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פתח דבר
המכינה העומדת במרכז דוח זה היא מכינה קדם צבאית המיועדת לנוער בסיכון שהוקמה בשותפות קרנות
הביטוח הלאומי ועמותה חינוכית .1המכינה החלה את פעילותה בשנת  2013וב 2017-הסתיימה שנת פעילותה
הרביעית .החזון של המכינה הוא להכין את חניכיה לשירות משמעותי בצבא ,לספק להם כלים לשילוב מיטבי
בעולם העבודה ובכך לעזור להם להשתלב בחברה הישראלית .מטרותיה העיקריות מתמקדות בשלושה
היבטים :העצמה אישית של החניכים ,פיתוח מסוגלות תעסוקתית וגיוסם לתפקידים משמעותיים בצה"ל.
בהפעלת המכינה ובקידומה שותפים גם משרד הכלכלה ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.2
מחקר הערכה זה נערך לבקשת המוסד לביטוח לאומי ובמימונו .המחקר החל במרץ  2014ונמשך כשלוש וחצי
שנים ,במטרה לבחון את מודל ההפעלה של המכינה ,את עמידתה ביעדיה ואת התהליכים שעוברים החניכים,
כמו גם את תהליכי האיתור ,הגיוס והמיון של החניכים והשתלבותם של הבוגרים בצבא .בחינה זו נעשתה
בשילוב כלי מחקר כמותיים ואיכותניים.
ברצוננו להודות על שיתוף הפעולה לחניכים ,לבוגרים ,למדריכי המכינה ולאנשי הצוות שבעזרתם זכינו
להתבוננות מעמיקה על התנהלותה של המכינה ,על הצלחותיה ועל אתגריה ,ובמיוחד תודה למנהלת המכינה
ולרכז החינוכי במכינה ,עמם עמדנו בקשר רציף במהלך כל המחקר – על שיתוף הפעולה ,על המידע ועל
החשיבה המשותפת .תודה לנציגי הביטוח הלאומי שליוו מחקר זה וסייעו בעיצובו הרעיוני והמתודולוגי,
ובמיוחד למנהלת תחום מחקרי קרנות ,מינהל המחקר והתכנון ,למנהלת קרן ילדים ובני נוער בסיכון לשעבר,
למנהלת קרן ילדים ובני נוער בסיכון וליועץ הקרן .תודה גם לשאר חברי ועדת ההיגוי ששיתפו מניסיונם
המקצועי ובכך תרמו למחקר ולמכינה – למנכ"לית העמותה החינוכית ,לנציג ממשרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,לשעבר ממשרד הכלכלה ולנציג ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

צוות המחקר

 1פרטי המכינה חסויים ולכן לאורך הדו"ח לא יעשה שימוש בשם המכינה או העמותה שמפעילה אותה אלא במינוח "המכינה".
 2בשנת  2016תחום העבודה והתעסוקה עבר ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים וכיום שם המשרד הוא :משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
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מגמות עיקריות
תהליך האיתור ,הגיוס והמיון למכינה
 תהליך האיתור והגיוס למכינה התפתח מאוד במהלך שנות קיומה ,ומספר החניכים שהתחיל את שנת
המכינה הלך וגדל מ 15 -חניכים במחזור א' ל 38-חניכים במחזור ה'.
 תהליך האיתור כולל שלושה אפיקים מרכזיים :א .פנייה למוסדות חינוך ייעודיים והצגת המכינה בפני
התלמידים; ב .יצירת קשרים עם גורמי רווחה בקהילה במטרה שיפנו מועמדים מתאימים ו-ג .הפניית
מועמדים על ידי גורמים שנחשפו למכינה בעבר או שהמכינה נמצאת אתם בקשר – דרך מוסדות חינוכיים,
אנשי רווחה וחינוך וחניכים לשעבר.
 תהליך הגיוס והמיון כולל ימי היכרות המוניים שחושפים את המכינה למספר רב של מועמדים
פוטנציאלים ,ובהמשך התהליך – גיבושון ,סוף שבוע במכינה ,טיול קבוצה ,אסיפת הורים וביקורי בית.
שנת המכינה מתחילה בשבוע קטיף.
 השינויים המשמעותיים בתהליך האיתור והגיוס של המכינה ,במהלך השנים ,שתרמו להגדלת מספר
החניכים המתחילים את המכינה וכן לגיוס מועמדים מתאימים ,היו דיוק בהצגת מטרותיה ודגש על
פעילותה לשינוי חברתי ,על עיסוקה בהיכרות עם החברה ובתרומה לה ועל קיום התנסות בעבודה
קואופרטיבית – היבט שיצר תיאום ציפיות גבוה יותר עם המועמדים לגבי שנת המכינה; שמירה על קשר
עם המועמדים במהלך שנת הלימודים למניעת נשירה; היכרות ראשונית דרך ימי היכרות המוניים חד-
יומיים ,שהחליפו גיבושון של יומיים; הרחבת הקשרים עם גורמים מפנים בקהילה ובמוסדות השונים.
 היבטים שעלו כטעוני שיפור הם הגדלת מספר המועמדים המגיעים מבתי ספר מקצועיים והרחבת
הקשרים עם גורמי רווחה בקהילה ועם מוסדות חינוכיים שיכולים להפנות צעירים למכינה.

מודל ההפעלה של המכינה
 שנת המכינה מורכבת מארבע התנסויות מרכזיות – התנדבות ,למידה בבית מדרש ,יזמות יצרנית והכנה
לצה"ל .במהלך השנה מתקיימים גם סיורים ומסעות .מרכיב חשוב נוסף הוא חיי הקבוצה .כיום המכינה
פועלת בשתי קבוצות נפרדות לאור הגידול שחל במספר החניכים.
 מודל התנדבות החניכים מבוסס על בחירתו של החניך היכן להתנדב ,כשמרביתם מתנדבים בשני מקומות,
כגון :חוות סוסים לילדים עם צרכים מיוחדים ,בבתי ספר עם ילדים או עם בני נוער .ההתנדבות והתרומה
נתפסות על ידי החניכים כחוויה מעצימה ,אם כי חלק מהחניכים חוו קושי בעיבוד החוויה.
 היזמות היצרנית כוללת התנסות בחקלאות ,בנגרייה ובבנייה .בשנתיים האחרונות כל ההתנסויות פעלו
במסגרת קואופרטיב אחד וחלקן התנהלו כלמידה מבוססת פרויקטים.
 בבית המדרש התלמידים לומדים על נושאים חברתיים וערכיים שונים במטרה להיחשף לסוגיות חברתיות
בכלל ובחברה הישראלית בפרט .בחלק מהקורסים מתקיימת למידה במודל של למידה מבוססת
פרויקטים.
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 בנושא ההכנה הפיזית לצה"ל ניכר שיפור עם השנים ,בעיקר לקבוצת הבנים .עם זאת ,מדובר בהיבט שלא
עונה על ציפיות החניכים.
 צוות המכינה נשאר בחלקו קבוע וחלקו התחלף עם השנים .תפקידה של העובדת הסוציאלית גדל וכיום
היא עוסקת הן בליווי החניכים והן בליווי המדריכים .ניכר כי יש צורך להמשיך ולבסס את תפקידה
כמלווה של הצוות בהתמודדויותיהם עם חניכים.
 בתשע"ז עברו החניכים למגורים במבנה קבע.

שנת המכינה
 ניתן לראות בסך הכול מגמה של ירידה בשיעור הנשירה של חניכים משנת המכינה –  33%במחזור א',
 48%במחזור ב' 43% ,במחזור ג' ו 29% -במחזור ד'.
 החניכים דיווחו כי חיי הקבוצה תורמים להם ונתפסים כמקור כוח .יחד עם זאת ,הם מהווים עבורם
אתגר גדול ומזמנים התמודדויות וקשיים.
 החניכים מרגישים שהם עברו תהליך של שינוי אישי בעיקר בתחומים של התפתחות והעצמה –
התבגרות ,היכרות עצמית ,פיתוח תחושת אחריות ויוזמה ,פיתוח מיומנויות תקשורת ,מודעות חברתית
ויכולת לקבל את האחר .בנוסף ,הם למדו מושגים הקשורים לעולם העבודה ורכשו מיומנויות בהיבט זה.
 כל החניכים של מחזורים ב' ו-ג' שענו על השאלון ( ,)n=26למעט אחד ,היו ממליצים לחברים או למכרים
להשתתף במכינה.
 רובם הגדול של החניכים מעידים בסוף השנה על מידה רבה של התנהגות לפי כללי המכינה ( )93%ועל
התמדה בהגעה לפעילויות ( ,)89%וכן על עניין ( )81%והנאה מהלמידה ( ,)70%על רכישת מיומנויות
שיסייעו להם בעולם העבודה ( )81%ותחושת תרומה במסגרת ההתנדבות (.)85%
 מרבית החניכים מציינים במידה רבה שהם מוכנים להתאמץ כדי להצליח ( )84%ויודעים להתקדם
לקראת מה שחשוב להם בחיים ( ,)72%בעלי יכולת לעבוד בצוות ( ,)96%בעלי תפיסת חשיבות לגבי
מעורבות חברתית ( )89%ובעלי תחושה שסומכים עליהם ( )81%ומקשיבים להם (.)74%
 החניכים לא לגמרי שבעי רצון מההכנה לצבא – כמחציתם ציינו שהם למדו על הצבא במידה בינונית או
נמוכה וכן שהם שיפרו את הכושר הגופני רק במידה נמוכה ,וזאת בשונה מציפיותיהם הגבוהות בתחילת
השנה .כמחציתם חוששים במידה רבה מהתמודדות עם המאמץ הפיזי בצבא .עם זאת ,נראה כי החניכים
בעלי מוטיבציה גבוהה להתגייס לצבא ,להצליח ולשרת בתפקידים בעלי אחריות והשפעה ,ומרביתם
מרגישים בעלי מוכנות גבוהה לגיוס.
 החניכים ציינו את המדריכים כדמויות משמעותיות עבורם ואת הקשר הייחודי שנוצר עמם.
 הורי החניכים סברו שהמכינה השפיעה לטובה על ילדיהם וציינו שחל שינוי בעיקר בהיבטים של
התפתחות והעצמה אישית ,מיומנויות תקשורת ויכולת להתמודד בקבוצה ,התבגרות ,פיתוח עצמאות
ויכולת נתינה לאחר.
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בוגרים
 מאז תשע"ו קיים במכינה תפקיד של מלווה בוגרים .ליווי בוגרי המכינה מתקיים במשותף למחזורים א'
ו-ב' .מפגשי הבוגרים החלו מתוך יוזמה וצורך של הבוגרים והם נערכים כפעם בחודש .כ 15-בוגרים
מעורבים במפגשים כאשר הרכב החניכים משתנה בין המפגשים .קבוצת הבוגרים מקיימת תהליכי חשיבה
על המשך משותף כקבוצה.
 כמעט כל בוגרי המכינה התגייסו לצבא או מיועדים להתגייס .בוגר אחד לא התגייס על רקע נפשי ובוגר
נוסף על רקע פטור שלא בוטל .שני בוגרים (ממחזורים א' ו-ב') לא התמידו בשירותם ועזבו את הצבא לפני
מועד השחרור.
 הבוגרים שרואיינו ( )N=4מעידים כי המכינה תרמה להם רבות – הם עברו שינוי משמעותי ורכשו
מיומנויות וכלים הן לצבא והן לחיים .כיום הם ממלאים בצבא תפקידים בעלי אחריות ,הם שבעי רצון
ומרגישים שיש להם יכולת להשפיע וממליצים בחום על המכינה.
 גם מרבית הבוגרים שענו לשאלון מציינים במידה רבה שיש להם בצבא תפקיד עם אחריות ( ,)80%הם
מציגים נכונות גבוהה להתאמץ כדי להצליח ( )94%וסבורים שהם מסוגלים לעשות דברים במידת הצלחה
שווה לבני גילם ( ,)76%הם חשים שאחרים סומכים עליהם ( )88%ומקשיבים להם ( ,)76%שיש להם יכולת
לעבוד בעבודת צוות ( )100%ולעמוד במחויבויות ( .)71%בנוסף ,הם רואים חשיבות גבוהה במעורבות
חברתית (.)94%

עבודה מערכתית וליווי המכינה
 השותפים למכינה ,החברים בוועדת ההיגוי ,ציינו את החשיבות בשיתוף הפעולה בין הנציגויות
המקצועיות השונות לקידום ולפיתוח המכינה וחלקם ציינו שהיה מקום לליווי הדוק יותר.
 נציגי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ציינו שהם צפויים להמשיך וללוות את המכינה.
 היבטים ייחודיים מרכזיים של המכינה ,שהועלו על ידי השותפים ,היו הפנייה לאוכלוסייה של נוער
בסיכון ופיתוח ההיבט של עולם העבודה בתוך המכינה.

אתגרים ונקודות לשיפור
 פרופיל החניכים ,הקשיים שהם מביאים אתם מהבית וההתמודדויות איתם ועם השונות בין החניכים,
היוו אתגר עבור צוות המכינה במהלך שנות פעילותה.
 עלה צורך בחידוד חלוקת התפקידים בתוך צוות המכינה ורצון להמשך התפתחות מקצועית והכשרה.
 נראה שנדרש ליווי משמעותי יותר על ידי המדריכים בעיבוד החוויות של המשימה החינוכית שאותה
חווים התלמידים במסגרת ההתנדבות.
 יש לחשוב כיצד לשמר ולפתח את הקיים ואף להפיץ את הידע שנרכש למכינות נוספות.

6

לסיכום ,ניתן לציין מספר היבטים מרכזיים שמצביעים על התפתחות המכינה ,על הצלחתה ועל עמידתה
ביעדיה.

תרומה
להתפתחות
החניכים,
לרכישת כלים
ומיומנויות

קבלת אישור
והפיכה
למכינה
רשמית

הגדלת
המכינה
(מספר
המתחילים
ומספר
המסיימים)

קבלת
הבטחת
הכנסה
לחניכים
רלוונטיים
(דרך ביטוח
לאומי ומשרד
הרווחה)

גיוס
למסלולים
ייעודיים
בצבא

הקמת מסלול
בוגרים

במקביל ,להלן האתגרים המרכזיים עמם התמודדה המכינה במהלך השנים:

פרופיל
החניכים
חיי הקבוצה
עבור החניכים

ביסוס הכנה
פיזית לצבא
וחידוד ההכנה
הרעיונית לצבא

ליווי המשימה
החינוכית
(התנדבות)

המשך פיתוח
והכשרה של
צוות המכינה
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לאור כל הנאמר לעיל ,ולסיכום הלמידה מהתהליך שעברה המכינה הקדם צבאית ,להלן מספר היבטים
ודגשים משמעותיים הדורשים תשומת לב כמפתח לקיומן ולהצלחתן של מכינות לבני נוער בסיכון.

שלב גיוס
החניכים

דגש על שלב
הגיוס  -יצירת
קשרים
נרחבים עם
מסגרות שונות
ועובדי רווחה

חשיבות
לשימור הקשר
בתהליך הגיוס
למניעת נשירה

ליווי לבוגרי
המכינה

לאחר סיום
המכינה

יצירת
מנגנונים
לשימור
חניכים עקב
ריבוי נשירה

מכינה לבני
נוער בסיכון

שילוב עובדת
סוציאלית
כחלק קבוע
ומשמעותי
מהצוות
אפשרות
להבטחת
הכנסה/סיוע
כספי לחניכים
עם קשיים

אפשרות לגיוס
משותף לצבא

התנדבות
והתנסות
יצרנית ככלי
להעצמה
וליצירת
תחושת
מסוגלות

במהלך שנת
המכינה
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רקע
בני נוער בסיכון
הגדרת האוכלוסייה המוגדרת כנוער בסיכון
בשנים האחרונות גובר השימוש במושג 'נוער בסיכון' לתיאור אוכלוסיות של בני נוער הנמצאות ,או עלולות
להימצא ,במצבים של סיכון פיזי ,נפשי או רוחני (בתוך עציון .)2014 ,אנשי חינוך נוהגים לעיתים להשתמש
במושג "סיכון" בהתייחסותם לתלמידים אשר עלולים לחוות קשיים בהשתלבות בשוק העבודה או לתלמידים
עם קשיי למידה ,ולא רק לתיאור תלמידים הנמצאים בסיכון לנשירה מבית הספר .לעומת זאת ,פסיכולוגים,
עובדים סוציאליים ויועצים חינוכיים מרבים להשתמש במושג זה כדי לתאר ילדים ובני נוער העלולים לפתח
בעיות רגשיות ובעיות התנהגות (גרופר ,סלקובסקי ורומי.)2014 ,
כתוצאה מכך מתקבלות נקודות מבט רבות ומגוונות על התופעה של "נוער בסיכון" וכל אחת מהן מציגה
תמונה חלקית בלבד של תופעה מורכבת זו (להב .)2014 ,הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער
במצבי סיכון ומצוקה (ועדת שמיד )2006 ,מגדירה אותם ככאלו החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם
ובסביבתם .מצבים אלו מונעים מהם את מימוש זכויותיהם בתחומים של קיום פיזי ,בריאות והתפתחות,
השתייכות למשפחה ,למידה ורכישת מיומנויות ,רווחה ובריאות רגשית ,השתייכות והשתתפות חברתית והגנה
מפני אחרים ומפני התנהגויות המסכנות את עצמם .גורמים המוכרים כמגבירי סיכון כוללים קשיים כלכליים,
מצבי משבר במשפחה ,הגירה ,השתייכות לקבוצת מיעוט ,מוגבלות ,ליקוי למידה ,מעבר בין מסגרות וחיים
בסביבה ענייה או מסכנת .ב 2016-היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים  183,400בני נוער בגילאי 17-12
(משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.)2016 ,
ניתן להתייחס לשישה תחומים מרכזיים כגורמי סיכון בקרב בני נוער :אישיותי ,משפחתי ,בית-ספרי ,חברתי,
קהילתי ותעסוקתי (רוזמן וויסמן 2005 ,בתוך שמש ושמש .)2010 ,בדומה לכך ,שירותים הניתנים באגף
לקידום נוער מתייחסים למסגרות הסיכון השונות :השכלתית ,תעסוקתית ,חברתית ,אישית ומשפחתית (שמש
ושמש .)2010 ,בעוד שעל פי להב ( )2000שלושת גורמי הסיכון הבולטים הם עוני ,סביבה חברתית עבריינית
ומשפחת שאינה מתפקדת .שמש ושמש ( )2010טוענים כי יש לבחון את הסיכון כמושג סטטיסטי ,מאחר
ולקיומו של גורם סיכון אחד כוח ניבוי מוגבל :לרוב מספר גורמי הסיכון ,ולא בהכרח הגורמים עצמם ,הם
שינבאו תוצאה שלילית .גישה נוספת היא שבני נוער בסיכון נמצאים על רצף של סיכון ,שתחילתו בחוסר
היכולת להתמודד עם הקשיים שמזמן גיל ההתבגרות ,והמשכו בקושי לתפקד באופן תקין במערכת החינוך,
בסיכון לנשירה מבית הספר ,בניתוק מהמערכת הנורמטיבית ,ובסופו – התנהגות עבריינית ופגיעה באדם עצמו
או בחברתו ( Resnik & Burt, 1996בתוך עציון .)2010 ,בנוסף לכך ,הגישה האקלקטית-אקולוגית ( & Gross
 Capuzzi, 2004בתוך טרומר ,בר זוהר וכפיר )2007 ,מקובלת לאפיון תופעות סיכון בקרב בני נוער ומתייחסת
לסביבה המקיפה את בני הנוער ,וליתר דיוק – לאינטראקציות בינם לבין סביבתם ,תוך שהיא משלבת בין
תיאוריות התפתחותיות לצד תיאוריות אקולוגיות ביחס לקבוצת השווים ,המשפחה ,בית הספר והקהילה.
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מהספרות עולים מאפייניהם של בני נוער הנמצאים בסיכון :חוסר מיומנויות והרגלי למידה ועבודה בסיסיים,
הישגים לימודיים נמוכים לאורך זמן ,דימוי עצמי והערכה עצמית נמוכים ,עבר של נשירה ממסגרות ועזיבתן,
היעדרויות מבית הספר ומהבית ,מוטיבציה נמוכה ותפיסת עתיד מוגבלת (להב .)2000 ,לפי שמאי ( ,1994בתוך
לב-ויזל )2004 ,בני נוער הגדלים בתנאי מצוקה מפתחים אישיות המאופיינת על ידי תסמינים של סף תסכול
נמוך ,אימפולסיביות ,שליטה עצמית לקויה ,קשיים בחשיבה מופשטת ,רמת מילוליות נמוכה ,תחושות ניכור
ואי שייכות חברתית ,ורמת שאיפות נמוכה לגבי העתיד באשר לאפשרות של ניעות חברתית.
מערכות החינוך ,הרווחה ,המשפט והעזרה ההתנדבותית בישראל מכירות בצורך לסייע לבני נוער בסיכון
ולטפל בהם .סיוע כזה נדרש כדי להחזירם למסלול של לימודים ותפקוד תקין ,לעצור את הידרדרותם לפשע או
את תהליך ניתוקם החברתי .תוכניות מגוונות הוקמו לצורך איתור ,מעקב ,חינוך טיפול וסיוע לתלמידים
הנמצאים בסיכון ,והן מטפלות בשלבים שונים של תהליך ההידרדרות – מיעוטן הן תוכניות בית-ספריות של
משרד החינוך ורובן של החינוך הבלתי-פורמלי בניהול רשויות מקומיות או גורמים התנדבותיים וחברתיים
(גולדנברג ,אורנן ורומי .)2014 ,בישראל פועל מגוון רחב של תוכניות לנוער במצבי סיכון ,אך אין מסגרת-על
שיש לה אחריות כוללת .רומי ( )2007סוקר את התפתחות השירותים לנוער במצבי סיכון במערכת החינוך
בישראל ומציין כי קיימים שני סוגי שירותים עיקריים :א .שירותים שהם חלק ממערכת המשפט ,שסמכותם
נובעת מהחוק והמערכת מפנה אליהם מטופלים (לדוגמה בתי משפט לנוער ,שירות המבחן לנוער ,רשות חסות
הנוער); ב .שירותים שהם חלק ממערכת השירותים החברתיים (לדוגמה היחידה לקידום נוער במשרד החינוך
והתרבות והשירות לנוער וצעירים במשרד הרווחה).

בני נוער בסיכון – השכלה ותעסוקה
ככלל ,צעירים בגילאי ה 30-18-ניצבים בפני החלטות משמעותיות לגבי חייהם – השכלה גבוהה ,דיור ,תעסוקה
ויחסים בין-אישיים ,זוגיים ומשפחתיים .מתבגרים בסיכון החסרים משאבים תומכים רגשית וכלכלית
מתקשים אף יותר בהתמודדות עם הכרעות אלו (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי .)2012 ,כשבוחנים את תהליך
התפתחות הקריירה אצל בני נוער אלו יש לתת את הדעת למשאבים המוגבלים העומדים לרשותם ,לגורמי
הלחץ מהם הם סובלים ולמחסור בדמויות חיקוי .כאמור ,לבני נוער בסיכון תקווה מעטה ביחס לעתיד ,בין
היתר כתוצאה מגורמים סביבתיים ,כמצב סוציו-אקונומי ,אפליה וחוסר הצלחה לימודית ( Ladany,
 Melincoff, Constantine & Love, 1997, Robitsckeck, 1996, Turner & Lapan, 2003בתוך רוסו -נצר,
 .)2007חוויותיהם תורמות לפיתוח דימוי עצמי שלילי והם חשופים פחות לידע תעסוקתי ולאפשרויות תעסוקה
מאשר בני נוער אחרים .כמו כן ,אוכלוסייה זו מתמודדת עם קשיים בנוגע לרכישת השכלה והמשך לימודים
גבוהים (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי.)2012 ,
קיימים מספר חסמים מרכזיים העומדים בפני בני נוער בסיכון בשוק העבודה ( Kazis & Kopp, 1997בתוך
כאהן-סטרבצ'ינסקי ויורוביץ :)2009 ,שינויים מבניים במשק (הבאים לידי ביטוי בסוג העבודות הזמינות
ובמיקומן) ,אי התאמה בין כישורי בני נוער משכבות מוחלשות לצרכי המעסיקים ,אפליה ודעות קדומות כלפי
נוער בסיכון והשפעה קהילתית ומשפחתית המקדמת עמדות והתנהגויות שליליות ביחס לעבודה .חסם נוסף
לתעסוקה נובע מקיומם של כישורים בסיסיים בלבד והעדר מסוגלות תעסוקתית.
10

לאור זאת ,וכדי לאפשר את יציאתן של אוכלוסיות מוחלשות לעבודה ,יש להקנות להן מסוגלות תעסוקתית
מינימלית (מור .)2010 ,כמו כן ,נמצא כי יש צורך בקיומה של הכשרה מקצועית ,שכן מצבם של בני נוער בסיכון
שעברו הכשרה כזו נמצא טוב יותר מבחינה תעסוקתית (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי.)2012 ,
על מנת לסייע לאוכלוסייה זו בהמשך לימודים יש צורך בהנגשת מידע על אפשרויות הלימודים העומדות
בפניהם ,בתמיכה כלכלית שתאפשר יציאה ללימודים ,בפיתוח פתרונות לקידום השכלה גבוהה בקרב אלו
שאינם בעלי תעודת בגרות מלאה או שציון הפסיכומטרי שלהם אינו מספק ,ואלו שלא השלימו תעודת בגרות
מלאה נדרשים לסיוע בהשלמתה .על מענה זה להינתן הן בתקופת בית הספר והן בתקופת השירות הצבאי או
הלאומי ולאחריה .החוקרים מדגישים את חשיבות השירות הצבאי והלאומי ,אך לטענתם הוא אינו מנוצל
בצורה מספקת לצורך קידום הישגים בתחומי תעסוקה והשכלה (שם).
ממחקר שבחן את סיפוריהם של בני נוער בסיכון ,המטופלים ביחידות לקידום נוער ,עלה כי הם נוטים לחוש
חוסר אמון כלפי הממסד החינוכי-טיפולי לאור ניסיונותיהם הקודמים ,אך לעיתים ,במהלך הזמן תפיסתם
משתנה והם רוכשים אמון במטפלים ובמחנכים ואף בעצמם .לדברי מדריכים ,ההיבטים התורמים לשינוי הם
המפגש עם דמות מבוגר אמפתי ,מפרגן וכזה המאמין ביכולות הנער/ה .עוד נטען כי פעמים רבות הדברים
המובילים להצלחה ולשינוי חיובי בקרב בני הנוער הם הצבת רף גבוה של דרישות והישגים בתחומים שונים
כמו השכלה ,הכשרה מקצועית והשתלבות בשוק העבודה ,מעורבות ותרומה לחברה ולקהילה ,גיוס ושירות
משמעותי בצבא .הישגים חיוביים בתחומים אלו יתרמו להם להשתלב כבוגרים בחברה (להב.)2014 ,

העצמת בני נוער בסיכון
צעירים בסיכון נוטים להיות בעלי משאבים אישיים מועטים – הדימוי העצמי ותחושת השליטה שלהם נמוכים
יותר מאשר צעירים שאינם בסיכון ,הם מפגינים יותר מצוקה נפשית ובתפיסתם את העתיד ניכר כי הם
ממוקדים יותר בקיומם היומיומי מאשר בהסתכלות על העתיד ותכנונו (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי.)2012 ,
העצמה היא תהליך אינטראקטיבי המתרחש בין היחיד לסביבתו וכולל מעבר ממצב של תחושת חוסר אונים
למצב בו היחיד מעיד על יכולת אישית ,שינוי בתחושת העצמי ועלייה ביכולת ההתמודדות עם הסביבה (
 Kieffer, 1993בתוך אבידב-אונגר ופרידמן .)2011 ,בתהליך ההעצמה מתרחש אצל הפרט שינוי פנימי הקשור
להיבטים רגשיים ופסיכולוגיים ,לצד תהליך חיצוני הקשור להיבטים יישומיים ולהתנהגות (אבידב-אונגר,
פרידמן ואולשטיין .)2011 ,ההעצמה יכולה לבוא לידי ביטוי במודעות ביקורתית חדשה ,ובאמונה ביכולת
ובמסוגלות עצמית .כך שהעצמה היא תהליך התפתחות אישי בו מתפתחות מיומנויות ,יכולות והגדרה עצמית
חיובית יותר ( Bandura, 1989בתוך אבידב-אונגר ופרידמן .)2011 ,חוויות הצלחה בקרב נוער בסיכון
וההעצמה משפיעות על ההערכה העצמית ועל תפיסת המסוגלות (יכולת והערכה עצמית) (זעירא ,בנבנישתי
ורפאלי.)2012 ,
נמצא כי אחד הכלים לקידום והעצמת נוער בסיכון הוא התנדבות (הדר .)2010 ,ההתנדבות מספקת תחושת
שייכות לקהילה ולקבוצה ,וכן מעבר מתפיסת עצמי במרכז לתפיסה של העצמי כחלק מקהילה .ההתנדבות
מעניקה תחושה של תרומה ונתינה ותורמת לתחושת המסוגלות .מעבר לכך ,הופכים הנערים לבעלי מקום
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בקהילה ובחברה .עוד מחזקת ההתנדבות את תחושת האחריות האישית והחברתית ומשמשת כאמצעי
לקידום תחושות מעורבות הנוער בקהילה.

שירות צבאי ולאומי ובני נוער בסיכון
לפי קטן ( )2009כ 50%-מהנערים וכ 85%-מהנערות המוגדרים כנוער בסיכון אינם מתגייסים לצבא או אינם
מסיימים שירות צבאי מלא .בשנת  6% ,2008התגייסו למסלולים ייחודיים המיועדים למתבגרים עם נתונים
אישיים נמוכים ולאוכלוסיות מיוחדות .שיעורי הנשירה ממסלולים אלו עמד על  22%ב ,2007-כאשר ניכרה
ירידה בשיעורי הנשירה מ 2005-שבה עמד אחוז הנשירה על ( 33%רבינוביץ' .)2009 ,על פי רבינוביץ' ()2009
יתכן שפעילות ממוקדת שמטרתה הכנה לשירות הצבאי והיכרות עם הצבא עשויה לתרום לשרידות של בני
נוער אלו בצבא ולשיפור איכות שירותם .כמו כן ,נראה כי קיימת אי התאמה בין מנגנוני הבדיקה והמיון לצבא
לבין מאפייניהם של בני נוער בסיכון ,ויש לבחון אוכלוסיות אלו בכלים מיוחדים המתאימים לצרכיהן (שם).
במחקרה של לוי ( )2013על צעירים בסיכון הנמצאים בתום השירות הלאומי שלהם ,עלה כי אחד המניעים
לבחירה בשירות לאומי על פני שירות צבאי היה החשש מהמסגרת הצבאית שנתפסה כמאיימת ,חסרת גמישות
ומעוררת עימותים ,או כתוצאה מניסיון עבר לא מוצלח במסגרת צבאית .סיבות לחשש מקושי בהשתלבות
במערכת הצבאית כללו רקע משפחתי מורכב ודימוי עצמי נמוך .נמצא כי צעירים בסיכון שאינם מתגייסים
לצבא או מתקשים להשלים את שירות החובה שלהם ,נמצאו בעמדת נחיתות בהמשך חייהם בהשוואה
לעמיתיהם ששירתו בצבא (.)Kahan- Strabtzisky, 2005 in Levy, Benbenishty, & Refaeli, 2012
למרות קשיים אלו ,נטען כי הצבא מהווה הזדמנות להשתייך למסגרת נורמטיבית עבור קבוצות אוכלוסייה
מוחלשות ,וביניהן נוער בסיכון ,ואף מאפשר להשתלב בעתיד במסגרות לימודים ובשוק העבודה .השירות
הצבאי עשוי לספק הן רשת קשרים חברתית שיכולה לסייע להשתלבות עתידית ,והן לסייע בשיפור הביטחון
העצמי (משה שרר 1997 ,בתוך רבינוביץ' .)2009 ,מחקר שבחן את מידת הסיפוק ותפיסת העתיד בקרב צעירים
בסיכון הנמצאים בסוף השירות הלאומי ,מצא כי החוויות במהלך השירות תרמו באופן מובהק לניבוי הסיפוק
מהחיים ,וכי המשתנים שניבאו את תפיסת העתיד היו קיומה של בגרות מלאה והערכה עצמית גבוהה ( Levy,
.)Benbenishty, & Refaeli, 2012
מכל הנאמר לעיל ,נראה כי יש חשיבות לשילוב נוער בסיכון במסגרת צבאית ,אך ניכר שהתערבות מבעוד מועד
תוכל לסייע להצלחת התהליך .דרך אפשרית לסייע לבני הנוער בסיכון להתמודד עם קשיי השירות הצבאי,
ולהפיק את המרב משירות זה היא באמצעות מכינות קדם צבאיות.

מכינות קדם צבאיות
רקע ומטרות – המכינות הקדם צבאיות
המכינות הקדם צבאיות בישראל הוקמו "מתוך מגמה להכין את בני הנוער ,בוגרי מערכת החינוך ,לקראת
שירות מלא ומשמעותי בצה"ל ,לעודד התנדבות ליחידות קרביות ,ליחידות מובחרות ולמסלולי פיקוד וקצונה,
להעניק הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא ,לטפח מנהיגות צעירה ,להעשיר את
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עולמם הרוחני-ציוני ,להכשיר בני נוער הנוטלים על עצמם אחריות ,חדורי תחושת שליחות ,ונכונים לשאת
במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון ,החברה ,החינוך ועוד" (אתר משרד החינוך  -מכינות קדם
צבאיות .)2016 ,המכינות פועלות כתוכנית של עשרה חודשים לפני השירות הצבאי ומושתתות על שלושה
יסודות מרכזיים :לימודים ,עבודה קהילתית התנדבותית וחיים קבוצתיים (אתר מועצת המכינות הקדם
צבאיות .)2018 ,המכינות פועלות תוך שיתוף פעולה של משרד החינוך ,משרד הביטחון והצבא ולחניכיהן
מאושרת דחייה של השירות הצבאי (אתר משרד החינוך – מכינות קדם צבאיות .)2016 ,האגף הביטחוני-
חברתי במשרד הביטחון הוביל יוזמה של אימוץ המכינות הקדם צבאיות על ידי יחידות צה"ל וחייליהן על מנת
לחזק את הזיקה בין המכינות לצבא .במסגרת "אימוץ" זה ,החיילים מעבירים סדנאות שטח ומנהיגות
ואימוני כושר לחניכי המכינות ,והחניכים מבקרים ביחידות ובאתרים ביטחוניים (וורגן .)2008 ,בשנת 2013
החליטה מועצת המכינות לפעול לביסוס יעדים משותפים לבוגרי המכינות ,ומכינות שונות אף מפתחות
תוכניות המשך לבוגריהן במטרה למצות את הפוטנציאל האנושי הקיים בבוגרים ולממשו במסגרות התורמות
לחברה .זאת דרך יצירת תהליך שיוביל את בוגרי המכינות לבחור בחיי שליחות והגשמה בחברה ועידודם
להשתלבות בתחומי חינוך וחברה ,בשירות הציבורי והמוניציפלי ,בעמותות מגזר שלישי ועל ידי הקמת
קהילות באזורים מוחלשים .כל זאת ,תוך קיום פעילויות לשמירת קשר עם הבוגרים במהלך השירות הצבאי
ואחריו (בן ארי-אמזלג.)2015 ,
מחקר שבחן את מטרותיהן של חמש מכינות קדם צבאיות (בית ישראל ,נחשון ,אדרת ,רבין וימין אורד),
הנתמכות על ידי פדרציית ניו-יורק ,מצא כי כולן מחנכות למעורבות חברתית ולתרומה לקהילה; שואפות
לפיתוח והעצמה אישית של החניכים ומתמקדות בגיבוש זהות עצמית וחשיבה עצמאית ,בפתיחות לשונות
ובמודעות חברתית; מטרה נוספת היא הכנת החניכים לשירות משמעותי מתוך תחושת שליחות חברתית.
מרביתן מתייחסות להיכרות ולשילוב של מגזרים שונים בחברה ,ובעיקר המפגש והדיאלוג בין דתיים
וחילוניים ,אך גם מפגש בין עולים ממקומות שונים – ברית המועצות ואתיופיה; מרביתן גם מתייחסות
לפיתוח מנהיגות בקרב החניכים (הכהן וולף ,אמזלג-באהר ויפה-ארגז.)2006 ,
בדומה לכך ,ובהלימה למטרות המכינות הקדם-צבאיות ,במחקר שבחן תפיסות חניכים במכינות קדם צבאיות
בתמיכת קרן אבי חי ,נמצא כי המניעים העיקריים להצטרפות החניכים למכינות היו הרצון להתפתחות
אישית ,הרצון לתרום לחברה ולקהילה ,הזדהות כללית עם הרעיון של המכינה וההכנה לצבא (דושניק,
קלינברגר ופסקל.)2011 ,
בחמשת המכינות שהוזכרו לעיל נכללים כמה מרכיבים מרכזיים :לימוד עיוני בתחומים מגוונים שנעשה בדרך
כלל באופן שאינו פרונטלי אלא דרך סדנאות ,קבוצות דיון ,הרצאות אורח ,למידה בחברותא וכן הלאה; לימוד
חוויתי כמו טיולים ,מפגש עם קבוצות אוכלוסייה שונות ועיסוק בחיי הקבוצה על ידי שיחות קבוצתיות,
סדנאות של די נמיקה קבוצתית ועוד; תרומה לקהילה שמתרחשת באופן קבוע במהלך השבוע ,כשהפעילות
עצמה נבחרת בדרך כלל על ידי החניכים .במרבית התוכניות קיימת גם הכנה לצבא הכוללת הכנה פיזית והכנה
נפשית-רגשית ומתמקדת בין השאר בהעלאת המוטיבציה לשירות ,מפגש עם אנשי צבא ,ביקור בבסיסים
וכדומה .כן יש התייחסות לממד הניהול העצמי של החניכים במכינה בשילוב האחריות שלהם על תחומים
שונים (הכהן וולף ,אמזלג-באהר ויפה-ארגז.)2006 ,
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ב 1987-הוקמה המכינה הקדם צבאית התורנית הראשונה – מכינת "בני דוד" ביישוב עלי ,וב 1998-הוקמה
המכינה החילונית הראשונה (מכינה כללית) – מכינת "נחשון" ביישוב נילי (אתר משרד החינוך – מכינות קדם
צבאיות .)2016 ,במהלך השנים חל גידול במספרן של המכינות ,ובשנת הלימודים תשע"ז פעלו  47מכינות קדם
צבאיות ברחבי הארץ המוכרות על ידי משרד החינוך .בנוסף פועלות שבע מכינות הנמצאות בתהליך של הכרה.
בהתאם ,חל גידול במספר החניכים המשתתפים במכינות הקדם צבאיות ובתשע"ז השתתפו בהן  4,076חניכים
(וינינגר .)2017 ,מתוך המכינות  27מוגדרות כ'כלליות' ,ובהן נכללות גם מכינות מעורבות (לחילונים ולדתיים)
ו 20-מוגדרות כ'תורניות' (אתר מועצת המכינות הקדם צבאיות ;2018 ,אתר משרד החינוך – מכינות קדם
צבאיות( ,2016 ,וינינגר .)2017 ,למרות הגידול ,נראה כי הוא אינו נותן מענה לביקוש הקיים ,בעיקר למכינות
הכלליות (וינינגר.)2017 ,

הרחבת אוכלוסיית היעד של המכינות
מסתמן כי בשנים האחרונות קיימת מגמה להרחיב את האוכלוסייה אליה פונות המכינות ,וקיימות יוזמות
למכינות הפונות לתושבי הפריפריה ,לבוגרי בתי ספר "מקיפים" ולבני נוער המצויים בסיכון שהשתתפו פחות
בפעילות המכינות הוותיקות (אתר משרד החינוך – מכינות קדם צבאיות ;2016 ,וינינגר .)2017 ,בהקשר זה,
ביוני  2014נערך דיון בוועדת החינוך ,התרבות והספורט בכנסת שעסק בירידת מוטיבציה לשירות בצה"ל
ובאפשרות להגדלת היקף דחיות שירות במסגרת שנות שירות ומכינות קדם צבאיות .בדיון הועלתה חשיבותן
של המכינות הקדם צבאיות ותרומתן לבוגריהן ,לצבא ולחברה ,ובפרט – לבני נוער שאלמלא היו מגיעים
למכינות ,כלל לא היו מתגייסים לצבא או שהיו נושרים במהלך השירות .בנוסף ,צוינה המגמה להרחבת
אוכלוסיית היעד גם לנוער המגיע מעיירות פיתוח ומאזורים מוחלשים וחשיבותה ,שכן שנה מעין זו
משמעותית בשילובם בחברה ובצמצום פערים .זאת ,בניגוד לאוכלוסיית המכינות בעבר שהגיעה בעיקר
מיישובים חזקים ומבוססים .עלתה טענה כי יש לשקול תקציב דיפרנציאלי למכינות שיעודד דווקא הכנתם של
בני הנוער שלא היו מגיעים לצבא או לתפקידים משמעותיים לולא המכינות (ועדת החינוך ,התרבות והספורט
של הכנסת .)2014 ,בהמשך לנושא זה ,נטען כי  15%ממכסת דחיות הגיוס המאושרות על ידי האגף הביטחוני-
חברתי במשרד הביטחון בשיתוף עם אכ"א ,מיועדים בין השאר לקליטת חניכים מאוכלוסיות ייחודיות ,זאת
לצד קריטריונים נוספים .כך ,תינתן העדפה למכינות שייקלטו אליהן חניכים "טעוני העצמה ,עולים חדשים,
חניכים שמתגוררים ביישובים הנמנים עם אשכולות  5-1על פי המדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה וחניכים מאוכלוסיות שאינן חייבות בגיוס לצה"ל כגון בדואים ,נוצרים וחרדים" .אחד
מהאתגרים של מפעל המכינות כפי שנתפס בקרב גורמים במועצת המכינות הוא הרחבת הסיוע הכספי לשילוב
אוכלוסיות ייחודיות במכינות ,וביניהן נוער מוחלש .במשרד הביטחון רואים כאתגר את הגדלת מספר
החניכים מאוכלוסיות ייחודיות (וינינגר.)2017 ,
בהתאם לכך ,ועל אף שלמכינות מספר מאפיינים משותפים בסיסיים ,יש מכינות בעלות מאפיינים ייחודיים הן
מבחינת אוכלוסיית היעד והן מבחינת אופי המכינה .כך למשל הוקמה המכינה העומדת במרכז דוח זה הפונה
לנוער בסיכון ומשלבת יזמות בשוק העבודה; מכינת "גל" שאליה מגיעים חניכים ממגוון גיאוגרפי ,חברתי,
כלכלי ותרבותי נרחב – חניכים שהם בוגרי "מרכז מעשה" ,ארגון הפועל בקרב תושבי הפריפריה ובוגרי תנועת
"אחריי"; מכינת "ימין אורד" הפונה לנוער עולה ולנוער בסיכון ,בעיקר ליוצאי אתיופיה ובמקצת ליוצאי ברית
המועצות לשעבר; מכינה של "ימין אורד לבנות" המגיעות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית; מכינת "אחד
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משלנו" אשר חניכיה מגיעים מערי פריפריה ,כפרי נוער ופנימיות; מכינת "כרם אל" המיועדת לדרוזים; מכינת
"הררי ציון" הפונה לחרדים (ואינה מופיעה באתר משרד החינוך); מכינת "עטרת ירושלים" ,מכינה דתית
השמה דגש על גיוס חניכים מהפריפריה( 3אתר מועצת המכינות הקדם צבאיות ;2018 ,אתר משרד החינוך –
מכינות קדם צבאיות.)2016 ,
בנוסף על המכינות הקדם צבאיות ובהשראתן הוקמו תוכניות טרום צבאיות מקוצרות – מכינות אופק –
הפועלות שישה חודשים בלבד ,מקבלות תמיכה תקציבית ממשרד החינוך ואינן מוגדרות באופן פורמלי
כמכינות קדם צבאיות (וינינגר .)2017 ,תוכניות אלו פונות באופן מוצהר לבני נוער מקבוצות מוחלשות
מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית בישראל ומטרתן העצמת בני הנוער והכנתם לשירות צבאי ,לאומי או
אזרחי .על אוכלוסיית היעד של התוכניות ניתן ללמוד מתנאי התמיכה של משרד החינוך אשר דורש ,בין שאר
התנאים ,כי לגבי לפחות  60%מחניכי המכינות יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים :למדו במרכזי נוער –
מפתנים ,כפרי נוער ומעונות רשות חסות הנוער; למדו בבתי ספר בעלי מדד טיפוח  7ומעלה; למדו במסגרות
המיועדות לתלמידים שנשרו מבתי ספר אחרים; בוגרים של מסלולי קידום נוער; עולים ובני עולים;
מתגוררים ביישובים בעלי מדד טיפוח גבוה מ ;6-למדו במסגרות המיועדות לתלמידים בעלי קשיים כמו כיתת
אומץ ,כיתת אתגר וכיתת תל"ם; בעלי רישום או עבר פלילי; נשרו מהמסגרת הבית-ספרית; למדו לפחות
בשלושה בתי ספר במהלך לימודיהם התיכוניים; בודדים – ללא מסגרת משפחתית תומכת; עונים על הגדרת
ילדים בעלי צרכים מיוחדים (תקנת מבחני תמיכה .)2014 ,בין תוכניות אלו ניתן למצוא לדוגמה את רשת
המכינות שהקימה הסוכנות היהודית שבה פועלות כמה מכינות וביניהן מכינה המשלבת בין בני נוער ישראלים
ובני נוער יהודים מחו"ל ומכינה לצעירים מהפריפריה המטפחת מנהיגות צעירה (אתר הסוכנות היהודית,
 ,)2014ומכינת "אשר רוח בו" במצפה רמון הפונה לבני נוער בסיכון ,מהפריפריה החברתית והכלכלית בישראל
(אתר מכינת אשר רוח בו.)2016 ,

תרומת המכינות לבוגריהן
כאמור ,אחת ממטרותיהן של המכינות היא הכנה לשירות משמעותי בצה"ל תוך עידוד לשירות ביחידות
קרביות ובמסלולי פיקוד וקצונה .תרומת בוגרי המכינות הקדם צבאיות לצבא נבחנה במחקר של אבנשפנגר
( )2014באמצעות נתוני גיוס במהלך שמונה שנים ( )2008-2001על אודות שיעור המשמשים בתפקידים קרביים,
בתפקידי פיקוד זוטר ,ושיעור ההולכים לקצונה ובהמשך לשירות קבע (של הגברים בלבד) .נמצא כי ב2008-
 80%מבוגרי המכינות שירתו ביחידות קרביות ביחס ל 46%-מכלל המתגייסים (ו 77%-מבוגרי שנות שירות);
 36%מבוגרי המכינות השתלבו בפיקוד זוטר בדומה לבוגרי שנות שירות ולעומת  14%מכלל המתגייסים; 15%
מבוגרי המכינות השתלבו בקצונה בדומה לבוגרי שנות שירות ולעומת  7%מכלל המתגייסים .יחד עם זאת,
נמצא כי במהלך השנים  2008-2001חלה ירידה בתרומתם של הבוגרים לצבא בהיבטים אלו :ב 2001-השתלבו
 50%מבוגרי המכינות בפיקוד זוטר ו 26%-יצאו לקצונה .גם במספר המשרתים בשירות קבע ניכרה ירידה בין
השנים  2008-2005לעומת השנים ( 2004-2001אבנשפנגר.)2014 ,

 3כמו כן ,קיימות מכינות נוספות אשר לא מייחדות עצמן מבחינת אוכלוסיית היעד אך שמות דגש על נושאים ייחודיים מבחינה
תוכנית וערכית כמו יהדות חילונית ,חקלאות ,עבודת כפיים ועבודה ארכיאולוגית (אתר מועצת המכינות הקדם צבאיות ;2018 ,אתר
משרד החינוך  -מכינות קדם צבאיות.)2016 ,
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מחקר נוסף אסף נתונים על בוגרי מכינות הנתמכות על ידי קרן אבי חי בשנים  – 2013-2010שש שנים ועשר
שנים לאחר תום המכינה (במהלך השנים השתתפו במחקר בוגרים מ 15-5-מכינות) .המחקר מצא כי בקרב
בוגרי המכינה (גברים) כ 70%-75%-שירתו בתפקידי לחימה ,כ 65%-השתלבו בתפקידי פיקוד ,כרבע מהם
שירתו כקצינים וכרבע שירתו בשירות קבע .בקרב בוגרות המכינה (נשים) כ 45%-מהן שירתו בתפקידי הוראה,
הדרכה וחינוך ,כ 65%-מהן שירתו בתפקידים פיקודיים ,כ 20%-30%-שירתו כקצינות וכרבע שירתו בשירות
קבע .עם זאת ,מעניין לציין כי פחות מ 40%-דיווחו שהמכינה הכינה אותם פיזית לצבא (פסקל וקלינברגר,
 .)2013מחקר על בוגרי חמש מכינות אחרות מצא כי הבוגרים (כ )400-חשו שמימשו את שאיפותיהם במסגרת
השירות הצבאי כששירתו בתפקידי לחימה ,פיקוד וקצונה וכן בתפקידי חינוך והוראה (הכהן וולף ,אמזלג-
באהר ויפה-ארגז.)2006 ,
מטרה נוספת של המכינות היא טיפוח אזרחים מעורבים ותורמים לחברה .בקרב בוגרי המכינות הנתמכות על
ידי קרן אבי חי בין  54%ל 69%-מהבוגרים מתנדבים בבגרותם ,לפעמים או באופן קבוע (שש או עשר שנים
לאחר המכינה) .עוד עולה כי בין  20%ל 40%-מהבוגרים מעורבים פוליטית ברמה בסיסית עד גבוהה (פסקל
וקלינברגר .)2013 ,במחקר נוסף נמצא כי ההשתתפות במכינה קדם צבאית השפיעה על תפיסותיהם של
הבוגרים (בבדיקה של כשנה-שנתיים וכשמונה-תשע שנים לאחר סיום המכינה) הן מבחינת שינוי סדר
העדיפויות של הבוגרים תוך התמקדותם במחויבות חברתית ,רצון לשינוי חברתי ולצמצום פערים ,והן
מבחינת חיזוק תפיסות שכבר היו קיימות אצלם בעבר כמו סובלנות כלפי ה"אחר" .היבטים אלו באו לידי
ביטוי בהתנדבות הבוגרים ובעיסוקם בתחומי חינוך (הכהן וולף ,אמזלג-באהר ויפה-ארגז.)2006 ,
זאת בנוסף לתרומת המכינות בחיזוק הביטחון העצמי ,נטייה לגמישות מחשבתית ופחות קונפורמית וכן רצון
להיכרות עם מגוון אנשים ,כמו גם יצירת קהילה הנבחנת מסביבתה .הבוגרים ראו בתקופת המכינה חוויה
משמעותית ,מקדמת וחיובית (שם) .בוגרי מכינות ציינו ,לאחר שש ועשר שנים מסיום המכינה ,כי היא תרמה
להם ביותר בתחומים הבאים :מוטיבציה לשירות צבאי איכותי ומשמעותי ,מוטיבציה לעסוק בפעילות
קהילתית-חברתית ,היכרות עם קבוצות ,קהילות ורבדים שונים של החברה ,מוטיבציה לעסוק בפעילות
התנדבותית ,מוכנות לשירות הצבאי והיכרות עם נופי הארץ ואתריה (פסקל וקלינברגר.)2013 ,
יחד עם זאת ,מחקר על המכינות הצביע על הבדל בשינוי שחווים בוגרים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי גבוה
ונמוך – אלו המגיעים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך מוכוונים יותר להתפתחות והעצמה אישית מאשר לפיתוח
מנהיגות ושאיפות של מעורבות חברתית והתנדבות בעתיד (הכהן וולף ,אמזלג-באהר ויפה-ארגז.)2006 ,
הרחבת הפנייה של המכינות לאוכלוסיות מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית בישראל מהווה את אחת הדרכים
המוצעות להרחבת השילוב בין המגזרים השונים בחברה ,לשילוב אוכלוסיות מוחלשות בחברה ואף להבאתן
ללקיחת חלק מרכזי בה (שם).
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שאלות המחקר המרכזיות
מחקר ההערכה נועד לבחון את השאלות הבאות:
 .1איתור ,גיוס והכנה למכינה – מיהם המועמדים המגיעים למיון? כיצד מתקיים תהליך האיתור והגיוס?
 .2שנת המכינה – האם המכינה עומדת ביעדיה? איזו השפעה יש לשנה זו על החניכים?
 .3השתלבות בצבא – באילו תפקידים השתלבו חניכי המכינה בצבא? מהן תוכניותיהם לעתיד? האם ,ואם כן,
מהי ההשפעה של שנת המכינה על תפיסותיהם של בוגריה כלפי עתידם?
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מתודולוגיה
מחקר ההערכה נמשך כשלוש שנים ובמהלכו נאספו נתונים רבים – כמותיים ואיכותניים – במגוון כלי מחקר.
הרכיבים הכמותיים נאספו בעיקר מחניכי מחזורים ב' (תשע"ה) ו-ג' (תשע"ו) והרכיבים האיכותניים – מכלל
המחזורים.

כלי המחקר
 .1שאלון עמדות למועמדים – הממצאים המובאים בדוח זה עסקו בסיבות שבגינן רצו המועמדים להצטרף
למכינה .את השאלונים מילאו  78מועמדים שהשתתפו בתהליכי הגיוס למחזורים ג' ו-ד'.
 .2שאלון עמדות לחניכי המכינה – השאלונים עסקו בהתנהלותם של החניכים במכינה ובתפיסותיהם לגביה
וכן בעמדות שונות כלפי עצמם .שאלון העמדות הועבר לחניכי מחזורים ב' ו-ג' בשלושה מועדים שונים:
בתחילת שנת המכינה ( ,)N=43באמצע שנת המכינה ( )N=32ובסופה ( .)N=27סולם התשובות נע בין -1
כלל לא מסכים ל 5-מסכים במידה רבה מאוד .לצורך הצגת הממצאים קובצו דרגות ההסכמה לשלוש
קטגוריות 1 :ו – 2-נמוך;  – 3בינוני;  4ו – 5-גבוה.
על מנת לבחון תהליכים כלליים במכינה ,אוחדו תשובות שני המחזורים מתוך הנחה שחוויית החניכים
בשני המחזורים דומה .יחד עם זאת ,נבחנו הבדלים בתשובות שני המחזורים בתחילת שנת המכינה .4כמו
כן ,בשל מספר לא רב של חניכים ,בעיקר בסוף שנת המכינה ,למרות איחוד המחזורים ,לא ניתן לבצע
ניתוחים סטטיסטיים מורכבים כמו ניתוחי גורמים וניתוחי שונות.
 .3ראיונות עם חניכים – על מנת ללמוד על חוויית החניכים במכינה ,על השינוי שעברו ,על תרומתה של
המכינה ,על מוכנותם לצבא ,על האתגרים בהם נתקלו והנקודות לשיפור בשנת המכינה הבאה ,נערכו
ראיונות עם חניכים שונים – ארבעה ראיונות עומק עם חניכים ממחזור ב' בתחילת השנה ובסופה (אותם
ראיינו גם כשנה וחצי לאחר תום המכינה) ושני חניכים ממחזור ג' בסוף השנה.
 .4קבוצת מיקוד לחניכי המכינה – במהלך שנות המכינה התקיימו קבוצות מיקוד עם חניכים (מחזור ב',
מחזור ג' ומחזור ד') על מנת להרחיב את ההיכרות עם חוויית החניכים תוך כדי דיון קבוצתי.
 .5ראיונות וקבוצות מיקוד עם מדריכים – במהלך שנות המכינה נערכו ראיונות או קבוצות מיקוד עם
מדריכים (שלושה מדריכים בקבוצת מיקוד בתשע"ה ,שני ראיונות בתשע"ו ,שתי מדריכות בקבוצת מיקוד
בתשע"ז) .הראיונות וקבוצות המיקוד עסקו בשנת המכינה ובהתנהלות החניכים בה ,בתהליך שעברה
המכינה ובשינויים שחלו בה ,באתגרים ,בהצלחות ובנקודות לשיפור.

 4במספר היגדים מצומצם נמצאו הבדלים משמעותיים בבחינת גודל אפקט (.)Cohen’s d
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 .6ראיונות עם הורים – על מנת ללמוד על נקודת המבט של הורי החניכים לגבי השנה שילדיהם עברו
במכינה ,הועברו שאלונים להורים בתשע"ה – בסוף שנת המכינה .אם אחת השיבה על השאלון בכתב
וארבעה הורים נוספים נשאלו טלפונית .בתשע"ז נערכו ראיונות טלפונים עם שני הורים נוספים.
 .7שיחות עדכון דו-חודשיות עם צוות המכינה – 5במהלך השנה התקיימו שיחות שוטפות עם צוות המכינה
לצורך עדכון בהתנהלותה השוטפת ובתהליך האיתור והגיוס וכן להעלאת אתגרים ושינויים במידה והיו.
בתום כל שנת פעילות נערכה שיחת סיכום עם נציג מצוות המכינה.
 .8מסמכים שנכתבו על ידי צוות המכינה – נאספו מסמכים שנכתבו על ידי צוות המכינה כמו קריטריונים
למיון חניכים ודוחות מסכמים מהם נלקחו נתונים לדוח זה.
 .9מסד נתונים – בתשע"ה נבנה מסד נתונים המותאם לצרכי המכינה הכולל נתוני נוכחות של החניכים
בפעילויות ,הן ברמת החניך והן ברמת כלל הקבוצה .מסד זה משמש את המכינה ככלי עבודה שוטף עם
החניכים .בנוסף ,נאספו נתוני הרקע של החניכים הכוללים ,בין השאר ,התייחסות למצבם הסוציו-
אקונומי ,רקע משפחתי ומסגרות הלימוד מהן הגיעו.
 .10שאלון בוגרים – השאלונים עסקו בשירותם הצבאי של הבוגרים ובעמדתם לגביו ,בתפיסתם לגבי תרומתה
של המכינה ובעמדות שונות של המועמדים כלפי עצמם וכלפי עתידם .הבוגרים נתבקשו להשיב על שאלון
עמדות לאחר כשנת שירות אחת בצבא ,לאחר כשנתיים או לאחר כשלוש שנים .יש לציין שהיה קושי לקבל
את תשובותיהם ,אך התקבלו תשובות מ 18-בוגרים בסך הכול שמילאו את השאלון בתשע"ו או בתשע"ז –
חמישה בוגרים ממחזור א' ,שמונה חניכים ממחזור ב' וחמישה ממחזור ג'.
 .11ראיונות עם בוגרים – כשנתיים לאחר תום המכינה עבור מחזור ב' ,נערכו ראיונות עם ארבעה בוגרים
ממחזור זה (שני בנים ושתי בנות) שרואיינו גם במהלך שנת המכינה על מנת לבחון את תפיסותיהם על
התהליך שעברו במכינה ,על תרומת המכינה ועל שירותם הצבאי.

ניתוח נתוני המחקר
הממצאים הכמותיים שהתקבלו מהשאלונים נותחו באמצעות תוכנת  SPSSבשימוש בפרוצדורות סטנדרטיות
של סטטיסטיקה תיאורית.
ממצאי הראיונות וקבוצות המיקוד נותחו על פי הגישה האיכותנית ונערך ניתוח תוכן תמטי לכלל הנתונים
שנאספו.
מגבלות המחקר :חשוב לציין כמגבלה של המחקר את היעדרה של קבוצת השוואה .לא נמצאה קבוצת
השוואה בעלת מאפיינים מתאימים (דומים ו/או במספרים מספקים) ולכן לא ניתן להשוות את התהליך שעברו
החניכים ביחס לכאלו שלא השתתפו בשנת מכינה או לחלופין השתתפו במכינה אחרת.

 5מכאן ואילך כאשר יצוין צוות המכינה ההתייחסות תהיה למנהלת המכינה ולרכז החינוכי.
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חלק א' :תהליך האיתור ,הגיוס והמיון למכינה
איתור החניכים והפרופיל שלהם
השלב הראשון של גיוס מחזור חניכים למכינה כולל איתור של מועמדים פוטנציאליים .במהלך ארבע השנים
הראשונות לפעילות המכינה ,התרחב תהליך האיתור והשתכלל וזאת במטרה להגדיל את מספר החניכים
במכינה בכל שנה .בתשע"ו לקראת איתור וגיוס מחזור ד' (שהתחיל את המכינה בסוף אוגוסט  )2016נקט צוות
המכינה במספר דרכים לאיתור ולגיוס מועמדים :א .פנייה למוסדות חינוך ,ביניהם בתי ספר מקצועיים
וטכנולוגים (כגון בתי ספר של העמותה החינוכית) ,מפתנים ,פנימיות השייכות למנהל לחינוך התיישבותי
ועליית הנוער ,ופנימיות ומוסדות הפועלים תחת משרד הרווחה .לאחר הפנייה למוסדות ,צוות המכינה הגיע
אל התלמידים והציג בפניהם את המכינה; ב .הצגת המכינה בפני גורמי רווחה בקהילה על מנת שיפנו
מועמדים רלוונטיים עמם הם נמצאים בקשר; ג .פנייה למועמדים באמצעות הצבא .ההגדרה שניתנה לצבא
לשם זימון מועמדים רלוונטיים היא פנייה למועמדים לשירות ביטחון שהם בוגרי בתי ספר מקצועיים,
מח"טים (מרכז חינוך טכנולוגי) ,ברנקו וייס ,מפתנים ,ובוגרים מרשתות עמל ואורט.
בתשע"ז (באיתור ובגיוס מחזור ה') המשיך צוות המכינה להעמיק את הקשרים עם המוסדות השונים ועם
גורמי רווחה בקהילה .המכינה הפכה למוכרת יותר בקרב מוסדות וגורמים מפנים שהחלו להפנות מועמדים
מיוזמתם .יחד עם זאת ,בשנה זו פסק מסלול הפנייה למועמדים דרך הצבא שכן מכינות נוספות חפצו בשירות
זה והדבר הציב בעיה ,שכן הצבא לא יכול לספק את השירות לכולם ובהינתן זאת לא ראה לנכון לספק אותו
רק לחלק מהמכינות.
כך ציין נציג צוות המכינה את תהליך ההתבססות של גיוס המועמדים:
יש לנו רשת לא קטנה חברתית של הרבה הרבה כתובות שכבר פונות אלינו בבקשות להגיע אליהם ,שזה דבר מאוד
משמעותי ]...[ .הרבה יותר מפה לאוזן מגיעים אלינו ,שזה גם דבר מאוד משמעותי .זאת אומרת שאני לא רק הולך
ומכתת את רגליי ממסגרת למסגרת ,אלא כבר מכירים אותנו ,כבר שמעו עלינו ,כבר מבקשים ממני להגיע ,אני כבר
יכול להרשות לעצמי לפעמים לעשות סדרי עדיפות באיזה מסגרות יותר מתאימות לי ואיזה מסגרות פחות
מתאימות לי להגיע (תשע"ז).

פרופיל החניכים בדיוני ועדת ההיגוי
בוועדת ההיגוי שליוותה את המכינה בשנותיה הראשונות עלה רבות הנושא של גיוס ואיתור מועמדים
המתאימים למכינה ובעיקר סביב השאלה – מהו פרופיל החניכים הרצוי? במהלך הדיונים הועלו שאלות
העוסקות במידה שבה החניכים מצויים תחת ההגדרה של נוער בסיכון ובאיזה מיקום על רצף זה הם נמצאים.
חלק מהמשתתפים סברו כי יש לפנות לשכבת תלמידים חזקה יחסית בבתי ספר מקצועיים ,ולעומתם היו
שסברו שיש להרחיב את הפנייה לטווח רחב יותר של בני נוער העונים על ההגדרה של נוער בסיכון ,ולהציע
את המכינה כמענה להשתלבותם העתידית בצבא ובחברה .עוד עלה בהקשר זה כי יתכן שהדרישות (הגבוהות)
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שמציבה המכינה לחניכים ,החל מהשבוע הראשון ,עשויות מלכתחילה לסנן בני נוער שהמכינה למעשה מיועדת
להם.
לאחר דיונים רבים ,ולאחר שצוות המכינה הרחיב מאוד את פעילותו בתהליך האיתור של מחזור ג' ואילך,
נראה כי המכינה הצליחה לפנות לקהל יעד רחב יותר ולפרופיל של חניכים שעשויים להיתרם ממנה.
מדבריהם של שותפי המכינה ,עם תום המחקר ,ניתן ללמוד כי למרות הרחבת תהליכי האיתור ופנייה למגוון
נרחב יותר של חניכים ,עדיין אין הסכמה חד משמעית בנושא זה – אחד השותפים הביע חוסר שביעות רצון
מכך שתלמידי בתי הספר המקצועיים מעורבים פחות וכן מהפנייה לאוכלוסייה חלשה יותר מזו המתוכננת:
המכינה בסופו של דבר לא הולכת בכיוון שאנחנו חשבנו עליו מלכתחילה [ ]...כגורם שלוקח תלמידים בינוניים
ומעלה אצלנו [בבתי ספר מקצועיים] ,שמלכתחילה זאת אוכלוסייה לא פשוטה ,מגיעה משכבות אוכלוסייה לא
מחוזקות ,ולהעצים אותם במקביל למה שעושות מכינות קדם צבאיות לאוכלוסיות יותר חזקות [ .]...המכינה ,גם
בגלל [ ]...קשיי גיוס של תלמידים ,וגם מסיבות אחרות וגורמים שונים שמשכו לכיוונים שונים ,הפכה להיות בעצם
שנת קלט לבני נוער לתוך שיקום [ .]...אנחנו בהחלט מעדיפים את הרעיון הראשוני לקחת בוגרים שגם יש להם רקע
מקצועי ,וגם יש להם בסיס שמאפשר לתת להם כלים של הובלה ,של יכולת יותר חזקה ]...[ .שזה לא המצב כרגע
(נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,לשעבר ממשרד הכלכלה).

עם זאת ,הוא מכיר בחשיבותה של המכינה ופנייתה לבני הנוער שאליהם היא פונה בפועל:
אנחנו מבינים שהמכינה עושה עבודה חשובה וזה חלק מהמענים שאנחנו נותנים לבני נוער ,ואנחנו נראה לגבי
ההמשך לגבי התאמות יותר רלוונטיות גם לאוכלוסייה שלנו (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים,
לשעבר ממשרד הכלכלה).

לעומתו ,שותפים אחרים סבורים שהרחבת גיוס החניכים ולמידה מהדיונים שהתקיימו ,הובילו לפנייה
ממוקדת יותר לחניכים בעלי פרופיל המתאים למכינה.
ניסיתי [ ]...לכוונן את זה ולדייק כמה שיותר לאוכלוסייה באמת נזקקת ,שיש לה פחות הזדמנויות להגיע למכינות
הרגילות שנפוצות היום בארץ ]...[ .אני חושב שהיום ,במחזור האחרון במיוחד ,זה הגיע לידי זה שהמאפיינים של
האוכלוסייה הלכו יותר ויותר לכיוון של התאמה לאוכלוסייה שמבחינתנו כמשרד אנחנו מופקדים עליה ,וזה באמת
הצעירים שצריכים את הסיוע ואת העזרה להמשיך ולהשתלב (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים).
בנוער הזה שלא מצא ורוצה – יש שם את עניין המוטיבציה ,אבל גם של המקומות הקשים שמהם הם הגיעו .אני
חושבת שהסיפור הוא לא לשנות את אוכלוסיית היעד או לדייק אותה יותר ,אלא לדייק אותנו כרלוונטיים אליה
(נציגת העמותה החינוכית).
זה מתחיל להתחדד שהם לא יוכלו לקחת ילדים קשים מידי ,אז הם סתם היו נכשלים [ .]..היו צריכים למצוא את
הילדים שאמנם הם מאוד בסיכון ,אמנם שאנחנו דואגים מה יהיה עם עתידם ]...[ ,למשל בעיות התנהגותיות קשות
מדי הם ראו שהם לא יכולים להתמודד איתם .אז זה לא כלי לכולם .גם זה אני חושבת שהתחדד מאוד בזמן
המיונים והנשירות והבדיקות ,והכול .אני חושבת שזה פרויקט יפיפה (נציגת הביטוח הלאומי).

גם בצוות המכינה התייחסו לפרופיל החניכים המגיעים למכינה ולאן המכינה מכוונת באיתור החניכים:
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כל שנה יש לנו מכל סוגי החניכים שיש בישראל ,אבל באופן ספציפי אנחנו יותר מגייסים אוכלוסיות ]...[ ,במקומות
שמראש לא היו מציעים להם ללכת למכינות [ ]...אנחנו לא הולכים לגייס אותם במקומות שלכאורה יותר נחשבים
לאליטה של החברה .אנחנו הולכים לגייס במקומות שאף אחד לא היה מגיע אליהם ]..[ .הם הרבה יותר מורכבים
משנה לשנה ,יש יותר ילדים עם בעיות ,עם קשיים וזה בסדר [ ]...במובן שיש איזושהי מטרה של המכינה ואנחנו
מנסים לעמוד בה [ ]...יש הבנה כזו שבכל מקום בחברה הישראלית יכולים להיות מנהיגים ויכולים להגיע אנשים
מובילים (מדריכה ,תשע"ו).
כאן נותנים איזושהי הזדמנות באמת מדהימה ,מדהימה וייחודית לכל מגוון הרמות של הקושי ,של ילדים שמגיעים
באמת מתה ומות שונים .גם כשאני אומרת לך שמגיעים ילדים ,שעל פניו זה נראה מצפון תל אביב ומבתי ספר
רגילים ,היו גם כאלה השנה ,אבל כשאתה נכנס טיפה ומכיר קצת יותר לעומק ,טיפה יותר לעומק ,רק בהצצה
הראשונית ,אתה מבין שזה לא ילד פשוט ,זה לא ילד רגיל ,הוא לא בנורמה (עובדת סוציאלית ,תשע"ז).

גיוס ,מיון וקליטת החניכים
המשך התהליך ,הכולל גיוס ומיון של המועמדים ,מורכב מכמה שלבים שגם הם עברו דיוק במהלך שנות
המכינה והוטמעו בגיוס מחזורים ד' ו-ה':
שלב א'
ימי חשיפה חד יומיים – החל מגיוס מחזור ד' ,בחודשים דצמבר-פברואר ,מתקיימים ימי חשיפה והיכרות.
בעבר נערכו ימי גיבוש דו-יומיים ,ועל פי צוות המכינה המעבר למפגשים חד-יומיים הוביל למספר גדול יותר
של מועמדים – נראה כי השינוי תואם יותר את ציפיות המועמדים מחד ,ועונה על צרכי צוות המכינה להיכרות
איתם מאידך.
ימי החשיפה ,שחלקם מודרכים על ידי חניכי המכינה ,כוללים הרצאה על מהותה של מכינה קדם צבאית
ומדוע כדאי להצטרף אליה ,סדנת אאוטדור ,סיור במכינה ,אימון ושיחה על המכינה .בשלב הזה ,כל מועמד
המעוניין להצטרף למכינה חותם על דחיית שירות.
שלב ב'
גיבושון – בהמשך מתקיים גיבושון במכינה בהדרכה משותפת של חניכים ומדריכים .במהלך הגיבושון נחשפים
המועמדים באופן מעמיק לחיי היומיום במכינה כדוגמת השתתפות בבית המדרש ובהכנה לצה"ל ,ומתנסים
בחיים בקבוצה.
סוף שבוע קבוצתי של המועמדים שבו עוסקים בהרחבה ,בין השאר ,בתחום העבודה ואף מתנסים בכך בפועל.
טיול קבוצתי בן שלושה ימים הנערך בקיץ וכולל סמינר ,היכרות וגיבוש וטיול בשטח.
אסיפת הורים המתקיימת בשיתוף העובדת הסוציאלית וביקורי בית.
שלב ג'
בתחילת ספטמבר מתקיים שבוע קטיף המהווה את סמינר הפתיחה של המכינה.
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הקריטריונים למיון החניכים אותם בוחן צוות המכינה כוללים:


מועמד הלומד במוסדות החינוך הבאים :בתי ספר מקצועיים ובתי ספר של העמותה החינוכית; במסגרות
פנימייה של הרווחה או של חסות הנוער (בתוכם הוסטלים ,פנימיות של הרווחה ,מועדוניות ,בתי חוסים,
עמותת צהל"ה ,תוכנית "מחסות לעצמאות") ,ובפנימיות של המנהל לחינוך התיישבותי.



מועמד בר גיוס ,מי שאין לו פטור מגיוס( 6מועמדים שאינם ברי גיוס יבחנו כל אחד לגופו).



מועמד בעל כישורים חברתיים ומיומנויות תקשורת – כישורים ומיומנויות הבאים לידי ביטוי ,בין השאר,
ביכולת לשבת בשיחה אישית וקבוצתית ,לקיים דיאלוג ,להביע עמדה ,בעל הסתגלות חברתית תקינה ,בעל
השפעה חיובית על הקבוצה ,בעל יכולת להתחבר לאנשים ,אדם פתוח .נבדק במהלך המפגשים על ידי צוות
המכינה.



מועמד בעל יכולת קוגניטיבית נורמטיבית – (ללא פיגור שכלי ,הפרעות קוגניטיביות או הפרעות נפשיות).
נבדק במהלך המפגשים על ידי צוות המכינה.



מועמד בעל מוטיבציה ורצון להשתתף במכינה  .נערך ריאיון על ידי צוות המכינה וכן נבדק דרך רמת
ההשתתפות בפעילויות בתהליך הגיוס.



מועמד שעבר את תהליך הגיוס למכינה ,כלומר השתתף בשלבי הגיוס השונים כמו ימי היכרות ,גיבושון
וסופי שבוע במכינה.



מועמד שאין נגדו אישום בעבירת מין .המידע מתקבל מפרטי הרקע/תיקים פלילים ודרך קשר עם גורמים
בקהילה.



מועמד שיש לו תיק פלילי בשל אלימות קשה או סחר בסמים יבחן באופן פרטני בהתאם לתפקודו בתהליך
הקליטה למכינה.



מועמד שיש לו בית לחזור אליו בסופי השבוע ובחופשות .מידע זה מתקבל לרוב מהחניכים או מגורמים
שמלווים אותם במסגרות השונות.

 6פטור מגיוס ניתן בשל מגוון סיבות ביניהן פטור על רקע נפשי ,פטור על רקע רפואי ופטור על רקע פלילי.
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להלן המודל המעודכן לשנת תשע"ז של שלבי האיתור ,הגיוס והמיון של מועמדים למכינה:
איור  :1שלבי האיתור ,הגיוס ,המיון והקליטה למכינה

איתור חניכים

גיוס ,מיון וקליטה
שלב א'

גיוס ,מיון וקליטה
שלב ב'

מסלול :1

גיבושון

פנייה של המכינה לבתי
ספר/פנימיות/מסגרות
של הרווחה והגעה לימי
חשיפה

היכרות והתנסות
בפעילויות המאפיינות
את המכינה

מסלול :2
הצגת המכינה בפני אנשי
מקצוע על מנת שיפנו
חניכים
מסלול :3
הפניית מועמדים על ידי
גורמים שנחשפו
למכינה :מוסדות ,אנשי
מקצוע ,חניכים לשעבר

יום היכרות וחשיפה חד
יומי
מודרך בחלקו על ידי
חניכים וכולל הסבר על
המכינה ,מדוע להגיע
למכינה קדם צבאית
ופעילות מעולם המכינה

סמינר סוף שבוע
במכינה

גיוס ,מיון וקליטה
שלב ג'

שבוע פתיחה למכינה
(קטיף)

ביקורי בית ואסיפת
הורים

טיול קבוצה

מדברי צוות המכינה עולה כי הם עוברים תהליך של התמקצעות בנושא וכי הם למדו מהו לוח הזמנים
המתאים במהלך השנה לפנייה למועמדים ולביצוע שלבי הגיוס השונים:
מבחינת הזמנים אנחנו יודעים יותר להכות בברזל ,משנה לשנה אנחנו יותר מתמקצעים בסיפור הזה של הזמן שבו
צריך להתחיל את תהליך הגיוסים ,זה חלון זמן מאוד משמעותי [ ]...שלמדנו לעשות גם ביחס לימי חשיפות
והסמינרים ,לכל המפגש של החניכים במהלך הקליטה ]...[ .מתי השלב שבו הם מאוד נענים לסיפור של המכינות.
[ ]...עדיין יש לנו את נפילת המתח ביוני-יולי ,שמסתיימת שנת הלימודים ,שאז הם כזה בבלבול והם לא בטוחים מה
הם כן רוצים ומה הם לא רוצים ,יש לנו אז ירידה בדרך כלל במספרי החניכים .מצד שני יש גם עלייה בכל אלה
שאמנם אין להם עדיין דחיית שירות ,אבל רוצים להגיע למכינה (תשע"ז).

לצד זאת ,צוין כי צוות המכינה דייק את האופן שבו הוא מציג את המכינה והדבר השפיע גם על מאפייני
החניכים שמגיעים ,תרם לתיאום ציפיות וליצירת קבוצה מאוזנת.
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בתהליך הקליטה אמרנו יותר מי אנחנו ומה באנו לעשות [ ]...אנחנו מכינה קדם צבאית למנהיגות ועולם העבודה,
ואנחנו מבקשים לעשות שינוי חברתי כולל בחברה הישראלית דרך החינוך ודרך עולם העבודה ]...[ .יש גם את תהליך
הלמידה הפנימי שלנו שמאפשר לנו להתמודד עם מקרי קצה יותר קשים ]...[ .החניכים ברגע שברור להם יותר למה
הם מגיעים ,אז אין את האכזבה ויש את התיאום ציפיות ,ואז ההתמודדות היא על מה שאנחנו באמת ולא על בסיס
מה שהחניכים חושבים שהם הגיעו וזה לא נכון (תשע"ז).

צוות המכינה ציין שגיוס המועמדים ,ובעיקר מניעת נשירתם עד תחילת שנת המכינה ,עדיין מהווה אתגר.
לשם כך ,ובמטרה להצליח ולשמר את החניכים ,אנשי הצוות שומרים על קשר אישי עם המועמדים ,נקבעו
פעילויות כאחת לחודש על מנת לשמור על רצף מפגשים ונשלח להם לוח זמנים מפורט לפעילויות עד סוף
השנה.
הן צוות המכינה והמדריכים והן החניכים התייחסו לכך שחניכי המכינה לוקחים חלק פעיל בתהליך הגיוס
ובהדרכת המועמדים ,וניכר כי עבור החניכים מדובר היה בחוויה משמעותית ומעצימה וכי לתחושתם הם
תרמו לגיוס.
את החניכים שמגיעים השנה ,אנחנו הדרכנו אותם – החניכים של השנה .אנחנו עשינו את המיונים הראשונים וזה
היה מדהים .זה היה לבוא ובאמת לראות שיש כבר המשך ולבוא ולהגיד להם – אתם אמורים להשתנות ,זאת
עומדת להיות השנה הכי משוגעת בחיים שלכם .ולבוא ולהראות להם בתמצית של התמצית מה הם עומדים לחוות
ולראות שהם מוקסמים מזה ולראות שגם יש כאלה שלא מסכימים ,ולראות שיש מלא דעות ,ולהבין שאת לוקחת
כאילו קצת מהחברה הישראלית שמגיעה [ ]...ויוצאת אחרת – שונה יותר ,טובה יותר ,מבינה יותר ,עם עיניים
פקוחות; איך שאנחנו מעבירים להם את זה ,בגלל זה הם חותמים הרבה (ריאיון עם חניכות ,תשע"ו ותשע"ז).

המועמדים למחזורים ג' ו-ד' ציינו את הסיבות להצטרפותם למכינה בשאלון עמדות.
תרשים  :1סיבות להצטרפות למכינה ()N=78
68%
54%

45%
27%

להתנסות בדברים
חדשים

לדחות את הצבא
בשנה ולהכין את
עצמי טוב יותר
לקראת השירות

לפתוח אפשרויות להתנסות בעצמאות
מחוץ לבית
נוספות לתפקידים
בצבא

26%

לקחת פסק זמן
להתבגרות

מהתרשים עולה כי הסיבה העיקרית לרצון להצטרף למכינה היא התנסות בדברים חדשים .סיבות מרכזיות
נוספות הן דחיית הצבא והכנה לשירות ופתיחת אפשרויות נוספות בצבא.
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חניכי מחזורים ב' ו-ג' התייחסו בתחילת שנת המכינה לתהליך ההכנה והגיוס.
תרשים  :2הכנה למכינה

79%

הרגשתי בנוח לשאול שאלות כדי לקבל מידע 12% 10%
קיבלתי פרטים על המסגרת
בה של המכינה ועל 19% 10%
התנאים
הכרתי את המדריכים ואת אנשי הצוות שילוו אותי
במכינה

17%

הכרתי את חבריי למכינה

18%

התייעצתי עם הוריי לגבי הצטרפות למכינה
ההורים עודדו אותי להצטרף למכינה
התייעצתי עם חברים לגבי הצטרפות למכינה
חבריי עודדו אותי להצטרף למכינה

גבוה

בינוני

71%
62%

21%
28%

33%
24%

55%
52%

14%
26%

38%
31%

50%
48%

14%

38%

31%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4

נראה כי בתהליך המיונים מרבית החניכים הרגישו נוח לשאול שאלות ,קיבלו מידע על המכינה והכירו את
הצוות ,וכי עבור מרביתם החברים לא מהווים גורם משמעותי בהחלטותיהם לגבי הצטרפות למכינה.

דרכים לשימור תהליכי האיתור והגיוס למכינה ולשיפורם
בבחינת מספר החניכים שהתחילו את שנת המכינה ,ניתן לראות שהמאמצים השונים שננקטו להרחבת תהליך
האיתור והגיוס ולדיוקו נשאו פרי ונמצא גידול במספר החניכים המתחיל את המכינה מדי שנה.
לוח  :1מספר החניכים שהחלו את המכינה על פי מחזורים
מספר חניכים
בתחילת השנה

מחזור א'

מחזור ב'

מחזור ג'

מחזור ד'

מחזור ה'

15

25

35

36

38

26

אחד הנושאים שעלה כטעון שיפור ,הן מצד צוות המכינה והן מצד אחד השותפים ,הוא הצלחה בגיוסם של
תלמידים בוגרי בתי ספר מקצועיים .בתי ספר אלו מעודדים את תלמידיהם להמשיך לשנות לימוד י"ג ו-י"ד
והפנייתם למכינה מנוגדת למטרה זו .על כן ,קיים עדיין קושי בגיוסם של בוגרי בתי ספר אלו.
אחת הסיבות שהמכינה לא קולטת הרבה תלמידים בוגרי המערכת שלנו ,היא בכך שבתי הספר ראו בה תחרות
להיצע של כיתות המשך בבית הספר .אני חושב שהיום הנושא הזה של תחרות ירדה ,וגם מהסיבה הזאת וגם
מסיבות אלו ואחרות אפשר לקלוט תלמידים כאלה אשר זקוקים לחיזוק הזה .אני חושב שהיום זה זמן נכון למכינה
לבדוק מחדש מיהו החניך ,מיהו המועמד שאליו צריך לשאוף (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים,
לשעבר ממשרד הכלכלה).

היבט נוסף ,שצויין על ידי נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ועל ידי צוות המכינה הוא
הצורך להמשיך לתחזק ולהרחיב את הקשרים עם גורמי קהילה ומוסדות רלוונטיים (למרות השיפור במהלך
השנים) ,וכן החשיבות במעורבותה של העובדת הסוציאלית במהלך כל שלבי האיתור והגיוס:
הידוק הקשרים עם מחלקות הרווחה למיניהן וגם הגורמים הנוספים שישנם במערכת ,שהם בסופו של דבר מפנים
את הצעירים למכינה ,ואם זה לשכות הרווחה ,פנימיות הרווחה ,שיש לא מעט ,ויש בתוכן לא מעט צעירים שיכולים
באמת להסתייע במכינה כזאת [ ]...עובדת סוציאלית אשר עובדת עם בני נוער יודעת שיש לה מבול של ההפניות שלה
לכל מיני מקומות .יש לה את המכינה זמינה ויש לה כתובת ]...[ .יש לה את ההיכרות האישית עם הנציגים של
המכינה ,עם המכינה עצמה .זאת אומרת לתחזק את הקשרים האלה לאורך זמן ולהרחיב אותם ]...[ .אין תחליף
למה שאנחנו קוראים ,ה"איתור האקטיבי" [ ]...כשהאיתור הוא יזום אז הוא יותר ממוקד באוכלוסייה המתאימה
למכינה (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים).

לסיכום ,ניתן לציין מספר גורמים משמעותיים שסייעו להגדיל את מספר החניכים המתחילים את המכינה וכן
לגייס מועמדים מתאימים יותר במהלך השנים:
איור  :2גורמים משמעותיים בתהליך האיתור והגיוס למכינה

דיוק בהצגת
המכינה ליצירת
תיאום ציפיות
גבוה

הרחבת
הקשרים עם
גורמים מפנים
בקהילה
ובמוסדות
השונים

ימי היכרות
שמירת קשר עם
המוניים חד-
המועמדים
חודשי יומיים שהחליפו
לאורך
גיבושון של
הגיוס
יומיים
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חלק ב' :מודל ההפעלה של המכינה הקדם צבאית
המכינה העומדת במרכז דוח זה היא מכינה קדם צבאית מעורבת לבנים ולבנות ,המוכרת רשמית על ידי משרד
החינוך ומשרד הביטחון ,שהחלה בפעילותה בשנת תשע"ד ועד סוף תשע"ז פעלו בה ארבעה מחזורים של
חניכים .המכינה פונה לנוער בסיכון ומדגישה את ההיבט התעסוקתי במטרה לקדם את בני הנוער להשתלבות
מיטבית בצבא ,בחברה ובשוק העבודה.

מטרות המכינה
 .1הכנת חניכי המכינה להשתלבות בעולם העבודה ,דרך עידוד יוזמה ויצירת מוטיבציה לעבודה ופיתוח
תחושת אחריות ,וכן מתן כלים מקצועיים להצלחה בחיים הבוגרים בכלל.
 .2פיתוח תחושת מסוגלות אישית ,חיזוק הדימוי העצמי ויכולותיהם המנהיגותיות.
 .3עידוד הגיוס לצה"ל ויצירת מוטיבציה להשתלבות בתפקידים קרביים או במערך הטכני של צה"ל.
בהתייחס למטרות ,הדגישו השותפים השונים את הפנייה לאוכלוסיית היעד הספציפית של המכינה וחלקם
התייחסו לקידום ,להעצמה ולגיוס של בני נוער בסיכון .עוד הוסיפו חלק מהשותפים כי במהלך שנות קיומה
של המכינה הצוות עבר תהליך של חידוד ומיקוד המטרות ,ובמקביל חל שדרוג של אופני הפעולה וחיבור בין
המטרות לדרכים להשגתן.
גם בהקשר לתפיסת ה'בוגר האידיאלי' ,התייחסו השותפים בעיקר לשירות משמעותי בצבא עבור הצעיר
והתמדה בו ,וכן לתהליך האישי שעובר החניך והפיכתו לבוגר נורמטיבי ,בעל אחריות אישית וחברתית ,עם
אפשרויות בחירה ושליטה על עתידו.

רכיבי המכינה
לשם השגת מטרות אלו עוצב (וממשי ך להתעצב) מודל ההפעלה של המכינה המורכב מארבעה רכיבים
בסיסיים :בית מדרש ,התנסות יצרנית ,משימה חינוכית – התנדבות והכנה לצה"ל ,ובנוסף ,מתקיימים
במהלך השנה גם סיורים ומסעות .מרכיב נוסף השזור בכל רכיבי המכינה ובחיי היומיום הוא החיים
וההתנהלות בקבוצה .המכינה מצטיירת כארגון לומד ולכן הרכיבים הבסיסיים ממשיכים להוות את השלד
לפעילותה ,אך בהתאם למסקנות מהפעילות בשטח ומהשינויים המתרחשים ,נראה כי קיים תהליך של
למידה וניסיונות לדיוק ולשיפור הרכיבים השונים.
להלן יוצגו רכיבי המכינה והתפתחותם במהלך שנות פעילותה:
בית מדרש – הלימודים בבית המדרש עוסקים בסוגיות ערכיות וחברתיות .בכל שנה מתקיימים קורסים
החוזרים על עצמם וקורסים המשתנים בין השנים .בין הקורסים שהועברו בשנים קודמות היו :דילמות
מוסריות בצה"ל ,מנהיגים בעולם ,האדם המורד ,קיום משותף ,פמיניזם ועוד רבים אחרים .הקורסים נבחרים
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על ידי צוות המכינה ,ועם המעבר לפעילות בשתי קבוצות – חלקם נלמדו בקבוצה מעורבת של כל חניכי
המכינה וחלקם בחלוקה לשתי קבוצות .בקורסים נערכים דיונים ובחלקם יש התנסות של החניכים במודל של
למידה מבוססת פרויקטים.
התנדבות – במהלך השנה החניכים מתנדבים פעמיים בשבוע במקומות שונים .בשנת המכינה הראשונה נבחרו
שני מקומות התנדבות בלבד על ידי צוות המכינה – חוות סוסים ובית ספר תיכון מקצועי .החל משנת המכינה
השנייה התווספו מקומות התנדבות שנבחרים על ידי החניכים עצמם ,וכיום כוללת ההתנדבות גם פעילות עם
קשישים ועם ילדים קטנים.
לדברי הצוות ניכר כי יש חשיבות רבה לליווי החניכים בתהליך ההתנדבות – היבט שיש להרחיבו ולהעמיקו.
עוד עלה כי על מנת ליצור פעילויות התנדבותיות משמעותיות עדיף להתמקד במסגרות הפונות לילדים ולבני
נוער ופחות לקשישים ,וכדאי ליצור רצף בין שתי ההתנדבויות של אותו החניך .היבטים אלו משפיעים על
חווייתם של החניכים ותורמים להיותה של ההתנדבות משמעותית עבורם.

שתי התנדבויות
שהוכתבו מראש

התנדבויות מגוונות
בבחירת החניכים

מחשבות להמשך:
ליווי צמוד של התהליך
שעוברים החניכים
התמקדות בהתנדבות
עם ילדים ובני נוער

התנסות יצרנית – ההתנסות היצרנית מספקת לחניכים הזדמנות להתנסות בעולם העבודה ולרכוש מסוגלות
תעסוקתית דרך מיומנויות שיוכלו לסייע להם בהמשך ,תוך כדי כך הם גם נחשפים לפן הערכי הכרוך בעולם
העבודה ומתנסים בעבודה קואופרטיבית .רכיב זה הוא ייחודי בעולם המכינות ולא משמש כבסיס במרבית
המכינות.
בשנת תשע"ז פעלו במכינה שלוש התנסויות יצרניות – חקלאות ,נגרייה ובנייה .החל מתשע"ו אוחדו
ההתנסויות לקואופרטיב אחד ,דבר שהגביר את תחושת המחויבות של החניכים לסייע גם לקבוצות ההתנסות
האחרות .במסגרת ההתנסויות היצרניות ,החניכים יצרו גם מוצרים ששימשו אותם בחיי היומיום במכינה,
למשל בעת המעבר לבית הקבוצה החדש ,הם הכינו מיטות וריהוט גינה ,רצפו שבילים והיו מעורבים בחלקים
נוספים בבנייה.
מחזור א' של המכינה החל עם שתי התנסויות – חקלאות ונגרות ,ובמחזור ב' התקיימו שלוש התנסויות
במקביל  -נוספה התנסות איגוד הביגוד (הדפסת משי) .במחזור ג' ,התקיימו ארבע התנסויות – חקלאות,
נגרייה ,איגוד הביגוד (הדפסת משי) ובנייה (שנוספה בשנה זו) .במחזור ד' פעלו כאמור שלוש התנסויות
שצפויות להמשיך גם במחזור הבא (הדפסת המשי נמצאה כפחות משמעותית עבור החניכים).
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חקלאות
נגרות

חקלאות
נגרות
הדפסת משי

חקלאות
נגרות
הדפסת משי
בנייה

חקלאות
נגרות
בנייה

מעבר לפעילות ההתנסויות כקואופרטיב
הכנה לצה"ל – ההכנה לצה"ל מורכבת הן מהכנה פיזית והן מהכנה רעיונית ,ושזורה גם במרכיבים אחרים
במכינה .בהיבט הפיזי ,בשנים תשע"ו ותשע"ז התקיימו אימוני כושר בעיקר לבנים ולא כחלק מחייב בלוחות
הזמנים .הדבר מהווה שיפור מהשנים הקודמות שבהן לא התנהלו כמעט אימונים סדירים .הכנה רעיונית
לצבא מתקיימת דרך קורס שהועברו בו תכנים רלוונטיים ,נדונו סוגיות ערכיות ונערכו סיורים ומפגשים עם
אנשי צבא מיחידות שונות ובתפקידים שונים.
בנוסף לכך ,המכינה מלווה את החניכים בתהליך שהם עוברים מול הצבא .במהלך השנים היו ניסיונות לבסס
מסלולי גיוס משותפים לחלק מהחניכים על מנת להקל ולשפר את שלב הגיוס .בשנת תשע"ז נוצר מסלול גיוס
ייעודי לנח"ל שאליו צפויים להתגייס כ 10-חניכים.
לדברי צוות המכינה היבט ההכנה לצה"ל עדיין דורש שיפור ,הן בהיבט הפיזי – בשנה הבאה אנשים חיצוניים
צפויים להעביר את אימוני הכושר ,והן בהיבט הרעיוני במטרה לשזור את ההכנה לצה"ל כהיבט אינטגרלי
יותר בשנת המכינה.
סיורים ומסעות – במהלך שנת המכינה החניכים יוצאים לסיורים חברתיים ,לדוגמה ביקור בשכונת הארגזים,
סיור היכרות עם סוגיית הפליטים וסיורים במקומות עבודה ,חלקם במסגרת הנושאים שהם לומדים בבית
המדרש .במקביל יש גם מסעות – טיולים בשטח של כמה ימים .לדברי צוות המכינה היבטים אלו משמעותיים
לחניכים ומאפשרים לחלקם להביא לידי ביטוי צדדים נוספים באישיותם.
חיי הקבוצה – הקבוצה מהווה מרכיב חשוב בחיי המכינה ,הן מהבחינה הרעיונית והן מבחינת המיומנויות
הנרכשות תוך כדי החיים בקבוצה .בשני המחזורים הראשונים פעלה המכינה כקבוצה אחת והחל ממחזור ג',
עקב הגידול במספר החניכים ,התקיימו שתי קבוצות שפעלו לעיתים בנפרד ולעיתים ביחד .לחלוקה לשתי
קבוצות הייתה השפעה ארגונית ורעיונית על אופן התנהלות המכינה מבחינת הדינמיקה ,יחסי הצוות
והחניכים ומבחינת הארגון הלוגיסטי של כל רכיביה.
בשלושת המחזורים הראשונים הדינמיקה הקבוצתית הושפעה גם ממגורי החניכים שהיו מפוזרים ולא
קבועים .מספר חודשים לאחר תחילתו של מחזור ד' עברו החניכים למבנה מגורים חדש שנבנה עבורם – מבנה
אחד לכל חניכי המכינה ,המחולק לשני אגפים שבהם יהיו לכל קבוצה סלון ומטבח משותפים וחדרי שינה.
כאמור ,כחלק מההתנסויות ,החניכים היו מעורבים ביצירת ריהוט לבית החדש.
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צוות המכינה
צוות המכינה כולל את ראש המכינה ,מנהלת המכינה ,הרכז החינוכי ,מדריכי קבוצה ,מדריכים להתנסויות
היצרניות ועובדת סוציאלית .במהלך שנות המכינה חלק מהצוות נשאר קבוע וחלקו התחלף .המדריכים
החדשים שהצטרפו עברו תהליך של קליטה ונדרשו לליווי של הצוות .בעבר ,מדריכי ההתנסויות לא פעלו
כחלק מהצוות ,אך הוחלט כי נכון יותר שיהוו חלק אינטגרלי מהצוות וישתתפו בישיבות ,שכן הם מלווים חלק
משמעותי מהתהליך שעובר החניך ונדרשת המשכיות בין התהליכים השונים.
לאחר ניסיונות שונים לשילוב ,הוחלט כי לקראת שנת המכינה תשע"ח ישתנה מודל צוות ההדרכה– לא תהיה
הבחנה בין מדריכי קבוצות ומדריכי התנסויות ,אלא יפעל צוות הוליסטי של ארבעה מדריכים לכל קבוצה
שאחראי על כל החניכים והתהליכים שהם עוברים .לכל אחד יהיה תפקיד רוחב שונה ,למשל אחראי משימות,
אחראי תהליך בנים-בנות ,אחראי התנסות יצרנית וכן הלאה .במהלך השנים מרבית המדריכים ואנשי הצוות
היו מהעמותה המפעילה את המכינה .משיחה עם המדריכים ניכר שקיימת תחושה של מחסור במדריכים
ובכוח אדם.
תפקידה של העובדת הסוציאלית צמח במהלך שנות המכינה ,ובשנים תשע"ו-תשע"ז היא עבדה בשלושת רבעי
משרה .יש לציין ,שבוועדות ההיגוי ובראיונות הצביעו שותפים שונים על החשיבות בביסוס משמעותי של
תפקיד העובדת הסוציאלית .עיקר תפקידה הוא ליווי פרטני של החניכים ,קידום תהליכים וסיוע עם כישורי
חיים ותקשורת וכן הצבת יעדים אישיים .התהליך מתחיל במפגש היכרות וכתיבת דוח סוציאלי ,תוך יצירת
קשר עם הורים וגורמים חינוכיים וטיפוליים מהעבר ,במידת האפשר ,הצעת פגישות סדורות לחניכים ובחירה,
ביחד עם הצוות ,מהי תדירות הליווי המתאימה לכל חניך .במקביל ,העובדת הסוציאלית משתתפת בישיבות
צוות ,מנחה את המדריכים בשיחות אישיות ומייעצת להם במידת הצורך .יחד עם זאת ,עולה כי יתכן ויש צורך
נרחב יותר בביסוס תפקידה כמלווה של הצוות בהתמודדויות עם חניכים ,שכן היבט זה עדיין לא מבוסס דיו.
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חלק ג' :שנת המכינה
פרופיל החניכים
במהלך ארבע שנות הפעילות הראשונות של המכינה (מחזורים א' ,ב' ,ג' ו-ד') –  70חניכים סיימו את שנת
המכינה ו 43-חניכים נשרו .להלן יוצגו מאפייני רקע של החניכים ושל הנושרים.7
מגדר:
בנים

בנות

חניכים

63%

37%

נושרים

77%

23%

ארץ לידה:

חניך
אב

ישראל

ברית המועצות
לשעבר

אתיופיה

אחר

חניכים

83%

7%

9%

 – 1%גואטמלה

נושרים

72%

12%

14%

 – 2%לבנון

חניכים

59%

16%

14%

 – 1%צרפת;  – 1%ארגנטינה

נושרים

49%

16%

21%

פולין ,לבנון ,מרוקו ,ארה"ב

חניכים

56%

20%

16%

 3%הודו;  3%מרוקו; – 1%
ארגנטינה

21%

הודו ,לבנון

אם
54%

נושרים
מסגרת חינוכית בה למדו:
תיכון
טכנולוגי/
מקצועי

19%

תיכון
רגיל

פנימייה

חניכים

33%

29%

24%

6%

נושרים

26%

14%

37%

12%

אקסטרני

הוסטל

לא
למדו

קידום חינוך
נוער מיוחד
6%

1%

-

1%

-

-

5%

5%

 7בחלק מהמאפיינים האחוזים אינם מסתכמים ל 100%-כיוון שחסר מידע על חלק מהחניכים.
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רקע לימודי:
 12שנות
לימוד

בגרות מלאה

בגרות חלקית

ללא בגרות

תעודת מקצוע

חניכים

96%

43%

47%

10%

0%

נושרים

81%

14%

58%

26%

5%

גורם מפנה:
פנימייה

גורם
בית-ספרי

באופן
עצמאי

עובדת
סוציאלית

הצבא

קצין
מבחן

אחר

חניכים

29%

22%

20%

4%

4%

3%

משפחה ,חבר ,מועדון
נוער ,חסות לעצמאות

נושרים

35%

16%

5%

7%

2%

14%

מדריכים שונים ,חסות
לעצמאות

רקע פלילי ורווחה:
מוכרים
לרווחה

אין
תיק פלילי

יש
תיק פלילי

היה
תיק פלילי

חניכים

67%

94%

4%

1%

נושרים

72%

91%

5%

רקע כלכלי של המשפחה:8
קשה עד
קשה מאוד

נמוך

בינוני

גבוה/אמיד

סייעו
בפרנסה

חניכים

4%

61%

23%

11%

87%

נושרים

9%

65%

14%

88%

עמידה בקריטריונים:
ברי גיוס

יכולת
קוגניטיבית
נורמטיבית

כישורים
חברתיים
ומיומנויות
תקשורת

מוטיבציה
ורצון
להשתתף
במכינה

ללא
עבירות
מין

ללא אישום
פלילי אלימות
קשה/
סמים

בית
לחזור
אליו

ללא מחלה
נפשית

חניכים

91%

100%

89%

100%

100%

96%

100%

100%

נושרים

85%

100%

93%

95%

95%

95%

100%

98%

 8צוות המכינה הגדיר את מצבם ה כלכלי של החניכים על בסיס דוחות סוציאליים קודמים ושיחות עם העובדת הסוציאלית ,ומהם
נגזרו הערכות על פי מרכיבים שונים המעידים על יכולת ההתפרנסות של המשפחה.
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הצוות ציין כי במהלך שנות המכינה התמודד עם האתגר הנובע מפרופיל החניכים ומהמצוקות הגדולות שאתן
הם מגיעים ,ולכן הם נדרשו ליצירת איזון בקבוצה .לצד דיווחי הצוות ,ניתן לראות במאפייניהם השונים של
החניכים כעשויים להעיד על הימצאותם תחת ההגדרה של בני נוער בסיכון כפי שעולה מהספרות (ועדת שמיד,
 – )2006מאפיינים כדוגמת מסגרות החינוך מהם הגיעו מרבית החניכים ,הקשיים הכלכליים המאפיינים את
משפחותיהם ,הגירה או דור שני להגירה אצל חלקם וכך שרובם מוכרים לגורמי הרווחה.

נשירה
נשירת חניכים מהמכינה התרחשה במהלך כל שנה ובכל מחזור .להלן השוואת שיעורי הנשירה במחזורים
השונים.
לוח  :2השוואה בין המחזורים ,מספר חניכים בתחילת שנת המכינה ובסופה
מחזור א'

מחזור ב'

מחזור ג'

מחזור ד'

התחילו

15

25

35

38

סיימו

10

13

20

27

 %נשירה

33%

48%

43%

29%

מהלוח ניתן ללמוד כי החל משנת המכינה השנייה יש תהליך של ירידה בשיעור הנשירה ,לצד גידול במספר
החניכים שהתחילו את שנת המכינה .מדברי צוות המכינה קיימים כמה הסברים אפשריים לירידה זו –
במהלך הזמן דייקה המכינה באופן שבו הציגה את עצמה למועמדים ,והתחושה היא שנערך תיאום ציפיות טוב
יותר והחניכים הבינו טוב יותר לאן הם עתידים להגיע .בנוסף ,במחזור ד' ,ביחס לשנה הקודמת ,הקבוצה
שנבנתה הייתה מאוזנת יותר מבחינת פרופיל החניכים .היבט נוסף ,הוא הניסיון שנרכש במהלך השנים – הידע
כיצד להתמודד עם קשיי החניכים ומניעת נשירתם .בהקשר זה ציין נציג מצוות המכינה כי במחזור ד' הם
הצליחו לשמר במכינה חניכים שבשנים קודמות לאו דווקא היו מצליחים.
אני מרגיש שעם השנים [ ]...אנחנו יותר לומדים להחזיק חניכים ,גם בלהתעקש ,וגם בלדרוש וגם בלהתמודד עם כל
מיני סיטואציות מורכבות .נגיד גם הסיפור של הסמים ,זה לא היה סיפור של יום וחצי ואז אמרנו ביי ,אלא זו
הייתה התמודדות של גם בבית וגם במכינה ,ונשכנו הרבה שפתיים ]...[ .יש קצת יותר פרספקטיבה של דברים
ולמידה ]...[ .אין לי ספק שיש חניכים ששנה-שנתיים אחורנית היו יותר נושרים (צוות המכינה ,תשע"ז).

הסיבות לנשירה במהלך שנות המכינה היו מגוונות :החלטתם של חניכים שהמכינה אינה מתאימה להם ,חוסר
תפקוד ,חוסר מוטיבציה וחוסר התאמה ,התנהגות לא הולמת במכינה כולל אלימות כלפי חניכים וצוות,
גניבה ,שימוש בסמים ,התנהגות מסכנת חיים ויחס לא הולם כלפי צוות וחניכים ,רצון לצאת לעבוד ולסייע
בפרנסת המשפחה ,רקע נפשי ,עבירת מין ,כניסה לכלא ,קושי לעזוב את הבית ,גיוס מוקדם ונישואים.
בניסיון להשאיר את החניכים במכינה ,במקרים בהם צוות המכינה הוא לא זה שהחליט על עזיבת החניך,
התקיימו שיחות עם מדריכים ושיחות עם העובדת הסו ציאלית .בחלק מהמקרים נערכו ביקורי בית ,התקיימו
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שיחות עם ההורים ואף הוצעה מלגה של הביטוח הלאומי לאחד החניכים שנדרש לעבוד בתחילת השנה – אך
ללא הועיל.
המדריכים התייחסו לנשירה וטענו כי נדרשת חשיבה נוספת ובירור מעמיק יותר בנוגע לגורמים לה בתקופות
שונות במהלך השנה:
נראה לי שילדים שצריכים למתוח את הגבולות וקשה להם מאוד להתנהל בתוך מה שקורה ,יהיה להם יותר קשה
להיות פה ]...[ .שהם יכולים לקבל סמכות ולקבל את זה שיש להם מדריכים ,ולרצות להיות חלק ,וזה נכון שזה גם
משתנה ]...[ .יש ילדים שמגיעים עם מעט יכולת ולומדים פה להיות חניכים ,אבל יש גם ילדים [ ]...שהיה קשה
איתם מראש (מדריכה ,תשע"ו).
נתקלנו בכל מיני חניכים שבמהלך השנה הייתה להם מערכת ציפיות מאוד מסוימת מהמקום ,והם הבינו שזה לא
מה שהם ציפו .אבל נראה לי שיכולת של חניך לעשות את השנה הזאת זה בעיקר זה שהוא מתמודד עם הקשיים שלו
ולא רק פורק כל עול כשקשה לו ,וגם שמבין שהוא מתחיל איזשהו תהליך עם עצמו .אם יש לך מישהו שלא רוצה
לעשות תהליך ולא רוצה להשתנות ,זה בגדול נראה לי חניכים שהעזבנו ]...[ ,לא נראה לי שזה משהו שאפשר לדעת
מראש ,חוץ מאם יש לנו קשר עם איזה מורה או עובדת סוציאלית והן יכולות להיות כנות אתנו ,כי לפעמים הן פשוט
ממש רוצות פתרון לילד (מדריכה ,תשע"ז).

נוכחות בפעילויות המכינה
לצורך מעקב אחר השתתפותם של החניכים בפעילויות המכינה במהלך השנה ,נבנה מסד נתונים המתייחס
לנוכחותם בארבע הפעילויות המרכזיות במכינה – בית מדרש ,משימה חינוכית ,יזמות יצרנית והכנה לצה"ל.
צוות המכינה מילא את מסד הנתונים עבור כל חניך – האם נכח ,איחר או נעדר (מסיבות מוצדקות או לא
מוצדקות )9בכל פעילות .המסד נבנה בהתאמה לצורכי המכינה ומשמש ככלי עבודה חינוכי עבור המדריכים,
בעבודתם השוטפת עם החניכים ,לצורך שיקוף התנהלותם .הנתונים מסוכמים ישירות לתרשימים ,הן ברמת
החניך והן ברמת כלל הקבוצה.
להלן ממצאי הנוכחות הכלליים של מחזור ג' 10בפעילויות המכינה (פירוט הנוכחות עבור כל פעילות מופיע
בנספח):

 9אפיון היעדרות כמוצדקת או שאינה מוצדקת נקבעה לפי שיקול הדעת של צוות המכינה.
 10עבור מחזור ב' החל איסוף הנתונים רק באמצע השנה ולכן נתונים אלו אינם מוצגים ומאוחדים עם נתוני מחזור ג'.
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תרשים  :3סיכום נוכחות כללי בארבע הפעילויות

כלל הפעילויות
13%
5%

13%
5%
4%

83%

77%

71%

06/16
()2

05/16
()27

04/16
()18

23%
4%
2%

100%

15%
8%
9%

17%
5%
9%

17%
6%
8%

69%

68%

68%

61%

55%

03/16
()16

02/16
()28

01/16
()39

12/15
()26

11/15
()21

33%

28%

3%
3%

10%
7%

20%

21%

10%
0%

26%

80%
60%
40%

70%
53%

20%
0%

נע' ללא הצדקה

נע' עם הצדקה

מאחרים

10/15
()24

09/15
()1

נוכחים

בתרשים המוצג לעיל ניתן לראות את התפלגות הנוכחות בכל חודש ,כמו גם את מספר הפעילויות שהתקיימו
(המופיעים מתחת לעמודות) .יש לציין שבחודש ספטמבר ,שהוא חודש הפתיחה ובחודש יוני – חודש הסיום –
הפעילות לא מתקיימת בהכרח כבשגרה ולכן מופיע מספר מועט של פעילויות.
ממבט על הנוכחות בכלל הפעילויות ,ניתן לראות כי מחודש ינואר יש שיפור בנוכחות שנשמר באופן די יציב עד
לסוף השנה ,ובהתאם ירידה מסוימת בשיעור ההיעדרויות הלא מוצדקות (למעט בחודש אפריל) .עם זאת,
נראה כי במהלך כל חודשי המכינה קיימות מעל  10%היעדרויות לא מוצדקות .אחוזי הנוכחות נעים במהלך
השנה בין  53%ל ,83%-אחוזי האיחורים בין  0%ל ,9%-אחוזי ההיעדרויות המוצדקות בין  3%ל23%-
וההיעדרויות הבלתי מוצדקות בין  13%ל.33%-

36

החיים במכינה
בתרשימים הבאים מופיעים ממצאים באשר להתנהלות במכינה:
תרשים  :4חיי המכינה – התנהלות במכינה – כללי

אני מתנהג לפי הכללים במכינה  -סוף שנה 7%
אמצע שנה

המסגרת11

93%
75%

25%

תחילת שנה 7%2%

91%

11%

89%

אני מתמיד ומגיע לכל הפעילויות של המכינה  -סוף שנה

אמצע שנה 6%
תחילת שנה

אני מגיע בזמן לפעילויות במכינה  -סוף שנה

28%
26%

תחילת שנה
גבוה

בינוני

74%

37%

אמצע שנה 6%

66%

63%

38%
23%

56%
77%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

מהתרשים ניתן לראות כי רוב החניכים הצהירו בסוף השנה על התנהגות לפי כללי המכינה ועל התמדה בהגעה
לפעילויות ,וניכרת עלייה בהיבטים אלו מאמצע השנה לסופה .מרביתם ,אך בשיעור נמוך יותר ,ציינו כי הם
הגיעו בזמן לפעילויות.

 11בתחילת השנה ההיגדים נוסחו כציפיות.
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תרשים  :5חיי המכינה – התנהלות במכינה – מרכיבים

אני מרגיש שאני תורם בהתנדבות  -סוף שנה 4%11%
אמצע שנה

85%
25%

16%

מעניין לי ללמוד במכינה  -סוף שנה 15% 4%

87%

תחילת שנה 14% 5%

81%

7% 11%

אמצע שנה 6%

81%

22%

תחילת שנה

14% 9%

אני נהנה מצורת הלמידה במכינה  -סוף שנה

30%

אמצע שנה 6%
תחילת שנה
אני לוקח על עצמי אחריות בנושאים שונים במכינה -
סוף שנה
אמצע שנה

72%
77%
70%
39%

12%

23%
33%

9%

67%

19%

אני פעיל ויוזם בתהליך העבודה היצרנית  -סוף שנה 7%
אמצע שנה

72%
84%
41%

19%

19%

37%

48%

29%

תחילת שנה 7%2%

52%
91%

אני משפר את הכושר הגופני במכינה  -סוף שנה

63%

אמצע שנה

33%

56%

תחילת שנה 14% 2%
בינוני

56%
88%

15%

אמצע שנה

52%

25%

תחילת שנה 9%2%

גבוה

55%
65%

תחילת שנה 14% 2%

אני לומד על הצבא במכינה  -סוף שנה

59%
81%

אמצע שנה 7% 7%

אני לומד איך להתנהג במקום עבודה  -סוף שנה

מרכזיים12

34%

4%
9%

84%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.
 12בתחילת השנה ההיגדים נוסחו כציפיות.
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מרבית החניכים חשו שהם תרמו במסגרת ההתנדבות במידה רבה וניתן לראות עלייה בתפיסתם החיובית
מאמצע השנה לסופה .למרביתם מעניין במידה גבוהה ללמוד במכינה ,הם מרגישים שהם רוכשים מיומנויות
שיסייעו להם בעולם העבודה ,ונהנים מאופן הלמידה .מרבית החניכים דיווחו שהם לקחו אחריות במכינה ,אך
ניכרת ירידה בתחושת האחריות במהלך השנה.
בהקשר ליוזמה בעבודה היצרנית ,נראה כי חלה ירידה בין ציפיותיהם בתחילת השנה לתחושותיהם בסופה.
באשר להכנה לצבא ,החניכים הפגינו עמדות חיוביות פחות – כמחציתם ציינו כי למדו במידה גבוהה על הצבא
ומרביתם ציינו ששיפרו את הכושר הגופני רק במידה נמוכה וזאת בשונה מציפיותיהם הגבוהות בהיבטים אלו
בתחילת השנה.
החיים בקבוצה
תרשים  :6חיי המכינה – חיים משותפים ומיומנויות

יש לי חברים במכינה  -סוף שנה 7%
אמצע שנה

93%

9%

19%

תחילת שנה 12% 5%

אני חושב שהחיים בקבוצה יעזרו לי בהמשך  -סוף
שנה

93%
25%

11% 11%

אמצע שנה 10%
תחילת שנה

אמצע שנה

27%

71%

69%

28%

תחילת שנה 17% 2%
גבוה

78%

88%

9%

בינוני

69%

19%

12%

אני מסתדר עם שאר החניכים במכינה  -סוף שנה 4%

72%
84%

החיים עם עוד אנשים תורמים לי  -סוף שנה 4%4%
אמצע שנה 6%

חברתיות13

63%
81%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

 13בתחילת השנה ההיגדים נוסחו כציפיות.
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נראה כי בסוף השנה החניכים תופסים באופן חיובי את ההיבט החברתי במכינה – בעיקר ניתן לראות כי כמעט
לכולם יש חברים והם סבורים במידה גבוהה שחיי הקבוצה תורמים להם .בהיבטים אלו ניכרת עלייה
בתפיסתם החיובית מאמצע השנה.
במהלך שנות המכינה נושא החיים בקבוצה עלה כאתגר משמעותי עבור החניכים – הצורך להסתדר עם
אנשים שונים ולשמוע דעות שונות יצרו חיכוכים ומריבות בין החניכים .נראה שחלק מהם התעוררו סביב
החיים האינטנסיביים המשותפים ,חלוקת האחריות המשותפת וסביב עבודת הצוות .יחד עם זאת הם ציינו
את הקבוצה גם כמקור כוח וכמקור לחברה וללמידה ונראה שגם ההתמודדות עם השונות ועם החיכוכים
מובילים ללמידה.
חשבתי שתהיה שותפות ]...[ ,אבל זה לא ככה – כל יום אנחנו רבים ,אבל בסדר מתמודדים עם זה ,זה קורה .בעיקר
חדר אוכל וההתנסויות ,חוסר היכרויות של הזמנות ,ומי נגע בזה וזה שמור לארוחה הזאתי .רקע של לא יודע מי
הפיל סיגריה ומי לא השאיר את המים החמים ,מי עושה את הרצפה; היינו צועקים טיפה אחד על השני רבים
מתווכחים אבל בסוף הבנו שזה לא יעזור לנו ככה או ככה נצטרך לעשות את זה [ ]...אז בסוף איזה עוגה או שוקולד
פותרים את העניין בדרך כלל .יושבים ,מדברים על זה ואז עושים את העבודה ביחד ומסיימים (חניכים ,תשע"ה).
הייתי הרבה עם החבר'ה אבל לפעמים היה קשה לי ,לפעמים הייתי מרגיש שאני חייב רגע עם עצמי .אבל באופן כללי
תמיד שמחתי פתאום שיש את החברים וזה .והיה כוח של קבוצה ,וגם את המורכבות שכל אחד מביא משהו אחר,
ואם מישהו חסר אז מרגישים שהקבוצה אחרת; סך הכול את באה [ ]...עם עוד עשרים אנשים שונים ,ולהתמודד
איתם יום יום וזה לחיות איתם ,והמצבי רוח שלהם והמצבי רוח שלך ]...[ .היה לי מלא קשיים איתם ,והיה לי סיוט
איתם ובכיתי איתם וצחקתי איתם וכעסתי עליהם וקיללנו אחד את השני ,רבנו השלמנו התחבקנו עשינו הכול,
עברנו הכול [ ]...החניכים הם משפחה לכל דבר .כל בן אדם למדתי ממנו לפחות עשרה דברים ,לא דבר אחד ]...[ ,וזה
להכיר סיפורים של אנשים ,וזה לראות באמת איפה אתה חי ,זה לדעת לפתור בעיות בצורה הנכונה (חניכים,
תשע"ו).

גם המדריכים התייחסו לחשיבות החיים בקבוצה ולתרומתה מחד ,ולאתגר של חיים אלו ,מאידך:
ללמד את הילדים להאמין חזרה בעולם ,אז זה מאוד קשור בזה שנצליח לעשות ניסוי חברתי של קבוצה ,ושחניך
יחווה אמון בחבר שלידו ,ושהוא יעבור תהליך של במקום לנעול את התיק ולשמור חפצים ולא להאמין למי
שמסביבי – אז הוא יצליח לשחרר את זה ולהאמין למי שסביבו ]...[ .זה דורש המון נוכחות ,המון קשב ,המון
רגישות של המדריכים מה קורה אצל החניכים – [ ]...האם חווים בדידות ,פחד ,מאבק ,או שהם מצליחים לחוות
קודים אחרים מתוך התהליך הזה של הקבוצה .ושוב הסיפור של כל הקודים שהם מביאים מהבית ,ואיך הניסוי
החברתי הזה של קבוצה מצליח לייצר מציאות אחרת ,ולא תמיד הצלחנו – היו גם נקודות השנה שהחניכים הביאו
אלכוהול או הסת ירו או גיבו או הגנו אחד על השני ,וזה היה מבחינתי כזה מין מקום של להביא את התרבות הישנה
שלהם או את התרבות הנוכחית שלהם פנימה במקום להצליח לחוות אלטרנטיבה (מדריך ,תשע"ו).
הרעיון הוא לתת להם כלים לחיים ולהפגיש חלקים שונים של החברה הישראלית ,שזה גם נראה לי ממש חשוב וגם
זה ממש נחווה פה ביומיום כל הזמן ,זה שהם באים מרקעים שונים ,ממקומות שונים ,מעמדות שונות .וממעמד
סוציו-אקונומי שונה ,זה ממש ניכר ומשמעותי להם ,עצם המפגש ,וגם זה אחד האתגרים שלנו להדריך את זה
(מדריכה ,תשע"ז).
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דמות המדריכים
תרשים  :7חיי המכינה – קשר עם

המדריכים14

הקשר עם המדריכים משמעותי עבורי  -סוף שנה 7%4%

89%

אמצע שנה 3%6%

91%

תחילת שנה 7%2%

המדריכים במכינה מקשיבים לי  -סוף שנה

91%

81%

19%

אמצע שנה 19% 3%
תחילת שנה

78%
91%

9%

המדריכים במכינה מהווים
בשבילי דוגמא אישית 15% 7% -
סוף שנה
אמצע שנה

9%

78%
28%

תחילת שנה 5%

23%

בינוני

נמוך

גבוה

63%
72%

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

מהתרשים נראה כי בסוף שנת המכינה מרבית החניכים תופסים את המדריכים כגורם משמעותי ,שמקשיב
להם ,מהווה דוגמה אישית ודואג להם.
גם בראיונות עלה כי המדריכים מהווים דמות משמעותית ומוערכת עבור החניכים ,נוצר עמם קשר ייחודי
וניתן לפנות אליהם לסיוע ולהכוונה.
תמיד יש לך הכוונה ,תמיד יש לך עם מי לדבר ,זה לא משנה גם באיזה שעה .אני יכולה להתקשר למדריכה שלי
אפילו בארבע לפנות בוקר ולהגיד לה 'תקשיבי אני עכשיו בסיוט של חיי' ,והיא תבוא ותשב איתי עד שאני אפתור את
הבעיה .היא תבוא ותכוון אותי עד שאני ארגיש כאילו אני באמת נכונה עכשיו .הם לצדך באמת ,זה מדהים .הם גם
לא קוראים למקום הזה עבודה ,זה לא עבודה בשבילם ,זה משימה ,זה נתינה (ריאיון עם חניכה ,תשע"ו).

 14בתחילת השנה ההיגדים נוסחו כציפיות.
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תהליכי שינוי ותרומת המכינה
שביעות רצון משנת המכינה
מדברי החניכים במחזורים השונים ניכר כי שנת המכינה משמעותית עבורם ,תורמת להם במגוון היבטים,
מכינה אותם לצבא ולחיים בכלל והם עוברים בה שינוי אישי.
זו שנה שאם היו שואלים אותי עוד פעם ,הייתי באה ועושה אותה שוב .זאת הייתה שנה משמעותית ,אני לא
מתחרטת בכלל שעשיתי אותה ,לא אכפת לי להתגייס יותר מאוחר מחברים שלי ]...[ .אני שמחה שעשיתי את זה
בסוף ]...[ ,להכיר אנשים שונים ,לראות את העולם כמו שהוא באמת ולא בבועה שהייתי בה ולחשוב שהעולם הוא
כמו שחשבתי .באתי לפה ופתאום הביאו לי אנשים שלא פגשתי ,עם תכונות שבחיים לא נתקלתי בהם .כל בנאדם
שבא עם הבעיות שלו ורואים שכולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם ,זה ממש ככה .כשקשה למישהו אז הוא יודע
שיש לו למי לפנות .כל ההתנדבויות – לעשות טוב למישהו אחר .לא יודעת ,זה כיף (ריאיון עם חניכה ,תשע"ה).
זאת הייתה ,נכון לעכשיו ,השנה הכי משמעותית שהייתה לי בחיים .זאת הייתה שנה מטורפת .הלוואי שהייתי יכולה
להמשיך אותה .זו אהבה ,זה המדריכים מדהימים וחניכים הופכים למשפחה (ריאיון עם חניכה ,תשע"ו).
אני יכולה להגיד לך בוודאות :אתה נכנס לשם בן אדם אחר ,בן אדם א' ,ואתה יוצא משם בן אדם אחר ואתה לא
תוכל לחיות את החיים שלך כמו שחיית אותם קודם .אני קשה לי עכשיו לשבת עם חבר'ה שישבתי איתם פעם .הם
היו חברים שלי שנים ובאמת אני אוהבת אותם עד היום ,וקשה לי לשבת ולדבר איתם [ ]...אני לא מרגישה שהם
מבינים אותי .אני רואה סיטואציות ,אני מגיבה אחרת לגמרי ואני שואלת את עצמי איך אתם מגיבים ככה וזה
מרתיח לי את הדם .זה שינוי שאתה לא יכול לחזור אחורה ממנו – זה שינוי אמיתי .אתה באמת מרגיש את זה בלב,
זה צובט אותך (ריאיון עם חניכה ,תשע"ו).
זה לא מכינה של כל יום לרוץ ,ולהכין אותך לצבא .זה יותר מכין אותך לחיים .זה מה שאהבתי במקום הזה (חניכה,
קבוצת מיקוד ,תשע"ז).

ניתן ללמוד זאת גם מכך שבשאלוני הסיום של מחזורים ב' וג' כל החניכים ( ,)n=26למעט אחד (טענו כי היו
ממליצים לחבר או למכר להצטרף למכינה.
המכינה תורמת מאוד לשיתוף פעולה ,לעבודה ביחד ,להעריך את עצמך יותר ,לתרום יותר מעצמי לקחת אחריות
להתבגר (שאלון סוף שנה ,תשע"ה).
זו מכינה מאוד שונה משאר המכינות שהכרתי ,ממש אהבתי את הדרך של המדריכים להתנהג איתנו ומולנו ,אני
חושבת שהמכינה מיוחדת בגלל שהם לא בוחרים את הבנאדם לפי האופי של המכינה ,אלא בוחרים בנאדם שמוכן
להשקיע את השנה הזאת ולתת באמת (שאלון סוף שנה ,תשע"ה).
הייתי ממליץ לחבר להצטרך לא משנה איזה ,כי זה נותן לנו להתמודד עם הקשיים והנפילות עכשיו ובצבא אתה כבר
תדע איך להגיב ומה הדבר הנכון (שאלון סוף שנה ,תשע"ו).

חניכים נוספים ציינו כי ימליצו על המכינה לאור השינוי המשמעותי שחוו במכינה ,התרומה להרחבת
האופקים ונקודת המבט ובשל איכות המדריכים.
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החניך שציין כי לא היה ממליץ על המכינה ,ציין שהוא לא מרגיש שהמכינה ענתה על ציפיותיו ובעיקר בהיבט
ההכנה לצבא.
ההתייחסות לתהליך השינוי נאמדת גם ביחס למקום ממנו הגיעו החניכים למכינה וביחס לחוויית החיים
שהייתה להם לפניה.
הגענו ילדים די טרוריסטים ,די בעייתיים ,שקשה להם גם להקשיב ולשמוע את הדבר הנכון ,להבין ש 19-18 ..שנה
עשית את הדבר השגוי ,וזאתי הדרך הנכונה .להבין את זה ולקבל את זה ובאמת להאמין בזה ,זה היה תהליך,
תהליך די אינטנסיבי [ ]...אני נגיד גדלתי בשכונה שהיא [ ]...לא מקום חיובי – מקום שבו יש הרבה שקר ,יש הרבה
הסתרה ,יש הרבה ניכור כזה מרגש .זה שאתה לא מראה רגש ,זה כאילו עושה אותך יותר חזק ,יותר בלתי שביר ,אין
תקשורת בין אנשים – תקשורת אמיתית ,ואין אהבה אמיתית ]...[ .המכינה זה הראה לך שכל מה שקרה [ ]...איך
התנהלת בחיים לפני זה – לא חיובי ולא טוב בשבילך .הקטע הזה שאתה לא מדבר על הרגשות שלך ,שאתה לא
באמת עושה מה שאתה רוצה ,שאם אתה מרגיש משהו שהוא לא נכון לך אתה עדיין עושה את זה כי כולם עושים
את זה (ריאיון עם חניכה ,תשע"ו).

החניכים הצביעו על היבטים שונים שבהם המכינה תרמה להם והם מרגישים שחל בהם שינוי ובמקביל נבחן
שינוי בעמדותיהם במהלך השנה:
פיתוח אחריות ויוזמה
תרשים  :8עמדות לגבי אחריות ,מחויבות ויכולת להשפיע
אנשים סומכים עלי  -סוף שנה 15% 4%
אמצע שנה

13% 13%

תחילת שנה 7%

תחילת שנה
גבוה

בינוני

61%

23%
35%

58%

27%

אמצע שנה 6%

אמצע שנה

74%

16%

אני עומד במחויבויות שאני לוקח על עצמי  -סוף שנה 4%

קשה לי לשנות דברים גם כשאני יודע שצריך**  -סוף שנה

74%

22%

תחילת שנה 7%

תחילת שנה

75%

19%

אני מרגיש שאחרים מקשיבים לי  -סוף שנה 4%
אמצע שנה

81%

69%
68%

26%

9% 12%
11%

79%
56%

23%
35%

33%
45%

32%
33%

33%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה** .היגדים הפוכים
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מהתרשים עולה כי מרבית החניכים מרגישים שמקשיבים להם וסומכים עליהם וניכרת עלייה בתחושה זו
במהלך השנה .מרבית החניכים סבורים במידה רבה כי הם עומדים במחויבויות שהם לוקחים על עצמם.
מדברי החניכים בראיונות ובקבוצות המיקוד עולה כי שנת המכינה אפשרה להם לקחת על עצמם אחריות
ויוזמה בנושאים שונים.
במכינה היה משהו טוב – זה שהיה לנו הרבה מרחב ]...[ .יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים ,היו הולכים אתנו בהכול,
וזה גם סוג של חינוך כאילו ,וזה היה טוב ]...[ .אנחנו רוצים לעשות משהו – 'יאללה תתחילו לזוז .אף אחד לא יזיז
אתכם .יאללה תעשו' – אם זה ארוחות ,אם זה תורנויות ,אם זה סתם פעילויות שאנחנו רוצים אנחנו לעצמנו וערבי
תרבות – 'יאללה תעשו .אתם רוצים? תעשו!' (ריאיון עם חניך ,תשע"ו).
בסך הכול יש פה המון דברים שאנחנו עושים שמדריכים אומרים לנו 'זה בידיים שלכם' 'זה באחריות שלכם' .תעשו
מה שאתם רוצים [ ]...בתחילת שנה זה נראה לי מוזר כי באתי מפנימייה .בפנימייה המדריכים דומיננטיים ,פה
המדריכים מסתכלים מהצד [ ]...לרוב זה טוב [ ]...הם נותנים לנו להוביל (חניכה ,קבוצת מיקוד ,תשע"ז).

גם בין המדריכים ציינו זאת כתרומה משמעותית של המכינה:
נראה לי שכלי מאוד חשוב זה הכלי הזה של אחריות ,שבניגוד למקום שממנו הם באו ,שבו הרבה פעמים [ – ]...אם
לא תהרסו שום דבר או [רק] תישארו פה ,אז זה כאילו הרבה פעמים הציפייה מהם ]...[ ,ואז פה פונים אליהם
כאחראים ושואלים אותם מה אתם חושבים שצריך להיות [ ]...וגם ממנים תפקידים כמו צוות אוכל ,צוות קבוצה,
וגם הם אחראים להיות בחונכות אישית עם ילד בבית ספר ,או אחראים להעמיד את התקציב של הקואופרטיב ,או
להעמיד את היום עבודה ,או ליצור קשר עם לקוחות בגן ירק .זה גם המון מיומנויות וזה גם פשוט הקטע הזה שאתה
אחראי ואתה מבוגר אחראי ,לא בתוך מציאות הישרדותית]...[ .זה שיש להם מעטפת שגם מאוד מכוונת וגם
מאפשרת לטעות ולתקן (מדריכה ,תשע"ז).
היה סמינר קבוצה של הקבוצ ה שלי ,שהם בנו לעצמם [ ]...שלושה חניכים [ ]...גם להם זה היה חווית הצלחה וגם
לשאר זה היה ממש מגניב ,כזה 'וואו ,חברים שלנו עשו את זה' .גם שיתוף פעולה (מדריכה ,תשע"ז).

גם בביקור במכינה ניכר היה שהחניכים מפגינים מחויבות ואחריות בסדנה היצרנית ,כשבנגרייה ובאיגוד
הביגוד היו הזמנות גדולות שהיו צריכים לסיים בדחיפות כדי לעמוד בלוח הזמנים .לשם כך התגייסו גם
חניכים מקבוצות אחרות כדי לסייע לסיים את ההזמנות בזמן .החניכים סיפרו כי הם יגיעו לעבוד גם בהפסקה
ויישארו לעבוד עד הלילה כדי לעמוד במחויבות .זאת ,כאמור ,מהסיבה שכל ארבעת ההתנסויות שייכות
לקואופרטיב אחד.
בהקשר זה ציינה מנהלת המכינה כי במכינה פעלו צוותים אוטונומיים של חניכים שהיו אחראים על נושאים
שונים – צוות מוביל ,צוות אוכל וצוותים נקודתיים עבור פרויקטים שונים כמו טיולים ואירועים .צוותים אלו
מפתחים ,לטענתה ,את יכולתם של החניכים להיות עצמאיים ולקבל החלטות דרך עיצוב חייהם במכינה.
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פיתוח מיומנויות תקשורת ,מיומנויות חברתיות ,מודעות חברתית וקבלת האחר
תרשים  :9עמדות לגבי התנהלות בקבוצה ,מנהיגות ומעורבות חברתית

96%

אני יודע איך לעבוד בצוות  -סוף שנה 4%

84%

אמצע שנה 13% 3%

77%

תחילת שנה 19% 5%

89%

אני חושב שחשוב להיות מעורב בחברה  -סוף שנה 7%4%

94%

3%
אמצע שנה 3%
תחילת שנה 14% 5%

אני חושב שאוכל להיות מודל לחיקוי  -סוף שנה
אמצע שנה
תחילת שנה
גבוה

81%

30%
19%
14%
בינוני

70%
16%
26%

66%
60%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

מהתרשים עולה כי בסך הכול מרבית החניכים סבורים במידה גבוהה שהם יודעים להתנהל בקבוצה ובמיוחד
יודעים כיצד לעבוד בצוות ורואים חשיבות במעורבות חברתית .במהלך השנה ניתן לראות עלייה בתפיסת
המיומנות של עבודה בצוות.
החניכים סיפרו כי למדו לקבל את השונה מהם דרך החיים בקבוצה עם אנשים שונים ,הם תיארו כי למדו
להקשיב לאחרים ,לקבל ביקורת ולהיפתח לאחר .חלק מהחניכים הוסיפו שהם רכשו גם מיומנויות תקשורת
ופתיחות.
למדתי להכיל ולקבל באמת ,ולא רק על פניו ,אנשים שונים ממני; למדתי ללמוד מאחרים; למדתי לקבל ביקורת
ולהתעצבן פחות (שאלון סוף שנה ,תשע"ו).
בתחילת שנה ,כשהגעתי לכאן הייתי בן אדם יותר מופנם וסגור .כשבאתי לפה ,יותר נפתחתי ויותר למדתי להדריך,
יותר למדתי להביע את הדעה שלי ולא לפחד .בקטע הזה עברתי שינוי (חניכה ,קבוצת מיקוד ,תשע"ז).
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עברתי שינוי מבחינת של לשמוע דעות על נושאים מסוימים .אני אגיד לך ,באתי ממקום ממש שונה ופה יש לי שיחות
שמאוד קשות לי בהתחלה ,לא היה לי נעים לשמוע ,לא הייתי מוכנה לשמוע ]...[ .זה היה דעות שהיה כואב לי
לשמוע .היום אני יודעת מי הבן אדם שעומד מולי – חבר שלי לקבוצה לכל דבר ,למדתי להקשיב (חניכה ,קבוצת
מיקוד ,תשע"ז).
הסיפור הזה של לייצר שיחה ,זאת מיומנות [ ]...שהקודים שאנחנו מייצרים פה הם קודים של כשאתה רוצה משהו,
אז אתה מדבר עליו ,אתה לא דורש אותו בכוח ]...[ .להצליח לייצר איזושהי מציאות שהיא אחרת ,שהיא יותר
מכבדת [ ]...שזה משהו שמאוד מאוד קשה להם ללמוד ,מהמקומות שהם באו ,אז הם לא רגילים [ ]...הם רגילים או
לדרוש או לעשות דברים בדרכים אלימות [ ]...זה משהו שגם מאד מחבר אותנו איתם וגם בונה פה משהו אחר
במכינה (מדריכה ,תשע"ז).

בראיונות ניתן דגש למודעות החברתית שהתפתחה במכינה ולרצון ליצירת שינוי.
פתח לנו את העיניים על החברה הישראלית .אני קיבלתי כל כך הרבה כאפות מהמכינה על החברה הישראלית,
ודברים שלא הייתי מודעת להם ,דברים שצרמו לי בלב ברמה מטורפת ,וכאילו אתה ידעת שזה קרה אבל לא העזת
לשאול את השאלות האמיתיות ,לא העזת להיכנס לזה כי זה מפחיד אותך – ללמוד על עוני ,על אונס ,על חוסר
שוויון ,על שוביניזם [ .]...זה כאילו ללמוד לעשות עם זה צדק וללמוד להגיב על זה ולא להישאר בשקט ,לא להעלים
עין ]...[ .עשינו שיחות על גזענות כלפי מזרחים ,כלפי אתיופים ,היינו ביום הנספים מסודן שהם עולים מאתיופיה
שנפטרו בדרך ,נהרגו ,נרצחו ,והשתתפנו בטקס ,זה היה מאוד מרגש .והיינו גם באחד במאי ,והיינו בהפגנות נגד
אלימות כלפי נשים ,ולמדנו שם הרבה שכאילו יש לנו את הכוח להשפיע – אנחנו זה השינוי (ריאיון עם חניכה,
תשע"ו).

נוסף לכך ,קיים גם ממד התרומה לחברה שבא לידי ביטוי במסגרת ההתנדבות ותחושת ההעצמה שצומחת
מהיכולת לסייע לאחר.
[ההתנדבות] נתנה לי להעניק – איך לתת .לימדה אותי איך להתמודד עם ילדים בני גילי ,אפילו יותר קטנים ממני
או בני גילי ואיך לעזור להם .הכינה לי את הלב בעיקר ,כי גם אני הייתי בבית ספר והיו מתנדבים ,ופתאום עכשיו
אני מתנדב ,אני מרגיש את המקום הזה של כן לתת ,כן לעזור .וזאת באמת הרגשה מרוממת (ריאיון עם חניך,
תשע"ו).
יש לי גם שתי התנדבויות – אחת היא עם ילדים קטנים שהם ללא אבא ,והשני זה ילדים עם בעיות רגשיות –
אוטיסטים ]...[ .אני מרגיש שאני תורם ,זה הכי כיף בעולם (חניך ,קבוצת מיקוד ,תשע"ז).
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שליטה על החיים ותחושת מסוגלות
תרשים  :10עמדות לגבי שליטה על החיים ומסוגלות עצמית

אני מוכן להתאמץ כדי להצליח  -סוף שנה
אמצע שנה

84%

16%

78%

13% 9%

95%

תחילת שנה 5%
אני יודע איך להתקדם לקראת
שנה מה שחשוב לי בחיים 4% -
סוף
אמצע שנה

24%

9%

72%
34%

תחילת שנה 2%

56%

42%

אני מסוגל לעשות דברים באותה מידת
שנההצלחה כמו 7%
רוב האנשים בגילי  -סוף

56%

70%

22%

אמצע שנה 23% 3%
תחילת שנה 5%

23%

בסך הכל אני מרוצה מעצמי  -סוף שנה 7%
אמצע שנה
תחילת שנה

19%

אני מצליח לבצע את רוב הדברים
שאני מחליט 4%
ומתכנן לעשות  -סוף שנה

70%
41%
26%

28%

אמצע שנה

9%

תחילת שנה

12%

גבוה

72%

22%

22%

בינוני

74%

38%
55%

68%
38%

21%

53%
67%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

מהתרשים עולה כי מרבית החניכים חשים ברמה גבוהה כי הם בעלי מסוגלות עצמית ויכולת שליטה על
חייהם .עוד ניתן לראות כי קיימת עלייה מתחילת השנה ומאמצע השנה עד לסופה במידה שבה החניכים
מרגישים שהם יודעים להתקדם לקראת מה שחשוב להם בחיים ,וכן במידה שהם שבעי רצון מעצמם ,כך
שבסוף השנה מרבית החניכים חשים כך במידה גבוהה.
התפתחות אישית – התבגרות ,למידה והיכרות עצמית
בשאלון העמדות ,בראיונות ובקבוצות המיקוד ציינו חניכים שהם עברו לאורך השנה תהליך התפתחות
והעצמה אישית הכולל ,בין השאר ,התבגרות ופיתוח אחריות ,היכרות עם תכונות שונות בעצמם והצבת
מטרות ויעדים להמשך חייהם.
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בהכרה העצמית ,בדרך שארצה לגור ולחיות את חיי ובנוסף שליטה על חיי (שאלון סוף שנה ,תשע"ו).
למדתי להכיר את עצמי טוב יותר ובניתי את עצמי בצורה טובה יותר (שאלון סוף שנה ,תשע"ו).
זה שינה אותי המון [ ]...הסתכלתי על דברים בצורה שונה ,עכשיו אני מרגיש שהתבגרתי ממש ,יותר הבנתי מה אני
רוצה לעשות ,עדיין אני לא כזה סגור על מה אני רוצה לעשות [ ]...לפני זה הייתי קצת יותר אבוד (חניך ,קבוצת
מיקוד ,תשע"ו).
לפני המכינה לא הייתי מסוגלת לדבר עם אנשים ,בייחוד מול קבוצות של אנשים ,לדבר בשיא הביטחון [ ]...עכשיו,
אני מדריכה קבוצות ,לפני איזה חודש הדרכתי גיבושון שזה דברים שלא הייתי עושה לפני (חניכה ,קבוצת מיקוד,
תשע"ו).

המדריכים התייחסו גם לבניית אמונה עצמית ותחושת מסוגלות:
היה לנו עכשיו את האירוע מחצית ,והם דיברו על זה שכאילו הם בחיים לא היו חולמים שהם יצליחו לבנות דברים,
או לגדל ,יש לזה משמעות טובה ,בעיקר ליכולת שלהם להאמין בעצמם ובזה שהם יכולים לעשות יותר דברים ממה
שהם חשבו שהם יכולים לעשות (מדריכה ,תשע"ז).

בקרב המדריכים והצוות היו שהתייחסו לכך שהמכינה מספקת לחניכים תחושה של קבלה ואהבה ומייצרת
עבורם אלטרנטיבה ליחס שזכו לקבל מהחברה.
הפעולה המשמעותית שאנחנו עושים זה לבוא ולהגיד לחניך הזה – אתה חלק מהחברה הישראלית [ .]...ונראה לי
שהניסיון שלנו לעשות את זה הוא דרך חוויה מתקנת של מפגש ,של אהבה ,של קשר בין מדריך לחניך ,של חשיפה
ומחשבות על החברה ולהיחשף ולהתעסק במרכיבי זהות ולעבד אותם לעומק ]...[ .במובן הכי הכי בסיסי יש להם,
ואת זה הם מצליחים גם להגיד ,יש להם חוויה של אהבה שלא הייתה להם ]...[ ,שזה מין מקום כזה שבו יכולים
לקרות דברים אחרים .המכינה ,גם אם זה שזה בקיבוץ וזה מנותק וזה רחוק מכל הדברים ,זה ממש מקום שמאפשר
להם הרבה דברים (מדריך ,תשע"ו).
מדהים כמה ה 24/7-במהלך  10חודשים ,בגן העדן הזה [ ]...נותן להם איזשהו רגע של מנוחה ,לא יודעת איך להסביר
את זה – הם לא צריכים לדאוג לאוכל ולשתייה ,הם לא צריכים לדאוג לשמיכה להתחמם [ ]...ההתנדבויות
והמשימות שיש להם – והם הולכים ,והם נותנים ,והם מתנדבים ,והם אוהבים ,ואוהבים אותם .פעם ראשונה
בחיים שהם שווים ,שהם יכולים לתת ,הם גם גדולים ושומעים אותם ,מקשיבים להם ,והם מלטפים והם מחבקים,
וזה מדהים ,זה מדהים לראות את זה (עובדת סוציאלית).

מושגים ומיומנויות בעולם העבודה
בהתנסות היצרנית ,החניכים העידו כי נחשפו למושגים ולרעיונות חדשים בעולם העבודה כמו הקואופרטיב,
רכשו מיומנויות שיסייעו להם בעולם העבודה ונדרשו כאמור לאחריות גדולה וכן חוו העצמה וסיפוק מעצם
היצירה וההצלחה בה.
אם זה לעבוד בשיתוף ,בכלל ,עבודה בחקלאות ,בנגרייה [ ]...אנחנו העברנו סחורה ,אנחנו עבדנו בקופות .זה לא מובן
מאליו ,זה עשה לי ככה שפשוף טוב ]...[ .אני לא יכול להגיד לך שאני יכול עכשיו לפתוח עסק ,אבל אני יכול להגיד לך
איך דברים פועלים פחות או יותר ,ובמה זה כרוך[ ]...[ .אהבתי] את הליצור ]...[ ,לעבוד ושאנחנו אחראים על זה.
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אנחנו אחראים להביא ללקוח את המוצר כמו שצריך ,קובעים מחירים ,ואת מרגישה שאת עושה משהו (ריאיון עם
חניך ,תשע"ו).
גם העבודה ,זה כאילו מוסר עבודה ,וכן מגלה לך עולם חדש של עבודה ,כמו שאף אחד מאתנו לא הכיר .קואופרטיב
זה לא מילה שבלקסיקון של כל אחד (חניכה ,קבוצת מיקוד ,תשע"ו).
בהתחלה היה לנו מאוד קשה – לא הבנו איך ,מה ,מדידות ]...[ ,בהתחלה היינו מפחדים מהמסורים ,ואז לאט לאט
נהיינו מקצועיים ]...[ .עושים פרויקטים משותפים נחמדים וזה נחמד .ברגע שאנחנו מצליחים לעמוד ביעד ,יש את
הסיפוק של ההצלחה; זה מעבר לעבודה עצמה ,זה לעבוד על דינמיקה עם אנשים ]...[ .זה נותן ביטחון ]...[ .לעבוד
על עצמי על השכמה בבוקר (חניכים ,קבוצת מיקוד ,תשע"ז).

החניכים מעידים שההתנסות היצרנית מספקת גם חוויה של התמודדות עם קשיים .כך הם מספרים למשל על
חוויית בניית ריהוט למגורי החניכים במכינה:
זה אתגר ]...[ .היה הרבה קושי .זה גרם לציפייה – [ ]...מהמכינה ,מהצוות ,ציפייה מעצמינו .זה היה קשה ]...[ .הרבה
מריבות .לא נעים ]...[ .הרבה מתח ]...[ .אבל עצם זה שעמדנו ביעד ,ברף שאנחנו הצבנו .אנחנו רואים את זה
והמשפחות שלנו רואים את זה .זה נותן תחושה שהצלחנו לעשות משהו [ ]...זה גם יצא איכותי ,ממש יפה (חניכים,
קבוצת מיקוד ,תשע"ז).

גם המדריכים התייחסו לרכישת מיומנויות בעולם העבודה ולתחושת ההצלחה הנלווית להוצאת רעיון אל
הפועל:
הכיוון הזה של עסק שהוא שיתופי והוא קואופרטיבי שהם חולקים אותו– לשווק ,להמציא ,לתכנן ,לתכנן כלכלית,
לארגן לקוחות ,לבנות אתר ,לדבר עם לקוחות ,לתווך את מה הם מציעים לאנשים ,לעשות פליירים ,כל מיני דברים
הם למדו לעשות .וגם פיזית הם למדו פשוט לעשות דברים ,מי שבנגרייה למד לבנות מיטה ,שזה מגניב (מדריכה,
תשע"ז).
החניכים בעצם רוצים לתכנן דברים מטריאליים-חומריים ]...[ ,ובעצם הם חושבים אותו במופשט ,ומציירים אותו,
כותבים אותו ,ומדברים עליו ,ואז הם הופכים אותו למוחשי .כותבים לו"ז של מה צריך לעשות ,כותבים רשימת to
 ,do listבוחרים חומרים ,בוחרים עיצוב .ובסופו של דבר ,בקצה ,מייצרים אותו ]...[ .ואני חושב שזה מלמד הרבה
על עולם האדם ועל היכולת שלנו לקחת רעיון שיש לנו ]...[ .אני חושב שזה הכלי המשמעותי כדי לשנות את
המציאות שלהם ,לפרוץ את תקרת הזכוכית ,היכולת לחוות הצלחה (מדריך ,תשע"ו).

בהקשר זה ציין אותו מדריך כי אחת התרומות המרכזיות של היבט העבודה במכינה הוא היכולת לספק
לחניכים תמונת עתיד שונה וחיובית יותר מזו שהגיעו אתה:
בתוך הסיפור של ההתחנכות שלנו בעולם העבודה ,המכשיר היותר מהותי או שורשי במה שאנחנו נותנים לחניך ,זה
שאנחנו נותנים לו איזושהי תקווה ,אנחנו נותנים לו איזשהו חלום .כלומר ,אם [ ]...העתיד שהוא יכול לדמיין לעצמו
אחרי השירות הצבאי הזה הוא עתיד שבו הוא צריך לבחור בין עולם הפשע לבין הישרדות במעמד סוציו-אקונומי
מאוד נמוך ,של אנשים שעובדים קשה מאוד ולא מסיימים את החודש .זה המציאות הכלכלית של החניכים שלנו.
ההתעסקות בעולם העבודה אצלנו היא פשוט מאוד נותנת לו תמונת עתיד ,תקווה ,היא נותנת לו משהו לחלום עליו.
היא נותנת לו את האפשרות להגיד' :אני יכול להיחלץ מהמעגל הזה' (מדריך ,תשע"ו).
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תפיסת העתיד
תרשים  :11מחשבות על העתיד

83%
84%
91%

חשוב לי להתקדם במקום העבודה  -סוף שנה 9% 9%
אמצע שנה 13% 3%
תחילת שנה 7%2%
22%
אני מאמין שאצליח להגשים את השאיפות שלי  -סוף שנה
אמצע שנה 19% 6%
תחילת שנה 14%
חשוב לי לעבוד בעבודה קבועה ויציבה  -סוף שנה
אמצע שנה
תחילת שנה

78%
75%
86%
78%
75%
88%

9% 13%
13% 13%
2%9%

26%
יהיה לי תפקיד בעל השפעה על אנשים  -סוף שנה
25%
אמצע שנה 6%
תחילת שנה 21% 2%

74%
69%
77%

27%

68%

חשוב לי להיות מומחה בתחום המקצועי שלי  -סוף שנה 5%
אמצע שנה 9% 6%
תחילת שנה 19% 5%
אני מתכוון ללמוד באוניברסיטה או במכללה  -סוף שנה
אמצע שנה
תחילת שנה
גבוה

בינוני

27%
28%
23%

84%
77%
23%
25%
30%

50%
47%
47%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.

מהתרשים עולה כי בסוף השנה למרבית החניכים תפיסות חיובית לגבי עתידם – לגבי יכולתם להגשים את
שאיפותיהם ולגבי היבטים בתחום המקצועי .כמחציתם סבורים במידה גבוהה שילמדו באוניברסיטה או
במכללה ,עמדה שלא ניכר בה שינוי במהלך השנה .עוד ניתן לראות כי במהלך השנה הייתה ירידה בתפיסתם
את החשיבות בכך שיהיה להם מקצוע בעתיד.
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מוכנות לצבא
בתרשימים הבאים מופיעים ממצאים באשר לתרומת המכינה לתחושת המוכנות לצבא:
תרשים  :12מוטיבציה לשירות והתקדמות בצבא
חשוב לי להצליח בצבא  -סוף שנה 7% 7%

85%

3% 9%

88%

אמצע שנה

93%

תחילת שנה 5%2%

81%

אני רוצה להתגייס לצבא  -סוף שנה 15% 4%

87%

אמצע שנה 6% 6%

90%

תחילת שנה 7%2%
בצבא יהיה לי תפקיד עם הרבה אחריות  -סוף שנה 15% 4%
אמצע שנה

9%

81%
75%

16%

תחילת שנה 14% 2%
אני לא רוצה לשרת ביחידה קרבית**  -סוף שנה

84%
67%

אמצע שנה

74%

תחילת שנה

75%

רוצה לשרת בתפקיד שקשור לניסיוני המקצועי  -סוף שנה

73%

אמצע שנה

33%

תחילת שנה
אני לא רוצה להיות מפקד**  -סוף שנה

63%

גבוה

6%
10%
9%

57%

19%
15%
18%
17%

16%
22%

71%

תחילת שנה
בינוני

4%

50%
64%

אמצע שנה

30%

13%
21%

20%
15%
16%
21%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.
** היגדים הפוכים

מהתרשים עולה כי במהלך השנה מרבית החניכים שומרים בסך הכול על רמה גבוהה של מוטיבציה להצליח
בצבא ולשרת בתפקידים בעלי אחריות והשפעה .עם זאת ,ניתן לראות ירידה מתחילת השנה לסופה ברצון
לשרת ביחידה קרבית .בקרב החניכים בעלי הניסיון המקצועי (תחילת שנה ,n=25 :אמצע שנה ,n=12 :סוף
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שנה )n=11 :ניכר בתחילת השנה ובסופה כי מרביתם אינם מעוניינים או מעוניינים במידה נמוכה לשרת
בתפקיד הקשור לניסיונם (באמצע השנה יש יותר מוטיבציה לשרת בתפקיד הקשור לניסיון המקצועי).
תרשים  :13חששות מהשירות הצבאי

אני חושש שלא תהיה לי תמיכה (מהמשפחה
ומהחברים) כשיהיה לי קשה בצבא**  -סוף שנה

60%

אמצע שנה
תחילת שנה

אני חושש שהמאמץ הגופני בצבא יהיה לי קשה** -
סוף שנה
אמצע שנה

34%

19%

33%

25%

50%

33%

גבוה

19%

53%

תחילת שנה

28%
9%

48%

אמצע שנה

בינוני

22%
72%

אני חושש מהמסגרת הצבאית שבה אני חייב לציית
לפקודות**  -סוף שנה

תחילת שנה

16%

50%

24%

22%

26%

15%

28%

25%
37%

24%

52%
41%
35%

נמוך

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד .הממצאים קובצו ל 3-דרגות ההסכמה :נמוך ( ;)2-1בינוני ( ;)3גבוה (.)5-4
 N=43בתחילת שנת המכינה N=32 ,באמצע שנת המכינה N=27 ,בסוף שנת המכינה.
** היגדים הפוכים

מהתרשים ניתן ללמוד כי בסוף השנה כמחצית מהחניכים חששו במידה גבוהה מקושי הכרוך במאמץ הגופני
וניכר שהחששות גברו במהלך שנת המכינה .מרבית החניכים לא חששו בסוף השנה מחוסר תמיכה במהלך
השירות הצבאי.
מוכנות לצבא ומוטיבציה לגיוס
בשאלוני הסיום שמילאו חניכי ממחזורים ב' ו-ג' הם התייחסו למידת מוכנותם לצבא .מרביתם ()n=16 ,62%
הרגישו מוכנים במידה רבה או רבה מאוד ,והסבירו זאת בתחושת מוכנות נפשית – הם דיווחו על תחושת
ביטחון ביכולתם להסתדר עם המערכת הצבאית ועם הקשיים הכרוכים בה .יותר משליש מהחניכים (,38%
 )n=10הרגישו מוכנים לשירות הצבאי במידה בינונית .חלקם הסבירו שהם חוששים מקושי נפשי או פיזי
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בצבא ,אך חלקם ציינו שהם מרגישים מוכנים יותר מאשר לפני המכינה .חניך אחד ציין שהוא מוכן במידה
מועטה בגלל היבט היעדר הכושר הגופני.
בראיונות החניכים התייחסו לתהליך שעברו בנוגע לצבא ולעלייה במוטיבציה לגיוס.
לא רציתי להתגייס כי פשוט לא רציתי .רציתי לנוח .למרות ששירות לאומי זה גם לא מנוחה ,אבל רציתי לנשום.
אבל אני מבינה שיש משהו יותר גדול מזה ,משהו הרבה יותר גדול מזה .ו...תחשבי שאני יוצאת מפה לא רק עם
שירות צבאי ,בחרתי דרך חיים – אני ממשיכה בגרעין [ ]..וכאילו ,אני מרגישה שכאילו מצאתי את עצמי נכון לעכשיו
(ריאיון עם חניכה ,תשע"ו).

החניכה מציינת את העלייה במוטיבציה ,למרות הקושי שהיא עדיין חשה בנוגע לצבא.
עדיין עד עכשיו באיזשהו מקום בלב ,קשה לי כשאומרים לי 'את תהיי חיילת' .קשה לי לשמוע את המילה חיילת .גם
חלק מהסיפור זה שהצבא זו מערכת די שוביניסטית ,וזה שמה זו מערכת היררכית ,ויהיה לי קשה לדמיין את עצמי
במקום כזה .אבל הבנתי שכדי להגיע למטרה מסוימת ולעשות משהו גדול ,צריך גם לקבל את זה וצריך לדעת
להתמודד עם זה .אם לא הייתי במכינה ,אני בטוחה שלא הייתי מתגייסת ,אין מצב שהייתי משרתת בצה"ל (ריאיון
עם חניכה ,תשע"ו).
הכנה פיזית גם[ ,איש צוות] עשה לנו מאוד קשה .כן זה מכניס אותנו לכושר ]...[ .ללא שום ספק אני מרגיש שאני
מוכן לצבא (ריאיון עם חניך ,תשע"ו).

יחד עם זאת ,בקבוצת המיקוד (תשע"ו) עלה צורך של חניכים בליווי אינטנסיבי יותר מצד הצוות בכל הנוגע
לקשר שלהם עם הצבא ולשיבוצם בתפקידים .גם בקרב המדריכים ציינו כי יתכן ויש מקום להכיר להם יותר
את מגוון האפשרויות העומדות בפניהם בצבא.
במהלך שנות המכינה יזם הצוות מסלולים ייעודיים לגיוס משותף לצבא ,כך למשל ממחזור ב' התגייסו כמה
חניכים ביחד לשריון ובמחזור ד' התגייסו במשותף לנח"ל" :אנחנו רוצים כולנו להמשיך להיות ביחד" .אחת
המדריכות התייחסה לחשיבות בגיוס המשותף לנח"ל:
מה שמיוחד בו [בגיוס המשותף לנח"ל] זה שיש איזושהי בחירה שלהם ]...[ ,שזה לא רק איזשהו מסלול ,זה גם
הבחירה שלהם להמשיך ביחד וזה גם הבחירה שלהם להיות מודרכים .זה איזשהו שינוי תודעה כזה ,שזה לא שאני
פתאום עוזב – קיבלתי את הכלים שאני צריך וביי ,אלא איזושהי המשכיות כזאתי שנראה לי שהם מאד מחפשים
אותה (מדריכה ,תשע"ז).

חלק מהמדריכים התייחסו למיומנויות שהחניכים רוכשים שיסייעו להם גם בצבא:
לעזור להם לדעת ולהחליט מה הם רוצים ,להתמודד עם קבלת החלטות ,לדעת מי אתה ומה אתה חושב ,זה כלי
חשוב לצבא .גם בלבחור תפקיד וגם בעוד דברים ,וגם אחרי שהחלטת מה אתה רוצה לדעת להתאמץ ולהגשים מה
שאתה רוצה .זה גם משהו שהם חווים פה – להתמיד ,להשיג מטרה .לחלקם היה את זה ,אבל להרבה מהם לא ,וזה
משהו שהם השיגו פה (מדריכה ,תשע"ז).
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עמדות הורי החניכים

15

ההורים ציינו סיבות שונות להצטרפות ילדיהם למכינה – במרבית המקרים הרצון הגיע מצד הילדים ובמקרה
אחד המשפחה היא זו שדחפה להשתתפות .בסך הכול ניכר כי ההורים תמכו בבחירה של ילדיהם להצטרף
לשנת המכינה ,גם אם חלקם מעידים שלא לגמרי ידעו במה המדובר.
ההורים (למעט אחת) רואים שינוי ניכר בקרב ילדיהם .כל הורה התייחס לשינויים אחרים ,אך בסך הכול הם
הצביעו על שינוי בהיבט של התפתחות והעצמה אישית – העלאת הביטחון והערך העצמי ,לקיחת אחריות
ויוזמה ,עמידה על שלהם ,מיקוד ברצונות ,אימוץ דרך חשיבה שונה; מיומנויות תקשורת ויכולת להתמודד
בקבוצה – תוך התייחסות לפתיחות ולתרומת החיים המשותפים ומפגש עם מגוון אנשים שמגיעים ממקומות
שונים בחברה; התבגרות ועצמאות – הכוללים גם בשלות ומוכנות לצבא ,ונתינה לאחר – העצמה מעצם
הנתינה ,למידה לתת ללא תגמול ותרומה לקהילה.
בהמשך לכך ציינו ההורים כי המיומנויות והכלים שרכשו ילדיהם יסייעו להם בצבא בחלק מההיבטים –
בעיקר בהתמודדויות קלות יותר בשירות הצבאי לאור התבגרותם ושינוי באופן החשיבה שלהם .אחת מהן,
שבתה התגייסה ,ציינה שהשינוי ניכר ובתה מתמודדת עם הטירונות אחרת מהחיילים האחרים לצדה –
לוקחת את הדברים בצורה בוגרת יותר ,ולמרות הקשיים ממשיכה ולא מרימה ידיים .אם נוספת העלתה את
החשיבות ביצירת גיוס משותף לחניכים ,ואחד ההורים התייחס להיבט הכושר שלא ענה על ציפיותיו של בנו.
אחת האימהות ציינה שלא היה מספיק קשר עם ההורים ,ושלתחושתה יש להעמיק את השיתוף של ההורים
מצד המכינה ואת מעורבותם  .לעומתה ,אם אחרת טענה שלמרות שהיו לה לעיתים חילוקי דעות עם הדרך בה
צוות המכינה פעל ,הייתה אוזן קשבת ושיתוף פעולה מצדם.
באופן כללי מרביתם התייחסו בחיוב לשנת המכינה שעברו ילדיהם ,על אף שהייתה זו שנה לא קלה עבור
החניכים .הם סבורים כי ילדיהם למדו הרבה ועברו תהליך משמעותי והם ממליצים על המכינה גם לנערים
ולנערות נוספים .הם ציינו לטובה את המדריכים ומחויבותם ,ואחת מהם התייחסה גם לעובדת הסוציאלית
ולתהליך שעברה עם בתה.

 15המידע מתבסס על שיחות עם שבעה הורים – חמישה הורים בתשע"ה ושני הורים בתשע"ז.
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חלק ד' :בוגרים
ליווי הבוגרים
במהלך תשע"ו התמסד תהליך ליווי הבוגרים של מחזורים א' ו-ב' .לשם כך ,נוסף תפקיד חדש למכינה הכולל
אחריות על ליווי הבוגרים (גם אלו שהשתחררו מהצבא) ,ארגון והנחייה של מפגשי בוגרים .המפגשים נערכו
כפעם בחודש והחלו מתוך יוזמה וצורך של הבוגרים .המפגשים היו בעלי ערך חברתי ושמירה על קשר ,והם
עסקו בשיחות על נושאים המעניינים את הבוגרים ובניסיון להבין כיצד לממש את המיומנויות והערכים
שנרכשו במכינה .כ 15-בוגרים היו מעורבים במפגשים ,כאשר ההרכב היה שונה ונבע מפניותם להגיע למפגשים
בסופי השבוע בשל המחויבויות הצבאיות ,אך גרעין מרכזי מתמיד להשתתף במפגשים .כחלק מהתהליך ,חלק
מהבוגרים מעוניינים להמשיך כקבוצה משותפת לחיים משותפים לאחר הצבא.
גיוס ותפקידים בצבא
כמעט כל בוגרי המכינה התגייסו לצבא או מיועדים להתגייס .בוגר אחד לא התגייס על רקע נפשי ובוגר נוסף
על רקע פטור שלא בוטל .שני בוגרים לא התמידו בשירותם ועזבו את הצבא לפני מועד השחרור .הבוגרים
ממלאים תפקידים מגוונים בחילות השונים ,בין התפקידים :טכנאית ,מפעילת  ,F16אפסנאי ,צוער בקורס
חובלים ,נהגים ,קצינת הדרכה ,לוחמים ולוחמות ביחידות שונות ,פיקוד בהנדסה קרבית ,פיקוד על טירונים
בנח"ל ,סמלת מבצעים ,מורה חיילת ,מפקדת ומדריכת קורס ,מאבטח מתקנים ,תפקידים טכניים בחיל
האוויר ובחיל הים ,נח"ל (קרבי ומורות חיילות) ,משטרה צבאית ,תצפיתנית ,חיל תקשוב ,ממר"ם ,ותפקידי
הדרכה בחילות שונים .יש לציין ,שממחזור ב' התגייסו שלושה חניכים למסלול ייעודי בחיל השריון וממחזור
ד' כעשרה חניכים למסלול ייעודי בנח"ל.
העמקה בתפיסות הבוגרים
כשנתיים לאחר תום מחזור ב' של המכינה ,שבנו וראיינו ארבעה בוגרים ממחזור זה (שני בנים ושתי בנות),
שרואיינו גם במהלך שנת המכינה ,על מנת לבחון את תפיסותיהם על התהליך שעברו במכינה.
ארבעת הבוגרים סיפרו כי הם ממלאים בצבא תפקידים בעלי אחריות הכוללים עבודה מול אנשים וחלקם אף
משרתים בתפקידים פיקודיים .אחת הבוגרות סיימה קורס קצינות ומתפקדת היום כקצינה .ניכר כי הם בסך
הכול שבעי רצון מתפקידם ומרגישים שיש להם יכולת להשפיע ,גם אם הם נתקלים בקשיים בדרך,
ולדבריהם:
אני לא מפקד אבל אני במעמד דומה [ ]...יש לי אותה השפעה ]...[ .מהרגע שהגעתי רצו לשלוח אותי לקורס מפקדים.
היה לי דפ"ר נמוך ,נתון חריג [ ,]...אמרתי שאם לא אצליח לעבור את ההכנה לקורס מפקדים אתקדם הלאה ואתן
המיטב ]...[ .אמרתי לעצמי שגם בלי להיות בקורס מפקדים אוכל לתת את המיליון אחוז ,וזה הוכיח את עצמו]...[ .
נטו העובדה שהצלחתי להוכיח למפקדים וחברים שגם בלי קורס מפקדים אפשר להגיע לאותה השפעה.
זה דורש מלא אחריות ,הרבה לילות לבנים בלי לישון .זה כיף ,אני מרוצה .אני גם ביקשתי את התפקיד הזה]...[ .
בינתיים אני מאוד מרוצה מהמקום שאני נמצאת בו.
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זה גם בטוב וגם בפחות טוב ,שיש לי את כל האחריות ]...[ .זה טוב כי סומכים עליי ואומרים לי יש פה משהו גדול,
נופל – באשמתך ,מצליח – בזכותך .ולא טוב ,כי מה אני קשור לכל זה? אני בסך הכול חייל ,מי רוצה כל כך הרבה
אחריות.
התחלתי קורס דרך הצבא ,ושם התמיינו לתפקידים ואמרו לי שאני לא יכולה להיות לוחמת .בקיצור ,ממש די
נלחמתי על זה .גם בזמן המכינה שלחתי מכתבים .הייתי ממש בבלגן על זה ]...[ ,ואז פשוט התקבלתי ]...[ .והייתי
לוחמת ועשיתי שמונה חודשים הכשרה והייתי מ"כית טירונים .תמיד העניין של המנהיגות עניין אותי ,זאת אחת
הסיבות שהלכתי למכינה הזאת .המכינה הזאת מאוד מאוד תרמה לי בקשר לעניין הזה .זה היה עניין בסיסי .כרגע
אני מפקדת ]...[ .אני מאוד אוהבת ,אני באמת הוכחתי לעצמי ברמות שלא ניתן לתאר ,הגעתי למקומות שלא
תיארתי שאני אגיע אליהם.

בהתייחסות לאתגרים תיארו הבוגרים בעיקר קשיים שונים הנובעים מתפקידם הצבאי ,ביניהם תדירות
היציאות הביתה והריחוק מהחברים ומהמשפחה ,עמידה בכללים ,תפקידים הדורשים אחריות ,קשר עם
פקודים וכדומה.
אתגרים תמיד יש בעיקר עם חיילים .איפה המקום שלי בתור מישהי שלפני שניה גם הייתה חיילת ועכשיו היא
צריכה לתת הוראות לאנשים אחרים .לפעמים יש לי רגעים שאני נתקעת ואז אני נזכרת אולי בקורס שהיה לנו
במכינה של הדילמות בצה"ל .אני אומרת אולי זו לא אותה דילמה אבל אותו פתרון ,דברים כאלה .זה דברים כאלה
שלא חושבים עליהם בזמן המכינה ,אבל כשאתה מגיע לצבא אתה כן חושב על זה ]...[ ,עניין העומס והלחץ וכל
העבודה ,אבל זה דברים שמסתדרים עם הזמן.
לא יוצא לי לראות את החברים שלי יותר מדי ,לראות עם מה אנשים אחרים מתמודדים ולהיות שם לעזור וזה קשה
כי אי אפשר להיות בכל מקום .לפעמים למ"פ יש דרישות שלא תמיד אפשר לבצע וקל לבצע – לא קל ,זה גם קושי
[ ]...דרישות שדורשות המון אחריות ,להיות בוגר .הרבה ציפיות ואני חייב לתת את המקסימום שאני יכול.
אם זה לקום בבוקר ולא הספקתי לקום ,או שלא הספקתי להגיע לאותו מקום שבו אנחנו עושים ,אז אני מקבל על
זה שבת.
איכשהו הגעתי לזה וקיבלתי  14חיילים ואני הייתי האמא שלהם והאבא שלהם .זה היה לי כל כך קשה בהתחלה
[ ]...אחת בוכה ואחד בוכה ורוצה ככה ורוצה פה .את אחראית על הנשקים שלהם ,אם קורה משהו זה באשמתך .את
אחראית לאמן אותם .את צריכה להיות ערנית ולישון שעה וחצי בלילה .את צריכה לעשות מלא מלא תרגילים
בשטח .זה מלא מלא אחריות מטורפת באמת ,את מגיעה למצב שאת נשברת אבל בבום את מרימה את עצמך כי את
לא שוכחת שיש לך אחריות ויש לך ילדים ]...[ .וחוץ מלאמן אותם זה להחדיר בהם ערכים ולתת להם להבין שהם
נמצאים במקום מאוד מיוחד ומאוד משמעותי ,אז הם צריכים להעריך את זה.
קשה לי לא להיות עם אמא שלי .אני צריכה לעזור לה גם בבית .היא אמא חד הורית ואני סוגרת שבועות על גבי
שבועות .זה האתגר שלי הכי קשה פה .זה סגירות אינטנסיביות ממש .גם כשאני בבית הראש שלי בבסיס ואני צריכה
לדאוג להרבה דברים .אין מנוחה.

גם בהתייחסם להצלחות שחוו בשנה האחרונה הם ציינו הצלחות הנוגעות לתפקידם הצבאי ובעיקר
להתמודדות עם קשיים או להגעתם למקומות שלאו דווקא חשבו שיגיעו וזאת למרות האתגרים שבדרך:
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אני חושבת שכל התהליך של הקצונה ,במיוחד מהחיל שאני באה ממנו – זה חיל התקשוב – יש לנו את ההשלמה
הכי ארוכה מכל החילות האחרים [ .]...זה מאוד מאתגר זה מאוד אינטנסיבי ,זה מלא תרגילים ,זה לא לישון .היו לי
רגעים שהייתי ממש קרובה להגיד :למה אני צריכה את זה בכלל ,הייתי נשארת מדריכה ,והייתי מסיימת את
השירות שלי ומשתחררת עוד שלושה חודשים .אבל לא ,אחריי שסיימתי ועמדתי בסוף הטקס וקיבלתי את הדרגות,
אני חושבת שזה היה רגע מאוד משמעותי.
כשסיימתי את קורס המפקדים ,זה היה מאוד קשה .זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי ]...[ .זה פחות קשה
פיזי ,אלא יותר נפשי [ ]...זה היה ממש קשה .הגעתי למצב שאני בשיא הגשם ,באמצע הלילה אני בוכה ,שואלת למה
אני עושה את זה? [ ]...אמרתי שאין מצב שאני מסיימת את זה ,את ההכשרה הזאת .אחרי שמונה חודשים סיימתי
אותה כמו גדולה .אחרי המסע כומתה פשוט בכיתי ממש ,שאלתי איך עשיתי את זה ]...[ .הרגיש לי כאילו ניצחתי
את כולם ,באמת.

הם סבורים ששנת המכינה הכינה אותם לשירות הצבאי כיוון שעברו בה תהליכים ורכשו בה מיומנויות
ביניהן :בגרות ,פתיחות ,חברות ויכולת להסתדר עם אנשים ,התמודדות עם קשיים ,ביטחון עצמי ,עמידה
בכללים.
ללא ספק כן .התפיסה שהייתה לי במכינה מאוד עוזרת לי עכשיו .הרבה היבטים של חברּות [ ]...גם במכינה למדתי
הרבה על פתיחות ולשתף ,מאוד עזר בצבא .אנשים בוטחים בי ,משתפים אותי בקשיים והתמודדויות.
בכל המובנים .רואים את זה ביום שמתגייסים – את ההבדל בין האנשים שעשו שנת שירות או מכינה לבין אנשים
שישר התגייסו לאחר הלימודים – אם זה הבגרות ,לקחת את הדברים לידי פרופורציות – בדברים הכי קטנים זה בא
לידי ביטוי.
אני מאוד אוהבת את החיל שלי ,מאוד [ ]...את הצבא .הם גרמו לי לאהוב את הצבא עם כל הדברים הטובים והרעים
שיש בו ,כי במכינה לא הסתירו מאתנו כלום ,הראו את הדברים היפים של הצבא וגם את הדברים הפחות יפים .ואני
חושבת שזה משהו ממש יפה כי לפעמים יש נטייה ליפות את הדברים ]...[ .באתי עם ראש פתוח לגמרי ,לא באתי
מקובעת ,מוכנה לגמרי.
קודם כל ,להתמודד עם הקשיים ,זה חיל לא פשוט ]...[ .מה שעברתי [במכינה] זה העניין לדעת לדבר ,ולא להתעצבן
מכל דבר ,דבר שמאוד מאוד עזר לי פה .דבר שני זה הביטחון העצמי ,זה לדעת לבוא ולדבר בביטחון ,ולא עכשיו
להתבייש ממישהו או לפחד או משהו כזה שינפנפו אותי.
המכינה יותר הכינה אותי לדבר של המשמעת הצבאית ,גם אם אין לי כוח לעשות עכשיו משהו ,או לא מאמין בו ,או
סתם ,לדוגמה ,אני החלטתי לעצמי שאני פעם ביומיים אני עושה מד"ס ,נגיד עכשיו אין לי כוח ,אני אומר לעצמי,
תשמע ,תיקח את עצמך בידיים ,זה העתיד שלך .זה כמו לקום בבוקר ,אף אחד לא אוהב לקום בבוקר ,סבבה ,אבל
אין מה לעשות.

גם בהסתכלות כללית ,הם סבורים ששנת המכינה תרמה להם והם ציינו מיומנויות נוספות שרכשו במהלך
שנה זו כמו מנהיגות ,פתיחות ויכולת לבקש עזרה ,קבלת האחר ,יכולות הדרכה ,אחריות:
נתנו לנו אחריויות ומשימות ודברים כאלה במכינה ,נגיד הייתי מדריכה על מועדונים בטבריה ,והייתי אמורה להיות
אחראית במכינה על דברים .לפני זה לא היה לי כוח בכלל והייתי עצלנית לגמרי .לקחתי אחריות וזה השפיע עליי
לגמרי.

57

המנהיגות ,ידע כללי בהדרכה בסיסית .עוזר בכללי בצורה שבה אני מדבר עם אנשים ,הרושם הראשוני שאני מסוגל
לתת.
אני חושבת שהדבר שהמכינה הכי תרמה לי בו ,היא גרמה לי להבין שלא עם הכול אני צריכה להתמודד לבד.
בתחילת המכינה [ ]...לא היה מישהו שהייתי פונה אליו לעזרה או משהו כזה ,אבל זה משהו שכן רכשתי מהמכינה,
וזה משהו שאני אודה עליו כל החיים ,כי כל החיים שלי התמודדתי עם מה שיש לי לבד ואני אסתדר והכל טוב ,ואני
לא צריכה עזרה .הבנתי שזה לא בושה לבקש עזרה ,וזה אפילו דיי מקל עליי.
מהמכינה נראה לי שהבנתי פחות או יותר מה אני ארצה לעשות כשאני יוצא ]...[ .אחרי שאני אטייל ,אני לא יודע
אם אלמד ,אבל להתעסק בחינוך.
היה לנו קורס פמיניזם .אני אדם כל כך שונה עכשיו ,אני מסתכלת מהצד ואני רואה דברים שלא ראיתי לפני .וגם
הייתי עובדת עם ילדים ועם נוער בסיכון ואני הייתי במקום הזה פעם.
יש מכינות שמכינות לצה"ל נטו ,אבל אני חושבת שהמכינה הזאת הכינה אותי גם מבחינה זאת שאני רוצה להתעסק
בקואופרטיב ומה שהתעסקנו בו במכינה .זה מעניין אותי וגם להיות מחוץ לבית ,וגם לגור בשיתופיות זה מה שאני
רוצה ,וגם ללמוד איך להסתדר עם אנשים וגם שיקפו לי המון דברים שקורים בעולם שבכלל לא ידעתי שקורים .אז
אני אצא לחיים האלה עם הרגשה שאני יודעת מה הולך פה ואני יודעת מה לעשות .וגם בגרות [ ]...אני ממש מרגישה
שאני התבגרתי ברמות.

ארבעתם המליצו מאוד על המכינה וטענו כי היא מתאימה לכולם ,אך בעיקר למי שמוכן לעבור תהליך עם
עצמו ,מי שמגיע עם ראש פתוח ומוכנות לקבל את האחר .חלקם אף המליצו בפועל לחברים ולבני משפחה
להצטרף למכינה.
ברור .ספציפית למכינה הזאת .מאוד מיוחד[ ]...[ .היא מתאימה] למי שמוכן להיות אמיתי עם עצמו .נותנים במה
להעצמה עצמית .נתנו תשומת לב לתהליך .מקבלים נוער בסיכון .לא מתאים לאנשים שהיו מוכנים לוותר באמצע
הדרך ,וזה לא יועיל לשום דבר .את המכינה צריך לעבור מ-א עד ת .אחרת אין טעם.
אני בכל הזדמנות דוחפת את המכינה ומדברת עליה .אני מאוד אוהבת את המכינה ]...[ .היא לא מחפשת את
האנשים הכי טובים ,היא לא מחפשת את האנשים שנמצאים בכושר הכי טוב ,או את האנשים הכי חכמים ,או את
האנשים שיש להם את הציונים הכי טובים בבגרויות .היא מחפשת אנשים שבאים לתרום ,נקודה .היא מחפשת את
האנשים שמחפשים לשנות את עצמם ומחפשת את האנשים לעזור להם .זה מה שאני חושבת שמיוחד במכינה
הזאת ,יותר משאר המכינות [ – ]...כל עוד אתה רוצה להשתנות ולשנות ,לתרום ,להשפיע ,כל הדברים מתקבלים
בברכה .לא משנה מי אתה ,שחור ,לבן ,כחול ,זה הדבר שהכי פחות מעניין.
פה קוראים לי פראייר שאני בחרתי לעשות את השנה הזאת במקום להשתחרר עוד חודש .התשובה שלי תמיד היא
שאני מוכן לוותר על הפז"מ ,לעשות שוב את השנה הזאת ולהתחיל את הצבא מההתחלה ]...[ .היא יכולה לסייע
לכולם ]...[ .מי שבא בראש פתוח ללמוד דברים ולשמוע דברים שלא בטוח שתמיד הוא יאהב ,דעות של אנשים שהם
לאו דווקא דומות לדעות שלו ,זה לגמרי המקום.
זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיי ]...[ .הגעתי לבית הספר שלמדתי בו לא מזמן ,באתי עם מדים ונכנסתי לשם .כולם
ראו אותי ואמרו לי :מה? [ ]...איך את נראית אז ואיך היית נראית פעם .קיבצתי את כולם בחדר אחד ואמרתי להם:
לא מעניין אותי ,אתם הולכים למכינה שאני הלכתי.

58

חלקם אף ציינו שיתכן ויהיו מעוניינים לחזור להדריך בה:
כרגע יש לי שאיפה לחזור להיות מדריכה במכינה; האמת שבעקבות המכינה החלום שלי הוא לגור בקיבוץ ולהיות
מדריכה של מסעות לפולין ,וזה ממש חלום שלי.

רובם משתדלים לשמור על קשר עם צוות המכינה ועם חבריהם ,אך הדבר מתאפשר ברמות שונות בהתאם
לזמינות .רובם גם השתתפו ,במידה זו או אחרת ,במפגשי הבוגרים ,אך חלקם התקשו עקב העומס והיציאות
המועטות הביתה .אחד מהם אף ציין כי מאחר והקבוצה מתמקדת כיום בעיקר במסלול של חיים משותפים
לאחר הצבא ,אין בה מקום למי שאינו מעוניין לקחת חלק בקבוצה.
אנחנו קבוצה כזאת שרוצים לגור ביחד כשכולם ישתחררו .אנחנו לפעמים נפגשים ומטיילים ,עושים כל מיני דברים,
היינו בסמינר של העמותה שאחראית על המכינה ,ומדברים על כל מיני דברים שקורים בארץ ובעולם וכל מי שיכול
מגיע ]...[ .זה ממש מחזיק אותנו ,זה גורם לנו להמשיך להישאר בקשר .אנחנו נפגשים די הרבה.

מדברי רוב הבוגרים שרואיינו ניתן ללמוד ,כי הם סבורים שהיו נמצאים במקום אחר ,פחות טוב מבחינתם,
אלמלא השנה שעברו במכינה.
במקום פחות טוב .עברנו תהליך [ ]...לא הייתי מכיר את עצמי כמו שאני מכיר את עצמי עכשיו ]...[ .הייתי בצבא
אבל זה לא היה נתפס כמשמעותי בשבילי ]...[ .הייתי משפיע הרבה פחות אם לא הייתי במכינה והתהליך שעברתי
במכינה הייתי עובר הרבה יותר מאוחר בחיים כי הסביבה שלי לא באמת נתנה את הבמה הזאת .הייתי פשוט מחפף
על הכול ולא היה אכפת לי שום דבר .המכינה שינתה אותי כבן אדם ,לטובה.
אם לא הייתי עושה את המכינה ,רוב הסיכויים שהייתי מסיימת את השנתיים שלי ועכשיו הייתי באיזו עבודה
מועדפת ]...[ .המכינה גרמה לי להבין שאני רוצה לתת עוד ,כל עוד אני יכולה ,לא משנה באיזה תחום ]...[ .גם בזכות
המכינה לקחו אותי לקורס שרציתי.
אני חושבת שהייתי בבית ,לא עושה כלום ,אפילו לא עובדת .הייתי בתקופה ממש לא טובה ,עד שהגיעו אליי לבית
הספר וסיפרו לי על המכינה .לא היה לי כוח ללמוד ,לעבוד ,הייתי במקום אחר .אמא שלי הייתה מסתכלת עלי
ברמות כאלו שהיא הייתה מאוכזבת ממני .בחיים לא חשבתי על השאלה הזאת שאת שואלת אותי עכשיו .זה
מטורף ,לדעתי הייתי במקום מאוד נמוך ,היה לוקח לי הרבה זמן להגיע למקום שאני נמצאת בו עכשיו .אפילו לא
נראה לי שהייתי מגיעה למקום שאני נמצאת בו עכשיו.

שירות צבאי ותפיסות עצמיות של החניכים
הבוגרים נתבקשו להשיב על שאלון עמדות לאחר כשנה ,כשנתיים או כשלוש שנים בצבא .יש לציין שהיה קושי
לקבל את תשובותיהם ,אך התקבלו תשובות בסך הכול מ 18-בוגרים שונים שמילאו את השאלון בתשע"ו או
בתשע"ז.
על השאלון השיבו חמישה בוגרים ממחזור א' ,שמונה חניכים ממחזור ב' וחמישה ממחזור ג' .כולם ,למעט
אחד ,השיבו שהם משרתים בצבא (ביניהם אחת שהשתחררה בתום שירות מלא) .בוגר אחד מבין המשיבים לא
התגייס עקב פטור שלא בוטל .חמישה חניכים השיבו שהיה שינוי בתפקידם מאז שהתגייסו כשהסיבות לכך
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היו :קורס נתיב לגיור ,חוסר עמידה בקצב הנדרש שהוביל לאי סיום ההכשרה ,יציאה לקצונה ,ורצון לשרת
בתפקיד משמעותי יותר הכולל הובלת אנשים.
בשאלה סגורה השיבו מרבית הבוגרים ( ,)n=11 ,85%שמשרתים או שירתו בצבא ,שהם שבעי רצון במידה
גבוהה או גבוהה מאוד משירותם הצבאי ,חניך נוסף שבע רצון במידה בינונית ואחד – במידה נמוכה .מבין אלו
שהרחיבו ניכר כי שביעות הרצון נובעת אצל כל אחד מהם מסיבות שונות ,עם שני מוקדים מרכזיים :תחושת
תרומה וחשיבות לתפקיד – תרומה למדינה ולצבא או שליחות בתפקיד חינוכי ,ותחושה של התפתחות וסיפוק
אישיים – למידה ,התמודדות עם קשיים ,תרומה אישית ,עמידה במטרות אישיות ,סיפוק והשקעה.
לוח  :3עמדות לגבי שליטה על החיים ומסוגלות עצמית
רמה
בינונית
)(3

רמה
גבוהה
)(5-4

אני מוכן להתאמץ כדי להצליח

0%

6%

*94%

אני מסוגל לעשות דברים באותה מידת הצלחה
כמו רוב האנשים בגילי

6%

18%

76%

אני יודע איך להתקדם לקראת מה שחשוב לי
בחיים

0%

35%

65%

אני מצליח לבצע את רוב הדברים שאני מחליט
ומתכנן לעשות

6%

29%

65%

6%

29%

65%

N=17

רמה
נמוכה
)(2-1

בסך הכול אני מרוצה מעצמי
סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5

כמעט כל הבוגרים הביעו נכונות גבוהה מאוד להתאמץ כדי להצליח .מרביתם גם הציגו תפיסת מסוגלות
עצמית גבוהה ושביעות רצון עצמית גבוהה.
לוח  :4עמדות לגבי אחריות ,מחויבות ויכולת לשנות
רמה
נמוכה

רמה
בינונית

רמה
גבוהה

)(2-1

)(3

)(5-4

אנשים סומכים עליי

6%

6%

88%

אני מרגיש שאחרים מקשיבים לי

6%

18%

76%

אני עומד במחויבויות שאני לוקח על עצמי

6%

24%

71%

קשה לי לשנות דברים גם כשאני יודע שצריך**

47%

24%

29%

N=17

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5
** היגדים הפוכים
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מרבית הבוגרים סבורים במידה רבה שאחרים סומכים עליהם ומקשיבים להם וכי הם עומדים במחויבויות
שלקחו על עצמם .עם זאת ,כמחציתם ציינו במידה בינונית או גבוהה כי יש להם קושי לשנות דברים הדורשים
זאת.
לוח  :5עמדות לגבי התנהלות בקבוצה ומנהיגות ולגבי מעורבות חברתית
רמה
נמוכה

רמה
בינונית

רמה
גבוהה

)(2-1

)(3

)(5-4

אני יכול לקיים דיון במסגרת של קבוצה

0%

0%

*100%

אני יודע איך לעבוד בצוות

0%

0%

*100%

אני חושב שחשוב להיות מעורב בחברה

0%

6%

*94%

אני חושב שאוכל להיות מודל לחיקוי

12%

25%

62%

N=16

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5

כל הבוגרים דיווחו על יכולת גבוהה לעבוד בצוות ולקיים דיון בקבוצה .כמעט כולם ציינו גם את החשיבות
הרבה למעורבות בחברה.
לוח  :6מוטיבציה לשירות והתקדמות בצבא
רמה
נמוכה

רמה
בינונית

רמה
גבוהה

)(2-1

)(3

)(5-4

היה לי חשוב להתגייס לצבא

20%

0%

*80%

בצבא יש לי תפקיד עם הרבה אחריות

13%

7%

*80%

אני מרגיש שאני מצליח בצבא

27%

20%

53%

אני משרת בתפקיד שקשור לניסיוני
המקצועי( ענה רק במידע ויש לך הכשרה
מקצועית) ()n=6

50%

0%

50%

אני רוצה להיות מפקד

27%

27%

47%

53%

13%

33%

N=15

חשוב לי לשרת ביחידה קרבית
סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5

מרבית הבוגרים ציינו שהיה להם חשוב להתגייס ומרביתם סבורים שיש להם תפקיד עם הרבה אחריות בצבא.
יותר ממחציתם מעוניינים רק במידה נמוכה או כלל לא לשרת ביחידה קרבית.
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לוח  :7קשיים בשירות הצבאי
N=15

רמה
נמוכה
)(2-1

רמה
בינונית
)(3

רמה
גבוהה
)(5-4

קשה לי עם המסגרת הצבאית
שבה אני חייב לציית לפקודות**

80%

20%

0%

המאמץ הגופני בצבא קשה לי**

67%

7%

27%

אין לי תמיכה (מהמשפחה
ומהחברים) כשקשה לי בצבא**

67%

20%

13%

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5
** היגדים הפוכים

מרבית הבוגרים לא חוו או חוו במידה נמוכה קשיים עם המסגרת הצבאית ,עם המאמץ הגופני ועם מחסור
בתמיכה בעת קושי .עם זאת ,כשליש מהבוגרים חוו קושי בינוני עד גבוה עם המאמץ הגופני ועם תחושת חוסר
תמיכה.
לוח  :8מחשבות לגבי העתיד
רמה
נמוכה
)(2-1

רמה
בינונית
)(3

רמה
גבוהה
)(5-4

אני מאמין שאצליח להגשים את השאיפות
שלי

0%

12%

88%

חשוב לי שיהיה לי מקצוע בעתיד

0%

19%

*81%

חשוב לי לעבוד בעבודה קבועה ויציבה

6%

12%

*81%

חשוב לי להיות מומחה בתחום המקצועי שלי

0%

19%

*81%

חשוב לי להתקדם במקום העבודה

0%

31%

*69%

יהיה לי תפקיד בעל השפעה על אנשים

19%

12%

*69%

אני מתכוון ללמוד באוניברסיטה  /במכללה

6%

31%

62%

N=16

סולם-1 :כלל לא מסכים עד  – 5מסכים במידה רבה מאוד
*= 50%ומעלה מהבוגרים דיווחו על הסכמה במידה רבה מאוד (.)5

מרבית הבוגרים ציינו כי הם מאמינים במידה גבוהה שיצליחו להגשים את שאיפותיהם .מרביתם גם הביעו
תחושות חיוביות לגבי עתידם המקצועי ,חשיבותו והשפעתו.
באשר לתפיסות הבוגרים לגבי תרומת המכינה למוכנות לצבא – מרביתם ( )n=10 ,71%ציינו בשאלון כי היא
הכינה אותם במידה רבה או רבה מאוד לצבא ,שני בוגרים ( – )14%במידה בינונית ושניים נוספים (– )14%
במידה נמוכה או כלל לא .בין ההסברים לתרומת המכינה ,בקרב אלו שפירטו ,הייתה התייחסות להתפתחות
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אישית בהיבטים שלא אמונה עצמית ,יכולת התמודדות עם קשיים ,רצון להתאמץ ,להשקיע ולפעול לשינוי וגם
הכנה לעמוד בכללי המסגרת ופיתוח משמעת עצמית .עוד עלה כי במסגרת שנת המכינה הכירו בחשיבות
הקבוצה והעבודה בצוות ,ובודדים ציינו את המוטיבציה לגיוס והכנה רעיונית לצבא .אלו שהרגישו שהמכינה
לא תרמה למוכנותם ,ציינו שלא היה מספיק עיסוק בצבא ושלא הייתה מספיק הכנה פיזית ורעיונית.
לגבי הכנה לחיים האזרחיים – מרביתם ( )n=10 ,71%ציינו בשאלון כי היא הכינה אותם במידה רבה או רבה
מאוד גם לחיים האזרחיים .אלו מהם שפירטו ,התייחסו להיבטים שונים ביניהם הפן החברתי – פיתוח
מודעות חברתית ,אמונה ביכולת לשנות ורצון לתרום ולהיות משמעותי בחברה ,והפן האישי – התפתחות
אישית ויכולת להתמודדות עם קשיים .שלושה בוגרים ( )21%ציינו שהמכינה הכינה אותם במידה בינונית,
וחלקם התייחסו לכך שלא דובר מספיק על החיים האזרחיים או שלא לימדו אותם כיצד להתמודד עם החיים
לאחר הצבא .בוגר אחד ציין שהמכינה הכינה אותו במידה נמוכה לאזרחות כיוון שבאזרחות אתה נדרש להיות
אחראי לעצמך.
במבט לאחור – במה במיוחד תרמה להם שנת המכינה – ציינו חמישה מהם היבטים שקשורים להתפתחות
האישית – היכרות עצמית והשלמה ,אמונה עצמית ובגרות .ארבעה מהם התייחסו לפן החברתי – יכולת
להסתדר עם אנשים ,קשרים חברתיים ומעורבות חברתית.
הבוגרים נשאלו איפה הם רואים את עצמם בעוד שלוש שנים ,וכל אחד הציג תמונת עתיד שונה – אחד
התייחס להתקדמות בתפקידים במסגרת הצבא ,אחת התייחסה להדרכה במכינה ואחרת לחיים בוגרים
במסגרת העמותה שאחראית על המכינה ,חלקם התייחסו לעבודות שונות ולימודים בתחומים שמעניינים
אותם ,אחת לטיול בחו"ל ואחרת לתרומה לחברה.
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חלק ה' :עבודה מערכתית וליווי המכינה
המכינה לוותה בוועדת היגוי שהתכנסה פעם או פעמיים בכל שנה ,החל משנתה הראשונה ,כשכל שותף ליווה
את המכינה באופנים שונים ובהתאם לתחום התמחותו גם במהלך השנה .השותפים המרכזיים בוועדות
ההיגוי ,מלבד צוות המכינה וצוות המחקר ,היו נציגי הביטוח הלאומי ,נציגות העמותה החינוכית ,נציג משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ונציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר ממשרד
הכלכלה.
השותפים למכינה ,החברים בוועדת ההיגוי ,ציינו את החשיבות והתרומה בחשיבה המשותפת של הנציגויות
המקצועיות השונות ובשיתוף הפעולה ביניהם לקידום ולפיתוח המכינה.
למדנו גם כמה אפשר לצמוח משיח משותף ,ממעורבות של גופים ולהבין מה כל אחד יכול להביא ואיך אפשר
להתקדם בעזרתו ]...[ .אני חושבת שנוצר תהליך מאוד יפה .מבחינת ביטוח לאומי זה מאוד שלהם ,זאת יצירה
שלהם ,אני אומרת את זה מבחינה חיובית ,ובסוף היא גם ששמרה על המכינה ושהביאה את המכינה למקום שהיא
נמצאת בו ,שהוא מקום טוב .גם לשמור בדברים קיומיים ,של פתאום מצוקה כלכלית ,או מצוקת חניכים.
ולאיזושהי תחושה של אבדן ושאתה בסדר ושאתה הולך לדרך נכונה .קרה שהם גייסו שותף כדי להביא שותף אחר
(נציגת העמותה החינוכית).
ההצלחה של המכינה ,ובעיניי המכינה היא הצלחה ,שיש לה ערך מוסף שלא היה נולד בשום מקרה אלא רק בגלל
שותפות .אני הרגשתי שבשותפות כל אחד הביא את מה שיש לו לשולחן וזה באמת יצר ,קודם כל ,המון רצון טוב
לשיתוף פעולה ,ובעיניי זה באמת יצר תקדים וגם את הערך המוסף שיש למכינה הזאת בעצם ממכינות אחרות
בסגנון הזה  ]...[ .בהחלט כל שותף ושותף נתן את החלק הייחודי לו ,ובהחלט לעצם השותפות יש תרומה גדולה (נציג
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים).
אני חושבת [ ]...שהשותפות והמעורבות של כולם עשה את זה להיות משהו מיוחד (נציגת הביטוח הלאומי).

יחד עם זאת ,ציינו אחדים מהשותפים כי ניתן היה ללוות את המכינה באופן אינטנסיבי יותר בהיבטים
שונים שהצדדים יכולים לקדם ,ולקיים עבודה משותפת הדוקה יותר מעבר להתכנסות ועדות ההיגוי.
אני למיטב התרשמותי ,הייתי אומר שאין ממש פעילות של שיתוף פעולה על ידי הגורמים השונים בוועדת ההיגוי.
הגורמים השונים מגיעים לוועדה בדרך כלל אחת לשנה ומציגים את הדברים ]...[ .אני חושב שחסר מאוד יוזמה
לאיזשהו שיח משותף יותר עמוק – איך כל אחד מהגורמים יכול להעצים את המכינה ,ואיך לראות היום ,אחרי כמה
שנים ,לאן המכינה הולכת ]...[ .אני הייתי מציע שבאופן ראשוני לעשות יום אחד [ ]...שבו יום שלם של עבודה שבו
כולנו נגיע ונחשוב כולנו ביחד ,וגורם גורם ,איך הוא יכול יותר לתרום למכינה ,וגם איך ,שוב ,לעשות חשיבה
מחודשת ,לא כיפוף ידיים בוויכוח במהלך ועדת ההיגוי או דברים שנזרקים לחלל ולא באים לידי יישום ,ולעשות
דיון של כמה שעות עם סבלנות [ ]...לאן צריך ללכת (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר
ממשרד הכלכלה).

נציגי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ציינו שהם צפויים להמשיך וללוות את המכינה – בתחום
העבודה – בליווי ,בפיקוח ובתקצוב ,ובתחום הרווחה – בהמשך ליווי וייעוץ במקרה הצורך ובוודאי בהיבט של
הפניית מועמדים והכרה בחניכים כבני נוער בסיכון למטרת קבלת הבטחת הכנסה .הביטוח הלאומי לא ימשיך
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בליווי המכינה ,אך מתוך הכרה בחשיבות מענה שכזה ימשיכו לפתח את נושא המכינות הפונות לבני נוער
בסיכון.

הצלחות המכינה וייחודיותה בראי השותפים
השותפים התייחסו להצלחות המכינה ולייחודיותה ,כשכל אחד מהם האיר זווית שונה .בין ההצלחות שהעלו
היו הצלחה בסיסית של עצם הפיכתה של המכינה מחזון למכינה פועלת ומתפקדת ובהמשך את ההעצמה של
בני הנוער במהלך השנה – בבגרות ,בקבלת אחריות וביכולת ההתמודדות עם סוגיות אינטלקטואליות וערכיות
ועם סיטואציות שונות בחיים .עוד העלו כהצלחה את הקמת קבוצת הבוגרים ,את השינוי בתפיסה בסביבת
הנערים ובמסגרות מהן באו אודות היעדים שבני נוער אלו ושכמותם יכולים להשיג.
היבטים ייחודיים של המכינה שהועלו היו הפנייה לאוכלוסייה של נוער בסיכון דווקא מתוך עולם המכינות,
פיתוח ההיבט של עולם העבודה בתוך המכינה והממד הערכי והמעורבות החברתית שהם חלק בלתי נפרד
מפעילות המכינה .בנוסף עלה כי המכינה היא ארגון לומד ,פתוח לביקורת ודינמי בדרכי ההתמודדות ,דבר
שתרם להצלחתה.
זה שהמכינה הצליחה לגדול ,הצלחנו להפוך את זה למשהו שהוא יותר מבוסס ושיש לו יותר היתכנות [ ]...היא
נהייתה דבר ,אף אחד לא מטיל בה ספק .היא לא פיילוט .זאת הצלחה במובן הכי בסיסי (נציגת העמותה החינוכית).
זה עוד אפשרות למישהו [ ]...שרוצה כן להתגייס ושאנחנו מפחדים שהוא ילך לאיבוד בצבא [ ]...גם הנושא של
המכינות מקבל משנה תוקף עכשיו ,זה מאוד יוקרתי ,הרבה ילדים רוצים ללכת .כשאנחנו הצגנו בפעם הראשונה לא
רצו לאשר את זה ,אמרו שזה לאליטיסטים ,אמרנו שזה בדיוק הפואנטה ,אנחנו רוצים לתת אפשרות לילדים כאלה
שנחשבים ילדים בסיכון (נציגת הביטוח הלאומי).
זאת מתנה מאוד גדולה שפעם ראשונה בחיים שלהם שהם מעניקים לעצמם את האופציה .זה בפעם הראשונה
בחיים שהם בוחרים בעצמם .]...[ .מן מסגרת כזאת שרואים אותך ,ושומעים אותך ,ומתייחסים אליך .אתה מכיר
את עצמך ,אתה מבין אי ך אתה מתמודד ,אתה מבין מה זה בכלל להיות בוגר ,מה זה נקרא אחריות אישית ,או
אחריות כוללת ,מה זה להיות שותף (עובדת סוציאלית).
אני חושבת שהחוזק שלה וההצלחה שלה זה כל הנושא של [ ]...החינוך לאחריות וכל הנושא של המקום של העבודה.
אני חושבת שמצאנו דרך [ ]...איך אתה יוצר מכינה שבאמת מצמיחה אותם .התפתחו אופני פעולה מאוד רלוונטיים
לנוער שמצליחים להוציא מהם את הכוחות ואת העוצמות שלהם ,שהם רלוונטיים להרבה מאוד מקומות שהם לא
רק מכינות .זאת הצלחה מאוד גדולה בעיניי .זה לא סתם שאני אחר כך הבאתי את זה לעוד מקומות ,והשפעתי על
עוד מקומות בעקבות זה בעניין הזה זה דבר מאוד חזק ,נוצרו פלטפורמות מאוד חזקות (נציגת העמותה החינוכית).
יש חוזקה יפה מאוד שזה מאפיין את המכינות שעושות עבודה טובה ,זה לקיחת האחריות .יש את הדפוס של הנוער
שמגיע למכינה [ ]...הוא דפוס של חוסר אמונה בעצמם [ .]...יש תהליך מאוד מרשים של לקחת אחריות ]...[ ,יכולת
שהיא מאוד מרשימה להביא את החניכים להתמודד עם כל מיני סוגיות ערכיות או סוגיות שבהחלט דורשות מאמץ
אינטלקטואלי בדיונים שונים [ .]...בדרך כלל בתי הספר או המסגרות שבהם הם היו לא האמינו ביכולת של
החניכים האלה להגיע לזה ,והמכינה מאוד מצליחה להביא את התלמידים באמת לעסוק בנושאים האלה ,וזה מאוד
מאוד מחזק []...
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אני חושב שאחד הדברים במודל הזה זה שהמכינה הזאת יש בה ממד אידאולוגי מאוד חזק [ – ]...הדגש על הממד
הערכי והממד של המעורבות החברתית .אני חושב שההדגשה הזאת [ ]...זה מאוד מאוד מחזק ומעצים את
החניכים ,מכיוון שזה דבר מאוד ייחודי .הדבר השני זה העיסוק שהוא מאוד ייחודי למכינה ,הוא הפן המקצועי
והעיסוק בנושאים של יזמות וניהול מיזמים מקצועיים ועסקיים ]...[ .אלה דברים ייחודיים שמאוד מעצימים את
החניכים (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר ממשרד הכלכלה).

נציג צוות המכינה התייחס גם הוא לייחודיות המכינה:
מבחינת החוזקות [ ]...גם הסיפור של הדיאלוג ככלי חינוכי להתמודדות עם החניכים שזה דבר מאוד משמעותי .גם
יש את הסיפור של ההתנסויות [היצרניות] שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי ]...[ ,עם כמה שיש בו את
הקשיים ,זה עדיין דבר ייחודי במכינה .גם הסיפור של הצוות שההדרכה שלהם היא מתוך באמת מקום שאני חושב
שבאמת אידיאולוגי מאוד מאוד חזק של שליחות .ואז ברגע שזו לא איזושהי עבודה שצריך לעשות ,אלא משהו
שהוא יותר פנימי ,אני חושב שזה גם דבר מאוד חזק אצלנו .ואני חושב שזה שאנחנו תובעים מהחניכים ,הסיפור
הזה של תביעת ההגשמה ,שאנחנו לא מדברים עם חניכים רק על ערכים יפים אלא גם נותנים להם את החלופות
לממש אותם במציאות ,זה דבר מאוד חשוב ,שהוא חוזק.
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חלק ו' :אתגרים ונקודות לשיפור
בחלק זה יוצגו נקודות מרכזיות לשימור ולשיפור שהועלו על ידי חניכים ,מדריכים ,צוות המכינה והשותפים
בהתייחס לשנת המכינה.
במהלך השנים העלו החניכים קשיים ואתגרים בהתמודדות כללית עם החיים במכינה ,ובעיקר עם החיים
בקבוצה ,כפי שהוזכר קודם לכן ,והקימה בבוקר .בנוסף ,החניכים ביקשו לשפר את הסיוע שניתן על ידי צוות
המכינה בהתמודדות מול הצבא .נושא מרכזי שהועלה לשיפור במהלך כל שנות המכינה הוא קידום ההכנה
הפיזית לצבא ,עליה יפורט בהמשך .באופן כללי ,חניכים ציינו שההתמודדות היומיומית במכינה ,על כל
היבטיה ,היא מאתגרת ולא פשוטה עבורם.
במהלך שנות המכינה עלו תלונות לגבי היעדר מבנה מגורים קבוע לחניכים ,אך בתחילת השנה של מחזור ה'
עברו החניכים למבנה קבע .עם זאת ,ניכר כי עדיין יש צורך בשיפור ההיבטים הפיזיים של המכינה כמו כיתות,
חדר מדריכים ומרחבים נוספים לפעילות.
גם המדריכים ,צוות המכינה והשותפים התייחסו לאתגרים שונים ולנקודות לשיפור:
פרופיל החניכים
במהלך שנות פעילות המכינה פרופיל החניכים ,הקשיים שהם מביאים אתם מהבית וההתמודדויות איתם
היוו אתגר עבור צוות המכינה וכן ההתמודדות עם השונות בין החניכים.
מה שהם מביאים איתם מהבית ,שזה הכול – גם מי שהם ,מה שהם עברו בחיים ,אבל גם הבית שלהם שעדיין
ממשיך את פעולתו הלא תמיד מיטיבה עם העולם ]...[ .מה שהם היו כל החיים ,ומה שהם לא הצליחו להיות]...[ ,
הבעיות שצפו לנו השנה ,הרבה מהם ,אני מדמיינת כמו שקים שהחניכים סוחבים ופותחים את זה פה ,ואז זה מאוד
מאתגר ,כי לא תמיד התמודדנו עם סיטואציות כאלה ,וב' כי זה מקשה עליהם להיות חלק ממה שקורה פה ,או
מביא לפה את כל מה שיש בחוץ (מדריכה ,תשע"ה).
מגיעים לפה כל מיני חניכים ,והשנה במיוחד ,מרקעים מגוונים וחלקם מרקע יותר חזק ואז גם החבר'ה שהם יותר
בסיכון או יותר אלימים אז זה ממקם אותם יותר בשוליים ,שאז זה גם דבר טוב כי לפעמים פשוט מתיישרים
למרכז .לפעמים זה דבר לא טוב כי הם פשוט נדחקים הצידה וכאילו מרגישים השונים והמופרעים שככה הם גם
הרגישו לפני זה (מדריכה ,תשע"ז).
המדריכים הם בטווח הזה ,בגיל של  ,32-28וגם הם בני אדם .כמה אפשר לשאת בהכפשות ובאגרופים בבטן ובלב,
היכולת הזאת בכל זאת להכיל ,ובכל זאת לתת ובכל זאת לאפשר ,יחד עם העמדת גבולות [ ]...הם עומדים בחזית
 .24/7בשתיים בלילה יש לו משהו להגיד [ ]...ולקלל ,את המדריכים .כל מיני דברים כאלה ,שכמה אפשר לסבול? גם
הם בני אדם (עובדת סוציאלית).

בהקשר זה של פרופיל החניכים הזכירו המדריכים את נושא הקימה בבוקר ,ששב ועלה כסוגייה מאתגרת
הדורשת שיפור ויש להתמודד אתה בהתאם לסיבות הנקודתיות בגינן החניך לא קם .עוד עלה כי יתכן ויש
צורך להגדיר באופן ברור יותר את הציפיות מהחניך בכל שלב במכינה.
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חלק מהשותפים ציינו גם הם את פרופיל החניכים כנושא מורכב ומאתגר.
האתגר הגדול שזה ילדים לא פשוטים באמת ]...[ .ילדים קשים ,ילדים שלא רגילים [ ]...שלא גרים בבית ,צריכים
לשתף פעולה ]...[ .וזה מתחיל להתחדד שהם [המכינה] לא יוכלו לקחת ילדים קשים מידי ,אז הם סתם היו נכשלים,
זו גם לא הפואנטה .היו צריכים למצוא את הילדים שאמנם הם מאוד בסיכון ,אמנם שאנחנו דואגים מה יהיה עם
עתידם ,אבל למשל [ילדים עם] בעיות התנהגותיות קשות מידי הם ראו שהם לא יכולים להתמודד איתם .אז זה לא
כלי לכולם (נציגת הביטוח הלאומי).
יש לדעתי לפעמים צורך בהתמודדות יתר עם חניכים שצריכים לעבור תהליך שיקום מאוד מאוד מורכב]...[ .
למעשה אין במכינה אנשי מקצוע שיקומיים-טיפוליים [ ]...והצורך של הצוות להתמודד עם חניכים כאלה לדעתי
הוא מאוד פוגע (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר ממשרד הכלכלה).

פיתוח צוות המכינה
אחד המדריכים התייחס לצורך בחידוד חלוקת התפקידים בצוות על מנת לפעול באופן שיתופי ומקצועי יותר.
אנחנו צריכים לעבוד בכלים מקצועיים [ ]...איפה הגבול בין טיפול לבין הדרכה ]...[ .מה התפקיד של המדריך ואיפה
זה נגמר? מה התפקיד של הרכז? איפה הרכז נכנס לתמונה? ומה התפקיד של העובדת סוציאלית? מה אנחנו רוצים
לקבל ממנה? איך היא תומכת את מה שהמדריך עושה ואיך המדריך תומך את מה שהיא עושה? [ ]...איך אנחנו
הופכים להיות מערכת שהיא רב-מקצועית ,ושיש לה שילוב של כלים שאנחנו נותנים לחניך בשנה הזאת (מדריך,
תשע"ו).

עוד עלה כי יש חשיבות להמשך התפתחות ,צמיחה והכשרה של הצוות ושל הפדגוגיה שפיתחו עם השנים.
יש הרבה כלים חינוכיים שחסרים .חלקם אני לומדת תוך כדי ,חלקם עדיף אולי ללמוד בעוד אופנים ]...[ .המתח בין
טיפול לחינוך ,כי גם יש פה כן ליווי של עובדת סוציאלית ,ויש גם אותנו ,שהמטרה שלנו היא חינוך וכן יש פה ילדים
עם כל מיני סיטואציות שדורשות טיפול ואז איך אנחנו לא פשוט מטפלות [ ]...זה נשאר נורא פרטני פשוט כשזה
טיפול .חלק מהכוח פה זה הכוח של הקבוצה ,ואז יש חניך שכן צריך את הטיפול האישי או להכיל ולשמוע .ולפעמים
הפן היותר חינוכי זה יותר לדרוש ויותר המיקום שלו בתוך הקבוצה ]...[ .גם בכללי ,הקטע של הגבולות ,זה משהו
שכן עברנו ...בחיים שלי עברתי על זה הכשרה וגם פה עברתי על זה הכשרה ,אבל אפשר עוד (מדריכה ,תשע"ז).
אני לא חושבת שהסיפור פה הוא שלאנשים אין את הכלים ,אני חושבת שהסיפור פה הוא היכולת שלנו להתעסק
בזה .כאילו רגע לעצור או לארגן איזה זמן שנצליח לעשות את הדברים (מדריכה ,תשע"ז).
אנחנו השנה בקיץ עושים כל מיני הכשרות שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות ,כל העולם הזה של הבנים והבנות
והמגדר .אנחנו משקיעים בעצמנו השנה בקיץ ועושים איזושהי השתלמות קצרה ]...[ ,גם להביא אנשים והרצאות
וגם ללמוד מעצמנו .אנחנו אוהבים את השילוב הזה של גם להיעזר וגם לדעת לברור בעצמנו מה אנחנו רוצים ,וגם
ביחס לתהליך ההכנה לצה"ל איך הוא נשזר בתוך שאר מרכיבי המכינה בצורה יותר ברורה ,וגם את התהליך של
הקבוצה (נציג צוות המכינה ,תשע"ז)

אחד השותפים העלה את הצורך בצירוף גורמים בעלי שיעור קומה לצוות שיגיעו למשל להעברת שיעורים
וסדנאות ויהוו מודל לחיקוי עבור החניכים.

68

מאוד מאוד חסרות דמויות של ראש מכינה שהוא דמות כריזמטית מובילה ,או אנשים שבאים ומעבירים שיעורים
וסדנאות ,שהם באמת בעלי שיעור קומה שיכולים להוות מודל לחיקוי ,באמת הרגשה מאוד מאוד אחרת לתלמידי
המכינה .היום [ ]...הפעילות היא ממש בתוך ד' האמות של הצוות הצעיר ,עם קצת מתנדבים מהקיבוץ .לדעתי מאוד
מאוד חסרות דמויות כאלה ]...[ .המכינה הזאת יותר מידי מסתמכת על הכלים הפנימיים שיש לה (נציג משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר ממשרד הכלכלה).

אחת המדריכות העלתה את הצורך ביצירת זיכרון ארגוני – כיצד מתנהלים בסיטואציות מסוימות והצורך
בחידוד דרכי הפעולה של הצוות במקרים מסוימים.
שיפור היבטים שונים במרכיבי המכינה הבסיסיים
צוות המכינה ציין כי על מנת שהחניכים יפיקו את המרב מההתנסות החינוכית בהתנדבות ,יש צורך בליווי
החניכים ועיבוד חוויותיהם מההתנדבות באופן מוסדר על ידי אחד המדריכים.
עוד הציעו בצוות כי יש לחשוב אילו מבין ההתנדבויות תורמת לחניכים ,ובפרט להתמקד בהתנדבות עם ילדים
ובני נוער ,וכן ליצור רצף בין שתי ההתנדבויות של אותו חניך.
לדעתי צריך לדייק את זה יותר להתנדבויות רק עם ילדים ]...[ ,עם הזקנים זה קשה ,זה מפגש קשה [ ]...ילדים
קטנים ,זה טוב להם .להיות כמו דמות מבוגרת בשבילם זה ממש טוב לחניכים ולילדים .וגם המפגש של האורוות
הטיפוליות ]...[ ,זה מעולה באופן כללי כי זה גם עבודה עם חיות וגם עבודה שהם טובים בה וגם עבודה עם חינוך
מיוחד וצרכים מיוחדים ,זה די מעולה (מדריכה ,תשע"ו).

אחד השותפים טען כי יש למקצע את ההתנסות היצרנית תוך שילוב של מדריכים שעוסקים בכך באופן
מקצועי.
בנושא הכלים המקצועיים ,הלימודים שקשורים בהתנסות הסדנאית ,המקצועית ,היצרנית ,ניהול יזמות .אני חושב
שכרגע הדברים לא מתנהלים בצורה מקצועית ,כמו שהייתי רוצה לראות .יש תהליך של התקדמות ,אבל יש עוד
עדיין דרך מאוד ארוכה לעשות [ ]...הייתי מצפה שהחניכים ,כל המיזם העסקי-יצרני ,יקבל אופי שייתן להם כלים
קודם כל בתחום היזמי ,העסקי ,ניהולי ,כלים הרבה יותר מובנים של איך בונים ,אם זה עסק או אם זה תוכנית
עבודה ]...[ .אני חושב שצריך להביא למכינה יותר מורים שזאת יכולה להיות ההתמחות שלהם ,שהם יכולים להיות
דמויות מובילות בנושא הזה .לדעתי זה דבר שחסר (נציג משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר
ממשרד הכלכלה).

נראה כי צוות המכינה עדיין בתהליכי חשיבה כיצד לשלב באופן מיטבי את היבט ההכנה לצה"ל כך שיהיה
שזור בכל היבטי המכינה .בנוסף ,וכפי שצוין ,הכושר הגופני במכינה הוא קושי שעלה במהלך שנות קיום
המכינה ,הן על ידי החניכים והן על ידי הצוות ,ונראה כי טרם הגיע לפתרון סופי ,ועדיין אינו מתבצע באופן
מספק.
הדבר היחיד שלדעתי צריך לשנות פה ,זה העניין של הכושר ,זה הבעיה נראה לי עם המקום ]...[ .שיביאו מאמן
מקצועי בזמנים קבועים (חניכים ,קבוצת מיקוד ,תשע"ז).
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היבטים מערכתיים
אחת השותפות התייחסה לאתגר הכלכלי בפתיחת המכינה ובהמשכיותה ,ובפרט במציאת פתרון לתקצוב
למכינה עבור נוער בסיכון שאינו יכול לשלם על שנה זו.
יש לנו עוד את האתגר הכלכלי ,שהוא לא פשוט [ ]...חלק גייסנו תרומות וחלק לקחנו הלוואה מהעמותה []...
שהמכינה צריכה להחזיר [ .]...הקושי גם קשור לזה שזאת מכינה לנוער בסיכון ,מראש היא יותר יקרה מכל מכינה
אחרת והחבר'ה לא יכולים לשלם עליה .אחד הדברים לפתחה של המכינה [ ]...הוא בעצם תהליך של להשפיע ולחולל
תהליך שבעולם המכינות במשרד החינוך יכירו בזה שמכינה לנוער בסיכון צריכה לקבל תקצוב יותר גבוה]...[ .
[שיהיו] מסלולי תקצוב שונים ,לא חייב להיות למכינות שונות ,יכול להיות גם לילדים שונים (נציגת העמותה
החינוכית).

אתגר נוסף שציינו שני שותפים הוא המשך הפיתוח של המכינה והתרחבותה והפצת הרעיונות למסגרות
נוספות.
אני חושב שהאתגר המרכזי צריך להיות לשמר את הקיים ולהמשיך להתפתח ,אם זה במישור של להגדיל את מספר
המשתתפים ,אם זה במישור של לפתוח מכינה נוספת ,ולהישאר בתהליך של למידה .לא לשקוט על זרי דפנה ,ולא
להתבשם מידי בהצלחה ,אלא להישאר בתהליך של למידה והתרעננות משנה לשנה (נציג משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים).
רציתי לראות איך הם יכולים לקחת מהניסיון שלהם ולפתח אלמנטים של תורה [ ]...להפיץ ולתרגם את זה
שמסגרות אחרות יוכלו לקבל .אחד מהקשיים פה של מה שהם עושים ,ואני חושב שזה גם חלק משמעותי של
ההצלחה שלהם ,שזה מאוד טבוע באורח חיים ובקהילתיות במובן הרחב של המילה ,של נורמות ,של תפיסות עולם,
של גישה לאחר ,ולכן באמת יש איזושהי שאלה אם מישהו אחר יכול ,כשזה לא בא בתוך איזשהו מכלול כזה ,יכול
לקחת מזה וליישם ]...[ .אני חושב שאפשר ללמוד המון ממה שהם עשו ,וצריך לעשות התאמה [ ]...אבל אני כן
מאמין שניתן להפיק מהניסיון שלהם למידה מקצועית מעבר למה שנעשה (נציג הביטוח הלאומי).
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סיכום
בתום ארבע שנות פעילותה של המכינה הקדם צבאית לנוער בסיכון ,ולאחר כשלוש שנות מחקר ,ניכר כי
המכינה שהחלה בתהליכי הקמה ,התבססה והיא ממשיכה להתפתח ולדייק את מודל הפעלתה .המכינה
מצטיירת כארגון לומד עם פתיחות לביקורת ופעילות מתמדת לשיפור וללמידה ,וניכר כי במהלך השנים היא
יישמה חלק מההמלצות שעלו במסגרת המחקר וועדות ההיגוי ונתנה מענה לאתגרים שונים.
המכינה הגיעה להישגים שונים בשנים אלו וביניהם ,קבלת אישור והפיכתה למכינה רשמית ,גידול במספר
החניכים שהחלו את שנת המכינה וצמצום שיעורי הנשירה במהלך השנה ,הסדרת קבלת הבטחת הכנסה דרך
ביטוח לאומי ומשרד הרווחה לחניכים שעומדים בקריטריונים ,שילוב עובדת סוציאלית בשלושת רבעי אחוז
משרה כחלק מהצוות במכינה ,הקמת מבנה קבע למגורי החניכים ,גיוס של חלק מהחניכים במשותף
למסלולים ייעודיים בצבא ,ובפרט גיוס משותף של כעשרה חניכים לנח"ל בשנת המכינה האחרונה ,ומיסוד
הקשר עם הבוגרים ,שמשמעו ליווי במהלך השירות הצבאי ואחריו ,ואף קיום מפגשים סדירים לאלו
המעוניינים בכך .ליווי זה עשוי לתרום ליציבות ולהתמדה של הבוגרים בצבא ולסייע להם בחיים האזרחיים.
אחד מהמוקדים בהם נצפתה התפתחות גדולה במהלך שנות המכינה הוא בהרחבת תהליך האיתור והגיוס
למכינה ובמיקודו .זאת באמצעות הרחבת הקשרים עם מוסדות וגורמים שונים בקהילה ,קיום ימי היכרות
המוניים ודיוק המסר המציג את המכינה למועמדים – היבטים המגדילים את חשיפת המכינה ,מביאים
חניכים נוספים ותורמים לתיאום ציפיות לקראת שנת המכינה.
המכינה שמרה על ארבעת הרכיבים הבסיסיים הפועלים בה :בית מדרש ,התנסות יצרנית (רכיב ייחודי
למכינה) ,משימה חינוכית – התנדבות והכנה לצה"ל ,אם כי במהלך השנים נעשו בהם שינויים בניסיון
להתאימם למטרות המכינה בפועל וניכר כי החשיבה ותהליכי השינוי ממשיכים.
באופן כללי ניכר כי שנת המכינה משמעותית עבור החניכים ,תורמת להם במגוון תחומים והם מרגישים
שעברו בה תהליך של שינוי אישי ורכישת מיומנויות .נראה שהחניכים חוו בעיקר התפתחות והעצמה אישיים
– התבגרות ,למידה והיכרות עצמית ,פיתוח תחושת אחריות ויוזמה ,פיתוח מיומנויות תקשורת ,מודעות
חברתית ויכולת לקבל את האחר .ניתן לראות בתהליכי שינוי והתפתחות אלו ביטוי לתהליך של העצמה
(אבידב-אונגר ופרידמן ,)2011 ,וניכר כי העצמה וחוויות הצלחה בקרב בני נוער בסיכון משפיעות על ההערכה
העצמית ועל תפיסת המסוגלות שלהם (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי.)2012 ,
בנוסף החניכים למדו מושגים ורכשו מיומנויות הקשורות לעולם העבודה (מסוגלות תעסוקתית) – היבט
שנמצא תורם להשתלבות עתידית בשוק העבודה (זעירא ,בנבנישתי ורפאלי ;2012 ,מור ,)2010 ,והרגישו שהם
תורמים לחברה במסגרת ההתנדבות – כלי שנמצא יעיל לקידום והעצמת נוער בסיכון ,כיוון שההתנדבות
מספקת תחושת שייכות ,מעניקה תחושה של תרומה ונתינה ותורמת לתחושת המסוגלות והאחריות האישית
והחברתית (הדר .)2010 ,עוד עלה כי החניכים מפגינים מוטיבציה גבוהה להתגייס לצבא ,להצליח בו ולשרת
בתפקידים בעלי אחריות והשפעה ,ומרביתם מרגישים מוכנים לשירות ברמה גבוהה.
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במהלך השנים עלו גם אתגרים ורכיבים הדורשים שיפור .אחד מההיבטים הייחודיים במכינה הוא
האוכלוסייה אליה היא פונה .במהלך השנים ציינו המדריכים וצוות המכינה את האתגר הנובע מפרופיל
החניכים – הרקע ,הקשיים והמצוקות שהם מביאים מהבית משפיע על התנהלות החניכים במכינה ,על
צרכיהם ועל יכולתם לקחת חלק בתהליך הלמידה וההתחנכות במכינה ועל ההתמודדות של הצוות עמם .עבור
החניכים אחד מהאתגרים המרכזיים הוא החיים המשותפים בקבוצה ,אך זהו אתגר שההתמודדות אתו גם
מלמדת ,והקבוצה נתפסת כמקור חוזק .סוגיה שדרשה שיפור במהלך כל שנות המכינה ,ונראה כי עדיין לא
נמצא לה פתרון מיטבי ,היא סוגיית הכושר הגופני לקראת השירות הצבאי לו החניכים מצפים וציפיותיהם
אינן מתממשות .בהקשר זה ,יש לציין ,שבמחקר שנעשה על תרומת מכינות קדם-צבאיות אחרות לבוגריהן
אחרות נמצא כי פחות ממחציתם דיווחו שהמכינה הכינה אותם פיזית לצבא (פסקל וקלינברגר.)2013 ,
העמקה ומיסוד נדרשים גם בהיבט הרעיוני של ההכנה לצה"ל ושזירתו בכל היבטי המכינה וכן ליווי החניכים
בתהליך שהם עוברים מול הצבא .רכיב ההתנדבות ,שנמצא כמשמעותי ומעצים עבור החניכים ,דורש גם הוא
ליווי מהצוות על מנת לעבד את חוויותיהם והתנסותם של החניכים כדי להפיק את המרב ולסייע להם לבוא
לידי ביטוי בהתנסות זו ,ליווי שלא התקיים באופן שוטף עד כה.
ברמה המערכתית נראה כי המכינה התמודדה ,ועוד צפויה להתמודד ,עם אתגרים כלכליים ,וכן יש לבחון כיצד
היא ממשיכה להתפתח ולהתרחב ,ואף להפיץ מהניסיון והידע שצברה למכינות נוספות הפונות לבני נוער
בסיכון .זאת במיוחד לאור השיח אודות הצורך בהרחבת אוכלוסיות היעד של המכינות ופנייתן גם
לאוכלוסיות מוחלשות (וינינגר ;2017 ,ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת .)2014 ,לכך מצטרף גם
הצורך להמשיך ולהרחיב את איתור החניכים וגיוסם ,הן מול גורמי רווחה והן מול בתי הספר המקצועיים ,וכן
הצורך להמשיך ולפעול למען התפתחותם המקצועית של צוות המכינה.
לסיכום ,ניתן לראות כי ככלל ,המכינה עומדת ביעדיה הן בהיבט גיוס החניכים ,הן בתרומת שנת המכינה
לחניכים והן בתרומת המכינה לשירותם הצבאי תוך מתן ליווי מצד המכינה .המכינה ממשיכה להתפתח ,לתת
מענים לאתגרים שעולים וכן להרחיב את שורותיה .שמירה על הקיים לצד התמודדות עם האתגרים הנוספים
שעלו ,ימשיכו לקדם את המכינה למתן מענה מיטבי למטרותיה.
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נספחים
נספח  – 1ממוצעים משאלון העמדות
לוח  :1ממוצעים – עמדות חניכים
תחילת שנה
()N=43

אמצע שנה
()N=32

סוף שנה
()N=27

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

אני מתמיד ומגיע לכל הפעילויות של
המכינה

4.07

.768

3.91

1.027

4.15

.602

אני מגיע בזמן לפעילויות במכינה

4.09

.750

3.66

.827

3.81

.736

אני מתנהג לפי הכללים במכינה

4.40

.728

3.97

.695

4.22

.577

אני לוקח על עצמי אחריות בנושאים
שונים במכינה

4.33

.808

3.84

.884

4.07

.874

מעניין לי ללמוד במכינה

4.14

.915

4.30

.877

4.22

.847

אני נהנה מצורת הלמידה במכינה

3.70

.964

3.68

.979

4.07

.829

אני תורם לדיונים שמתקיימים במכינה

4.19

.982

3.63

1.008

3.89

.974

אני לומד במכינה איך צריך להתנהג
במקום עבודה (לדוגמה להגיע בזמן ,
להקשיב להוראות ולא להתחצף ,לעבוד
בצוות)

4.16

1.132

4.13

.976

4.00

1.038

אני פעיל ויוזם בתהליך העבודה היצרנית

4.40

.760

3.50

.950

3.52

.893

אני מרגיש שאני תורם בהתנדבות בה אני
מתנסה

.

.

3.75

1.164

4.15

1.167

אני לומד על הצבא במכינה

4.63

.725

3.35

1.142

3.44

.892

אני משפר את הכושר הגופני במכינה

4.49

.827

2.16

1.051

2.07

.917

יש לי חברים במכינה

4.28

.854

4.00

.984

4.48

.643

.

.

4.00

1.047

4.52

.753

אני מסתדר עם שאר החניכים במכינה

4.14

.783

3.72

1.085

3.88

.816

אני חושב שהחיים בקבוצה יעזרו לי
בהמשך

4.40

.695

3.94

1.063

4.15

1.134

המדריכים במכינה מקשיבים לי

4.56

.666

4.06

.801

4.15

.718

המדריכים במכינה דואגים לכל צרכיי

4.09

1.042

3.94

.948

4.00

.784

הקשר עם המדריכים משמעותי עבורי

4.51

.736

4.12

.751

4.33

.784

המדריכים במכינה מהווים בשבילי דוגמא
אישית

4.19

.958

3.78

1.039

4.04

1.126

החיים עם עוד אנשים תורמים לי
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תחילת שנה
()N=43

אמצע שנה
()N=32

סוף שנה
()N=27

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

אני יודע איך להתקדם לקראת מה שחשוב
לי בחיי

3.70

.773

3.69

1.120

4.00

.866

אני מצליח לבצע את רוב הדברים שאני
מחליט ומתכנן לעשות

3.74

.902

3.53

.915

3.80

.913

אני מוכן להתאמץ כדי להצליח

4.70

.558

4.22

1.008

4.36

.757

בסך הכל אני מרוצה מעצמי

3.48

1.215

3.22

.870

3.70

.869

אני מסוגל לעשות דברים באותה מידת
הצלחה כמו רוב האנשים בגילי

4.14

1.014

4.03

.836

4.00

1.074

אני מרגיש שאחרים מקשיבים לי

3.84

1.045

3.68

1.013

3.78

.801

קשה לי לשנות דברים גם כשאני יודע
שצריך

3.07

1.055

3.35

1.170

3.37

1.006

אני עומד במחויבויות שאני לוקח על עצמי

3.93

.985

3.74

.893

3.85

.925

אנשים סומכים עלי

3.98

.897

3.91

1.058

3.96

.706

אני יכול לקיים דיון במסגרת של קבוצה

3.95

1.090

3.81

1.061

4.00

.920

אני יודע איך לעבוד בצוות

4.23

.922

4.13

.763

4.37

.565

אני חושב שחשוב להיות מעורב בחברה

4.40

.979

4.50

.718

4.44

.801

אני חושב שאוכל להיות מודל לחיקוי

3.65

1.089

3.66

1.181

4.11

.847

אכפת לי מה אנשים חושבים עלי

3.23

1.477

3.38

1.264

3.56

1.219

אני רוצה להתגייס לצבא

4.71

.716

4.61

.882

4.41

.888

אני רוצה לשרת בתפקיד שקשור לניסיוני
המקצועי (השיב רק מי שיש לו הכשרה
מקצועית)

2.28

1.568

2.83

1.030

2.09

1.578

בצבא יהיה לי תפקיד עם הרבה אחריות

4.53

.827

4.16

1.110

4.23

.992

אני לא רוצה לשרת ביחידה קרבית

1.83

1.375

1.84

1.508

2.30

1.706

אני לא רוצה להיות מפקד

2.26

1.466

2.06

1.413

2.15

1.292

חשוב לי להצליח בצבא

4.74

.658

4.53

1.135

4.56

1.050

אני חושש שהמאמץ הגופני בצבא יהיה לי
קשה

3.09

1.306

3.13

1.454

3.37

1.497

אני חושש מהמסגרת הצבאית שבה אני
חייב לציית לפקודות

2.62

1.413

2.53

1.270

2.78

1.396

אני חושש שלא תהיה לי תמיכה
(מהמשפחה ומהחברים )כשיהיה לי קשה
בצבא

2.00

1.431

2.50

1.414

2.28

1.308

אני מאמין שאצליח להגשים את השאיפות
שלי

4.35

.720

4.13

1.040

4.17

.778
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תחילת שנה
()N=43

אמצע שנה
()N=32

סוף שנה
()N=27

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

אני מתכוון ללמוד באוניברסיטה או
במכללה

3.53

1.386

3.25

1.437

3.27

1.316

חשוב לי שיהיה לי מקצוע בעתיד

4.53

.882

4.23

1.203

4.18

1.097

חשוב לי לעבוד בעבודה קבועה ויציבה

4.47

.935

4.03

1.121

4.13

1.180

חשוב לי להתקדם במקום העבודה

4.60

.728

4.38

.833

4.39

.988

חשוב לי להיות מומחה בתחום המקצועי
שלי

4.33

.944

4.25

.880

4.09

.971

יהיה לי תפקיד בעל השפעה על אנשים

4.23

.947

3.94

1.105

4.17

.834
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נספח  – 2נוכחות בפעילויות השונות
תרשים  :1נוכחות בבית המדרש

בית מדרש
11%
5%

30%

10%
5%

100%
11%
3%
15%

5%

19%

23%

23%

38%
6%
3%

80%
22%

2%
2%

13%
60%

1%

86%

85%

70%

65%

40%
69%

58%

58%

64%
20%

0%
09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16
()0
()6
()5
()5
()9
()5
()2
()6
()10
()0
נע' ללא הצדקה

נע' עם הצדקה

מאחרים

נוכחים

תרשים  :2נוכחות ביזמות היצרנית

יזמות יצרנית
100%
17%

19%

24%

23%

6%
13%

5%
5%

6%

7%

65%

71%

15%

17%
8%
24%

34%

36%
1%
7%

33%
4%

25%
80%
7%
1%
60%

22%

56%

51%

36%

68%

56%
41%

40%
20%
0%

09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16
()0
()12
()9
()11
()15
()13
()6
()7
()10
()0
נע' ללא הצדקה

נע' עם הצדקה

מאחרים

נוכחים
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תרשים  :3נוכחות בפעילויות הכנה לצבא

הכנה לצבא
11%
5%

15%

84%

85%

25%

10%
8%

18%

14%
1%
2%

80%

83%

2%

31%

32%

7%
7%

100%
21%
80%
26%

4%
23%
75%

83%

86%

8%
64%

60%
40%

53%
20%

38%

0%
09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16
()1
()2
()1
()1
()4
()2
()2
()1
()1
()1
נע' ללא הצדקה

נע' עם הצדקה

מאחרים

נוכחים

תרשים  :4נוכחות במשימה החינוכית (התנדבות)

משימה חינוכית
14%

10%
7%

81%

83%

5%

18%
5%

12%

12%
6%

78%

82%

10%

100%
16%
7%

13%
27%
1%

77%

77%

72%

31%

13%

4%
1%

65%

80%
60%

74%

40%
20%
0%

09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16
()0
()4
()6
()9
()11
()8
()6
()4
()6
()1
נע' ללא הצדקה

נע' עם הצדקה

מאחרים

נוכחים
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