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 2016 נובמבר

 לכבוד מנהלי ומדריכי המכינות הקדם צבאיות,

במסגרת מאמציה של מועצת המכינות הקדם צבאיות לשיפור התכניות והתכנים שתחת אחריותה המועברים 

( תכנית 1: )במכינותשיועברו בשנה הקרובה שתי תכניות חינת לב ERIתה המועצה למכון נבמכינות השונות, פ

ישראל )"נפגשים  יערבי וההיסטוריה של , השפהתכנית להיכרות עם התרבות( 2) ועמיות יהודיתללימודי יהדות 

 .בארץ אחת"(

 

גישה המשלב יכולות מחקר וחשיבה העומדים בסטנדרטים אקדמיים עם הינו מכון מחקר וייעוץ פרטי  ERIמכון 

. בין לקוחות המכון משרדי ממשלה, קרנות יישומית והבנת צרכיו של הלקוח ובעלי העניין השונים שלו

 ועמותות. תפילנטרופיו

 

לקראת סיום לימודיהם בתחילת השנה ובקרב החניכים  –עבור כל תכנית  שאלוניםמבקשים להעביר שני  אנו

ו לבדוק את השאלונים נועד .(השתתפותשאלון אחד או את שני השאלונים )לפי כל מכינה תתבקש להעביר  במכינה.

 באמצעות עליו לענותדקות ויש  15-20אורך כל שאלון הינו  בשני התחומים הנ"ל.שצברו והידע  עמדת החניכים

המענה  טובתניכים ויקדישו זמן לחשבה יישבו כל השעה מרוכזת  3/4אנו מציעים להקדיש  – חכם טלפון או מחשב

על כל שאלון )ניתן לחזור לנקודה בה אחת על כל חניך לענות פעם . במידה ותתבקשו(ו) על שני השאלונים ברצף

חלק מהמכינות יתבקשו להעביר שאלון לחניכים שלא השתתפו  הופסק המענה במקרה של תקלה כשלהי(.

 .לוונטיים בעתידבתכנית זו או אחרת על מנת לעזור למועצה ללמוד, לתכנן ולבנות תכנים ר

 

עיקריות: ולא בהפסקה או בשעות הפנאי משתי סיבות  במסגרת זמן מוגדרתשהחניכים יענו על השאלון מאד חשוב 

וחשוב לנו  השאלונים כוללים שאלות ידע ועמדות אישיות( 2)אנו רוצים לקבל תשובות מכמה שיותר חניכים. ( 1)

ביניהם. לא מדובר במבחן, אך המענה הפרטני והרציני הינו מאד שהם יענו עליהם ללא שיחות והתייעצויות 

על המדריכים להקפיד על השקט במהלך מילוי השאלון וכמובן לא לענות על שאלות  .מהותי להצלחת המחקר

 בדיקת התוצאות תעשה ברמת המכינה באופן כללי ולא לפי חניך. החניכים.

 

חיצונית למועצת המכינות הקדם סקרים אינטרנטית  פלטפורמתחשוב להדגיש כי השאלונים מועברים על גבי 

ובכל מקרה לא ניתן  המועצה אין ולא תהיה גישה לנתוני הסקר המלאים מטהלאף אחד ואחת מעובדי  .צבאיות

יש להעביר את עניין זה לחניכים בצורה חד משמעית על מנת להסיר כל  –לקשר בין תשובות פרטניות למשיב 

מחויב לשמירה מוחלטת על אנונימיות וסודיות ובשום מקרה לא יקושרו פרטי  ERIיות. מכון חשש לפגיעה בפרט

. בשום שלב במהלך השאלון לא יתבקשו החניכים לציין את שמם המשיבים לממצאים, לא במישרין ולא בעקיפין

 ה דתית.מין, גיל, אזור מגורים והגדר :או את מספר תעודות הזהות שלהם או כל פרט מזהה אחר מלבד

 

 בטלפון ERIידה ויעלה עניין טכני כזה או אחר הקשור במילוי השאלון יש לפנות לאור קרמר ממכון במ

052-3374753. 

 

 ,על שיתוף הפעולה רבה תודה

 אור קרמר עו"ד דני זמיר
 ERIסמנכ"ל מכון  מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות
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 אימייל:

 "" ו"נפגשים בארץ אחתועמיות יהודיתהוראות לסקר חובה למכינות המשתתפות בפרויקט "יהדות 

 בפרויקט "נפגשים בארץ אחת".ו" ועמיות יהודיתשלום לכל המכינות המשתתפות בפרויקט "יהדות 

 .מועצת המכינותמטעם תנאי לקבלת התרומה במסגרת הפרויקטים הוא השתתפות בסקר קצר  כמו שעודכנתם,

ביקשנו מכם להיערך  ולכן ללו"ז הצפוףאנחנו מודעים  .שאלוןכל לדק'  20-כם במשך ע"י החניכי והסקרים ימולא

 דק' מהזמן של החניכים 04-סה"כ כ -למינימום האפשרי את הדרישה צמצמנו ו מראש למתן זמן מתאים בלו"ז,

 .)עבור שני השאלונים(

מועצת המכינות ולתכניות עצמן )כולל לאפשרות להמשיך ת, המכינובשל חשיבות המחקר לתהליכי הלימוד של 

חלק  .תנאי לקבלת התרומה ולקבל מימון עבורן בעתיד( אנו מזכירים כי מילוי שני השאלונים לפי ההנחיות הוא

מהמכינות יתבקשו להעביר שאלון לחניכים שלא השתתפו בתכנית זו או אחרת על מנת לעזור למועצה ללמוד, 

 .תכנים רלוונטיים בעתידלתכנן ולבנות 

 הוראות לסקר:

 .2.12-היום ג' ועד  27.11, יום א'החל מהסקר חייב להיות מועבר לחניכים          -

 -כל אחד פותח את הלינק בטלפון שלו  –ולמלא ביחד בו זמנית  יש לרכז את החניכים בכיתה כחלק מהלו"ז         -

 בנוכחות איש צוות. השקט והריכוז של כל אחד במילוי התשובות חשוב מאוד בשביל התוקף של הממצאים.

הסקר הוא בתנאי מבחן אבל חשוב להדגיש שהוא לא מבחן! לא למכינה ובטח שלא לחניך הבודד. המטרה          -

 .או את החניכים ת הפרויקט ולא את המכינותהיא לבחון א

, ללא התייעצות עם חניכים או אנשי הצוות, והוא אישייש להדגיש בהתחלה שהמענה על השאלון הינו  -

לחלוטין. בתחילת הסקר כל חניך יוצר לעצמו קוד אישי אשר ישמש אותו למענה על השאלון בסוף השנה  אנונימי

 לחניכים לשמור על הקוד האישי כדי שיהיה נגיש עבורם לסוף השנה.כדי למנוע כפילויות. יש לעזור 

השאלונים מועברים על גבי פלטפורמת סקרים אינטרנטית חיצונית למועצת המכינות. לאף אחד  -לידיעתכם

ואחת מעובדי מטה המועצה אין ולא תהיה גישה לנתוני הסקר המלאים ובכל מקרה לא ניתן לקשר בין תשובות 

יש להעביר את עניין זה לחניכים בצורה חד משמעית על מנת להסיר כל חשש לפגיעה  –יב פרטניות למש

מחויב לשמירה מוחלטת על אנונימיות וסודיות ובשום מקרה לא יקושרו פרטי המשיבים  ERI בפרטיות. מכון

או את  לממצאים, לא במישרין ולא בעקיפין. בשום שלב במהלך השאלון לא יתבקשו החניכים לציין את שמם

 מספר תעודות הזהות שלהם או כל פרט מזהה אחר מלבד: מין, גיל, אזור מגורים והגדרה דתית.

  

 * מצ"ב מכתב רשמי ממכון הסקרים וממועצת המכינות בו יש פירוט נוסף למעוניינים.

  

 052-3313133בטלפון  לגלעד זילברשטייןבמידה ויש שאלות יש לפנות 

 מועצת המכינות תודה מראש,


