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 מטרות ההערכה

ללמוד על התחושות והמחשבות של •

 המשתתפים בתכניות השונות

לבחון את תרומת ההשתתפות להיבטים  •

 שונים



 

 החוקריםסיכום 

מטרת מחקר הערכה זה הייתה לספק ראיות באשר לשביעות רצונם של המשתתפים ולתרומה של   

ראוי לציין כי מנהלת הקורסים הינה אדם פרטי אשר מבקשת הערכה אמפירית  . הסדנאות עבורם

כן ראוי לציון המאמץ וההשקעה באיסוף  . דבר שאינו שכיח במקומותינו, אובייקטיבית על עבודתה

 . הנתונים במספר סבבים כדי שמספר המשיבים יהיה בעל ערך

לדעתנו ההשקעה נשאה פרי ומספר המשיבות אפשר עיבודים סטטיסטיים והשוואות והממצאים  

 .מעידים בעד עצמם

 . 2015ועד  2005בוגרות התכניות השונות אשר למדו החל משנת  119השתתפו במחקר 

על ידי שאלה ישירה ועל ידי שאלה בדבר המלצה לחברה   –שביעות הרצון נמדדה בשני אופנים 

יש . הרמה של שני היבטים אלה גבוהה מאוד ומגיעה לאפקט התקרה. להשתתפות בקורס דומה

. דרגות 6בסולם של  5 -ואף גבוהים מ 5לציין שרבים מהמדדים הגיעו לממוצעים בסביבות 

יתכן ועלול להתקבל רושם לא "אחת מהמשתתפות , בשאלה הפתוחה, ובהקשר לכך כתבה

המרובים אותם סימנתי אך חשוב לי ליידע כי סימונים אלו הם ללא כל  6 -אמין עקב ציוני ה

 ".גוזמא

ציטוטי המשתתפות בשאלה הפתוחה מעצימים את הממצאים הכמותיים בדבר התרומה של 

 .  הקורסים הן להתפתחותן המקצועית של המשתתפות והן להתפתחותן האישית על כל גווניה

הראיונות גם הם מחזקים את ההשפעה הגדולה של ההשתתפות בסדנאות על כל ההיבטים של 

כָׂר : על זה נאמר. והאמוניהבן אישי , ההיבט האישי –החיים   לְִּפֻעלֵָׂתְךכִּי יֵׁש שָׂ



 תיאור המשתתפות בסקר

משתתפות שענו על סקר אינטרנטי או על שאלון   119•
 שנשלח בדואר

 כולן נשים•

 40.36עם ממוצע  64עד  24 -טווח הגילאים מ – גיל•
 10.07וסטיית תקן 

; על תיכונית 29.2%; תיכונית 12.5% –רמת השכלה •
 4.2%; תואר שני 29.2%; תואר ראשון 25.0%

 .דוקטורט

 עברית 90% –שפת אם •

 ישראל 83.3% –ארץ לידה •



 11עד  1 -מ –מספר הילדים •

 16.7%; ד"חסידות חב 62.5% –רמת דתיות •

 4.2%; דתיות 8.3%; חסידות 8.3%; חרדיות

 מסורתיות

השתתפו   62.2% –השתתפות במספר תכניות •

 ביותר מתכנית אחת  

 המשך תיאור המשתתפות



 כלי המדידה

 1-מ, דרגות 6של  ליקרטחובר שאלון על סולם •

 במידה רבה מאוד   6בכלל לא עד 

 בשאלון היגדים משותפים לכל התכניות•

 :  תחושות ומחשבות•

 אני מצטערת שלא השתתפתי במפגשים כאלה בעבר –

 אני מעריכה שכעת אהיה אדם מאושר יותר–

 הייתי רוצה שהמפגשים ימשכו לתקופה נוספת–



 המשך כלי המדידה

   :תפיסת התרומה•

 המפגשים תרמו להורות שלי–

 המפגשים תרמו להתפתחותי המקצועית–

 המפגשים תרמו לאושר שלי–

 בשאלון שתי שאלות פתוחות, בנוסף•



 ממצאים



 שביעות רצון מהמפגש
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במידה   6בכלל לא עד  -1)דרגות  6המשתתפות דרגו את שביעות רצונן על סולם של 

 (  רבה מאוד

 דרגו את הערך המכסימלי 60%

 0.82וסטיית התקן  5.46הממוצע 



 המלצה לחברה להשתתף בתכנית
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במידה   6בכלל לא עד  -1)דרגות  6המשתתפות דרגו את המידה בה ימליצו על סולם של 

 (.  רבה מאוד

 דרגו את הערך המכסימלי 72.3%

 0.60וסטיית התקן  5.66הממוצע 



 תחושות ומחשבות ביחס למפגש

היגדים המתארים תחושות   8המשתתפות דרגו •

 .ומחשבות

המשקפים את   4-6דרוגים , לכל היגד, יוצגו•

 התפיסה החיובית של המשתתפות



  4-6אחוז המדרגות 
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ציפיות  
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הגשמת 
הציפיות  
 מהקורס

אהיה מאושרת  
 יותר  



 תחושות ומחשבות ביחס למפגש

היגדים המתארים תחושות   8המשתתפות דרגו •

 .ומחשבות

 יוצג ממוצע הדרוגים  , לכל היגד•

 ככל שהערך גבוה יותר התפיסה חיובית יותר•



 ממוצע הדרוגים
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השתתפות 
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המפגשים לכל 

 שטחי החיים

צער על אי  רצון להמשכיות
השתתפות בן  

 זוג

אהיה אדם יותר  
 טוב

ציפיות  
להשתתפות  

בתכניות  
 נוספות

הגשמת 
הציפיות  
 מהקורס

אהיה מאושרת  
 יותר  

 דרגות 6בסולם של  5ממוצע הדרוגים סביב 



 תרומת המפגש

היגדים המתארים היבטים   13המשתתפות דרגו •

 שונים  

המשקפים את תרומה   4-6דרוגים , לכל היגד, יוצגו•

 גבוהה של הקורס למשתתפות



  4-6אחוז המדרגות 
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 מדרגות אותה ברמה גבוהה 80% -מעל ל. תפיסת התרומה של הקורס גבוהה מאוד



 תרומת המפגש

היגדים המתארים היבטים   13המשתתפות דרגו •

 שונים  

 .  לכל היגד יוצג ממוצע הדרוגים•

ככל שהערך גבוה יותר תפיסת התרומה של •

 הקורס גבוהה יותר



 ממוצע הדירוגים
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 !דרגות 6בסולם של  5 -כל הדירוגים גבוהים מ. תפיסת התרומה של הקורס גבוהה מאוד



 ניתוח השאלות הפתוחות
 שני דברים מהם היית מרוצה ביותררשמי 

 המנחה

 הניקיון הרגשי של המטפלת–

שמאפשר לי  ( חני)הניקיון הרגשי של המנחה –

 למצות את יכולותיי

 אישיות המנחה כובשת–

 דרך ההנחיה והמקצועיות, המנחה–

   אישיות המנחה מהווה עבורי מודל–

 

  



 

 גישור 

 
 בין התיאוריה לפרקטי. א

 ההבנה העמוקה ונתינת הכלים המעשיים–

 השיטה והחיבור לקודש, הגישה–

 התחכום והיצירתיות של השיטה והנגישות שלה–

מההמשגה של הנלמד והמתרחש סביבי להבנת  –

 תהליכים בנפש שלי

החיבור התמידי בין החומר הנלמד לתהליכים הפנימיים  –

 שמתרחשים בקבוצה ובחייהן של משתתפות הקבוצה

 



 גישור

 בין התלות במנחה לעצמאות. ב

הנחיה לעבודה עצמית שמקדמת  . חוסר תלות במנחה

 לאורך כל החיים וזה שיטה להתקדמות תמידית

 ן"כל אחד יכול  להשתמש באית

 



 

 האקדמיהתחום 

 
 הרמה. א

,  הייתה מעניינת, המרצה שבאה מוכנה לשיעור–

שמרה על  , העבירה את החומר בצורה מובנת וחווייתית

 דאגה להרמוניה בקבוצה, כללי השיעור

 התכנים. ב

 מיפוי הרגשות–

 הגיוון בנושאים שנלמדו ושילוב באמצעים נלווים–

 החסידות -הביסוס על המקורות שלנו–

 



 דרכי ההוראה. ג

הנושא שהועבר בצורה חווייתית באמצעות כלים יצירתיים  –

, שיעורי הבית, ומגונים שתרמו להפנמת החומר

 ...הדיונים, ההתנסויות

 רכישת כלים. ד

 לצמיחה   המאפשרת רכישת  הכלים והמיומנויות למנהיגות –

 הפניית הזרקור לשיפור הפנימי כאמצעי להצלחה בחינוך   –

קבלתי ארגז כלים משוכלל לחיים תקינים ומאושרים כאן –

 ועכשיו

היכולת לעזור לאנשים אחרים להפריד בין המציאות  –

 לפרשנות של הנפש הבהמית על המציאות

 



 הכלה 

אני מאוד מרוצה מההבנה הרגשית מהיכולת להבין את –

הרגשתי  . פחדיי ומצוקותיי ולהרגיע לי את הנשמה

בטוחה מאוד ושהיא מובילה אותי למקום שקט בטוח  

 ומרגיע

 השלכה

ערכתי גם פעילות גיבוש בנופש הבית ספרי כשפעילויות  –

 רבות מן הקורס שימשו לי כבסיס

מחדד וממקד  , הקורס עוזר לי מאוד בעבודתי הטיפולית–

ההתבוננות בחוויית  , ההתערבויות הטיפוליות שלי

המטופל הפנימית וניקוי וזיכוך שלי כמטפלת לכל אורך   

הדרך על מנת להיות כלי ראוי להעברת השפע האלוקי  

 לריפוי נפשי

 

  



 

 והעצמה האישיים  שינוי 

 
רגשי שחל בי בעקבות הטיפולים שמביא   -הפנימי השנוי –

 לשינויים מעשיים מהותיים בכל מישורי חיי

 !  כניסה לעולם של חופש ועוצמה ולהיות מי שאני באמת–

 האמיתיהשחרור –

העובדה שמצאתי בעצם מה מתאים לי הכי לעשות בחיים  –

 ואני פורחת בתחום שלא ידעתי קודם ששייך לי

בו הכרתי את חני עברתי שינוי פנימי ברמה   18החל מגיל –

 'גרעינית'

להבין  , הסדנא פתחה בפני את האפשרות לראות אחרת–

 !!ולטובה, אחרתולהרגיש אחרת 

 



 אירוסים בגלבוע


