
מיפוי ואפיון קורסי ההכשרה  

של קרן שלם ומשתתפיהם  

2016-2014בשנים 

ורד-ר עדי לוי"ד: חוקרת ראשית

סבגמיה ' גב: עוזרות מחקר

2018מרץ 

1



מטרות המיפוי  

.  מבחינת משתני הרקע שלהם, משתתפי הקורסיםלאפיין את 1.

גופים מכשירים  , ייעוד, סוגי קורסים)של הקרן קורסי ההכשרה לאפיין את 2.

(  'וכד
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?  על בסיס מה בוצע המיפוי

רוב נתוני הרקע של המשתתפים עצמם לא הופיעו בקבצים שהועברו על ידי  *    

משתלמים  443-נאספו נתונים אלה מ2015המוסדות המכשירים ולכן בשנת 

.שמילאו שאלוני עמדות שכללו גם משתני רקע
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כמות משתלמיםכמות קורסים  שנה

משתלמים525(בשנה זו33מתוך )קורסים 201430

משתלמים619קורסים 201533

משתלמים267(זובשנה28מתוך )קורסים 201613

משתלמים1,411קורסים76כ"סה
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אפיון המשתתפים  -1מטרה 



(משתלמים1,400-מתוך כ)פילוח מגדרי 
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15%
גברים

68%
נשים

17%
לא צויין

.  קיים רוב לנשים–באופן כללי •

בקרב העובדים הסוציאליים  7%: גברים •

(השבה-בשל אי26%-עד לנתון זה יכול לעלות)בקרב המדריכים 9%

בקרב רכזים 25%



(משתלמים443מתוך )פילוח מגזרי לפי תפקידים 
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(לא ציינו מגזר8%)ערבים  39%, יהודים53%: ה"התפלגות כללית בתשע



(משתלמים443מתוך )פילוח לפי גילאים 
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(משתלמים443מתוך )פילוח השכלה לפי תפקידים 
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בעלי תואר  21%

ראשון או שני

בעלי תואר  60%

ראשון או שני

בעלי תואר  85%

ראשון או שני



(משתלמים443מתוך )פילוח ותק בתפקיד 
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5מעל 31%

שנים בתפקיד



?מאילו מסגרות מגיעים המשתלמים

אחריהם ממסגרות יום שהות ארוך  , (38%)רוב המשתלמים נשלחים ממסגרות תעסוקה 

(..  13%+ )21ואחריהם ממרכזי יום ( 24%)
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?  היכן עובדים המשתלמים

(פילוח גיאוגרפי)

:מיפוי לפי מחוזות

מרכזעובדים במחוז 30%-

ירושליםעובדים במחוז 29%-

צפוןעובדים במחוז 18%-

דרוםעובדים במחוז 14%-

לא ציינו מחוז9%-
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אפיון הקורסים-2מטרה 



קורסים ייעודיים למגזרים ספציפיים  

1
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כמות משתלמיםהקורסיםכמות?מיועד הקורסלמי

משתלמים304קורסים16למגזר הערבי

משתלמים84קורסים4לאומי-למגזר הדתי

משתלמים68קורסים4למגזר החרדי

קורסים ייעודיים    24סך הכול

לפי מגזר

(קורסים76מתוך )



פילוח סוגי הקורסים

ארציים  /מחוזיים/אזוריים/לקורסים מקומיים, מסגרתיים-הבחנה בין קורסים תוך
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?למי יועדו הקורסים
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נכחו שם גם , על אף שהקורס היה מיועד לאוכלוסייה מסוימת, יש לציין כי פעמים רבות

:למשל, אוכלוסיות אחרות

.  וכל היתר בעלי תפקידים אחרים, מדריכים69%בקורסים שיועדו למדריכים השתתפו 

.  וכל היתר בעלי תפקידים אחרים, רכזים58%בקורסים שיועדו לרכזים השתתפו 

.  וכל היתר בעלי תפקידים אחרים, סים"עו75%סים השתתפו "בקורסים שיועדו לעו

.  וכל היתר בעלי תפקידים אחרים, מתנדבים56%בקורסים שיועדו למתנדבים השתתפו 

מדריכות



הגופים המכשירים

1
6

23

18

10
8

4 3 3 2 2 1 1 1
0

5

10

15

20

25
(קורסים76מתוך )כמות קורסים לכל גוף מכשיר 



...             המשך
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אחוז משתלמים לכל אחד מהגופים המכשירים 
(משתלמים1,411מתוך )



פילוח לפי הגופים המפנים לקורסים
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רשויות אזוריות ומקומיות  
:בולטות

תל שבע. מ.מ

,(4%, משתלמים55)

מבשרת ציון. מ.מ

,(3%, משתלמים46)

עיריית אשדוד  

(.5%, משתלמים65)

:  ארגונים בולטים

,          (7%, משתלמים94)אלווין

,  (6%, משתלמים90)אלקודס אלווין

,  (7%, משתלמים105)אקים ישראל 

,        (6%, משתלמים81)יחדיו 

(.8%, משתלמים110)ישראל יימס'צ
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!תודה רבה על ההקשבה



ה לפי תפקידים"מיפוי קרבה אישית לאנשים עם מש

.מהם כמעט מחצית למשפחה מורחבת וכשליש חברים, ה"בעלי קרבה אישית לאדם עם מש40%בקרב המדריכים 

.חברים55%-למשפחה קרובה ו24%מהם , ה"בעלי קרבה אישית לאדם עם מש55%בקרב העובדים הסוציאליים 

.  חברים30%-למשפחה מורחבת ו57%מהם , ה"בעלי קרבה אישית לאדם עם מש38%בקרב הרכזים 
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נספחים
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מי השתתף בפועל  

בקורסים שיועדו  

?למדריכים

מתוך הקורסים שיועדו  

היו אכן  69%למדריכים 

מדריכים וכל היתר היו 

.אנשים בתפקידים אחרים
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פילוח בעלי תפקידים בקורסי רכזים

:מתוכם, (9%)משתלמים 128השתתפו ( מהקורסים8%)קורסי הרכזים שהתקיימו 6-ב
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פילוח בעלי תפקידים בקורסי מנהלים

:מתוכם, (3%)משתלמים 48השתתפו ( מהקורסים3%)קורסי המנהלים שהתקיימו 2-ב
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סים"פילוח בעלי תפקידים בקורסי עו

:מתוכם, משתלמים48השתתפו , סים שהתקיימו"קורסי העו2-ב
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פילוח בעלי תפקידים בקורסי מתנדבים
:מתוכם, משתלמים102קורסי מתנדבים שהתקיימו השתתפו 5-ב
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פילוח בעלי תפקידים בקורס אנשי שירות

:מתוכם, משתלמים24בקורס אנשי שירות נכחו 

2
7



פילוח בעלי תפקידים בקורסי מדריכים 

ה"ואנשים עם מש

:מתוכם, (2%)משתלמים 22ה השתתפו "בקורס אחד שיועד למדריכים ואנשים עם מש
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פילוח בעלי תפקידים בקורסי מדריכים ואימהות

משתלמים  74השתתפו ( מהקורסים4%)קורסי המדריכים ואימהות שהתקיימו 3בתוך 

:מתוכם, (5%)
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פילוח בעלי תפקידים בקורס רכזים ומנהלים

:מתוכם, משתלמים23בקורס הרכזים והמנהלים השתתפו 
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