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 תיאור התכנית
מסגרת ". המועדונים מספקים 52ביישוב ירוחם פועלים שני מועדוני  נוער: "נווה העמק" ו"מחסן  

ון, תוך מתן הנמצאים בסיכ 13-18הצהרים עבור אוכלוסיית נערים בגילאי -משלימה לפעילות אחר

מטרת התכנית  פורמאלי לפעילות נוער בסיכון.-פיתוח מענה בלתיו מגוון פעילויות מעצימות עבורם

וער לשם השתלבות נורמטיבית בחברה. מטרה נוספת נ-כישורי חיים בקרב בני היא לטפח ולפתח

 והתמקצעות של אנשי צוות לעבודה עם נוער.הכשרה היא 

 מטרת המחקר 
 את המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה ומה ניתן לשפר בה. ה לבחון מטרת המחקר היית

 שיטת המחקר 
נערים ונערות בשני  30-שהועברו ללצורך המחקר פותחו בשיתוף עם הנהלת התכנית שאלונים 

ת של התכנית, את המידה שבה המשתתפים שאת  התרומה הנתפבחנו המועדונים. השאלונים 

 ת תמונת העתיד שלהם ושביעות רצונם מהתכנית. רוכשים כלים משמעותיים, א

 ממצאים עיקריים

  .מניתוח השאלונים נמצא כי תרומת התכנית באה לידי ביטוי באופן שונה בשני המועדונים

ובתחושה  כללית בתחושת העצמה וכן" התרומה באה לידי ביטוי בהיבטים רגשיים 52ב"מחסן 

באה העיקרית הנתפסת ווה העמק" התרומה . לעומת זאת, ב"נשיש למשתתפים "אוזן קשבת"

 בתחום הלימודי.  לידי ביטוי

 (N=30)התרומה הנתפסת של ההשתתפות בתכנית 

 

  רבה מפעילות ההעשרה ומהאופן שבו הם מבלים את בשני המועדונים קיימת שביעות רצון

 שונים כגון קרב מגע(. לומדים לנגן ומשתתפים בחוגים  בני הנוערשעות הפנאי שלהם )



  
 

  ,הסכימו במידה רבה או  מהמשתתפים 93%קיימת שביעות רצון גדולה מהמועדונים כמכלול

רבה מאוד כי כיף להם לבוא למועדון, ושלושה רבעים מהם טענו כי הם מרגישים כי למדריכים 

 אכפת מהם.

  ,מהם מאמינים  89%-מהנערים והנערות מתכוונים להתגייס לצבא ו 93%מבחינת תמונת העתיד

במסגרות בעתיד מאמינים כי ילמדו כי יסיימו את התיכון עם בגרות מלאה. מעט יותר ממחצית 

 תם מבאי מועדון נווה העמק(. ביאקדמיות )מר

 עם  ה"נווה העמק" מגיעה אוכלוסייה מגוונת וברור שחלק ממנה אינו נמנמהמחקר עולה כי ל

כדי בהכרח למועדון כדי ליהנות משירותי הפנאי ולא  אוכלוסיית היעד. אוכלוסייה זו מגיעה

 להיתרם רגשית ולימודית. 

 מסקנות והמלצות
המחקר הוא מחקר פיילוט והיקפו מצומצם. יחד עם זאת, נראה שההשתתפות בתכנית מספקת 

בגיל ההתבגרות וניתן  שית של סוגיות המעסיקות בני נוערלמשתתפים כלי התמודדות להכלה רג

שהתכנית איננה דומה . יחד עם זאת, ומצבי סיכון גם מונעת שוטטות תפות בתכניתלהסיק שהשת

 . כלים  משמעותיים  להכנה לקראת עולם המבוגרים למשתתפים באופן שיטתימספקת 



  
 

 
 
  

 תכנית קהילת מחנכים בירוחם  

 תקציר מנהלים 

 2013נובמבר 
 
 

 תיאור התכנית 
פותחה במטרה לקדם את מערכת החינוך בירוחם ולמשוך אליה  "קהילת מחנכים"תכנית 

סטודנטים איכותיים, אשר ישתלבו במערכת החינוך הפורמלי בדגש על חינוך מדעי וטכנולוגי. 

מערכת ום לתכנים הקשורים במערכת החינוך בישראל בכלל במסגרת התכנית הסטודנטים נחשפי

החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בירוחם בפרט. כמו כן הסטודנטים עוברים תהליכי הכשרה 

 בתחומי מנהיגות חברתית, תקשורת בין אישית, בחירת מקצוע לעתיד ועוד.

 מטרת המחקר 
 שבה התכנית משיגה את מטרותיה.  את המידהמטרת המחקר הייתה לבחון 

 מתודולוגיה 
לצורך מחקר זה פותח שאלון ייחודי שבחן את עמדות הסטודנטים לגבי התכנית, את תמונת העתיד 

 בוגרים השיבו על השאלון.   39מתוך  19 שלהם ואת עמדותיהם כלפי העיר ירוחם. 

 ממצאים עיקריים 

 משיכת סטודנטים  –מידה רבה את מטרתה המרכזית לפי דיווחי הבוגרים התכנית משיגה ב

 61%מהבוגרים טענו שלפני התכנית התכוונו לעסוק בהוראה, כאשר היום  12%להוראה. רק 

מאמינים שבעתיד  74%-פורמאלי או בלתי פורמאלי( וחינוך בהוראה )בפועל מהם עוסקים 

 יעסקו בהוראה. 

 N=19)דיווחי הבוגרים לגבי כוונות השתלבות במערכת החינוך )

 

  

 90% ;נמצא שהתכנית תורמת להגברת המעורבות החברתית בכלל ובירוחם בפרטמחקר ב 

כל בוגרי  מעבר לכך,. בעיר מהבוגרים מעידים כי בעתיד ירצו להשתלב בעשייה החברתית

 המשיך ולגור בה. התכנית שהם תושבי ירוחם במקור, מתכוונים ל



  
 

  ביכולתם שלהם  בטחוןה חיזוקבעיקר לתרמה  ההשתתפות בתכניתלפי דיווחי הבוגרים נראה כי

. כמו כן, לפי תפיסות הבוגרים ת החינוך של ירוחםינוך ולהגברת העניין בעיר ובמערכלעסוק בח

 . בירוחם כלפי הקהילהוזיקה אחריות תחושת לפיתוח התכנית תרמה גם  

  (N=19)כנית לתפיסות המשתתפים תרומת הת

 

 מסקנות והמלצות
קהילתית -כי התכנית מצליחה למשוך כוח אדם איכותי לתחומי החינוך והעשייה החברתיתנראה  

היא פועלת שכן  ה,והתנהלותהתכנית קיים צורך לבחון מחדש את היקף  ,יחד עם זאתבירוחם. 

מועברים ההתכנים כנמוכה. כמו כן, הניתנת במסגרתה נתפסת  המלגהיחסית ו מצומצםבהיקף 

 כפי שנקבע בתכנון הראשוני.דיים אינם רחבים ומקיפים במסגרת התכנית 



  
 

 
 
  

 " בירוחםצעירים לאקדמיה"תכנית  
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 2013 רנובמב
 
 

 תיאור התכנית
בכל . (ושלישי שני דור) ירוחם בני נשירה של סטודנטיםפועלת למניעת  "צעירים לאקדמיה"תכנית 

 האל בקבוצות. באקדמיה הראשונה בשנתם או במכינות רובם ,סטודנטים 15-20 בה משתתפים שנה

 . לקהילה ותרומה חברתית אחריות, אקדמית מיומנויות פיתוח, אקדמית מצוינות על דגש מושם

 מטרת המחקר 
 את המידה שבה התכנית משיגה את מטרותיה. מטרת המחקר הייתה לבחון 

 שיטת המחקר
הייתה  ולמשתתפים פעילים בה. מטרתייחודי שהועבר לבוגרי התכנית ומחקר  פותח שאלון הלצורך 

מטרה  לבחון את תמונת העתיד של המשיבים, התרומה הנתפסת של התכנית ועמדותיהם כלפיה.

נוספת הייתה לבחון האם וכיצד התכנית מונעת או מנעה מהם לנשור מהאקדמיה.  על השאלון 

 אפשריים.  90מוטבים מתוך  11השיבו רק 

 ממצאים עיקריים

  36%התכנית תורמת במידה רבה למניעת נשירה מהאקדמיה.  ,לפי תפיסות המשיבים 

מהמשיבים טענו כי   76%לולא התכנית.  לימודיםמהמשתתפים טענו כי בוודאות היו נושרים מה

 . תםנשיר את ההתכנית )תכנית תגבורים וסדנאות שונות( מנעמעטפת 

  8%נראה כי לתכנית השפעה על הרצון ללמוד לימודים מתקדמים: בתחילת התכנית 

 82%מהמשתתפים בלבד טענו שחשבו על לימודים מתקדמים )תואר שני או שלישי( לעומת 

 כיום.

  לפי תפיסות המשיבים ההשתתפות בתכנית תרמה לרצון להמשיך לגור בירוחם, לחיזור

 הביטחון ביכולת הלימודית שלהם.  מיומנויות הלמידה שלהם וכן לחיזוק

 (N=11תרומת התכנית לפי עמדות המשיבים )

 
 שיעור המשתתפים שנמצאו גבוהים בממדים



  
 

 מסקנות והמלצות
התכנית סייעה למשיבים על הסקר במניעת נשירתם והצליחה לגרום להם לחשוב על תארים 

לא ניתן להכליל מסקנה זו על התכנית כמכלול. כמו כן,  ןהקט מדגםמתקדמים. יחד עם זאת, בשל ה

היקפה של התכנית קטן וגובה המלגה בשנים האחרונות אינו משמעותי. ייתכן ועובדה זו קשורה 

 . בוגרים להשתתף במחקרהסטודנטים וה ללהיענות הנמוכה ש


