקר מעלה

קשיים. יחד עם זאת, במדד  עם המשתתפים, כמו גם בערך העצמי ובאופן ההתמודדות

מתון בלבד. כמו כן, למרות העלייה המרשימה במדדי  חל שיפור המיומנויות החברתיות

 . הרצויים מהתלמידאות והתמודדות עם קשיים, אלו נותרו נמוכ

  כמעט כל המשתתפים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהתכנית, וכמחצית מהם טענו כי רכשו

 קשיי ואתגרי החיים. עם בתכנית כלים להתמודדות
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נכונות לשרת  

 בצבא

מסוגלות   ערך עצמי

 לימודית

מיומנויות  

 חברתיות

התנהגות   תמונת עתיד

 לימודית

ויסות עצמי 

והתמודדות  
 עם קשיים

התנהגויות   תלמידאות

 סיכון

 'סוף כיתה ז

(N=59) 

 'סוף כיתה ח

(N=41) 

 'סוף כיתה ט

(N=19) 



  ,מומלץ לבחון אמצעים ושיטות שעשויים לגרום ליותר תלמידים לראות עצמם כאינטליגנטים

 .הככאלהם רואים עצמם מאחר שמעט מאוד תלמידים במחקר טענו ש

  מומלץ לבחון הפעלת תכנית למניעה וגמילה מעישון, לאחר שנמצא כי יותר מרבע מהחניכים

 , שיעור גבוה בהרבה מהממוצע הארצי.בכיתה ט' מעשנים באופן קבוע

 לאחר שנמצא שמרבית מומלץ לקיים פעילויות בנושא התמודדות עם קשיים וכעסים ,

לא "כאשר הם מתעמתים עם אחרים ו ווסת עצמםמצליחים להתלמידים מדווחים שאינם 

 ."נשארים רגועים במצבים מלחיצים

 


