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תקציר מנהלים

כללי

במהלך שנת הלימודים תומכים משרדי החינוך והרווחה במפעלי הזנה המספקים ארוחות לאלפי ילדים 

ברחבי ישראל. קרן רש”י באמצעות העמותה לתפנית בחינוך אחראית מטעם משרד החינוך על אספקת 

ארוחת צהרים חמה לכ-175,000 תלמידים הלומדים במסגרת תכניות יוח”א )יום חינוך ארוך( ומיל”ת 

)מסגרות יום לימודיות ותכניות תוספתיות(. משרד הרווחה מממן ארוחות במסגרות רווחה שבהן שוהים 

ילדים לאחר שעות הלימודים. 

בתקופות בהן משרד החינוך וחלק משירותי הרווחה יוצאים לפגרות, נוצר מצב שבו ילדים אינם זוכים 

בקביעות לארוחה מזינה. כתוצאה מכך, משוער כי ילדים אלו סובלים במהלך הפגרות ובעיקר בחודשי הקיץ 

 .)Food Insecurity( מחוסר ביטחון תזונתי

בהתבסס על השערה זו, הוחלט במשרד הרווחה בשיתוף התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון וקרן 

רש”י, לפתח תכנית אשר תספק לילדים בסיכון הזנה במהלך חודש אוגוסט. התכנית נערכה במתכונת 

של “פיילוט” ומטרתה היתה לבחון באופן שיטתי את הצורך בהסדרת חוק “להזנת ילדים בסיכון” במהלך 

תקופות של פגרות במערכות הרווחה והחינוך. 

בתכנית, שהתקיימה באוגוסט 2011, השתתפו 1,620 ילדים מ-23 רשויות מקומיות ברחבי הארץ. בכדי 

למנוע תיוגם כ”נזקקים”, הוחלט כי רכיב ההזנה ישולב במתכונת הדומה לקייטנה ובמסגרתה ישתתפו 

הילדים בפעילויות חווייתיות.

על פי החלטת וועדת ההיגוי של התכנית ובעקבות בקשתו של שר הרווחה מר משה כחלון הוחלט ללוות 

את הפיילוט במחקר הערכה מעצב שמטרותיו: 

לספק למקבלי ההחלטות במשרד הרווחה, בתכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ובקרן רש”י 	 

אינדיקציות ראשוניות בדבר אפקטיביות התכנית. 

לספק למפעילי ומתכנני התכנית מידע מעצב אשר יסייע להם בשיפור דרכי ההפעלה של התכנית 	 

בעתיד. 

ממצאים מרכזיים

התכנית נתנה מענה לצורך אמיתי של ילדים בסיכון ביישובים בהם היא הופעלה. נמצאו אינדיקציות . 1

לכך שחלק ניכר מהמשתתפים בתכנית סובלים מחוסר ביטחון תזונתי ברמה בינונית וגבוהה וכן רבים 

מהם נמצאים במהלך חודשי הקיץ ללא השגחה של מבוגרים ואי לכך חשופים למצבי סיכון. אינדיקציות 

נוספות לצורך בתכנית השתקפו בביקוש הרב לתכנית מצדן של רשויות מקומיות. 

נמצאה התאמה בין אוכלוסיית היעד המתוכננת לתכנית לבין האוכלוסייה שצרכה את התכנית . 2

בפועל. מרבית המשתתפים בתכנית היו תלמידי מועדוניות המוכרים על-ידי שירותי הרווחה, כרבע 

מהמשתתפים השתייכו למשפחות חד הוריות ו/או משפחות שלפחות אחד מההורים אינו מועסק והרב 

המכריע של משפחות המשתתפים דיווחו על שכר חודשי למשק בית הנמוך מ-6,000 שקלים ברוטו.

רמת שביעות הרצון, של המשתתפים והוריהם, מהתכנית נמצאה גבוהה מאד. הורי המשתתפים דיווחו . 3

כי ילדיהם נהנו מהתכנית וכי ציפיותיהם ממנה התגשמו.
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על פי דיווחי ההורים, צוות המדריכים ונציגי הרווחה, ישנן אינדיקציות לכך שההשתתפות בתכנית תרמה . 4

באופן עקיף להפחתת החשיפה למצבי סיכון וכן לתחושה של ההורים כי ילדיהם נמצאים במקום בטוח. 

לפי דיווחי נציגים ברשויות המקומיות בהן נערכה התכנית נמצא כי התכנית תרמה לחיזוק המעמד . 5

של הרשות ככזו המסוגלת לספק מענים לתושבים גם בתקופות של פגרה ובכך שיפרה במובן מסוים 

את הדימוי שלה בעיני התושבים.

התכנית יצאה אל הפועל בהתראה קצרה ביותר של כשלושה שבועות. עובדה זו השפיעה על שלושה . 6

היבטים מרכזיים:

רשויות מקומיות שהזדקקו לתכנית דחו את השתתפותם בה בשל מגבלות זמן ההיערכות והשגת 	 

האישורים הנדרשים להפעלת התכנית.

הרשויות המקומיות שהשתתפו בתכנית עשו זאת בלחץ זמן רב, אשר הקשה על ההיערכות 	 

לתכנית בעיקר בהיבטים הבאים: גיוס כח אדם בעל ניסיון, איתור והשמה של ילדים מתאימים 

לתכנית ותכנון תכנית פעילות איכותית ומגוונת.

התחושה הרווחת בקרב הרשויות שהשתתפו בתכנית היתה שהפעילות “נפלה” עליהם ללא 	 

הכנה מוקדמת.

תקציב הפעילות בגובה 800 ₪ לא הותיר מספיק משאבים להוצאות כגון: אבטחה, שכפולים, חומרי . 7

יצירה, ציוד, הסעות ועוד. התקציב אפשר בעיקר )אך לא רק( פעילות המבוססת על עבודה של הצוות 

עם הילדים בתוך המסגרת ופחות פעילות הפגה אטרקטיבית מחוץ למסגרת.

נמצאה שביעות רצון גבוהה מאיכות המזון שניתן למשתתפים. יחד עם זאת, לפי דיווחי אנשי הצוות בחלק . 8

מהמסגרות, ארוחת הבוקר אשר מטעמים לוגיסטיים סופקה על ידי הגופים שהפעילו את המסגרות לא 

היתה מאוזנת דייה. חלק מאנשי הצוות ציינו כי הם לא נלקחו בחשבון בהקצאת המזון לפעילות. כמו כן, 

דווח כי ארוחת הצהריים התאימה פחות לטעמם של בני המגזר הערבי והדרוזי. בהיבט התפעולי, בחלק 

מהמקרים לא ניתן היה לבצע את ההזנה מחוץ למסגרת מה שהקשה לעיתים על מהלך הפעילות.   

חלק מאנשי הצוות דיווחו על קושי להשתלט על הילדים במהלך הפעילות, עקב בעיות התנהגות . 9

ומשמעת, המאפיינות בדרך כלל ילדים בסיכון.

שיעור הנוכחות הכולל בתכנית עמד על 85%. בחלק קטן מהרשויות עברו כיומיים-שלושה מתחילת . 10

התכנית עד שהנוכחות בפעילות החלה להתייצב ברמה סבירה. בחלק מהרשויות  היתה נוכחות נמוכה 

למדי לאורך כל הפעילות. 

המלצות מרכזיות

לאור הממצאים שהוצגו לעיל בדבר הצורך בתכנית ובתרומתה למשתתפים ולהוריהם, מומלץ להמשיך 

בתכנית במתכונתה הנוכחית ואף להרחיבה. יחד עם זאת מומלץ לבצע מספר שינויים בהיערכות לתכנית 

ובאופן הפעלתה: 

ת י נ כ ת ה 	 ת א ר ק ל 	 ת ו כ ר ע י ה

יש לתת לרשויות המקומיות הודעה מוקדמת בדבר ביצוע התכנית של חודשיים-שלושה לכל הפחות. . 1

הדבר יאפשר התארגנות והיערכות טובים יותר מכל הבחינות.

על מנת לשפר את יעילות ארגון והפקת התכנית, בטרם היציאה לדרך, יש לכנס בכל אחת מהרשויות . 2

המקומיות שבהן תופעל התכנית פורום נציגים של כלל הגופים המארגנים והמפעילים. במסגרת הפורום 
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יש לערוך תאום ציפיות, להציג את התכנית ומטרותיה וכן לדון באופן חלוקת האחריות בין הגופים. 

מומלץ ליצור ערכה )“קיט”( מסודרת של טפסים ואישורים הנדרשים להפעלת התכנית ולשלוח אותה . 3

לרשויות המקומיות במקביל למועד ההתרעה על ביצוע התכנית.

ת	 י נ כ ת ה 	 ם ו ש י י

מומלץ להשאיר את המנדט לתכנון הפעילות לרשות המקומית אך להגדיר קווים מנחים וסטנדרטים . 4

לתכנון והפעלה. קווים מנחים אלו יכולים לכלול התייחסות לנושאים האלה: תכני הפעילות, פרופיל 

המדריכים, ציוד, סוג המבנה בו יכולה להתקיים הפעילות, מינון פעילויות פנים / חוץ, מינון סוגי הפעילות 

)העשרה / הפגה / יצירה( ועוד.

מומלץ להמשיך ולאמץ את המועדונית כמסגרת הפעילות המועדפת לתכנית. רצוי להימנע מביצוע . 5

הפעילויות בבתי ספר או מסגרות אחרות, המתקשות לספק את התנאים הפיזיים הנדרשים לפעילות.

מומלץ לאפשר לרשויות המקומיות בחירה של עיתוי הפעילות ובלבד שלא תיפגע זכאותם של . 6

התלמידים ליהנות מפעילויות קיץ נוספות שמציעות הרשויות המקומיות - התכנית צריכה להיות 

תוספתית ולא לבוא על חשבון פעילויות אחרות המיועדות לאוכלוסיית הילדים בסיכון.

ם	 י פ ת ת ש מ 	 ן ו י מ ו 	 ר ו ת י א

מומלץ להגדיל את מכסת הילדים המשתתפים בתכנית ולאפשר לכל ילדי המועדוניות ביישוב להשתתף . 7

בתכנית ואולי אף להרחיבה לילדים נוספים, שאינם במסגרת המועדונית.

מומלץ לבצע איתור והשמה מדויקים יותר של ילדים לתכנית, תוך ביצוע תעדוף על-פי קריטריונים . 8

ברורים ומחודדים, לרבות חומרת הסיכון בו הם נמצאים.

ת	 ו ח ו ר א

מומלץ להמשיך לספק את ארוחת הבוקר באמצעות הצוותים המקומיים. יחד עם זאת, כדי להבטיח . 9

את איכות המזון יש לקבוע מראש תפריט שבועי מובנה המאוזן מבחינה תזונתית. 

מומלץ לאפשר למסגרות השונות לאכול את ארוחת הצהריים מחוץ למסגרת הפעילות האורגנית. . 10

למשל, בבריכה או במהלך טיול ובלבד שיובטחו תנאים היגייניים ראויים למאכל, שיאושרו מראש על-

ידי עמותת “תפנית בחינוך”.

ם	 י כ י ר ד מ ה 	 ת ו ו צ

מומלץ לגייס אנשי צוות מנוסים ובוגרים ככל הניתן. כמו כן, ראוי להמשיך לגייס מדריכים שעסקו . 11

בהדרכת ילדים ובני נוער במהלך הקיץ. יש להגדיר קריטריונים ברורים של גיל, ניסיון וכישורים לאנשי 

הצוות.

מומלץ להגדיר קריטריונים ברורים לתפקיד רכז הפעילות, לחייב את הרכזים להיות נוכחים במשך כל . 12

שעות הפעילות ולעשות עמם תאום ציפיות מסודר.

מומלץ לבנות הדרכה מסודרת לאנשי הצוות, הכוללת תכנים כגון: טיפול באלימות, רגישויות של . 13

האוכלוסייה, ציפיות תפקיד ועוד ולחייב את המדריכים בתכנית לעבור הדרכה זו.

מומלץ להוסיף מדריך נוסף )שלישי במספר( בקבוצות בהן ישנן בעיות משמעת, או שצוות המדריכים . 14

הוא צעיר יחסית.

בעת יציאות אל מחוץ ליישוב לטיול או פעילות העשרה, מומלץ לתגבר את הצוות במדריכים נוספים.. 15
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ם	 י ר ו ה 	 ם ע 	 ה ד ו ב ע

מומלץ להגביר את השיתוף של ההורים בפעילויות כחלק הגישה של משרד הרווחה של שיתוף קהילתי. . 16

למשל, ניתן לגייס הורים מלווים לפעילות של יציאה אל מחוץ למסגרת.

כחלק ממדיניות משרד הרווחה מומלץ לתעל את הפלטפורמה של פעילות הקיץ לטובת עבודה של . 17

העובדת הסוציאלית המלווה את הפעילות עם הורי הילדים על נושאי רוחב הנוגעים והמאפיינים את 

אוכלוסיית המטרה של הפיילוט )למשל, אחריות הורית(.   

ב	 י צ ק ת

מומלץ להגדיל את תקציב הפעילות מ-800 ₪ ל-1,000-1,100 ₪ לילד. יחד עם זאת, מומלץ כי הגדלת . 18

התקציב תיעשה בשתי דרכים במקביל:

התחייבות הרשות לתוספת תקציבית )מצ’ינג( בגובה של 100-250 ₪ לילד.	 

גביית תשלום מההורים כ”דמי רצינות” בגובה של 50-100 ₪ לילד.	 
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1. מבוא

רקע	

במשך יותר מעשור )1995-2005( הפעילה קרן רש”י את תכנית “פנימיות יום”, במסגרתה קיבלו כ-70,000 

ילדים בבתי ספר וגנים ברחבי הארץ ארוחה חמה העומדת בדרישות תזונתיות מחמירות.

בהסתמך על ניסיון זה פנה שר הרווחה דאז, מר זבולון אורלב לקרן, לערוך ניסוי שבבסיסו אספקת ארוחה 

חמה ל-20,000 תלמידים בישובים ובמגזרי אוכלוסיה שונים. בעקבות הצלחת הניסוי החליטה ממשלת 

ישראל דאז, בחודש אוגוסט 2004, על הפעלת תכנית הזנה לתלמידי בתי ספר וגני ילדים ברחבי המדינה, 

במוסדות חינוך המאריכים את יום הלימודים. כתוצאה מכך, חוקק בינואר 2005 חוק “ארוחה יומית לתלמיד” 

אשר קבע שכל התלמידים הלומדים במוסדות חינוך הפועלים מכח צו יוח”א )יום חינוך ארוך( זכאים לקבל 

ארוחת צהריים חמה ארבע פעמים בשבוע. 

כיום, שש שנים אחרי חקיקת החוק, מוזנים במסגרתו כ-140,000 תלמידים. בנוסף לכך, בתכניות נוספות של 

משרד החינוך מוזנים כ-35,000 תלמידים נוספים. בסך הכל אחראית קרן רש”י )באמצעות עמותת הבת שלה 

“העמותה לתפנית בחינוך”( בשם משרד החינוך, על אספקת ארוחה חמה לכ-175,000 תלמידים בכל יום.

גם משרד הרווחה מספק מענה הזנתי במרבית השירותים שהוא מפעיל וזאת על ידי הקצאת מצרכים ותלושי 

מזון וכן באמצעות תמיכה כספית בארגוני סיוע והקצאת משאבים להזנה במוסדות רווחה שבהם שוהים 

ילדים ונוער לאחר שעות הלימודים )מועדוניות, מרכזי נוער, מרכזי הורים וילדים ועוד(. 

בעוד שבמהלך הפעילות הסדירה של מוסדות החינוך והרווחה זוכים ילדים לארוחה חמה ומזינה, אין כך 

הדבר בתקופת הפגרות של מערכת החינוך והרווחה ובעיקר בפגרת הקיץ. כתוצאה מכך שוער כי ילדים 

אלו סובלים במהלך הפגרות מחוסר	ביטחון	תזונתי ואינם זוכים בקביעות לארוחת צהריים חמה ומזינה1.

לפיכך, התגבשה החלטה במשרד הרווחה בשיתוף קרן רש”י, לפעול למען פיתוח	תכנית	אשר	תספק	לילדים	

בסיכון	הזנה	במהלך	חודש	אוגוסט. התכנית נערכה במתכונת של “פיילוט”, שמטרתו לבחון באופן שיטתי 

את הצורך בהסדרת חוק “להזנת ילדים בסיכון” בתקופות של פגרות במערכות הרווחה והחינוך. 

לצורך ביצוע התכנית חברו אל קרן רש”י ומשרד הרווחה, נציגי “התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון”, 

אשר סייעו בהפעלתה ברשויות המקומיות. כמו כן, הוקמה ועדת היגוי משותפת לתכנית, בראשה עמד שר 

הרווחה והשירותים החברתיים, מר משה כחלון.

מרכיבי	התכנית	וקהל	היעד	שלה	

השותפים החליטו כי אוכלוסיית התכנית תורכב מחד מתלמידים המשתתפים במהלך כל שנת הלימודים 

במועדוניות הרווחה והחינוך וכן מתלמידים נוספים אשר למרות הזדקקותם אינם זוכים במהלך שנת 

הלימודים לשירות זה. כמו כן, הוחלט כי הפעילות תתקיים בקרב כל מגזרי האוכלוסייה )יהודי, ערבי, חרדי 

ועוד(, תוך מתן עדיפות לאוכלוסיית העולים החדשים, בדגש על תלמידים יוצאי העדה האתיופית.

על בסיס מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בארץ קיים יסוד להניח כי מעבר למעגל זה של ילדים הזכאים להזנה על ידי מוסדות   1

הרווחה והחינוך ישנם ילדים שסובלים מחוסר ביטחון תזונתי לא רק בפגרות אלא גם ובעיקר במהלך שנת הלימודים )ברוקדייל, 2004, 
קאופמן וסלונים-נבו, 2004(. 
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החלטה משמעותית נוספת שהתקבלה על ידי השותפים היתה למנוע את תיוגם של הילדים המשתתפים 

בתכנית כ”נזקקים”. כתוצאה מכך, הוחלט כי התכנית תיערך במתוכנת הדומה לקייטנה ובמסגרתה ישתתפו 

הילדים בפעילות חווייתיות )בניגוד למתוכנת שבמסגרתה ניתנות למשתתפים רק ארוחות(.  

בנוסף נקבע כי הפעילות תתקיים בין התאריכים 1-18.8.2011, בתקופה שבה מערכות החינוך והרווחה 

נמצאות בפגרה ומרבית הקייטנות העירוניות הסתיימו. היקף הפעילות נקבע ל-5 ימים בשבוע, בין השעות 

08:00-15:00 והוחלט כי היא תכלול פעילות העשרה/הפגה וארוחות בוקר וצהריים.

צוות התכנית כלל בעיקר מדריכי העשרה וחברה אשר תפקידם היה לבנות תכנית הפגה והעשרה מושכת. 

זאת בהתחשב בעובדה שהפעילות מתרחשת בתקופת הקיץ שבה תלמידים זקוקים “להתאווררות” בתום 

שנת לימודים עמוסה. 

הפעלת	התכנית	בפועל

עם הגדרת אוכלוסיית היעד וגיבוש עקרונות התכנית, נשלח בחודש יולי 2011 מזכר ל-70 רשויות מקומיות, 

שפועלות במסגרת התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ואשר עובדות בשיתוף עם “העמותה לתפנית 

בחינוך” ובו הן נתבקשו לבחון את העניין שלהן בהפעלת התכנית. מתוך רשויות אלה הביעו רצון עקרוני 

להפעיל את התכנית כ-35 רשויות מקומיות.

בסופו של דבר הופעלה התכנית ב-23 רשויות מקומיות ברחבי הארץ במגזר הערבי והיהודי וכללה 1,620 

ילדים. בתכנית השתתפו 1,050 ילדים מהמגזר היהודי-ממלכתי )64%(, 300 מהמגזר החרדי )19%(, 260 

מהמגזר הערבי )13%( ו-60 מהמגזר הדרוזי )4%(. 

אוכלוסיית המשתתפים כללה מחד ילדים המשתתפים במהלך כל שנת הלימודים במועדוניות הרווחה 

)כ-60% מהילדים( וכן מילדים בסיכון נוספים, אשר למרות הזדקקותם אינם זוכים במהלך שנת הלימודים 

לשירות זה.

מחקר	ההערכה	

על פי החלטת וועדת ההיגוי של התכנית ובעקבות בקשתו של שר הרווחה מר משה כחלון הוחלט ללוות 

את התכנית במחקר הערכה מעצב שמטרותיו: 

לספק למקבלי ההחלטות במשרד הרווחה ובקרן רש”י ראיות ראשוניות בדבר אפקטיביות התכנית. 	 

לספק למפעילי התכנית מידע מעצב אשר יסייע להם בשיפור דרכי ההפעלה של התכנית בעתיד. 	 

שאלות ההערכה גובשו על בסיס שיחות שנערכו עם בעלי עניין מרכזיים בתכנית במשרד הרווחה, בתכנית 

הלאומית ובקרן רש”י. להלן השאלות העיקריות שיבחנו במסגרת המחקר: 

באיזו מידה קיים צורך אמיתי מצדם של משפחות וילדים בסיכון לתכנית? . 1

באיזו מידה קיימת התאמה בין אוכלוסיית היעד של התכנית לאוכלוסיה הצורכת את התכנית . 2

בפועל?

באיזו מידה תהליכי הביצוע של הפעילויות היו איכותיים ובהתאם לתכנון?. 3

כיצד ובאיזו מידה תורמת ההשתתפות בתכנית למשפחות וילדים בסיכון? . 4
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2. מתודולוגיה

2.1		כלי	המחקר

במסגרת המחקר הנוכחי נעשה שימוש בארבעה כלים עיקריים: שאלון הורים, שאלון צוות, ראיונות עם בעלי 

תפקידים ושאלון מיון. כלי ההערכה פותחו בשיתוף בעלי העניין שהיו מעורבים בתכנון ובהפעלת התכנית, 

זאת מתוך ניסיון לשרת את צורכי המידע שלהם ולהבטיח שימוש בממצאי ההערכה. להלן פירוט הכלים: 

שאלון הורים

לצורך המחקר פותח שאלון למילוי עצמי עבור הורי הילדים שהשתתפו בתכנית. השאלון תורגם לערבית 

ואמהרית וכל הורה שהיה מעוניין להשיב לשאלון בשפות אלה, היה באפשרותו לעשות כן. השאלון כלל 22 

פריטים והקיף את המשתנים הבאים: רקע אודות ההורים והמשפחה, הביטחון התזונתי של המשפחה2, 

אלטרנטיבות תעסוקתיות לילדים במהלך חופשת הקיץ, שביעות רצון מהפעילויות, איכות הצוות, מעורבות 

הילדים בתקריות אלימות במהלך הפעילות ובשנה קודמת, התרומה הנתפסת של הפעילות להורים ולילדים.

כשני שלישים מהשאלונים חולקו להורים על-ידי עוזרי מחקר שהגיעו למקום הפעילות ונאספו מיד בתום 

מילויים. יתר השאלונים )בעיקר ביישובים בהם הגיעו מעט הורים למקום הפעילות( נסקרו באמצעות הטלפון, 

לאחר שהתקבל האישור הנדרש לכך מההורים.

שאלון צוות

השאלון הועבר לצוות המדריכים שהדריך בפועל את הילדים במהלך הפעילות. מטרת השאלון היתה לבחון  

את האופן שבו אנשי הצוות תופסים את התכנית. השאלון כלל 33 פריטים, מתוכם 4 פריטים “פתוחים” 

)מילוליים(. השאלון בדק את המשתנים האלה: רקע אישי של איש הצוות, הצורך בתכנית והביקוש לה, אופן 

ההתארגנות לתכנית , ביצוע הפעילויות בהתאם לתכנון, איכות ומגוון הפעילויות בתכנית, אקלים חברתי 

בקבוצה, התמדה בתכנית, איכות הצוות, התאמת היחס משתתפים-צוות ותרומה נתפסת להורים ולילדים.

השאלונים הועברו  לאנשי הצוות על-ידי עוזרי מחקר שהגיעו למקום הפעילות ונאספו מיד לאחר מילויים.

ראיונות עם בעלי תפקידים

לצורך המחקר פותחו ראיונות שהועברו לשלושה סוגים של בעלי תפקידים שהיו מעורבים בתכנון והפעלת 

התכנית: רפרנט התכנית ברשות המקומית )14 שאלות(, נציג תפנית בחינוך / התכנית הלאומית לילדים 

ונוער בסיכון )10 שאלות(, נציג מחלקת הרווחה / חינוך ברשות המקומית )13 שאלות(. המטרה המרכזית 

של הראיונות היתה לבחון את הדרך שבה תוכננה ויושמה התכנית בפועל וללמוד כיצד ניתן לשפרה בעתיד. 

הראיונות בדקו את המשתנים האלה: תפיסת הצורך בתכנית והביקוש לה, היערכות והתארגנות לתכנית, 

בחירת צוות התכנית ואיכותו, יישום והפעלת התכנית, נקודות לשיפור בהיערכות והפעלת התכנית, תקציב 

התכנית, תרומת התכנית לרשות המקומית והשפעת התכנית על מניעת התנהגויות מסכנות / סיכון של 

ילדים ביישוב.

הראיונות התבצעו באמצעות הטלפון לאחר תאום מראש של הראיון עם המרואיין. כל ראיון נמשך בממוצע 

כ-30 דקות.

 .)Nord & Andrews 1999( :מבוסס על העבודה הבאה  2



מחקר	הערכה:	פיילוט	הזנה	במסגרת	פעילות	הפגתית	בפגרת	הקיץ	 14

שאלון מיון

שאלון המיון נועד להעריך את ההתאמה בין המשתתפים בפועל בתכנית לבין אוכלוסיית היעד שהוגדרה 

לה. השאלון כלל משתני רקע אודות המשתתפים בתכנית, כגון: גיל, מין, מגזר, מאפיינים משפחתיים, קבלת 

שירותי רווחה נוספים ועוד. השאלון מולא על-ידי בעלי תפקידים בשירותי הרווחה שהפנו את הילדים לתכנית 

על בסיס היכרותם עם הילדים. 

תכניות פעילות

ניתוח תכנית הפעילות של כל אחת מהמסגרות נועדה לבחון את איכות פעילות ההעשרה שסופקה לילדים. 

איכות תכני הפעילות נותחה על בסיס מחוון הערכה שפותח על-ידי צוות המחקר. המחוון כלל את המשתנים 

הבאים: מספר ימי ושעות הפעילות, רמת הפירוט של תכנית הפעילות ומגוון הפעילויות בתכנית הפעילות.

ניתוח מסמכים

במסגרת מחקר ההערכה בוצע ניתוח של מסמכים שהועברו לצוות המחקר על-ידי “העמותה לתפנית 

בחינוך”. כל המסמכים שהועברו התייחסו לרמת העל של תכנון והפעלת התכנית ולא לרמת הרשות 

המקומית, כגון: מזכרים שהועברו מ”תפנית בחינוך” לרשויות המקומיות )למשל, מתווה הפעילות והנחיות 

לביצוע(, תיעוד של נוכחות הילדים, מסמכי סיכום הפעילות ועוד.  

2.2		מערך	המחקר

בהיעדר אפשרות ליצור קבוצת השוואה או ביקורת ,נעשה שימוש במסגרת המחקר במערך מחקר הנשען על 

קבוצה אחת. מערך מחקר זה מתקיים בנקודת זמן אחת שבה מתבקשים הנחקרים להשיב על שאלות לגבי 

התכונה הנחקרת בזמן ההתערבות ובמקביל הם מתבקשים להתייחס לתכונה הנחקרת לפני ההתערבות. 

2.3		דגימה	

שאלוני הורים

על שאלוני ההורים השיבו כ-331 הורים המהווים כ-26.7% מכלל ההורים לילדים שהשתתפו בתכנית. 

השאלונים הועברו בכ-20 רשויות מקומיות מתוך 23 שהפעילות את התכנית )87%(. טעות הדגימה במדגם 

זה עומדת על 4.8% ברמת ביטחון של 95%. 

בלוח 1להלן, ניתן לראות את התפלגות ההורים שהשיבו לשאלון, על-פי אזור ויישוב מגורים. 
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)N=331(	מגורים	ויישוב	אזור	לפי	השאלון	על	המשיבים	לוח 1: התפלגות

אחוז מתוך כלל יישובאזור מגורים
המשיבים

אחוז המשיבים לאזור

צפון

5%כפר כנא

33%

5%מגדל העמק

5%מעלות תרשיחא

1%נצרת עילית

3%טבריה

5%סחנין

4%צפת

5%דלית אל כרמל

מרכז

6%בני-ברק

28%

5%נתניה

5%בית שמש

9%ביתר עלית

3%ירושלים

דרום

8%אופקים

39%

7%אשקלון

6%באר שבע

4%נתיבות

4%קריית מלאכי

5%דימונה

5%ירוחם

100%100%סה”כ

הנתונים המופיעים בלוח 1 מלמדים כי רוב ההורים שהשיבו על השאלון מגיעים מאזור הדרום )39%( ולאחר 

מכן מאזור והצפון )33%(. בהשוואת התפלגות זו להתפלגות המשתתפים שלקחו חלק בתכנית בפועל עולה 

כי מרבית המשתתפים מתגוררים באזור הצפון )42%( והמרכז ומיעוטם באוזר המרכז והדרום )29% ו-28% 

בהתאמה(. יחד עם זאת, אחוז המשיבים )מתוך סה”כ( בכל יישוב נע בין 6%-4% למעט ארבעה יישובים להם 

היה ייצוג שונה. הדבר מעיד על התפלגות מאוזנת של משיבים במרבית היישובים.

להלן נתונים נוספים אודות המאפיינים הדמוגרפיים של ההורים שהשיבו על השאלון:

67% מהמשיבים הם מהמגזר היהודי חילוני, 18% מהמגזר החרדי ו-15% מהמגזר הערבי והדרוזי.	 

71% מהמשיבים הם ילידי ישראל, 13% ילידי חבר המדינות, 9% ילידי אתיופיה ו-6% נולדו במדינה אחרת.	 

3% מהמשיבים הם צעירים עד גיל 20, 14% הם בגילאי 21-30, 51% הם בגילאי 31-40 ו-33% הם בני 	 

41 ומעלה. 

91% מהמשיבים הם הורים לבנים שהשתתפו בפעילות ו-9% הם הורים לבנות שהשתתפו בפעילות.	 
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שאלונים לצוות

התקבלו 84 שאלונים שמולאו על-ידי אנשי צוות )שניים לפחות בכל יישוב(, אשר עבדו בתכנית באופן קבוע 

לכל אורכה, ב-16 רשויות מקומיות מתוך 23 שהפעילו את התכנית. מדובר בכ-60% מאנשי הצוות שעבדו 

בתכנית בכל הישובים.

70% מהמשיבים הם מהמגזר היהודי חילוני, 19% מהמגזר החרדי ו-11% מהמגזר הערבי והדרוזי.

ראיונות בעלי תפקידים

בלוח 2 ניתן לראות את הרשויות ובעלי התפקידים שנדגמו לראיונות הטלפוניים. בסה”כ נדגמו: 

9 רפרנטים יישוביים מתוך 23. 

4 רפרנטים של “העמותה לתפנית בחינוך” באזורים דרום, מרכז וצפון )2(. כמו כן, רואיינה רכזת התכנית 

מטעם  מטה העמותה.

5 רכזים יישוביים מטעם התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

8 נציגים של חינוך / רווחה שהיו מעורבים בארגון והפעלת התכנית.

בסך הכל רואיינו 27 בעלי תפקידים מתוך 30 מתוכננים )90% ביצוע(, מארבעה יישובים הממוקמים באזור 

הצפון, שלושה במרכז ושלושה בדרום. כמו כן, במסגרת הראיונות עם בעלי התפקידים ניתן ייצוג למגזר 

הערבי והדרוזי ולמגזר החרדי. 

לוח 2: דגימת	המרואיינים	בקרב	בעלי	התפקידים	בתכנית

“תפנית” / התכנית חינוך / רווחהרפרנט יישובייישובאזור
סה”כהלאומית

צפון

1113דלית אל כרמל

0011טבריה

1113מגדל העמק

1113סחנין 

מרכז

1113ביתר עילית

1012בית שמש

1113נתניה

דרום

1113באר שבע

1113ירוחם

1113נתיבות

981027סה”כ

באופן כללי ניתן לומר כי המדגם של ההורים, אנשי הצוות ובעלי התפקידים הוא בעל ייצוג דומה לזה 

שבאוכלוסייה ולכן ניתן להסיק מתוכו על האוכלוסייה כולה.
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3. הצורך בתכנית

נקודת המוצא של הוגי התכנית היתה שילדים המשתתפים בפעילויות המתקיימות במועדוניות רווחה וחינוך 

במהלך שנת הלימודים, סובלים בתקופות בהן חלק משירותי הרווחה והחינוך יוצאים לפגרה מחוסר ביטחון 

תזונתי ועל כן יש לספק להם ארוחה חמה ומזינה. מעבר לכך, בשיחות שנערכו עם אנשי רווחה לצורך 

ההיערכות לתכנית עלה כי להפעלת התכנית במתכונת חווייתית / הפגתית עשויה להיות השפעה עקיפה 

על הפחתה של מצבי סיכון. לדבריהם במהלך פגרות בהיעדר מסגרות פעילות קבועות מוצאים עצמם ילדים 

בסיכון ללא תעסוקה מוסדרת ומובנית. כתוצאה מכך, גוברים הדיווחים על התנהגויות א-סוציאליות והגברת 

תדירותם של מצבי סיכון. מחד גיסא ישנה עליה בדיווחים על מעשי הזנחה ואלימות בתוך המשפחה )הילד 

כקורבן(; מאידך גיסא מתרחבת תופעה של שוטטות, הפרות סדר, ונדליזם ומעשי אלימות )הילד כמקרבן(. 

במסגרת המחקר הנוכחי הוחלט לבחון את המידה שבה הנחות היסוד הללו מבוססות, קרי, את המידה 

שבה קיים צורך אמיתי בתכנית. הצורך בתכנית נבחן על בסיס בדיקה של רמת הביטחון	התזונתי של 

הילדים המשתתפים בתכנית, על בסיס הביקוש לתכנית בקרב רשויות מקומית וכן באמצעות בדיקה של 

אלטרנטיבות	התעסוקה האחרות של משתתפי התכנית במהלך חופשת הקיץ.  

3.1		ביטחון	תזונתי

חוסר ביטחון תזונתי )Food Insecurity( לסוגיו מוגדר כקושי של בני-אדם להשיג באפיקי הרכישה הרגילים 

מזון מזין במידה מספקת, לפי העדפותיהם בצריכת המזון והיעדר ביטחון שהם יהיו מסוגלים לעשות זאת 

בעתיד )Davis & Tarasuk,1994(. בלוח 3 נכללים ארבעה היגדים הבודקים את רמת הביטחון התזונתי 

של הורי הילדים שהשתתפו בפעילות הקיץ ושל משפחותיהם. נטייה להסכמה עם היגדים אלה, משמעותה 

ביטחון תזונתי נמוך של המשפחה.

 לוח 3 : התפלגות	תפיסות	הורי	הילדים	את	רמת	הביטחון	התזונתי
)N=313(	האחרונים	החודשים	ב-12	המשפחה	של

היבטים המשקפים את הביטחון 
התזונתי של המשפחה

התפלגות תפיסות הורי הילדים

כלל לאתדירות בינוניתתדירות רבה

25%38%37%אינדקס	“חוסר	ביטחון	תזונתי”

האוכל שקנינו פשוט נגמר ולא היה 
17%42%41%לנו כסף לקנות עוד אוכל

לא יכולנו להרשות לעצמנו ארוחות 
19%36%44%מאוזנות

סל המזון שאנו קונים בדרך כלל אינו 
בכמות הנדרשת להאכיל את כל 

המשפחה
21%37%42%

ההוצאה שלנו על סל המזון אינה 
42%39%19%כמו שהיינו רוצים  
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הנתונים בלוח מלמדים כי כשני שליש מהורי הילדים שהשתתפו בפעילות דיווחו על ביטחון תזונתי נמוך 

עד בינוני של המשפחה. משמעות הממצא היא שחלק ניכר מהילדים שהשתתפו בפעילות הקיץ  סובלים 

מזמינות מוגבלת וחוסר יכולת לרכוש באופן אמין וסדיר מספיק מזון מזין. על בסיס ממצא זה בולטת 

החשיבות באספקת הזנה במסגרת פעילות הקיץ. 

3.2		אלטרנטיבות	תעסוקה

בכדי להבין את הצורך בתכנית בהיבט של מניעת סיכון, התבקשו הורי הילדים המשתתפים לציין מה היה 

עושה ילדם בתקופת הפעילות אילו היא לא היתה מתקיימת או במילים אחרות – מה היו אלטרנטיבות 

התעסוקה של ילדם בתקופות הפגרה. 

 לוח 4: התפלגות	תפיסות	ההורים	לגבי	אלטרנטיבת	התעסוקה	של	הילדים
)N=330(	מתקיימת	היתה	לא	הקיץ”	“פעילות	אילו

אחוז המשיביםאחוז המשיבים עיסוק הילדים ללא “פעילות הקיץ”מצב ההשגחה

תחת השגחה

7%נמצא עם אחד ההורים

55%
11%נמצא בקייטנה אחרת

12%נמצא עם קרובי משפחה

25%רואה טלוויזיה בבית

ללא השגחה
10%מסתובב עם חברים בשכונה

45%
35%משחק בבית לבד או עם חבר

100%100%סה”כ

בלוח 4 ניתן לראות כי ככמעט מחצית מההורים דיווחו, שללא קיום הפעילות, ילדם היה נשאר ללא השגחת 

מבוגר במהלך היום, מה שעלול היה להוביל למצבי סיכון שונים.  

כאשר נשאלו ההורים לגבי תעסוקת הילדים בחודש יולי השנה )החודש שקדם לפעילות הקיץ(, כשני 

שלישים מהם דיווחו שילדיהם היו במהלך חודש יולי בבית או אצל קרובי משפחה. ממצא זה ממחיש את 

העבודה שמרבית הילדים מעבירים את חודשי הקיץ ללא פעילות מובנית וקבועה. 
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)N=331(	השנה	יולי	בחודש	ילדיהם	תעסוקת	לגבי	ההורים	דיווחי	לוח 5 : התפלגות

אחוז המשיביםמקום הימצאותם של הילדים  בחודש יולי

59%בבית

25%בקייטנה

8%נמצא עם קרובי משפחה

2%בטיולים עם המשפחה

6%בשכונה

100%סה”כ

מהשוואה בין תעסוקת הילדים ביולי לאלטרנטיבת התעסוקה בחודש אוגוסט - נראה כי במהלך חודש יולי 

היו רבע מהילדים בקייטנות לעומת כ-10% בחודש אוגוסט. בנוסף, רוב הילדים במהלך יולי היו תחת השגחת 

המשפחה, ואילו באוגוסט, אילולא הפעילות - כ-45% מהילדים היו נותרים ללא השגחה.

3.3		נקודת	המבט	של	הצוות

מתוך היכרותם עם הילדים והוריהם, התבקשו צוותי המדריכים להעריך את נחיצות התכנית, הן בהיבט 

התזונתי והן בהיבט של מניעת סיכון. נקודת מבט הצוות בסוגיה זו הינה חשובה ביותר, היות ורב אנשי הצוות 

הדריכו את הילדים במהלך השנה ועל כן מכירים אותם היטב. 

מתוך לוח 6 עולה כי שני שליש מאנשי צוות התכנית מסכימים במידה רבה ובינונית כי הילדים שמשתתפים 

בה לא היו זוכים בארוחת צהריים אילולא התקיימה התכונית. כמו כן, רובם המכריע של אנשי הצוות מסכים 

כי הילדים שמשתתפים בתכנית  היו מסתובבים ברחובות בשעות היום, אילו התכנית לא היתה מתקיימת.

 לוח 6: התפלגות	תשובות	אנשי	הצוות	בנוגע	לצורך	בתכנית
)N=84(	סיכון	ומניעת	תזונה	של	בהיבטים

מסכיםההיגד
לא כל כך 

מסכים
לא 

מסכים
סה”כ

רוב הילדים, שהשתתפו ב”פעילות הקיץ”, היו זוכים 
ממילא לאכול ארוחה חמה בבית, גם אם לא היו 

משתתפים בפעילות
21%37%42%100%

ללא “פעילות הקיץ” חלק מהילדים היו מסתובבים 
ברחובות במהלך היום   

42%39%19%100%

צוות המדריכים התבקש בנוסף להעריך את הצורך של הילדים  בתכנית מעין זו. הממצאים בלוח 7 מלמדים 

כי כשני שליש מאנשי הצוות סבורים כי לכל הילדים שהשתתפו בתכנית יש צורך בה. לעומת זאת, רק 

כעשירית מאנשי הצוות סברו כי מחצית הילדים או מיעוטם צריכים את התכנית.
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)N=80(	הצוות	אנשי	תשובות	בתכנית	הילדים	של	לוח 7: הצורך

סה״כ משיביםכל הילדיםרוב הילדיםמחצית הילדיםמיעוט הילדים

4%5%28%63%100%

3.4		נקודת	המבט	של	הרשות	המקומית

במסגרת הראיונות שנערכו עם נציגי הרשויות המקומיות - הרפרנטים של התכנית ונציגי לשכת הרווחה, 

עלה כי התכנית עונה על צורך אמיתי. מנקודת מבטם כאנשי מקצוע המטפלים בילדים ובני נוער בסיכון 

התכנית נתנה מענה לצרכים והמצוקות האלה:

שוטטות	וחוסר	מעש - מרבית בעלי התפקידים ציינו כי התכנית נותנת מענה לסוגיית השוטטות וחוסר 

המעש בקרב ילדים במהלך הקיץ. לדברי אחד ממנהלי לשכות הרווחה: “התכנית הביאה לכך ש-60 ילדים 

לא יסתובבו ברחובות”. מרואיינים נוספים טענו כי התכנית נותנת מענה לילדים בלי מסגרת ושאם התכנית 

לא היתה מתקיימת הילדים “היו מסתובבים בשכונות יחפים ובאפס מעשה”. חלק מבעלי תפקידים קישרו 

את השוטטות, חוסר המעש וחוסר היכולת של ההורים לספק לילדים מענה, כמובילים להתנהגויות סיכון 

ואלימות בקרב הילדים. קרי, הסכנה אינה רק השוטטות עצמה אלא מה שיכול לקרות בעקבותיה.

הזנה - חלק מבעלי התפקידים ציינו שהתכנית נותנת מענה לחסור הביטחון התזונתי של הילדים. התכנית 

נותנת ארוחות בוקר וצהרים מסודרות, המהוות מענה לצרכים הפיזיולוגים של הילדים.

מצוקה	כלכלית - חלק מבעלי התפקידים ציינו כי התכנית סייעה מבחינה כלכלית להורי הילדים, שחלקם 

אינם מתפקדים וחלקם אינם מועסקים. קרי, התכנית נתנה מענה להורים שאחרת לא היו יכולים להרשות 

לעצמם לשלוח את ילדיהם לקייטנה..

מסגרת	מפצה - אחד ממנהלי הרווחה טבע את המושג, שמשמעו שהתכנית מסייעת בסגירת הפערים 

הגדולים הקיימים בין קהל היעד של התכנית לילדים החיים במשפחות נורמטיביות. מנהלת לשכת רווחה 

אחרת דיברה על כך שהמסגרת מעניקה לילדים תעסוקה ואפשרות “לחוות ילדות”. עו”ס נוספת דיברה 

במונחים של “יציבות” שמעניקה התכנית - מקום קבוע בשיתוף של אנשי מקצוע ואוזן קשבת. 

מענים שניתנו לילדים בסיכון בכיתות א’-ו’ בשנה שעברה

על מנת לאמוד את הצורך בתכנית ואת המידה שהיא מעניקה שירותים ומענים- שלא ניתנו ברשויות 

המקומיות בהווה או בעבר התבקשו בעלי התפקידים לציין אילו מענים נתנה הרשות המקומית לאוכלוסיית 

היעד של התכנית באותה התקופה אשתקד.

מרבית בעלי התפקידים ציינו כי לא	ניתן	כל	מענה	לאוכלוסיית	היעד	של	התכנית	בשנים	עברו,	בתקופה	זו	

של	הקיץ. מבחינה זו, תכנית “פעילות הקיץ” היא חידוש מרענן. 

מיעוט של בעלי התפקידים ציינו מענים נוספים שניתנו על-ידי הרשות לאוכלוסיית יעד זו: קייטנה אחרת, 

טיולים ועזרה ביתית במידת הצורך. גם ברשויות בהן נערכו קייטנות בשנה שעברה, ציינו בעלי התפקידים 

כי הן היו קצרות יותר ובתשלום. 

כל המרואיינים ציינו כי לא התקיימה בעבר קייטנה באורך של שבועיים, אשר כללה גם ארוחת בוקר וגם 

ארוחה חמה בצהריים.
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3.5		הביקוש	לתכנית	כאינדיקציה	לצורך	

הביקוש מצד הרשויות

הרכזים של “העמותה לתפנית בחינוך” נמצאו בקשר אינטנסיבי עם הרשויות שהשתתפו בתכנית, החל משלב 

התכנון וההיערכות ועד לסיום הפעילות. לדברי מרבית הרכזים הביקוש לתכנית בקרב הרשויות היה גדול 

מאד. לדברי אחד הרכזים: “היה ביקוש רב ביותר אצל כולם. היתה מלחמה בין רשויות. רצו שזה יהיה אצלם”. 

רכזת אחרת טענה כי הביקוש השתנה בין הרשויות ואחרת טענה כי: “היה ביקוש אבל היו רשויות שהיה להן 

יותר קשה”. הקשיים המרכזיים של אותן רשויות היו: מאבק בין החינוך לרווחה על הובלת התכנית )במקרה 

אחד(, קושי במימון ביניים של התכנית עד שיתקבל הכסף מהעמותה וזמן ההיערכות הקצר שניתן לתכנית 

)במספר מקרים(. 

שיעור הילדים שנותרו ללא מענה

ממצאים מהראיונות עם בעלי תפקידים מהרווחה והחינוך, שעסקו בארגון הפעילות והפעלתה ברשויות 

המקומיות מלמדים כי בכל רשות שהשתתפה בתכנית היו ילדים שלא השתתפו ב”פעילות הקיץ”, למרות 

שהם עומדים בקריטריונים לזכאות. מספרם של ילדים אלה משתנה בין רשות לרשות ותלוי בגודלה. ניתן 

לומר בהערכה שמרנית כי ברשויות קטנות מדובר על כ-30-50 ילדים, כ-100-150 ילדים ברשויות בינוניות 

וכ-200-300 ילדים ברשויות גדולות.

3.6		סיכום	והמלצות

שני שליש מההורים דיווחו על ביטחון תזונתי נמוך עד בינוני של המשפחה. משמעות הממצא היא 	 

שחלק ניכר מהילדים שהשתתפו בתכנית סובלים מזמינות מוגבלת וחוסר יכולת לרכוש באופן אמין 

וסדיר מספיק מזון מזין. 

קרוב למחצית מההורים דיווחו, שללא קיום הפעילות, ילדם היה נשאר ללא השגחת מבוגר במהלך 	 

היום, מה שעלול היה להוביל למצבי סיכון שונים.

שני שליש מאנשי צוות התכנית הסכימו במידה רבה ובינונית כי הילדים שמשתתפים בה לא היו זוכים 	 

בארוחת צהריים ואילו רובם המכריע הסכימו כי הילדים שמשתתפים בה היו מסתובבים ברחובות 

בשעות היום, אילו התכנית לא היתה מתקיימת.

כשני שליש מאנשי צוות התכנית סברו כי לכל הילדים שהשתתפו בתכנית יש צורך בה. לעומת זאת, 	 

רק כעשירית מאנשי הצוות סברו כי מחצית הילדים או מיעוטם צריכים את התכנית.

מרבית בעלי התפקידים ברשויות המקומיות ציינו כי לא ניתן כל מענה לאוכלוסיית היעד של התכנית 	 

בשנים עברו, בתקופה זו של הקיץ. מבחינה זו, תכנית “פעילות הקיץ” היא חידוש מרענן. 

לפי בעלי התפקידים בעמותה לתפנית בחינוך הביקוש לתכנית מצדן של רשויות מקומיות היה רב. 	 

מעבר לכך, לפי דיווחי בעלי התפקידים ברשויות המקומיות תכנית בהיקף זה אינה נותנת מענה לכלל 

הילדים ברשות הזקוקים לה.

לסיכום, ממצאים אלו וכן ממצאים נוספים, מלמדים כי התכנית נתנה מענה לצורך אמיתי של ילדים בסיכון 

ביישובים בהם היא הופעלה, הן בהיבט התזונתי, והן בהיבט של השגחה ומניעת התנהגויות סיכון. זאת בין 

היתר לאור העובדה כי במרבית הרשויות שהשתתפו בתכנית, לא התקיימה פעילות מעין זו בשנים עברו, 

בתקופה זו של הקיץ.
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התאמת אוכלוסיית המשתתפים בתכנית   .4
בפועל לקהל היעד המתוכנן

אחת השאלות החשובות המשמעותיות בהפעלת תכניות חברתיות באופן כללי, ובפרט בתכנית זו היא, האם 

אוכלוסיית המשתתפים בתכנית בפועל, תואמת את קהל היעד המתוכנן, שהוגדר על-ידי השותפים בתכנית, 

טרם יציאתה לדרך. לצורך מתן מענה לשאלה זו, פותח “שאלון מיון” שתפקידו היה לאסוף נתונים ומידע 

דמוגרפי אודות המשתתפים בתכנית. שאלון המיון, הוזן על-ידי גורמים בשירותי הרווחה והחינוך שהפנו את 

המשתתפים לתכנית. השאלון כלל נתונים אודות  996 משתתפים מ-22 יישובים )כ-65% מהמשתתפים 

בתכנית(.

4.1		השתתפות	במועדונית	רווחה	/	חינוך

כפי שהוגדר על-ידי ועדת ההיגוי של התכנית, אוכלוסיית היעד המרכזית של התכנית היתה ילדים בסיכון 

המשתתפים במהלך שנת הלימודים במועדוניות של הרווחה או החינוך במקום מגוריהם. ואכן, ממצאי 

שאלון המיון מלמדים כי 60% מהילדים שהשתתפו בתכנית משתתפים בפעילות המועדוניות בעוד ש-29% 

מהילדים אינם משתתפים בפעילות זו )לגבי יתר הילדים, לא ידוע האם הם משתתפים בפעילות זו או לא(. 

95% מהילדים שאינם משתתפים בפעילויות המתקיימות במועדוניות מקבלים מענה במסגרת התכנית 

הלאומית או במסגרות רווחה אחרות. הלכה למעשה, רק 2% )22( מהילדים שהוזן לגביהם מידע בשאלון 

המיון אינם מוכרים ברשות המקומית כנזקקים, אינם מקבלים שירותים במועדוניות, בתכנית הלאומית ולא 

במסגרות רווחה אחרות. כ-14% )146( מהילדים לא קיבלו מענה במועדונית, בתכנית הלאומית או במסגרות 

רווחה אחרות אך מוכרים ברשות המקומית כנזקקים. 

מנתונים אלו ניתן להסיק כי הרוב המוחלט של המשתתפים בתכנית הם ילדים שמשפחותיהם צורכות את 

שירותי הרווחה. 

4.2		גיל	המשתתפים

ועדת ההיגוי של התכנית החליטה כי טווח גילאי המשתתפים בתכנית יהיה 6-12 שנים. טווח גילאים  זה 

נמצא בהלימה לגילאי הילדים הלוקחים חלק בפעילויות המועדוניות והלומדים בבתי הספר היסודיים.

בלוח 8 ניתן לראות את התפלגות גילאי המשתתפים בתכנית בפועל. 

)N=996(	גילאים	לפי	בתכנית	המשתתפים	לוח 8: התפלגות

סה״כ משיביםגילאי 13 ומעלהגילאי 10-12גילאי 6-9גילאי 5 ומטה

1%61%37%61%100%

מהנתונים המופיעים בלוח 8 ניתן ללמוד כי 97.5% מהילדים שהשתתפו בפעילות הקיץ עומדים בקריטריון 

הגיל שנקבע על-ידי ועדת ההיגוי של התכנית. כמו כן, ניתוח מפורט יותר של הנתונים מלמד כי ישנם מעט 

ילדים יחסית בגילאי ה”קצה” )6 ו-12( מאשר בגילאים האחרים.
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4.3		מגזר

בועדת ההיגוי של התכנית נקבע כי התכנית תכלול משתתפים מכל המגזרים - יהודי חילוני, חרדי, ערבי 

ודרוזי. בלוח 9 ניתן לראות את התפלגות המשתתפים בתכנית בפועל לפי מגזר. 

)N=976(	מגזר	לפי	בתכנית	המשתתפים	לוח 9: התפלגות

סה״כ משיביםדרוזייהודי חרדיערבייהודי

59%22%17%2%100%

מהנתונים ניתן להסיק כי התכנית אכן שילבה מגזרים שונים, כפי שהוצהר בתחילתה. קרוב לרבע 

מהמשתתפים בתכנית היו ערבים ודרוזים וקרוב לחמישית מהם יהודים חרדים. 

4.4		המצב	הכלכלי-חברתי	של	המשפחה

להלן מספר נתונים המצביעים המצב הכלכלי-חברתי של משפחות המשתתפים:

26% מהמשתתפים )259 ילדים( הם ילדים למשפחות חד הוריות.	 

25% מהמשתתפים )248 ילדים( הם ילדים להורים מובטלים. ל-29% מהילדים )291 ילדים( יש הורה 	 

מועסק אחד בלבד.

כפי הניתן לראות בלוח 10, כמחצית מהורי המשתתפים דיווחו כי ההכנסה החודשים של משק הבית 	 

שלהם נמוכה מ-3,000 ₪ לחודש - מדובר בהכנסה חודשית נמוכה ביותר שלא מותירה מקום לספק 

באשר למצבם החברתי-כלכלי של המשתתפים בתכנית.

)N=292(	ההורים	דיווחי	לפי	הבית	משק	של	))ברוטו	החודשית	ההכנסה	לוח 10: התפלגות

אחוז המשיביםהכנסה חודשית למשפחה

49%עד 3,000 ₪

3,00039% עד 6,000 ₪

6,00010% עד 9,000 ₪

9,0001% עד 13,000 ₪

100%סה״כ

4.5		סיכום	והמלצות

הרוב המוחלט של המשתתפים בתכנית הם ילדי מועדוניות או ילדים, שמשפחותיהם מוכרות על-ידי שירותי 

הרווחה וצורכות אותם.

כרבע מהילדים שהשתתפו התכנית משתייכים למשפחות חד הוריות ו/או משפחות שלפחות אחד 	 

מההורים אינו מועסק.

הרב המכריע של משפחות הילדים שהשתתפו משתכרות פחות מ-6,000 שקלים ברוטו לחודש.	 

ממצאים אלו מלמדים כי היתה התאמה בין קהל היעד המתוכנן של התכנית למשתתפים בפועל, 	 

מבחינת מאפייניהם הסוציו-אקונומיים.
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5. ההיערכות לתכנית

במסגרת בפרק זה נבחנה ההיערכות לתכנית, טרם יציאתה אל הפועל, בהיבטים שונים, כגון: זמן ההיערכות, 

גיוס והכשרת הצוות, תכנית הפעילות, בחירת הילדים לפעילות, והמנדט שניתן לרשויות המקומיות בתכנון 

הפעילות.

מטרת פרק זה היא לסייע בשיפור ההיערכות לתכנית, באם יוחלט למסד אותה ולהפעילה בעתיד. לפיכך, 

יובאו בפרק זה המלצות פרקטיות ליישום.

5.1		זמן	ההיערכות

מתוך הראיונות שנערכו עם אנשי “העמותה לתפנית בחינוך” ומסמכים שהועברו מהעמותה לרשויות 

המקומיות עולה כי הזמן שהוקצה לצורך היערכות לתכנית היה קצר	למדי - האישור הסופי לביצוע התכנית, 

לרבות דרישות ההפעלה והטפסים למילוי, נשלחו לרשויות בתאריך ה-11.7 כאשר הפעילות היתה אמורה 

להתחיל כשלושה שבועות לאחר מכן בתאריך ה-1.8. באופן מעשי עיקר ההיערכות לתכנית נעשתה בתקופה 

של כשבועיים וחצי. 

ראוי לציין כי ההחלטה הסופית על ביצוע התכנית וגיבוש עקרונות הפעולה והדרישות מהרשויות נעשתה 

אף היא בשלב מאוחר יחסית. אך מהרגע שהתקבלו החלטות אלו על-ידי השותפים, פנו אנשי “העמותה 

לתפנית בחינוך” לרשויות המקומיות במהירות יחסית והחלו להניע את גלגלי התכנית.

במסגרת השאלון נשאלו אנשי הצוות באיזו מידה לדעתם, הזמן שהוקדש להיערכות לתכנית היה מספק. 

בלוח 11 ניתן לראות את עמדתם בנושא.

)N=84(	לפעילות	ההיערכות	זמן	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 11: עמדות

 הסכמה
רבה

 הסכמה
סה״ככלל לאבינונית

36%22%42%100%הזמן שהוקדש להיערכות היה מספק

מהנתונים המופיעים בלוח ניתן לראות כי כמחצית מאנשי הצוות הסכימו כי הזמן שהוקדש להיערכות היה 

מספק. יחד עם זאת, מבדיקת ההבדל בין עמדותיהם של רכזי הפעילות והמדריכים בנושא זה עולה כי 

הרכזים חשו שהזמן לא היה מספק )ממוצע 1.88( לעומת מדריכים )ממוצע 3.45(. הבדל זה הוא מובהק 

סטטיסטית ומלמד כי הרכזים, אשר עסקו באופן מעשי בתכנון וארגון הפעילות חשו כי זמן ההיערכות 

לתכנית לא היה מספק.

סוגיית זמן ההיערכות עלתה כמעט בכל הראיונות, שנערכו עם בעלי התפקידים, כנקודת חולשה של התכנית. 

מנקודת מבטם של אנשי	“תפנית	בחינוך” המשמעות של קוצר הזמן באה לידי ביטוי בעיקר בקושי לפקח 

על אופן ההיערכות לקראת הפעלת התכנית ברשויות המקומיות, בהיבטים כגון: איכות כוח אדם ואיכות 

תכני הפעילות. בנוסף לכך, בשל עיכוב שחל במתן האישורים להפעלת התכנית על-ידי הרשויות המקומיות 

)בעיקר אישור ביטוחי והצהרת הרשות( הפתיחה של הפעילות התבצעה “ברגע האחרון”.

מנקודת המבט של נציגי	הרשויות, הזמן הקצר להיערכות פגע בעיקר בגיוס הצוות לתכנית, בניית תכנית 

הפעילות ואיתור וגיוס מושכלים יותר של הילדים לתכנית.
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נציגי הרשויות נשאלו בראיון, כיצד היו נערכים אחרת לתכנית, אם היה להם מספיק זמן לכך. להלן חלק 

מתשובות המרואיינים:

בהתייחס לסוגיית גיוס הצוות אמר אחד מנציגי הרשויות: “הייתי יכול להתארגן מבחינת העובדים בצורה 

אחרת, המצאנו פתרון מאוד מוזר לטובת העובדים, התחלנו את השנה שבוע אחרי, והוספנו משכורות למי 

שעבד”. לדברי אחד ממנהלי לשכות הרווחה: “הייתי משקיע יותר בגיוס הצוות”. 

בהתייחס לסוגיית איתור	הילדים אמר אחד מנציגי הרשויות: “הייתי מפרסם את זה לכל התלמידים ביישוב 

והייתי מקים ועדה לבחור אותם בחירה יותר מדוקדקת, לא הייתי מתמקד באזורים מסוימים שהבחירה 

תהיה הוגנת”. לדברי מנהל לשכת רווחה: “יש צורך בקביעת קריטריונים לילדים שמגיעים וביצוע הרשמה 

מסודרת”. לדברי נציג של רשות נוספת: “הייתי מנסה לתת יותר מקומות ומכסות ליותר ילדים”. לדברי נציגה 

של רשות אחרת: “היינו מיידעים את ההורים ואת בתי הספר. נערכים ברמה העירונית למניעת כפילויות”.

בהתייחס לסוגיית תכנון	הפעילות אמר אחד מנציגי הרשויות: “היינו חושבים על תכנים נוספים )אנשים 

בהתנדבות או בתשלום(”. לדברי נציג רשות אחרת: “הייתי מנסה להתאים את התכנים הרבה יותר לבעיות 

שיכולות להיווצר בגלל אורך הזמן”. לדברי מנהל לשכת רווחה: “היו לי הרבה רעיונות לצאת מהיישוב. היו 

פעילויות של אמנות שלא היה זמן להתארגן אליהם. היינו יכולים לעשות הרבה דברים אם היה לנו זמן 

להתארגן”. 

5.2		מאפייני	הצוות	ואופן	גיוסו

אופן הגיוס של הצוות

רבים מהמרואיינים ציינו כי האיכות של הצוות היתה גורם חשוב מאד בהצלחת הפעילות. ככל שהצוות מכיר 

יותר טוב את הילדים, בעל ניסיון ובגרות בעבודה עם ילדים, מגויס ובעל מוטיבציה, כך סביר שהפעילות 

תהיה יותר מוצלחת.   

מתוך הראיונות עם נציגי הרשויות עולה כי מרבית אנשי הצוות שגויסו לתכנית התנסו בעבר בהדרכה או ריכוז 

של פעילויות דומות במהלך הקיץ. חלק מאנשי הצוות אף השתייכו לצוותים האורגניים של המועדוניות. ניכר 

שהאיכות והניסיון של הצוות היתה חשובה מאד לנציגי הרשויות והם נתנו עליה את הדעת בתהליך הגיוס.

לדברי אחד הנציגים: “לא ליקטנו תיכוניסטיות בחופש. לקחנו את הטובות ביותר שהיו לנו. הרכזת בשטח 

יש לה אפילו תואר ראשון והיא מורה במקצוע. לא התפשרנו על שום דבר ואנחנו יודעים לעשות את זה”. 

לדברי נציג נוסף: “אני מכיר את האנשים מאוד טוב, לקחתי לפי אישיות חזקה. זה אנשים שעבדו כבר 

במשך השנה - מנהלי מועדוניות ואם בית. אני לא סתם שם אנשים. ובגלל זה הצלחנו. הם גם מכירים את 

התלמידים ולא רואים אותם פעם ראשונה”.

נציג אחר תיאר את ההמשכיות של צוות התכנית מפעילויות קודמות שנערכו ביישוב: “היה לנו מדריכים 

צעירים מיומנים שעבדו בקייטנות הקיץ במתנ”ס וחלק מהם הגיעו משם. בחרתי מדריכה מרכזת שהיא 

מורה בבית ספר, שהיא קרובה לאותו אזור ומכירה את התלמידים ובחרתי צעיר מקידום נוער כדי שייתן 

את התמיכה בנושא נוער בסיכון”.

נציגה אחרת, תיארה מקרה בו הצוות האורגאני של המועדונית המשיך ישירות ל”פעילות הקיץ”: “הרכזת 

היא מדריכת המועדונית בשגרה. נעזרנו בצוותים קיימים שמפעילים את המועדוניות בשוטף ובזכותם זה 

עבד מאוד טוב”.
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מידת היכרות אנשי הצוות עם הילדים 

בלוח 12 ניתן לראות את התפלגות אנשי הצוות לפי היכרותם עם המועדונית בה עבדו ב”פעילות הקיץ”.

)N=80(	במועדונית	-	השנה	במהלך	הצוות	אנשי	של	קבועה	לוח 12: עבודה

אחוז המשיביםעבודה במועדונית במהלך השנה

20%במשך כל השנה

12%בחלק מהשנה

68%רק בקיץ

100%סה”כ

מלוח 12 עולה כי רוב העובדים )ללא הבדל בין מדריכים ורכזים( בתכנית עבדו במועדונית רק בקיץ, ורק 

מיעוטם עבדו בחלק מהשנה או כולה. הדבר מצביע על היכרות שטחית יחסית של הצוות עם הילדים 

שהשתתפו בפעילות.

גיל אנשי הצוות 

בלוח 13 אפשר לראות את התפלגות אנשי הצוות לפי גילם.

)N=83(	הקיץ	בפעילות	הצוות	אנשי	לוח 13: גיל

אחוז המשיביםגיל אנשי הצוות

18%עד 16

17-1818%

19-2219%

23-268%

27-3010%

3127% ומעלה

100%סה״כ

מתוך הלוח נראה שכשליש מאנשי הצוות הם בני נוער עד גיל 18. כל הרכזים וכמחצית מהמדריכים היו 

בני 22 ומעלה )גילם של כמחצית מהרכזים הינו מעל 31(. לפיכך, ניתן לומר כי גיל אנשי הצוות שהועסקו 

בתכנית, אינו צעיר מאוד.
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הכשרת הצוות

בלוח 14 ניתן לראות את האופן שבו מעריך הצוות את ההדרכה שניתנה לו לפני תחילת הפעילות.

)N=84(	שקיבלו	ההכשרה	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 14: עמדות

ההיגד
הסכמה 

רבה
הסכמה 

בינונית
סה”ככלל לא

ההדרכה לפני הפעילות סייעה לי להבין מה מצופה 
ממני

61%18%21%100%

מהלוח ניתן לראות כי כשני שלישים מהמשיבים הביעו הסכמה רבה עם הקביעה שההדרכה שקיבלו לפני 

הפעילות סייעה להם להבין מה מצופה מהם. יחד עם זאת, כחמישית מהמדריכים מציינים כי ההדרכה לא 

סייעה להם להבין מה מצופה מהם. בשל ייחודיות האוכלוסייה והרגישויות שלה ממצא זה מצריך התייחסות 

עתידית.  

5.3		תכנית	הפעילות

קיומה של תכנית פעילות וביצועה

הרשויות שנבחרו להשתתף בתכנית התבקשו להכין תכנית פעילות מפורטת עבור כל אחד מימי הפעילות. 

ההנחיה להכנת התכנית היתה כללית מאד, ולרשויות ניתן מנדט כמעט מלא לבנות את תכנית הפעילות 

כראות עיניהן. בלוח 15 ניתן לראות את עמדות הצוות לגבי תכנית הפעילות של המסגרת בה הוא עבד. 

)N=84(	הפעילות	תכנית	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 15: עמדות

היבטים המשקפים את קיומה וביצועה של 
תכנית הפעילות

התפלגות עמדות אנשי הצוות

סה”כלאבמידה בינונית כן

86%14%0%100%היתה תכנית יומית מפורטת לפעילות

42%57%1%100%תכנית הפעילות בוצעה כפי שתוכננה

מהנתונים ניתן ללמוד כי ברוב מסגרות הפעילות תוכננה תכנית יומית לפעילות, אך יותר ממחצית מהמשיבים 

ציינו כי התכנית התקיימה ברובה, אך לא במלואה. מכך ניתן להסיק כי הביצוע של תכניות הפעילות היה חלקי.

חלק מהמרואיינים חיזקו ממצאים אלה, בכך שטענו כי חלק מתכניות העבודה לא בוצעו כמתוכנן ואף בחלק 

מהמקומות לא היה קשר בין התכנית לבין מה שבוצע בפועל. הסיבות לכך לדעתם היו: התכנון החפוז של 

התכניות ומזג האוויר השרבי של אוגוסט, שהקשה על ביצוע של פעילויות חוץ.
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איכות ומגוון תכניות הפעילות

ת ו י נ כ ת ה 	 ה נ ב מ ו 	 ע ק ר

תכניות פעילות של 20 רשויות מקומיות שהשתתפו בתכנית, הועברו לצוות המחקר ונותחו על-פי קריטריונים 

מוגדרים. כל התכניות כללו תכנון יומי )למשל: יום ספורט, יום בישול וכד’(. מתוך כלל התכניות - 37 כללו 

תכנון שעתי עבור כל יום )חלוקת הזמן למשבצות זמן ותיאור קצר של המתוכנן לאותה משבצת זמן(, 16% 

כללו לוח זמנים כללי )חלוקת הזמן באופן כללי למשבצות זמן(, ויתר התכניות )47%( לא כללו פירוט מעבר 

לתכנון היומי. 

ת ו ל י ע פ 	 ת ו ע ש ו 	 ם י מ י

ההגדרה של ועדת ההיגוי היתה 14 ימי פעילות. בפועל התמונה היתה מעט שונה: ברשות אחת פעלה 

התכנית 12 יום, ב-13 רשויות 13 יום וב-9 רשויות 9 יום. מן הראוי לציין כי מרבית הרשויות שהפעילו את 

התכנית למשך 13 יום, לא הפעילו אותה ב-ט’ באב, שחל השנה בתאריך הלועזי 9.8.2011.

ועדת ההיגוי לא הגדירה באופן ברור בתחילת הדרך את מספר שעות הפעילות הנדרש בכל יום. רק בשלבים 

מאוחרים יותר יצאה הנחייה לרשויות להפעיל את המסגרות בין השעות 8:00-15:00 - קרי 7 שעות פעילות. 

בפועל עמד מספר השעות הממוצע והשכיח ליום פעילות על 7 שעות וטווח השעות היה 5.5-8.5 שעות. 

ת ו י ו ל י ע פ ה 	 ן ו ו ג מ

מספר הימים הממוצע, שבהם התקיימה הפעילות בתוך המתחם הייעודי לה )מועדונית, בית ספר או 	 

מתנ”ס( היה 9 ימים )64%(, בשאר הימים יצאו הקבוצות לפעילות הפגה מחוץ למתחם )5 ימים, 36%(. 

ניתוח תכניות הפעילות במסגרות השונות מלמד על קיומם של 5 סוגים של פעילויות : פעילות חברתית, 	 

פעילות הפגה חיצונית, יצירה/אמנות, פעילות גופנית/ספורט, אפייה/בישול ופעילויות אחרות.

שכיחות הפעילויות מוצגת בלוח 16:	 

לוח 16: סוגי	הפעילויות	המופיעות	בתכניות	הפעילות	)מבוסס	על	20	תכניות(

דוגמאות לסוג הפעילות% הפעילותסוג הפעילות

משחקי חברה, משחקי חצר, בינגו וכד’27%פעילות חברתית 

מחנאות, טיול, מתנפחים, בריכה, סרט, באולינג וכד’27%פעילות הפגה מחוץ למסגרת

מלאכה, נגרות, יצירה על חולצות וכד’18%יצירה / אומנות

התעמלות, פעילות ספורט וכד’7%פעילות גופנית

אפיית עוגות, סדנת שוקולד וכד’6%אפייה / בישול

סדנת קסמים, סדנת טיסנאות, קריאת סיפור וכד’15%פעילויות אחרות

100%סה”כ

הפעילויות השכיחות הן: פעילות חברתית, פעילות הפגה מחוץ למסגרת ויצירה / אמנות.	 

 בממוצע בכל מסגרת הופעלו כ-4 עד 6 אבות טיפוס של פעילויות. 	 
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בלוח 17 ניתן לראות את הערכת הצוות את איכות מתכונת תכנית הפעילות. 

)N=84(	הפעילות	תכנית	מתכונת	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 17: עמדות

היבטים המשקפים את איכותה מתכונת תכנית 
הפעילות

התפלגות עמדות אנשי הצוות

הסכמה 
רבה

 הסכמה
סה”ככלל לאבינונית

54%32%14%100%אינדקס	“איכות	תכנית	הפעילות”

בתכנון הפעילויות נקבע תמהיל נכון בין פעילויות 
57%28%15%100%חוץ ופעילויות פנים 

הפעילויות שהועברו  לילדים התאימו לגיל 
51%36%13%100%שלהם 

הנתונים בלוח 17 מלמדים כי רק כמחצית מאנשי הצוות הביעו הסכמה רבה לכך שהתכנית מתאימה לגיל 

הילדים וכוללת תמהיל נכון בין פעילויות פנים לחוץ. משמעות הדבר כי מתכונת התכנית נתפסת כאיכותית 

רק על-ידי כמחצית מאנשי הצוות.

מתוך הראיונות עם אנשי “תפנית בחינוך” ו”התכנית הלאומית” עולה כי באופן כללי הפעילויות שהתקיימו 

נתפסו כאיכותיות ומגוונות ברב הרשויות. חלק מהמרואיינים ציינו כי ברשויות שהוסיפו תקציב, הפעילות 

היתה עשירה יותר וכללה יותר פעילויות חוץ, כגון: טיולים, בריכה וכד’. לעומת זאת, ברשויות שלא היה תקציב 

נוסף היו יותר פעילויות פנים, שחייבו את הצוות להיות יצירתי ומעניין יותר עבור הילדים. 

לטענת אחת המרואיינות, איכות ומגוון הפעילויות היא קודם כל פונקציה של איכות הצוות והרכז, ההשקעה 

והמוטיבציה שלו, כאשר תכונות אלה יכולות לפצות על היעדר משאבים נוספים לפעילות.

לטענת מרואיינת נוספת, צריך להעלות קצת את רמת האטרקטיביות של הפעילויות. קרי, לקיים פעילות 

העשרה ולא רק הפגה - דברים שהילדים לא נחשפים אליהם ביום-יום.

5.4		בחירת	הילדים	

ממצאי הראיונות עם שבעה נציגים של לשכות הרווחה ברשויות, שהיו מעורבים ישירות בבחירת הילדים 

שהשתתפו בתכנית, מלמדת על מספר גישות בנושא:

בשתי רשויות צוין כי השיקול המרכזי בבחירת הילדים היה חומרת הסיכון שלהם, לרבות המצוקה של 	 

הוריהם והיעדר אלטרנטיבות תעסוקתיות עבורם בתקופה זו של החופש הגדול.

בשלוש רשויות צוין כי כל משפחה המוכרת על-ידי שירותי הרווחה יכולה לשלוח את ילדיה לפעילות 	 

וכל ילד שרצה ומוגדר בסיכון יכולה היה להשתתף בפעילות.  

בשתי רשויות צוין כי ניתנה עדיפות בבחירה לילדי המועדוניות של הרווחה או בתי הספר אך נבחרו גם 	 

ילדים אחרים הנמצאים בסיכון וזקוקים למסגרת.

מניתוח ממצאים אלה ניתן להסיק כי בשלוש רשויות שנבדקו ניכר כי לא התקיים קריטריון ברור לבחירה 

למעט היות הילד מוגדר במצב “סיכון”. ברשויות אלה גם לא נעשה תעדוף של הילדים על-פי חומרת הסיכון 

בו הם נמצאים. רק בשתי רשויות ניתנה עדיפות ברורה לילדי המועדוניות, כפי שהוחלט על-ידי ועדת ההיגוי 

של התכנית.  
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5.5		המנדט	לתכנון	הפעילות

במזכר שנשלח לרשויות המקומיות שהשתתפו בתכנית, צוינו הנחיות הביצוע של הפעילות. ההנחיות כללו 

התייחסות לאוכלוסיית היעד של התכנית, התאריכים המתוכננים, התקציב, מספר הילדים בקבוצה והיבטים 

תפעוליים שונים. יחד עם זאת, ההנחיות לא התייחסו באופן ספציפי לתכנית הפעילות  ולמעשה ניתן לרשויות 

מנדט כמעט מוחלט בנושא של מבנה ותכני הפעילויות. במסגרת הראיונות עם בעלי התפקידים, בחנו  האם 

ההחלטה למתן חופש פעולה למארגנים היה נכון ורצוי.   

מתוך הראיונות שנערכו עם בעלי התפקידים מ”העמותה לתפנית בחינוך” ומהתכנית הלאומית לילדים ונוער 

בסיכון  עולה  כי כל המרואיינים סבורים, שהמנדט לתכנון הפעילות צריך להישאר ברשויות. הסיבות העיקריות 

לכך הן: ההיכרות עם האוכלוסייה, ההיכרות של פעילויות קודמות שנעשה במהלך השנה ובקיץ וההיכרות 

עם הצרכים המקומיים. עם זאת, טענו חלק מהמרואיינים כי צריכים להיות קווים מנחים / קריטריונים לתכנון 

הפעילות ותאום ציפיות מסודר יותר בינם לבין הרשויות. אחת המרואיינות ציינה כי חשוב שתהיה דמות 

פדגוגית חיצונית, שתבדוק את איכות התכניות ותציעה הערות לשיפור. מרואיינת אחרת טענה כי צריכים 

להיות קווים מנחים לתכנון הפעילות, אך חשוב כי הם יהיו בהלימה לתקציב התכנית, כך שביצועם יהיה ריאלי.

לדברי אחד הנציגים של “העמותה לתפנית בחינוך”: “החופש בתכנון היה נכון. כל רשות מכירה את 

האוכלוסייה שלה. יודעים מה הם כבר עשו. יש מקום להכוונה שלהם בתחום התוכן. שיהיה חופש אבל שיהיו 

קריטריונים”. לדברי נציגה אחרת של העמותה: “צריך להיות חופש אבל גם תאום ציפיות מסודר. זה גורם 

להם לקחת אחריות. הגופים הממנים צריכים לקבוע את הגבולות. למשל, כמה פעילות בפנים וכמה בחוץ, 

איפה אפשר לעשות הזנה, טיולים כן או לא וכו’. הרשות צריכה לקבוע את הפעילות עצמה”.

בראיונות שנערכו עם בעלי התפקידים ברשויות התקבלה תמונה דומה. הסיבות העיקריות מבחינתם להשאיר 

את מנדט התכנון בידי הרשויות הן: יכולת להכניס אג’נדה יישובית, זמינות אנשי מקצוע ברשות, התאמה 

טובה יותר לצורכי הילדים. יחד עם זאת, ציינו חלק מהמרואיינים כי רצוי שיהיו לפעילות כללים עקרוניים 

ובקרה מצדה של  הגופים המממנים.

לדברי אחד המרואיינים: “יש לנו אנשי מקצוע לתכנים ברשות. יש מנהל מענה והוא זה שקובע את התכנים, 

אלא אם דורשים משהו מאוד קריטי. למשל אם דורשים פעילות העשרה / לימודית, הם צריכים לתת כללים 

עקרוניים”.

לדברי מרואיין אחר: “כל יישוב מכיר את הצרכים שלו וגם הכל היה מתואם עם הנציגים של הקרן והדברים 

היו במשותף, ואין טעם שיהיה אחרת. גם כספית וגם מעשית. הבקרה היא לא דבר רע”.

5.6		סיכום	האתגרים	והקשיים	בהיערכות	

באופן כללי, ציינו מרבית בעלי התפקידים שרואיינו את ההתראה הקצרה וזמן ההיערכות המוגבל לתכנית 

כקושי המרכזי, שגרר אחריו קשיים נוספים בשלב התכנון וההתארגנות של התכנית. להלן הקשיים שצוינו:

גיוס	כח	אדם - בעלי התפקידים דיווחו על קושי בגיוס כח אדם בחודש אוגוסט, שבו רב העובדים והמועמדים 

הפוטנציאלים נמצאים בחופשה. במקרים אחדים דווח על אנשי צוות במועדוניות שנאלצו לעבוד בתכנית, 

אך היו ממורמרים כי הרגישו ש”גוזלים” להם את החופשה שלהם כמעט ללא התראה מוקדמת.

איתור	ילדים	מתאימים - בעלי התפקידים דיווחו על כך שאיתור הילדים לפעילות היה יכול להתבצע בצורה 

טובה יותר במידה והיה לכך את פרק הזמן הנדרש. אולם כפי שכבר נאמר, בכל הרשויות עלה הביקוש 

לתכנית על ההיצע ולכן מלאכת איתור והשמת הילדים היתה מורכבת בכל מקרה. לדברי אחד מנציגי 
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הרשויות: “...בחירת הילדים נפגעה מזה. אם היה לנו יותר זמן היינו בוחרים אותם בצורה יותר מדוקדקת, 

בחרנו אותם מהר מדי”.

מערכות	בחופשה - בעלי התפקידים דיווחו כי העובדה שעיקר ההתארגנות נעשתה בתקופה של חופשות 

במערכות העירוניות הקשתה על ארגון הפעילות. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהכנת הניירת שנדרשה לצורך 

קבלת האישור לביצוע הפעילות אך גם להיבטים תפעוליים נוספים. לדברי אחד מנציגי הרשויות: “קיבלנו 

את ההודעה על קיום הפעילות קצת מאוחר. ואז נאלצנו לארגן הרבה דרישות שאמורות להיות וזה לוקח 

זמן - נושא הביטוח, סעיפים תקציביים, בתוך המערכת עצמה ואישור של רו”ח ולהכין תכנית באופן מזורז 

ולסגור עם ספקים ומוקדים שאנחנו צריכים להגיע אליהם”. 

טפסים	וניירת - הרשויות נתבקשו למלא טפסים ולהחתים אישורים שונים לצורך קבלת אישור לביצוע 

הפעילות. העניין לכשעצמו נתפס כלגיטימי, אך קוצר הזמן, בשילוב תקופת החופשות הפך אותו למלחיץ 

ומעיק עבור חלק גדול מהרשויות. לדברי אחד מנציגי הרשויות: “היה קושי כי גם היו הרבה טפסים וניירת, 

ודברים שהעירייה היתה צריכה לחתום. הרבה פעמים איימו עלינו שאם לא נחתום אז לא תהיה תכנית, יום 

לפני תחילת התכנית עדיין לא היה אישור מבחינת קרן רש”י”.

בלבול	בהנחיות	לרשויות - בשל קוצר הזמן בו היו נתונים כל הגורמים המעורבים בתכנית, היה בלבול וחוסר 

בהירות בחלק מההנחיות שקיבלו הרשויות מ”העמותה לתפנית בחינוך”. לדברי אחד מנציגי הרשויות: “ כל 

פעם קיבלנו משהו אחר, קודם להחתים את ראש העיר, אחר כך את הביטוח, בהתחלה חשבנו שאנחנו 

גובים דמי השתתפות ואז הם לא הסכימו. הם אמרו גם 4 קבוצות ואח”כ נתנו לי 3 קבוצות, ואת הרביעית 

מימנתי בעצמי - זה הרג אותי חי”.

רמדאן	/	ט’	באב - שני המועדים החשובים הללו לאסלאם וליהדות התרחשו במהלך הפעילות והקשו על 

תכנונה. הראייה היא שחלק מהמסגרות לא פעלו בערב ט’ באב וביום שאחריו. לגבי רמדאן, הוא לא הפריע 

לפעילות עצמה אך נתפס כקושי על-ידי נציגי הרשויות הערביות שרואיינו, בשל העובדה שמדובר בתקופה 

של חופש במגזר הערבי.

5.7		המלצות	לשיפור	ההיערכות

מתוך מכלול הממצאים שהוצגו בפרק זה, הנקודות המרכזיות לשיפור שלב ההיערכות וההתארגנות 

לפעילות הן כדלקמן:

מומלץ לתת לרשויות הודעה מוקדמת אודות ביצוע הפעילות, בהתראה של חודשיים-שלושה לכל 	 

הפחות. הדבר יאפשר התארגנות והיערכות טובים יותר מכל הבחינות.

על מנת לשפר את יעילות ארגון והפקת התכנית, בטרם היציאה לדרך, יש לכנס בכל אחד מהישובים 	 

שבהם תופעל  התכנית פורום נציגים של כלל הגופים המארגנים והמפעילים. במסגרת הפורום יש 

לערוך תאום ציפיות, להציג את התכנית ומטרותיה וכן לדון באופן חלוקת האחריות בין הגופים. 

מומלץ ליצור ערכה )“קיט”( מסודרת של טפסים ואישורים הנדרשים להפעלת התכנית ולשלוח אותה 	 

לרשויות המקומיות במקביל להתרעה על ביצוע התכנית.

מומלץ להותיר את המנדט לתכנון הפעילות לרשות המקומית אך להגדיר קווים מנחים וסטנדרטים 	 

לתכנון והפעלה. קווים מנחים אלו יכולים לכלול  התייחסות לנושאים האלה: תכני הפעילות, פרופיל 

המדריכים,ציוד, סוג המבנה בו יכולה להתקיים הפעילות, מינון פעילויות פנים / חוץ; מינון סוגי הפעילות 

)העשרה / הפגה / יצירה / ועוד(. 
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רצוי להגדיל את מכסת הילדים המשתתפים בתכנית - ברור מעל לכל ספק כי המכסה הנוכחית נתנה 	 

מענה חלקי ביותר ביחס לצורך הקיים ברשויות. רצוי לאפשר לפחות לכל ילדי המועדוניות ביישוב 

להשתתף בתכנית ואולי אף להרחיב לילדים נוספים, שאינם במסגרת המועדונית.

מומלץ להתחשב במועדים הקיימים בלוח השנה העברי והמוסלמי. לתת יותר גמישות לאוכלוסיות 	 

הרגישות לנושא - בעיקר חרדים וערבים, בקביעת ימי הפעילות.

מומלץ לשפר את בחירת אנשי צוות, תוך מתן עדיפות לאנשי צוות שמכירים את הילדים ו/או לאנשי 	 

צוות מנוסים בפעילות עם ילדים, שעסקו בכך במהלך השנה בכלל והקיץ בפרט.

מומלץ לבנות הדרכה מסודרת לצוות התכנית, הכוללת תכנים כגון: טיפול באלימות, רגישויות של 	 

האוכלוסייה, ציפיות תפקיד ועוד ולחייב את המדריכים בתכנית לעבור הדרכה זו.

מומלץ לבצע איתור והשמה מדויקים יותר של ילדים לתכנית, תוך ביצוע תעדוף על-פי קריטריונים 	 

ברורים ומחודדים, לרבות חומרת הסיכון בו הם נמצאים.

מומלץ לתכנן את הפעילות נכון יותר ולהביא בחשבון פרמטרים כגון: גיל הילדים, סוג ומיקום הפעילות, 	 

מזג האוויר וכמובן אילוצי התקציב. 

מומלץ לשלב בהפעלת התכנית בקרה של מידת ההלימה בין תכנון הפעילויות לבין הביצוע שלהן 	 

בפועל. התכנית שנבנתה צריכה להיות מבוקרת על-ידי גורם חיצוני )לא מי שבנה אותה( וצריך להתקיים 

מעקב הולם אודות ביצועה. 
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6. ביצוע התכנית

בפרק זה יוצגו הממצאים המתייחסים לביצוע התכנית בפועל: מסגרות הפעילות, עיתוי ביצוע הפעילות, איכות 

והתאמת המזון, תפקוד הצוות, תפקוד העו”ס המלווה, התקשורת בין הגורמים השונים, תקציב הפעילות, 

נוכחות והתנהגות הילדים בפעילות ועוד. 

מטרת פרק זה היא לאמוד על נקודות החוזק והחולשה בביצוע התכנית ולהביא המלצות לשיפור הביצוע 

של התכנית בעתיד.

6.1		מסגרת	הפעילות	וגילאי	הילדים

המסגרת המרכזית בה נערכה הפעילות במרבית היישובים היתה המועדונית. בחלק מהמסגרות  הופעלה 

התכנית בבתי ספר או במתנ”ס. במקרים בודדים, הופעלה התכנית במסגרת אחרת, שאינה אחת מהשלוש. 

אחד הנושאים שנבדקו היה מידת ההתאמה של המסגרת )מועדונית / בית ספר / מתנ”ס( לביצוע הפעילות. 

בלוח 18 ניתן לראות את חוות דעתם של אנשי הצוות לגבי מידת ההתאמה הפיסית של המסגרת לביצוע 

פעילות הקיץ.

)N=84(	לפעילות	המסגרת	של	הפיסית	ההתאמה	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 18: עמדות

הסכמה 
רבה

 הסכמה
סה”ככלל לאבינונית

מבחינה פיסית, הבחירה לקיים את פעילות הקיץ 
75%7%18%100%במועדונית היתה טובה

העובדה שבפעילות השתתפו ילדים מכמה 
22%23%55%100%שכבות גיל היתה בעייתית

מהנתונים ניתן ללמוד כי שלושת רבעי מהמשיבים מסכימים עם הקביעה כי המסגרת שבה נערכה התכנית 

התאימה לפעילות מבחינה פיסית, לעומת כחמישית בלבד, שאינם מסכימים עם קביעה זו. 

מתוך הראיונות עם בעלי התפקידים השונים עולות שתי עמדות מרכזיות:

העמדה הרווחת בקרב מרבית המרואיינים היתה, שהמועדונית היא מסגרת אידיאלית לפעילות ביחס 

לחלופות האחרות ממספר בחינות – צוות קבוע, היכרות של הצוות עם הילדים וההורים, היכרות של 

הילדים אחד עם השני, תנאים פיסיים טובים, נגישות לילדים ללא צורך בהסעות ועוד. מצד שני, טענו חלק 

מהמרואיינים כי רצוי להחליף מסגרת, שתהיה פחות סטיגמתית ויותר מרעננת עבור הילדים, כמו המתנ”ס 

למשל. כמו כן, הרחבת הפעילות לאוכלוסייה נוספת, בנוסף לילדי המועדוניות, מחייבת מסגרות נוספות, 

שהעדיפה בניהן היא המתנ”ס, שלו ניסיון בהפעלה של פעילויות מסוג זה. 

כמו כן, ממסמך סיכום והפקת הלקחים של פיילוט ההזנה, שנערך על-ידי “העמותה לתפנית בחינוך”, עולה 

כי חלק מהפעילויות התקיימו במבנים קטנים, צפופים ולעיתים בתנאים סניטריים לא הולמים. ראוי לציין כי 

השימוש במבנים אלה נעשה כאשר לא היה ניתן להפעיל את התכנית במועדונית או מתנ”ס, שהם כאמור 

המסגרות המועדפות לבצעה.

למעלה ממחצית מהמשיבים לא הסכימו עם הקביעה, שהעובדה שבפעילות השתתפו ילדים מכמה שכבות 

גיל היתה בעייתית. משמעות הדבר היא שכמחצית מהמשיבים סברו כי קיימת בעייתיות מסוימת בכך 

שקבוצת הילדים הינה רב גילאית.



מחקר	הערכה:	פיילוט	הזנה	במסגרת	פעילות	הפגתית	בפגרת	הקיץ	 34

6.2		עיתוי	הביצוע	

רפרנטים של התכנית ואנשי רווחה ברשויות היו חלוקים באשר לעיתוי ביצוע התכנית:

חלק מהמרואיינים טענו כי העיתוי באוגוסט הוא נכון כיוון שבתקופה זו אין פתרונות ממוסדים לילדים, 

ולהורים מתחיל להיות קשה להתמודד עמם. חלקם ציינו כי נוצרה המשכיות בין הפעילות במועדונית לבין 

התכנית. חשוב לציין כי חלק מהנשאלים ראו את הרצף בחיוב ואחרים ראו אותו באור שלילי )היעדר הפסקה 

עבור הילדים(. 

חלק מהמרואיינים טענו כי נכון יותר לערוך את הפעילות ביולי. מרואיין מהמגזר הערבי טען כי חודש יולי 

נח יותר כיוון שהצום במהלך ימי היום בחג הרמאדן המתחיל באוגוסט מקשה על העבודה. בנוסף, ציין 

אותו מרואיין כי הביצוע באוגוסט פגע בהיערכות של הרשות וביכולת שלה לסייע לילדים בסיכון להתארגן 

לתחילת שנת הלימודים. מרואיין נוסף, מהמגזר החרדי ציין כי העיתוי באוגוסט היה פחות מוצלח השנה 

בגלל ט’ באב, שהגביל את הפעילות במידה מסוימת. מרואיין נוסף, העדיף את יולי כדי לאפשר לילדים 

מעט חופשת קיץ )ללא כל פעילות מאורגנת( כמו שאר הילדים ביישוב. לדבריו בכל מקרה אין לאוכלוסייה 

זו כסף להגיע לקייטנות בחודש יולי.

חלק מהמרואיינים טענו כי אין זה משנה אם הפעילות תתקיים ביולי ובאוגוסט כי הילדים נמצאים בסיכון 

בכל מקרה והוריהם אינם מצליחים לספק להם תעסוקה והשגחה הולמים לכל אורך הקיץ. 

מרואיין נוסף טען בתוקף כי עצם הכפייה של תאריכים מראש אינה נכונה בשל הצרכים השונים של כל 

יישוב והתאום עם הפעילויות האחרות. לדבריו צריכה להיות גמישות של המערכת בסוגיית עיתוי הביצוע 

של הפעילות, לכל יישוב בנפרד.

6.3		איכות	והתאמת	המזון

במסגרת הפעילות קיבלו הילדים ארוחת בוקר, שנרכשה והוכנה על-ידי הצוות וארוחת צהריים חמה, 

שסופקה על-ידי קבלן מזון מורשה של תכנית ההזנה, שמופעלת על-ידי “העמותה לתפנית בחינוך” במהלך 

שנת הלימודים. אנשי הצוות נתבקשו לחוות את דעתם לגבי איכות וכמות המזון שסופק בארוחות.

בלוח 19 ניתן לראות את חוות דעתם של אנשי הצוות לגבי איכות וכמות המזון שסופק ב”פעילות הקיץ”.

)N=84(	בפעילות	שסופק	המזון	וכמות	איכות	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 19: עמדות

הסכמה 
רבה

 הסכמה
סה”ככלל לאבינונית

המזון שסופק לילדים היה איכותי ובכמות 
78%16%6%100%מתאימה

הנתונים בלוח מלמדים כי רב אנשי הצוות הסכימו עם הקביעה כי המזון שסופק לילדים היה איכותי ובכמות 

המתאימה. רק 6% מאנשי הצוות לא הסכימו עם קביעה זו.

מתוך הראיונות עם אנשי הצוות עלו שלוש סוגיות שקשורות לנושא המזון ומן הראוי לציינן:

חלק מהמרואיינים טענו כי הסידור בו אנשי הצוות אמורים היו לדאוג לרכישת והכנת ארוחת הבוקר . 1

לילדים לא עבד בחלק מהמקרים. מה שהביא לכך שארוחות הבוקר היו דלות ולא מאוזנות מבחינה 

תזונתית. הדבר גם הקשה על חלק מהצוותים, הן בשל המאמץ הכרוך ברכישת והכנת מזון עבור 30 

ילדים מדי בוקר והן מפני שבחלק מהמסגרות לא היו תנאים ראויים להכנתו.
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אחד המרואיינים, בן העדה הדרוזית, טען כי המזון שהוגש לילדים על-ידי הספק לא התאים להם . 2

מבחינת הטעם, היות והם מורגלים לאכול מזון מסוג ובסגנון בישול שונים. 

בחלק מהמסגרות ארוחת הצהריים הגבילה את הפעילות, בשל ההנחיה כי ניתן להזין את הילדים . 3

במסגרת בלבד )מועדונית / בית ספר / מתנ”ס( ולא מחוצה לה. כך קרה שהזנה בבריכה למשל, לא 

התאפשרה והילדים והצוות נאלצו לחזור רגלית למועדונית כדי לאכול, למרות שמבחינת רצף הפעילות 

היה הגיוני יותר אילו ארוחת הצהריים התקיימה בבריכה. 

6.4		תפקוד	הצוות

בהנחיות לפעילות הוגדר כי לצורך הפעלת כל קבוצה יועסקו שלושה אנשי צוות לפחות – רכז פעילות 

בעל השכלה וניסיון מתאימים ועוד שני אנשי כח עזר לביצוע המטלות השונות. מתוך שאלון הצוות עולה כי 

הנחייה זו נשמרה בכל המסגרות, למעט מסגרת אחת.

בלוח 20 ניתן לראות את מידת ההסכמה של אנשי הצוות עם היגדים המתייחסים למשאבי כח האדם 

שהוקצו לפעילות.

)N=84(	לפעילות	שהוקצו	האדם	כוח	משאבי	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 20: עמדות

היבטים המשקפים את הקביעות כי המשאבים שהוקצו 
לכוח האדם בפעילות היו מספקים/טובים 

התפלגות עמדות אנשי הצוות  

הסכמה 
רבה

 הסכמה
סה”ככלל לאבינונית

66%19%15%100%כמות אנשי הצוות היתה מספקת לקיום פעילות סדירה

81%12%7%100%הבחירה בעמיתיי לשמש כאנשי צוות היתה טובה

הנתונים המופיעים בלוח מראים כי כשני שלישים מהמשיבים סבורים כי כמות אנשי הצוות היתה מספקת 

ולמעלה מ-80% סברו כי הבחירה בעמיתיהם לצוות היתה טובה.

הסיבות לכך שמשיבים ציינו שכמות אנשי הצוות לא הספיקה היו: ברגעי לחץ )55%(, ביציאות לפעילות 

מחוץ למסגרת )28%( בניקיון, ובקניות )9%(.

מתוך הראיונות עם נציגי “תפנית בחינוך” ו”התכנית הלאומית” שפעלו בשטח, עולה כי באופן כללי תפקוד 

אנשי הצוות ברשויות היה משביע רצון ובחלק מהמקומות אף מעבר לכך. במועדוניות בהן נשארו הצוותים 

האורגניים המדריכים הכירו את הילדים, שנתן עובדה שנתנה  להם יתרון על-פני צוותים חדשים. יחד עם זאת, 

גם בחלק מהצוותים שהוקמו אד-הוק, המשיכו רובם מקייטנות מוקדמות יותר שנערכו ברשות בתחילת הקיץ.

שלוש נקודות לשיפור שעלו מתוך הראיונות עם בעלי התפקידים השונים היו: )1( הגילאים הצעירים יחסית 

של מדריכים בחלק מהצוותים, מה שיצר קושי להתמודד בצורה טובה עם הילדים. )2( התחושה של חלק 

מהצוותים הקבועים, שחופשת הקיץ שלהם נגזלה בשל הפעילות מה שהוריד מעט את המוטיבציה שלהם. 

)3( היעדרות של רכזי הפעילות בחלק משעות היום, אשר מוסברת בתאום ציפיות לא מספק מולם.

לדברי אחת מרכזות “העמותה לתפנית בחינוך”: “כח האדם בחלק מהמקומות היה צעיר ולא מנוסה. בחלק 

מהמקומות הרכז לא היה נוכח בחלק מהזמן. לא מספיק תאמנו ציפיות בעניין. בגדול התפקוד היה בסדר”.

לדברי אחת מרכזות התכנית הלאומית”: “נבחרו אנשים מחויבים. זה הצוות של המועדוניות, והעו”סית 

שמרכזת את נושא המועדוניות, שבמקום לצאת לחופשת קיץ עשתה את התפקיד הזה”.
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6.5		העו”ס	המלווה

בהנחיות לרשויות, שהופצו לפני תחילת התכנית נכתב כי הרשות המקומית תמנה עו”ס ממחלקת הרווחה, 

שתהווה איש קשר קבוע הן בתקופת ההכנות והן בתקופת הפעילות. העו”ס אמור להיות זמין בכל שעות 

הפעילות לפניות של הורים ואנשי צוות ולסייע בפתרון בעיות במידה ותתעוררנה.

מתוך הראיונות עם אנשי הרווחה עלה כי באופן פורמאלי היתה בכל רשות מקומית עו”ס מלווה. בחלק 

מהרשויות העו”ס סייעה בעיקר בשלב התכנון וההתארגנות לפעילות אך לא היתה נוכחת כמעט בשטח. 

לדברי אחד המרואיינים: “]העו”ס[ קישרה בנושא סגירת החוזה. שיתפנו אותה ברעיון של הפעילות, התכנית 

החינוכית. עם זאת היא לא היתה בשטח”. לדברי מרואיין אחר: “היתה עו”ס אבל זה נפל בחופשות הקיץ. 

אני אישית ביקרתי שם פעמיים וראיתי שהכל עובד טוב”.

ברשויות אחרות, העו”ס המלווה היתה יותר מעורבת ונוכחת גם במהלך הפעילות עצמה. היו עו”ס שביקרו 

בפעילות והיו מעודכנות במתרחש. לדברי אחת המרואיינות: “היו ]עו”ס[ מעורבות בזמן הקייטנה, כשהיו 

בעיות משמעת הן נתנו עזרה. הם ידעו כל פרט ופרט”. לדברי מרואיינת אחרת: “.במהלך הקייטנה גם ליוויתי 

פיזית – הייתי במפגשים, הגעתי למועדוניות כמעט כל יום”.

מהראיונות עלה שעיתוי הפעילות בתקופת חופשת הקיץ ובעיקר בחודש אוגוסט, בו שירותי הרווחה 

בחופשה, מקשה מעט על התקשורת עם העו”ס. ניתן לייחס זאת גם להיערכות הקצרה לפעילות. לדברי 

אחת המרואיינות: “היו כמה עו”ס שליוו. ברמת הממשקים של העברת המידע – לא היינו מספיק מסודרים 

וזה קשור להיערכות המאוד קצרה. בנוסף, בגלל שהרבה עו”ס היו בחופשה, היו כמה מקרים של בעיות 

התנהגות שלא ניתן להם מענה על-ידי העו”ס הישיר שמכיר הכי טוב את המשפחה ואת ההורים”.

באופן כללי התקבלה תמונה שונה בין רשות לרשות. ברב הרשויות העו”ס המלווה )או מספר עו”ס( סייעו 

בתכנון ובניית התכנית אך רק במחציתן העו”ס היו מעורבות ומעודכנות במהלך הפעילות השוטפת. ניכר 

כי הדבר נבע מתאום והגדרת ציפיות לא מספקת ומהתארגנות לקויה עקב קוצר הזמן. 

6.6		התקשורת	בין	הגורמים	השונים

הגורמים השונים שהיו מעורבים בפעילות היו: 

נציגי עמותת “תפנית בחינוך” שהיו אחראים להעביר לרשויות את הדרישות להפעלת התכנית ולבקר 	 

את עמידתן בהן, הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע. כל רכז של העמותה היה אחראי על התכנית 

בכמה יישובים באזור גיאוגרפי מוגדר.

רכזי “התכנית הלאומית” בכל יישוב היו בקשר עם נציגי “העמותה לתפנית בחינוך” ותפקידם היה לסייע 	 

בתכנון וארגון הפעילות ביישוב בו הם פועלים. שיתוף פעולה זה התחיל מ”למעלה”, ברמת ועדת ההיגוי 

בה ישבו יחד נציגי “העמותה לתפנית בחינוך” ו”התכנית הלאומית”.

נציגי השירות לילד ונוער במשרד הרווחה שהיו אמונים על תאום התכנית מול מועדוניות הרווחה וסייעו 	 

בתכנון התכנית. 

ברמה היישובית היו שני שחקנים מרכזיים: אנשי הרווחה, שהיו למעשה מופקדים על התכנית ברב 	 

הרשויות ואנשי הרווחה החינוכית או מערכת החינוך היישובית ששיתפו פעולה בנושא. תפקידם היה 

לתאם את הפעילות ביישוב, להשיג את האישורים הנדרשים, לגייס את כח האדם, להכין תכנית פעילות, 

לוודא את הפעלתה בשטח ועוד. 
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ממצאי הראיונות עם אנשי “תפנית בחינוך” ו”התכנית הלאומית” מלמדים כי שיתוף הפעולה בין הגופים 

והאנשים היה טוב למדי, אם כי לאנשי “התכנית הלאומית” היה פחות ברור מהו תפקידם. כמו כן, ניכר כי 

רמת המעורבות של אנשי “התכנית הלאומית” בתכנית לא היתה אחידה - חלקם היו מאד מעורבים וחלקם 

פחות. ההסבר לכך טמון בעובדה שבישובים מסוימים לא נערכה פנייה מסודרת לרכזי התכנית הלאומית 

וכתוצאה מכך רמת המעורבות שלהם היתה פחותה. לעומת זאת, ברשויות שבהן התקבלה פנייה לרכז 

היישובי רמת המעורבות היתה גבוהה. 

רב אנשי “העמותה לתפנית בחינוך” טענו כי התקשורת שלהם מול נציגי הרשויות עצמם )חינוך ורווחה( 

היתה טובה והם אף נפגשו עמם מספר פעמים כחלק מההיערכות לתכנית וגם במהלך הפעילות עצמה. 

רב אנשי “העמותה לתפנית בחינוך” ציינו כי הגיעו ליישוב לפני תחילת הפעילות כדי לפגוש את כל הגורמים, 

לעשות תאום ציפיות ולבדוק באופן אישי את המתקנים המיועדים לפעילות. כולם ציינו את התרומה הרבה 

של מהלך זה להיערכות לתכנית. 

הן אנשי “תפנית בחינוך” והן אנשי “התכנית הלאומית” טענו כי התקשורת בין החינוך לרווחה לא היתה 

“חלקה” בכל הרשויות. חלקם תלו זאת בזמן ההיערכות הקצר שעמד לפעילות. 

לדברי המרואיינים מהרשויות המקומיות, הקשר שלהם עם אנשי “תפנית בחינוך” היה טוב מאד.

6.7		התקציב	

תקציב הפעילות עמד על 800 ₪ לילד לכל תקופת הפעילות, שהם כ-57 ₪ ליום. בלוח 21, ניתן לראות 

את תקציב הפעילות לפי חתכים שונים, שעשויים לסייע להעריך באיזו מידה, התקציב שניתן אכן מספק.

לוח 21: תקציב	הפעילות	בחתכים	שונים

 עלות לילד -
14 ימי פעילות

 עלות לילד -
יום פעילות

 עלות 30 ילדים -
14 ימי פעילות

 עלות 30 ילדים -
יום פעילות

514 ₪ 7,200 17₪ 240₪ ₪ארוחת בוקר וצהריים

750 ₪ 10,500 25₪ 350₪ ₪העסקת כח אדם

450 ₪ 6,300 15₪ 210₪ ₪פעילות הפגתית

1,714	₪	24,000	57₪	800₪	₪סה”כ

ארוחת בוקר וצהריים

לצורך הזנת הילדים הוקצו 240 ₪ לילד לכל משך הפעילות או 17 ₪ ליום. בהנחה שעלות ארוחת הצהריים 

היתה 11 ₪ לילד )לפי התעריף של מפעל ההזנה(, נותרו 6 ₪ לילד או 180 ₪ לקבוצה לצורך ארוחת הבוקר.

העסקת כח אדם

לצורך העסקת כח אדם הוקצו 350 ₪ לילד לכל משך הפעילות או 25 ₪ ליום. בחישוב של קבוצה בת 30 

ילדים מדובר ב-750 ₪ ליום. בהנחה שהועסקו בפעילות 3 אנשי צוות כנדרש למשך 8 שעות ליום )נלקחה 

בחשבון שעה נוספת לצורך היערכות וקיפול(, העלות לשעת עבודה שמתקבלת היא: 31.25 ₪. אם לוקחים 

בחשבון כי עלות זאת כוללת גם עלויות מעביד בשיעור של 20%, אזי השכר הממוצע ברוטו לשעה שקיבל 

איש הצוות היה 25 ₪ לשעה. 
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מדובר בשכר סביר, אם כי לא גבוה. לצורך ההשוואה, שכר המינימום למבוגר עומד על 22.04 ₪ לשעת 

עבודה ולנוער עד גיל 17 על 17.77 ₪ לשעת עבודה. 

פעילות הפגה

לצורך פעילות ההפגה הוקצו 210 ₪ לילד לכל משך הפעילות או 15 ₪ ליום. בחישוב של קבוצה בת 30 

ילדים מדובר ב-450 ₪ ליום או 6,300 ₪ לכל תקופת הפעילות. לצורך חישוב מספר הפעילויות שתקציב זה 

מאפשר התקיימו שתי הנחות יסוד: )1( מחיר כניסה לאטרקציה הוא 20 ₪ לילד. )2( מחיר הסעה )אוטובוס( 

מחוץ לעיר הלוך ושוב כולל מספר שעות שהייה הוא 1,000 ₪. לפי חישוב זה, העלות ליום פעילות בודד 

מחוץ לעיר היא 1,660 ₪. משמעות הדבר כי התקציב מספיק לשלוש פעילויות מסוג זה בתקופה של 14 

יום. זאת מבלי להביא בחשבון אטרקציות מקומיות, כגון: בריכה או סדנאות מיוחדות המתקיימות בתוך 

המסגרת על-ידי מדריך חיצוני, כגון: סדנת קסמים, סדנת בישול ועוד. 

ממצאים אלא מלמדים כי תקציב פעילות ההפגה בתכנית, מאפשר יציאה אל מחוץ למסגרת הפעילות, 

תוך שימוש באטרקציות שונות ושימוש בשירותים של מדריכים חיצוניים המעבירים סדנאות מיוחדות בתוך 

המסגרות, בצמצום רב יחסית.

בלוח 22 ניתן לראות את עמדות אנשי הצוות באשר לתקציב הפעילות.

)N=84(	הפעילות	תקציב	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 22: עמדות

הסכמה 
רבה

 הסכמה
סה”ככלל לאבינונית

29%25%43%100%התקציב שהוקדש לפעילות היה מספק

הנתונים המופיעים בלוח 22 מלמדים כי קרוב למחצית מאנשי הצוות סבורים כי התקציב שהוקדש לפעילות 

לא היה מספק. ממצאים אלה מתיישבים עם הניתוח התקציבי שהובא לעיל.

ממצאי הראיונות עם בעלי התפקידים ברשויות המקומיות ב”עמותה לתפנית בחינוך” וב”תכנית הלאומית” 

מחזקים את הניתוח התקציבי שהובא לעיל ואת עמדות צוות התכנית. הטענה המרכזית היתה שהתקציב 

חושב בעיקר לפי מזון, פעילות ושכר עבודה אך הביא פחות בחשבון הוצאות, כגון: אבטחה, שכפולים, חומרי 

יצירה, ציוד, הסעות ועוד. לדברי אחד המרואיינים: “היו שלושה סעיפים וזה לא נכון... והתחשיב לא מתאים. 

כי לעיתים מחיר הנסיעה יותר יקר מהכניסה לאטרקציה”.

גביית תשלום מההורים

ההנחיה של ועדת ההיגוי היתה לא לגבות כסף מההורים, אולם חלק מהרשויות עשו זאת ממניעים 

אידיאולוגיים בעיקר כ”דמי רצינות”. חלק מהמרואיינים אף טענו כי מניסיונם גביית תשלום חלקי מההורים 

יוצרת מחויבות ומעודדת אותם לשלוח את הילדים לפעילות.

ההורים עצמם נשאלו בשאלון האם הם היו מוכנים לשלם סכום סמלי )שהיו יכולים לעמוד בו( עבור 

השתתפות ילדיהם בפעילות. בלוח 23 ניתן לראות את הממצאים שהתקבלו.
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)N=84(	בפעילות	ילדם	השתתפות	עבור	תשלום	לגבי	ההורים	לוח 23: עמדות

בטוח / חושב 
סה”ככלל לאלא בטוחשכן

האם היית מוכן לשלם סכום סמלי )סכום 
שהיית יכול לעמוד בו( עבור השתתפות 

ילדך בפעילות הקיץ?  
78%8%14%100%

הממצאים בלוח 23 מלמדים כי גביית תשלום סמלי מההורים היא אפשרית, היות ולמעלה משלושת רבעים 

מההורים טענו כי הם בטוחים או חושבים כי יוכלו לעשות זאת. גביית תשלום זה, עשויה הן לתרום למחויבות 

רבה יותר לתכנית והן ולאפשר לבצע פעילויות אטרקטיביות עבור הילדים. 

מימון חלקי של הרשות )מצ’ינג(

לדברי אחת המרואיינות, שהכירה היטב את הפעילויות במרבית היישובים, תקציב של 1,000 ₪ לילד יאפשר 

לעשות פעילויות יותר אטרקטיביות וחוויתיות הכרוכות ביציאה אל מחוץ ליישוב. לפיכך, ראוי להשלים את 

התקציב לסכום זה על-ידי גביית תשלום מההורים ו/או התחייבות של הרשות למימון חלקי של הפעילות 

)מצ’ינג(. במידה והרשות המקומית תשלים את כל הסכום )200 ₪ לילד( מדובר במימון של 6,000 ₪ לקבוצה 

של 30 ילדים. לפיכך, ראוי לשקול לדרוש זאת מהרשויות המקומיות, כתנאי להשתתפות בתכנית. 

6.8		נוכחות	הילדים

בתרשים 1 ניתן לראות את שיעור הנוכחות של הילדים בפעילות לפי ימים. הנתונים נאספו על-ידי הרשויות 

עצמן והם מתייחסים ל-13 ימי פעילות, היות לגבי היום האחרון לפעילות )18.8( לא נתקבלו נתונים. 

תרשים 1: שיעור	הנוכחות	בפעילות	לפי	ימים.	הקצאה	של	1,620	ילדים	בסה”כ

הנתונים בתרשים 1 מלמדים כי ביומיים הראשונים לפעילות הנוכחות היתה נמוכה יחסית. ממצא זה 

מתיישב עם שתי הנחות. האחת כללית - בכל פעילות לוקח זמן עד הכניסה לרוטינה. השנייה ספציפית - 

זמן ההתארגנות הקצר לפעילות הקיץ אף החמיר את העניין. כמו כן, בתאריך 9.8 שבו חל ט’ באב, ניכרת 

בבירור נוכחות נמוכה יותר בפעילות.

85%
92% 91% 91% 91%92%89% 89%

72%
80%

94%93%94%

37%

סה”כ1.82.83.84.87.88.89.810.811.814.815.816.817.8
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שיעור הנוכחות הכולל בתכנית עמד על 85% - להערכתנו, שיעור גבוה יחסית לאור מאפייני האוכלוסייה, 

זמן ההתראה וההתארגנות הקצר וט’ באב שחל במהלך הפעילות. 

במונחים של יעילות כלכלית, היעדרות של 15% מהילדים בכל אחד מימי הפעילות משמעותה הפסד מצטבר 

של 194,400 ₪ לאורך כל התכנית )243 ילדים בממוצע כפול 800 שקלים לילד(. יתכן כי במידה והרשויות 

המקומיות היו גובות תשלום סמלי, אזי היה ניתן להגביר את הנוכחות ולחסוך במשאבים. 

פיתרון מעניין למיקסום הממצאים הופעל באחד הישובים שבו כל בוקר התקבל דיווח על מספר התלמידים 

הנוכחים. במידה ודווח כי אין תפוסה מלאה נקראו להגיע לפעילות ילדים שהיו ברשימות ההמתנה.

מהנתונים ברשימה עולה גם שלא היה יום אחד שבו הגיעו אל הפעילות כל המשתתפים )1,620( ומכאן ניתן 

לשער שהיו משתתפים שנרשמו לתכנית ולא הגיעו אליה אפילו פעם אחת. על רקע העובדה שבכל הרשויות 

היו רשימות המתנה בולט הצורך לחשוב על פרוצדורות שיגבירו את שיעורי הנוכחות. 

בתרשים 2 ניתן לראות את שיעור הנוכחות של הילדים בפעילות לפי ימים, בחתך של אזורי פעילות. החלוקה 

לאזורים תואמת את החלוקה שנעשתה בתכנית עצמה. 

תרשים 2: שיעור	הנוכחות	בפעילות	לפי	ימים,	בחתך	של	אזורי	פעילות.	הקצאה	של	1,620	ילדים	בסה”כ

מהנתונים בתרשים 2 ניתן ללמוד כי ה”התנעה” האיטית ביותר של התכנית היתה באזור המרכז והמהירה 

ביותר באזור הדרום. ההיעדרות בט’ באב השפיעה יותר באזורים מרכז ודרום לעומת אזור הצפון בו היו 

שלוש רשויות ערביות. 

שיעור הנוכחות הכולל בפעילות לפי אזורים היה: דרום - 83%.  מרכז - 86%.  צפון - 86%.

סה”כ1.82.83.84.87.88.89.810.811.814.815.816.817.8

צפון מרכז דרום



41מחקר	הערכה:	פיילוט	הזנה	במסגרת	פעילות	הפגתית	בפגרת	הקיץ	

בתרשים 3 ניתן לראות את שיעור הנוכחות של הילדים בפעילות לפי ימים, בחתך של מגזר. יחד עם זאת, 

ראוי לציין כי החלוקה למגזרים אינה מדויקת לחלוטין, מכיוון שבחלק מהרשויות היו מספר קבוצות ממגזרים 

שונים אך לא היתה הפרדה ביניהם בנתוני הנוכחות. מדובר ברשויות הבאות: מעלות תרשיחא )חילוני וערבי(, 

ירושלים )חרדי וערבי( ונתיבות )חילוני וחרדי(. 

תרשים 3: שיעור	הנוכחות	בפעילות	לפי	ימים,	בחתך	מגזרי.	הקצאה	של	1,620	ילדים	בסה”כ

הנתונים המופיעים בתרשים 3 מלמדים כי “התנעת” התכנית ביומיים הראשונים היתה קשה יותר במגזרים 

הערבי והחרדי, שהחלו בשיעורי נוכחות נמוכים יחסית של 60%-50% ביום הראשון ו - 70%-60% ביום השני. 

יחד עם זאת, התמונה התאזנה בהמשך והילדים במגזרים אלה החלו להגיע לפעילות באופן סדיר. כמו כן, 

ניתן לראות את ההשפעה של ט’ באב במגזר היהודי )חילוני וחרדי(, כך שבפועל במסגרות רבות במגזר זה, 

נמשכה הפעילות 13 יום בלבד במקום 14 כמתוכנן. את הנוכחות הנמוכה במגזר הערבי ניתן להסביר על 

ידי חודש הרמדאן שחל באותה תקופה. 

שיעור הנוכחות הכולל בפעילות לפי מגזרים היה: יהודי חילוני - 84%.  יהודי חרדי - 84%.  ערבי / דרוזי - 90%.

6.9		התנהגות	הילדים	

לפני תחילת הפעילות ובמהלכה עלו שאלות ותהיות לגבי היכולת של צוות בן שלושה אנשים )רכז ושני 

מדריכים( להתמודד עם קבוצה של 30 ילדים בסיכון. לפיכך, חשוב היה ללמוד אודות התנהגות הילדים 

בפעילות. ההנחה היא שהממצאים אודות סוגיה זו, יסייעו בעתיד בקביעת הכמות הרצויה של אנשי צוות.

בלוח 24 ניתן לראות את עמדות אנשי הצוות בנוגע להתנהגות הילדים בפעילות. 

חילוניחרדיערבי/דרוזי

סה”כ1.82.83.84.87.88.89.810.811.814.815.816.817.8
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)N=84(	בפעילות	הילדים	התנהגות	לגבי	הצוות	אנשי	לוח 24: עמדות

היבטים המשקפים את עמדות הצוות
לגבי התנהגות הילדים בפעילות

התפלגות עמדות אנשי הצוות

הסכמה 
רבה

הסכמה 
סה”ככלל לאבינונית

21%29%50%100%אינדקס	“התנהגות	הילדים	בפעילות”

בפעילות בתוך המתחם היה קשה 
12%23%65%100%להשתלט על כל כך הרבה ילדים

ביציאות לפעילויות בחוץ היה קשה לפקח 
16%30%54%100%על הילדים

במהלך הפעילות נתקלתי בהרבה בעיות 
34%35%31%100%משמעת

הנתונים המופיעים בלוח 24 מלמדים כי כמחצית מאנשי הצוות סברו שהתנהגות הילדים היתה בעייתית 

בהיבטים שונים. הדבר בלט בעיקר בגילויים של בעיות משמעת. כמו כן, לתפיסת הצוות, הפיקוח על הילדים 

מחוץ למתחם היה קשה יותר מאשר הפיקוח על הילדים בתוך המתחם. 

בנוסף להתנהגות הילדים בפעילות, נבדקה גם תדירות מקרי האלימות ובעיות ההתנהגות של הילדים 

בתכנית, המופיעה בלוח 25.

)N=81(	הצוות	דיווח	הילדים.	בקרב	התנהגות	ובעיות	אלימות	מקרי	לוח 25: תדירות

לעיתים 
לעיתים לפעמיםקרובות

סה”ככלל לארחוקות

תדירות של מקרי אלימות ובעיות 
21%37%31%11%100%התנהגות בפעילות

הנתונים מלמדים שכחמישית מאנשי הצוות דיווחו כי התרחשו בקבוצה מקרי אלימות ובעיות התנהגות 

“לעיתים קרובות” ולמעלה משליש מאנשי הצוות דיווחו כי בעיות אלו התרחשו “לפעמים”.

הממצאים שהוצגו עד כה מלמדים על כך, שלצוותים היה קושי בפיקוח והאחזקה של הילדים. הדבר עלול 

לנבוע משלוש סיבות מרכזיות: יחס קטן מדי של אנשי צוות-ילדים, צוות לא מספיק מיומן ושעות פעילות 

ארוכות יחסית.

6.10		קשיים	ואתגרים	בביצוע

הקשיים המרכזיים בשלב הביצוע, אשר צוינו על-ידי בעלי התפקידים שרואיינו היו:

התקציב - התקציב נתפס כנמוך מדי, בעיקר בכל הנוגע לקיום פעילויות אטרקטיביות מחוץ למסגרת 	 

הפעילות.

ההזנה - נמצאה שביעות רצון גבוהה מאיכות המזון שניתן למשתתפים. יחד עם זאת, לפי דיווחי אנשי 	 

הצוות בחלק מהמסגרות, ארוחת הבוקר אשר מטעמים לוגיסטיים סופקה על ידי הגופים שהפעילו 

את המסגרות לא היתה מאוזנת דייה. חלק מאנשי הצוות ציינו כי לא נלקחו בחשבון בהקצאת המזון 

לפעילות. כמו כן, דווח כי ארוחת הצהריים התאימה פחות לטעמם של בני המגזר הערבי והדרוזי. בהיבט 

התפעולי, לא ניתן היה לבצע את ההזנה מחוץ למסגרת מה שהקשה לעיתים על מהלך הפעילות.   
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שעות	הפעילות - חלק מהמרואיינים טענו כי השעות היו ארוכות מדי וכי לילדים עצמם היה קושי להחזיק 	 

את עצמם פרק זמן כה ארוך.

עיתוי	הפעילות - לא היה אופטימאלי ויצר קשיים בקרב חלק מהרשויות. יצר כפילות עם פעילויות אחרות.	 

הצוות - חלק מאנשי הצוות היו צעירים מדי לעבוד עם ילדים בסיכון. חלק מהרכזים לא היו נוכחים 	 

במסגרת לאורך כל שעות הפעילות.

עו”ס	מלווה - בחלק מהיישובים העו”ס המלווה לא היה מספיק מעורב ודומיננטי. תפקידו לא היה ברור 	 

ותאום הציפיות לקוי.

קושי	להשתלט	על	הילדים - ממצאי השאלון לצוות והראיונות מלמדים על קושי של אנשי הצוות 	 

להשתלט על הילדים במהלך הפעילות, עקב בעיות התנהגות ומשמעת.

קושי	בתאום	ציפיות	עם	בעלי	תפקידים - הראיונות מלמדים כי תאום הציפיות מול חלק מרכזי הפעילות 	 

והעו”ס המלווה היה לקוי באופן יחסי, מה שגרם להתנהלות לא אחידה מצדם. למשל, חלק מרכזי 

הפעילות לא היו נוכחים בה במשך כל שעות הפעילות, כפי שנתבקש.

נוכחות	נמוכה	יחסית - בחלק מהמסגרות היתה נוכחות נמוכה למדי לאורך הפעילות. בנוסף, עברו 	 

כיומיים-שלושה מתחילת התכנית, בחלק מהמסגרות, עד שהנוכחות בפעילות החלה להתייצב ברמה 

סבירה.

6.11		המלצות	לשיפור	הביצוע

ההמלצות המרכזיות לשלב הביצוע של התכנית הן כדלקמן:

רצוי להמשיך ולראות במועדונית את מסגרת הפעילות המועדפת. במידה ומרחיבים את קהל היעד 	 

לילדים שאינם משתתפים במועדוניות, רצוי לקיים את הפעילות במתנ”ס. רצוי להימנע מביצוע 

הפעילויות בבתי ספר או במסגרות אחרות, אשר מתקשות לספק את התנאים הפיזיים הנדרשים 

לתכנית.

לאור טווח הדעות הרחב באשר לעיתוי הפעילות, מומלץ לתת לרשויות המקומיות מרחב בחירה של 	 

עיתוי הפעילות ובלבד שלא תיפגע זכאותם של הילדים ליהנות מפעילויות קיץ נוספות שמציעה הרשות. 

ז”א, שפעילות זאת צריכה להיות תוספתית ולא על חשבון פעילויות אחרות לאוכלוסייה זו.

מומלץ לאפשר לרשויות ערביות ודרוזיות לעבוד עם ספקים מקומיים של מזון, שיתאים יותר לחיכם 	 

ובלבד שספקים אלה יעמדו בסטנדרטים מקובלים לספקי מזון ובמחיר הולם.

מומלץ לאפשר למסגרות השונות לאכול את ארוחת הצהריים מחוץ למסגרת הפעילות האורגנית. 	 

למשל, בבריכה או במהלך טיול ובלבד שיובטחו תנאים היגייניים ראויים למאכל, שיאושרו מראש על-

ידי עמותת “תפנית בחינוך”.

מומלץ להמשיך לספק את ארוחת הבוקר באמצעות הצוותים המקומיים. יחד עם זאת, כדי להבטיח 	 

את איכות המזון יש לקבוע מראש תפריט שבועי מובנה המאוזן מבחינה תזונתית.

מומלץ להקצות במסגרת התקציב הכולל לפעילות, תקציב לארוחות עבור צוות התכנית. 	 

מומלץ לגייס אנשי צוות מנוסים ובוגרים ככל הניתן. כמו כן, ראוי להמשיך לגייס מדריכים שעסקו 	 

בהדרכת ילדים ובני נוער במהלך הקיץ. יש להגדיר קריטריונים ברורים של גיל, ניסיון וכישורים לאנשי 

הצוות.
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רצוי להגדיר קריטריונים ברורים לתפקיד רכז הפעילות, לחייב את הרכזים להיות נוכחים במשך כל 	 

שעות הפעילות ולעשות עמם תאום ציפיות מסודר.

רצוי להגדיר באופן ברור יותר את תפקיד העו”ס המלווה ולעשות איתה תאום ציפיות מסודר. כמו כן, 	 

בשל תקופת הקיץ העמוסה בחופשות של אנשי המקצוע, צריכה להיות תורנות ידועה מראש וברורה 

של עו”ס מלווה לאורך כל תקופת הפעילות.

מומלץ להגדיר באופן ברור את תפקידם של השותפים השונים ותרומתם לתכנית. השיתוף בין החינוך 	 

לרווחה בהקשר של התכנית, צריך להתחיל בשלב מוקדם יותר של התכנון.

מומלץ להגדיל את תקציב הפעילות ל - 1,000-1,100 ₪ לילד. יחד עם זאת, מומלץ כי הגדלת התקציב 	 

תיעשה בשתי דרכים במקביל:

התחייבות הרשות לתוספת תקציבית )מצ’ינג( בגובה של 100-250 ₪ לילד.	 

גביית תשלום מההורים כ”דמי רצינות” בגובה של 50-100 ₪ לילד.	 

מומלץ להוסיף מדריך נוסף )שלישי במספר( בקבוצות בהן ישנן בעיות משמעת, או שצוות המדריכים 	 

הוא צעיר יחסית.

בעת יציאות אל מחוץ ליישוב לטיול או פעילות העשרה, מומלץ לתגבר את הצוות במדריכים נוספים.	 

מומלץ להגביר את השיתוף של ההורים בפעילויות כחלק הגישה של משרד הרווחה של שיתוף קהילתי. 	 

למשל, ניתן לגייס הורים מלווים לפעילות של יציאה אל מחוץ למסגרת.

כחלק ממדיניות משרד הרווחה מומלץ לתעל את הפלטפורמה של פעילות הקיץ לטובת עבודה של 	 

העובדת הסוציאלית המלווה את הפעילות עם הורי הילדים על נושאי רוחב הנוגעים והמאפיינים את 

אוכלוסיית המטרה של הפיילוט )למשל, אחריות הורית(.   

מומלץ שאנשי “העמותה לתפנית בחינוך” ימשיכו גם בעתיד לבצע ביקורים ובקרות כדי לוודא שהתנאים 	 

בהם מתקיימת התכנית עומדים בדרישות. רצוי שהביקורים ייעשו גם בשלב ההיערכות, כדי לאשר את 

מקום ותכנית הפעילות וגם בשלב הביצוע, כדי לוודא שהפעילות מבוצעת כמתוכנן. 
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7. תרומת התכנית

במסגרת המחקר נבחנה שביעות הרצון מהתכנית, המידה שבה ההשתתפות בתכנית תרמה להפחתה של 

התנהגויות מסכנות והתרומה הכללית של התכנית לילדים המשתתפים ולרשות המקומית שבה נערכה 

הפעילות. בדיקה זו נועדה לבחון חלק מהנחות היסוד של התכנית ואת האפקטיביות שלה בהשגת מטרותיה 

המוצהרות.  

7.1		שביעות	הרצון	מהתכנית

שביעות הרצון מהתכנית נבדקה בקרב הורי הילדים המשתתפים ובקרב צוות התכנית. בקרב ההורים, 

נבדקה שביעות הרצון של ילדיהם מהתכנית בארבעה היבטים שונים, כפי שניתן לראות בלוח 26. 

)N=328(	.ההורים	עמדות	מהפעילות,	הילדים	של	הרצון	שביעות	לוח 26: התפלגות

היבטים המשקפים את שביעות הרצון של 
הילדים מהפעילות

התפלגות עמדות ההורים

הסכמה 
רבה

הסכמה 
סה”ככלל לאבינונית

96%2%2%100%אינדקס	“שביעות	הרצון	מהתכנית	-	הורים”

93%4%3%100%הציפיות שהיו לי מפעילות הקיץ התגשמו

95%2%3%100%הילד שלי הלך לפעילות הקיץ בשמחה

97%2%1%100%הילד שלי נהנה מפעילות הקיץ

הייתי ממליץ להורים אחרים לשלוח את 
98%1%1%100%ילדם לפעילות הקיץ

מהממצאים ניתן ללמוד כי שביעות הרצון מהתכנית היתה רבה מאד, הן בקרב הילדים )עפ”י דיווח הוריהם( 

והן בקרב ההורים עצמם. למעשה, כ-96% מההורים הסכימו / הסכימו מאד עם ההיגדים המעידים על 

שביעות רצונם מהתכנית. 

שביעות הרצון של הילדים מהפעילויות השונות במסגרת התכנית נבדקה גם בקרב אנשי צוות התכנית. 

בלוח 27 ניתן לראות כי קרוב לשלושת רבעי מאנשי הצוות הסכימו הסכמה רבה עם היגדים המעידים על 

שביעות רצון של הילדים מהפעילויות במסגרת התכנית.
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)N=84(	.הצוות	עמדות	מהפעילות.	הילדים	של	הרצון	לוח 27: שביעות

היבטים המשקפים את שביעות הרצון של 
הילדים מהפעילות

התפלגות עמדות הצוות

הסכמה 
רבה

הסכמה 
סה”ככלל לאבינונית

71%22%7%100%אינדקס “שביעות הרצון מהתכנית - צוות”

66%24%10%100%נראה שרוב הילדים היו מרוצים מהפעילויות

רוב הילדים שיתפו פעולה עם הפעילויות 
75%20%5%100%שהועברו על ידי המדריכים

7.2		תרומת	התכנית	לילדים

בלוח 28 ניתן לראות את שלושת התשובות הנפוצות ביותר הן של ההורים והן של אנשי הצוות לשאלה, מה 

הרוויח ילד שהשתתף ב”פעילות הקיץ”. להורים ולאנשי הצוות היתה אפשרות לדווח על יותר מ”רווח” אחד, 

מתוך רשימה של “רווחים” אפשריים שהוצגה בפניהם. 

כפי שניתן ללמוד מהממצאים המופיעים בלוח, התשובה נפוצה ביותר בקרב ההורים היתה: “העביר את 

הזמן בכיף” ואחריה “פגש חברים” ו”אכל ארוחת צהריים טובה”. התשובה הנפוצה ביותר בקרב אנשי הצוות 

היתה: “נהנה מפעילות איכותית” ואחריה “אוכל ארוחת צהריים טובה” ו”פוגש חברים”.

לוח 28: ה”רווח”	של	הילדים	שהשתתפו	בתכנית.	שלוש	התשובות	השכיחות	ביותר	בקרב	ההורים	והצוות

צוות התכנית )N=84(הורי המשתתפים )N=331(ה”רווח” של ילד שהשתתף בתכנית

-70%הוא העביר את הזמן בכיף

95%-הוא נהנה מפעילות איכותית

57%65%הוא פגש חברים

44%81%הוא אכל ארוחת צהריים טובה

השפעת התכנית על הביטחון האישי של המשתתפים

אחת ההנחות שעמדו בבסיס התכנית היתה, שההשתתפות בה תוריד רמת החשיפה של המשתתפים 

לאלימות ומצבי סיכון. לפיכך, נבדקה סוגיה זו באמצעות השאלון להורים, אשר נתבקשו להעריך האם ילדם 

יותר בטוח ופחות חשוף למקרי אלימות בהשוואה לקיץ לפני שנה, בעקבות השתתפותו ב”פעילות הקיץ”, 

כפי שניתן לראות בלוח 29.
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 לוח 29: ביטחון	אישי	ומניעת	חשיפה	למקרי	אלימות
)N=327(	ההורים	עמדת	בתכנית.	ההשתתפות	בעקבות

הרבה 
יותר 
בטוח

יותר 
בטוח

בטוח 
באותה 

מידה
פחות לא יודע

סה”כבטוח

בהשוואה לקיץ שעבר האם אתה 
מרגיש שילדך יותר בטוח ופחות 

חשוף לאלימות בעקבות ההשתתפות 
בפעילות הקיץ?

45%25%15%11%4%100%

הממצאים בלוח 29 מלמדים כי 70% מההורים סבורים כי ילדם הרבה יותר בטוח בהשוואה לקיץ שעבר, 

בעקבות השתתפותו בתכנית. רק כחמישית מההורים סברו כי ילדם בטוח באותה מידה או פחות מכך.

ממצאים של ראיונות עם בעלי תפקידים ביישובים, מלמדים כי לרובם היה קשה לחוות דעה באשר לקשר 

שבין קיום התכנית לבין הפחתת אלימות וונדליזם ביישוב. מי שכן עשה זאת, טען כי כנראה שהיה שינוי, 

כי אותם ילדים שהשתתפו בתכנית, לא הסתובבו ברחובות בתקופת הפעילות ובאופן טבעי, נחשפו פחות 

לאלימות ומצבי סיכון. יחד עם זאת, הכמות הקטנה יחסית של ילדים שהשתתפו בפעילות, בנוסף על 

משתנים שקשה להעריך את טיבם – הקשו על בעלי תפקידים אלו לומר האם היה שינוי בהתנהגויות הסיכון 

ביישוב בעקבות התכנית.

7.3		תרומת	התכנית	להורים

בלוח 30 ניתן לראות את שלושת התשובות הנפוצות ביותר הן של ההורים והן של אנשי הצוות לשאלה, מה 

ה”רווח” של ההורים שילדם השתתף בתכנית. להורים ולאנשי הצוות היתה אפשרות לדווח על יותר מ”רווח” 

אחד, מתוך רשימה של “רווחים” אפשריים שהוצגה בפניהם.

התשובה נפוצה ביותר בקרב ההורים היא “ידיעה איפה הילד נמצא” ואחריה “הילד לא הסתובב בשכונה” 

ו”הייתי רגוע שהילד במקום בטוח”. התשובה הנפוצה ביותר בקרב אנשי הצוות היא “הילד לא הסתובב 

בשכונה” ואחריה “אוכל ארוחת צהריים טובה” ו”ההורה יכול ללכת לעבודה”.

הממצאים מלמדים כי תשובות ההורים מתמקדות במניעת סיכון והשגחה של הילד, כתועלות המרכזיות 

הנובעות  מההשתתפות בתכנית. בקרב הצוות התמונה מעט שונה והמיקוד הוא גם במניעת הסיכון אך גם 

בהזנה. ממצאים אלה נותנים אינדיקציה לכך, שלפי ההורים והצוות ההשתתפות בתכנית תורמת באופן 

עקיף להפחתת הסיכוי שהילדים יחשפו למצבי סיכון. ממצאים אלו מקבלים תוקף בהתבסס על הנתונים 

המופיעים בלוח 29 )ביטחון אישי(.



מחקר	הערכה:	פיילוט	הזנה	במסגרת	פעילות	הפגתית	בפגרת	הקיץ	 48

 לוח 30: ה”רווח”	של	הורי	הילדים	שהשתתפו	בתכנית.
שלוש	התשובות	השכיחות	ביותר	בקרב	ההורים	והצוות

צוות התכנית )N=84(הורי המשתתפים )N=331(ה”רווח” של ההורים שילדם השתתף בתכנית

-45%ידיעה איפה הילד נמצא

42%79%הילד לא הסתובב בשכונה

-38%הייתי רגוע שהילד במקום בטוח

77%-הילד אוכל ארוחת צהריים

78%-ההורה יכול ללכת לעבודה

7.4		תרומת	התכנית	לרשות	המקומית

ממצאים מתוך הראיונות עם בעלי התפקידים השונים ברשויות מלמדים כי התכנית תרמה לחיזוק המעמד 

של הרשות ככזו שמסוגלת לתת מענה גם בתקופה של פגרה בשירותים העירוניים )ברוב מוחלט של 

המקומות לא היתה פעילות בתקופה המקבילה אשתקד(. רבים מהמרואיינים ברשויות דיווחו על קבלת 

מכתבי תודה ופידבקים חיוביים מאוד ממקבלי השירותים על כך שנתנו לילדיהם לא רק מסגרת של 

בייביסיטר, אלא גם לקחו אותם לפעילות מהנה בתוך ומחוץ ליישוב, כדוגמת לונה פארק, בריכה ועוד. 

פעילויות שמרבית הילדים לא עושים אף פעם עם משפחותיהם.

7.5		סיכום	והמלצות	

שביעות הרצון, הן של המשתתפים והן של הוריהם, מהתכנית היא רבה מאד.	 

התרומה הנתפסת של התכנית הן עבור הילדים והן עבור הוריהם היא רבה. התרומה עבור הילדים 	 

מתבטאת בעיקר בהנאה ומפגש חברתי אך גם בהזנה. התרומה עבור ההורים מתבטאת בעיקר במניעת 

סיכון של ילדיהם והידיעה שהם נמצאים במקום בטוח ולא מסתובבים ללא השגחה.

התכנית מסייעת להגברת ביטחון האישי של הילדים המשתתפים בה, אך אין מספיק עדויות לכך שהיא 	 

תורמת להפחתת אלימות והתנהגויות סיכון ברשות המקומית. 

התכנית תרמה לחיזוק המעמד של הרשות ככזו שמסוגלת לתת מענה גם בתקופה של פגרה בשירותים 	 

העירוניים )ברוב מוחלט של המקומות לא התקיימה פעילות מעין זו בתקופה המקבילה אשתקד(. 

התקבלו אינדיקציות לכך שהתכנית תרמה במובן מסוים לדימוי של הרשות בעיני התושבים.	 

לאור הממצאים שלהלן, מומלץ להמשיך בתכנית, היות ותרומתה, בראש ובראשונה לילדים והוריהם 	 

אינה מוטלת בספק.


