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 2019יוני 
 יוצרים עתיד בטוח, נקי מאלימות - מנהיגים צעירים

 טמדידה והערכה תשע"

מקפידים לבצע מחקרי הערכה אנו  "עתיד בטוח"ב הפעילות, של אפקטיביותהלשם בחינת 
מדדים כמותניים )כמו שיעורי השתתפות/  השונות באמצעותתוכניות הצלחת לאיכות וה

נות מסוימת באה לידי ביטוי, מידת המוכנות להמשיך מידת חשיפה / מספר הפעמים שמיומ
ועמדות לגבי התרומה של התכנית על ממדים שונים  הערכותבפעילות( ומדדים איכותניים )

 , עבודת צוות, יזמות ויצירתיותבטחון עצמיפיתוח  הערכת ההשפעה על מניעת אלימות, כמו
 ועוד(. לשם כך נעשה שימוש במספר כלי הערכה:

משובי ( 2)מנחים/ תלמידים מקבוצות המנהיגות. מנהלים/ ומק עם איונות ער (1)
( 4) .'מנהיגות צעירה'קבוצות מיקוד של תלמידים חברי ( 3)שביעות רצון ושאלונים. 

  .תצפית על פעילות

, החלטנו לבצע מחקר שיקיף יםההערכה הקבוע י, בנוסף למחקרטבשנת תשע" (2)
קבוצות את זים ומנחים מטעמנו ואוכלוסיות של מנהלים ורכזים מבתי הספר, רכ

. מטרת המחקר הינה ליעל ולקדם את תהליכי הלמידה ןהמנהיגים הצעירים עצמ
וההצלחה של אפקטיביות הוהפקת הלקחים להמשך העשייה והפיתוח ולעמוד על 

ממצאי  עיקרית למניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער. להלן מובאים והתוכני
 המחקר:

 :()גילאי יסודי וחט"בות הצעירה משוב נבחרות המנהיג

 71%  "תרמה ליצירת אווירה נעימה מהמשתתפים הסכימו כי תוכנית "מנהיגות צעירה
 וטובה בכיתה.

 80%  כי המנחה הווה עבורם מודל ודוגמה למנהיגות.  ציינומהמשתתפים 

 70%  כי השתתפות בתוכנית "מנהיגות צעירה" משפיעה לטובה על  גרסומהמשתתפים
 ם של בני נוער.התנהגות

 60%   כי בעקבות השתתפות בתוכנית "מנהיגות צעירה" הינם  חושביםמהמשתתפים
 מעורבים יותר במיזמים למניעת אלימות.

 %78 כי  ומעריכים "מנהיגות צעירה"שתתף בתוכנית המהמשתתפים ימליצו לחבריהם ל
 המנהיגות שלהם.את כישורי שפרו  –הודות לתכנית 

 :נציגי בתי הספר – ם וניהולייםמשוב צוותים חינוכיי

 65%  כי תוכנית "מנהיגות צעירה" תורמת לאווירה טובה ונעימה בקרב תלמידי ציינו
 בית הספר.

 60%   כי בעקבות תוכנית "מנהיגות צעירה" התלמידים מעורבים ופועלים יותר מעריכים
 למניעת אלימות.

 70% כי בעקבות תוכנית "מנהיגות צעירה" התלמידים מגלים עניין ויוזמה  גורסים
בביה"ס )כגון תוכניות מנהיגות נוספות; ארגון פעילויות  במעורבות חברתית נוספת

 חברתיות ועוד(.

 87%  .ימליצו על המשך פעילות תוכנית "מנהיגות צעירה" בשנים הבאות 

 בברכה,
 
 
 

 פרופ' יאיר אורגלר                              מירה פרידמן חמו               
       יו"ר                                                                 חבר הנהלה וראש פורום פיתוח

נשיא מיל(. דוד עברי, אלוף )

 מייסד

 י, רו"חעזרא גבא

 

 הועד המנהל:

 מירה פרידמן חמו, יו"ר

 אברהם חמו, יקיר מייסד

 ניסים כהן, מנכ"ל

 בני אברהמי, ד"ר

 יאיר אורגלר, פרופ'

 אברהם בן שושן, אלוף )מיל(.

 גוטר דוידזון שרה

 אתי גלר

 חיים דייטשמן

 איתן הוד

 אבי הר אבן, אל"מ )מיל'(

 ניצב )גימ'(-יהודה וילק, רב

 מנשה לוי, רו"ח

 זאב ליכטנזון, עו"ד

 אברהם מירון, רו"ח

 אלוף )מיל(.-עזריאל נבו, תת

 יוסי סדבון, עו"ד )ניצב גימ'(

 עמוס עוזני, עו"ד

 אסרא עאמר

 אבי פרי

 זיוה פורת

 גיא פיכטה

 יוני פרס, ד"ר

 רמי צבעוני

 , ד"רצפרוניאבי 

 גדעון רוס

 
 

 חברי ועדת הביקורת

 אברהם אסף

 עמיר מקוב

 

 :חברי המועצה

 ילדה אלקלעיטמ

 שרה ארנסון

 יואב גד

  צולר, עו"ד-דניאלה ירון

 אהרון לייטנר

 משה נאמן, עו"ד

 זלמן סגל, ד"ר

 , עו"דאמיר עאסי

 עמרור מאלק, ד"ר

 סוזאן תם

 
 
 

 

 

 

 

 

 


