
 

 הערכה בפותחים עתיד תהליך

פותחים עתיד מבצעת על בסיס שוטף הערכת ביצוע, הערכת אפקטיביות מיידית והערכת 

ילדים ובני נוער והוריהם.  –אפקטיביות מתמשכת ביחס לשני קהלי היעד המרכזיים של התכנית 

  התכנית.מערכת ניהול המידע והידע של  -שלשת סוגי ההערכה נתמכים על ידי "אלומה" 

 

 הערכת ביצוע .א

צוות התכנית והצוותים חינוכיים  –הערכת הביצוע של פותחים עתיד נשענת על שני מקורות עיקריים 

 בבתי הספר בהם פועלת התכנית.

עובדי פותחים עתיד נדרשים לתעד ב"אלומה" את תהליכי  – פנימיים וכלים מקורות מידע .1

העבודה שלהם עם המוטבים, כולל מיפוי משפחה וילד, מדידות תקופתיות, תכניות אישיות 

של המוטבים אותם הם מלווים, מפגשי צוות"א, מעקב אחר אירועים חריגים, שיתופי פעולה, 

ת, קבוצתיות וקהילתיות, אירועי שיא, פרטניו –איגום משאבים, פגישות וסיכומיהן, פעילויות 

מפגשי הדרכה וצוות ועוד. חומרי התיעוד הללו משמשים הן לצרכי הערכת הביצוע ברמות 

העבודה השונות של התכנית )קבוצת מוטבים של נאמן, ביה"ס, ישוב, אזור והתכנית 

 כמכלול( והן לתהליכי הדרכה ורפלקציה שוטפים. 

הספר בהם פועלת התכנית והיועצות החינוכיות, המשמשות  כלל מנהלי בתי – צוות חינוכי .2

כנשות קשר לתכנית בבתי הספר, לצד מחנכת עד שתיים מכל בית ספר, שתלמידיה 

 משתתפים בתכנית.

 במחצית השניה של שנת הפעילות. -מועד הבדיקה  (1

המימשק תיאור נסוב על  השאלוןמובנה וסגור למחצה.  שאלון – כלי הערכה (2

מידת התרומה ; בשנה החולפתותהליכי העבודה בין הצוות החינוכי לצוות התכנית 

 .של התכנית לעבודת המחנכות; נקודות לחיזוק בהתנהלות התכנית

ונדונים  הישובי והארצי –הערכה השנתי ממצאים מרכזיים של הערכת הביצוע משולבים בדו"ח 

 בהרחבה בפגישות הערכה השנתיות עם צוותי התכנית בישובים. 

 

 הערכת אפקטיביות מיידית .ב

  ילדים ובני נוער .1.ב

של מקורות מידע, של כלי שילוב הערכת האפקטיביות המיידית של ילדים ובני נוער מבוססת על 

 הערכה ושל מערכי הערכה.

 



 

 חוות דעת נאמן על הילד. 1.1ב.

 ."אחרי-"לפניהשוואת  - מערך .1

הנאמנים נדרשים לאסוף מידע ממוקד לצורך "מדידת ילד ומשפחה"  - מקורות המידע .2

עם  –ולגבש חוות דעת על הילד באופן תקופתי מספר פעמים במהלך השתתפותו בתכנית 

ההצטרפות לפותחים עתיד, בסיום כל שנת עבודה ובסיום השתתפותו בתכנית. האיסוף 

עצים/ות החינוכיים/ות, עו"ס ההורים, המחנכים/ות, היו –מתבצע ממספר מקורות מידע 

)במידה ומעורבת( והתרשמות של הנאמנים עצמם תוך מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם 

 הילד.

 לשני סוגי תוצרים: המידע מתורגם  –כלי המדידה  .3

למחצה של הרקע של הילד, -, שהוא תיאור נרטיבי מובנה"סיפור הילד" -איכותני  (1

  מערך יחסיו בהקשרים שונים וההיסטוריה הרלוונטית שלו. 

, שהוא ביטוי מספרי למצבו של הילד ורמת התפקוד שלו, "מדידת ילד" -כמותני  (2

באמצעות טופס מדידה, המפרט את מדדי ההערכה של פותחים עתיד בארבעת 

דרגות,  10, חברתי, לימודי ומשפחתי, על סולם מדידה בן אישי –מעגלי ההתערבות 

 כדלהלן: 
 

 מעגל משפחתי מעגל לימודי מעגל חברתי מעגל אישי

 בטחון עצמי 
   התמודדות עם

 מצבי לחץ

  לקיחת אחריות
 על מעשיו

  עצמאות 
 שמחת חיים 

 דפוסי חברות 
  שימוש באלימות 
  אלימותנפגע 
  שימוש בחומרים

 מסוכנים

  מוטיבציה
להצלחה 
 בלימודים

 1תפקוד לימודי  

  משמעתבעיות 
 )נוכחות )חיסורים 
  איחורים 

 קשר מיטיב עם: 
 אם 
 אב 

 אחים 

 

 סולם המדידה:

טווח 
 מספרי

 ציון מילולי

 תפקוד / מצב בעייתי מאד 1-2

 תפקוד / מצב בעייתי  3-4

 תפקוד / מצב בינוני 5-6

 תפקוד / מצב טוב 7-8

 תפקוד / מצב טוב מאד 9-10

 

 

 

                                                           
 תפקוד לימודי: השתתפות בשיעור וביצוע מטלות, הכנת ש.ב. ולמידה למבחנים 1



 

 

נלקחים בחשבון רק מדידת ההצטרפות  הערכת האפקטיביותלצרכי  - המדידות הקובעות .4

)מועד "לפני"( ומדידת סיום התכנית )מועד "אחרי"(. בנוסף, משמשות כלל המדידות 

  להערכה מעצבת של תהליך ההתערבות עבור משתתף בודד וקבוצת משתתפים.

 

לצורך זה, כשם שנתפרת לכל ילד בתכנית חליפה לפי צרכיו ויכולותיו, כך מדידת השינוי 

 במהלך השתתפותו בתכנית היא יחסית למצבו ההתחלתי.

-עבור הערכת האפקטיביות של התכנית נבנה בכל ישוב מדגם גדול על בסיס רב - המדגם .5

ן המשקף את פעילותה שנתי. מדגם זה מאפשר לבחון את האפקטיביות של התכנית באופ

לאורך זמן, להתגבר על מגבלות מתודולוגיות בשל מספר המסיימים הקטן בכל שנה 

 ולצמצם את ההשפעה של נסיבות הייחודיות לשנה זאת או אחרת. 

תשע"ב  החל בשנתלשם כך, צורפו יחדיו המדידות של כל הילדים שהצטרפו לפותחים עתיד 

ונת הנוכחית( וסיימו את התכנית באותו טווח )השנים בהם החלה מדידה שיטתית במתכ

שנים, שיש להם גם מדידת הצטרפות וגם מדידת סיום. צירוף זה אפשרי מכיוון שפרופיל 

 ההצטרפות של הילדים דומה לאורך השנים. 

 Tבאמצעות מבחן  ,ההבדלים על כל אחד מהמדדים בין שני המועדיםנבדקים  – הבדיקה .6

 למדגמים מתואמים. 

 

  דיווח עצמי של הילד 2.1.ב

 , ללא קבוצת ביקורת."אחרי-"לפניהשוואת  – מערך .1

 .משתתפי פותחים עתיד – מקורות המידע .2

שאלונים מתוקפים הבוחנים משתני מפתח בהתערבות של פותחים עתיד:  4 –כלי המדידה  .3

בטחון עצמי, דפוסי חברות, מוטיבציה ללימודים ותפיסת הילד את הפניות הרגשית של 

 ההורים אליו.

ביטחון אבחון עצמי של רמת ילדים ונוער למבחן ליבוביץ' ל -בטחון עצמי  (1

 .חרדה חברתיתעצמי/

  –המבחן נועד למילוי עצמי והוא שואל שתי שאלות 

 עד כמה את/ה מעדיף/ה לא לעשות את הפעולה שהמשפט מתאר? .א

 בדרך כלל =3-ל אף פעם= 0נעות בין אפשרויות התשובה 

עד כמה את/ה מרגיש/ה לא נוח או פוחד/ת כאשר את/ה מבצע פעולה  .ב

 זו?

 = רב מאד 3-ל כלל לא= 0נעות בין אפשרויות התשובה 



 

 

הקידוד הוחלף ל  כדי לפשט את הדברים בחרנו להתרכז בשאלה הראשונה בלבד.

 , השומר על אותם ערכים מילוליים.1-4סולם 

 The LERID Friendship Qualities Scale –דפוסי חברות  (2

פריטים המודדים את תפיסת הילדים את איכות הקשרים שלהם  39השאלון מכיל 

 היבטים שונים של  11ההיגדים מודדים עם החבר הטוב ביותר שלהם. 

 

חוויית החברות: מחויבות, בטחון, סיפוק, אינטימיות, הגנה מקורבנות, עזרה, קבלת 

 חיבה מהחבר, מתן אמון בחבר, קבלת אמון מהחבר, ונוחות.

=  5-= לא נכון ל1דרגות, בין  5הנשאלים מתבקשים להגיב באמצעות סולם בן 

משפט מתאר את החברות הקרובה שלהם. ממש נכון, בהתאם למידה שבה ה

-משנה הוא הממוצע החשבוני של כלל ההיגדים בסולם-הציון של כל סולם

 המשנה.

-מבוסס על שאלון מוטיבציה שפותח  על ידי פינטריך ודה -מוטיבציה בלימודים  (3

אלות הבודקות מוטיבציה ש 13השאלון כולל  .(Pintrich & DeGroot, 1990)גרוט 

 =נכון ביותר. 5=כלל לא נכון ,1 - דרגות 5תוך שימוש בסולם ליקרט בן  בלמידה,

 דרגות בשל גילם הצעיר של הנשאלים. 5-דרגות ל 7-טווח הסולם צומצם מ

 Lum Emotional Availability –תפיסת הילד את הפניות הרגשית של הוריו אליו  (4

of Parents (LEAP).  חדשות( 2רי +מהשאלון המקו 15שאלות ) 17השאלון כולל ,

המתייחסות לתדירות ההתנהגות של כל אחד מההורים, תוך שימוש בסולם ליקרט 

 = תמיד.6=אף פעם ל 1דרגות בין  6בן 

השוואה מדורגת של הדיווח העצמי של מצטרפים חדשים לתכנית בכיתה ד'  –מערך  .4

בתכנית )מייצגים שנים  3)מייצגים את מועד ה"לפני"( עם מסיימי התכנית בכיתה ו' לאחר 

 את מועד ה"אחרי"(.

מדגם ארצי המייצג את ישובי התכנית, את התפלגות המשתתפים לפי מגזר ולפי  – המדגם .5

 מין. 

 Tבאמצעות מבחן  ,נבדקים ההבדלים על כל אחד מהמדדים בין שני המועדים – הבדיקה .6

 מתואמים. בלתי למדגמים 

 

 

 

 



 

 עבודה עם הורים .2.ב

 הערכת שינויים בתחום ההורי . 1.2ב.

כמו בקרב הילדים, מתבקשים הנאמנים לחוות את דעתם באופן תקופתי על הטיפול שמעניקים 

 ההורים למשתתפים ועל רמת התפקוד ההורי שלהם.

זהים למערך הראשי של ילדים ונוער  –המדגם, מועד הבדיקה וסוגי הבדיקות המערך,  .1

 אחרי".-השוואת "לפני –

 משולבים בטופס "מדידת ילד ומשפחה". הכלים מתייחסים למדדים הבאים –כלי הערכה  .2

 : הורי תפקודשל 

  הקצאת תפקידים תואמי גיל ובשלות
 לילד

  הצבת גבולות תואמי גיל ובשלות
 לילד

 חשיפה לאלימות בבית  

  מתן תנאים ללמידה בבית 
 הקפדה על תזונה נאותה לילד 
 מודעות ודאגה לבריאות הנפשית והפיזית של 

 הילד

 

  מקבוצות ההוריםהערכת שביעות הרצון והתועלת . 2.2ב.

 העברה אחת, בסיום המפגשים הקבוצתיים. – מערך .1

 משתתפים בקבוצות ההורים. - מקור המידע .2

טופס משוב אחיד הכולל התייחסות לרמת העניין של הפעילות, רמת  –כלי הערכה  .3

להתמודדות, שיפור תקשורת ויחסים התרומה למשתתף מבחינת מענה לסוגיות, קבלת כלים 

עם בני המשפחה הגרעינית ועם בית הספר של ילדיו, מפגש בולט לחיוב ומפגש פחות 

מעניין, ענין להמשיך בהדרכה והמלצה על הפעילות, ומאפייני השתתפות של המשיב 

 בפעילות.

 בסיום קבלת השירות. –מועד הבדיקה  .4

  –הבדיקות  .5

קבוצה או ליווי )לצורך הערכה מעצבת של הביצוע סיכום וניתוח פרטני לכל  (1

 והאפקטיביות המיידית(.

 סיכום וניתוח של המשוב המצטבר ברמת הישוב.  (2

 סיכום של המשוב ברמה הארצית וניתוח לפי סוגי הפעילויות והשירותים. (3

 

 התכנית  שלהערכת שביעות הרצון והתועלת . 2.3ב.

 התכנית ולהרחיב את התמונה המתקבלת.מטרתה, להעשיר את מקורות הדיווח על 

  בדיקה במועד אחד. -מערך  .1

 במחצית השניה של שנת הפעילות. -מועד הבדיקה  .2



 

 

הורים למשתתפים בשנה השלישית ומעלה ולמסיימים  30מדגם של –מקורות המידע  .3

 .טריים של התכנית )במהלך השנה הראשונה לאחר הסיום(

ראיון טלפוני מובנה וסגור למחצה. הראיון נסוב על מידת השגת היעדים של  – כלי הערכה .4

פותחים עתיד ברמת הילד, המשפחה ובית הספר; שביעות הרצון מהקשר של הנאמן והילד; 

 נקודות חוזק וחיזוק של פותחים עתיד; והמלצה על התכנית.

 

 הערכת אפקטיביות מתמשכת .ג

 את ההשפעה המתמשכת של פותחים עתיד על מוטביה:מטרת המעקב אחר הבוגרים היא לבחון 

 מדידה חוזרת, אחת בשנה. – מערך 

 

 תפיסות  סקר טלפוני מובנה, סגור למחצה, האוסף מידע על תפקודם של הבוגרים, – הכלי

הבוגרים לגבי חייהם ותרומות התכנית עבורם. הסקר אמור לעקוב אחר התנהלות הבוגרים 

 עמוק לשנות העשרים לחייהם ועיצוב מסלולם. 

 ארצי. לאחר שבמהלך מספר שנים נמצא דימיון רב בתוצאות הסקרים בין  – המדגם

בוגרים מכל  7-10הישובים ובין השנים הוחלט על מעבר למדגם ארצי יחיד, המבוסס על 

הקבוצה -קבוצות: בתת-בוגרים. המדגם מורכב משתי תת 250-ישוב בתכנית ובסה"כ כ

בוגרים טריים,  -הקבוצה השניה -בוגרים ותיקים, אליהם שבים בכל מועד. בתת -הראשונה 

 הנוספים בכל שנה.

 

 

* * * * * 

 

 


