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תקציר

תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים־כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים אושרה 
כוללת  זו  ומשמעותית  היסטורית  החלטה   .2018 במאי   3790 מספר  ממשלה  בהחלטת 
תקציב של 1�2 מיליארד ש״ח המושקעים במהלך חמש שנים במגוון תחומים, ובהם רווחה, 
ותשתיות. תחום החינוך הבלתי פורמלי מקבל מקום משמעותי במיוחד  חינוך, תעסוקה 
התקבלה  שלראשונה  היות  ותקציבי,  מהותי  תקדימי,  בצעד  מדובר  ההחלטה.  במסגרת 

החלטה להשקעה ממשלתית נרחבת בפיתוח החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים. 

יישום נכון ומותאם של חינוך בלתי פורמלי יכול לחולל שינוי מהותי ועמוק בחייהם של 
מקבל  ילד  שכל  מקום  להיות  יכולות  פורמלי  הבלתי  החינוך  מסגרות  נוער.  ובני  ילדים 
מקום  החברתי;  המערך  מן  כחלק  שלו  העצמיות  בביטוי  וסיוע  ממוקדת  לב  תשומת  בו 
שמתהווה בו חברת ילדים הבנויה על כבוד הדדי, על הקשבה ועל קבלה; מקום שנחווה 
כשלב התפתחותי משמעותי בחייהם של ילדים ובני נוער תוך העצמתם וחיזוק הקהילה 

כולה. 

ולו הגדרות רבות. הוא כולל  החינוך הבלתי פורמלי הוא תחום מגוון, גמיש ורב־ממדי, 
אולם באופן  נוער,  ולבני  לילדים  מיועדות  סוגי פעילויות, שרובן  מגוון רחב של  בתוכו 
עקרוני הוא מיועד לכל שלבי החיים. חינוך בלתי פורמלי מתקיים לרוב מחוץ למערכת 
הפורמלית, אך עדיין שומר על מידה מסוימת של שיטתיות וארגון. הוא מבוסס על אקטיביות 
ומומחים  חוקרים  בקרב  הסכמה  ישנה  חברתיים.  יחסים  על  דגש  ושם  המשתתפים,  של 
כאלו  ובפרט  חינוכיות,  מטרות  להשגת  משמעותי  פוטנציאל  פורמלי  הבלתי  לחינוך  כי 

שהחינוך הפורמלי אינו מצליח להשיג. ככזה, החינוך הפורמלי נתפס כ״חינוך משלים״. 

פורמלי,  הבלתי  החינוך  של  בחשיבותו  בהכרה  עלייה  חלה  האחרונים  בעשורים 
מוסדות  של  שורה  חברתיים.  פערים  ולצמצום  חברתי  לשינוי  לפעול  וביכולתו 
בין־לאומיים קוראים לפתח את  וגופים  ובעולם חקרו את הנושא,  וארגונים בארץ 
התחום ולהשקיע בו משאבים בשל הפוטנציאל הגדול הטמון בו לעידוד מוביליות 

חברתיות, לסיוע בהשתלבות בחברה ולצמצום פערים. 
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החינוך הבלתי פורמלי מסייע בצמצום פערים בדרכים מגוונות ובאופנים שונים, בין השאר:

מסייע בשיפור הישגים לימודיים ובהעלאת אחוז המצליחים להשתלב בהשכלה גבוהה. 	

מסייע בהקניית כישורים הדרושים לשוק העבודה. 	

תורם לפיתוח העצמי ולפיתוח הקשרים עם המשפחה, הקהילה והחברה. 	

פועל לצמצום התנהגויות שליליות. 	

מחזק ומעצים את הקהילה כולה.  	

מכאן, שלחינוך הבלתי פורמלי פוטנציאל עצום לקידומם של מגוון התחומים והנושאים 
יהיו  פורמליות  הבלתי  שהפעילויות  כדי  זאת,  עם   .3790 ממשלה  בהחלטת  הכלולים 
אפקטיביות ויצליחו לממש את הפוטנציאל הטמון בהן, יש לשים לב לאופן היישום הנכון 
לתוצאות  יביאו  לא  מתאים,  באופן  מיושמות  שאינן  ופעילויות  תוכניות  התוכניות.  של 

הרצויות. 

קיים  היה  לא  כמעט  פורמלי  הבלתי  החינוך  החומש,  תוכנית  של  יישומה  לתחילת  עד 
במערכות הרשמיות במזרח ירושלים. אומנם מסגרות מסוימות פעלו במסגרת הִמנהלים 
הקהילתיים, ועמותות וארגונים פרטיים הפעילו תוכניות מסוגים שונים, אולם באופן כולל 
החלטה  פורמלי.  בלתי  חינוך  של  לתוכניות  נחשפה  לא  האוכלוסייה  רוב  כי  לומר  ניתן 
כלכליים  פערים  לצמצום  החומש  תוכנית  של  ולביצועה  לתכנונה  שהביאה   ,3790
וחברתיים במזרח ירושלים, חוללה תפנית משמעותית ואפשרה שינוי כיוון בתחום 
זה. את התוצאות בשטח כבר ניתן לראות בגידול עצום של מגוון התוכניות שכ־25,000 

ילדים ובני נוער משתתפים בהן. 

עם זאת, כדי לממש את מטרתה של החלטה 3790, דהיינו לצמצם פערים חברתיים וכלכליים 
יש  להשתתפות.  כמותיים  מדדים  ובהצבת  משאבים  בהקצאת  די  אין  ירושלים,  במזרח 
לבדוק באילו אופנים החינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בצמצום הפערים, ואילו מרכיבים 
צריכים להתקיים בתוך תוכניות החינוך הבלתי פורמלי כדי שהן יצליחו בכך. מתן המענה 
לשאלות אלו הכרחי כדי לחדד ולהבהיר את חשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי, 
לגבש אסטרטגיה, מטרות ותוכניות פעולה ההולמות את האופנים הללו, ולהצליח 

לקבוע מדדי הערכה שיאפשרו להעריך אם התוכניות ממשות את ייעודן.

מיומנויות  של  לפיתוחן  מוביל  הוא  באופן המתאים,  מיושם  פורמלי  בלתי  חינוך  כאשר 
שונות, כגון עבודה בצוות, יכולות עמידה מול קהל, עצמאות, יכולת התמדה ועוד. כמו כן, 
הוא תורם לפיתוח החוסן הפסיכולוגי של ילדים ובני נוער המסייע להם בהתמודדות עם 
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מצבי מעבר ומשבר. נוסף על כך, השתתפות קבועה בתוכניות חינוך בלתי פורמלי משפרת 
את הכישורים החברתיים של המשתתפים בהן ומגדילה את ההון החברתי שלהם. 

תוצרים משמעותיים אלו מתאפשרים כאשר ישנם מרכיבים מסוימים שנכללים בתוכניות: 
מוגנת  התנסות  אחריות,  לקיחת  לחיקוי,  ממודלים  למידה  התמדה,  ויצירתיות,  גיוון 

ובחירה. 

מלבד החשיבות בהימצאותם של מרכיבים אלו, ישנם מספר עקרונות ששמירה עליהם היא 
מפתח להצלחתן של תוכניות חינוך בלתי פורמלי: 

המתרחש  מתמשך  תהליך  הוא  חינוך  כי  הבנה  מתוך  התלמיד  של  הוליסטית  ראייה  	

במקומות ובזמנים משתנים; 

הבנת הצרכים, התאמה תרבותית ושיתוף של אוכלוסיית היעד, עיקרון שחשוב להקפיד  	

עליו בייחוד בעבודה עם קבוצות מיעוט, ששונות תרבותית מקבוצת הרוב;

השקעה בפיתוח הון חברתי ובהכשרת כוח אדם מתאים.  	

הרואות  והבין־לאומיות  הלאומיות  המגמות  למרות  כי  לומר  ניתן  זה  ראשוני  ממחקר 
חשיבות רבה בפיתוח החינוך הבלתי פורמלי, עד להחלטת הממשלה כלל החינוך הבלתי 
פורמלי במסגרות הרשמיות במזרח ירושלים מגוון מצומצם בלבד של פעילויות, סבל 

ממחסור בתשתיות, ולקה מאוד בחסר�

את מקומו של הממסד תפסו ארגוני החברה האזרחית וגורמים פרטיים, שמפעילים חוגים 
לא מצליחים  זאת, מסיבות שונות הם  למרות  פורמליות מסוגים שונים.  ותוכניות בלתי 

לספק את כל צורכי האוכלוסייה, ואינם תחליף למוסדות הרשמיים. 

החלטה 3790 חוללה תפנית משמעותית ואפשרה שינוי כיוון בתחום זה�

בשנת הלימודים תש״ף השתתפו בתוכניות הבלתי פורמליות במזרח ירושלים כ־24,375 
תלמידים, וזאת מתוך כ־74,000 תלמידים הלומדים בכיתות א׳-י״ב בבתי הספר הרשמיים 
והמוכרים שאינם רשמיים. המטרה המרכזית של תוכנית החומש הייתה להגדיל באופן 
משמעותי את מספר התלמידים המשתתפים בפעילויות בלתי פורמליות. עד כה מטרה 
זו ממומשת בהצלחה, וישנה עמידה במדדים הכמותיים שהוגדרו להשתתפות. אולם מלבד 
המדדים הכמותיים, נראה כי נכון לעכשיו אין אסטרטגיה הכוללת מטרות ויעדים ברורים 
המגדירים באיזה אופן יכול לשמש החינוך הבלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים חברתיים 

וכלכליים במזרח ירושלים, ואילו צעדים נדרשים כדי להבטיח אותם. 
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נוער  ובני  ילדים  נרחבת של  המונעים השתתפות  מרכזיים  המסמך מפרט מספר חסמים 
בתוכניות החינוך הבלתי פורמלי:

חסמים מבניים — מיעוט תוכניות )בעיקר לפני תחילת יישום תוכנית החומש(, חוסר  	

המשכיות של תוכניות, תשתית פיזית לוקה בחסר ומספר מצומצם של ארגוני נוער.

בסדרי  נמוך  במקום  פורמלי  הבלתי  החינוך  מיקום   — תוכניים־תרבותיים  חסמים  	

עדיפויות וחוסר מודעות ליתרונותיו, חוסר התאמה של תוכן התוכניות לאוכלוסייה 
בעירייה  הישראלית,  החינוך  במערכת  ההורים  של  אמון  חוסר  ירושלים,  במזרח 

ובִמנהלים הקהילתיים וחולשה הכללית של הִמנהלים הקהילתיים. 

תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים טומנת בתוכה הבטחה 
גדולה לשיפור המצב הקיים במזרח ירושלים. לחינוך הבלתי פורמלי יש תפקיד מכריע 
במימושה של הבטחה זו. יישום מותאם יכול לחולל שינוי מהותי ועמוק בחייהם של ילדים 
ובני נוער. לתחום זה יש אפשרות לשמש מסגרת למידה המשלימה את החינוך הפורמלי 
לתרומה  עצמית,  להגשמה  המובילה  ערכים  מערכת  לפתח  נוער  ולבני  לילדים  ולעזור 
וניתנות  מהלכים,  למספר  אצבע  מופנית  המחקר  במסגרת  קהילתית.  ולמנהיגות  לחברה 
הפוטנציאל  את  לממש  יוכל  פורמלי  הבלתי  שהחינוך  כדי  לבצע  יש  שלדעתנו  המלצות 

הגדול הטמון בו.

המלצות

הבנת הצרכים והתאמה תרבותית לאוכלוסיית היעד� בשל אופיו הייחודי, החינוך    �1
הבלתי פורמלי חייב להיות מותאם לקהילה שהוא מבקש לשרת. היות שכך, יש צורך 

בהבנת המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה במזרח ירושלים וצרכיה.

יש לבצע סקר צרכים מקיף ומעמיק הכולל תלמידים, הורים וגורמים קהילתיים  	
נוספים כדי להבין מה חסר ומה הצרכים והרצונות של הקהילות השונות במזרח 

ירושלים. 

יש לפתח תהליך למידה משותף של הגורמים המובילים את תחום החינוך הבלתי  	
פורמלי לשם הבנה מעמיקה ורחבה יותר של אוכלוסיית היעד. יש להקדיש תשומת 

לב לשונות בין השכונות והקהילות השונות. 

הגברת  התהליך.  בכל  מרכזיים  שינוי  סוכני  הם  הורים  היעד�  אוכלוסיית  שיתוף    �2
המודעות בקרבם ליתרונות החינוך הבלתי פורמלי ולתרומתו לפרט ולחברה היא תנאי 
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הכרחי להטמעת פעילויות החינוך הבלתי פורמלי בחברה ולהגדלת מספר המשתתפים 
בהן.

בדבר  הקהילתיים  והִמנהלים  הספר  בתי  באמצעות  אקטיבית  הסברה  ליזום  יש  	
חשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי. מומלץ כי ההסברה תעשה בשילוב גורמי 

מפתח בקהילה ובשכונות, ותהיה מותאמת לרגישות התרבותית והפוליטית.

הפיתוח  בתהליכי  אחרות  הורים  נציגויות  או  ההורים  ועדי  את  לשלב  מומלץ  	

והחשיבה על תוכניות בלתי פורמליות. 

יש למצוא דרכים לשתף את התלמידים עצמם בחשיבה על פיתוח תוכניות.  	

הבלתי  החינוך  תחום  פיתוח  המשך  מתאימה  פיזית  תשתית  ללא  פיזיות�  תשתיות   �3
פורמלי לא יהיה אפשרי.

בתיאום עם הִמנהלים הקהילתיים בשכונות יש לבדוק את הפער בין הרצוי והמצוי  	

בכל הנוגע לתשתיות בִמנהלים הקהילתיים, במבני ציבור ובשטחי חוץ נוספים 
ולהתאים את המבנים והשטחים לצרכים הקהילתיים.

יש להקפיד לתת מענה תקציבי הולם גם להפעלת המבנים, שטחי הציבור ומתקני  	
הספורט. 

את  לבדוק  יש  מספקים,  משאבים  הקצאת  ותוך  ספר  בתי  מנהלי  עם  בתיאום  	

האפשרות להנגיש לקהל הרחב את מתקני הספורט והחצרות הקיימים בתוך בתי 
הספר לאורך היום גם לאחר שעות הלימודים.

אסטרטגיה ומטרות� הגדרה ברורה של מטרות החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים   �4
והבנת האופנים שהוא יכול לשמש בהם כלי בצמצום פערים, תסייע בשימוש מושכל 

במשאבים הקיימים.

יש לגבש אסטרטגיה כוללת לתחום החינוך הבלתי פורמלי, שמבוססת על הבנת  	
האופנים שהחינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בהם בצמצום פערים.

מדידה והערכה� תחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמלי בפרט קשה עד מאוד   �5
למדידה והערכה, מעבר לתוצאות כמותיות ישירות של ציונים או של מספר תלמידים 

המשתתפים בפעילות. יש לפתח נושא זה.

מומלץ לקבוע יעדים ברורים לתחום החינוך הבלתי פורמלי כפי שנקבעו לתחום  	

החינוך הפורמלי, באמצעות תהליך חשיבה משותף.
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מומלץ שמכון ירושלים למחקרי מדיניות יפתח אינדיקטורים ככלי מדידה לחינוך  	

הבלתי פורמלי.

יש להשתמש בכלי אבחון ארגוניים כדי להעריך אם המאפיינים המסייעים לצמצום  	
פערים חברתיים קיימים בתוכניות הקיימות.

ההון  ושיפור  חוסן  פיתוח  מיומנויות,  רכישת  לבדיקת  בשאלונים  להשתמש  יש  	
החברתי. 

מידת  את  לבחון  כדי  וההורים  התלמידים  בקרב  רצון  שביעות  סקרי  לערוך  יש  	
ההתאמה של התכנים והפעילויות לקהל היעד.

הון אנושי� ההון האנושי הוא רכיב עיקרי ותנאי מכריע להצלחת התוכנית� המלצותינו   �6
מתמקדות בהכשרת כוח האדם המקצועי בתחום החינוך הבלתי פורמלי ובהצמחת כוח 

אדם מקומי� 

בתחום  המועסקים  כלל  של  הכשרה  בתהליך  לפתוח  מומלץ  המיידי  הזמן  בטווח  	

החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים — כדי להשביח את כישוריהם ולהעמיק 
את הידע המקצועי שלהם בתחומים רלוונטיים� 

בטווח הזמן הארוך מומלץ להעניק הכשרת עומק לבניית עתודה של אנשי מקצוע   
ברמה גבוהה לחינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים, קרי לפעול להקניית השכלה 
אקדמית במכללות להכשרת עובדי הוראה� יש לעודד מזרח ירושלמים להשתלב 
הבלתי  בחינוך  לתפקידים  מקומית  עתודה  ליצור  כדי  אלו  הכשרה  בתהליכי 

פורמלי� 

יצירת רצף חינוכי הוליסטי� בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה כי ישנה חשיבות   �7
משתתפים  שהם  המסגרות  בכל  נוער  ובני  ילדים  על  הוליסטית  להסתכלות  מרבית 

בהן.

רכזי  של  תפקידם  את  ברור  באופן  ולהגדיר  לחזק  להרחיב,  יש  המיידי  בטווח  	

העוגן בבתי הספר. 

הגורמים  בין  ומקיפים  מעמיקים  וסנכרון  תיאום  היוצרים  ממשקים  לבנות  יש  	
בחינוך  הפורמלי,  בחינוך  נוער:  ובני  ילדים  של  לחייהם  הרלוונטיים  השונים 

הבלתי פורמלי, במערכת הרווחה ועם גורמים קהילתיים נוספים.

פלטפורמה  שיוצרים  ספר  בתי   — ״קהילתיים״  ספר  בתי  של  הקמה  לשקול  יש  	
הוליסטית כוללת של מענה חינוכי, טיפולי וקהילתי לילדים ולבני נוער. 
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המיושמות  החדשות  התוכניות  כל  כמעט  כה  עד  הקהילתיים�  הִמנהלים  חיזוק   �8
במסגרת תוכנית החומש לא נבנו בשיתוף פעולה עם הִמנהלים הקהילתיים. מומלץ 

לשנות מצב זה.

והנוער,  הילדים  תחום  על  בִמנהלים  האחראים  הִמנהלים,  מנַהלי  את  לשתף  יש  	
בחשיבה על המשך יישום תוכנית החומש. 

יש להקדיש תקציב ייעודי לחיזוק הִמנהלים, ויש לאפשר להם להציע מגוון רחב  	
של תוכניות, כדי שיהוו עוגן משמעותי בחיי השכונות. 

פועלים  ירושלים  במזרח  פרטיים�  וגופים  האזרחית  החברה  עם  פעולה  שיתוף   �9
ארגונים, עמותות וגופים פרטיים שמפעילים תוכניות חינוך בלתי פורמלי, וכבר צברו 

ידע וניסיון בהפעלת תוכניות מסוג זה�

הפועלת  האזרחית  החברה  בנושא  ירושלים  מכון  שערך  במיפוי  להשתמש  יש  	
במזרח ירושלים, כדי לאתר עמותות וארגונים שמפעילים תוכניות בלתי פורמליות 

ולבדוק את האפשרות ליצור שיתופי פעולה� 

ומשאבים  כלים  זה  מסוג  ליוזמות  ולהעניק  מהשטח  המגיעות  יוזמות  לעודד  יש  	
לפיתוח� 

משמעותית  פלטפורמה  להוות  גדול  פוטנציאל  יש  הנוער  לארגוני  הנוער�  ארגוני   �10 
ליישום מיטבי של תוכנית החומש ולסייע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח 

ירושלים.

בתיאום עם גורמי הביצוע ועובדי השטח יש לשקול הרחבה והשקעת משאבים  	

נוספת בארגוני הנוער.

הסעות מותאמות לחינוך הבלתי פורמלי� ישנם תלמידים שאינם יכולים להשתתף    �11
בפעילויות הבלתי פורמליות בשל מחסור בהסעות חזרה לביתם�

ומאפשר  פורמלי  הבלתי  החינוך  לתוכניות  מותאם  ההסעות  מערך  כי  לוודא  יש  		
לתלמידים המשתתפים בהן לחזור לביתם בסיום הפעילות� 

יותר  נרחבת  השתתפות  מונע  לתלמידים  צהריים  בארוחת  המחסור  הזנה�  מערך    �12
בפעילויות� 

יש למצוא מענה תזונתי לתלמידים השוהים בבית הספר עד שעות אחר הצהריים  		
המאוחרות כדי שיוכלו להשתתף בתוכניות הבלתי פורמליות� 
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מבוא

תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים־כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים אושרה 
כוללת  זו  ומשמעותית  היסטורית  החלטה   .2018 במאי   3790 מספר  ממשלה  בהחלטת 
תקציב של 1�2 מיליארד ש״ח למשך חמש שנים, המושקעים במגוון תחומים, ובהם רווחה, 
ותשתיות. תחום החינוך הבלתי פורמלי מקבל מקום משמעותי במיוחד  חינוך, תעסוקה 
מתקבלת  שלראשונה  היות  ותקציבי,  מהותי  תקדימי,  בצעד  מדובר  ההחלטה.  במסגרת 

החלטה להשקעה ממשלתית נרחבת לפיתוח החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים. 

החינוך הבלתי פורמלי הוא תחום מגוון, גמיש ורב־ממדי, ולו הגדרות רבות. לרוב הוא 
מתקיים מחוץ למערכת הפורמלית, אך עדיין שומר על מידה מסוימת של שיטתיות וארגון. 
הוא מבוסס על אקטיביות של המשתתפים ושם דגש על יחסים חברתיים. ישנה הסכמה 
מטרות  להשגת  משמעותי  פוטנציאל  פורמלי  הבלתי  לחינוך  כי  ומומחים  חוקרים  בקרב 
הבלתי  החינוך  ככזה,  להשיג.  מצליח  אינו  הפורמלי  שהחינוך  כאלו  ובפרט  חינוכיות, 

הפורמלי נתפס כ״חינוך משלים״. 

בעשורים האחרונים חלה עלייה משמעותית, בארץ ובעולם, בהבנת חשיבתו של החינוך 
הבלתי פורמלי, ומתחדדת ההבנה של כוחו ככלי עוצמתי, המסייע בצמצום פערים חברתיים 
יכול לחולל שינוי מהותי ועמוק  נכון ומותאם של חינוך בלתי פורמלי  יישום  וכלכליים. 
בחייהם של ילדים ובני נוער. מסגרות החינוך הבלתי פורמלי יכולות להיות מקום שכל 
ילד מקבל בו תשומת לב ממוקדת וסיוע בביטוי העצמיות שלו כחלק מן המערך החברתי; 
ועל קבלה; מקום  ילדים הבנויה על כבוד הדדי, על הקשבה  בו חברת  מקום שמתהווה 
שנחווה כשלב התפתחותי משמעותי בחייהם של ילדים ובני נוער, תוך העצמתם וחיזוק 

הקהילה כולה. 

קיים  היה  לא  כמעט  פורמלי  הבלתי  החינוך  החומש,  תוכנית  של  יישומה  לתחילת  עד 
במערכות הרשמיות במזרח ירושלים. אומנם מסגרות מסוימות פעלו במסגרת הִמנהלים 
הקהילתיים, ועמותות וארגונים פרטיים הפעילו תוכניות מסוגים שונים, אולם באופן כולל 
החלטה  פורמלי.  בלתי  חינוך  של  לתוכניות  נחשפה  לא  האוכלוסייה  רוב  כי  לומר  ניתן 
כלכליים  פערים  לצמצום  החומש  תוכנית  של  ולביצועה  לתכנונה  שהביאה   ,3790
וחברתיים במזרח ירושלים, חוללה תפנית משמעותית ואפשרה שינוי כיוון בתחום 
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התוכניות  מגוון  של  במספרן  עצום  בגידול  לראות  ניתן  כבר  בשטח  התוצאות  את  זה. 
שכ־25,000 ילדים ובני נוער משתתפים בהן. 

הפערים  את  לצמצם  כדי  דהיינו   ,3790 החלטה  של  מטרתה  את  לממש  כדי  זאת,  עם 
מדדים  ובהצבת  משאבים  בהקצאת  די  אין  ירושלים,  במזרח  והכלכליים  החברתיים 
כמותיים להשתתפות. יש לבדוק באילו אופנים החינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בצמצום 
הפערים, ואילו מרכיבים צריכים להתקיים בתוך תוכניות החינוך הבלתי פורמלי כדי שהן 
יצליחו לעשות זאת. מתן המענה לשאלות אלו הכרחי כדי לחדד ולהבהיר את חשיבותו 
ההולמות  פעולה  ותוכניות  מטרות  אסטרטגיה,  לגבש  פורמלי,  הבלתי  החינוך  של 
את האופנים הללו, ולהצליח לקבוע מדדי הערכה שיאפשרו להעריך אם התוכניות 

מממשות את ייעודן� 

לפיכך, מחקר זה מתמקד בהבנת תפקידו של החינוך הבלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים 
במזרח ירושלים. 

פורמלי  הבלתי  החינוך  תחום  בהגדרת  נפתח  הראשון  החלק  חלקים,  שני  כולל  המחקר 
ופירוט של מאפייניו המרכזיים, ההמשך כולל הרחבה על אודות יכולתו של החינוך הבלתי 
פורמלי לשמש כלי לצמצום פערים. בהרחבה מתוארים האופנים שהחינוך הבלתי פורמלי 
מצליח בכך, והצגת המרכיבים והעקרונות שחשוב שיתקיימו במסגרת התוכניות הבלתי 

פורמליות כדי שיצליחו להיות אפקטיביות. 

לפני  ירושלים  במזרח  פורמלי  הבלתי  החינוך  מצב  את  סוקר  המחקר  של  השני  החלק 
תחילת  מאז  בתחום  שחלו  החיוביות  ההתפתחויות  את  ומתאר  ואחריה,   3790 החלטה 
יישום ההחלטה. כמו כן, הוא מפרט את מרכיבי התוכנית ומציג את החסמים המרכזיים 

להשתתפותם של ילדים ובני נוער בתוכניות של חינוך בלתי פורמלי. 

חוקרים  ועם  מומחים  עם  התייעצנו  וכן  מקיפה,  ספרות  סקירת  ערכנו  המחקר  במסגרת 
מהארץ ומהעולם. ראיונות איכותיים חצי מובנים נערכו עם גורמי הביצוע השונים, הורים, 
מורים, עובדי מִנהלים קהילתיים וגורמים קהילתיים נוספים במערכות החינוך הפורמליות 
והבלתי פורמליות. נוסף על כך, נערכו מספר קבוצות מיקוד עם הורים משכונות שונות 
הרלוונטיים  הגורמים  בפני  ונידונו  הוצגו  מהמחקר  מרכזיות  תובנות  ירושלים.  במזרח 
יום דיונים מיוחד  נוספים במסגרת  במשרדי הממשלה, אגפי העירייה השונים ושותפים 

שנערך במכון ירושלים למחקרי מדיניות. 

המחקר מלווה בהמלצות למדיניות, שנובעות מניתוח המידע שנאסף ומהתאמתו למציאות 
הייחודית של מזרח ירושלים. 
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חלק א׳: חינוך בלתי פורמלי ככלי 
לצמצום פערים

1. חינוך בלתי פורמלי: הגדרות ומאפיינים

למושג ״חינוך בלתי פורמלי״ הגדרות רבות, וקשה לתחום את גבולותיו בהגדרה אחת.
הגמישות המתבטאת בריבוי הצורות ובשינוי המתמיד היא חלק מעצם היותו של תחום זה 
״לא פורמלי״, ובהתאם לכך היא מקשה על קביעת הגדרה שיש בה גבולות חד־משמעיים 
ממהותו  חלק  הן  זה  חינוכי  תחום  של  והרב־ממדיות  הגמישות  המורכבות,  וברורים. 

הייחודית1� 

למרות הקושי בהגדרה ובתיחום, ישנה הסכמה רחבה כי החינוך הבלתי פורמלי הוא שיטת 
חינוך ייחודית, המתאפיינת בעקרונות ובצורת פעולה שונים מאלו של החינוך הפורמלי. 
על פי תפיסות אלו החינוך הבלתי פורמלי מאפשר לילדים ולבני נוער דרכי ביטוי נוספות 
והתפתחות עצמית משמעותית, וכך הוא מצליח להיות כלי משמעותי המסייע למימוש 

מטרות חינוכיות וחברתיות�

לאורך השנים הופיעו הגדרות שונות למושג זה. העיון בהן סייע לנו להבינו ולזהות כמה 
ממאפייניו המרכזיים2: 

הוא מתקיים מחוץ למערכת הפורמלית אך עדיין שומר על שיטתיות ועל ארגון 	

הוא גמיש ומותאם לצורכי המשתתפים 	

הוא מבוסס על אקטיביות של המשתתפים 	

הוא מעודד ביטוי עצמי של הפרט 	

הוא מעודד מעורבות חברתית 	

הוא שם דגש על יחסים חברתיים 	

הוא מאפשר מרחב לניסוי וטעייה 	

הוא מתאפיין ביחסי גומלין שוויוניים יותר בהשוואה לחינוך הפורמלי 	

1 גרוס וגולדררט, 2017; מנדל־לוי וארצי, 2016�

2  קשתי, אריאל ושלסקי, 1997�
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חוקרים שונים מסכימים כי אווירת הנופש והפנאי, הספונטניות, היצירתיות והקשרים 
החברתיים הנמצאים בבסיסו של החינוך הבלתי פורמלי טומנים בחובם פוטנציאל 
למימוש מטרות חינוכיות שהחינוך הפורמלי אינו יכול להשיג, ואכן ישנן התייחסויות 

לחינוך הבלתי פורמלי בתור ״חינוך משלים״ לחינוך הפורמלי3�

רוב הפעילויות המוגדרות כחינוך בלתי פורמלי מיועדות לילדים ולנוער בגילי בית הספר. 
עם זאת, ניתן למצוא ארגונים ומסגרות וכן התייחסויות מחקריות לחינוך בלתי פורמלי גם 
ככזה המיועד לגיל הרך, למבוגרים ולגיל השלישי. מכאן, שבאופן כוללני ניתן לומר כי 

חינוך בלתי פורמלי הוא תחום המיועד לכל שלבי החיים. 

בספרות המקצועית וכן במסגרות הפעילות השונות מצאנו טווח עצום של סוגי פעילויות 
הנכללות בתחום זה. ניתן לומר כי בישראל ליבת התחום כוללת את תנועות הנוער ואת 
הפעילויות והחוגים במרכזים הקהילתיים ובמתנ״סים. לצידם, ניתן למנות קייטנות ומחנות 
ש״ש  נושר,  לנוער  חלופיות  מסגרות  צעירים,  מרכזי  מגוונות,  ספורט  פעילויות  קיץ, 
ומסגרות נוספות אחרי תיכון ועוד מגוון רחב של פעילויות. שיטות הפעולה מאופיינות גם 
הן בגיוון ובגמישות רבה, והן כוללות הפעלות קבוצתיות, פעילויות עיוניות, קבוצות דיון, 

טקסים ואירועים, הפעלות דרמטיות ופעילויות יצירתיות ועוד. 

2. חשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים

מדינות רבות בעולם רואות במערכת החינוך את ״המשווה הגדול״ )״the great leveler״( 
שטומן בחובו את הפוטנציאל לצמצום הפערים. גם בישראל רווחת התפיסה שחינוך הוא 

אחד מהכלים המרכזיים לתיקון,לעשיית צדק חברתי ולקידום מוביליות חברתית4� 

של  וביכולתו  בחשיבותו  בהכרה  עלייה  גם  חלה  האחרונים  בעשורים  לכך,  בהמשך 
החינוך הבלתי פורמלי לפעול לשינוי חברתי ולצמצום פערים חברתיים.

להכיר  בו  לעודד את המדינות החברות  כדי  רבות  פועל  האיחוד האירופי  לדוגמה,  כך 
בחשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי ולפתח תוכניות בתחום זה. התוכנית ״אסטרטגיה 
אירופית לצעירים״ משנת 2009 קוראת למדינות החברות באיחוד לפתח אפשרויות לחינוך 
בלתי פורמלי ככלי לפיתוח עצמי ולהכנה לחיים הבוגרים; החינוך הבלתי פורמלי אמור 
מלימודים  נשירה  לרבות  עימן,  מתמודדים  נוער  שבני  שונות  לבעיות  מענה  גם  לספק 

Kahane, 1997 3; כהנא, 2007�

4 צוות בין־משרדי, 2014; בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, 2018�
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וסטריאוטיפים חברתיים ומגדריים; התוכנית קוראת לעודד במסגרות אלו שיתוף של בני 
הנוער עצמם ושל משפחות וגורמים שונים בקהילה5� 

מדינות  בין  פעולה  שיתופי  לקדם  הפועל  גוף   ,)Council of Europe( אירופה  מועצת 
אירופה, הגדירה את תחום החינוך הבלתי פורמלי כתחום פעילות בעדיפות גבוהה, מתוך 
הבנה שחינוך מסוג זה תורם להשתלבות בחברה. בהצהרה שנתנה המועצה ב־2003 היא 
רחבה  נגישות  בחברה,  מוחלשות  לקבוצות  ובייחוד  הצעיר,  הדור  לבני  לאפשר  קראה 
את  למצות  לצעירים  יתאפשר  כך  המועצה,  לטענת  פורמלי6.  בלתי  חינוך  של  לתוכניות 

מלוא הפוטנציאל שלהם, והדבר יסייע בצמצום פערים והדרה חברתית. 

)OECD( הוכיח  הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים  מחקר שפורסם בדו״ח של 
כי קיים קשר בין פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות שילדים מרקע חלש משתתפים בהן, 

לבין הישגיהם הלימודיים והצלחתם בפיתוח קריירה בעתיד7� 

וגובר  פורמלי  הבלתי  החינוך  של  חשיבותו  לגבי  ההסכמה  מתחדדת  בישראל  גם 
העיסוק בו�

שהוגשו  פורמלי  הבלתי  החינוך  על  מעמיקים  מחקרים  מספר  נערכו  האחרונות  בשנים 
למדען הראשי במשרד החינוך8. מחקרים אלו מלמדים כי החינוך הבלתי פורמלי טומן 
בחובו פוטנציאל גדול לפיתוח יכולות ומיומנויות בעלות ערך עצום לחיים, ויש לו השפעה 
היכולות  שיפור  הלימודיים;  ההישגים  שיפור  מרכזיים:  תחומים  בכמה  ומקדמת  חיובית 
החברתיות וחיזוק תחושת השייכות לבית הספר התורמים לשיפור האקלים הבית ספרי; 
הזהות  תחושת  וחיזוק  רכות  מיומנויות  רכישת  האישיות,  פיתוח  ומוסר;  ערכים  הנחלת 

העצמית.

היוזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרסמה 
אחת  לימודי שהובילה בנושא של חינוך בלתי פורמלי9�  2016 סיכום של תהליך  בשנת 
היא  פורמלי  בלתי  לחינוך  החשיפה  כי  הייתה  התהליך  של  החשובות  המסקנות 
למחקר  היוזמה  אלו  בימים  וכלכליים.  חברתיים  פערים  לצמצום  ואמצעי  הזדמנות 
יישומי בחינוך בשיתוף ִמנהל חברה ונוער במשרד החינוך מובילים במשותף תהליך שנועד 

�Commission of the European Communities, 2009 5

�Council of Europe, Committee of ministers, 2003 6

�OECD, 2018 7

8 כהן ורומי, 2015; גרוס וגולדרט, 2017�

9 גרוס וגולדרט, 2015; מנדל־לוי וארצי, 2016�
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להגדיר את ממדיו ומאפייניו של החינוך הבלתי פורמלי, מתוך הכרה בחשיבותו של פיתוח 
תחום זה. 

המלצות  גובשו  רש״י,  קרן  שערכה  חברתית  מוביליות  בנושא  מקיף  מחקר  במסגרת 
ישראל. אחת ההמלצות  וכלכליים במדינת  למהלכים שמטרתם לצמצם פערים חברתיים 
חדש  חינוכי  יום  סדר  לקדם  המדיניות  לקובעי  וקוראת  פורמלי,  בלתי  בחינוך  עוסקת 

שמעניק לחינוך הבלתי פורמלי מקום גבוה בסדר העדיפויות10�

דוגמאות אלו הן רק מקצת מהמוסדות הבין־לאומיים והישראליים המכירים בחשיבותו של 
תחום החינוך הבלתי פורמלי. אלו ואחרים רואים בו כלי בעל פוטנציאל לפעול לקידום 
שההכשרה  הזירה  להיות  יכולתו  על  דגש  שימת  תוך  פערים,  וצמצום  שוויון  תהליכי 
המקצועית וההכנה לאקדמיה ולשוק העבודה מתחוללות בה. בהתאם להכרה בחשיבותו 
של תחום זה, גם השקעת המשאבים בושל מדינות רבות בכלל ושל מדינת ישראל בפרט, 

הולכת ועולה. 

3. חינוך בלתי פורמלי: אופנים לצמצום פערים

החלטה 3790 כוללת השקעה ניכרת בתחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמלי בפרט. 
המקורות שהבאנו עד כה מדגימים את היתרונות האפשריים הטמונים בהשקעה זו, ואת 
הפוטנציאל הגדול של החינוך הבלתי פורמלי להיות גורם משמעותי במימושה של מטרת 

ההחלטה — צמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים. 

עם זאת, כדי לממש מטרה חשובה זו אין די בהקצאת משאבים בלבד, ויש צורך לבדוק 
באילו אופנים החינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בצמצום הפערים,ואילו מרכיבים צריכים 
להתקיים בתוך תוכניות החינוך הבלתי פורמלי כדי שהן יצליחו לעשות זאת. מתן המענה 
לשאלות אלו הכרחי כדי לחדד ולהבהיר את חשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי, 
לגבש אסטרטגיה, מטרות ותוכניות פעולה ההולמות את האופנים הללו, ולהצליח 

לקבוע מדדי הערכה שיאפשרו להעריך אם התוכניות מממשות את ייעודן� 

לפיכך, נסקור כעת את האופנים שמצאנו שהודות להם החינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע 
בצמצום פערים. בפרק הבא נסקור את המרכיבים שצריכים להיכלל בתוכניות וכן מספר 

עקרונות, שיאפשרו יישום מיטבי של תוכניות חינוך בלתי פורמלי.

10 קרן רש״י, 2019�
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אופנים לצמצום פערים:

במסגרת המחקר מצאנו מספר אופנים שבזכותם החינוך הבלתי פורמלי יכול לשמש כלי 
לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים:

החינוך הבלתי פורמלי מסייע בשיפור הישגים לימודיים ובהעלאת אחוז המצליחים להשתלב  א. 
בהשכלה גבוהה

אחד מהגורמים המרכזיים המשפיעים על קיומה של המצוקה החברתית והכלכלית במזרח 
של  החלשים  הלימודיים  ההישגים   — החינוך  מערכת  של  העגום  מצבה  הוא  ירושלים 
תלמידיה, אחוז הנשירה הגבוה והאפשרות המוגבלת להגעה להשכלה גבוהה11. מחקרים 
פורמלי  בלתי  חינוך  בפעילויות  קבועה  כי השתתפות  העולם מלמדים  ברחבי  שהתבצעו 
מסייעת בשיפור הציונים, בשיפור הנוכחות וההתמדה בלימודים ובצמצום בעיות משמעת12� 
את השיפור בלימודים ניתן לייחס לאופייה האתגרי והמגוון של הפעילות הבלתי פורמלית, 
להתנסות שדורשת להתגבר על קשיים, ולחוויית ההצלחה שמעניקה למשתתפים תחושת 

ביטחון ומסוגלות שמתבטאת לאחר מכן גם בהישגים לימודיים13� 

נוסף על כך, פעילות בלתי פורמלית מאפשרת לתלמיד לפתח יכולות של התמדה במשימות, 
עצמאות, מעקב אחר הוראות, עבודת צוות והתמודדות עם סמכות. היכולות הללו מסייעות 
פורמלי  בלתי  חינוך  תוכניות  הוכחו  העולם  ברחבי  הפורמלי14.  בחינוך  יותר  להצליח  לו 

כתורמות להעלאת אחוז התלמידים המצליחים להגיע להשכלה גבוהה. 

השתלבות בהשכלה הגבוהה בארצות הברית

התוכנית Steps to Success, הושקה בעיר ברוקליין שבמסצ׳וסטס בשנת 2001. התוכנית מיועדת לתלמידים 

מספקת  התוכנית  נמוכה.  חברתית־כלכלית  בסביבה  שמוצאם  אפרו־אמריקני,  ממוצא  רובם   ,18-6 בגילים 

לתלמידים פעילויות העשרה ופנאי, ומסייעת להם בעזרה לימודית יחד עם ליווי והכשרה לחיים שאחרי בית 

הספר התיכון. לפני השקת התוכנית היה שיעור התלמידים שעמדו בתנאי הקבלה לקולג׳ בין 30% ל־50%, אבל 

הוא הכפיל את עצמו בתוך שנים ספורות לאחר שהתוכנית החלה לפעול. בשנת 2006, חמש שנים מיום השקת 

התוכנית, הוא הגיע ל־87%. 

11 נפתלי ושטרן, 2018�

12 גרוס וגולדרט, 2017�

�Im, Hughes, Cao, & Kwok, 2016 13

�Morris, 2016 14

http://stepstosuccessbrookline.org
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החינוך הבלתי פורמלי מסייע בהקניית כישורים הדרושים לשוק העבודה ב. 

ה־OECD והפורום הכלכלי העולמי )WEF( הגדירו מספר מיומנויות חשובות לשוק העבודה 
ההולך ומשתנה במאה ה־21, ובהן: חשיבה ביקורתית, יצירתיות, שיפוט וקבלת החלטות, 
כישורים  בצוות15.  עבודה  ויכולת  חברתיים  כישורים  קוגניטיבית,  גמישות  מו״מ,  ניהול 
ודווקא החינוך הבלתי פורמלי הוא המקנה  אלו לרוב אינם נרכשים בחינוך הפורמלי 

אותם�

הכישורים הנרכשים בחינוך הבלתי פורמלי לרוב אינם נמדדים בציונים ובהישגים לימודיים, 
אך למרות זאת יש ביכולתם לעזור לתלמידים להתפתח באופנים רבים נוספים, שנתפסים 
תקשורת,  יכולת  כגון  לכישורים  הכוונה  העבודה.  בשוק  בהשתלבות  שיסייעו  ככאלו 
עצמאות, יכולת ביטוי, סדר וארגון, כישורים חברתיים, תחושת מסוגלות עצמית, שיפור 

הביטחון העצמי ושליטה עצמית16� 

כישורים אלו חשובים במיוחד כדי להעלות את רמת השכר ואיכות התעסוקה של תושבי 
מזרח ירושלים. בשנת 2018 ענפי התעסוקה העיקריים ששכירים ערבים עבדו בהם בשוק 
הכלכלה  ענפי  לעומתם,   .)13%( והמסחר   )18%( הבינוי  ענפי  היו  בירושלים  התעסוקה 
העיקריים ששכירים יהודים עבדו בהם היו חינוך )19%( ושירותי בריאות ורווחה )15%(17� 
הממוצע  לכך שהשכר  מובילים  נוספים,  גורמים  עם  יחד  העסקה,  בדפוסי  אלו  הבדלים 
לשכיר פלסטיני בירושלים בשנת 2016 היה 5,847 ש״ח בלבד, בעוד ששכיר יהודי הרוויח 

בממוצע 8,679 ש״ח18� 

החינוך הבלתי פורמלי תורם לפיתוח העצמי ולפיתוח הקשרים עם המשפחה, הקהילה והחברה ג. 

החינוך הבלתי פורמלי מדגיש את הקשר בין המעשה החינוכי לחיים עצמם, והוא מאפשר 
לילדים ולבני נוער להתנסות בחוויות עשירות ומגוונות הנוגעות למגוון היבטים בחיים. 
חינוך מסוג זה אינו מתבצע באמצעות מסירה ישירה של מידע, דעות ואמונות, אלא על 
ידי השתתפות פעילה בסביבה שאנו חיים בה. על פי תפיסות אלו, החינוך הבלתי פורמלי 
מאפשר לילדים ולבני נוער דרכי ביטוי נוספות והתפתחות עצמית משמעותית, המטפחת 
בלתי  חינוך  כי  מוכיחים  חי בה19. מחקרים  והסביבה שהוא  עם הקהילה  את הקשר שלו 

15 קרן רש״י, 2019�

�Morris, 2016 16

17 קורח וחושן, 2020�

18 נפתלי ושטרן, 2018�

19 שמידע ורומי, 2007�
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פורמלי יכול לחזק את תחושת המסוגלות העצמית של ילדים ובני נוער, תחושה המסייעת 
להשתלבות עתידית בחברה ובכלכלה20�

החינוך הבלתי פורמלי תורם לצמצום התנהגויות שליליות ד. 

בשני העשורים האחרונים הגיעו גורמי החינוך והקהילה בעולם כולו וגם בישראל למסקנה 
כי יש קשר ברור בין היעדר מסגרות חינוך בלתי פורמלי ובין עלייה בשיעור התנהגויות 
הסיכון בקרב בני נוער. בשנת 2005 פרסם משרד החינוך דו״ח שהדגיש את חשיבותם של 
גורמים בקהילה כמו מדריכי נוער, מתנדבי שירות לאומי ותנועות נוער, כאמצעי למאבק 

באלימות בקרב בני נוער21�

במישור  אופנים:  במספר  זה  בהקשר  משמעותי  כלי  להוות  יכול  פורמלי  הבלתי  החינוך 
הישיר ביותר, עצם שהייתם של ילדים ובני נוער במסגרות מוגנות שמעסיקות אותם, היא 
כבר כלי עזר משמעותי במניעת ההתדרדרות שלהם אל עבר התנהגויות לא רצויות. זאת 
ועוד, התנהגויות חברתיות הנתפסות כתוצרים חיובים של חינוך בלתי פורמלי, כגון חיזוק 
הקשרים הבין־אישיים בקרב בני נוער וטיפוח הקשר ותחושת האחריות שלהם אל הקהילה, 
הן נדבך נוסף שמסייע להם להשתלב בחברה ולפעול באופן המיטיב עימה ועם עצמם. 
דרך נוספת שהחינוך הבלתי פורמלי משמש כלי לצמצום התנהגויות שליליות היא בעזרת 
פעילויות שיש בהן תכנים הנוגעים לצמצום התנהגויות שליליות. לדוגמה — פעילות בלתי 

פורמלית למניעת השימוש בסמים ולמניעת אלימות.

מניעת אלימות באוסטרליה

ארגון Step Back Think פועל בעיר מלבורן שבאוסטרליה כדי לשנות את הגישות ביחס לאלימות בקרב 

השפעות  על  צעירים  ללמד  היא  הארגון  מטרת  שלה.  ההרסניות  להשפעות  המודעות  את  ולהגביר  נוער  בני 

ספר  בבתי  מתקיימות  הפעילויות  חינוכיות.  ופעילויות  סרטונים  הפצת  מקוונים,  דיונים  דרך  וזאת  האלימות 

ובמועדוני ספורט באמצעות רשת של ״אלופי כבוד״ שיכולים להפיץ את המסר של מניעת אלימות לחבריהם. 

בפעילויות אלו צעירים מאזינים לסיפורים על אלימות חברתית, ולומדים על השפעות האלימות על הקורבנות 

ועל התוקפים. מחקרי הערכה פנימיים שערך הארגון מלמדים כי בתום שלוש שנים מתחילת הפרויקט נרשמה 

הפחתה של כמעט 10% במקרי אלימות בבתי הספר שהפרויקט פועל בהם.

20 חדאד חאג׳ יחיא ורודניצקי, 2018�

21 וייסבלאי, 2012�
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החינוך הבלתי פורמלי מחזק ומעצים את הקהילה כולה ה. 

ישנה הסכמה כי באמצעות מסגרות בלתי פורמליות אפשר לממש מטרות חינוכיות שהחינוך 
ניתן  פורמלי  הבלתי  החינוך  בתחום  ותוכניות  פעילויות  באמצעות  משיג22.  לא  הפורמלי 
להעביר לילדים ולנוער מסרים וערכים, כדוגמת דמוקרטיה, אחריות, מעורבות אזרחית 
את  אלא  התלמיד  את  רק  לא  מחזק  פורמלי  הבלתי  החינוך  כך  קהילתית23.  וסולידריות 
הקהילה כולה. במדינות רבות בעולם שמים דגש על מעורבות חברתית פעילה ועל פיתוח 

מנהיגות כמטרות מרכזיות של סוג חינוך זה. 

ממצאי מחקרים מצביעים על החשיבות הקיימת בעצם המעורבות של מתבגרים בפעילות 
חברתית. תחושת היכולת לסייע לזולת, להועיל למישהו הנמצא במצוקה, לשמש מקור 
ערכים  למימוש  פנימיים  ומשאבים  זמן  להקדיש  היכולת  תחושת  בצד  ותקווה,  לתמיכה 
ראויים, חברתיים או אוניברסליים — כל אלו מעצימים את תודעת המתבגר לזהותו האישית, 
את תחושת המשמעות בחייו, את תחושת הקוהרנטיות שלו, את הגילוי העצמי שלו ואת 
יכולתו לחוות את חייו במלואם. נוסף על כך, במחקרים ממוקדים שנעשו בקרב צעירים 
משכונות מצוקה נמצא כי כאשר מעוררים בהם את הרצון לתרום ולסייע לזולתם, וכאשר 
הם נרתמים הלכה למעשה לעשייה, עולה תחושת הערך העצמי שלהם ותחושת הקוהרנטיות 
מתחזקת. בעקבות זאת, גדלה עצם היכולת לחוות את החיים מתוך תחושת מימוש עצמי 
ובשמחה רבה יותר24. פעילות המעודדת מעורבות חברתית והתנדבות בקרב ילדים ובני 
קיימים  לזולת  והתרומה  ההתנדבות  ערכי  אומנם  ירושלים.  במזרח  פחות  נפוצה  נוער 
וסולידריות  נדבה  מתן  לזולת,  )תרומה  באסלאם  הדתיות  ומושפעים מהתפיסות  בהחלט 
הדדית(, אך לרוב הם אינם באים לידי ביטוי במסגרות חברתיות וחינוכיות מעבר למסגרות 
הדתיות. העובדה שאין תנועות נוער במזרח ירושלים, אלא רק מעט ארגוני נוער, משפיעה 
גם היא על מיעוטן של המסגרות המעודדות התנדבות ומעורבות חברתית. דוגמה מוצלחת, 
שיש לראות אותה כמודל חיובי להמשך, התרחשה בעת משבר הקורונה, כאשר החניכים 
בארגוני הנוער נרתמו לחלוקת מזון וליוזמות סיוע נוספות במזרח ירושלים. בפעולה זו 
ניתן לראות ביטוי מוצלח להשפעתה של פעילות בלתי פורמלית עקבית ומתמשכת לחיזוק 

הקהילה כולה. 

22 שמידע ועירם, 2004�

�Cohen, 200 23

24 גרוס וגולדרט, 2017�
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התנדבות נוער בספרד

בספרד קיימת אסטרטגיה לאומית להתנדבות. באמצעות אסטרטגיה זו שואפים להגדיל את מספר המתנדבים 

ברשתות התנדבות בספרד ומחוצה לה. לדוגמה, ארגון YesEuropa הוא רשת מתנדבים אירופית, המציעה לבני 

נוער ספרדיים תוכנית התנדבות הנמשכת שנה. מטרת התוכנית היא להגביר את המודעות ליתרונות ההשתתפות 

בתוכניות התנדבות ולעודד את המשתתפים להיות אזרחים פעילים. אוכלוסיות היעד של התוכנית הן בני נוער, 

מורים ופעילים עם בני נוער באזורי כפר ובקהילות שמצבן החברתי־הכלכלי נמוך. התוכנית מתמקדת בערכים 

כמו חיזוק תחושת הסובלנות וכבוד, זאת כדי ליצור דורות עתידיים של אזרחים מעורבים. יעדי התוכנית היו 

להעלות את אחוזי ההתנדבות בקרב בני נוער בספרד ב־25%, והם הושגו בהצלחה ובאזורים מסוימים בספרד 

אף הגיעו ל־40%. מחקרים שנערכו בקרב בני נוער שהשתתפו בתוכנית הראו כי רמות הסולידריות ותחושת 

האחריות החברתית עלו בכ־20% בקרב המשתתפים. 

מסקירה זו ניתן לראות כי החינוך הבלתי פורמלי מצליח להיות גורם משמעותי בצמצום 
פערים בדרכים שונות ומגוונות. השפעתו של החינוך הבלתי פורמלי רחבה ומגוונת, והיא 
אינה מתמקדת רק בשדה החינוך עצמו אלא רלוונטית לכל תחומי החיים. אי לכך, לחינוך 

01

02

03

04

05

3790

חינוך בלתי פורמלי: אופנים לצמצום פערים

https://www.yeseuropa.org
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והנושאים  התחומים  כל  של  לקידומם  מזרז  גורם  להיות  פוטנציאל  יש  פורמלי  הבלתי 
הנכללים בהחלטת הממשלה: רווחה, תשתיות והשכלה, ובעיקר היכולת להשתלבות בשוק 

התעסוקה. 

הבנת האופנים שהחינוך הבלתי פורמלי מסוגל להוביל לצמצום פערים בהם הכרחית כדי 
אופנים  פורמליות בצורה שתכוון להשגת  ולתכנן את הפעילויות הבלתי  להגדיר מטרות 

אלו.

המלצות: 

פורמלי,  הבלתי  החינוך  בתחום  ההשקעה  של  האפקטיביות  את  לבחון  כדי   
על  אינדיקטורים המבוססים  יפתח  מדיניות  למחקרי  ירושלים  מומלץ שמכון 

האופנים השונים לצמצום פערים המופעים במחקר זה. 

מרכיבים של החינוך הבלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים  .4

מתוך דברים אלו ניתן להסיק כי חינוך בלתי פורמלי יכול להיות כלי משמעותי בצמצום 
פערים  לצמצום   3790 החלטה  ביישום  מאוד  משמעותי  מרכיב  הוא  כך  ובשל  פערים, 
חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים. עם זאת, כדי שכלי זה יהיה אפקטיבי, יש לשים לב 
לאופן היישום הנכון של תוכניות חינוך בלתי פורמלי. תוכניות ופעילויות שאינן מיושמות 
באופן מתאים, לא יביאו לתוצאות הרצויות. תשומת לב מעמיקה לאופני היישום חשובה 
במיוחד כאשר תוכניות חינוך בלתי פורמלי מיועדות לקבוצות מוחלשות שהן גם קבוצות 

מיעוט בחברה הישראלית.

מתוך נקודת מוצא זו הגדרנו מספר מרכיבים שבעינינו תורמים במיוחד להיותן של תוכניות 
חינוך בלתי פורמלי אפקטיביות ומשמעותיות לצמצום פערים:

מרחב חלופי להצטיינות 	

למידה ממודלים לחיקוי 	

לקיחת אחריות 	

התנסות מוגנת 	
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בחירה 	

התמדה 	

גיוון ויצירתיות 	

 

כאשר מרכיבים ייחודים אלו מתקיימים בתוכניות חינוך בלתי פורמלי הם מובילים לפיתוח 
של מיומנויות וכישורי חיים שונים, כגון עבודה בצוות, יכולות עמידה מול קהל, חשיבה 
ובני  ילדים  של  הפסיכולוגי  החוסן  לפיתוח  תורמים  גם  אלו  מרכיבים  ועוד.  יצירתית 
נוער, המסייע להם בהתמודדות עם מצבי מעבר ומשבר. נוסף על כך, השתתפות קבועה 
בהן  המשתתפים  של  החברתיים  הכישורים  את  משפרת  פורמלי  בלתי  חינוך  בתוכניות 
ההון החברתי שלהם, דבר המסייע להם להרחיב את מעגליהם החברתיים  ומגדילה את 

ולפתוח אפשרויות עתידיות להשתלבות בשוק העבודה.

תוצרים משמעותיים אלו — מיומנות וכישורי חיים, חוסן והון חברתי — יוצרים את 
פורמלי לצמצם פערים בעזרת האופנים שמנינו  לחינוך הבלתי  התמהיל המאפשר 

בפרק הקודם25� 

�OECD, 2018 25
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המלצות:

חיים  כישורי  מיומנויות,  פיתוח  של  ולהערכה  למדידה  קיימים  כלים  ישנם  	

וחוסן. מומלץ להתאים כלים אלו לאוכלוסייה המזרח ירושלמית ולפתח מדדי 
הערכה ברורים על בסיסם כדי שתהיה אפשרות לבחון את האפקטיביות של 

התוכניות. 

בימים אלו ִמנהל חברה ונוער בשיתוף היוזמה למחקר יישומי בחינוך מפתחים    
כלי ארגוני לאבחון ממדים שונים של החינוך הבלתי פורמלי. מומלץ להתאים 
כלי זה כדי לאבחן את הפעילויות השונות ולבחון עד כמה המרכיבים המסייעים 

לצמצום פערים מתקיימים בתוכניות.

עקרונות ליישום מיטבי של תוכניות חינוך בלתי פורמלי  .5

יחד עם המרכיבים הייחודים שיש להפנות תשומת לב לקיומם בתוכניות הבלתי פורמליות, 
מצאנו מספר עקרונות ליישום מיטבי שחשוב לבסס עליהם את התוכניות.

ראייה הוליסטית של התלמיד ושמירה על רצף גילי

התפיסה  ביסוד  חינוך.  של  יותר  הוליסטית  תפיסה  מתגבשת  האחרונים  העשורים  בשני 
פורמלית,  השכלה  ברכישת  מתמצים  אינם  ״למידה״  וגם  ״חינוך״  כי  ההבחנה  עומדת 
ושקשה למתוח את הגבול בין חינוך פורמלי לחינוך בלתי פורמלי. חינוך אינו מתרחש רק 
בין כותלי מסגרות החינוך הפורמלי, אלא הוא תהליך מתמשך המתרחש במקומות ובזמנים 
שונים גישה זו מחייבת הסתכלות הוליסטית יותר על ילדים ובני נוער במערכות החינוך, 
והבלתי  הפורמלי  החינוך  מערכות  על  האחראים  הגורמים  בין  מתמשך  קשר  ומצריכה 

פורמלי, על מערכות הרווחה ועל גורמים קהילתיים נוספים26� 

מתוך חקרי מקרה בארץ ובעולם עולה כי מענה לבעיה חברתית מורכבת באמצעות מגוון 
פורמלי  הבלתי  החינוך  לתחום  מומחים  דיו.  יעיל  אינו  נקודתיות  ותוכניות  התערבויות 
פערים  בצמצום  ומשמעותיים  אפקטיביים  הישגים  להשגת  המפתח  כי  בפנינו  הדגישו 
ובתשתיות,  במבנים  רב־שימושיות  בעידוד  כוחות,  בשילוב  טמון  וכלכליים  חברתיים 
בהנעת שיתופי פעולה משמעותיים בין הגורמים השונים הרלוונטיים לחייהם של ילדים 

Rogers, 2004 26; למפרט, 2009; סורוקה, 2010�
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ונוער ובשמירה על רצף חינוכי־טיפולי בילדים ונוער — כלומר סנכרון רציף ושוטף בין 
אנשי חינוך ומוסדות המספקים שירותים שונים ומשלימים לאותו קהל יעד27� 

ברחבי העולם ישנה מגמה הולכת וגדלה של פיתוח ״בתי ספר לאורך כל היום״, ״בתי ספר 
קהילתיים״ ו״בתי ספר שלמים״ — כולם שמות שונים למסגרות הוליסטיות המשלבות בין 
נוספים,  קהילתיים  וגורמים  הרווחה  מערכות  פורמלי,  הבלתי  החינוך  הפורמלי,  החינוך 
תוך מתן מענה חינוכי־טיפולי מרבי לילדים ולנוער. מחקרים שנעשו מצאו כי תלמידים 
שהשתתפו במסגרות מסוג זה הושפעו בתחומים שונים: שיפור הישגים לימודיים, צמצום 

נשירה, התנהגות פרו־חברתית וסולידריות קהילתית28�

בחינת המצב במזרח ירושלים מלמדת אותנו כי אומנם ישנם קשרים טובים ושיתופי פעולה 
מוצלחים בין חלק מהגורמים השונים המפעילים תוכניות חינוך בלתי פורמלי, אולם ראייה 
הוליסטית אמיתית אינה קיימת בשטח. ישנו נתק ברור בין חלק מהמפעילים של התוכניות 
שמפעילים  בתוכניות  כשמדובר  בעיקר  הפורמלי,  החינוך  גורמי  לבין  פורמליות  הבלתי 
עמותות או ארגונים פרטיים. גם הִמנהלים הקהילתיים שמפעילה העירייה כמעט שאינם 
עומדים בקשר עם מערכות החינוך הפורמלי. התוכניות שהחלו לפעול במסגרת תוכנית 
החומש, מתחילות לממש את ההסתכלות ההוליסטית המתוארת כאן. אחד מהביטויים של 
הסתכלות הוליסטית זו הוא ביצירת תפקיד של רכז העוגן. הרכז אמור להיות גורם מחבר 
בין מערכת החינוך הפורמלית והתוכניות הבלתי פורמליות הפועלות במסגרת בית הספר. 
החינוכי  לצוות  הפורמלי  החינוכי  הצוות  בין  משמעותי  קשר  שאין  כמעט  זאת,  למרות 
הבלתי פורמלי� מהמחקר שערכנו מצאנו כי המנהלים והמורים במערכת החינוך הפורמלי 
כמעט שאינם מעורבים בחשיבה ובתכנון של תוכניות החינוך הבלתי פורמלי ואין ממשקים 
ברורים של שיתוף מידע ומשוב הדדי בין המערכות השונות. כמו כן, אין חיבור משמעותי 
עם מערכות הרווחה, עם אנשי חינוך נוספים שלעיתים יש להם נגיעה לחיי הילד, ועם 

גורמים קהילתיים נוספים. 

גילי. המחקרים  רצף  על  הוא שמירה  הוליסטית של התלמיד  ראייה  נוסף המבטא  רובד 
והלא  הפורמלי  בחינוך  תלמידים  בהצלחת  המסייעת  יעילה  חינוכית  שפעולה  מדגישים 
פורמלי מחייבת התייחסות לצורכי הפרט על רצף גילי לאורך חייו, מהלידה ועד הבגרות. 
לפי גישה זו, השקעה בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות בגיל הרך תשפיע על יכולתו של 
א׳, להגיע בסוף התיכון לתעודת בגרות איכותית  הילד לרכוש כישורי אוריינות בכיתה 
ולפתח תחושת מסוגלות בבואו להתמודד עם אתגרי עולם התעסוקה. מדיניות אפקטיבית 
לצמצום פערים מביאה בחשבון את הרצף ההתפתחותי, ופועלת לקידום מנגנונים וממשקים 
בין המערכות הציבוריות שיבטיחו את רצף הטיפול תוך החלפת מידע ויצירת תמריצים 

27 קרן רש״י, 2019�

28 גולדרט וגרוס, 2017�
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לשיתוף פעולה. מדיניות כזו מאפשרת ליצור גשר שיצמצם אובדן מידע, ומקפידה שאף 
ילד לא ״ייפול בין הכיסאות״ ויישאר מאחור29�

בפועל, התוכניות השונות בחינוך הבלתי פורמלי מנותקות אחת מהשנייה ואינן שומרות 
הילד  את  הפוגשים  פורמליים  הבלתי  הגורמים  בין  ממשקים  קיימים  ולא  גילי,  רצף  על 
הנוער  ארגוני  היא  גילי  רצף  על  בשמירה  חיובית  דופן  יוצאת  דוגמה  ובתיכון.  ביסודי 

״צעדים״ ו״יאללה״, שבפעילותם יש קשר לילדים מכיתות ה׳ ועד לתיכון. 

המלצות:

יצירת רצף חינוכי־טיפולי הוליסטי בילדים ובבני נוער

בטווח המיידי יש להרחיב, לחזק ולהגדיר באופן ברור את תפקידם של רכזי  	

העוגן בבתי הספר.

הגורמים  בין  ומקיפים  מעמיקים  וסנכרון  תיאום  שייצרו  ממשקים  ליצור  יש    
החיים:  שלבי  כל  לאורך  נוער  ובני  ילדים  של  לחייהם  הרלוונטיים  השונים 
גורמים  ואצל  הרווחה  במערכת  פורמלי,  הבלתי  בחינוך  הפורמלי,  בחינוך 

קהילתיים נוספים.

יש לשקול הקמה של בתי ספר ״קהילתיים״ בתי ספר המשלבים באופן הדוק בין    
המערך הפורמלי והבלתי פורמלי וכוללים התייחסות הוליסטית לתלמידים.

הבנת הצרכים, שיתוף והתאמה תרבותית לאוכלוסיית היעד

החינוך הבלתי פורמלי הוא תלוי נסיבות, ולכן התפקידים שהוא ממלא והאוכלוסיות הנהנות 
משירותיו קשורים למצבים הייחודיים לכל חברה ותקופה30. הוא גמיש ודינמי, ומשתנה 
בלתי  חינוך  תוכניות  כי  טוענים  ומהעולם  מהארץ  חוקרים  חברתיות.  לתמורות  בהתאם 
פורמלי יצליחו כשיהיה תהליך אמיתי ומשמעותי להבנת הצרכים הייחודים של אוכלוסיית 

היעד31�

מבקש  שהוא  לקהילה  מותאם  להיות  חייב  פורמלי  הבלתי  החינוך  הייחודי,  אופיו  בשל 
לשרת. היות שכך, יש צורך בהבנת המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה במזרח ירושלים 
וצרכיה. נוסף על כך, ישנו ערך רב בכך שפעילויות החינוך הבלתי פורמלי יגובשו בשיתוף 
פעולה עם אוכלוסיית היעד המשתתפת בהן ועם ראשי הקהילה שהתוכנית מופעלת בקרבה. 

29 קרן רש״י, 2019�

�Labelle, 2000 30

�Rogers, 2004 31
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מחקרים מוכיחים כי רמת ההשתתפות ועמידה במדדי ההערכה עולות ככל שהתכנים נבנים 
בשיתוף רב יותר עם אוכלוסיית היעד32� 

ירושלים מצריכה הבנה של הצרכים  בניית תוכנית חינוך בלתי פורמלי לקהילה במזרח 
הייחודיים של אוכלוסייה זו. במקרה של מזרח ירושלים חשוב לציין כי מדובר לא בקהילה 
מאפיינים  בעלות  שונות  מקהילות  המורכבת  והטרוגנית  גדולה  באוכלוסייה  אלא  אחת, 
שונים. כדי להכיר את ההבדלים בין הקהילות השונות יש צורך בשיתוף ידע ובמשוב הדדי 

בין מפתחי התוכניות ומפעיליהן ובין קהלי היעד. 

משיחות שונות למדנו כי עד כה לא נערך סקר צרכים מעמיק של הקהילות השונות במזרח 
ירושלים, ובשלב זה הבנת הצרכים של אוכלוסיית היעד חסרה. כמו כן, נראה כי הורים 
וגורמים קהילתיים אחרים כלל לא היו שותפים בשום שלב בתהליך בניית התוכניות. בשל 
השוני התרבותי הקיים בין מפתחי התוכניות וקהל היעד שלהן, שיתוף כזה הוא משמעותי 
מיודעים באשר  אינם  כלל  רבים  הורים  יתרה מכך,  תנאי הכרחי להצלחה.  והוא  ביותר, 

לתוכניות הקיימות. 

ידע טכני  שלא כמו תוכניות הלימוד בחינוך הפורמלי, שתכליתן העיקרית היא הקניית 
נגזרות  פורמלי  הבלתי  החינוך  במסגרת  הפעילויות  אוניברסליות,  לימודיות  ומיומנויות 
מן התרבות של אוכלוסיית היעד. הן שואפות להעצים את האוכלוסייה באמצעות העצמת 
התרבות שלה33. ממחקרנו עולה כי רבות מהתוכניות הקיימות כיום בתחום החינוך הבלתי 
פורמלי במזרח ירושלים אינן מותאמות תרבותית בצורה מספקת לאוכלוסייה המתגוררת 

שם. 

המלצות:

וגורמים  הורים  תלמידים,  הכולל  ומעמיק  מקיף  צרכים  סקר  לבצע  מומלץ  	

הקהילות  של  והרצונות  הצרכים  החוסר,  את  להבין  כדי  נוספים  קהילתיים 
השונות במזרח ירושלים.

הפיתוח  הורים אחרות בתהליכי  נציגויות  או  ההורים  ועדי  את  מומלץ לשלב    
והחשיבה על תוכניות בלתי פורמליות.

יש למצוא דרכים לשתף את התלמידים עצמם בחשיבה על פיתוח תוכניות. 	

מומלץ לפתח תהליך למידה משותף של הגורמים המובילים את תחום החינוך  	

יש  היעד.  אוכלוסיית  של  יותר  ורחבה  מעמיקה  הבנה  לשם  פורמלי  הבלתי 
להקדיש תשומת לב לשונות בין השכונות והקהילות השונות.

Labelle,1976  32; חדאד חאג׳ יחיא ורודינצקי, 2018�

Thomas, 2003 33; חדאד חאג׳ יחיא ורודנצקי, 2018�



28

שלים
חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירו

29

כוח אדם מתאים

הכשרה  אדם שעבר  בכוח  צורך  יש  פורמלי  בלתי  כך שבחינוך  על  רחבה  הסכמה  ישנה 
מתאימה34, וכי דבר זה חשוב אף יותר כאשר מדובר בעבודה עם ילדים ובני נוער מקבוצות 
מוחלשות בחברה. נוסף על כך, לא מעט חוקרים ומומחים מתייחסים לחשיבות שיש לכוח 

אדם המגיע מתוך קהילת היעד ומכיר אותה לעומקה. 

כיום רבים מהעוסקים בחינוך הבלתי פורמלי לא עברו הכשרה מעמיקה המותאמת לעבודה 
ירושלמיות  עובדים בתחום שמגיעים מהקהילות המזרח  אין כמעט  כן,  כמו  זה.  בתחום 
במערך  לתפקידים  מקומיים  תושבים  מינוי  של  החיובי  האפקט  על  ללמוד  ניתן  עצמן. 
המפעיל את התוכניות הבלתי פורמלית מעיון בדוגמה של הִמנהל הקהילתי אבו תור, שם 
מונה לאחרונה תושב המקום למנַהל. תושבי השכונה ואנשי הִמנהל מעידים כי מאז השינוי 
בניהול, רמת האמון של התושבים בִמנהל עלתה, איכות העבודה השתפרה, ובהתאם לכך 

עלה מספר התושבים המשתתפים בפעילויות.

34 מנדל־לוי וארצי, 2016�
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המלצות:

ההון האנושי הוא רכיב עיקרי ותנאי מכריע להצלחת התוכנית. המלצותינו 
פורמלי  הבלתי  החינוך  בתחום  המקצועי  האדם  כוח  בהכשרת  מתמקדות 

ובהצמחת כוח אדם מקומי.

בטווח הזמן המיידי המלצתנו היא לפתוח בתהליך הכשרה של כלל המועסקים    
בתחום החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים – כדי להשביח את כישוריהם 

ולהעמיק את הידע האקדמי שלהם בתחומים רלוונטיים.

בטווח הזמן הארוך המלצתנו היא להעניק הכשרת עומק לבניית עתודה של    
אנשי מקצוע ברמה גבוהה לחינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים, קרי הקניית 
השכלה אקדמית במכללות להכשרת עובדי הוראה. יש לעודד מזרח ירושלמים 
להשתלב בתהליכי הכשרה אלו כדי ליצור עתודה מקומית לתפקידים בחינוך 

הבלתי פורמלי.
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חלק ב׳: החינוך הבלתי פורמלי במזרח 
ירושלים לפני החלטה 3790 ואחריה

עד היום לא נעשו מחקר ומיפוי משמעותיים הבוחנים את החינוך הבלתי פורמלי במזרח 
החלטת  טרום  פורמלי  הבלתי  החינוך  של  מצבו  את  בדקנו  המחקר  במסגרת  ירושלים. 
הממשלה 3790 ולאחריה: ערכנו 31 ראיונות עם אנשים שונים: גורמי הביצוע המעורבים 
בחינוך  ומורים  מנַהלים  הקהילתיים,  הִמנהלים  עובדי  הורים,  החומש,  תוכנית  ביישום 
הפורמלי, פעילים חברתיים וגורמים קהילתיים נוספים. קיימנו שלוש קבוצות מיקוד עם 
הורים, אחת מהן בשכונת שייח ג׳ראח ושתיים נוספות בהשתתפות הורים משכונות שונות 
במזרח ירושלים. כמו כן, השתתפנו במספר אירועים שנערכו במסגרת פעילויות החינוך 

הבלתי פורמלי.

הרואות  והבין־לאומיות  הלאומיות  המגמות  למרות  כי  לומר  ניתן  זה  ראשוני  ממחקר 
חשיבות רבה בפיתוח החינוך הבלתי פורמלי, עד להחלטת הממשלה כלל החינוך הבלתי 
פורמלי במסגרות הרשמיות במזרח ירושלים מגוון מצומצם בלבד של פעילויות, סבל 

ממחסור בתשתיות, ולקה מאוד בחסר�

טרם החלטת הממשלה התקיימו רוב פעילויות החינוך הבלתי פורמלי במסגרות הרשמיות 
במִנהלים הקהילתיים וכן במספר מצומצם של מסגרות נוספות. פעילויות אלו ממשיכות 
להתקיים גם כיום. הגורם הממסדי האחראי על הִמנהלים והמסגרות הנוספות הוא ִמנהל 
תרבות, חברה, פנאי וספורט בעיריית ירושלים. נתונים כמותיים מסודרים אינם בנמצא, 
יחסית  נמוכה  כי ההשתתפות בפעילויות  עולה  אך מהדיווחים שקיבלנו מגורמים שונים 

לגודל האוכלוסייה בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. 

וארגוני  מוסדות  נוסף על המסגרות הרשמיות, קיימים במזרח ירושלים מגוון רחב של 
פורמלי. מחקר מקביל שערך  חינוך בלתי  תוכניות  מקומיים שמפעילים  אזרחית  חברה 
מכון ירושלים סקר למעלה מ־200 ארגוני חברה אזרחית, שמספר לא מבוטל מתוכם פועל 
בתחום החינוך הבלתי פורמלי35. כפי שכתבנו, לחינוך הבלתי פורמלי אין הגדרות וגבולות 
ברורים וחד־משמעיים, אך מהנתונים שנאספו נמצא כי כ־30% מארגוני החברה האזרחית 
שנסקרו במחקר מעניקים שירותים לילדים ולנוער )מגילי גן ועד סיום תיכון( ומכאן ניתן 
להגדירם כארגונים הנכללים תחת תחום החינוך בלתי פורמלי. חלק מהארגונים הנותנים 

35 אברהמי, 2020�
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שירות לצעירים עד גיל 25 )28%( ולנשים )20%( נכללים גם הם בתוך הטווח הרחב של 
תחום זה. 

מסוגים  חוגים  בתוכם  וכוללים  מגוונים,  האזרחית  החברה  ארגוני  של  הפעולה  תחומי 
שונים36, קייטנות ומחנות קיץ37, הכשרות מקצועיות לצעירים, תוכניות לפיתוח מנהיגות 
ועוד38. מתוך הסקירה עולה כי פעילויות ספורט תופסות מקום מיוחד במזרח ירושלים39, 
וכמעט בכל השכונות בעיר קיימים מועדוני ספורט. מוסדות וארגונים אלו פזורים כמעט 
על פני כל השכונות המזרח ירושלמיות, וריכוז גדול במיוחד קיים בעיר העתיקה ובשכונות 

סילוואן, בית חנינא, ג׳בל מוכבר וכפר עקב40� 

ירושלמי  מזרח  אדם  כוח  ידי  על  ומופעלות  רבות,  שנים  כבר  פועלות  מהעמותות  רבות 
מקומי. ככאלו, יש להן הניסיון והידע הנדרשים לפעול עם האוכלוסייה המקומית. במסגרת 
המחקר הנזכר לעיל על אודות החברה האזרחית במזרח ירושלים, נבדקה גם מידת הנכונות 
שלהן לשיתוף פעולה עם הממסד הישראלי, ונמצא כי בין העמותות הפועלות ישנן כאלו 

שנכונות לשיתוף פעולה עם הרשויות41�

המלצות:

שיתוף פעולה עם החברה האזרחית וגופים פרטיים

מומלץ לאגם משאבים ולהשתמש בידע, בניסיון ובחיבור לקהילה של עמותות,  	

ארגונים וגופים פרטיים שעוסקים בחינוך בלתי פורמלי וכבר צברו ניסיון רב 
בשטח בהפעלת תוכניות מסוג זה.

יש להשתמש במיפוי שערך מכון ירושלים בנושא החברה האזרחית הפועלת  	

בלתי  תוכניות  שמפעילים  וארגונים  עמותות  לאתר  כדי  ירושלים,  במזרח 
פורמליות ולבדוק את האפשרות ליצור שיתופי פעולה.

יש לעודד יוזמות המגיעות מהשטח ולהעניק ליוזמות מסוג זה כלים ומשאבים  	

לפיתוח.

36 לדוגמה: ארגון אדוארד סעיד למוזיקה�

37 לדוגמה: ארגון ארמאא הירושלמי.

38 אחד מהמוסדות המובילים לחינוך בלתי פורמלי במזרח העיר הוא ברג׳ אללקלק�

39 לדוגמה: מועדון ירושלים לספורט; האולפן הערבי לספורט�

40 אברהמי, 2020�

41 אברהמי, 2020�

https://www.facebook.com/groups/1431583547078655/
https://www.facebook.com/massaredu/
https://he-il.facebook.com/burjalluqluq.org/
https://www.facebook.com/arab.sport.center/
https://www.facebook.com/abnaalqudsclub/
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כפי שכתבנו, עד לתחילת יישומה של תוכנית החומש, הפעילות הבלתי פורמלית במערכות 
הרשמיות הייתה מועטה ולקתה בחסר. החלטה 3790 שהביאה לתכנונה ולביצועה של 
תוכנית החומש לצמצום פערים כלכלים וחברתיים במזרח ירושלים, חוללה תפנית 

משמעותית ואפשרה שינוי כיוון בתחום זה�

היישום של תוכנית החומש מורגש בשטח, מגוון של תוכניות חדשות החלו לפעול, מסגרות 
החינוך  שתחום  לכך  מובילים  אלו  כל  ונוצרות.  נבנות  חדשות  ותשתיות  חוזקו  קיימות 
לראות  ניתן  להלן  בטבלה  תקדים.  חסר  באופן  מתפתח  ירושלים  במזרח  פורמלי  הבלתי 
את ההבדלים המשמעותיים בממשקים השונים של החינוך הבלתי פורמלי הממוסד מאז 

תחילת יישומה של תוכנית החומש.

אחרי החלטה 3790לפני החלטה 3790

 מסגרות
קיימות

נהלים הקהילתיים פעילויות במִ 	•
עמותות וגופים פרטיים 	•

חוג לכל ילד 	•
פעילות העצמה לנוער 	•

פעילויות נוספות במסגרת בתי הספר 	•
נהלים הקהילתיים פעילויות במִ 	•

עמותות וגופים פרטיים 	•

 גורמים
 ממסדיים
אחראים

ִמנהל חברה, תרבות, פנאי  	•
וספורט בעיריית ירושלים

ִמנהל חברה, תרבות, פנאי וספורט  	•
בעיריית ירושלים

מנח״י 	•
משרד החינוך 	•

אין נתונים מסודריםהשתתפות 	•
כמה מאות משתתפים בפעילויות  	•

נהלים הקהילתיים השונים במִ

כ־25,000 ילדים ובני נוער, ראו  	•
פירוט בהמשך 

 קשר בין
המערכות

מועט ביותר התחלה של קשר בין מערכות החינוך •	 	•
הפורמלי והבלתי פורמלי

רכזי עוגן — המקשרים בין החינוך  	•
הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי בתוך 

בתי הספר. 
פורומים קבועים של עבודה משותפת  	•

הכוללים את הגורמים הרלוונטיים 
השונים 

אין נתונים, רובו של התקציב תקציב 	•
המיועד לחינוך הבלתי פורמלי 
נכלל בתוך התקציב הכולל של 

הִמנהלים הקהילתיים 

206 מיליון ש״ח 	•

ִמנהלים קהילתיים שאינם תשתיות 	•
מצליחים לספק את הצורך

שימוש בבתי הספר 	•
בניית מגרשי ספורט ומבני ציבור  	•

חדשים
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תוכנית החומש לחינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים  .1

מרבית גורמי הביצוע תופסים את החינוך הבלתי פורמלי כפעילויות המתקיימות מעבר 
לשעות הלימודים הרגילות ומיועדות לילדים ולנוער בגילי בית הספר )א׳-י״ב(. לצד 
זאת, ישנן פעילויות ייחודיות, שאומנם מופעלות בזמן שעות הלימודים אך הן אינן חלק 
ממערכת הלימודים הרגילה. הן מאפשרות חשיפה לתכנים יצירתיים ומגוונים המאפיינים 

לרוב פעילויות בלתי פורמליות.

יש לציין, כי בשלב זה מסגרות לגיל הרך, ופעילויות למבוגרים כמעט אינן קיימות כחלק 
רווחות  לתפיסות  בניגוד  וזאת  החומש  תוכנית  במסגרת  פורמלי  הבלתי  החינוך  ממערך 
בספרות המקצועית ובמסגרות אחרות בארץ ובעולם הרואות את החינוך הבלתי פורמלי 
ומיעוטן  הרשמיים,  הספר  בבתי  מתקיימות  הפעילויות  רוב  הגילים.  לכל  המיועד  ככזה 

בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים )מוכש״רים( הפועלים על פי התוכנית הישראלית. 

פירוט הפעילויות המופעלות במסגרת תוכנית החומש42

״חוג לכל ילד״ — תוכנית העשרה המתקיימת לאחר שעות הלימודים. היא מופעלת על 
ידי החברה למתנ״סים באחריות משרד החינוך, וכוללת מגוון של חוגים המתקיימים בבתי 

הספר. מיועדת לכיתות ג׳-ו׳. 
משתתפים: בשנת הלימודים תש״ף פעלה התוכנית ב־47 בתי ספר, וכ־6,350 תלמידים 

השתתפו בה. צפי ההשתתפות לעתיד הוא תוספת של 500 משתתפים כל שנה. 

תוכנית העצמה לבני נוער — תוכנית העשרה המיועדת להעצמת בני נוער. היא מתקיימת 
לאחר שעות הלימודים, ומופעלת על ידי ספקים חיצוניים באחריות אגף מזרח ירושלים 
במנהל תרבות, חברה, פנאי וספורט. התוכנית מתקיימת בשעות אחר הצהריים בתוך בתי 

הספר, מיועדת לכיתות ז׳-יא׳. 
משתתפים: בשנת תש״ף פעלה התוכנית ב־43 בתי ספר, וכללה כ־5,000 משתתפים. צפי 

ההשתתפות בשנים הבאות הוא של כ־6,000 משתתפים בשנה.

״צעדים״ תוכנית מד״צים לבני נוער — תוכנית מנהיגות צעירה, מיועדות לכיתות ט׳-
י״ב. התוכנית החלה עוד לפני תוכנית החומש, וכיום מופעלת במסגרת תוכנית החומש. 
מיועדת לפיתוח מנהיגות ולעידוד תרומה לקהילה. התוכנית מנוהלת על ידי אגף חברה 

במנהל תרבות חברה וספורט, ופועלת בשכונת השונות בשיתוף הִמנהלים הקהילתיים. 
משתתפים: בשנת תש״ף פעלו כ־90 קבוצות בהשתתפות כ־1,500 בני נוער. 

42 המידע והנתונים נמסרו לנו על ידי מנח״י.
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ערכים  לעודד  מיועד  ד׳-ו׳.  לכיתות  המיועד  נוער  ארגון   — ״יאללה״  הנוער  ארגון 
ומעורבות חברתית, חיזוק יכולות חברתיות והכנה לתוכנית המד״צים. את ארגון הנוער 
מדריכים בוגרי תוכנית המד״צים. הארגון מנוהל על ידי אגף חברה במנהל תרבות, חברה 

נהלים הקהילתיים.  וספורט, ופועל בשכונות השונות במזרח העיר בשיתוף המִ
משתתפים: בשנת תש״ף פעלו כ־65 קבוצות,והשתתפו בהן כ־1,500 ילדים. 

״מרכזי לימוד שדה״ — פעילויות של החברה להגנת הטבע לכיתות ז׳-ח׳.
משתתפים: בשנת תש״ף התקיימה הפעילות ב־21 בתי הספר בהשתתפות של כ־2,400 

תלמידים. 

״בתי ספר מנגנים״ — פעילות מוזיקלית לכיתות ג׳-ה׳. 
כ־1,900  של  בהשתתפות  ספר  בתי  ב־12  הפעילות  התקיימה  תש״ף  בשנת  משתתפים: 

תלמידים.

קונסרבטוריון — חוגי מוזיקה.
משתתפים: בשנת תש״ף למדו בחוגים כ־100 משתתפים. 

פעילויות צופים בבתי הספר 
משתתפים: בשנת תש״ף התקיימה הפעילות ב־19 בתי ספר בהשתתפות כ־625 תלמידים. 

מרכזי למידה — סיוע לימודי בשעות אחר הצהריים בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים. 
מרכזי הלמידה אומנם נכללים בתקציב של החינוך הבלתי פורמלי במסגרת תוכנית החומש, 
אולם קיים סימן שאלה אם להכלילם בחינוך הבלתי פורמלי, מאחר שהם תומכים בחינוך 
הפורמלי. ישנן מגמות שהולכות וגוברות הקוראות ליצור רצף בין החינוך הפורמלי והבלתי 
פורמלי, והן דווקא תומכות בטענה כי אפשר ואף רצוי להכליל מרכזי למידה בתוך המערך 

הבלתי פורמלי.
משתתפים: בשנת תש״ף התקיימו מרכזי למידה ב־80 בתי ספר בהשתתפות של כ־5,000 

תלמידים. 

על פי נתוני מנח״י ומשרד החינוך, בפעילויות החינוכיות הבלתי פורמליות בשנת 
הלימודים תש״ף השתתפו סך הכול 24,375 משתתפים. זאת מתוך 74,023 תלמידים 

בכיתות א׳-י״ב הלומדים בבתי הספר הרשמיים והמוכש״רים במזרח ירושלים�

החומש  תוכנית  פורמלי במסגרת  החינוך הבלתי  תחום   — והפעלה של התוכנית  ניהול 
החינוך  ִמנהל  הדוק.  ובתיאום  פעולה  בשיתוף  העובדים  גורמים  מספר  ידי  על  מופעל 
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בעיריית ירושלים )מנח״י( יחד עם משרד החינוך מובילים את המהלך, צוותים מיוחדים 
הוקמו בגופים אלו כדי להוציא לפועל את תוכנית החומש. אגף חברה ואגף מזרח ירושלים 

במנהל תרבות, חברה, פנאי וספורט אחראים ומפעילים חלק מהתוכניות. 

החינוך  בתחום  החומש  בתוכנית  המעורבים  הגופים  כלל  מתוך  השונים  הביצוע  גורמי 
)חינוך פורמלי ובלתי פורמלי( נפגשים פעם בשבועיים לפגישת תיאום ועדכון. לצד זאת 
עדכוני סטטוס  וקבוע,  באופן שוטף  הנושאים השונים  פי  על  עבודה  פגישות  מתנהלות 

נשלחים לכל הנוגעים בדבר בסיומו של כל שבוע. 

מטרות התוכנית — תוכנית החומש מיושמת החל משנת הלימודים התשע״ט. בשנה וחצי 
שחלפה מאז נראה כי המטרה המרכזית ביישום התוכנית הייתה להגדיל את מספר הילדים 
ובני הנוער המשתתפים בפעילויות החינוך הבלתי פורמלי, והוצבו מדדים כמותיים לשם 
מדידת מטרה זו, ואכן המדדים הכמותיים לרוב עומדים ביעדים שהוגדרו בהצלחה רבה. 

החינוך  לתחום  הנוגעים  יעדים  מספר  מוגדרים   3790 הממשלה  בהחלטת  כך,  על  נוסף 
הפורמלי, אך רלוונטיים בעינינו גם לתחום החינוך הבלתי פורמלי. הרלוונטיות נובעת הן 
מחשיבותם של היעדים הן בשל הקשר שהצגנו במחקר זה בין פעילויות החינוך הבלתי 

פורמלי לבין שיפור הישגים לימודיים. היעדים הרלוונטיים הם:

הגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ישראלית מ־12% ל־26% מכלל הלומדים בהתאם  א. 
לתוכנית הישראלית בשכבת י״ב עד לשנה״ל תשפ״א.

עד  הלומדים  מכלל  ל־5%�25  מ־28%  ט׳-י״ב  תלמידי  של  הנשירה  שיעור  צמצום  ב. 
לשנה״ל תשפ״א.

אין  כה  עד  כי  נראה  הפורמלי,  החינוך  לתחום  והיעדים  הכמותיים  המדדים  מלבד 
אופן החינוך הבלתי  ברורים המגדירים באיזה  ויעדים  הכוללת מטרות  אסטרטגיה 

פורמלי יכול לשמש כלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים�

על  ובקרה  משתתפים  מספר  מדידת  מלבד  הקודם,  לסעיף  בהמשך   — ובקרה  הערכה 
קיום המפגשים עצמם, אין למפעילי התוכניות כלי הערכה ומדידה לבחינת האפקטיביות 

שלהן. 
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המלצות:

על  שמבוססת  פורמלי,  הבלתי  החינוך  לתחום  כוללת  אסטרטגיה  לגבש  יש  	

הבנת האופנים שהחינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בהם בצמצום פערים.

יש לקבוע יעדים ברורים לתחום החינוך הבלתי פורמלי, כפי שנקבעו לתחום  	

החינוך הפורמלי, באמצעות תהליך חשיבה משותף.

את  לבחון  כדי  וההורים  התלמידים  בקרב  רצון  סקרי שביעות  לערוך  מומלץ  	

מידת ההתאמה של התכנים והפעילויות לקהל היעד.

חסמים מרכזיים להשתתפות בפעילויות חינוך בלתי פורמלי  .2

עד לתחילת יישומה של תוכנית החומש תפסו התוכניות הבלתי פורמליות שהפעילו הרשויות 
מקום שולי בחיי היום־יום של ילדים ובני נוער במזרח ירושלים. מתוך ראיונות שערכנו עם 
הורים ועם גורמי קהילה נוספים, זיהינו כמה מהגורמים המרכזיים המהווים חסמים בפני 
השתתפות של האוכלוסייה המזרח ירושלמית בפעילויות הבלתי פורמליות. הבנת החסמים 

חשובה כדי להצליח לתת מענה מקיף ומעמיק לסוגיות אלו במסגרת תוכנית החומש. 

חסמים מבניים

מיעוט תוכניות� התוכניות והמסגרות לחינוך בלתי פורמלי במזרח ירושלים מצומצמות 
מעט  לא  ישנם  עדיין  אולם  ההיצע,  את  הגדילה  אומנם  החומש  תוכנית  מספקות.  ואינן 
תלמידים שאין להם אפשרות להשתתף בתוכניות בלתי פורמליות. תוכניות נוספות מוצעות 
על ידי עמותות וגורמים פרטיים, וחלק מהן מוצעות בתשלום נמוך או אפילו בחינם, אך 
רבים מהחוגים המוצעים עולים סכום חודשי לא מבוטל, ולרוב אינם מתאימים לאוכלוסיות 

בעלות הכנסה נמוכה.

"בשכונה שלנו אין כמעט אופציות לחוגים, במשך שנים היו כאן פעילויות שרק המשפחות המבוססות יכלו 

לשלוח אליהן את הילדים"

)מ', שועפאט(
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המשכיות התוכניות� במקרים לא מעטים, תוכניות חינוך בלתי פורמלי פועלות בהצלחה 
אך לאחר זמן מה נפסקות מסיבות שונות, כגון הפסקת תקציבים או המצב הפוליטי, דבר 

הפוגע באמון של הילדים וההורים במערכת�

"הרבה חוגים התחילו, הילדים נהנו, ואז ביטלו להם אותם, הילדים כעסו ונפגעו"

)ח', שייח ג'ראח(

תשתיות פיזיות לוקות בחסר� אחד התנאים הראשונים לקיומן של פעילויות בלתי פורמליות 
הוא תשתיות פיזיות — מבנים ראויים להתכנסויות, מגרשי ספורט, בריכה, מועדוני נוער, 
שמונה  התושבים  לשירות  עומדים  ירושלים  מזרח  בכל  וספריות43.  קהילתיים  מרכזים 
ִמנהלים הממוקמים בשכונות  מִנהלים קהילתיים בלבד )ארבעה מתוכם הם שלוחות של 
שהם  תושבים,   350,000 כמעט  של  אוכלוסייה  עבור  עצמאי(  ניהול  להם  ואין  אחרות 
38% מאוכלוסיית ירושלים. לשם השוואה, במערב העיר עומדים לשירות התושבים יותר 
מ־30 מִנהלים קהילתיים עבור אוכלוסייה של כ־550,000 תושבים. שטחם של המִנהלים 
הקהילתיים הקיימים אינו מספק ואינו מצליח לתת מענה ראוי לביקוש הקיים. בכל מזרח 
ירושלים קיימות שתי בריכות שחייה המיועדות לשירות התושבים, וישנו מספר מצומצם 
מאוד של ספריות. כמו כן, קיים מחסור חמור בשטחי חוץ המתאימים לפעילויות בלתי 
פורמליות: מגרשי ספורט, פארקים ועוד. מבנים ושטחים מסוג זה הם חלק בלתי נפרד 
מהיכולת לקיים פעילות בלתי פורמלית מספקת ועשירה, וחשוב שבכל שכונה משכונות 

העיר תהיה לתושבים אפשרות להשתמש במשאבים אלו. 

"אין חצרות ואין מספיק שטח לערוך את כל הפעילויות והחוגים שהמנהל הקהילתי שואף לספק לתושבים, 

מענה  לתת  ממנו  מונעת  המוגבלת  התשתית  אבל  הקהילתי  המנהל  של  לשירותים  וגדל  הולך  ביקוש  יש 

לביקוש"

)נ', עובדת במנהל קהילתי(

מערך הסעות לא מספק� רבים מהילדים ובני הנוער מגיעים לבתי הספר בהסעות. מאחר 
שפעילויות החינוך הבלתי פורמלי מתקיימות בשעות שלאחר סיום הלימודים, ישנו צורך 
במערך ההסעות שיחזיר את הילדים לביתם בסיום הפעילות הבלתי פורמלית. מערך זה 

אינו קיים כיום, ומגביל את יכולתם של תלמידים להשתתף בפעילות. 

43 מנדל־לוי וארצי, 2016�
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מערך הזנה חסר� החינוך הבלתי פורמלי המתקיים בבתי הספר בשעות אחר הצהריים 
יוצר מצב שהתלמידים שוהים בבית הספר שעות ארוכות. ללא ארוחת צהריים שמסופקת 
בבית הספר, הילדים מתקשים להישאר בבית הספר ולהשתתף בפעילות הבלתי פורמלית, 

וגורם זה הוא חסם נוסף בפני השתתפות תלמידים.

מספר מצומצם של ארגוני נוער והיעדר תנועות נוער� תנועות הנוער הן חלק בלתי 
נפרד מהמסגרות הבלתי פורמליות בישראל, אך הן אינן קיימות במזרח ירושלים. לפני 
מספר שנים התחילו לפעול ארגוני הנוער ״צעדים״ ו״יאללה״, אך ההשתתפות בהם עדיין 

מצומצמת מבחינה מספרית�

"תנועות נוער הן המקום שילדים ובני נוער יכולים לבטא את עצמם, ללמוד על עצמם, לפתח מנהיגות"

)מ', עובד קהילתי במזרח העיר(

המלצות להתמודדות עם החסמים המבניים

תשתיות פיזיות

הרצוי  בין  הפער  את  לבדוק  יש  בשכונות  הקהילתיים  המִנהלים  עם  בתיאום  	

והמצוי בכל הנוגע לתשתיות במִנהלים הקהילתיים, במבני ציבור ובשטחי חוץ 
נוספים ולהתאים את המבנים והשטחים לצרכים הקהילתיים, ככל שניתן.

הציבור  שטחי  המבנים,  להפעלת  גם  הולם  תקציבי  מענה  לתת  להקפיד  יש  	

ומתקני הספורט.

ותוך הקצאת משאבים מספקים, יש לבדוק את  בתיאום עם מנהלי בתי ספר  	

האפשרות להנגיש לקהל הרחב את מתקני הספורט והחצרות הקיימים בתוך 
בתי הספר לאורך היום גם לאחר שעות הלימודים.

הסעות מותאמות לחינוך הבלתי פורמלי

יש לוודא כי מערך ההסעות מותאם לתוכניות החינוך הבלתי פורמלי ומאפשר  	

לתלמידים המשתתפים בהן לחזור לביתם בסיום הפעילות.

מערך הזנה

יש למצוא מענה תזונתי לתלמידים השוהים בבית הספר עד שעות אחר הצהריים  	

המאוחרות כדי שיוכלו להשתתף בתוכניות הבלתי פורמליות.

ארגוני הנוער

בתיאום עם גורמי הביצוע ועובדי השטח יש לשקול הרחבה והשקעת משאבים  	

נוספת בארגוני הנוער.
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חסמים תוכניים־תרבותיים

רבים  ההורים�  של  העדיפויות  בסדר  נמוך  במקום  נמצא  פורמלי  הבלתי  החינוך 
מההורים מעדיפים שילדיהם ישקיעו את זמנם בהתקדמות בלימודים הפורמליים בלבד. 
הם רואים בהישגים לימודיים מפתח להצלחה בהשתלבות בשוק התעסוקה ולהתקדמות 
בסולם החברתי. כמעט לא קיימת מודעות ליתרונות של מסגרות בלתי פורמליות ולתרומה 

האפשרית של השתתפות ילדיהם במסגרות מסוג זה.

החוגים  בזה.  לו  יעזור  לחוג  ללכת  איך  מבינה  לא  אני  בלימודים.  יצליח  שלי  שהילד  זה  לי  שחשוב  "מה 

שמציעים הם רק לכיף של הילדים, שזה נחמד, אבל אני לא מבינה מה הערך המוסף של זה"

)א', ג'בל מוכבר(

לאור  וזאת  הלימודים,  יום  במהלך  החינוך  על  להקפיד  בירושלים  הספר  בתי  למנהלי  קורא  ההורים  "ועד 

הגידול בשלל הפעילויות בבתי הספר ומחוץ להם, ביקורים ואירועים שונים, ולקיים רק פעילות שתואמת את 

תוכנית הלימודים ומקדמת את הלימוד וההשכלה של התלמידים"

)עמוד הפייסבוק של "איחוד ועדי ההורים של תלמידי ירושלים"(

התוכניות  רוב  ירושלים�  במזרח  לאוכלוסייה  התוכניות  תוכן  של  התאמה  חוסר 
הקיימות במסגרות החינוך הבלתי פורמלי אינן מותאמות מספיק לעולמם של ילדים ובני 
נוער פלסטינים במזרח ירושלים מבחינה תרבותית, חברתית, דתית ופוליטית. דוגמאות: 

״חוגים שלא קשורים לתרבות״.

שהחוגים  מרגישה  אני  שלה,  והדת  התרבות  את  שמחזקת  בפעילות  תשתתף  שלי  שהילדה  רוצה  "אני 

שמציעים לא באמת מתייחסים למי שאנחנו"

)נ', ואדי ג'וז(

הילד  הפעילות  אחרי  ירושלים.  במזרח  הילדים  של  לחיים  מתייחסות  לא  פורמליות  הבלתי  "הפעילויות 

חוזר לאימא ואבא שהם עצמם גדלו באווירה בעייתית עם כל מיני לחצים ואתגרים שהם מעבירים לילדים 

שלהם"

)ס', שייח ג'ראח(
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חוסר אמון של ההורים במערכת החינוך הישראלית, בעירייה ובִמנהלים הקהילתיים� 
חלק מחוסר אמון מביא לחשש של הורים כי תוכניות החינוך הבלתי פורמלי נועדו לקידום 
ולהטמעה של ערכים וקודים תרבותיים ישראליים באוכלוסייה הפלסטינית. גורמים שונים 
בקהילה אף סבורים כי מטרתה של מערכת החינוך הבלתי פורמלי היא למחוק את הזהות 

הפלסטינית.

הזהות  את  למחוק  במטרה  הפלסטיניות  בתוך השכונות  אותו  ישראלי ששתלו  גוף  הוא  הקהילתי  ״הִמנהל 

הפלסטינית ואת השייכות לתרבות ולעם הפלסטיני"

)ע', א-טור(

נהלים הקהילתיים� המִנהלים הקהילתיים והמתנ״סים הם עוגן משמעותי  חולשתם של הִמִ
העיר  במזרח  בישראל.  נוספות  ובערים  העיר  במערב  פורמלי  בלתי  חינוך  לפעילויות 
המצב שונה: התשתיות הפיזיות הרעועות, התקציב שפעמים רבות אינו מותאם לגודלה 
של האוכלוסייה שהוא אמור לשרת, יחד עם חוסר האמון של חלק מהקהילות בִמנהלים 
אפקטיבי  מענה  לתת  מצליחים  אינם  הקהילתיים  הִמנהלים  שבו  מצב  יוצר  הקהילתיים 
פורמליות  הבלתי  התוכניות  של  רובן  כיום  פורמלי.  הבלתי  החינוך  בתחום  ומשמעותי 
מתקיימות בבתי הספר ולא בִמנהלים הקהילתיים, וזאת בשל הסיבות שמנינו כאן. מצב 
זה משמר את חולשתם של הִמנהלים ואת חוסר האפשרות שלהם להתפתח ולהוות עוגן 

קהילתי משמעותי בשכונות מזרח העיר.

"קיימת חשדנות של הורים אל מול המנהל הקהילתי. נוסף על כך, לִמנהל אין הרבה כסף, אז אנחנו לא מציעים 

הרבה אופציות לחוגים ולפעילויות לילדים, מה שגורם לִמנהל להפוך להיות אפילו יותר לא רלוונטי"

)ה', עובדת במנהל קהילתי(
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המלצות להתמודדות עם חסמים תוכניים־תרבותיים:

תרבותית  והתאמה  שיתוף  הצרכים,  הבנת  של  בהקשר  המופיעות  המלצות 
לאוכלוסיית היעד רלוונטיות להתמודדות עם רבים מהחסמים התכנים. נוסף על 

כך מומלץ:

בדבר  הקהילתיים  והִמנהלים  הספר  בתי  באמצעות  אקטיבית  הסברה  ליזום  	

חשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי. מומלץ כי ההסברה תיעשה בשילוב גורמי 
מפתח בקהילה ובשכונות ותהיה מותאמת לרגישות התרבותית והפוליטית.

המיושמות  החדשות  התוכניות  כל  כמעט  כה  עד  הקהילתיים.  הִמנהלים  חיזוק 
הקהילתיים.  הִמנהלים  עם  פעולה  בשיתוף  נבנו  לא  החומש  תוכנית  במסגרת 

המלצתנו היא לפעול לשינוי מצב זה:

לשתף את מנַהלי הִמנהלים ואת האחראים בִמנהלים על תחום הילדים והנוער   
בחשיבה על המשך יישום תוכנית החומש.

להקדיש תקציב ייעודי לחיזוק הִמנהלים. יש לאפשר להם להציע מגוון רחב של  	

תוכניות כדי שיהוו עוגן משמעותי בחיי השכונות לצד הפעילויות המופעלות 
בבתי הספר.
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המלצות

על סמך המיפוי שערכנו ושיחות עם בעלי תפקידים בעירייה ובמשרד החינוך, מנהלים 
ועובדים בִמנהלים קהילתיים, הורים ופעילים חברתיים, ובהתאם למידע שאספנו מהספרות 
החינוך  בתחום  מדיניות  ליישום  המלצות  גיבשנו  חינוך,  ומאנשי  מחוקרים  המקצועית, 

הבלתי פורמלי במזרח ירושלים ובפרט ליישום מיטבי של החלטת הממשלה 3790:

הבנת הצרכים והתאמה תרבותית לאוכלוסיית היעד  .1

מבקש  שהוא  לקהילה  מותאם  להיות  חייב  פורמלי  הבלתי  החינוך  הייחודי,  אופיו  בשל 
לשרת. היות שכך, יש צורך בהבנת המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה במזרח ירושלים 

וצרכיה.

יש לבצע סקר צרכים מקיף ומעמיק הכולל תלמידים, הורים, וגורמים קהילתיים נוספים  	
כדי להבין מה חסר ומה הצרכים והרצונות של הקהילות השונות במזרח ירושלים. 

הבלתי  החינוך  תחום  את  המובילים  הגורמים  של  משותף  למידה  תהליך  לפתח  יש  	
פורמלי לשם הבנה מעמיקה ורחבה יותר של אוכלוסיית היעד. יש להקדיש תשומת 

לב לשונות בין השכונות והקהילות השונות. 

שיתוף אוכלוסיית היעד  .2

הורים הם סוכני שינוי מרכזיים בכל התהליך. הגברת המודעות בקרבם ליתרונות החינוך 
החינוך  פעילויות  להטמעת  הכרחי  תנאי  היא  ולחברה  לפרט  ולתרומתו  פורמלי  הבלתי 

הבלתי פורמלי בחברה ולהגדלת מספר המשתתפים.

יש ליזום הסברה אקטיבית באמצעות בתי הספר והִמנהלים הקהילתיים בדבר חשיבותו  	
של החינוך הבלתי פורמלי. מומלץ כי ההסברה תיעשה בשילוב גורמי מפתח בקהילה 

ובשכונות, ותהיה מותאמת לרגישות התרבותית והפוליטית.
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מומלץ לשלב את ועדי ההורים או נציגויות הורים אחרות בתהליכי הפיתוח והחשיבה  	

על תוכניות בלתי פורמליות. 

יש למצוא דרכים לשתף את התלמידים עצמם בחשיבה על פיתוח תוכניות.  	

תשתיות פיזיות  .3

הבלתי  החינוך  תחום  את  ולפתח  להמשיך  יהיה אפשרי  לא  פיזית מתאימה  ללא תשתית 
פורמלי.

בתיאום עם הִמנהלים הקהילתיים בשכונות יש לבדוק את הפער בין הרצוי והמצוי בכל  	

הנוגע לתשתיות בִמנהלים הקהילתיים, במבני הציבור ובשטחי חוץ נוספים ולהתאים 
את המבנים והשטחים לצרכים הקהילתיים.

ומתקני  הציבור  להפעלת המבנים, שטחי  גם  הולם  לתת מענה תקציבי  להקפיד  יש  	
הספורט. 

בתיאום עם מנהלי בתי ספר ותוך הקצאת משאבים מספקים, יש לבדוק את האפשרות  	

להנגיש לקהל הרחב את מתקני הספורט והחצרות הקיימים בתוך בתי הספר לאורך 
היום גם לאחר שעות הלימודים.

אסטרטגיה ומטרות   .4

כלי משמעותי בצמצום  יכול לשמש בהם  פורמלי  ההבנה של האופנים שהחינוך הבלתי 
פערים תסייע בשימוש מושכל במשאבים הקיימים.

הבנת  על  שמבוססת  פורמלי,  הבלתי  החינוך  לתחום  כוללת  אסטרטגיה  לגבש  יש  	
האופנים שהחינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בהם בצמצום פערים�

מדידה והערכה  .5

ולהערכה,  פורמלי בפרט, קשה עד מאוד למדידה  והחינוך הבלתי  תחום החינוך בכלל, 
מעבר לתוצאות כמותיות ישירות של ציונים או למספר תלמידים המשתתפים בפעילות. 

יש לפתח נושא זה.
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לתחום  שנקבעו  כפי  פורמלי  הבלתי  החינוך  לתחום  ברורים  יעדים  לקבוע  מומלץ  	

החינוך הפורמלי, באמצעות תהליך חשיבה משותף.

לחינוך  מדידה  ככלי  אינדיקטורים  יפתח  מדיניות  למחקרי  ירושלים  שמכון  מומלץ  	

הבלתי פורמלי.

יש להשתמש בכלי אבחון ארגוניים כדי להעריך אם המאפיינים המסייעים לצמצום  	
פערים חברתיים קיימים בתוכניות הקיימות.

ההון  ושיפור  חוסן  פיתוח  מיומנויות,  רכישת  לבדיקת  בשאלונים  להשתמש  יש  	
החברתי. 

יש לערוך סקרי שביעות רצון בקרב התלמידים וההורים כדי לבחון את מידת ההתאמה  	
של התכנים והפעילויות לקהל היעד.

הון אנושי  .6

מתמקדות  המלצותינו  התוכנית.  להצלחת  מכריע  ותנאי  עיקרי  רכיב  הוא  האנושי  ההון 
בהכשרת כוח האדם המקצועי בתחום החינוך הבלתי פורמלי ובהצמחת כוח אדם מקומי. 

בטווח הזמן המיידי מומלץ לפתוח בתהליך הכשרה של כלל המועסקים בתחום החינוך  	

הידע  את  ולהעמיק  כישוריהם  את  להשביח  כדי   — ירושלים  במזרח  פורמלי  הבלתי 
המקצועי שלהם בתחומים רלוונטיים� 

מקצוע  אנשי  של  עתודה  לבניית  עומק  הכשרת  להעניק  מומלץ  הארוך  הזמן  בטווח  	

אקדמית  השכלה  הקניית  קרי  ירושלים,  במזרח  פורמלי  בלתי  לחינוך  גבוהה  ברמה 
בתהליכי  להשתלב  ירושלמים  מזרח  לעודד  יש  הוראה�  עובדי  להכשרת  במכללות 

הכשרה אלו כדי ליצור עתודה מקומית לתפקידים בחינוך הבלתי פורמלי� 

יצירת רצף חינוכי הוליסטי  .7

על  הוליסטית  להסתכלות  מרבית  חשיבות  ישנה  כי  ההבנה  מתחדדת  האחרונות  בשנים 
ילדים ובני נוער בכל המסגרות שהם משתתפים בהן. 

בטווח המיידי יש להרחיב, לחזק ולהגדיר באופן ברור את תפקידם של רכזי העוגן  	

בבתי הספר. 
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יש לבנות ממשקים היוצרים תיאום וסנכרון מעמיקים ומקיפים בין הגורמים השונים  	
הרלוונטיים לחייהם של ילדים ובני נוער: בחינוך הפורמלי, בחינוך הבלתי פורמלי, 

במערכת הרווחה ואצל גורמים קהילתיים נוספים.

יש לשקול הקמה של בתי ספר ״קהילתיים״ — בתי ספר שיוצרים פלטפורמה הוליסטית  	
כוללת של מענה חינוכי, טיפולי וקהילתי לילדים ולבני נוער. 

חיזוק הִמנהלים הקהילתיים  .8

עד כה כמעט כל התוכניות החדשות המיושמות במסגרת תוכנית החומש לא נבנו בשיתוף 
פעולה עם הִמנהלים הקהילתיים. המלצתנו היא לשנות מצב זה.

והנוער  הילדים  תחום  על  בִמנהלים  האחראים  ואת  הִמנהלים  מנַהלי  את  לשתף  יש  	
בחשיבה על המשך יישום תוכנית החומש. 

יש להקדיש תקציב ייעודי לחיזוק הִמנהלים, ויש לאפשר להם להציע מגוון רחב של  	
תוכניות כדי שיהוו עוגן משמעותי בחיי השכונות. 

שיתוף פעולה עם החברה האזרחית וגופים פרטיים  .9

במזרח ירושלים פועלים ארגונים, עמותות וגופים פרטיים אשר מפעילים תוכניות חינוך 
בלתי פורמלי וכבר צברו ידע וניסיון בהפעלת תוכניות מסוג זה.

יש להשתמש במיפוי שערך מכון ירושלים בנושא החברה האזרחית הפועלת במזרח  	
ירושלים, כדי לאתר עמותות וארגונים שמפעילים תוכניות בלתי פורמליות ולבדוק 

אפשרות לשיתופי פעולה. 

ומשאבים  כלים  זה  מסוג  ליוזמות  ולהעניק  מהשטח  המגיעות  יוזמות  לעודד  יש  	
לפיתוח. 

10.  ארגוני הנוער

לארגוני הנוער יש פוטנציאל גדול להיות פלטפורמה משמעותית ליישום מיטבי של תוכנית 
החומש ולסייע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים. 
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בתיאום עם גורמי הביצוע ועובדי השטח יש לשקול הרחבה והשקעת משאבים נוספת  	

בארגוני הנוער.

11.  הסעות מותאמות לחינוך הבלתי פורמלי

ישנם תלמידים שאינם יכולים להשתתף בפעילויות הבלתי פורמליות בשל מחסור בהסעות 
חזרה לביתם. 

ומאפשר  פורמלי  הבלתי  החינוך  לתוכניות  מותאם  ההסעות  מערך  כי  לוודא  יש  	
לתלמידים המשתתפים בהן לחזור לביתם בסיום הפעילות� 

12. מערך הזנה

המחסור בארוחות צהריים לתלמידים מונע השתתפות נרחבת יותר בפעילויות. יש למצוא 
כדי  המאוחרות  הצהריים  אחר  שעות  עד  הספר  בבית  השוהים  לתלמידים  תזונתי  מענה 

שיוכלו להשתתף בתוכניות הבלתי פורמליות. 
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סיכום

תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים טומנת בתוכה הבטחה 
גדולה לשיפור המצב הקיים במזרח ירושלים. לחינוך הבלתי פורמלי יש תפקיד מכריע 
של  בחייהם  ועמוק  מהותי  שינוי  לחולל  יכול  מותאם  יישום  זו.  הבטחה  של  במימושה 
ילדים ובני נוער, עכשיו ובעתיד. לחינוך הבלתי פורמלי אפשרות לשמש מסגרת למידה 
המשלימה את החינוך הפורמלי ולעזור לילדים ולבני נוער לפתח מערכת ערכים שתוביל 

להגשמה עצמית, לתרומה לחברה ולמנהיגות קהילתית. 

מסגרות החינוך הבלתי פורמלי יכולות להיות מקום מפגש בטוח לילדים ולנוער ולאפשר 
להם פיתוח יכולות וכישורים ובניית קשרים חברתיים בתיווך מבוגר משמעותי; מקום שכל 
ילד מקבל בו תשומת לב ממוקדת וסיוע בביטוי העצמיות שלו כחלק מן המערך החברתי; 

מקום שמתהווה בו חברת ילדים הבנויה על כבוד הדדי, על קבלה ועל הקשבה. 

תחום החינוך הבלתי פורמלי במזרח ירושלים כבר פועל בשטח כשנה וחצי עם הצלחות 
משמעותיות. מספר הילדים שנחשפו לפעילויות גדול, ונמצא במגמת צמיחה. עם זאת, 
כדי שהפוטנציאל הגדול הטמון בהשקעה ובפיתוח תחום החינוך הבלתי פורמלי במזרח 
ירושלים יתממש, צריך להשקיע זמן ומחשבה בפיתוח אסטרטגיה שתוביל לאפקטיביות 

של התוכניות ובהתאמת הפעילות לאוכלוסייה המזרח ירושלמית. 

מחקר זה מתחיל להתוות את הדרך לאסטרטגיה זו דרך הבנת האופנים שהחינוך הבלתי 
פורמלי יכול לצמצם בהם פערים, הגדרת המרכיבים שצריכים להיכלל בפעילויות והתוויית 
העקרונות שהתוכניות צריכות להתבסס עליהם. החינוך הבלתי פורמלי הוא תחום רב־ממדי 
יכולת  יצירתית,  מחשבה  דורש  ירושלים  מזרח  של  המורכבת  במציאות  ויישומו  ומגוון, 
התאמה וגמישות. במחקר זה הצבענו על מספר מהלכים, והמלצנו על צעדים ראשונים 
ובני  ילדים  לקידום  מנוף  להוות  יוכל  פורמלי  כדי שהחינוך הבלתי  לבצע  יש  שלדעתנו 

נוער, לצמצום פערים ולחיזוקה הכלכלי והחברתי של מזרח ירושלים כולה. 
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תוכנית החומש לצמצום פערים חברתיים-כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים אושרה בהחלטת 
ממשלה מספר 3790 במאי 2018. החלטה היסטורית ומשמעותית זו כוללת תקציב של 2.1 מיליארד ש"ח 

המושקעים במהלך חמש שנים במגוון תחומים, ובהם רווחה, חינוך, תעסוקה ותשתיות. 
תחום החינוך הבלתי פורמלי מקבל מקום משמעותי במיוחד במסגרת ההחלטה. מדובר בצעד תקדימי, 

מהותית ותקציבית, היות שלראשונה התקבלה החלטה להשקעה ממשלתית נרחבת בפיתוח החינוך 
הבלתי פורמלי במזרח ירושלים.

מחקר זה מתמקד בהבנת תפקידו של החינוך הבלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים. הוא 
מבקש לבדוק באיזה אופנים החינוך הבלתי פורמלי יכול לסייע בצמצום הפערים, ואילו מרכיבים צריכים 

להתקיים בתוך תוכניות החינוך הבלתי פורמלי כדי שהן יצליחו לעשות זאת.
במסגרת המחקר ערכנו סקירת ספרות מקיפה, וכן התייעצנו עם מומחים ועם חוקרים מהארץ ומהעולם. 
נערכו ראיונות איכותיים חצי מובנים עם גורמי הביצוע השונים - הורים, מורים, עובדי מנהלים קהילתיים 

וגורמים קהילתיים נוספים במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות. נוסף על כך, נערכו מספר 
קבוצות מיקוד עם הורים משכונות שונות במזרח ירושלים. המחקר מלווה בהמלצות למדיניות, שנובעות 

מניתוח המידע שנאסף ומהתאמתו למציאות הייחודית של מזרח ירושלים. תובנות מרכזיות מהמחקר 
הוצגו ונידונו בפני גורמים רלוונטיים במשרדי הממשלה, אגפי העירייה השונים ושותפים נוספים. 

מחקר זה בוצע במסגרת ליווי החלטת ממשלה 3790 ותוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח 
ירושלים, בהובלתו של משרד ירושלים ומורשת.

מליחה זגייר הצטרפה למכון ירושלים בתחילת שנת 2019 והינה אדריכלית, חוקרת ומתכננת עירונית. 
מליחה בעלת תואר שני בתכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים ועבדה בעבר במשרד 'באסם 

עליאן', משרד אדריכלים מוביל בתחומו בירושלים, בתכנון מבני מגורים ובתי ספר, בהנפקת היתרי בנייה 
והכנת תכניות בינוי מפורטות.

אלישבע מיליקובסקי היא עובדת סוציאלית בהכשרתה, אשר מתמחה בתהליכי שינוי ועיצוב מדיניות. 
היא פיתחה והובילה פרויקטים בקרב קהילות של מבקשי מקלט, מהגרים וקהילות נוספות החיות 

בישראל, ועוסקת בממשקים בין רווחה, חינוך וקהילה. אלישבע ירושלמית, בעלת היכרות רב שנים עם 
תושבי שכונות מזרח ירושלים ועם סוגיות שונות המעסיקות אותם.  

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 1978, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע, המוציא 
מירושלים תורה חברתית, כלכלית ומרחבית בת קיימא. המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות 

לבירור, קידום והגדרת סוגיות מדיניּות, בישראל בכלל ובירושלים בפרט. מחקריו ופעילותו של המכון 
מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניּות חדשנית ואפקטיבית, ומביאים את ירושלים, על מגוון 

מרכיביה, אל העולם ואת העולם לירושלים. ירושלים מהווה עבור המכון מקור השראה, שדה מחקר, 
מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון תושביה, אוהביה ומאמיניה, חיזוק מעמדה 

הגלובלי ומינופה עומדים בראש סדר היום של המכון. עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים 
רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת אליה, על מנת לתרום לעיר ולתושביה. 
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