
מסע ישראלי

שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות

היבטים חינוכיים חווייתיים וארגוניים

2009-2014ממצאים מרכזיים דוח מסכם 



מטרות ההערכה
:בעקבות המסע בתחומיםהשינוי בעמדות ותפיסות ערכיותלבחון את מידת 

זהות יהודית

מדינת ישראל

עם ישראל וארץ ישראל

קהילה וחברה

: בתחומיםחוויה ושביעות רצון מהמסע, איכותקבלת תמונת מצב מהימנה לגבי 

[יחס והוליסטי, ארגון, עניין]הדרכה ומדריך 

תנאים פיזיים

ניהול וארגון

דינמיקה חברתית

החשיבות והתרומה של הפעילויות  , קבלת תמונת מצב מהימנה לגבי המשמעות

.ומעגלי הזהות



תפוקות ורציונל

תפוקות

.  בניית כליי הערכה לשימוש באופן רוטיני להערכת מסעות בתחומים שצוינו

דוחות כמותיים ומילוליים ברמת המדריך הכולל תמונת מצב מהימנה לגבי המדריך וההדרכה עם המלצות  

.לשינוי ושיפור

תומכי החלטה וסדרי  , מצגות כמותיים ומילוליים ברמה מערכתית הכוללים תמונת מצב מהימנה/ דוחות 

עדיפויות

רציונל מתודולוגי

לפני המסע ואחרי המסע תאפשר  [ תחומי ליבה]מדידה של העמדות והתפיסות ערכיות בתחומים הרלוונטיים 

.  לבחון את עוצמת ומשך השינויים שחלו בעמדות בתפיסות הערכיות בעקבות המסע

או שלא הוגדרו /על מנת לקבל תמונה ברזולוציה מעמיקה יותר והתייחסות לדברים שאינם ניתנים לכימות ו

.      שולבו ראיונות מובנים עם תלמידים ובעלי תפקידים, מראש במסגרת התחומים והשאלות



[2019–2014]דגימה 

[לפני ואחרי]עמדות ותפיסות ערכיות 

Nבקרב[מסעלפני]העברה = N[מסעאחרי]והעברהספרבתי28מתלמידים3266 = 3055

.ספרבתי31מתלמידים

מסעהערכת

Nהתקבלוכ"סה = א"יכיתות,במסעשהשתתפושוניםספרבתי100ממלמעלה15167

-38%,חילוניםעצמםאתהגדירומהמשתתפים53%.[48%]בניםכמחציתם.ב"וי

.דתוחסריאחרותמדתותהיונוספים.דתיים-7%,מסורתיים

ראיונות

מסעשעברותלמידים21,[ומנהליםרכזים,מורים]תפקידיםבעלי10בקרבבוצעוראיונות

.שנהלפנימסעשעברותלמידים6–וזושנהבמהלך



שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות

ממצאים



חברה וקהילה

בולטיםממצאים

[תחום]הזהותמעגלאתהמייצגיםהפריטיםבכלנמצאומובהקמשמעותיחיובישינוי✓

לקהילהשליושייכותהכרה,בקהילהאנשיםביןפעולהושיתוףהכרה,וקהילהחברה

לתרום,חברתיתומעורבפעיללהיות,מהקהילהחלקלהיותגאווה,חיאניבהולסביבה

.הקהילהלמעןולשנותלפעולביכולתואמונה,חברתייםבנושאיםבקהילהולהתנדב

אתהמייצגיםהפריטיםלכלמאודרבהעדרבהחשיבותייחסוהתלמידיםהמסעלאחר✓

הכלללמעןפעולהשיתוף,(86%)בקהילהאנשיםביןהכרה;וקהילהחברההזהותמעגל

אניבהומהסביבהמהקהילהאכפתיות,(88%)חברתיתולמסגרתלקהילהשייכות,(93%)

לתרום,(81%)חברתיתומעורבפעיללהיות,(87%)מהקהילהחלקלהיותגאווה,(93%)חי

.(79%)הקהילהלמעןולשנותלפעוליכולת,(80%)חברתייםבנושאיםבקהילהולהתנדב



עם ישראל וארץ ישראל

בולטיםממצאים

עם[תחום]הזהותמעגלאתהמייצגיםהפריטיםבכלנמצאומובהקמשמעותיחיובישינוי✓

חיבור,הציונותותולדותישראלעםשלההיסטוריהאתלהכיררצון;ישראלוארץישראל

ההיסטורייםלשורשינוכבסיסבחשיבותווהכרהך"לתנוזיקהחיבור,הארץשלולטבעלנופים

.התפוצותליהודיוחיבורבשואהשארעאתולהנציחלדעתרצון,והתרבותיים

אתהמייצגיםהפריטיםלכלמאודרבהעדרבהחשיבותייחסוהתלמידיםהמסעלאחר✓

.ישראלוארץישראלעםהזהותמעגל

,ישראלארץשלולטבעלנופיםלחיבורהמתייחסיםבפריטיםלחיובהשינויבמיוחדבולט✓

.ישראלבארץההיסטורייםלשורשינוכבסיסבחשיבותווהכרהך"לתנוזיקהלחיבור



המדינה

בולטיםממצאים

[תחום]הזהותמעגלאתהמייצגיםהפריטיםבכלנמצאומובהקמשמעותיחיובישינוי✓

גאווה,המדינהכלפיואחריותשייכות,משמעותישירותלשרת,בארץחייאתלבנות,המדינה

.למדינהושייכותוחיבורלמדינהאהבה,המסכמיםובפריטיםישראלילהיות

✓

מעגלאתהמייצגיםהפריטיםלכלמאודרבהעדרבהחשיבותנמצאההמסעלאחר✓

שייכות,(94%)משמעותישירותלשרת,(84%)בארץחייאתלבנות;המדינההזהות

,המסכמיםובפריטים(92%)ישראלילהיותגאווה,(84%)המדינהכלפיואחריות(91%)

.(90%)למדינהושייכותוחיבור(91%)למדינהאהבה

טרםשהתקבלויחסיתהגבוהיםהערכיםלאורבפרט,לחיובמאודבולטיםהממצאים!

ביחסומגובשותחיוביותותפיסותערכיםעםשבאותלמידיםבקרבגם,כלומר.המסע

.המדינהעםוהחיבורהזהותלגיבושומשמעותיחיוביבאופןתרםהמסע,למדינה



זהות יהודית

בולטיםממצאים

[תחום]הזהותמעגלאתהמייצגיםהפריטיםבכלנמצאומובהקמשמעותיחיובישינוי✓

זהות,לכותלושייכותחיבור,היהודיתוהמסורתהתרבותעליותרוללמודלהכיררצון,יהדות

להיותגאווההמסכמיםובפריטיםלחייהיהדותשליותררבהרלוונטיות,מגובשתיהודית

.ליהדותושייכותוחיבוריהודי

מעגלאתהמייצגיםהפריטיםלכלמאודרבהעדרבהחשיבותנמצאההמסעלאחר✓

חיבור,(75%)היהודיתוהמסורתהתרבותעליותרוללמודלהכיררצון;יהדותהזהות

שליותררבהרלוונטיות,(74%)וברורהמגובשתיהודיתזהות,(74%)לכותלושייכות

ליהדותושייכותוחיבור(90%)יהודילהיותגאווההמסכמיםובפריטים(71%)לחייהיהדות

(81%).



שביעות רצון איכות ותרומה, הערכת המסע

ממצאים



.מהמדריךומעלהרבהרצוןשביעותהביעו96%,מהמדריךמאודרבהרצוןשביעות✓

.מההדרכהומעלהרבהרצוןשביעותהביעו95%,ככללמההדרכהמאודרבהרצוןשביעות✓

מעניינותהיוההדרכותכיניכר.והעשרההענייןתחוםאתהמייצגיםהפריטיםבכלרבהרצוןשביעות✓

.הידעאתוהעשירותרמו

המדריכיםכיניכר.והידעהארגוןתחוםאתהמייצגיםהפריטיםבכלמאודרבהעדרבהרצוןשביעות✓

באמצעימשתמשים,המסלוליםאתהיטבמכירים,הרלוונטייםבתכניםבקיאים,היטבמוכניםבאים

.ובהירהמאורגנתבצורהוההדרכותהפעילויותאתומעביריםודוגמאותהמחשה

זמיניםהיוהמדריכיםכיניכר.היחסתחוםאתהמייצגיםהפריטיםבכלמאודרבהרצוןשביעות✓

.האישיתברמהוהןהקבוצתיתבמסגרתהן,לתלמידיםדופןיוצאתבצורהוקשובים

באופןקשוריםנמצאוואווירההנהגה,זמינות,יחס,המדריךשלליחסהמתייחסיםהפריטים!

.מהמדריךהכלליתהרצוןלשביעותביותרהחזק

שלהחוויהמבחינת,המסעשלההצלחהבבסיסכיעולההתוכןוניתוחיהסטטיסטייםמהניתוחים!

.ואחתאחדלכללהגיעוביכולתהמדריךשלהיחסהוא,המשתתפיםהתלמידים



ומטהבינוניתרצוןשביעותמביעים19%-כ.הפיזייםמהתנאיםרבהרצוןשביעות✓

מציאותמיצגיםהמספריםאתגרימסעשלבקונטקסטזאתעםיחד–הפיזייםמהתנאים

.אופטימאלית

התחבורהותנאיהאוכלכמות,באכסניותהלינהמתנאירבההרצוןבשביעות✓

.והאוטובוסים

האוכל,ומהאכסניותככללהפיזייםמהתנאיםהרצוןבשביעותעליהניכרתהשניםלאורך✓

.[השנתייםהדוחותעלבהתבסס]בפרטוהתחבורה

ומעלהרבהרצוןשביעותהביעו88%,במסעוההתנהלותמהארגוןרבהרצוןשביעות✓

.ככללוהארגוןמהניהול

הפריטלמעטוהארגוןהניהולתחוםאתהמייצגיםהפריטיםבכלרבההרצוןשביעות✓

.ס"בביהההכנהלמפגשיהמתייחס



בולטיםממצאים

ומעלהרבהרצוןשביעותהביעו95%,במסעהחברתיתמהאווירהמאודרבהרצוןשביעות✓

.במסעהחברתיתמהאווירה

עםשלהםהקשראתמאודרבהאורבהבמידהחיזקהמסעכיציינוהתלמידיםשלרובםרוב✓

.(94%)החברתיהגיבושואת(93%)אחריםחברים

וחוויותרגשותולחלוק(90%)בדיוניםפעילחלקליטולבנוחהרגישוהתלמידיםשלרובםרוב✓

.(86%)הקבוצהחבריעם



ארגון וניהול ותנאים פיזיים, אווירה חברתית, הדרכה, מדריך, על בסיס הפריטים המסכמים בכל תחום
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מדריך

מסע מסכם

הדרכה

אווירה חברתית

ארגון וניהול

תנאים פיזיים
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