
  
 

 
 
 
 מחקר הערכה  –דרך האתגר 

 תקציר מנהלים 

 2013ספטמבר 

 
 

 תיאור התכנית
ט'( -כיתות ח'ה לצייד נערים בסיכון )תמטרדרך האתגר היא מסגרת משלימה לחינוך הפורמאלי ש

מתקיימת  התכנית בכלים ובכישורים אשר יאפשרו להם לחיות חיים נורמטיביים ופרודוקטיביים.

 םהלימודי סיוםבשני מרכזים בנתניה ובהרצליה, הפועלים ארבעה עד חמישה ימים בשבוע לאחר 

כוללת הכנת שיעורי בית בסיוע פרטני של סטודנטים, ולאחר מכן  בבית הספר. הפעילות במרכזים

ז כוללת פעילויות הפגה שונות בדגש על ספורט אתגרי )למשל ספורט ימי, ג'ודו ועוד(. פעילות המרכ

 ביחידות ביקורגם סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים, טיולים שנתיים ופעילויות שיא תקופתיות )

 ועוד(.  מוזיאונים, חינוכיים אתרים, בצבא שונות

 מטרת המחקר 
דגש על השיפור במדדי העצמה אישית מטרת המחקר הייתה לבחון את אפקטיביות התכנית, תוך 

  ולימודית.

 גיה מתודולו
לאו ימועמדים לגיוס( שמ\חיילים 13-תלמידי תיכון ו 18מבוגרי התכנית ) 31-במחקר השתתפו כ

תפקודם הלימודי, ההערכה עצמית, תמונת שאלון נבחנו הישגיהם הלימודיים, . בבכתב םשאלוני

פעילים בתכנית בשתי עתיד והתרומה הנתפסת של התכנית. בנוסף הועברו שאלונים למשתתפים 

 (N=41) 'ח כיתה תלמידי התבקשובתחילת שנת הפעילות . 2012ויוני  2012אוקטובר : נקודות זמן

 ובסוף השנה התבקשו תלמידי כיתות ט' 'ז כיתה בסוף והתנהגותם עמדותיהם על בדיעבד לדווח

(49=N) ם של תפקוד לימודי, השאלונים בחנו היבטי .ודרכי ההתנהגות שלהם  לדווח על עמדותיהם

שאלון בנוסף הועבר הישגים לימודיים, תרומת נתפסת של התכנית, תמונת עתיד וכישורי חיים. 

. השאלון בחן את התרומה הנתפסת של התכנית מבחינת (N=9) התלמידים בבתי הספרלמורי 

 הישגים לימודיים ותפקוד לימודי כולל. 

 ממצאים עיקריים

 התפקודו המשתתפים של הלימודיים ההישגים לשיפור משמעותי באופן מתתור התכנית 

 ורבה רבה במידה תרמה התכנית כי סבורים מהמורים 89%כך למשל,  .שלהם הכולל הלימודי

 . התלמידים הישגי לשיפור מאוד



  
 

 (N=90) תלמידיםהבדלים בין קבוצת המתחילים למסיימים במדדי תפקוד לימודי, לפי 
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 7 -ל  1בין ש ולםבס* 

 מצליחה אך מלאה בגרות לסיים התלמידים של המסוגלות תחושת להגברת תורמת התכנית 

 . באקדמיה ללמוד מסוגלותם תחושת להגביר יותר פחותה במידה

 ופסיכולוגיות חברתיות מיומנויות של לרכישה רבה במידה תורמת התכנית, המקרים במרבית 

בהשוואה בין מסיימים למתחילים נמצאה . םאתגרי עם להתמודד למשתתפים לסייע שעשויות

בשיעור התלמידים שדווחו על רכישה של מיומנויות וכישורים שסייעו להם  10%עלייה של 

 להתמודד עם אתגרי החיים. 

  ,לבין התכנית ורכיבי מבנה בין גבוהה לימהה ישנה כי ניכרבבחינה קונספטואלית של התכנית 

 . המוצהרות מטרותיה

 טובים דייםלהישגים לימודיים להם להגיע סייעה ההשתתפות בתכנית  לפי שאלון הבוגרים: 

מהבוגרים תלמידי התיכון מציינים שהישגיהם הלימודיים ממוצעים או יותר, וכל הבוגרים  89%

בעלי תעודת בגרות מלאה(. יחד  54%בגרות כלשהי )מסיימי התיכון מדווחים שיש להם תעודת 

 . בלבד מכלל הבוגרים טוענים שהשקיעו )או משקיעים( מאמץ בלימודים 12%עם זאת, 

 (=13N)מיומנויות וכישורים להתמודדות עם אתגרי החיים  תתרומת התכנית לרכיש
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 7 -ל  1בין ש םסולב* 



  
 

 עם  מהנתונים ניכר כי התכנית תורמת באופן משמעותי לשיפור יכולת הבוגרים להתמודד

בוגרי התכנית ברורה. כך למשל,  עתיד תמונתקשיים, לתחושת גאווה מהישגיהם וכן לבנייה של 

-מתלמידי התיכון טוענים שיתגייסו לצבא ו 94%חושבים על העתיד ומתכוונים להתגייס לצבא: 

מיעוט מבין תלמידי  יחד עם זאת, רק חושבים על העתיד. כיום חיילים הם מהבוגרים ש 92%

בקרב  50%-התיכון רואים את עצמם לומדים באקדמיה בעתיד, אך שיעור זה עולה ומגיע עד ל

 הבוגרים שנמצאים כיום בצבא. 

 מסקנה מרכזית 
תורמת לשיפור הישגים  נמצא שהתכנית אפקטיבית בהשגת מטרותיה,  ניכר כי השתתפות בתכנית

ורים להתמודדות שות מסוגלות עצמית ורכישה של מיומנויות וכישולימודיים, תפקוד לימודי, תח

 עם אתגרי החיים. 


