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 .אחראי על מערכת השיבוץ
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 .סתיו -בארי, )אליאב( )בית גוברין( ושמוליק אפרים

 

 חלק א' -מהלך הישיבהסיכום 

 ורפת במייל(הצגת נתוני השיבוץ )מצגת מצ –ליאור קובליו  •

 פריפריההצגת מערך גיוס  •

 הצגת תקריות בשלב השיבוצים •

 קבלת החלטותדיון ו •

 נתונים

 ימי גיוס בבתי ספר ברחבי הארץ. 129רשומים באתר,  5,800 .1

 3דרגו  18%מכינות,  2דרגו  27%, 1דרגו מכינה  32%כת: מועמדים דירגו במער 2842 .2

 מכינות  4דרגו לפחות  20%מכינות, 

 מהמועמדים 63%מהמקומות,  87%: מועמדים שובצו1801 .3

 מהמועמדים ששובצו, שובצו למכינה שדרגו ראשונה 86% .4

 נתונים נוספים מפורטים במצגת .5

 

 נקודות שעלו בדיון

 הערות כלליות

 טוב שההרשמה למערכת נשארת פתוחה עד לסגירת הדירוג, להמשיך כך. •

 אחרי סבב ראשון של מיונים, להפנות את המועמדים למכינות הקטנות יותר. •

 למועמדים בימים פתוחים, תחושה ממיינת.יחס מתנשא  •

 להוציא מידע לבתי הספר הדתיים כדי שיידעו מה הזמנים שלנו )מתחילים מאוחר( –גיוסים  •

 בהרשמה ראשוניתלמועמד הגבלת מספר המכינות 

כמות הנרשמים עולה והעומס גדול, אבל מתוך הרשומים רק אחוז קטן מגיע לימים  •

מאשרים הגעה ליום הפתוח ומבטלים רגע לפני, או שלא מגיעים מועמדים רבים  הפתוחים.

 בלי להודיע כלל. מה אפשר לעשות בעניין?

פוגע במכינות הקטנות, יש להתערב כמה שפחות. גם אם נגביל,  -הגבלת ההרשמה •

 המועמדים יגיעו למכינות בערוצים אחרים.

 בתשלום מראשלחייב את המועמד  •

 זו. ל להתמיין יותר למכינהלא יכו –מי שאישר הגעה וביטל  •

)רעיון שעלה, לא יקרה נכון . אף מכינהל מי שאישר הגעה וביטל, לא יוכל להתמיין יותר •

 לעכשיו(

  



 החזרת תשובות למועמדים

 לא התקבל בשל חוסר התאמה, ולא בשל חוסר מקום. –לשנות את ניסוח הודעת הדחייה  •

 .(לשלוח הודעות למועמדים בסמוך למועד המיון )עד שבועיים לאחר הראיון/יום פתוח •

יש להשאיר את האפשרות לשלוח הודעות כוכבית, זוהי שקיפות. וגם, מועמד שקיבל תשובה  •

 ששיבוצו מובטח מוריד עומס מהמכינות האחרות.

חייבת להישלח ניתן להתקשר, אבל אסור לשאול את המועמד לגבי אופן הדירוג שלו, ו •

 הודעה כתובה לגיבוי.

 שמוליק )לכיש אליאב( "אני מתקשר גם למועמדים שאני לא מקבל" •

 תקריות בשלב השיבוצים

שיתפתי בתחושות שלי לגבי התנהלות לא סתם מוקדש לתקריות סעיף נפרד, היו לא מעט כאלו.. 

שנובעות ברוב המקרים חסרת אחריות של כמה וכמה מכינות שהראו חוסר רצינות, ביצעו טעויות 

 מחוסר תשומת לב והיו יכולות להימנע אם המחויבות לתפקיד ולמערך הייתה גבוהה יותר.

במישור הטכנולוגי, נעשית עבודה כדי לשפר את המערכת ולהקל על המשתמשים בה, גם כדי למנוע 

רמת  ניתן לדעתם להעלות אתטעויות כאלו. במישור האנושי, שאלתי את ראשי המכינות איך 

 המחויבות של העוסקים במלאכה ולעודד מעורבותם ופיקוחם של ראשי המכינות.

 פירוט התקלות מופיע במצגת. החמורות שבהן:

 דחיית מועמדים לאחר שקיבלו הודעת שיבוץ מהמערכת

לא שלחה כלל את ההודעות שנקבעו אלא ביצעה שיחות מכינה ש –וסר הבנת הנהלים ח

 השנה, ואף שאלה מועמדים לגבי אופן הדירוג שלהם.לאורך כל בלבד טלפוניות 

מועמדים שנשלחה להם הודעת כוכבית לא דורגו ככוכבית ולכן לא שובצו במערכת. מפאת 

 חרגה מהמכסה.ש למרותההתחייבות, המכינה נאלצה לקלוט אותם 

 נקודות שעלו בישיבה:

 ור, קווים אדומים.מה מותר ומה אס –עם כל החוקים והנהלים יותר הוצאת תקנון ברור  •

לעבור על ההנחיות ולדעת החובה ם מוטלת עליהראשי המכינות אחראים על רכזי הגיוס,  •

  את הנהלים.

 על ראש המכינה לחתום על הנהלים ועל טבלת הדירוג. •

 .על עצמן את כל התקלות בישיבה של פתיחת השנה הבאה, כדי שלא יחזרו זכירלה •

 מערך גיוס פריפריה

התכנס צוות מצומצם של רכזי גיוסים שהתנדבו לכך, ודנו בדרכי פעולה אפשריות  10.2ביום ראשון ה 

 לקידום היציאה למכינות בקרב אוכלוסיות פריפריה )הרעיונות מפורטים במצגת(. 

יחד, בנינו תכנית עומק ארוכת טווח במספר קטן של בתי ספר נבחרים, ביישובים בהם אחוז 

נמוך בשנה הנוכחית. אזורי התמקדות: נהריה, כרמיאל, בית שאן, בת ים, שדרות, ההרשמה היה הכי 

ואולי עוד מסגרות של פנימיות או בתי ספר של חינוך מיוחד. בשבועות הקרובים אצור קשר עם בתי 

 ספר באזורים הללו וייבחרו בתי הספר שמוכנים לשתף פעולה בהיקף נרחב.

ים והמורים של שכבת י"א במספר הזדמנויות )ישיבות צוות, התכנית: להיפגש עם ההורים, התלמיד

ימי הורים, אסיפות הורים, כניסה לכיתות( על מנת ליצור מעטפת תומכת סביב התלמיד. המפגשים 

עם כיתות י"א יתקיימו בחודשים הקרובים, עד לסוף שנת הלימודים. בשנה הבאה נמשיך ללוות את 

"ב )אליה הגענו בשנה הקודמת( ובמקביל, נמשיך לקיים בית הספר ונגיע ליום חשיפה בשכבת י

 מפגשים עם שכבת י"א, בעיקר במחצית השנייה של השנה.

 מי שיגיעו לבתי הספר בחודשים הקרובים יהיו העיקר אנשי צוות מהמכינות, היערכו להתנדבות.



 נקודות שעלו בישיבה:

 ות אופק ומסגרות נוספות.איך מגדירים אוכלוסיית פריפריה? לבדוק איך מגייסים במכינ •

פניות מהפריפריה מגיעות מאוחר יותר ולא נשאר להם תאריך פנוי בין הגיוסים האחרים,  •

 לשמור להם מקום.

 לקיים ימי עיון לתלמידי פריפריה )יום מרוכז שבו הם מתארחים במכינה כלשהי( -הצעה •

 )נחשון( יש להגיע גם לפנימיות! גלעד •

 קריית מלאכי, אנחנו נגיע. שמריהו )אדרת( תוסיפי גם את •

 החלטות

 החזרת תשובות למועמדים

באופן אוטומטי מתוך המערכת, כדי למנוע ניסוחים אישיים. נוסח אחיד, עם אפשרות למעקב  •

 של איזו הודעה נשלחה לאיזה מועמד.

 )אין שינוי( סוגים של תשובה אפשרית: מתאים במיוחד )כוכבית(, מתאים, לא מתאים. 3 •

טלפון: מותר להתקשר, בתוכן השיחה להיצמד לניסוח הכתוב. אסור לשאול את שיחות  •

 )אין שינוי( המועמד לגבי אופן הדירוג שלו.

 מתי? ניתן להחזיר תשובה למועמד/ת מיד אחרי הביקור שלו/ה במכינה. •

 הגבלת מספר המכינות בהרשמה ראשונית

)הרשמה ראשונית( כדי לא המועמדים לא יוגבלו במספר המכינות שניתן להירשם אליהן  •

 )אין שינוי( .לפגוע במכינות הקטנות

 

 

 


