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  תמצית המחקר

  הקדמה
היא מיועדת לצעירים . וינט ישראל'ג-אלכאידי -מופעלת על" שנת התנדבות בקהילה"התכנית 

התכנית . יצבאקיבלו פטור משירות אשר  ,וערבים) חילונים וחרדים(יהודים  22-18ולצעירות גילאי 

לקבל את והן לתרום לקהילתם  חלופה שתאפשר להם הן צמחה מתוך שאיפה לתת לצעירים אלה

היא לעזור לצעירים בתהליכי  ה נוספת של התכניתמטר. ההטבות שמקבלים חיילים משוחררים

בוגרים מיד לאחר  להשתלב בחיים מבני הנוער יםבהן מצפש בחברהבקבוצות . המעבר לחיים בוגרים

מאפשרת ליצור תקופת התכנית , תיכוניים-תיכון ולבחור במסלולי תעסוקה או לימודים עלהסיום 

הכנה לעולם העבודה  הצעיריםבה מקבלים ש, התנדבותלהתנסות ול, ללמידהשניתן לנצל  מעבר

  . והלימודים בנוסף לאפשרות לתרום לקהילת מוצאם

היא ). בקבוצהצעירים  20-15(של מסגרת קבוצתית מודרכת  התכנית נמשכת שנה ומופעלת במבנה

, שעות שבועיות של התנדבות לקהילת המוצא ומופעלת במודלים שונים בחברה הערבית 40-ככוללת 

מקום מגורי וקבוצה יש מאפיינים ייחודיים הנגזרים מזהות מקום הפעילות לכל  .והיהודית הדרוזית

שעות לימודים  תשעהתכנית כוללת גם  .מקומיים רלוונטיים דגש הניתן על תכניםמן הו יםהמתנדב

 ותכלים להשתלבו מתן ידעוהתפתחות אישית ואזרחית , תהליך אישי של העצמהמכוונות לה ,בשבוע

  .עולם התעסוקהוב של השכלה גבוהה לימודיםב

שנת " התכניתשני מודלים של , וינט ישראל'ג-אלכאלבקשת , נבחנו, מסגרת מחקר ההערכה הנוכחיב

ההערכה נעשתה כבסיס להמשך פיתוח  .ערביתובעיר דרוזי ביישוב  - הערבימגזר ב" התנדבות בקהילה

דוח הנוכחי ב. בפרט ,והדרוזי ובמגזר הערבי ,בכלל ,לקראת הרחבתה לקבוצות נוספות ,התכנית

לגבי תובנות ו להם משותפותהסוגיות  ,מהערכת שני המודלים של התכנית יםעיקרימוצגים ממצאים 

מידע נפרד על כל תכנית ניתן באמצעות דוח לצוות התכנית בכל . התכניתהמודלים השונים של  תהפעל

  . יישוב בנפרד

   המידע ומקורות המחקר מערך, המחקר מטרות

  : למחקר ההערכה שלוש מטרות

  ; םכבסיס לשיפור שני המודליםשל  הפעולהדרכי על עקרונות והמוד על לל .1

 ;מודלים השונים של התכניתהמשתתפים ב הצעיריםלאפיין את  .2

  .ים המפעילים אותםלארגונים וליישוב, בהם למשתתפיםמודלים לבחון את התרומה של ה .3

  : המידע נאסף בשני מועדים

נאסף מידע  -)2007ובעיר הערבית באוקטובר  2006ביישוב הדרוזי במאי (בתחילת שנת הפעילות  .1

מהצעירים על עמדות ראשוניות כלפי  מידעת בתכנית ופעילודרכי העל  יםכזי התכנית ביישובמרַ 

הצעירים , כן כמו. באמצעות קבוצת מיקוד ציפיות ומוטיבציה, מניעים להצטרפות, התכנית

  . םמשפחתיים שלההאישיים והמאפיינים בנוגע להתבקשו למלא שאלון 
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אסף מידע נ -)2008יולי -ובעיר הערבית ביוני 2007ביישוב הדרוזי בפברואר (סמוך לסיום התכנית  .2

 עלשביעות רצונם ועל , הצעירים במסגרת התכנית הרכזים על דפוסי הפעילות שלממהצעירים ו

. בפועלפעילות בתכנית לבין ה ציפיותהמידת ההתאמה בין  על, וכן ,עבורםבתפיסתם את תרומתה 

וחברי ועדות ההיגוי  ,במסגרתן פועלים הצעיריםש ותרואיינו גם אנשי שירותים בקהיל, בנוסף

 . דרכים לשיפורההעל הקשר עם התכנית ו, היישוביות
  

שלהם מהפעלת  רצוןהשביעות בנוגע ל וינט ישראל'ג-אלכאמנהלי התכנית ברואיינו  ,בשני המועדים

  . דילמות בהפעלת התכניתלאתגרים ול, קשייםל, התכניות

   ממצאים

  ביישובים המודלים תיאור. 1

במתכונת  מזה זה שונים הם אך, תכנית לימודים ופעילות קהילתית משלביםשני המודלים , אמנם

  . הפעילות ובדרכי ההפעלה של התכנית

  כתכנית" בקהילה התנדבותשנת " למודל הבסיסי שאת ההמודל ביישוב הדרוזי תואם יותר 

 ,בשלבי התכנון של התכנית. ")מודל ההתנדבות"להלן (שנועדה לעורר מעורבות קהילתית 

מקד התהוחלט ל, ה לפועלתהוצאעם אך . תה אמורה לכלול צעירים וצעירותילוסיית היעד היאוכ

עובדים  ,מתגייסים ינםואלה שא ,שכן הצעירים בקהילה מתגייסים לצבא, בצעירות בלבד

 .שעות שבועיות בארגונים שונים בקהילת המוצא 40-מתנדבים ב זה במודל .לפרנסת משפחתם

  .ילדים בגניאו ' ב-'בכיתה א למורות כסייעותמתנדבות  הצעירות

 ִמיצבהוא  :"שנת התנדבות בקהילה"של מהמודל הבסיסי שונה  אופי שאונ הערבית בעיר המודל 

 שעות 24 כולל המודל"). מנהיגות מודל" להלן(לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים  כתכנית עצמו

, ארגון בתוך פועלים הצעירים שבמהלכה, "התנסות"המכונה , קהילתית פעילות של שבועיות

אמצעות פרויקט אישי שנבנה בשיתוף עם בתורמים לארגון , ובמקביל, העבודה דרכי על לומדים

 ורסיקוכן  חונכות ולליםכהצעירים  שיזמו פרויקטים. מנהיגותה כישורי פיתוחמ כחלק ,הארגון

, השנה במהלך. מוגבלויותשל בעלי  לאוכלוסייהלהורים בבית ספר או קריאה וכתיבה  מחשבים

  . שני פרויקטים יזוםהצעירים מתחייבים להתנסות בשני ארגונים ול

על מתן מונה אֲ הבאמצעות ועדת היגוי  ,פעולה עם גופים שונים בתוך היישובים בשיתוףהתכנית פועלת 

ה תקופהכל ך הלבמבשני המודלים דווח על ועדות היגוי שפעלו , ואכן. תמיכה ארגונית ויישובית

בנוסף לתמיכה , במודל ההתנדבות ביישוב הדרוזי. ושימשו כגורמים מייעצים ומלווים לתכנית

 ,סים"החברה למתנ: שני ארגוניםקיבלה התכנית תמיכה ארגונית נרחבת מ, שוטפת של ועדת ההיגויה

 ,)התכנית הפעלתלס "משרד וכיתה במתנ הקצאת(בתחום האדמיניסטרציה והלוגיסטיקה  סייעהש

, יחד עם זאת. שעזר בהובלת התכנית ונתן גיבוי רעיוני ואידאולוגי ,של הרשות המקומית ואגף החינוך

שלבים מאוחרים יותר של בבמידת שיתוף הפעולה והקשר בין ארגונים אלה לתכנית  ירידה החל

ל בש ,וכן ,תה התנגדות ביישובישכלפיו הי" שירות לאומי"חששם שמדובר בשנבעו מ ,הפעילות

  .להם שהתחייבו צרכים לספק התקשו ,כלכליים מקשיים כתוצאהש במסגרותטכניים לוצים אי
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עלה וינט ישראל 'ג-אלכאיש לציין כי בקרב מתכנני התכנית ברמה המקומית ומנהלי התכנית מטעם 

תעורר התנגדות בשל קווי הדמיון והדרוזי הערבי במגזר " שנת התנדבות בקהילה"חשש כי הפעלת 

בישראל לרעיון  לאור התנגדותם של חלק ממנהיגי האוכלוסייה הערבית ,זאת". הלאומי שירות"שלה ל

מודל גיבוש בעת בחשבון הובא נושא זה . לאומי-שיתוף אזרחי ישראל הערבים בשירות האזרחי

צא לדרך רק לאחר הצגת מטרות התכנית תהוחלט כי התכנית ו ,ווהטמעת והפעלת, ההתנדבות

הבהרת ייחודיותה כתכנית שאינה קשורה  ,)וראש אגף חינוך ייהראש העירכולל ( למנהיגי היישוב

, למרות זאת. ושיתופם של שירותים רלוונטיים בקהילה באמצעות ועדות היגוי" שירות הלאומי"ל

בדה שהתכנית העּו .בעיקר במודל ביישוב הדרוזי ,יים בנושא זהעלו קש, לאורך כל פעילות התכנית

יצרה דילמה בקרב , נותנת חסות למתנדבות השירות הלאומיה, ל"ש נהנתה מתמיכה של עמותת

 ישוב זה בתום שנת פעילותילסגירתה בואף , השותפים שגרמה להחלשת הקשר בינם לבין התכנית

 .ולא התנדבות ,תכנית מנהיגות זוהי השכן במהות, במודל המנהיגות היו פחות קשיים בהטמעה. אחת

ספקות , מספר אנשי השירותים אצלהתעוררו גם שם  ,והשיווק השונההזהירות אף -עלש ,יש לציין

  ".שירות הלאומי"קיים קשר בינה לשמא אופי התכנית ותהיות באשר ל

  ישראל וינט'ג-אלכא התפקיד של/ המעורבות. 2

הדרכה ותמיכה מקצועית  וינט ישראל'ג-אלכאותנת נהערבי  מגזרבהתכנית בכל המודלים של פעילות 

 - " פורום מנהלים"רכזים להפעלת התכנית ביישובים ו תהכשר - "קורס רכזים": מפעיליםלארגונים ה

, וינט ישראל'ג-אלכא, כמו כן. מודלים השוניםהמשותפים למנהלי הפורום להעלאת נושאים ודילמות 

, "שנת התנדבות בקהילה"צעירים במסגרת לפיתחו את תכנית הלימודים , בשיתוף עם עמותות נוספות

תכנית  ,"בניית תמונת עתיד" ,העצמה אזרחית לקבוצות התנדבות תכנית, "אזרחות פעילה": הכוללת

  .נוספות תכניותו או הלימודים/של המשתתפים לגבי עולם העבודה ו הבנת ההלהרחב

   במודלים המשתתפים של אישיים מאפיינים. 3

יועד  המנהיגות שמודלאף -על ,תזא, )מלבד בן אחד במודל המנהיגות(צעירות  20-מודל פעלו כ כלב

עלה כי כל הצעירות בשני משתתפים שאלון למן ה). נושא שעלה כקושי שיווקי(ושווק גם לבנים 

בדיקה  ,כמו כן. תעודת בגרות מלאהיש  לרובןשעיוני או מקיף ו ת ספרב בבי"המודלים סיימו כיתה י

ללמוד במוסד להשכלה מתכננות  ,מלבד צעירה אחת ביישוב הדרוזי ,של תכניות לעתיד העלתה כי כולן

. חזקההצעירים היעד של התכנית שהיא קבוצת העולה בקנה אחד עם אוכלוסיית זה ממצא  .גבוהה

נמצא גם כי כמעט כולן מודל המנהיגות ב .עלה כי לכל המשתתפות ישנו רקע בהתנדבות ,בהתאמה

   .ותבעלות רקע בהשתתפות בתכניות מנהיג

האב  ,במרבית המשפחות: חזקה אוכלוסייההמאפיינים המשפחתיים של הצעירות מעידים אף הם על 

 ,כמדד למצב כלכלי ולמודרניזציה, כמו כן. תיכונית-לרוב האבות יש השכלה תיכונית או עלועובד 

, ה רכבכולן דיווחו שיש ברשות המשפח ,בשני המודלים .מכונית ומחשב בביתאם יש הנשאלו הצעירות 

ממצא , )דיווחו על כך ,שענו על השאלון 17מתוך  ,16ביישוב הדרוזי (הערבית גם לכולן יש מחשב בעיר ו

ל אהר(' ט- 'בכיתות והערביים שעולה בקנה אחד עם מידע הקיים בנוגע לאוכלוסיית כלל התלמידים 

  )2009, ואחרים
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מעבר , הבנותשל פעילות הרוב  ,בשני המודלים ,בחינה של דפוסי בילוי שעות פנאי העלתה כי

בדידות או תחושה של  הניכרלא  ,יחד עם זאת .מתרחשת בין כותלי הבית ,להשתתפותן בתכנית

  . בקרב הצעירות בשני המודלים מחסור בחיי חברה

  בתכנית הפעילות דפוסי. 4

   ההתנסות/ההתנדבות. א
 בשני המודלים התקיים  :במילוי תפקידן ןיוליוּו ןהדרכת ,הצעירות לקראת כניסתן לתפקיד הכנת

הכנה לקראת ו כלל תיאום ציפיותהתהליך . תהליך של הכנת הצעירות לקראת כניסתן לתפקיד

 הכיתבערכה הכשרה ספציפית לעבודת הסייעת מודל ההתנדבות נב. תפקידפעילות בארגון והה

מודל המנהיגות ב .הגיל הרךהפסיכולוגיה של הרצאות בנושאים שונים בתחום החינוך ו בגן וניתנוו

הסבר על והעבודה בארגון , אתיקה של ארגונים: ניתנו לצעירות יחידות לימוד בנושאים כגון

  . תהליך בניית פרויקט

דילמות , קשייםלגבי מודל ההתנדבות הדרכה שוטפת מדי שבוע בעברו המשתתפות  ,במהלך השנה

ניתנה הדרכה קבוצתית גם במודל המנהיגות . בעבודתן בגנים ובכיתותמם התמודדות עִ הודרכי 

תהליכי עבודה בארגון ל, לתהליך בניית הפרויקט האישיהוקדשו המפגשים  .פעם בשבועיים

  . וכדומה

  בהם נתקלו הצעירות בארגונים ש הקשיים :ארגוניים בתהליך העבודה של המשתתפותקשיים

. הטמעה התכנית בארגוןמספקת של הארגונים לקראת הקליטה ו-בלתיחלקם מהכנה בנבעו 

הן בידי צעירות במודל ההתנדבות דיווחו שלא התקבלו בסבר פנים יפות בחלק מבתי הספר ה

הורי התלמידים שרצו להבין את מהות תפקידן והגיבו בזלזול לנושא בידי ן ההמורים והעובדים ו

אופי תפקיד הנשא  ,מכיוון שלא הוגדר באופן ברור תפקיד המתנדבת בכיתה, בנוסף. ההתנדבות

לדרישות גם יחד באשר צעירות המורות והבלבול ומבוכה בקרב לעתים שונה בכל כיתה ויצר 

 . התפקיד

ככוח עזר ן העדיפו לשלב ותמנהלי מסגרות בהם שולבו הצעירמחלק במודל המנהיגות עלה כי 

 התבקשו ותפרויקט האישי שהצעירפני מימוש ה-בה חסר להם כוח אדם עלשבפעילות קיימת 

    .לבנות

  פעילות הצעירות בשני המודלים התאפיינה בהיעדרויות תכופות :ותמצד המשתתפקשיים, 

בשני המודלים נשרו בשנת הפעילות הראשונה , בנוסף. התופעההתמודד עם התקשו לוהרכזים 

הללו  הצעירות. )בשני המודלים 40%-כ תהמהוו ,םשניהבשמונה (מספר לא מבוטל של צעירות 

 . עזבו ברוב המקרים את התכנית לטובת עבודה בשכר

 .קשיים נוספים היו חוסר שביעות רצון של הצעירות מהתפקידים שמילאו במסגרת הארגונים

בבתי הספר בסיוע רובה ככולה הפעילות התמקדה בו ש, נושא זה עלה בעיקר במודל ההתנדבות

  . ובגני הילדים
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   הלימודים תכנית. ב
, בתחומי אזרחות ומנהיגות תשע שעות שבועיות, כאמור, כוללת ני המודליםבשתכנית הלימודים 

וכן דינמיקה , בתכנית ותהמשתתפ ותשל הצעיר ןבניית תמונת עתיד העוזרת בגיבוש חשיבה על עתיד

  . אישיתהזהות לאישית והקבוצתית שנועדה לתרום למודעות 

התנדבות הופעלה התכנית במסגרת יום במודל ה. מתכונת שונהבכל מודל הופעלה תכנית הלימודים ב

משום שלפי התכנון היה רכז התכנית , ניתנו באופן חלקי םהתכני, יחד עם זאת .לימודים אחד בשבוע

, םהרכז לא קיבל הכשרה מספקת על התכני, כמו כן. אך לא עשה כן בשל עומס עבודתו, צריך ללמד

האיתור של מנחים אלה נמשך מעבר לזמן תהליך . והיה צורך במנחים חיצוניים להכשרת המתנדבות

  .לא כל התכנים הועברו למתנדבות, ועל כן, המתוכנן

יום הלימודים . שעות בכל יום 4.5במסגרת של יומיים בני הופעלה תכנית הלימודים במודל המנהיגות 

יבים פעילויות שהוקצו לרכוכלל ) תוצר של תהליך בנייה שנמשך שנתיים(מובנה פי סדר יום -התנהל על

נושאי התנדבות והדרכה מקצועית , "אזרחות פעילה", "בניית תמונת עתיד" :השונים של התכנית

מערכי ו הרכזים את יעדת ,במקביל להעברת תכנית הלימודים ,שנת הפעילות הראשונהב. שוטפת

 ,בעיקר בנוגע לתרבות הערבית ,עיבוי החומרים הראשונייםעמלו על , וכן, ההדרכות וביצוע ההדרכות

אפשר התמצאות בחומר הלימוד  ועיבוי החומר תהליך תיעוד זה. וינט ישראל'ג-ידי אלכא- שניתנו על

   . ולמידה מניסיון קודם בעיקר במצבים של חילופי כוח אדם בקרב הרכזים

  הרכז עבודת. ג
  :בשלושה נתיבים עיקריים התנהלהעבודת הרכז 

  וליווי ופיקוח על תהליך  ,בתכנית הלימודיםהדרכה והכשרה  :שכללה קבוצת הצעירות עםעבודה

  ; התנסות בארגונים/ההתנדבות

 ליווי ופיקוח על תהליך הקליטה והפעילות של הצעירות במסגרת  - בקהילה עבודה מול ארגונים

  ; הארגון

 ועדת ההיגוי של התכנית ביישובוהשותפים ב עבודה מול שירותים קהילתיים .  

עובדים עם מנהלת הבמודל המנהיגות פועלים שלושה רכזים . במודל ההתנדבות גויס רכז אחד

בכל אחד שהתעוררו המספר השונה של רכזים בכל מודל פעילות הכתיב גם את הקשיים  .התכנית

בין הוא התקשה מאוד לתמרן ו ,הרכז עומס רב בעבודהוטל על הבמודל ההתנדבות . מהמודלים

לחץ במילוי הפחיתה את הרכזים ההפעילות של שלושת , לעומת זאת, במודל המנהיגות. המטלות

לא רצה לנקוט מביניהם איש . הנוצר מול הקבוצה בקשרתחרות בין הרכזים ה אך נוצר ,המטלות

להטיל  קושי ביכולת להתמודד אוהתעורר  ,ומכאן, עם הצעירות בקבוצהבצעדים שיפגעו בקשר 

בהם נדרשו הרכזים להפעיל שאיחורים או היעדרויות של צעירות ובמצבים נוספים על ות סנקצי

במהלך  רכזים הוחלפו פעמיים: כוח האדםהוא תחלופת מודל המנהיגות קושי נוסף שעלה ב. סמכות

ר לאֵת הרב שנדרש כדי הזמן  מנהלת התכנית דיווחו עלהן הן הרכזים ו .השנתיים של פעילות התכנית

  .על הרכזים הנותריםשנוצר עקב כך לחץ ה ועל לתפקיד ורולהכשי רכז
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  התכנית תרומות. 5

הארגונים  או עבור השירותים השותפיםוהן בעבור הצעירות המשתתפות הן ב ,תרומות התכנית נבדקו

  .איינים במחקרודיווחם של כלל המרפי -על ,והקהילה

   עבור הצעירותבתרומות . א
 ,שכן, העבודה עולם של רכות מיומנויותהקניית ב תרומהעל  ווחויד בשני המודלים התכנית רכזי

 מגוון בתוךשל ניהול זמן  מיומנויותוקידמה יצרה סדר יום מובנה  במסגרות תיומי-יוםה העבודה

הן . בעתיד והלימודיות צועיותת המקלחשיבה מודעת יותר לבחירֹו התייחסו הצעירות .משימות היום

ן על דברים האישיות וה יהןונטיות יהןיכולותאותן הן על מדו יבארגונים לשעברו החוויות גם סיפרו כי 

 בשני. אוניברסיטהב בחירת נושא הלימודיםדבר שעשוי לשמש גם בתהליך , שאינן אוהבות לעשות

, פנימה ולהתבונן רגשות להביע למדוהן  :הצעירות של הרגשית הביטוי יכולת שכלול על דווח המודלים

   .הרכזים בתכניתבידי ידי הצעירות עצמן וכן בדבר שדווח 

משמשת מקור שהקבוצה ת הקבוצה ומהעובדה מהקשר שנוצר בין חברֹודווחה  הרב רצון שביעות

מעבר . התנסותב או עולים בהתנדבותהקשיים ודילמות בה ניתן להעלות ושלתמיכה מקצועית 

 פעילות לדפוסי תרומתהועל  אישיתתמיכה מודל התנדבות גם על עיקר בבדווח , לתמיכה המקצועית

  . הצעירות של הפנאי

 בעבודה ניסיון על הצעירות ווחויד ההתנדבות במודל: תרומות ייחודיותדווח על  מהמודלים אחד בכל

 ערבית מנהיגות פתחלמתוקף מטרת התכנית  ,המנהיגות במודל. כאמהות לעתידן כתרומה ילדים עם

 לקשיים האזרחית מודעותלו הערבית הזהות פיתוחלהתייחסו הצעירות לתרומת התכנית  ,קהילתית

 . התכנית במסגרת אליהם שנחשפו חברתיות בעיותלו

  לארגונים ולקהילה , תרומות לשירותים השותפים. ב
אנשי המטה עלו תרומות בשלושה  שלרכזי התכנית ושל , בעלי תפקיד בארגוניםשל  יהםדיווחמ

  : מישורים

. עצם העזרה של הצעירות בפעילות השוטפת של הארגון תרמה לארגון: הארגוני במישור תרומה .1

פשרו חשיבה רעננה צוין במודל המנהיגות כי הפרויקטים החדשים שיזמו הצעירות ִא , בהקשר זה

  .בארגון שבאה לידי ביטוי בחשיבה על אפיקי התפתחות בתחומים המשיקים לפרויקט

הסייעות בגנים (זכו לכוח אדם נוסף שנכנס לארגון  אלה: הארגונים של היעד לאוכלוסיית תרומה .2

כגון קורסי העשרה (ולמתן שירותים נוספים במסגרת הארגונים ) ובכיתות במודל ההתנדבות

 .)דרך הפרויקטים של הצעירות במודל המנהיגות בארגונים

משפחה (הסובבים אותן  שליחס הצעירות דיווחו על שינוי בבשני המודלים  :לקהילה תרומה .3

ואף עידוד לעזוב את התכנית  ,חוסר הבנה או זלזול בהתנדבותןנע מ שינוי זה. להתנדבותן) וחברים

חשיבות ולהכרה בהבנה ל ,)ובמקום זאת למצוא עבודה בשכר(כנס אליה מלכתחילה יאו לא לה

  . רצון של חברים ובני משפחה להתנדב בעצמםלואפילו  ,ההתנדבות
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   פעולה כיווני
   :ושימשו כבסיס לשיפור התכנית מספר כיווני פעולה ומצאי המחקר העלמ

  בתכנית ביישובתומך רעיוני ולוגיסטי תכנון מובנה של מערך ארגוני.  

 הכנה מקיפה יותר של הארגונים לקראת קליטת הצעירות.  

 הרכז יארגון מובנה יותר של תפקיד.  

  לתכנית בניםמשוך גם דרכים לאיתור. 

 מהתכניתועם נשירה יאת דרכי התמודדות עם היעדרויות הצעירות צמ.  

 התנגדות להתנדבות בגלל ההתנגדות בנית להתמודדות עם הסוגיה של ויצירת אסטרטגיה מ

 ."שירות לאומי"ל

ו דיון עורר וינט ישראל'ג-מנהלי התכניות באלכאבפני הממצאים הוצגו בפני ועדות ההיגוי היישוביות ו

  . מסקנות לגבי התכנית ושיפורה תוהסק

 .ומומן בסיועה וינט ישראל'ג-אלכא נערך ביוזמתהמחקר 
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  דברי תודה

   :חובה נעימה היא להודות לכל אלה אשר סייעו לנו בביצוע המחקר על כל שלביו

מידע ה תמותרקבוצות המיקוד ועל ב ןעל השתתפות ,הצעירות בעיר הערבית וביישוב הדרוזילכל 

   .מנקודת מבטן בתכנית ןהשתתפותועל על חוויותיהן  ,ןיהאודותעל  ,באמצעות השאלונים, חשוב

על דפוסי הפעילות בתכנית ועל שיתוף הפעולה בשלבים  סיפקועל המידע ש ,ביישובים לרכזי התכנית

   .השונים של המחקר

  .מחקרעל שיתוף הפעולה בשלבים השונים של התודה מיוחדת  ,למנהלת התכנית בעיר הערבית

  . שהתראיינו וסיפקו מידע חיוני בראיונותאנשי השירותים ביישובים על ל

ם על תמיכת וינט ישראל'ג-אלכאהתכנית ב ימנהלשהיו , חנה לסמן וליונתן אורןאנו מודים גם ל

תודה למוהנד בריקנד , כמו כן. במתן הערות ותובנות על ממצאי המחקרובמהלך ביצוע המחקר 

התכנית והקשר עם הרכזים ומנהלי הפעלת על המידע שנתן על " נדבות נוערהמרכז הישראלי להת"מ

   .בפרט ,זהמחקר נערך  הםעלישהדרוזי וביישוב וביישוב הערבי  ,בכלל, התכניות בכל היישובים

תודה . ל שסייעו לכל אורך הדרך בתמיכה ובעצהימכון ברוקדי-וינט'ג-מאיירסנודה לעמיתינו ב, לבסוף

ם 'לפידא ניג, מסירות ובאחריותשלב השני של המחקר בעבודת השדה בביצוע על בהיר -שירה ריבנאיל

, לטלל דולב ;אלינו במהלך עבודת השדה ועזרה בביצוע ובתרגום קבוצות המיקודשהתלוותה על 

ולמרים  הדרך כל לאורך תמיכההו הליווי על, בתקופת המחקר ולנוער לילדים אנגלברג מרכז תמנהל

  . על הערותיה והארותיה לדוח כיוםלילדים ולנוער  אנגלברגמרכז מנהלת  ,נבות-כהן

  . תודה לכולכם
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  מבוא

 צעיריםל וינט ישראל'ג-אלכא ידי-עלמופעלת ההיא תכנית התנדבות " שנת התנדבות בקהילה"

התכנית . הפטורים משירות צבאי ,בוגרי תיכון וערבים) חילונים וחרדים(יהודים  22-18בני צעירות ול

התכנית , בנוסף. ליצור אלטרנטיבה לצעירים המעוניינים להתנדב ולתרום לקהילת מוצאם ועדהנ

 ,תיכוניים-לעולם התעסוקה והלימודים העלו ,בכלל ,מעבר לחיים בוגריםתקופת משמשת כסוג של 

 ,לגבי העתידהחלטות יית דחלעולם המבוגרים ומבוקרת חשיפה  תמאפשרזו שהייה התקופת  .בפרט

  .החלטות אלהלחשיבה מושכלת בנוגע לזה זמן תוך ניצול 

שעות לימודים  תשעמשעות שבועיות של התנדבות ו 40- מורכבת מ" שנת התנדבות בקהילה"התכנית 

קיימת או קבוצה העבודה ההתנדבותית מתבצעת במסגרת קבוצה . בשבוע המרוכזות ביום בשבוע

בקהילה הדתית (בקהילת המוצא של קבוצת המתנדבים מתבצעת העבודה . זושגובשה במיוחד למטרה 

צעיר השל  ה אישיתחלק מתהליך של העצממהווה יום הלימודים  .)ביישוב או בשכונה, או האתנית

  . שלו אזרחיתהחברתית והמודעות ההגברת להוא נועד לסייע והתכנית  בתחום עבודתו במסגרת

  :מוגדרות מספר מטרות ,וינט ישראל'ג-אלכאבה מייסדי כתבוש ,תכניתברציונל ה

 ותחומי , צעיריםשנת ההתנדבות היא שנת תרומה לקהילת המוצא של ה :תרומה לקהילת המוצא

 .לתפיסתהפי -ועלרכי הקהילה ופי צ-הפעילות מוגדרים על

 בתנאים מוגנים יםבוגר םבחיי צעירבפעילות מתנסה ה :תרומה למתנדב . 

 הקהילה ידי-עלמוכרת הצעירים  שלשנת ההתנדבות : לגיטימיות והכרה . 

 שילובם בחברה תורם לחיזוק . יהיו אזרחים פעילים ותורמים בחברה תכניתהבוגרי  :חוסן אזרחי

 .ם בחברהיהכוחות הדמוקרטי

שני יישובים התכנית ביישום את לבחון , וינט ישראל'ג-אלכאלבקשת , במסגרת ההערכה הוחלט

במחקר הנוכחי הוערכו שני . לקראת הרחבתה לקבוצות נוספות היתוחכבסיס להמשך פ ערביים

  : מודלים שונים בשני יישובים

 צעירות  20ישוב זה כלל יבהמודל  .2007-2006 השנים במהלךדרוזי יישוב קבוצה במודל שהופעל ב

 .1")ההתנדבות מודל: "להלן( ח עזר למורות ולגננותושהתנדבו בבתי ספר יסודיים ובגנים ככ

  פיתוח מנהיגות כלל מודל זה . 2008-2007והוערך במהלך השנים , הופעל בעיר ערביתשמודל

  .2")מנהיגות מודל: "להלן( קהילתית לצעירים בחברה הערבית

בטים ינבדקו ה מודללגבי כל  .שני היישוביםבהמודלים הערכת את ממצאי המחקר לדוח זה מסכם 

שביעות רצון קשיים ואתגרים ו, עבודההתהליכי , המשתתפיםת יאוכלוסימאפייני  :ובהפעלתשונים 

על נפרדים ממצאים ומסקנות . עבור הקהילהבעבורם ובותרומותיה  את התכנית והערכה של הצעירים

                                                   
 תמיכה חוסר בשל ובעיקר, שונות מסיבות והופסק אחתשמודל ההתנדבות הופעל במשך שנה , לציין ראוי 1

 .הרשות מצד
ההמשכיות של מודל זה והעובדה . השלישית השנה זואלו  שורותכתיבת  בעת לפעולהמנהיגות ממשיך  מודל 2

  .פועל הוא שבהןשל שינוי והתפתחות בשנתיים  פרספקטיבה מקנהשהגענו להעריכו בשנתו השנייה 
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 מוסוכו וינט ישראל'ג-אלכאמנהלי לו ביישוב הועברו למנהלי התכנית מודלים של התכניתמה דכל אח

תוך דגש על  ,מודליםי הנמהערכת ש מצאיםעיקרי המיוצגו דוח הנוכחי ב .לכל מודל נפרדיםבדוחות 

הערך המוסף של בחינה מסוג זה הוא . "שנת התנדבות בקהילה"של ה יהמטריתחת  סוגיות משותפות

 תהערביבחברה ועם צעירים  ,בכלל ,דרכי עבודה עם צעיריםלבאשר תובנות האפשרות להשיג 

    .בפרט ,והדרוזית

   לבגרות מהתבגרות המעבר. 1
עזיבה מ: ברמת הפרט בתחומי חיים שוניםהדרגתיים לבגרות כולל מספר שינויים  מהתבגרותהמעבר 

. ועד להורותכניסה למערכת של זוגיות קבועה ויציבה מ ,של בית ההורים ועד למעבר למגורים קבועים

 היזו, ובמישור התעסוקתי ,אקדמית או מקצועיתתקופה של רכישת השכלה  היזו, במישור הלימודי

המעבר לבגרות דורש שליטה במיומנויות  ,כמו כן .השמה בעבודה במשרה משמעותיתתקופה של 

- מיומנויות בין, ניהול תקציב אישי, מיומנויות של חיפוש עבודה ומגורים :כגון, לניהול חיים בוגרים

 .תקיןפיזי ונפשי אחריות על שמירת מצב בריאותי ואישיות 

הוא ארוך  :מבעבר למורכב יותרהשנים האחרונות  שלושיםבמעבר מהתבגרות לבגרות הפך תהליך ה

בו צעירים עוזבים את בית ההורים ויוצרים שהגיל נדחה , מכיוון שלצורך רכישת השכלה, יותר

מסמנים הפי סדר סטנדרטי ומקובל של אירועים -עלינו פועל יותר הוא א, בנוסף .משפחה משלהם

 ,כיום ,הורותלנישואין ובמקביל לעזיבת בית ההורים התרחשה  אם בעבר ,למשלך כ .מעבר לבגרות

אינם עוזבים את בית הוריהם עד גיל שצעירים  יש .צעירים משלבים לימודים עם עבודה והורות

 ויכול כל אחד צריךכזה מצב ב. יםכלכלימטעמים מאוחר יחסית או עוזבים וחוזרים לבית ההורים 

העבודות הזמניות , חום המגוריםתפריט האפשרויות המגוון הקיים בתפי -על לעצב לעצמו את המסלול

  .)Shanahan, 2000 ;Furstenberg, et al., 2004( והקמת משפחה

לתקופה מובנית בחיים המהווה ) אוסף מצבים זמניים(מתקופת ביניים אפוא המעבר לבגרות הפך 

שהיו מההתנסויות מושפעת המדובר בתקופה , במילים אחרות. פרטחלק אינטגרלי מהביוגרפיה של ה

 ,Shanahan ( כמבוגר ועל המשך חיי יעוהיא גם בעלת פוטנציאל להשפ ,גיל ההתבגרותב לצעיר

2000; Setterster, Furstenber & Rumbaut, 2004.(   

  מסגרות הנותנות תמיכה במעבר לבגרות 1.1

הספרות . ופורמליות פורמליות-בלתינוער וצעירים יכולים לקבל תמיכה במעבר לבגרות ממסגרות  בני

עוזרת  זובמעורבות בני נוער בקהילה מציינת כי פעילות ווולונטרית  פורמלית-בלתיהעוסקת בפעילות 

 חייםלמתבגר לגבש את זהותו העצמית ומשמשת כלי להוכחת היכולת לקבל על עצמו משימות 

מדווחים על מגוון רחב מאוד של ) 1995( Quinnידי -עלשנסקרו  מחקרים). 1988, אדם צור(ריות ואח

יכולת להסתגל ולהתאים את : תרומות של התכניות מסוג זה להתפתחות האישית של המשתתפים בהן

 ,Hamilton & Feuzel(שיפור במיומנויות חברתיות ; )1988, צור אדם(עצמם טוב יותר למצבים חדשים 

1988; Newman & Rutter, 1983( ; יכולת לעבוד עם אחרים)1986,ACTION( ;ביטחון ; יכולת לתקשר

לרכוש מיומנויות מעולם  להםהשתתפות בפעילות מסוג זה מאפשרת , כמו כן). 1988, צור אדם(עצמי 
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השלמת מהימנות ויכולת להיות פעיל במשימה משלבי התכנון ועד , התמדה, דייקנות: כגון, העבודה

  ).Harrison, 1987(הביצוע 

מסגרת  ,לדוגמה. הכנה לעולם המבוגריםלגם מסגרות פורמליות יכולות לשמש מקור ללמידה ו

, מחויבותיכולה ללמד את בני הנוער , מעבר למטרה המרכזית שלה להקנות השכלה, הלימודים

   .קבלת משימות ומילוין, אחריות

  זיתוהדרו חברה הערביתבהמעבר לבגרות  1.2

. להקשות על המעבר לבגרות לוליםעה, חודיים להיימספר תהליכים  מתרחשיםבחברה הערבית 

נדרשים בני , עם סיום לימודי התיכון ,18מכיוון שכבר בגיל  ,המעבר לבגרות הוא חד ומהיר זובחברה 

בחשבון שינויים בערכים להביא יש , בנוסף .עבודה או/ותיכוניים -נוער לבחור מסלולים ללימודים עלה

החברה הערבית עוברת  :עשויים אף הם להשפיע על תהליכי המעבר לבגרותהשעוברת החברה הערבית 

במקום שלעתים מתנגשים ם הפנמת ערכים מודרניים שניההכוללים , עיורתהליכים של מודרניזציה ו

של מודרניזציה תמורות אלה . )1994 ,יחיא-'חאג( נורמות מסורתיות ששלטו לאורך זמן בחברה זו עם

 ,בכלל ,הערבית באוכלוסייהדפוסי צריכת השירותים על העדפות והעל  ,צרכיםהעל  ותשפיעמר ועיּו

שתפיסתם את תהליך ההתבגרות ושאיפותיהם לגבי  ,צעירים אלה. בפרט, ערבים ושל בני נוער וצעירים

 ,)1994(יחיא -'חאגלפי . פער הדורות עלצורך לגשר חשים  ,מאלו של הוריהםיותר ויותר העתיד שונות 

פורמליות שיהוו מקור לתמיכה -בלתיבחברה זו עולה ביתר שאת חשיבותם של שירותים ומסגרות 

   .תוך שמירה על ערכים תרבותיים מרכזיים, ולסיוע בהתמודדות עם תהליכי שינוי והתבגרות

   "שנת התנדבות בקהילה"התכנית . 2

במגזר הן  ,מודלים שונים "שנת התנדבות בקהילה"במסגרת התכנית  פעלו 2008-2004השנים בין 

ביישובים המודלים פעלו  הערביבמגזר . )מודלים שלושה( היהודיבמגזר הן ו) מודלים תשעה(הערבי 

   :האלה

 למתנסים והחברה ירכאס "מתנ בשיתוף ,ירכא .1

  טופולהבשיתוף עמותת אל , נצרת .2

  ס "בשותפות עם המתנ, מרר .3

  )יק'אג(בשותפות עם מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום , הבדווית והפזורה שבע באר .4

  "קהילה בונים אזרחים"בשיתוף , לוד .5

  אלון ועמותתס "המתנ בשיתוף, זרקה-יסר א'ג .6

  אלון עמותת בשיתוף, כרמל עיר .7

 בשיתוף עמותת אלון, יפו .8

 ]עמר–אלעמותת [ בשיתוף, נין'סח .9
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   :משני סוגים מודליםלפי , לאומי שירות של קבוצות פעלו היהודי במגזר

 נתניה לפיתוח והעמותה נתניה עירייתבשיתוף ( בנתניה שהוקמה בסיכוןנערות  קבוצת שתי .1

כלל  בדרךאלה נערות  .)עמי ובת" מניפה"בשיתוף ( ובירושלים) עמי בת התנדבותי לאומי ושירות

 . וליווי הכוונה יותר הרבה כללה איתן הפעילות לכןו, הלאומי השירות בתכנית משתלבות היו לא

 בקומונה חייםה צעירים של גרעיןזהו . בשיתוף עם החברה להגנת הטבע, בירושלים" דבש" גרעין .2

 .בעיר פריפריאליות שכונות במספר עירוני וטבע קהילה של ערכים ומקדמים משותפת

  :ותשונפותחו והופקו תכניות הדרכה , "שנת התנדבות בקהילה"במסגרת 

 " מתנדבים בני נוערהעצמה ומודעות אזרחית לתכנית שנועדה לעודד  - "פעילהאזרחות. 

 "עולם את הבנתם הרחבת במיועדת לעזור לצעירים בפיתוח ותכנית ה - "בניית תמונת עתיד

 . והכנתם לקראת שלבי קבלת החלטות בנושאים אלה, או הלימודים/העבודה ו

 
שעוברים הצעירים במסגרת  תכנית הלימודיםהשונים בפעלו במסגרת המודלים ותכניות אלה נוסו וה

  . )1.7הללו בפרק  תכניותההרחבה על  אור( התכנית

 לארגונים מקצועית ותמיכה הדרכה ישראל וינט'ג-אלכאהמודלים של פעילות התכנית נותן  בכל

זירה  משמש הפורום. התכנית מנהלי של ופורום התכנית לרכזי הכשרה קורס באמצעות, המפעילים

מנהלי הארגונים הפועלים  כלבו  משתתפים. להעלאת נושאים ודילמות משותפים במודלים השונים

 התכנית מנהלי של משותפת ביוזמה נוצר הפורום. הערביים ביישובים" שנת התנדבות"במסגרות 

 והצרכים האתגרים עם להתמודדות זירהליצור  כדי ,הארגונים מנהלי ושלישראל וינט 'ג-אלכאב

מקצועית  זירההמהותיים והניהוליים של הפעלת התכניות במהלך השנה וכדי ליצור , התפעוליים

הפורום . ערביים נוספים ביישובים דומות תכניות לביצוע והיכולת הרעיון ולהטמעת להפצהוארגונית 

בשנת הפעילות השנייה הושם דגש נרחב על נושא גיוס . מתכנס אחת לחודשיים למשך חצי יום

 שבהכרתנושא אחר שעלה במסגרת הפורום הוא החשיבות . תחום זהבתוך שילוב מומחה , יםמשאב

, אחר באזור התארח הפורום שלמפגש  כל, ואכן. בארץ שונים באזוריםהשונים של התכנית  המודלים

 בסיוע, תמיכה פרטניתזוכים ל יש לציין גם כי רכזי התכנית ומנהליה. המקומי היישובי הצוות אצל

- לאלכא שותפים והי המרכז עובדי. "נוער להתנדבות הישראלי המרכז" של המקצועיים יםהמשאב

  .ויישומה התכנית בהפעלת ההתנדבות היבטי בגיבוש ישראל וינט'ג

   מערך המחקר

  מטרות ההערכה. 1
  : הערכה שלוש מטרות עיקריותמחקר הל

  ; לשיפור התכנית כולהום לשיפורכבסיס  שני המודליםשל  הפעולהדרכי על עקרונות והמוד על לל .1

  ;מודלים השונים של התכניתהמשתתפים ב הצעיריםלאפיין את  .2
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הם  םהבשלארגונים וליישוב , למשתתפים מודלים השונים של התכניתלבחון את התרומה של ה .3

   .מתקיימים

  : מוקדים הבאיםלההערכה התייחסה 

תגובות , ומניעים להצטרפות לתכניתסיבות , מאפיינים אישיים בסיסיים: המשתתפים פרופיל .1

   .ציפיות מהתכניתו הסביבה הקרובה להצטרפות

נוי בתחומים שילפור ושביעות רצון והצעות לשי, קשיים, נקודות חוזק: התכניות של הפעלה דרכי .2

היערכות מסגרות ; תהליך הבחירה של תחומי פעילות בקהילה; גיוס קבוצת הצעירים: הבאים

הפעלת יום ; צעיריםלקליטת ה )ל המנהיגותדבמוכפי שמכונה  ,"תהתנסו"או (ההתנדבות 

רכיבים שונים ומשהופעלה ביישובם ת התכניוהמדריכים מצעירים שביעות הרצון של ה, הלימודים

  . פעילות בארגוניםבו הכשרהב

תרומות את  צעיריםתפיסת ה :שבה הם מתנדביםולקהילה  למשתתפיםהתכנית  תרומות .3

; התנסותם בפועללצעירים מידת ההתאמה בין ציפיות ה; עבור הקהילהבעבורם ובהתכנית 

 .ולמשתתפים ת לקהילהאנשי מפתח בקהילה את תרומת התכניו תפיסת

  המחקרמערך . 2
  : 3בשני מועדיםכללה איסוף מידע  יםביישוב "שנת התנדבות בקהילה" תכניתהערכת שני המודלים של 

מניעים על , תכניותכלפי הראשוניות נאסף מידע על עמדות בתחילת שנת הפעילות : ראשון שלב .1

תגובת הסביבה הקרובה של ועל , להשתתפותההנעה ו תכניותציפיות מהעל , לתכניות להצטרפות

  . תכניותלהשתתפותם ב) חברים, הורים(המשתתפים 

 אסף מידע על מידת ההתאמה בין ציפיותיהם של המשתתפיםנ תכניתסמוך לסיום ה :שני שלב .2

והתאמתם  התנסות/ההתנדבות תוהשתלבותם של המשתתפים במסגרעל ; בין התנסותם בפועלל

בקהילה שמעוררת התכנית העניין על ; לתחומי העניין שלהם התנסותה/של תחומי ההתנדבות

; הםמהיחס שקיבלו בפעילותם בארגונים ושביעות הרצון של המשתתפים מעל ; בה הם פועליםש

  .הלימודים על כל רכיביה תכניתהערכת ועל ; הערכת העבודה של הרכזיםעל 

  : )'ראו נספח א( מידע המידע נאסף ממספר מקורות

 בשני שלבי המחקר  נו פנים אל פניםרואיי - ביישובים התכנית ירכז 

 רואיינו במסגרת שתי קבוצות מיקוד בשני המועדים ובשאלון למילוי עצמי על  -צעירים ה

 אישיים בסיסיים מאפיינים 

 רואיינו פנים אל פנים בשלב השני  אנשי מפתח בקהילה שהיו מעורבים בהחלטה להצטרף לתכנית

  של המחקר

 הבדיקה שלבירואיינו פנים אל פנים בשני  - וינט ישראל'ג-אלכאמנהלי התכנית ב  
                                                   

) 'שלב א( 2006היו במאי  בדיקהמועדי ה. המודל ביישוב הדרוזי נבדק בשנת הפעילות הראשונה שלו 3
שנה ב). 2006-2007(ז "לראשונה בשנת הלימודים תשסהמודל בעיר הערבית הופעל  .)'שלב ב( 2007ובפברואר 

  ).'שלב ב( 2008יולי - וביוני) 'שלב א( 2007מועדי הבדיקה היו באוקטובר , הערכההנערכה  תכניתיה של היהשנ
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 רואיין פנים אל פנים  - "המרכז הישראלי להתנדבות נוער"מטעם תכנית המלווה המקצועי של ה

 הבדיקה שלביבשני 

 פניםפנים אל  רואיינו - מארגונים שקלטו את הצעירים יםבעלי תפקיד.  

המרכז הישראלי "בבמסמך שנכתב השתמשנו  ,הערכה של הפעלת התכניתהבמסגרת הניתוח ו, כמו כן

וח והטמעת נכתב כמדריך להמשך פיתהמסמך . פעולה ויישום התכניתהעל דרכי  "להתנדבות נוער

כולל המסמך . פנימי בשלבי כתיבה ראשונייםמסמך כלידינו אותו קיבלנו ו ,התכנית ביישובים השונים

דרכי הפעולה בשלבי ההכנה והיישום מידע  ,וכן ,תיאור התכנית, יהומטרותהתכנית מידע על רציונל 

וינט ישראל 'ג- אלכאהמיטביות לתפיסת דרכי ההפעלה עמוד על לנו ל ִאפשרהמסמך . של התכנית

, במודלים השוניםמן כך ניתן היה לבדוק את יישו". המרכז הישראלי להתנדבות נוער" לתפיסתו

מודל שכן המסמך נכתב כחלק מהפקת לקחים בדרכי התפעול של , בעיקר במודל המנהיגות

   .ההתנדבות

  ממצאים

   ביישוביםמודלים תיאור ה. 1
אף על . וינט ישראל'ג-אלכאשל " שנת התנדבות בקהילה"ת ת מטריית התכניתח יםפועלמודלים י הנש

ולהבדלים דמיון לתוך התייחסות  ,כל אחד מהמודליםלהלן יוצג תיאור . הם שונים זה מזה, פי כן

  .םניהבי

  המודלים ביישוביםהרקע לפיתוח  1.1

הבחירה ביישוב . החלה התכנית לפעול במלואהבהם שהיה אחד היישובים הראשונים  היישוב הדרוזי

תכנית כוללנית שבחרה . 4םיליישובים דרוזי וינט ישראל'ג-אלכאשל " אברט"נבעה מתפיסה של תכנית 

ים שונים ייישובים דרוזעם מגעים התנהלו , לאחר מכן. נוערבקרב ה התנדבות נושאלקדם את הגם 

התקבלה  אחדיישוב רק ב". שנת התנדבות בקהילה"את התכנית בהם ת האפשרות להפעיל לבחינ

חשיבות הוא נבחר לאור ו, חינוך על תמיכה בתכניתהראש אגף ושל פה של ראש הרשות -הצהרה בעל

  . הצלחת התכניתלשל בעלי התפקיד אלה  תםתמיכ

מנהלת  ידיב וככול ורוב מודל המנהיגותגובש בעיר הערבית , מודל ההתנדבות ביישוב הדרוזיבניגוד ל

מנהיגות והדגש העל שהושם הדגש הרב חרף  .המפעילה העמותהמנהלת כגם המשמשת התכנית 

שנכון יהיה לכלול תכנית זו  וינט ישראל'ג-אלכאהוחלט ב, התנדבות בקהילהשניתן להמועט יחסית 

  : מתארת זאת אחת המנהלות ברמת המטה ."שנת התנדבות בקהילה"תחת מטריית 

לקיחת , כולנו מדברים על שינוי חברתי ,בעומק של הדברים ,שבסופו של דבראני חושבת "
 ,אמנם אלו אלמנטים של מנהיגות. הכרת הקהילה שלו, התפתחות של הפרט, למידה, אחריות

  " .אני חושבת שהתוצרים או ההתכוונות מאוד דומים ,אבל ,ואנחנו פחות מדברים בשפה הזו

                                                   
ות שיפור הישגים בבחינ: אשר עובדת בשלושה צירים מרכזיים, תכנית הפועלת בכל היישובים הדרוזים 4

 .קידום נוער וצעירים וקידום נשים ותעסוקת נשים, יסודית-הבגרות במערכת החינוך העל
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תכניות בחברה הערבית ה לגבישעלו בקרב מתכנני התכנית יש לציין כי אחד הקשיים והחששות 

בקרב אליה תנגדות ההולתכנית של שירות לאומי  של התכנית רביםהדמיון הי וקו והיוהדרוזית 

זה באמצעות להתמודד עם קושי ניסו מנהלי התכנית ומפתחיה  5.מנהיגי האוכלוסייה הערבית בישראל

. בעלי תפקיד רלוונטי לתכנית ביישובשהם י מתנגדים בפנם צגתהבלטת ההבדלים בין התכניות וה

שנת התנדבות ", הדמיון בין התכניות בתהליך ההתנדבות אף-עלש ,התמקדו בעובדהההסברים 

אקראית הצעיר ולא לקהילה של  המוצא לקהילת ולתרומהמאפשרת אפיקים להתנדבות " בקהילה

. על קשייה וצרכיה ולפתח מודעות אזרחית, ללמוד על קהילתו הצעיר יכול ,כךו. אליה מקצים אותוש

על דגש רב  מושםמשום שזאת , ולא ביחידים, התנדבות קבוצתב שמדוברדגש נוסף ניתן לעובדה 

שונה מהשירות הלאומי גם " שנת התנדבות בקהילה"תכנית . שלה הדינמיקהעבודה הקבוצתית וה

מעבר לנושאי ההתנדבות וההדרכה  ,ןבהשות תשע שעות שבועיבת תכנית הלימודים הענפה ב

. אזרחיתהאישית והמודעות ההגברת ובנושאים הקשורים בהעצמה התכנית כוללת גם  ,המקצועית

תכנון עתידו בתחומי לימודים גבוהים בולעזור לו בחשיבה ולמקד את הצעיר נועדו תכנים אלה 

 . ועבודה

  בשני המודלים  וינט ישראל'ג-אלכאתפקידה של  1.2

על דרכי פעולה ויישום התכנית ישנה התייחסות לכך " המרכז הישראלי להתנדבות נוער"במסמך של 

 דרכי, התכנית הפעלת לדרכי המקצועית הסמכות"שיהווה " על מפעיל-ארגון"שהתכנית תעבוד תחת 
במתכונת , בשלבים הראשונים. "השותפים לגופים המקצועי הידע והנחלת השונים ביישובים הטמעתה

- הנחת היסוד של התכנית פי-על, עד אשר, העל-לתפקד כארגון אמורוינט ישראל 'ג-אלכא, ניסיוניתה

  .ידה-מוסדות המדינה ותופעל על ידי-עלך לתכנית לאומית אשר תאומץ בסופו של יום והיא תהפ

במודל  .שונה ממודל אחד למשנהו םבשלבי הפיתוח והפעלתלמודלים  וינט ישראל'ג-אלכאבין קשר ה

הבכיר כארגון היוזם והאחראי  וינט ישראל'ג-אלכא השימש, במתכונת ניסיוניתשפעלה , ההתנדבות

איתור רכז ועזרה ביצירת קבוצת מתנדבות דרך , גיוס משאביםב החל: על כל חלקיה, לקיומהביותר 

על ות אחרי העמותה המפעילהלקחה כאמור , במודל המנהיגות, מנגד. הקבוצה והרכז תהדרכב כלהו

בתחום הליווי והתמיכה יותר וינט ישראל 'ג-אלכאהיה תפקידה של  ,לכן. ביצוע התכניתעל ניהול וה

, יש לציין. מנהלתהובעיקר  ,תמיכה וליווי צוות העובדיםוהפעלת צוות הרכזים בבהדרכה ווסיוע 

הפועלים תחת ים אחרמודלים לעומת  ,וינט ישראל'ג- אלכאשמודל זה דומה יותר לצורת העבודה של 

   ".שנת התנדבות בקהילה"מטריית 

  כניהוות התכנית מטרות 1.3

בתהליך ההתנדבות הן  ,תרומה למתנדב והעצמתוו תרומה לקהילת המוצאכוללות התכנית מטרות 

  . תהליך הלמידהבוהן 

                                                   
 שירות"ב הערבים ישראל אזרחי שיתוף לרעיון התנגדות מביעים בישראל הערבית האוכלוסייה מנהיגי 5

 מדיניות של תפיסה מתוך והן ל"וצה הביטחון מערכת של כזרוע השירות יתראי מתוך הן, "לאומי- האזרחי
 את נמלא כך ואחר ,זכויות נקבל קודם"ש והדרישה בישראל הערבית האוכלוסייה כלפי ואפליה קיפוח

  ).לאומי האזרחי השירות מנהלת של האינטרנט אתר מתוך" (חובותינו
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 24א כולל וה .ח מנהיגות קהילתית בחברה הערביתתכנית לפיתוכמוגדרים  ומטרותיונהיגות הממודל 

לומדים על , ארגוןהבה הצעירים פועלים בתוך ש - פעילות קהילתית - "התנסות"שעות שבועיות של 

גם תורמים לארגון ולקהילה באמצעות פרויקט אישי שנבנה בשיתוף עם  ,ובמקביל ,דרכי העבודה

  . )1לוח ( שעות שבועיות 40תכנית לימודים בת המודל כולל , כמו כן. הארגון

. שהוצג בתחילת הדוח, "שנת התנדבות בקהילה"מתאים יותר לתיאור תכניות מודל ההתנדבות 

התכנית . הםבקהילת המוצא שללצעירים דרוזים במשך שנה בתכנית התנדבות , כאמור ,מדובר

לוח ( שעות שבועיות של התנדבות ותשע שעות לימודים בשבוע המרוכזות ביום בשבוע 40-מורכבת מ

1(.  

  ההתנדבות ושל מודל המנהיגות יים של מודלעיקרהמאפיינים ה: 1לוח 

  )עיר ערבית(מודל מנהיגות    )יישוב דרוזי(מודל התנדבות   

מטרות התכנית 
  יםעבור הצעירב

לצורך , תכנית התנדבות לצעירים
תרומה בצד  העצמה והתפתחות אישית

  לקהילה 

פיתוח מנהיגות קהילתית בחברה 
העצמה והתפתחות אישית , הערבית

  ותרומה לקהילה 
      

  )ש"ש 40(התנדבות בבתי ספר ובגנים   רכיבי התכנית 
  )שעות שנתיות 40(פעילות קהילתית 

  ) ש"ש 9(תכנית לימודים 

התנסות בפרויקטים  - פעילות קהילתית
  )ש"ש 24(בקהילה 

  )לפי הצורך(חונכות אישית 
  )ש"ש 9(נית לימודים תכ

      
מטרת 

  * התנסות/ההתנדבות
תרומה לקהילה ולארגון על בסיס 

  יישוב ן או הארגוה כיצור
כרות והתנסות של המשתתפים עם יה

תרומה לארגון ; שדות ארגוניים
 ,ולקהילה לפי ראות עיניו של הצעיר

  תוך בחינה של צורכי הארגון
      

  אזרחות פעילה  **תכנית הלימודים
  בניית תמונת עתיד
  דינמיקה קבוצתית

   ההתנדבות במודל התכנית ורכז המנהיגות במודל התכנית מנהלת דיווח פי- על  * 
 -המנהיגות  במודלו, הופעלה במשך יום לימודים אחד ההתנדבות במודל שעות תשעבת  םלימודי תכנית** 

  .יום כל שעות 4.5-ליומיים  במשך
  

  איתורההגדרת אוכלוסיית היעד ודרכי  1.4

בשלבים מאוחרים . כלול בנות ובניםתאוכלוסיית היעד ש בר על כךדּובשלבי התכנון של המודלים 

שבנים , האחד: משני טעמים מקד בבנות בלבדהתל) מודל ההתנדבות(ישוב הדרוזי ביהוחלט , יותר

וסביר להניח שלא יעזבו את , לפרנסת משפחתםלעתים קרובות ל עובדים "שאינם מתגייסים לצה

 תסייעות בבתי ספר ובגנים נחשבבתפקידי ההתנדבות ש, והאחר; מקור פרנסתם לצורך ההתנדבות

השאיפה לצרף בנים  ,מודל המנהיגותב). פי הערכת הרשות המקומית-על(בנות ליותר  תאטרקטיבי

מסיבות דומות לאלה  בתהליך זהקשיים  עלו, עם זאת. זה דוחבעינה גם בעת כתיבת נותרה לתכנית 

, להעצים את משתתפיהנועדה ש ,תכניתה ,מהרכזים לדבריהם של חלק, כמו כן. ל מודל ההתנדבותש
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 לנערותיחסית  חוגם כך בעמדת כנמצאים הלעומת צעירים , עבור צעירותביותר אטרקטיבית נה ִה 

, לקלוט בנים ובנות והי יםהמודלים אמורשני שאף על פי  ,כךו .מעצם היותם גברים בחברה מסורתית

  .6)מודל המנהיגותמלבד צעיר אחד ב(ם השתתפו רק צעירות שניהב ,בפועל

 שסיימו ותשל צעיר "חזקה"אוכלוסייה היותה הוא בשני המודלים מאפיין נוסף של אוכלוסיית היעד 

מודל המנהיגות ב. גבוההבמוסדות להשכלה ללמוד תכניות שיש להן ו 7בגרות את הלימודים עם תעודת

דווקא לאוכלוסייה פנו  ,מכאןו ,קהילתית לפתח מנהיגותמטרה ההדבר תואם את  -בעיר הערבית 

מודל זה בשנבחרו  ותהצעיר, כיום .מודללפחות בשלבים הנוכחיים של התפתחות ה, חזקה יותר

  ). 2פרק ראו (נוער ת בתנועות עם ניסיון רב בהתנדבות וחברּו, בתודעה חברתית מפותחת ותמאופיינ

. בית הספר וראיונות אישיים תהמלצפי -על ותאותרו הצעיר ,בשנת הפעילות הראשונה ,מודליםי הנבש

כלל ל שנעשתה ישירותשיווק לתכנית  ,והוציאו לפועל ,בנומודל המנהיגות בבשנה השנייה של הפעילות 

ואף השתלבו בתהליך  ,יההתכנית לכיתות והסבירו על בוגרותשבמהלכה נכנסו , תלמידי בתי הספר

אישי  ריאיוןעברו אלה , בשני המודליםבמסגרת הסינון של המועמדים . המיון והבחירה של המועמדות

ראוי . מודל ההתנדבותבבנות  20-ו מודל המנהיגותבבנות  19נבחרו , בסופו של דבר .קבוצתית סדנהו

יישובים מ ותכלל גם צעירהמנהיגות מודל , על במסגרת יישוביתשפההתנדבות שבניגוד למודל , לציין

  .שבה הופעל סמוכים לעירה

  עובדיםהצוות  1.5

מודל  .ועדת ההיגוי היישובית של התכנית ידי-עלרכז אחד שגויס לתפקיד  ידיבהופעל ההתנדבות מודל 

גם המשמשת  מנהלת התכניתבניהולה של פועל ה שלושה רכזיםצוות של  ידיבופעל המנהיגות מ

  . מנהלת העמותה המפעילהכ

  תיתקהילפעילות  1.6

. תנדבותתרומה לקהילה באמצעות ה -כן היא כשמה  "שנת התנדבות בקהילה" התכנית, כאמור

שעות שבועיות  40וקדשו ה, התכניתבמסגרת מודלים הפועלים כמו בכלל ה, ההתנדבותבמודל 

לפי בקשת , הצעירות שולבו כסייעות בבתי ספר ובגני חובה. ותהתנדבות בקהילת המוצא של המתנדבל

 24פרק זמן קצר יחסית הוקדש לפעילות זאת וכלל , המנהיגותבמודל . הרשות להתמקד בגיל הרך

אחד . ותשל הצעיר ןמוסדות ציבוריים בקהילת מוצאבשעות שבועיות של פעילות בארגונים ו

שנת "אחרים של הבניגוד למודלים  ,אוהמודל המנהיגות בפעילות הקהילתית המאפיינים של ה

דרכי וללימוד בארגון  ההצעירלהתנסות אלא אמצעי  ,ההתנדבות אינה מטרהש, "התנדבות בקהילה

א ילארגון ולקהילת המוצא באמצעות פרויקט אישי שה מתגם תורהצעירה  ,במקביל .העבודה בו

, כדאי לציין". התנדבות"מונח בולא  ,"התנסות"מכאן השימוש במונח . בשיתוף עם הארגון תמפתח

גם שהן אלא  ,לתרום לארגון ותרוצהן באמצעותו שאת הפרויקט  ותבוחר ותהצעירלא זו בלבד שש

 ןשה "פרופיל קהילתי"זאת באמצעות  ותעוש ןה. בבחירת מקום ההתנסות ותפעיל ותלשותפ ותנחשב

                                                   
 ". ותמתנדב"ו" ותצעיר" במונחיםכגון , נקבה בלשוןנשתמש לאורך הדוח , זאת לאור 6
 50.4%והיו זכאיות לבגרות היה  ב"י כיתה שסיימו) ללא בדוויות(אחוז הערביות , )2007(ז "תשסנתוני  פי- על 7

 . 61.4% היה הדרוזיות בקרב והאחוז
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מתוך תפיסה שבדיקה של הארגונים וצורכיהם ביישוב תאפשר בחירה , יישובםלערוך על  ותמתבקש

  .רכיהולקהילה ולצ ןתעורר את מודעות ,ובד בבד ,התנסותהמושכלת של מקום 

  תכנית הלימודים 1.7

. מופעלת תכנית לימודים בת תשע שעות שבועיות "שנת התנדבות בקהילה"מסגרת תכנית ב, כאמור

 - מודל המנהיגות ניתנה במסגרת יום לימודים אחד בשבוע ובההתנדבות מודל בתכנית הלימודים 

  :דיווחוהמטה מנהלי . אחדשעות כל  4.5במסגרת של יומיים בני 

 היא זו תכנית של מבט נקודת שכן, לתכנית וייחודי מיוחד מאוד דבר הואיום הלימודים "
   ".אלא גם מקבלים ,]בארגונים[לא רק עובדים  ,שהצעירים

התפתחות אישית ואזרחית ב, שהוא עובר תהליך אישי של העצמהעצמו היא אפוא ב צעירלהתרומה 

   .כלים להשתלב בעולם התעסוקהו ידעקבלת וב

  : עיקרייםנושאים נלמדים מספר במסגרת התכנית 

 תכנית  -  ")פעילה אזרחות" - כתובהה תכניתה באמצעות( מנהיגותהו אזרחותה בתחומי כללי ידע

 קשר רחב יותרבההפעילות הקהילתית ולחשוב על שמטרתה לאפשר לקבוצות הצעירים להעשיר 

זהות הדגש רחב לנושא ניתן מודל המנהיגות יש לציין כי ב. של שותפות ומעורבות אזרחית

, שכן, אקטואליה הערביתהבאמצעות שילוב חומרי רקע מתחום התרבות ו ,ערביתהתרבות הו

 ,לכן. הגברת תחושת השייכות לחברה הערבית ולקהילתה הייתה זהאחת המטרות במודל , כאמור

 .לאומית של הצעירים-הזהות התרבותית מודגשת" אזרחות פעילה"תכנית ב

 הלימודים עולם  אתתכנית זו נועדה להרחיב את הבנתם של המשתתפים  - עתיד תמונת בניית

 הייתההמטרה . באמצעות פיתוח מיומנויות אקדמיות והכנה לעולם העבודה ,ידםבעת העבודהו

כי , לצייןיש . בחירההלהעמיק את מודעותם לשיקולים בבחירת מקצוע ולהכינם לקראת שלב 

, כך. ופחות דגש על תעסוקה ,בשני המודלים ניתן דגש נרחב יותר לתחומי הלימודים האקדמיים

, מדריכה ידי-עלשהועבר , קורס הכנה למבחן הפסיכומטריבות הצעירלמדו מודל ההתנדבות ב

ההכנה ללימודים אקדמיים באה לידי  ,מודל המנהיגותב. פעמיים בשבוע במשך שלושה שבועות

בפעילויות  ,וכן, ביטוי ביצירת מילון מונחים שהכיל מילים לועזיות הנפוצות בשימוש באקדמיה

סדנת הכנה לראיונות  :כגון, כניסה לעולם העבודהללהכנה לאוניברסיטה או יכולות לתרום ש

הכנה והעברה של תחום עניין במסגרת  -" זמן סגול", ות ניהול זמןאסדנ, קבלה ללימודים/עבודה

ושימוש ותרגול השפה  ,)כדרך להתנסות בהצגת מידע מול קהל(הצעירות  ידי- עליחידת לימוד 

 . העברית במסגרת הדינמיקה הקבוצתית

 זהות האישית באמצעות תהליכי הלנושא דגש ניתן בתכנית הלימודים  - צתיתקבו דינמיקה

דברות ולהעלאת סוגיות שהטרידו את יפורום לה ושימש מפגשי הקבוצה. דינמיקה קבוצתית

מעבר לחיים בוגרים לו ,בכלל ,מעבר לחיים בוגריםלהן בקשר לנושאי התכנית והן בקשר , הצעירות

 . בפרט, והדרוזית בחברה הערבית

 במסגרת התכניות מתקיימים סיורי העשרה לימודיים הכוללים למידה ופעילות  - העשרה סיורי

מודל ב. נחשפים הצעירים למקומות המשיקים עם תחומי תכנית הלימודים במהלכם. חווייתית
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במודל . נמוכה יותרות תדירב -מודל ההתנדבות בו, חודשאחת לסיורים אלה  נערכו המנהיגות

מנהלות הנשים פגשו הצעירות  :הכנה לעולם התעסוקההבמסגרת סיורים אלה  נערכוההתנדבות 

למקומות כגון גדר ההפרדה בירושלים  ותנחשפו הצעירמודל המנהיגות ב. עצמאיבאופן עסקים 

ות נערך סיור באוניברסיטה כצעד נוסף בהכנה של הצעיריישובים י הנובש. עכו כעיר מעורבתו

   .לקראת לימודים אקדמיים

  אישית חונכות 1.8

ך במהל ותצעירליוותה באופן אישי  אחת משלוש הרכזות :הופעלה חונכות אישיתמודל המנהיגות ב

 .ולמצב האישי של הצעירה בתכניתהליווי כלל שיחות אישיות בנושאים הקשורים לפעילות . השנה

  . לשתף את הרכז הל הצעירה ולרצונהחלטתה שההשתתפות בחונכות נתונה ל

נגע ונשא אופי מקצועי  האך ז ,הצעירותאישי של  יווילתהליך של על הרכז דיווח מודל ההתנדבות ב

עולה העל בסיס צורך תבצע התהליך זה  ,כן וכמ .עולים במקום ההתנדבותהקשיים בבעיקר 

  .עצמן מהצעירות

  ועדת היגוי  1.9

  :נכתבעל דרכי פעולה ויישום התכנית " המרכז הישראלי להתנדבות נוער" ידי-עלמסמך שנכתב ב

תוקם ועדת היגוי שבה יטלו חלק נציגי כל ' שנת התנדבות'בה תתקיים התכנית ששות בכל רַ "
תפקידה של ועדת ). ממשלתיים ומקצועיים, רשותיים(הגורמים המעורבים בשנת ההתנדבות 

עץ לרכז התכנית ולקבל החלטות ילי, ללוות את התהליך: א לתת תמיכה ארגוניתוההיגוי ה
לתת תמיכה , כמו כן. בצמתים קריטיים הנוגעים לכלל השותפים במהלך שנת ההתנדבות

  " .הקשורה בתמיכה בתכנית תאידאולוגי

: של התכנית" האידאולוגית"שני ארגונים לקחו על עצמם את התמיכה הארגונית ו ,מודל ההתנדבותב

להיות אמונה על עזרה בתחום הייתה סים אמורה "החברה למתנ. ם ואגף החינוךסי"החברה למתנ

מתן שירותי משרד לרכז התכנית : בין תפקידיה נכללו .הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי בהקמת התכנית

אגף מידי  גיבוי רעיוני ואידאולוגי לתכניתשירות נוסף היה . הקצאת מבנה קבוע למפגשי הצעירותו

מנהל , ס היישובי"שכללה גם את מנהלת המתנ ,חינוך כיהן גם כראש ועדת ההיגויהף ראש אג. החינוך

  .וינט ישראל'ג-אלכאהרכז היישובי ומנהלי התכנית ב, מפקחת על הגניםה, ת הספרבי

לא היו שירותים  ,אמנם. באופן עצמאי באמצעות עמותה מפעילההתכנית במודל המנהיגות פעלה 

. עדת ההיגויויה ומשירותים שונים בקהילה שהצטרפו לויגיבוי מהעירבלה יאך התכנית ק, שותפים

מקיף ה ספרהת מנהל בי, יסודי ת ספרמנהל בי ,מנהלת התכנית והרכזים :בוועדת ההיגוי השתתפו

משירותי רווחה  בד סוציאליעו, לומדהעובד והרכזת תנועת הנוער , יישוב הסמוך המשתתף התכניתב

  . וינט ישראל'ג-אלכאנהלה של העמותה המפעילה ומנהלי התכנית של חברי הה, שהוא רכז מתנדבים



 

 12

   8בתכנית ותהמשתתפ ותהצעירמאפיינים אישיים של  .2
 .התבקשו למלא שאלון למילוי עצמי שכלל מידע על מאפיינים אישיים ומשפחתיים בסיסיים ותהצעיר

לאוכלוסיית היעד ת התאמתן ולבדוק א ותאוכלוסיית הצעיר מאפייני לבחון את הייתהמטרת השאלון 

מודל בו ,תכניתב ותהמשתתפ 19מתוך  18השאלון מילאו את מודל המנהיגות ב. של התכנית

  .שהתחילו את הפעילותהצעירות  20מתוך  17 - ההתנדבות

  מאפיינים אישיים  2.1

   מין
   .צעירותכל המשתתפות היו , מודל המנהיגותמלבד צעיר אחד ב, שני המודליםב, כאמור

   לימודים ועבודהמאפיינים 
כיתה סיימו  )בשני היישובים( ןלומפתיע למצוא שכאין זה , ותבהתאם לקריטריונים לבחירת הצעיר

עבדו הן שצעירות  4-3דיווחו בשני המודלים . תעודת בגרותיש  ןלרובוכי , ב בבית ספר עיוני או מקיף"י

על  לשאלתנו. במרפאה ותבחנויות או מזכיר הריבמהלך הלימודים באופן קבוע בתחומים כגון מכ

לא כדי (מהעבודה או עשו זאת כדי לממן הוצאות אישיות  ותנהנ ןסיבה ליציאה לעבודה דיווחו כי ה

  . )לעזור לפרנסת המשפחה

  רקע בהתנדבות 
יש הבדלים בין  אם כי, ישנו רקע בהתנדבות בשני המודלים ותעולה כי למשתתפ ותמדיווח המשתתפ

רקע  ותובעל ותחברתי ותפעיל ןהקבוצה הנ ותחלק ניכר מחבר ,במודל המנהיגות .המודלים

ממצא זה אינו מפתיע לאור העובדה שמטרת התכנית היא פיתוח . בהשתתפות בתכניות מנהיגות

ללא ( השאלון מילוי בעתהתנדבו  במודל זהות מחצית הצעיר ,כךו. מנהיגות קהילתית בקרב הנוער

הן  .הנוער העובד והלומד ובתי ספר ,ים"אק :כגון בארגונים שונים, )קשר להתנסותן במסגרת המודל

דיווחו שהיו בעבר או בהווה במודל זה  ותמשתתפ העשר ארבע. שבועב שעתיים עד ארבע שעות התנדבו

ות בתכנית דיווחו על השתתפ) 17( וכמעט כל המשתתפות, במועדון לנוערבתנועות נוער או  תֹוחבר

 ותהיו חבר ןיש לציין שמחצית .)צים ומועצות תלמידים"מש, צים"מדכדוגמת (מנהיגות כלשהי 

  . חזקההפוטנציאל המנהיגותי  ממצא המעיד אף הוא על, במועצות תלמידים

במסגרת בתי " מחויבות אישית"לדרך תכנית  ןכול ,בעברצעירות התנדבו  11עלה כי במודל ההתנדבות 

ומספר דומה דיווחו על , בתנועות נוער או במועדון לנוערת צעירות דיווחו על חברּוארבע . הספר

   .)צים או מועצות תלמידים"מש, צים"מדכדוגמת (השתתפות בתכנית מנהיגות כלשהי 

  בילוי שעות פנאי וקשרים חברתיים
לפי . י הביתרוב הפעילות בין כותל מתרחשתפנאי העלתה כי בשני היישובים הבחינה של בילוי שעות 

במודל  6(ידאו ווויזיה או בויה בטליצפ: היושכיחות הפעילויות פנאי , דיווח הצעירות בשני המודלים

   6(עיתונים או ספרים  קריאתו) בהתאמה, 7-ו 10(שימוש במחשב , )במודל ההתנדבות 10-והמנהיגות 

דיווחו כי מהן  7-5-ו ,המשפחהעם  ותמבל ןדיווחו כי ה צעירות 12-10 ,בשני המודלים). בהתאמה ,5-ו

                                                   
  .'מידע מפורט על הבדלים בין שני המודלים ניתן לראות בלוחות בנספח ב 8
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 ,רוב הפעילות מתרחשת בין כותלי הביתשפי -על-שאף ,כדאי לציין. בתוך הבית עם חברים ותמבל ןה

עם  ןדיווחו שיש לה ןכולכמעט . בשני היישוביםשל הצעירות  לא ניכרת תחושה של מחסור בחיי חברה

ממצאים  .חבריםן רגישו שחסרים לההממודל המנהיגות  ותצעיר רק שלוש. ותרוצ ןמי לבלות כשה

 תהערביחברה מכון ברוקדייל על ה-וינט'ג-מאיירסאלה אינם עולים בקנה אחד עם מחקרים שנערכו ב

העדר על ושלהם שעות הפנאי למצות את לבני הנוער המצביעים על קשיים שיש , בישראל תוהדרוזי

נבות -כהן(בעיקר בקרב בנות  בדידות תדווח על תחושבמחקרים אלה , כמו כן. מסגרות לבילוי

ים מההבדלים בין נובעההבדלים ש ייתכן ).2003, נבות ועבדו-כהן, עסבה-אבו; 2006, ועואדיה

   .חזקה מבחינת רקע אישי ומשפחתי אוכלוסייהמדובר בשהרי בתכנית הנדונה כאן , האוכלוסיות

   דתכניות לעתי
מודל ההתנדבות מלבד צעירה אחת ב ןכול .התכניתמיד לאחר סיום  ןנשאלו על תכניותיה ותהצעיר

בסמינר למורות או לימודים  - 4, במכללה או באוניברסיטהלימודים  - 11: יווחו על תכניות ללמודד

מכללה או תכניות ללמוד בעל  ותהצעיר כלדיווחו  מודל המנהיגותב .מקצוע ילימוד - 2, גננות

פסיכולוגיה וריפוי , עבודה סוציאלית, דסיעו :כגון ,בתחומים טיפוליים ןמחצית, אוניברסיטהב

. ציינו זאת י המודליםנבשצעירות  7-6 ,בעתיד הקרובלהתחתן ולהקים משפחה תכניות לגבי . בעיסוק

  . ל"דיווחו על תכנית לנסוע לחומודל המנהיגות ב ותש צעירש

  בקהילה קשר עם שירותים
או מוקד  בית הספריועצת  עם ןרוב, בקשר עם שירותים בקהילה היוצעירות  12-10, בשני המודלים

דיווחו על קשר עם יחד שלוש צעירות משני המודלים . כלומר שירותים לנוער נורמטיבי ,טלפוני לנוער

בקשר עם היחידה לנערות  צעירות שתיהיו , מודל ההתנדבותב, בנוסף .עובדת סוציאלית בקהילה

  . ולצעירות במשרד הרווחה

  מאפיינים ומשפחתיים  2.2

   במשפחה ממוצע ילדים מספר
   .)כולל הצעירה(של כל צעירה  במשפחהבממוצע בשני היישובים דווח על כחמישה ילדים 

   עבודת הורים
 9(האם עובדת  -במחציתן ו) 16(האב עובד  ותשל הצעירמשפחות הברוב  - מודל המנהיגותב .(  

 אמהות עובדותאבות עובדים וארבע  14 -מודל ההתנדבות ב .  

  אבההשכלת 
לגבי או אקדמית דווח תיכונית -השכלה עלעל  .בעלי השכלה תיכוניתהם מהאבות  10-9שני המודלים ב

   .מהאבות בשני המודלים 4-3

  מצב כלכלי
כל הצעירות  .על קיומם של מכונית ומחשב בביתות נשאלו הצעיר ,כמדד למצב כלכלי ולמודרניזציה

מחשב בביתן יש ש ןכולו ווחימודל המנהיגות דב .ם רכבמשפחת דיווחו שיש ברשות שני המודליםב

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הספרות בנוגע לחברה הערבית . דיווחו כך 16 -ובמודל ההתנדבות 

  ).2009 ,ואחרים, הראל(
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  והתלבטויות  ציפיות, מניעים: הצטרפות הצעירות לתכנית. 3
תשובותיהן  .ועל הציפיות מהתכנית ןעל הסיבות להצטרפות ותהצעירנשאלו , לתכניות ןהצטרפותעם 

דווח על  יישוביםי הנבש .ציפיותיהןענות על אפשרו לבחון בסופו של דבר אם התכניות הצליחו ל

ציפיות רבות בהכנה לקראת הצעירות תלו  םשניהבו, שאיפה לפתח מודעות עצמית ומימוש עצמי

 מודל המנהיגותב. )קורס פסיכומטרי ,ואכן התקיים ,הובטח ההתנדבותמודל ב(לימודים אקדמיים 

ושאיפה להיות , תוך התמקדות בפעילות למען הקהילה, ציפיות לתרום לקהילההודגשו יותר ה

התייחסו בעיקר התנדבות במודל ה. המודלעולות בקנה אחד עם מטרות הציפיות , מנהיגים קהילתיים

צעירות לת וגם כידע מקצועי גם כהכנה לאמהּו ,דה עם ילדיםעבובאישית בצבירת ידע הלתרומה 

  .בעתיד המעוניינות לעסוק בתחומי הוראה

ין בבעיקר , עלו גם התלבטויות ,רוב הצעירות לש רצון להצטרףוהציפיות שבצד ה, כדאי לציין

אותן עודדו  ,ואף חלק מחבריהן ,הצעירות בשתי התכניות ציינו כי הוריהן. עבודה בשכרלהתנדבות 

. "לעבוד רק, מקומות מיני בכל להתנדב התרגלנו לא אנחנו" ,אחת הצעירות כדברי, לעבוד בשכרלצאת 

. ןאת בקשת ההוריםכיבדו , לתכניתלהצטרף  ןעמדו על רצונלאחר שאלה , לטענת הצעירות, עם זאת

בין הפעילות במסגרת התכנית חלוקת הזמן בנוגע ל מודל המנהיגותבהתלבטות נוספת עלתה בעיקר 

זמן יגזול מההביעו חשש שהזמן הנדרש לתכנית  ןה .פעילויות אחרות שנדרשו או רצו לעשותלבין 

   .ללמוד לבחינה הפסיכומטריתהדרוש כדי 

  בארגונים  ותצעירהפעילות . 4
תמיכה ה ,וכן ,ןלקראת מילוי תפקיד ןהכנת, ןתיאור תפקיד :בארגונים ותעבודת הצעירדן בפרק זה 

נציג קשיים שעלו בעבודת , כמו כן. התנסות במהלך שנת הפעילותאו ההשוטפת וליווי ההתנדבות 

   .בארגונים ותהצעיר

  בארגונים ותשל הצעיר ןתיאור תפקיד 4.1

למורה בכיתה או לגננת בגן היא מסייעת . המתנדבת מסופחת לגן או לכיתה קבועה, מודל ההתנדבותב

תפקידן של . מסגרותילדים בהשל  מספרם הרבהנובע מעם עומס העבודה התמודדות ב 9הילדים עם

 לקשיים ואלשאלות  פרטני או קבוצתי מענההצעירות בכיתה היה לעבור בין התלמידים ולתת 

  .ח עזר לפעילות השוטפת בגןוהצעירה משמשת כ - בגנים .לימודיים

. ת רבה בתפקידים שמילאו במסגרות השונותבשונּו ותפעילות הצעיראופיינה  ,מודל המנהיגותב, מנגד

נשים עם קרוא וכתוב לאקורסי , קורסי מחשבים להורים בבית הספר: בין הפרויקטים שהתקיימו היו

שעות פעילות  24במסגרת . וכדומהחונכות , בבתי ספר ומתמטיקהאנגלית הוראת , מוגבלויות

לארגון בפעילות  הפרויקטים שונים ועזר הפיתח, בשני ארגוניםהצעירות ה כל אחת מהשתלב, שבועיות

  .השוטפת בעת הצורך

                                                   
והפעילות בגנים הופסקה עקב קשיים עם המפקחת , בשלב השני של ההערכה חלו שינויים במערך ההתנדבות   9

כך שהיה נוח יותר לרכזן בבתי , תופעת הנשירה מהתכנית צמצמה את מספר הצעירות, כמו כן. על הגנים
  ). קושי שיוצג בהרחבה בהמשך(ספר 
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  לקראת הכניסה לארגונים ותהכנת הצעיר 4.2

מודל ב. ציפיות מהתפקידהבהרת לארגון ו תןכניס לקראת של הצעירות הכנה כהנערני המודלים בש

משמעותו ובנערכה הכשרה ראשונית בת שבועיים בנושאים הקשורים במושג התנדבות , ההתנדבות

 הבנושא הגנים שכללפעילות  :עבודת הסייעתספציפית לכשרה ניתנה ה, כמו כן .מניעים להתנדבותוב

לבתי הספר עם הסבר על הנעשה  ההוקדששפעילות ו; סדר היום ותורת הגן, הסבר על עבודה בגנים

יל הרך נערכו הרצאות בנושאים שונים בתחום החינוך והפסיכולוגיה של הג, בנוסף לכך .בכיתות

. ונערכה תצפית מודרכת בשטח וסימולציות ומשחקי תפקידים על בסיס התצפיות בבתי הספר ובגנים

  .למתנדבותכרות ולגיבוש בין המורות ימפגש אחד להגם תהליך הכניסה של המתנדבות לכיתות כלל 

תפקיד שיחה עם מנהל או בעל , סיור מקדים בחלק מהארגוניםלצעירות נערך מודל המנהיגות ב

במסגרת תכנית . ההתנסותהארגון מ ציפיותכולל , מטרותיו וצרכיו ,הסבר על הארגון, בארגון

הסבר והעבודה בארגון , אתיקה של ארגונים: יחידות לימוד בנושאים כגון ותהלימודים ניתנו לצעיר

 ,רגוןלאתן פני כניסול ,הצעירות בחרו את הארגון שברצונן להשתלב בו. על תהליך בניית פרויקט

  . לשם תיאום ציפיות ,ואיש הקשר בארגון הצעירבין הלנערכה פגישה מקדימה בין הרכז 

  התנסות במהלך השנה/שוטפת וליווי ההתנדבות דרכהה 4.3

דילמות ודרכי התמודדות עמם , קשייםשוטפת מדי שבוע על הדרכה הצעירות  קיבלו מודל ההתנדבותב

פעלה בזמן  ביישוב התכנית ,לדוגמה .יחודיים שעלו בשטחזו נתנה מענה גם למצבים י הדרכה. בכיתה

המדריכה עם עבדה  ,מיד אחרי המלחמה בחודשי הקיץ עם החזרה לכיתות ,ולכן ,המלחמה בצפון

על תהליך צעירות גם לקראת סיום שנת הפעילות עבדו עם ה .המתנדבות על הנושא החזרה לשגרה

במהלך השנה קיבלו הצעירות , מנחה חיצונית ידיבה דרכבנוסף לה .ומהילדים בית הספרהפרידה מ

באופן ו ,באופן קבוצתי במסגרת יום הלימודים ההדרכה זו ניתנ .רכזהמוליווי  הדרכה מודל זהב

  .במידת הצורך ,פרטני

באמצעות קבוצתית  הדרכה היבשנת הפעילות השניניתנה  ,בעקבות הפקת לקחים, מודל המנהיגותב

 ותהעלו הצעיר ,שעה וחצימשך ל ,שבועייםבפעם . התנסותשהוקדשה לבתכנית הלימודים יחידה 

 ,בארגוןשהתרחשו הציגו את העשייה ומקרים  ןה. ויות מפעילותם במסגרת הארגוניםוח ותהמתנס

 הדית בשילוב הצעירמעבר לעזרה המיַ . שחוו בארגונים מקריםאותן על בסיס הציגו דילמות וניתחו 

 ,ןעבורבשדה למידה להארגון ידע על דרכים להפוך את  ותלהקנות לצעירה דרכמטרת ההייתה , בארגון

   .לצרכים אלוח מענים ותיר צרכים של ארגון ולפותיכגון דרכים לא

חלק מהרכזים , המנהיגותמודל ב הוצעיר הבשל הפרויקט האישי הייחודי של כל צעירש ,לצייןראוי 

, לטענתם. מול הארגון ההאישיים של כל צעיר בצרכיםשהתמקד דיווחו על מחסור בליווי פרטני יותר 

 בין היתר לענות על צורך זה הייתהאמורה אישית שחונכות נכללה אמנם בין רכיבי התמיכה בצעירות 

חונכות השרוב זמן העובדה בשילוב  ,צרכו שירות זה ןהעובדה שלא כול, אולם). תיאור המודליםראו (

כדי להקדיש זמן  ,פרטניהליווי שעות למספר האת גדיל להאת הצורך  ועלה ,הוקדש לנושאים אישיים

   .בארגון ילובוהפרויקט ושעם הצעירה ות התמודדלדיון בסוגיות הקשורות ל
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  מערך הליווי של הארגונים הקולטים 4.4

כלל מפגשים אישיים של הרכזים עם איש הקשר בארגון  ותקולטים את הצעירהליווי הארגונים 

לארגון יגיע בשני המודלים הוחלט כי רכז אחד . במסגרות השונות ותומעקב אחר אופן הפעלת הצעיר

  . בארגון ותשל הצעיר ןהפעילות בארגון ושביעות רצונ, מנת לבחון את תהליך הקליטה-מדי שבוע על

קיים הרכז ישיבות עם מנהלי בתי הספר והגנים לקבלת מידע בעת פיתוח התכנית  ,מודל ההתנדבותב

דווח על מספר , כאמור ,מודל המנהיגותגם ב. לגנים או מתנדבות לכיתותב ןרכיהוצעל ת וועל המסגר

ארגונים הבכל מפגש משותף  ,ןביניה ,להתנסות ותערכות הארגונים והכנת הצעירים הודיפעילויות לק

  . ואיש הקשר בארגון הצעירבין הל, בין הרכז ופגישה משותפת לתיאום ציפיות

הרכז הגיע . רכז התכנית והמורים בבתי הספר על קשרים הדוקים ביניהםדיווחו , מודל ההתנדבותב

, באופן קבוע לבתי הספר ובדק עם המורות את תפקודן של המתנדבות ואת נוכחותן בבית הספר

לאור , מודל המנהיגותב, לעומת זאת. המורותעם התייחס לקשיים ולדילמות בעבודת המתנדבות ו

כדאי . )ךשכפי שיפורט בהמ( ליווי מספק של הארגוניםהיה לא , בתחילת הפעילות אדםהכוח חילופי 

חל  ,דיווחו שעם כניסת הרכזת החדשה לתפקידשנשארו שהן אנשי השירותים והן רכזי התכנית , לציין

במשך השנה לא נוצרה מתכונת של מפגשים קבועים , אתיחד עם ז. שיפור והארגונים זכו לליווי שוטף

   .כפי שתוכנן ,ולא שבועי ,)חודשי-דו לעתים(הקשר היה חודשי , זאת ועוד .בין הארגונים

  התנסות הצעירות/בהתנדבותקשיים  4.5

מספקת -בלתימהכנה  ובענחלקם שבקשיים שונים התעוררו , בארגוניםות של הצעיר ןבמהלך עבודת

קשורים בעבודה השוטפת קשיים נוספים היו . הטמעת התכנית בארגוןושל הארגונים לקראת הקליטה 

  . ותשל הצעיר

   ים מול הארגונים הקולטיםקשי
לא נערך תהליך מספק של תיאום ציפיות בין נציגי ש האפשרותלה והמודלים השונים ע ת שניהערכמ

, במהלך כל שנת הפעילות עלו קשיים בקליטת הצעירות .רכזי התכניתלבין צעירות הארגונים קולטי ה

  . מטעם הארגון צעירותבמעורבות פעילה ובמתן תמיכה ל ,וכן ,בשילובן בפעילות הארגונית

עם  הוריםוה צוות המוריםצד על תחושה לא נעימה ולא מקבלת מהצעירות דיווחו , מודל המנהיגותב

 ".'בכלל כאן עושות אתן מה' של בצורה עלינו מסתכלים םה" ,אחת הצעירותלדברי . כניסתן לארגונים
על תפקיד המתנדבת קיבלו מכתב מקדים והסבר במסגרת אסיפות ההורים יש לציין כי ההורים 

שזה נבע מהחשש  ייתכן(הביעו מורת רוח על נוכחותן של המתנדבות חלקם , יחד עם זאת. בכיתה

ות של בית נקושי נוסף עלה במחסור בהתארג). חלק מתהליך של שירות לאומי הייתהשהתנדבותן 

, בחלק מבתי הספר לא הוקצה למתנדבות מקום לשהות בו בהפסקה :הספר לקראת קליטת הצעירות

שהצעירות סיפר רכז התכנית , בהקשר זה. בית הספרהן נאלצו לבלות את ההפסקות בחצר  ,ועל כן

חלקן ר שא, הטבעי לשבת עם מורות ןשזה אינו מקומו כנס לחדר המוריםיחשו בושה ויראת כבוד לה

בנוגע הארגונים להכין את נשלחו אל השטח בלי עלה כי הצעירות , בנוסף .מכברלא זה היו מורותיהן 

 היה בכל כיתה .הגדרה ברורה של תפקיד המתנדבת במסגרות הייתהנוצר מצב שלא . לתפקידן בכיתה

צורך דיווחו על  המורותהרכז ו .כני הסיועותקף העבודה ויה, דרכי הסיועתפקיד הסייעת שונה מבחינת 
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דיווחו כי מסמך כזה יקל עליהן לפנות מורות . וממשיג את תפקיד המתנדבת בכיתהמגדיר הבמסמך 

מסמך שכזה גם יגן  ,לטענתן. אל המתנדבות ולבקש מהן לעשות דברים במסגרת תיאור התפקיד שלה

מצבים אלה . אמורות לעשות אינןע מטלות שהן שלא ירגישו מנוצלות או מחויבות לבצ, על המתנדבות

 ,וחובותיה יהזכויות, תפקיד המתנדבתלגבי  בית הספרבהכנה טובה יותר של צוות מעידים על צורך 

   .ותבהכנה טובה יותר של המוסד עצמו לקראת קליטת הצעירעל צורך  ,וכן

. עמםותיאום ציפיות של ארגונים  מספקת-בלתינובעים מהכנה העלו קשיים מודל המנהיגות גם ב

כפי , בארגון במסגרתצריכות למלא  ותהצעירשהבנות ביחס לאופי הפעילות - בתחילת הדרך נוצרו אי

  : שמציג זאת אחד מאנשי השירותים

הגיעו  ןאני זוכר שה ...ןולא ידעתי כל כך מה לעשות אית ,]ותאת הצעיר[ ןאות בלתיאני קי"
  " .לקח זמן ,בהתחלה עד שהסתדרנו .בזמן לא מתאים

ומשך הזמן שלקח  כוח אדםהמחסור ב, לטענתם. הרכזים תקושי זה לתחלופייחסו הרכזים והמנהלת 

  . בהםות תפקיד הצעיר תרהארגונים בשלבים הראשונים כפי שתוכנן ובהבהפגע בליווי , חדשרכז לגייס 

 הפרויקטעלו גם קשיים בתהליך ההטמעה של מודל המנהיגות בשלבים מאוחרים יותר של הפעילות ב

לא תמיד הבינו את מטרת הארגונים מדיווח חלק מאנשי הארגונים עלה כי . השנתי של המתנסות

רצון בין ל כוח אדםבפער בין צורכי הארגון כי היה ו כחלק מתהליך בניית המנהיגות האישי הפרויקט

  :ציג את הקושי הזה בדבריוה י הארגוניםאחד מאנש. שלהן בארגון הפרויקטהמתנסות להטמיע את 

אנחנו רוצות להשאיר חותם ': אמרו ]התכנית רכזות[ ,בהתחלה היו דברים לא ברורים"
אולי צורך הארגון ... הייתי מעדיף ככה. מה הצורך שלי, אולי תשמעו מה אני רוצה.... 'בארגון
לקבל אותך לפי , תן לי כארגון ...'אנחנו רוצים כך וכך' :לא צריך לבוא עם משהו נעול.. .עדיף

  " .הצורך שלי

באופן  ותועובד ותמגיע ותאנשי הקשר שראו שהצעיר ,כי בחלק מהארגוניםמודל המנהיגות בעוד עלה 

להרגיש שאין יד מכוונת או  ותדבר שגרם לצעיר, הפסיקו לעקוב וללוות אותן בפעילותן בארגון, שוטף

  : התייחסה לכך בטענההתכנית מנהלת . ןמישהו לפנות אליו בעת הצורך מטעם הארגו

נאלצנו לדבר איתם שיחזרו לחנוך את . תחשוב שתישאר חונכּו ...עלינו זה לא היה מקובל"
  " .סים"המתנ

שמקבלים את עבודת המתנדבות , בתי הספר תפקדו כמנגנונים פסיבייםדווח ש מודל ההתנדבותגם ב

דבר זה בא . מתנדבותבולא לוקחים על עצמם תפקיד אקטיבי בליווי ובתמיכה  ,כשירות של התכנית

עדר הגדרה ברורה של תפקיד המתנדבת ודרכי התנהלותה בכיתה מול ילידי ביטוי בתוך הכיתה בה

דבר ה .המתנדבת מצד המורה בתהליך הלימודישל ושיתוף התלמידים ומול המורה ובחוסר תיאום 

ס "מנהלת המתנ. עם דרישות וצרכים שונים ותבכיתלמורות המתנדבות ן ביהוביל לבלבול ולקשיים 

  :התייחסה לכךביישוב 

הכשרה של הגורמים  הייתהלא . בקליטה של המתנדבים בית הספרלא רואים את עבודת "
לא , פתאום נכנס לך מישהו לתוך המערכת... והמסגרת ללמד אותם איך קולטים מתנדב

  ".ודיברו על איך אתה מפעיל אות
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דיווחו שהיה מקום לנקוט יוזמה מכוונת של הארגונים בקליטת  התכניות רכזי ,מודליםהבשני 

   .בארגוןן את פועל ברֵ ולמ ותעם הצעירכיצד לעבוד בין היתר בהנחיית אנשי המקצוע בארגון  ,ותהצעיר

  העדר תמיכה מצד הסביבה
לאורך כל שנת . ללא שכר - בכל הנוגע להתנדבות ,של תמיכה בצעירים הניכר העדרמודל ההתנדבות ב

, "פרייריות"כינו אותן  ,כי זכו לקיתונות של בוז מצד חלק מהאנשים ביישוב צעירותהפעילות דיווחו ה

חלק מהצעירות דיווחו גם ". שהן מפסידות שנה מהחיים"אמרו להן , "מה זו התנדבות"דרשו לדעת 

. ובלבד שלא יצאו להתנדב בחוץ ,תמורת עבודתן בבית להןלשלם  ןהוריההבטיחו שבתחילת השנה 

ואף , חזרו בהם ,ןהאנשים למדו להכיר את התכנית ואת עבודתהן חשו כי חלק מבמהלך השנה , אמנם

וחלק מהצעירות , גם בשלב השני של ההערכה דווח על תגובות דומות, אולם. הביעו הערכה לעבודתן

  : בית הספרמתוך אנשים בסגל  לעתיםדיווחו שזלזול זה בא 

 להתנדב משוגעות אתן מה' :לנו אומרים הם היום גם .אותנו אוהב החינוכי הצוות כל לא"
  "?'כאן

. הצעירות דיווחו שהן מגיבות ומסבירות על חשיבות ההתנדבות לקהילה ועל ההטבות שהן מקבלות

ואף מקשה על יצירת מחויבות  ,בפועל ניכר כי חוסר הלגיטימציה הסביבתית מחלחל לתודעה, אולם

  . של הצעירות לתכנית

החשש שהמתנדבים  הייתהיישוב התושבים בלהתנגדות בקרב הסיבות אחת לציין כי ראוי  ,בהקשר זה

כי הכנסת מתנדבות לתוך פרצה שמועה  כירכז התכנית סיפר  .את מקומם של עובדים בשכר יתפסו

יחות טלפון עצמו עונה לשאת מצא הוא  ,לכן. תגזול מקומות עבודה של סייעות בשכר בית הספר

לחץ של מורים נתון ל ,ומצד אחר, מצד אחד, ות מבעלים של סייעות שחששו לפרנסת משפחתםעמזו

- אלכאמטעם  תכניתהמנהלת פי -עלש יש לציין. לא קבוע כוח אדםפני -שרצו מתנדבות קבועות על

המתנדבים לא ימלאו שהבלה החלטה מפורשת שאינה ניתנת לערעור יק התכנית, וינט ישראל'ג

   10.שכרב כוח אדםבהם מאויש שתפקידים 

  מילוי מכסת שעות הפעילותקושי ב
תוספת קיימת , מודל ההתנדבותב. הנדרשת עלה קושי במילוי מכסת שעות ההתנדבות ני המודליםבש

 התנדבותןבנוסף ל ,קהילתיתפעילות בהתנדב גם ל ותמחויבצעירות ה ןבהשבמהלך השנה שעות  40של 

לציבור חלק מחשיפת התכנית  ותולההיו אמורות  "קהילההשעות ". במסגרת בתי הספר או הגנים

דיווח , במהלך השלב הראשון של ההערכה. והגברת המודעות של הצעירות לצורכי הקהילההתושבים 

 ,בשלב השני. קהילתיתהכדי לתרום לפעילות  ,הרכז על כוונתו למצוא דרכים למלא את מכסת הזמן

שוטפת ביישוב מובנית ו לאור העובדה שאין פעילות פנאי, ניכר כי לא הושלמו שעות התנדבות אלה

על אם היו חלוקים בדעותיהם הס "מנהלת המתנוהרכז  ,בהקשר זה. שניתן היה להצטרף אליה

. ולשווק אותה ביישובחדשה ות תשתית פנאי או לבנהקיימת של פעילות הלהצטרף לתשתית הצעירות 

                                                   
שנת  במהלךנכנסו הדרוזי  ביישובהצעירות המתנדבות , לישרא וינט'ג-באלכא המנהלת לדיווח בהתאם, לכן 10

כבר במהלך , עם זאת יחד. בשכר תוסייע היו שם - ' ולא לכיתות א', ב ולכיתות לגניםהלימודים הראשונה 
ובשנה השנייה לפעילות נכנסו המתנדבות , תקציב מחוסרהמועסקות  הסייעות פוטרוהשנה הראשונה 

  . והחלו לפעול שם' לכיתות א
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לתשתית להצטרף הרכז וועדת ההיגוי החליטו , אולם, ס חשבה על האפשרות השנייה"מנהלת המתנ

 .מכסת השעות לא מולאה ,מכיוון שלא נמצאה תשתית כזו הפועלת באופן שוטף וקבוע. קיימתה

 ישירותלמקצועי של התכנית על הצורך בחיבור של התכנית גם המלווה הדיווחו הרכז ו ,בדיעבד

   .היה מאפשר פעילות קהילתית במסגרת מועדוניות ביישוב שיתוף זה, לטענתם ,שכן, הרווחה ביישוב

 מודל זהשעות ההתנסות ב, כאמור. עלה קושי במילוי מכסת שעות הפעילותמודל המנהיגות בגם 

 ולא כל הפרויקטים דרש ,ותלטענת חלק מהצעיראך . שבועיות שעות 24מצומצמות יותר ועומדות על 

 ."בשבוע שעות 5-4-מ יותר צריך לא שלנו שבפרויקט ראינו" ,כפי שמציינת אחת מהן ,כך-זמן רב כל
לעשות עבודה איכותית  כדימסגרת השעתית מכבלי הות שנתנו לצעירהפתרון נמצא בצורת שחרור 

וינט 'ג-אלכאבעת הצגת הממצאים למנהלי התכנית ב, יחד עם זאת .ןלה מהמתאיההשעות  מסגרתב

במהלך תכנון לא צריך לוודא שהפרויקט יהיה רחב מספיק כבר  השאלה האם הנשאל ישראל

 .וכל למלא את מכסת השעות הנדרשתהצעירה תשכך  ,פרויקטה

  התנסותה/במסגרת ההתנדבותשמילאו מהתפקיד של המשתתפות חוסר שביעות רצון 
במודל המנהיגות . מהתפקיד שמילאו בארגוןחוסר שביעות רצון  חלק מהצעירותהביעו  בשני המודלים

צעירות אלה  .או בסיוע לילדים הוראהב -בבתי הספר היו אלה בעיקר מתנסות שהתמקדו בפעילות 

הן היו , שאר הצעירות בפרויקטבשונה מ, ולכן ,בה התקיים המודלשייכו ליישוב שסופח לעיר תהש

דווח שחלק  ,לציין שגם במודל ההתנדבותיש . מוגבלות בסוג הפעילות שיכלו לקיים במסגרת יישובן

מהעובדה שלא הוצעו להן תפקידים התאכזבו בבתי הספר ובגנים ו את תפקידןלא אהבו מהצעירות 

להרחיב את אפיקי או אולי אף  עולה צורך להרחיב את תחומי ההתנדבות ביישוב, לטענתן. חלופיים

ולאפשר  ,בית הספרית יבספרעבודה כגון עיסוק באדמיניסטרציה או  ,בית הספרההתנדבות בתוך 

  .ןאת שאיפותיהובתכנית  ןעודילממש את י ותלצעיר

  תהיעדרויו
מתכנית הלימודים או  ותהצעירשל עדרות יההיא ני המודלים בששהייתה נפוצה יחסית אחת התופעות 

אנשי הקשר עם הרכזים או  עםאו תיאום מראש  ודעה מוקדמתללא ה, נדבותהת/ממקום ההתנסות

המתנדבות עצמן במסגרת קבוצת המיקוד על תופעה זו מבלי דיווחו  ,מודל ההתנדבותב. ארגוניםב

  :הסתירהלנסות ל

  ".סתם כי לא התחשק לי ,הלכתי אלפעמים שבוע שלם ל" 

בעיקר בשלבים הראשונים של , התלבטותה תלע מודליםי הנבש, התכופות תההיעדרויובעקבות 

טות נבעה בההתל. ותהנעדר ותצעירה נקוט כנגדיש ל ותסנקציבאילו וב יגהלכיצד , התכניתהפעלת 

 ,שבמהלך התכנית ,יש לציין. עבודה בשכרבולא  ,יתהתנדבותפעילות שמדובר בבעיקר מהתפיסה 

 שמחויבות נדרשת גם בהתנדבותלמסקנה מודלים י הנהגיעו בש ,של הרכזיםוהבהרות דיונים לאחר 

שנעדרו  ותלגה לצעירמסכום הִמ ד ילהור מודל המנהיגותבהוחלט , לכן. וכי אין סתירה בין השניים

טופס נוכחות במזכירות ולמלא הגביר את הפיקוח הוחלט למודל ההתנדבות בו, ללא סיבה מוצדקת

  . בית הספר
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מודל ב. עלה קושי לאכוף את ההחלטות מודליםי הנבששנת הפעילות  כל לאורך ,אף על פי כן

כך , בקרב הרכזים על קשר עם חברי הקבוצה הייתהזה בין היתר לתחרות שקושי יוחס  המנהיגות

. )הרכזיםעבודת פרק על  ולהרחבה בנושא זה רא" (הרכז הרע שמעניש"שאיש מהם לא רצה להיות 

  : אחד מאנשי המטה דיווח

ססו מתי צריך להיות אסרטיבי יותמיד ה ,שלא דווחו תוהיעדרויבסוף השנה היו הרבה "
  ".ולהעביר סנקציה

דווח במודל המנהיגות כי קושי זה עדיין קיים וכי , בשלב השני של ההערכה לקראת סיום הפעילות

ובין  בין פעילותן במסגרת התכנית לתמרן ניסו ותבהם הצעירשבעיקר במצבים הוא התעורר 

  . מטויחת -ולעתים , מודדות עם הקושי נשארה לא מטופלת כראויההת. מקום עבודההשתלבותן ב

. כוחן מול בתי הספר המשוועים לעזרתן בכיתותאת לרעה  וניצלחלק מהמתנדבות , מודל ההתנדבותב

לנוכחות  צעירותכאשר ניסו בשני בתי הספר להתמודד עם התופעה ולדרוש את מחויבות ה ,כךו

כשהרכז . המתנדבות הודיעו חד משמעית שהן נמצאות במקום בתנאים שלהן ואיימו בעזיבה, קבועה

הוא השיב שלא הצליח להתמודד לגמרי עם , נשאל כיצד איך התמודד עם היעדרויות ואיחורים

  .התופעה

   מהתכנית נשירה
הסיבות . רים שהתקבלושמונה צעירות מתוך העשבמהלך שנת הפעילות נשרו  ,מודל ההתנדבותב

על הרכז דיווח  . )1(תחילת לימודים ו) 2(נישואין , )5(מציאת עבודה בתשלום : היוהמרכזיות לנשירה 

  : הוא מתאר .ללא הודעה מוקדמת -אצל כל הנושרות  דפוס נשירה דומה

אני  .ברחו לי, ייהן לא מסתכלות על ,כשאני עובר ברחוב. בלי כל מחויבות ,הן קמות והולכות"
   ".והן מתחמקות ,מרים טלפון

  . הן היו צריכות לעבוד ,לטענתן .שנשארו בתכניתשהנושרות זכו לתמיכת הצעירות , מעניין לציין

תופעת הנשירה העלתה צורך  .ותבשנת הפעילות הראשונה שמונה משתתפנשרו מודל המנהיגות גם ב

צעות תהליך של תיאום ציפיות ברור באמ הנשיראת הדרכים למנוע או למזער  למצואיישובים שני הב

היה מודל המנהיגות ביש לציין כי . בעיקר לגבי מידת המחויבות הכרוכה בהשתתפות בתכנית ,יותר

שבכל תכנית באמרם כך להתייחסו הרכזים כי ו, )2(בשנת הפעילות השנייה מזערי מספר הנושרות 

  . המופעלת לצעירים או לנוער קיים אחוז מסוים של נשירה

  תכנית הלימודים  םיישו. 5

בשנת הפעילות הראשונה היו עסוקים בפיתוח ובהוספת חומרים שהרכזים  וווחידמודל המנהיגות ב

וינט היו דלים יחסית בכל הקשור 'הגמהחומרים שניתנו להם  ,םלטענת, שכן. לתכנית הלימודים

עבודה מרובה הושקעה  ,כמו כן. ערביתהתרבות האקטואליה והלזהות הערבית ודרשו עיבוי בתחומי 

אפשר תהליך זה  ,תכניתמנהלת הלדברי . ומערכי השיעורים כפי שנלמדו בתיעוד של יחידות הלימוד

החומר  שלגביהם נושאיםאת המתוך התיעוד ניתן היה לזהות שהרי , שדרוג של התכנית הלימודים

עצם התיעוד כי , עוד אמרה מנהלת התכנית. רויהעבלבהם התקשו הרכזים שהועבר בקלות ומקומות 
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 יה של הפעילותיבשנה השנ, לפי דיווח הרכזים. בה הועברה היחידהשרפלקציה לרכז על הדרך  ִאפשר

תהליך בניית התכנית לקראת השנה החדשה היה , כתוצאה מכךו ,תהליך התיעודמ "פירותהקצרו נ"

ח האדם ותחלופת כה אפקטיבי במיוחד לאור הישתיעוד החומרים האינטנסיבי  ,יש לציין .פשוט יותר

השתלבות קלה יחסית בחומר הלימוד ובתהליך ההדרכה  דבר שאפשר, וכניסת רכזות חדשות לתפקיד

  .ותשל הצעיר

עם שעות פעילות שהוקצו לרכיבים , על יום לימודים מובנה ומסודר גם כן דווח מודל ההתנדבותב

הדרכה ההתנדבות וה נושאיולגבי , "אזרחות פעילה"ו" בניית תמונת עתיד"ת והשונים של התכני

כל התכניות , פי דיווח הרכז-על, סדר יום מובנהעל אף שנקבע , יחד עם זאת. שוטפתהמקצועית ה

שינויים שחלו  הייתההסיבה המרכזית לכך  .תוכננוולא כללו את כל הנושאים ש ,ניתנו באופן חלקי

, לטענת מנהלת המטה. תכניות הספציפיותבבצוות ההדרכה שהובילו לאיחור בתחילת ההכשרה 

הן בשל עומס העבודה על הרכז והן בשל , בפועל. התכנון היה שהרכז יעביר את ההכשרה למתנדבות

ם היה צורך בגיוס מנחי ,המרכיבות את ההכשרה תכניותה העובדה שלא קיבל הכשרה מספקת על

לא כל התכנים הועברו  ,ועל כן ,זה נמשך מעבר לזמן המתוכנןתהליך . חיצוניים להכשרת המתנדבות

   .למתנדבות

   תפקיד הרכז. 6
בעוד שמודל , במודל ההתנדבות פעל רכז אחד, כאמור. הרכז הוא הדמות המשמעותית ביותר בתכנית

יפורטו תחומי בו ו, לתפקיד הרכזזה יוקדש פרק . צוות של שלושה רכזים ידי-עלהמנהיגות מופעל 

   .ההכשרה והליווי שהוא קיבל וקשיים בעבודתו, ואחריות

  תסמכויוותחומי אחריות  6.1

   :ערוצי פעילותמספר בעבודת הרכזים התנהלה , בכל יישוב

  בתכנית הלימודים ותבין היתר הדרכה והכשרה של הצעיר השכלל ותקבוצת הצעיר עםעבודה, 

   .התנסות בארגוניםה/ליווי ופיקוח על תהליך ההתנדבות ,וכן

  של הצעירות בארגון בליווי תהליך הקליטה ארגונים בקהילה עםעבודה.  

  ביישוב ועדת ההיגוי של התכניתוהשותפים ב קהילתייםהשירותים ה עםעבודה . 

    ותקבוצת הצעיר עםעבודה 
ארגון מערך ההדרכה בהרכזים באיתור מתנדבים ו ועסק, מודל היישוביעוד בשלבי התכנון של ה

איתור קשיים ובעיות , תמיכהוליווי עבודתם  הכלל, במהלך העבודה השוטפת. עבורםבכשרה הוה

גם פן  היש לציין כי עבודתם כלל. בארגונים ןבמילוי תפקיד ותומציאת דרכים להקל ולעזור לצעיר

 בזמןואת הגעתן  ןותנוכחאת , כראוי ןעבודת ות אתאכן מבצע ותשהצעירהם בדקו  :יותר" בקרתי"

  . למסגרות

  ארגונים קולטי צעירים עםעבודה 
 ,וכן, ותקולטים את הצעירה כלל תיאום ושמירה על קשר שוטף עם הארגונים תפקיד נוסף של הרכזים

  .ותהצעירעם הדרכה וליווי של הארגונים בפעילות 
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   שירותים קהילתיים עםעבודה 
נושא . שותפים ותיאום של ועדות ההיגויהגופים העבודת הרכזים כללה גם שמירה על קשר שוטף עם 

   .חלקת החינוך היו שותפים לתכניתמוס "שם המתנ ,ההתנדבות מודלזה רלוונטי יותר ל

  יםהכשרה וליווי הרכז 6.2

זהו . "בות נוערהמרכז הישראלי להתנד"כל רכזי התכניות עברו קורס אינטנסיבי למנחים במסגרת 

איתור : כגון ,הוא כלל נושאים. ניהול מתנדביםבבעלי תפקיד העוסקים בריכוז והמיועד לקורס כללי 

  . 11תחזוקה ותגמול מתנדבים, מניעת נשירה, ומיון מתנדבים

. המקצועי של התכנית מלווהההרכזים הדרכה מקצועית שבועית מקיבלו במהלך השנה , בנוסף

צעירים איתור  :כגון ,בנושאים לפעילות השוטפת במסגרת התכנית ליווי אישי לרכזים הכלל ההדרכה

. וקשר עם שירותים בקהילה, קשר עם ארגונים מפעילי מתנדבים, שימור מתנדבים, לתכניתוצירופם 

, מפגשי הליווי האישימלבד  .התמודדות עם נשירהדילמות כגון להתייחסות לקשיים ו הייתה ,כמו כן

   .ל קשר טלפוני לפי הצורךדווח ע

 מקבליםהם שהביעו שביעות רצון גבוהה הן מקורס הרכזים והן מההדרכה מודלים י הנהרכזים בש

על שביעות רצון מהכלים שרכשו הרכזים דיווחו  ,לגבי קורס ההדרכה. המלווה המקצועי של התכניתמ

נתפס כיעיל מודלים של המלווה המקצועי הגם הקשר עם . להדרכת הצעירים והן התכנים שהועברו

מדובר מודל המנהיגות ב. והרכזים הוקירו את עזרתו הרבה בייעוץ על הפעילות השוטפת, מאוד

מודל ב. יניהםיחסים בהליבון בבהדרכה שקיבלו דיווחו על העזרה הרבה אכן אלה ו, בשלושה רכזים

עולים במהלך הקשיים בכי ההדרכה מאפשרת לו גם לשתף בהתלבטויות והרכז דיווח  ,ההתנדבות

   .ארגונים והצעירותההתכנית כאדם יחיד שפועל מול 

  קשיים בעבודת הרכזים 6.3

   מודל יישוביקשיים הנובעים ממספר הרכזים בכל 
מודל ההתנדבות פעל ב. םלתואת דרכי פעגם הכתיב  ומצב זה, מספר שונה של הרכזיםהיה  בכל מודל

מול הן הן מול הצעירות ו, שלו י רב בתמרון בין המטלותווח על קושיד והוא אכן, רכז אחדכאמור 

מדריכים וש ,תוך כדי הפעלת התכנית ביישוב הוחלט על שינויים בתפקידו ,לאור זאת. הארגונים

הרכז במודל על בעקבות העומס  יש לציין כי .את יום ההכשרה לצעירותיפעילו , לדוגמה ,חיצוניים

על התכנית דרכי " המרכז הישראלי להתנדבות נוער"ממנהלת התכנית  הניהזמשבמסמך , ההתנדבות

ריכוז עבודת ההתנדבות ועבודה מול  :לשני אנשים הומלץ על פיצול התפקיד 12הפעולה והיישום

הן בשל העומס הרב והן בשל הכישורים השונים הנדרשים  ,כפל התפקידים בעייתי, לטענתם. שירותים

   .מומחיות שונה בכל תפקידלהפרדה בין התפקידים וליש חשיבות , םהם מסבירי, על כן. לכל משימה

                                                   
המרכז "שהופעל בידי נציג של " שנת התנדבות בקהילה"במהלך השנה נפתח קורס ייחודי לרכזי התכנית    11

  .וינט ישראל אשר היו אמונים על הכשרת הרכזים'ג-ועובדת אלכא" הישראלי להתנדבות נוער
 ומהווה מסמך של הפקת לקחים מהפעלת התכנית ביישוב, נכתב בעקבות הפעלת התכנית ביישוב המסמך   12

)http://www.elka.org.il( .  
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 .לחץ במילוי המטלות הרבותהפחיתה את ההעובדה שפעלו שלושה רכזים  ,מודל המנהיגותב, מחד

שנת צוינה בעיקר בשתופעה  ,ותקבוצת הצעירעם בקשר נוצרה תחרות בין הרכזים הפעילים  ,מאידך

  :זאת התיאראחת הרכזות  .הפעילות הראשונה

מי רוצה שהקבוצה תאהב אותו , תחרות על מי מקובל יותר הייתהלפעמים , היו קשיים"
  ..." יותר

  :אתזגם המלווה המקצועי של התכנית תיאר 

 של המחיר... יותר אוהבים המתנדבות מי את, לקבוצה מקורב יותר מי על סמוי כמאבק"
  " .'איש הרע'אחד לא רוצה להיות ה כי אף, ןצריך לוותר לה' כדי לנצח'ש היה זו תחרות

כרות יכתוצאה מה, ביחסים וביצירת שיח פתוח ושקיפות לאחר הדרכה וליווי של הרכזים חל שיפור

   .הדדית ועבודה משותפת

   כוח אדםתחלופת 
משך ואדם הח ותחלופת כ. התכנית שני רכזים תשנתיים של הפעלבמהלך ה הוחלפו, מודל המנהיגותב

, יחד עם זאת. שנשארו בתפקידקושי ולחץ על עבודת הרכזות  ויצר תאחר תרכזהזמן שלקח לאתר 

לאחר  לרכזים חדשים להשתלב במהירות בעבודהסייע תיעוד תהליכי ההכשרה והפעילויות השונות 

  . שהשתמשו בו

   "לאומי שירות"ל הדמיון לאור התכניות בהפעלת קשיים. 7
: ישובים עלתה דילמה הקשורה במהות התכניתבמהלך התכנון וההפעלה של התכנית בי, כאמור

דילמה  ."שירות הלאומי"תפס כיעלולה לה בקהילתם ערבים עבודה על בסיס התנדבותי של צעירים 

שנבדקו במחקר " בקהילה שנת התנדבות"משותפת לשני המודלים היישוביים של זו טעונה  מרכזית

משותפת גם  הייתהוינט ישראל 'ג-אלכאהתברר מתוך דיון עם מנהלי התכנית מטעם  ,בדיעבד .הנוכחי

  . הערבי במסגרת התכנית מגזרלמודלים אחרים שהתקיימו ב

 הצעיריםכנית ממסדית שנועדה להכניס את תפס ביישוב כתיתהתכנית ש עלה החשש בשני היישובים

יש . הערבי מגזרנושא טעון ושנוי במחלוקת ב, "שירות הלאומי"ל )במגזר הדרוזי(ובעיקר את הצעירות 

וינט ישראל 'ג- מנהלי התכניות באלכאו רהיהב, ביישובים מודליםכי במסגרת פיתוח ה ,לציין

 ,בקרב הצעירים "שירות לאומי"לכל הגורמים המעורבים כי אין מטרת התכנית ליצור  מלכתחילה

אלה היוו  מטרות. ם המשתתפים בהמדובר בתכנית המעודדת תרומה לקהילת המוצא ולצעירישאלא 

היה צורך  ,אף על פי כן. גם גורם מרכזי לתמיכה ולחבירה של אנשי מפתח ביישובים אל התכנית

 כימערבדמיון ה בעיקר לאור, שביםהתו בקרבלחזור להסביר ולהפיג חששות במהלך פעילות התכנית 

  ."שירות לאומי"של ו" שנת התנדבות בקהילה"של התכניות 

בתגובות גם הבדלים  וולכן הי ,התמודדות של המודלים בשני היישובים היו שונות אלו מאלודרכי ה

ההתמודדות עם סוגיה זו הסברה כללה , מודל ההתנדבותב. לתכנית יםואנשי מפתח ביישובהתושבים 

לא ננקטה  ,יחד עם זאת. בקרב אנשים ביישובאו ביקורת על התכנית /שאלה וכאשר עלתה  ,נקודתית

ראשי השירותים , בנוסף. ילאוממטרותיה והבדלתה מהשירות ה, תכניתה כלפיעמדה פומבית ברורה 
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ולא ליצור  ,התכנית העדיפו להכניס את המתנדבות לתוך בתי הספר והגניםהפעלת ים לישהיו אחרא

  :תיאר זאת ראש אגף חינוך .פרויקטים של התנדבות בקהילה שתחשוף את התכנית לציבור

צינו לשמור על פרופיל נמוך כדי לא לעורר כעס שאנשי דת יבואו או אנשים שיבקשו קרדיט ר"
   ".להתחיל בשקט על אש קטנה ,להצניע ולתת התנסות, פוליטי

, ל"מודל ההתנדבות נהנה מתמיכה של עמותת ש ,קושי נוסף שעלה בהסברה היה העובדה שבפועל

הצעירות במודל ההתנדבות היו  ,כךו. לאומילמתנדבות השירות הגם נותנת חסות אשר עמותה 

דמי כלכלה חודשיים : אמורות לזכות להטבות זהות לצעירות המתנדבות במסגרת השירות הלאומי

הטפסים הרשמיים של העמותה כללו את הרישום , זאת ועוד. ונסיעות חינם בתחבורה ציבורית

תעודות אשר מאפשרות נסיעה , וכיתוב זה הופיע גם על התעודות שהונפקו לצעירות ,"שירות לאומי"

נושא , הוחלט לא לחלק תעודות אלה לצעירות ,לאחר התלבטות ארוכה. חופשית בתחבורה ציבורית

  . מהטבה זו תשרצו ליהנו, שעורר כעס בקרב הצעירות

קצועית ואישית שהובילה להתנתקות דילמה מנקלעו לקשיים אלו הובילו לכך שחלק מבעלי התפקיד 

בקהילה שירות היה ישבלי מ ,"בודד במערכה"לדבריו תכנית נשאר רכז ה ,כתוצאה מכך. מהתכנית

אמין בה ההרכז דיווח שמצא עצמו חצוי במהלך השנה בין תכנית התנדבות שהוא . שיתמוך בתכנית

. יישובצעירות הל" הלאומישירות "תפס כמי שהביא את הילבין החשש שי שלהוראה את החשיבות 

  .תהליך זה של ניתוק הדרגתי של השירותים מתמיכה בתכנית הוביל גם בסופו של דבר לסגירתה

, "השירות הלאומי"פחות פחדים וחששות של הקהילה מנושא " ספג"מודל המנהיגות שלציין  ראוי

. דבות ושירות קהילתיולאו דווקא התנ ,את נושא המנהיגות וההתנסות ובעיקר מכיוון שחרט על דגל

כוללת ואינה מלגה חודשית הכוללת הצעירות הפעילות בו מקבלות תמיכה מעמותה עצמאית , בנוסף

 שנייהגם בשנת הפעילות ה, יחד עם זאת. הטבות בכל צורה שהיא מעמותות הקשורות בשירות הלאומי

מודל שוב שייגורמים שונים בקרב חשש בעדיין דווח על , ביישוב כרות הגוברת עם התכניתיההוחרף 

אחת מנשות השירותים שקלטה מתנסות בארגונה ". שירות לאומי"סוג של א והתנסות המנהיגות והה

  : התייחסה לזה כך

אני חד וחלק  'שירות לאומי'כי אם זה . או לא 'שירות לאומי'גם היום אני מתלבטת אם זה "
אני .. .דות מצד ההורים ומצד החברהכי אני אקבל התנג. ]שירותשם ה[...לא מקבלת אותם ב

. ולא שייכים 'שירות לאומי'ויזיה המקומית שהם לא ובטל ודיווחו הם הוציאו עלון, לא יודעת
  "...בקהילה ספק גדול לגבי ההתנדבות שלהם ...אבל יש

ראה מ, בקרב אנשים שהצטרפו לתכנית כמלווי מתנסיםאף ו, למרות ההסברה ,שחשש זה עלההעובדה 

   .צף ודורש הסברה מתמשכת מצד הארגונים המפעילים את התכניות, זה טעוןשנושא 

המלווה המקצועי מטעם  עםווינט ישראל 'ג-אלכאבדיון שנערך עם מנהלי התכנית מטעם , כאמור

במודלים דווח שדילמה זו של דמיון לשירות הלאומי עלתה גם  ,"המרכז הישראלי להתנדבות נוער"

 כמו, המקצועימלווה לטענת ה". התנדבות בקהילהשנת "פועלים תחת התכנית ההערבי  מגזראחרים ב

מודל ההתנדבות ביישוב הדרוזי הניסיון של  ,וינט ישראל'ג-אלכאגם לטענת מנהלי התכנית מטעם 

 .המודל ביישוב וביכולת הקיום שלו על התנהלותראה שלהעדר טיפול מערכתי בסוגיה היו השלכות ה
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דרך הערבי  במגזרבמודל המנהיגות ובמודלים נוספים , מודל ההתנדבותל ניגודב ,לאור הפקת לקח זה

  .שונה הייתהההתמודדות 

   תרומות התכנית . 8
  :בחלק זה יוצגו תרומות התכניות בשתי רמות

   עבור הצעירות המשתתפות בכל יישובב .1

   הארגונים והקהילה, עבור השירותים השותפיםב .2

כי חלק מהתרומות , יש לציין. התרומות יוצגו באמצעות ניתוח אינטגרטיבי של כלל מקורות המידע

  .כל מודל ונובעות מהדגשים השונים של כל תכניתלייחודיות חלקן כי ושני המודלים למשותפות 

  פי תפיסתן- על תרומות התכנית לצעירות 8.1

  לשני המודלים ביישובים תרומות משותפות
  על יצירת סדר יום ועל דיווחו שני המודלים ב - מיומנויות רכות של עולם העבודהרכישה של

. הצעירות לא שייכו את התרומות האלה לתחום התעסוקה, אמנם. רכישה של מיומנויות ניהול זמן

  . צוות התכנית טוען כי מיומנויות אלה עשויות לעזור בהשתלבותן העתידית במקום עבודה, אולם

מתנדבות . נדבות דווח על תרומה של התכנית ליצירת מסגרת יומית ורוטינהבמודל ההת, וכך

   :מספרות

  ."סדר לכל היום יוצר זה ,בבוקר 7:00-אם קמים ב"

זה ממשיך את בית אז עכשיו , בבוקר לבית הספר 7:00-אני זוכרת איך הייתי קמה ב"
  ." וזה מבזבז כל היום ,10:00-בחופש אני קמה ב. הספר

יומי -עצם קיומה של התכנית מקנה לצעירה תפקיד קבוע יום, דברי רכז התכניתל, בהקשר זה

  . בארגון ויוצר שגרה של אחריות לתפקיד במקום העבודה

הצעירות היה אחד הדברים שלמדו . במודל המנהיגות דווח על רכישת מיומנות של ניהול זמן

שני בין היה שילוב ן עבורבהאתגר הגדול . יום שלהן-בחיי היום משימות מגווןלהתמודד עם 

בתחילת שנת הפעילות דיווחו הרכזים על קושי של . בהם שולבו במסגרת התכנית ארגונים

לצורך . הצעירות לתמרן בין שני מקומות ההתנסות ועל לחץ העבודה והפעילות במסגרת התכנית

. י לחץהתמודדות עם מצבו ות לניהול זמןהשתתפו הצעירות בסדנא, התמודדות עם קשיים אלה

סדנאות אלה עזרו להן מאוד בתכנון סדר היום ובעמידה בדרישות ובלחצים של משימות , לדבריהן

  . יום-שונות בחיי היום

 דיווחו  הצעירות -מקצועי של הצעירות /חיבור ליכולות ולנטיות אישיות וחיבורן לעתיד הלימודי

בעקבות חוויות והתנסויות  ,ת ללימודיםכי במסגרת שנת הפעילות בתכנית נוצרה תחושת בשלּו

ההתנדבות והקשר עם המוסדות חידדו אצל הצעירות את /ת במסגרת ההתנסותהפעילו .שעברו

להן לגבש את החשיבה על  הדבר עזר. ההבנה לגבי דברים שהן אוהבות או אינן אוהבות לעשות
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ו על עצמן אחרות התייחסו לכך שגיל. אפשרויות בעתיד בתחום המקצועי או על לימודים גבוהים

 : אחת הצעירות מתארת זאת. דברים שאיששו תחושות מוקדמות שהיו להן ביחס ללימודים

אני רציתי תואר מסוים ועכשיו אני מתעקשת עליו ורוצה לשפר את הציון שלי "
  ." בפסיכומטרי כי אני לא רוצה לוותר עליו

   :דיווחה נוספת צעירה

גיליתי בעצמי שאני אוהבת לעבוד ואני ... ההתנסות נתנה לי הזדמנות לעבוד"
  ."ולכן בחרתי במקצוע ללמוד שמתאים לתכונה הזו שבי, ולהתעסק עם אנשים

העבודה , בעבורן. חלק מהמתנדבות דיווחו על תכניותיהן להיות מורות, במודל ההתנדבות

חלקן דיווחו . עם ילדיםכסייעות בבית הספר אפשרה להם להתנסות בעבודה עם צוות מורים ו

ואילו אחרות דיווחו שבעקבות ניסיון זה הן הגיעו למסקנה , יסיון זה חיזק את בחירתן במקצועשנ

צעירות , יש לציין שגם במודל המנהיגות. שאינן רוצות לעסוק בהוראה או בעבודה עם ילדים

  : שבמהלך ההתנסות לימדו בבתי ספר דיווחו שלא אהבו את התחום

  ."ת להיות מורהבעצמי שאני לא אוהב, למשל, גיליתי"

ולא אהבתי , זה היה מאוד משעמם, ללמד ילדים אנגלית ומתמטיקה שהתחלתי"
  ." בכלל

הרחבת הבנתם והכנתם של : שתרומה זו עולה בקנה אחד עם מטרות תכנית הלימודים, יש לציין

  . הצעירים בתחום בחירת מקצוע לעתיד

 הכנה לקראת הלימודיםלנקרטיות דיווחו על תרומות קו ותהצעיר - האוניברסיטה לקראת הכנה .

פסיכומטרי שניתן הכנה למבחן הבמודל ההתנדבות נערכה הכנה לאוניברסיטה באמצעות קורס 

חשיפה לשפה אקדמית באמצעות במודל המנהיגות דיווחו על . 13גם נבחנוהן שבסופו , לצעירות

שעזרה בראיונות קבלה סדנת הכנה לראיונות שעברו על , באקדמיה השגוריםמונחים למילון לועזי 

והקנתה להן  בעמידה מול קהל בה התנסוש "זמן סגול"פעילות ועל באוניברסיטה  לימודיםל

   .ביטחון

אחת הצעירות מציגה זאת . שיפור העבריתעלתה התייחסות גם לנושא  במודל המנהיגות, כמו כן

הוגדר כאחד ה בשפ שקידום ,יש לציין. "הזאת בשפה להשתמש חייבים היינו הזו בשנה": כך

. ואף נתפס כאחד התנאים הבסיסיים להצלחה בהם, היעדים בהכנה ללימודים באוניברסיטה

אלא שהמתנסים נדרשו , השפה העברית לא נכללה כיחידת ללימוד במסגרת תכנית הלימודים

הועברה סדנה על מודעות עצמית בידי מדריכה , לדוגמה, כך. לדבר בעברית בפעילויות שונות

, בתחומי דעת שוניםאורחים הצעירות שוחחו בעברית עם מרצים  :דוגמה נוספת. ריתדוברת עב

וינט דיווחו כי בקבוצה של מודל המנהיגות 'יש לציין שגם מנהלי התכנית בג. בעבריתאשר הרצו 

  . הייתה התפתחות משמעותית ביותר בשיפור השפה העברית

                                                   
הביעו חוסר שביעות רצון מקורס הפסיכומטרי בגלל המתכונת המקוצרת ושיטת הצעירות במודל ההתנדבות  13

השתלבות הסיכויי את  נכונה להגבירקורס פסיכומטרי הוא הדרך העלתה דילמה האם , במקביל. הלימוד
וינט ישראל גורסת שכדאי לשקול אפשרויות נוספות 'ג-מנהלת התכנית באלכא. באוניברסיטהבלימודים 

 . בדומה לנעשה במודל המנהיגות, להגשמת מטרה זו
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 דיווחו בשני המודלים ביישובים - ערך עצמיההעלאת מודעות עצמית ו, תחושה של העצמה 

  . בא לידי ביטוי בדרך אחרתהדבר בכל מודל  אך, ת העצמיתעל שינוי אישי שחל במודעּו ותהצעיר

 אני) התכנית מאז"( :זה בא לידי ביטוי בביטחון העצמי של הצעירותשינוי  ,מודל ההתנדבותב
דווח על שינוי , נוסףב. "מעצמי רוצה אני מה יודעת ואני התנסיתי. יותר טוב עצמי את מכירה

. עצמי ביטחון לי יש": כפי שמציינות חלק מהצעירות, התנהגותי שחל בעקבות פיתוח המודעות
מספר  ."אחרת עליהם ולהסתכל אחרים עם לדבר איך, שלי הבעיות את לפתור יודעת אני

  . "מאחרות לפחד ולא ,לבד להחליט איך": "להגיד לא"מתנדבות דיווחו כי בעקבות התכנית למדו 

תחושת המועילות במודל ההתנדבות בהדימוי העצמי בא לידי ביטוי בטים של שיפור יאחד הה

במקום , בקהילההפעילות התייחסו למעמד המוקנה להן מעצם  צעירותה. והנחיצות בקהילה

  :ציינהצעירות אחת ה. המעשבאפס בבית  לשבת

. מה הן עושות -הבנות 'ן אומרים כי בכפר כל הזמ ,כל הזמן אנחנו מזלזלות בעצמנו"
, יש לנו מילה ,ו מקום בכפרנידענו שיש ל תכניתכשהתחלנו ב. 'הן רוצות לשבת בבית

   ".נחנו רוצים לעזורשא, כולם שומעים מה אנחנו רוצים לעשות

התייחסו לתרומה זו של שיפור הדימוי  במודל ההתנדבות יש לציין כי מקורות מידע נוספים

  :מנהל אגף החינוך סיפר. הנערהשל העצמי 

בנות . מושכת ,יפה, עד כמה את שווה. מתחיל להיות לחץ על הבת ,כבר בסיום התיכון"
אז זה יוצר מתח בתוך  -ואם לא  ,שנראות טוב נחשבות למוצלחות מבחינת הורים

מסגרת לנערה להשמיע ולהרגיש . המסגרת הזו נתנה פתח ואפיק מפצה... המשפחה
  " .ובהבעלת ערך וחש

   :התכנית המתנדבות מרגישות נחוצותשבאמצעות התייחס אף הוא לכך  רכזה

 מתקשרים פתאום. המון להן נתן זה ...בבית בולטות פחות שהן בנותבעיקר "
 הרבה שינה זה. גאווה הרבה נתן זה. והמורה הספר מבית, מהמועצה אותן ומחפשים
 כמעט כזו מסגרת ואין ,לביטוי במה זוהי... בחברה מעורבות יותר נעשו. תפיסות
  " .האישי בפן הרבה נתן זה אז. ביישוב

 וביכולת לרגשות בחיבור בעיקר ביטוי לידי באה העצמית המודעות תחושת, המנהיגות במודל

 הלימודים תכנית במסגרת שנערכה הקבוצתית הדינמיקה, והצעירות הרכזים לטענת. אותם לבטא

 שחל שינוי על התכנית רכזות דיווחו, זה בהקשר. הצעירות של הרגשי הביטוי שיפרה את יכולת

 קושי עלה, הדרך בתחילת, לטענתן. השנה סיום לבין הפעילות של הראשונים החודשים בין

 שלהן הצורך על הצעירות בקרב התלונות רווחו ובעקבותיו, ובדיבור על רגשות רגשית שפה ביצירת

  : הרכזות אחת שמציינת כפי, רגשותיהן על לדבר

 מרגישות אנחנו' ;'דבר כל על לדבר צריך למה' :לנו אמרו הזמן כל הראשון בחודש"
  " .'רגש שיהיה צריך דבר כל על לא, רגיל
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, שונים רגשות עם והתמודדות פתיחות של תחושה הייתה, זאת לעומת, הפעילות שנת סוף לקראת

  : הצעירות אחת שמתארת כפי

 ולחיות לחשוב התחלתי. קודם הרגשתי שלא רגשות ולהרגיש עצמי עם לדבר התחלתי"
  ". אחרת בצורה

  : עצמית מודעות פיתחודינמיקה ב כי היא אף מדווחת אחרת משתתפת

  " .נולתוכֵ  התבונן איך, מלמעלה עצמנו על להסתכל למדנו"

 בשני המודלים עלתה שביעות רצון גבוהה  - יבוש קבוצתי כמקור לתמיכה אישית ומקצועיתג

בה ניתן ש, בשני המודלים ראו את הקבוצה כמקור לתמיכה מקצועית. מהקשר שנוצר בקבוצה

  . התנסותאו בעולים בהתנדבות הלהעלות קשיים ודילמות 

. על התמיכה האישיתבמודל ההתנדבות הושם דגש נרחב , בנוסף לתרומה המקצועית של הקבוצה

התייחסו לקשר  ,וכן, להשתמש בדימוי של אחיות כדי לתאר את הקשר ביניהן הצעירות הרבו

אחת הצעירות . שלהן יום- יוםקונפליקטים ולבטים מחיי השבמסגרתו העלו החברי שנרקם 

  :תיארה

, חברות אנחנו. מגבש זה, אותי מחזק וזה שומעים כולם, כולם מול מדברת כשאני"
  ." אחיות

כפי שתיארה אחת , חברי שנרקם ביניהן מחוץ לתכנית-אישי המתנדבות גם דיווחו על קשר

יחסים עשוי להעיד על תרומה לזה ממצא  ."לחברות והפכנו ,קודם ִהכרנו לא": הצעירות

מדיווחן בשאלונים ניכר כי עיקר פעילות , כזכור. דפוסי בילוי הפנאי של הצעירותהחברתיים ול

פרק -תת אור(יזיה והמשפחה וצפייה בטלוכוללת בילוי עם והפנאי נערכת בסביבה הביתית 

  ). מאפיינים אישיים

שזוהי תוצאה של עידוד אלא  ,יש לציין שהקשר נוצר לא רק מעצם הפעילות במסגרת התכנית

נדרשו ובהן העצמי  הכרתלהתייחסו להעצמה ו הןנושאיההכשרות שבאמצעות התפתחות הקשר 

  :מספרתמתנדבות אחת ה. הןולבטי הןקשיי, חייהןשוף את הצעירות לח

צריכה לדבר על משהו שכואב  הייתהכל אחת  :לפני שבועיים היה שיעור חשוב מאוד"
  " .מאוד התרגשנו מזה .כולן בכו, לה

מאשר לבנים פחות הזדמנויות  יש לבנות, בחברה הערבית, מחקרים שונים כיהראו , בהקשר זה

במחקר על איתור צרכים של בני נוער בתמרה ניכרה מגמה , לדוגמה. קשרים חברתיים ורליצ

, עוואדיהו, נבות-כהן(להתחבר עם חברים חדשים לעומת בנים יותר כללית שלפיה בנות מתקשות 

ועל כך שאין בדידות גם במחקר על איתור צרכים בקרב בני נוער בנצרת דווח על תחושת ). 2006

ממצאים אלה ). 2003 ,עבדוונבות -כהן, עסבה-אבו(ם בעיקר בקרב בנות לעומת בנילבלות עם מי 

  . שאת את תרומת התכנית בהרחבת הסביבה החברתית של המתנדבות-מעלים ביתר

  תרומות ייחודיות
יקה המיוחדת שנוצרה מדינבו ישובביאופי ההתנדבות קשורות במודל ההתנדבות בתרומות ייחודיות 

בשני שלבי המחקר התייחסו  .ילדים עם בעבודה ניסיוןאחת מהן הייתה ה .בין חברות הקבוצה
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 הדבר, לפי דעתן. מםיצירת קשר עִ על ולכך שדרך עבודתן עם ילדים למדו הרבה על ילדים  הצעירות

  : בעתיד כאמהות ןלה יתרום

   ".נוכל ללמד אותם איך להתנהג, נדע איך להתמודד עם ילדים כשיהיו לנו ילדים"

התייחסו  ,בהתאמה .רב על נושא פיתוח מנהיגות ערבית קהילתיתדגש כאמור  םשהוהמנהיגות  מודלב

 ,ערביתה זהותה פיתוח לגבי. אזרחיתהמודעות ללתרומת התכנית לפיתוח הזהות הערבית ו ותהצעיר

וכן  והדרוזית הערבית יהיבעיות של האוכלוסלקשיים ונחשפו להן בזכות התכנית  ,הצעירות לטענת

הערבית התחדדה  ןהתייחסו לכך שזהות ןה .הערב בחברות אלו מנהיגים משמעותייםולתאריכים ל

אחת  לדברי. ומהרוב וכד-יחסי מיעוטב, תערבי-תישראלי ותאזרחשל שמעות בסוגיות הקשורות במ

   ,המשתתפות

חשבתי שתעודת  ,בהתחלה .הפך למאוד מעניין בשבילי -היום , הנושא לא עניין אותי - בעבר"
 ,הזכרונות שלי, אבל גיליתי שזהות היא מה שאני בונה. כחולה הייתהזהות והזהות העצמית 

   ".זה משהו שאני בונה -ולא משהו שנותנים 

 תאח. ןפיתוח זהותל הלקראת ההתנסות ותרומתמשימה שקיבלו התייחסו גם ל ותכי הצעיר ,יש לציין

   :אמרה ותהצעיר

יסטוריה של הים את האנחנו כותבים ומציג, ביישובנתנו לנו לעשות פרופיל קהילתי כש"
ללמוד יותר על הכפר  ,זה היה מאוד מעניין לעשות דברים. האנשים והמוסדות, השם ,הכפר
  " .זה עוזר לנו לדעת כל מיני דברים על עצמנו .שלנו

בעיקר  ,אזרחיתהמודעות את הדיווחו שהתכנית העלתה  ואנשי השירותים ותהצעיר, בנוסף לכך

ואמרו  אנשי השירותים התייחסו לנושא .שונותהאוכלוסיות העם  שנוצר בקשר -במסגרת ההתנסות 

שאין אוכלוסיות ועל קשיים ובעיות של  ןעל החברה שלה ,בשירותניסיון מתוך ה ,למדושהצעירות 

בעלי ביחס לאנשים שינוי תפיסה על פתיחות ודיווחה על  יםשירותעובדת באחד ה. נגיעה להן צעירותל

  : תמספר ותהצעיר תאח .צרכים מיוחדים

וזה מאפשר לנו . אנחנו נפגשים עם הרבה אנשים בעלי מעמדות שונים בחברה ,גם בהתנסות"
   ".מאוד טובוזה  -להכיר בעיות שונות , מה יש בה - להכיר את החברה שלנו

בעיקר , מהתכנית ןהיציפיותגם את  ותחלק ניכר מהתרומות תואמעולה כי  ותמדיווח הצעיר, לסיכום

נמצאה התאמה בין מודל המנהיגות ב. הגברת המודעות העצמיתללקראת האוניברסיטה והכנה נוגע לב

 .מעורבות האזרחית וחידוד הזהות הערביתלקשר עם הקהילה והציפיות בנוגע להעמקת להתרומות 

בסיס לבחירה מושכלת יותר גם כ ,בצבירת ידע בעבודה עם ילדיםמצאה התאמה מודל ההתנדבות נב

  . וגם כהכנה לאמהות עתידיתבכך צעירות המעוניינות לשל מקצוע ההוראה 

  לארגונים ולקהילה , תרומות לשירותים השותפים 8.2

רכזי של , לפי דיווחם של בעלי תפקיד בארגונים נבדקה ארגוניםל ותתרומות הפעילות של הצעיר

  :מישורים התרומות בשלוש ותמדיווחם עול. אנשי מטהשל ו התכנית

  יעד של הארגוניםתרומות לאוכלוסיית ה .1



 

 30

 מישור ארגוניתרומות ב .2

  מישור קהילתי ב תרומות .3

  תרומה לאוכלוסיית היעד של הארגונים
מסגרת השל או  של הארגוןעלה כי העובדה שאדם נוסף יוצר קשר עם אוכלוסיית היעד המודלים י נבש

ח והצעירות ככ פעילות, מודל ההתנדבותב, כך. כוח אדםמחסור ב עתמהווה תרומה משמעותית ב

   .הםלקשיים ולבעיות של נוספת תשומת לבבמסייע בכיתות תרמה לילדי היישוב 

פשרו מתן שירות נוסף מטעם הארגון ִא  ותהצעירביצעו דווח שהפרויקטים שמודל המנהיגות ב

קורס מחשבים להורים וחונכות , לימוד קרוא וכתוב לאנשים עם מוגבלויות :כגון ,לאוכלוסיית היעד

   .ת בתי הספרבמסגר

אחת . בסיכוןאחרים עבור בני נוער בהיוו מודל לחיקוי  ותדווח שהמתנסמודל המנהיגות ב, בנוסף

  :מנשות השירותים העובדת עם נערות בסיכון דיווחה

]... השירות[מביאות את הקול של החברה הנורמטיבית לתוך  ]הצעירות המתנסות[ הן"
 ןזה נתן לה. זה נתן להם את הדחף להתנדב .הנערות בסיכון מאוד מתלהבות מהמתנדבות

מודל  - גם להתנדב ולהיות באיזה שהוא מקום כמו המתנדבות. אישית הדחיפה ודוגמ
  ".לחיקוי

  תרומה במישור הארגוני
מודל יצוין שב .עזרו בהוצאה לפועל של פעילויות שוטפות בארגון ותדיווחו שהצעירהמודלים י נבש

  . נטלו חלק גם בפעילות השוטפת ותהצעיר, אישייםנוסף לפרויקטים הב ,המנהיגות

חינוך והמורות כי התכנית תרמה מאוד לחינוך הראש אגף , רכז התכנית ודיווחמודל ההתנדבות ב

, בהקשר זה. כבעבר תקציבללא צורך ב, מסייע בכיתות באופן קבוע כוח אדםהפורמלי בעצם קבלת 

כיתה בהתמודדות עם , הרבה שהן נותנות בכיתה לעזרה, לתרומת המתנדבות לכיתההמורות התייחסו 

  :אחת המורות אף דיווחה. גדולה

להגיע לכל  האפשרעבודתן  ...]המורות[כל המצב הנפשי הרגשי שלנו , כל הכיתה השתנתה"
   ".מלטפות את הילדים, אנחנו פה מחייכות... תלמיד

טענת ל. חשיבה רעננות לארגוןהכנסה של דרכי אפשרו החדשים  הפרויקטיםעלה כי במודל המנהיגות 

שהשתתף בתכנית  צעירשבנה הפרויקט ייחודי , ומנהלת התכניתוינט ישראל 'ג-אלכאאנשי מטה ב

שלא חשב  אפיקים נוספים פתחלארגון ל ִאפשר, רכי הארגוןומתוך התפיסה שלו את צ, מיוזמתו

דיווחה על שביעות רצונה אחת בעלת תפקיד , לדוגמה. או שלא התפנה לעסוק בהם קודם לכך עליהם

ידה נקרתה לסוף -סוף, כתיבההקריאה והמכך שלאחר זמן רב של שאיפה לקדם מוגבלים בתחום 

  . לפתח את הנושאהזדמנות 
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  תרומה לקהילה
נושא ההתנדבות בחברה . היא בעידוד בני נוער וצעירים להתנדבות בהתרומה מרכזית לקהילה 

מתוך תפיסה של תרומה לקהילת , בש בשנים האחרונותהוא נושא שהולך ומתג והדרוזית הערבית

  . ועזרה וקידום עצמי המוצא

עם שירותים  זרז לשיתוף הפעולהבשלב הראשון של פיתוח התכנית ה היווה זנושא , מודל ההתנדבותב

שכן התכנית היוותה הזדמנות משמעותית ראשונית להרחיב את מושג ההתנדבות בקהילה , ביישוב

מיחס מפקפק כלפי : דווח על שינוי הדרגתי שחל בעמדות כלפי התנדבות ודליםמי הנבש. ביישוב

הבעת ללהערכה ואף , פני התנדבות בתכנית-התכנית בתחילת הדרך ועידוד לצאת לעבודה בשכר על

  :כך זאת תיארה מודל המנהיגותבצעירה  .בעצמם להתנדבשל הורי משתתפות בתכנית רצון 

כשנגמרה  ,ועכשיו .לי חברה שלא רצתה לבוא הייתה ,להתקבל לתכנית ריאיוןכשבאתי ל"
  "'?פשר שהשנה הזו אני אשתתף בתכניתהאם א'היא שאלה  ,השנה

  :התנדבות בעקבות התכניתבעמדה כלפי דיווח רכז התכנית על שינוי הדרגתי  ,מודל ההתנדבותגם ב

באים מבוגרים ורוצים אף הם פתאום  .יתנדבו בתכנית םי ורוצים שבנותיהיהורים באים אל"
  ".להתנדב המושג התנדבות מתחיל להשתרש ביישוב

  כיווני פעולה

 עלו" שנת התנדבות בקהילה"בה הוערכו מודלים שונים של התכנית שבמהלך תקופה בת שנתיים 

  : שוניםמספר אתגרים וכיווני פעולה שכדאי למצות בתחומים 

   ליישוב התכנית להבאת סף תנאי בניית. 1

בשיתוף הפעולה עם השירותים שהתעוררו הקשיים לאור ומודל ההתנדבות  עםלאור הניסיון 

תנאים מקדימים הכרחיים בקביעת צורך  וינט ישראל'ג-אלכאמנהלי התכנית ב ראו, המקומיים

 .יםצהרתיהרק להיות לא תנאים אלה צריכים  ,לטענת אחת המנהלות. לפתיחת התכנית ביישוב

תנאי . לוגיסטיתהאלא גם ברמה  ,רעיוניתהלא רק ברמה  ,ה לתמוך בתכניתהרשות המקומית צריכ

שירות הפועל ביישוב שיוכל לעמוד בראש  מינוימרכזי הנו תכנון מובנה של מערך ארגוני תומך שיכלול 

 ושידגמנהלי התכנית ה. כניהוהתמיכה בתכנית ותאופן ולקבל החלטות אופרטיביות לגבי התכנית 

לכך התקבלה  הדוגמ. השירותים האחרים בקרבובקהילה  בעל מעמדכר ושהשירות צריך להיות מּו

  . קהילההעם והשירותים בשיתוף עם  פרויקטהאת  הליהובבו עמותה מקומית ש, מודל המנהיגותב

, הדרכהלצורכי בעיקר (להפעלת התכנית  מתאיםא מבנה ולמצהתקשו מכיוון שבשני המודלים , כמו כן

   .י הסף לפתיחת תכנית ביישובעולה צורך לדאוג לנושא זה כחלק מתנֵא  ,)רה וליווי הצעירותהכש

  בארגון ןתפקיד תהגדרו הארגונים לקליטת הצעירות תהכנ. 2
כי רכזים הבקרב  התחושעלתה ארגונים וחלק מהבקליטה בקשיים בנתקלו בשני המודלים  הצעירות

 ,לטענתם, לכן. ןבהפעלתים ומעורבפעילים  מספיקהיו לא  ותמתנסות או הארגונים שקלטו מתנדב
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המקום של הצעירות על ו ,בכלל ,ארגונים על מטרות התכניתבקרב ההסברה רחבה יותר צורך ב עולה

כתנאי הכרחי לעבודה משמעותית יותר בקליטת יש להבהיר ש, כמו כן. בפרט, בארגון

פסיבית של קליטה בולא רק  ,הגופיםאקטיבית של מעורבות יש צורך ב, והפעלתם מתנסים/מתנדבים

  : גופים אלה אחריותהיות בשצריכים לכדאי להתייחס למספר תחומים , הקשר זהב .לארגון כוח אדם

  יש  :מתנסיםה/המתנדבים של תפקידם ועל מטרותיהו התכנית על מסודר הסברהבניית מערך

, מורים( במסגרת התכנית מתנסיםה/המתנדביםבקשר עם נמצאים ההסברה לכל הגורמים צורך ב

   .להפחית תגובות עוינותו במסגרת תםקליטהצליח בלמנת - על, )הורים ובעלי תפקידים נוספים

 את  גבירואלה י :המתנסים/המתנדבים עם ישירות עובדיםה תפקיד לבעלי והדרכה הסברה

ועים עובדים הקבל מתנסהה/את הקשר בין המתנדבת וחזקיו המתנסה/התפוקה של המתנדבת

   .במסגרת

 נחיצותם עולה בהםשהתייחסות לתחומי הפעילות  תוך ,במסגרת לעבודה המתנדבים הכשרת: 
  .לדרישות המסגרת מתנסיםה/המתנדביםעבודת להתאים את זו ניתן יהיה דרך ב

 העזרה בקליטה  :השנה במהלך וליווי ותמיכה במסגרת המתנסים/המתנדבים בקליטת עזרה

תחושת השייכות את  וריגבי, מסגרתלצעירים השל חיבור ומחויבות והליווי יסייעו ביצירת 

  .תופעות כגון נשירה והיעדרויותגם ימנעו  ,ובכך ,והמועילות למערכת

 זכויות החובות ואת התפרט  ההגדרה :ממנה והציפיות מתנסהה/מתנדבתה תפקיד הגדרת גיבוש

כדי ו הצעירים תפקיד לגביהבנה בארגונים -מנת למנוע אי-על, התנסותה/במסגרת ההתנדבות

 .לארגון מתנסהה/לאפשר תרומה משמעותית יותר של המתנדבת

  של  הייתה חלק ממנהלי הארגוניםשל  התחושה, מודל המנהיגותל בנוגע: האישיבניית הפרויקט

עולה , בהקשר זה. של הארגון "בוערים"ה אמיתייםהצרכים הלבין הפרויקטים האישיים  ביןנתק 

 . הארגון צורכייותר התחשבות ב יכלולש ,דיאלוגשל לבנות את הפרויקט האישי בתהליך צורך 

  הגדרה ברורה של תפקידי הרכז בתכנית. 3

כל יישוב ב, כאמור .הרכזים מהווים ציר מרכזי המפעיל את התכנית ביישוב, דוחכפי שניתן לראות מה

הגדרת תפקידים תוך  ,תפקיד הרכז למסד יותר אתעולה צורך  שמהם נתקלו הרכזים בקשיים שונים

המרכז הישראלי "המלצת בו במודל ההתנדבות דעל רכז אחד שעב לאור העומס שהוטל, כמו כן. ברורה

חלוקת ובבשיתוף פעולה צוות רכזים שיעבוד נראה כי יש לתת עדיפות להעסקת , "להתנדבות נוער

עזרה בבנייה של  זו מחייבתפשרות א. פני רכז אחד-על עבודה עם הצעירים ועם השירותים הקולטים

   . שוטףהבליוויו  ,עבודתוובחלוקת  צוותה

  שעות הפעילות הקהילתית ניצולמציאת פרויקטים נרחבים מספיק ל. 4
מודל ב קהילתיתה שעות הפעילות ההתנדבותיתלוי מכסת קשיים במיעלו  במודל ההתנדבות

עולה צורך לבחון  מכאן. במסגרת ההתנסות בפרויקטיםהשעות  יבמיצו -מודל המנהיגותבו ,ההתנדבות

שעות הפעילות מספר את  מלאתצליח ל אכן אם הפעילות המתוכננתה ,בתחילת שנת הפעילות

או לשנות את  למצוא דרכים למלא את השעות החסרותיש  ,לאשבמידה  .ת במסגרת התכניתוהנדרש

  . מספר השעות הנדרשות למילוי הפרויקט
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  ומגוונים להתנדבות במסגרת היישובמציאת אפיקים שונים . 5
מהאפיק המוגבל של עבודה כסייעות עיקר במודל ההתנדבות לאור חוסר שביעות הרצון של הצעירות ב

מנת -על, עולה צורך להציע לצעירים בתכניות אפיקים מגוונים יותר להתנדבות, בגנים ובבתי ספר

להרחבת תחומי הפעילות באה גם  הצעה .מהפעילות הקהילתיתמימוש עצמי והנאה שיוכלו לחוש 

ולא  ,פורמלי-בלתישציפו שההתנדבות תתרחש גם במסגרות של החינוך ה, במודל זה תכניתלמשותפים 

   .רק במוסדות החינוך הפורמלי

  תכניתבבנים מציאת דרכים לשילוב . 6
בלבד חד בן א( בנים בתכניתהלאור המספר הזעום של , סוגיה זו עלתה במהלך שנות הפעילות התכנית

מודל אך ב, התכנית מלכתחילה לצעירותהופנתה , כאמור ,מודל ההתנדבותב). מודל המנהיגותב

כמו גם במודלים , הרכזים והמנהלת ממשיכים לראות בבנים אוכלוסיית יעד לתכנית, המנהיגות

עולה צורך למצוא דרכים להפוך את התכנית  ,על כן .אחרים של הפעלת התכנית ביישובים נוספים

  .עבור בניםבאטרקטיבית גם ל

  התמודדות עם היעדרויות הצעירות מהתכנית . 7
הקושי נבע בעיקר מהמתח . אחד הקשייםה כתעל מהתכנית עדרויות של צעירותיההתמודדות עם ה

, אמנם .לבין הצורך לדרוש התמדה ומחויבות יתהתנדבות הנההעובדה שהפעילות בתכנית בין  הקיים

היעדרויות העם הם התקשו להתמודד , אולם ,שאין סתירה בין השנייםבמהלך השנה הבינו הרכזים 

א דרכים מובנות ליצור תחושת משמעות בפעילות ומצלעולה צורך  ,לאור זאת. תכופות של צעירותה

 עולה צורך ,בנוסף. הגעה רציפהאת המחויבות של הצעירות לתכנית ותוביל בסופו של דבר לשתגביר 

  . צעירות הנעדרותלסנקציות ברורות קבוע לשקול אם רצוי ל

  התנדבות כשירות לאומיתפיסת האסטרטגיה מובנית להתמודדות עם  .8
התמודדו נכון עם  שלא על ה הסכמה שררבקרב אנשי השירותים ורכז התכנית במודל ההתנדבות 

התכנית נסגרה בתום  ,כתוצאה מכך, כידוע. "שירות לאומי"בכי מדובר התפיסה ביישוב ביחס לתכנית 

ביישובים ערביים הן במודל המנהיגות והן  ,לאחר סיום התכניתשנה יש לציין כי  .שנת הפעילות

העובדה כי אין קשר הודגשה בנוגע לייחודיות התכנית וביישוב הסברה מקיפה יותר ה רכנע, אחרים

לרתום את הרשות המקומית וניסיון העולה צורך ללמוד מ, יחד עם זאת. לאומיהשירות בין הבינה ל

  . לקחת אחריות על ההסברההמרכזיים האחראיים לתכנית  יםואת השירות

  נוהל מסודר ליציאה מהתכנית במידת הצורך . 9
נשירה מהתכנית בקרב מספר לא מבוטל של צעירות הייתה ) בשנת הפעילות הראשונה(בשני המודלים 

את התכנית הן עזבו , ברוב המקרים .)צעירות שהחלו את התכנית עשריםמתוך כ ,םשניהבשמונה (

. חוסר שביעות רצון מהתכנית או מתפקידים שמילאו במסגרת הארגוניםעקב ו לטובת עבודה בשכר

עולה צורך , לאור זאת. הסברללא כל הודעה מוקדמת ו ללא הייתההצעירות של עלמות יהה ,לעתים

נוהל . שאר בתכניתילה היכול הנינאו א נתמעוניי יננהא עירההצכאשר , נוהל מובנה לעזיבה ליצור

 פהתוך סיום המשימות ומציאת מחלי, במקום נתק, הקשר בצורה מכובדתאת  םיסילשכזה יאפשר 

   .למילוי תפקידה
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   מערך המחקר :'נספח א
   

  מקור מידע
  

  כלי מחקר
  

  תחומי בדיקה
מועד 

  1הבדיקה
  

   מספר מרואיינים
הצעירות 
 ותהמשתתפ
  בתכנית 

שאלון למילוי 
עצמי לכלל 
   ותהמשתתפ

  'מועד א  מאפיינים אישיים בסיסיים
   

  17: מודל התנדבות
  18: מודל מנהיגות

של קבוצת מיקוד 
 ותמשתתפה

  בתכנית

, להצטרפותמניעים ; תכניתעמדות כלפי ה
; ומוטיבציה להשתתפות תכניתציפיות מה

, הורים(תגובת הסביבה הקרובה שלהם 
  תכניתב ןלהשתתפות) חברים

  1: מודל התנדבות  'מועד א
  1: מודל מנהיגות

הערכה של רכיבים שונים בהפעלת   
 ןמידת ההתאמה בין ציפיותיה: התכנית

עבודת ; תנסות בפועלהה/ההתנדבותלבין 
השתלבותן במסגרת ; הרכזים
שביעות רצון  ;סותתנהה/דבותההתנ

  מההתנסות 
תרומת : הערכה של תרומות התכנית

; ולקהילה ןההתנסות לה/ההתנדבות
  ; תרומת תכנית הלימודים והחונכות

צרכים לא מסופקים בתכנית והצעות 
  לשינוי

  1: מודל התנדבות  'מועד ב
  1: מודל מנהיגות

 תכניתרכזי ה
  ביישוב

פנים אל  ריאיון
  פנים

תהליך גיוס : רכיבי התכניתתיאור 
בחירה של ; הצעירות וגיבוש הקבוצה

עבודה מול ; סותהתנ/דבותתחומי ההתנ
עבודה מול הצעירות ; שירותים בקהילה

  הצוות בתוךו
 ;מודל המנהיגותבקשיים  ;שביעות רצון

  לקחים משנת הפעילות הראשונה

  2'מועד א
  

  1: מודל התנדבות
  1: מודל מנהיגות

פנים אל  ריאיון
  פנים

התמודדות עם , שינויים בדפוסי הפעילות
בה שהמידה ; קשיים שעלו בשלב הראשון

ויושמו העקרונות  תכניתהושגו מטרות ה
  ; הייחודיים שלה
נקודות חוזק : תכניתשביעות רצון מה

וקשיים ברכיבים השונים בהפעלת 
הערכה ; לקחים והצעות לשינוי, תכניתה

לצעירות  כניתתשל תרומות ה
   סות ולקהילהמתנה/דבותהמתנ

  1: מודל התנדבות  'מועד ב
  1: מודל מנהיגות

- התרחש בסמוך לסיום התכנית במהלך מאי' ומועד ב 2007התרחש בסמוך לתחילת הפעלת התכנית באוקטובר ' מועד א 1
 . 2008יוני 

ראשונה של הפעילות ובתחילת השנה הבמודל המנהיגות נערכו ראיונות עם רכזי התכנית בשני מועדים לקראת סיום  2
  ).בחודש הראשון של הפעילות בשנה השנייה(המועד הראשון של ההערכה 
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  מקור מידע

  
  כלי מחקר

  
  תחומי בדיקה

מועד 
  1הבדיקה

  
   מספר מרואיינים

מנהלת התכנית 
מנהלת (
עמותה ה

  ) המפעילה

פנים אל  ריאיון
  פנים

שינויים שחלו בין שנה  ,מטרות התכנית
שביעות רצון מהתכנית  ;שנייהלראשונה 
תכניות נוספות  עםקשר ; וקשיים

שנת "הנמצאות תחת המטרייה של 
ארגון עם קשר , "התנדבות בקהילה

  וינט'הג

  1: מודל מנהיגות  ' שלב א

פנים אל  ריאיון  
  פנים 

; שינויים שחלו במהלך שנת הפעילות
בשנת התמודדות עם קשיים שעלו 

; הפעילות הראשונה ובתחילת השנה
, צוות התכניתבנוגע ל(התפתחויות בתכנית 

-אלכאהקשר עם ; )פעילות הצעירותל
הקשר עם שירותים בקהילה , וינט ישראל'ג

תכניות נוספות  עםוהתפתחויות בקשר 
שנת "הנמצאות תחת המטרייה של 

   "התנדבות בקהילה
 ;בטים שונים בתכניתישביעות רצון מה

  יעדים להמשך הפעילות ;מותיהתרו

  1 :מודל מנהיגות  'שלב ב

אנשי שירותים 
בקהילה 

שקולטים את 
הצעירות 
  המתנסות

פנים אל  ריאיון
  פנים 

  

שיקולים בעד ונגד ; תכניתעמדות כלפי ה
תפיסת מטרות ; בפרויקט להשתתף
היערכות השירות לקליטת ; התכנית

 עםקשר ; תמתנסו/דבותהצעירות המתנ
צוות הרכזים ומידת הבנתם את הצרכים 

והאילוצים של מסגרות 
 שביעות רצון ;סותהתנה/דבותתנהה

; מתנסותה/דבותמעבודת הצעירות המתנ
זיהוי של גורמי הצלחה וצרכים לא 
  מסופקים לשיפור עבודת הצעירות 

  2 :מודל התנדבות  'מועד ב
  3: מודל מנהיגות

אנשי מפתח 
 ובקהילה שהי

עדת ומעורב בו
  היגויה

פנים אל  ריאיון
  פנים 

שיקולים בעד ונגד , תפיסת מטרות התכנית
ציפיות מהתכנית ; בתכנית השתתפות
; קשר עם בעלי תפקיד בתכנית; ומימושן

  תרומות התכנית; חשיפה לקהילה

  2: מודל התנדבות  'מועד ב
  1: מודל מנהיגות

מפעילי התכנית 
וינט 'ג-באלכא
  ישראל

ריאיון פנים אל 
  פנים

 ;שביעות רצון מהתכנית ;מטרות התכנית
תפיסתם את נקודות החוזק והחולשה של 

   מנהלת התכניתעם קשר  ;התכנית

    'מועד א

ריאיון פנים אל 
  פנים

נקודות חוזק ; שביעות רצון מהתכנית
תרומות ווקשיים בהפעלת התכנית 

בה שהמידה ; לפי התפיסתם התכנית
הושגו מטרות התכנית ויושמו העקרונות 

; לקחים והצעות לשינוי; הייחודיים שלה
שנת "וינט עם התכניות 'קשר של הג

   "התנדבות בקהילה
  

    'מועד ב
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  מקור מידע

  
  כלי מחקר

  
  תחומי בדיקה

מועד 
  1הבדיקה

  
   מספר מרואיינים

מלווה מקצועי 
של התכנית 

  )רכז ההדרכה(

נקודות חוזק  ;שביעות רצון מהתכנית  טלפוני ריאיון
הקשר והליווי ; וחולשה בהפעלת התכנית

   ;לקחים והצעות לשינוי; כזי התכניתשל ר
 ם שלמנהליהו םרכזיהתהליכי הכשרה של 

ותהליך " שנת התנדבות בקהילה"התכנית 
  "שנת התנדבות בקהילה"פיתוח התכנית 

  1: שני המודלים יחד  'ב+' מועד א
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  מאפיינים אישיים של הצעירות המשתתפות בתכנית : 'נספח ב

  )במספרים(מאפייני לימודים ועבודה בקרב הצעירות : 1בלוח 

  
  מנהיגותמודל 

)18(  
  מודל התנדבות

)17(  
  17  18  ב"יכיתה סיום 

  13  13  בגרות מלאה 
  3  5  בגרות חלקית 
  1  )-(  ללא בגרות

  4  3  עבדו במהלך הלימודים 

  

    )במספרים(של הצעירות  רקע בהתנדבות בקהילה: 2בלוח 

  
   מודל מנהיגות

)18(  
   מודל התנדבות

)17(  
      התנדבות 

    9  מתנדבת כיום 
  11  15  התנדבה בעבר 

      חברות בתנועת נוער 
    4  כיום 
  4  10  בעבר

  13  4  אף פעם 

   השתתפות בתכנית מנהיגות
  4  17  )וכדומה צים"מש, צים"מד ,מועצות תלמידים(

   

  ) במספרים(פנאי וקשרים חברתיים של הצעירות הבילוי שעות : 3בלוח 

  
  מודל מנהיגות 
)18(  

  מודל התנדבות
)17(  

  10  12  בילוי עם משפחה 
  7  5  בילוי עם חברים בבית 

  10  6  יזיה או בוידאוויה בטלויצפ
  7  10  שימוש במחשב 

  5  6  קריאה עיתונים או ספרים
  16  18  )תמיד או בדרך כלל(לצעירה יש עם מי לבלות כשהיא רוצה 

  0  3  חברים השחסרים ל ההצעירה מרגיש
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  )במספרים(הצעירות ת של ומשפחהמאפייני : 4בלוח 

  
  מודל מנהיגות

)18 (  
  מודל התנדבות

 )17(  
      מאפייני המשפחה

  5  5.4  ילדים ממוצע  פרמס
  11  10  משפחה אינם דתיים הבני 

      תעסוקת הורים
  14  16  אב עובד

  4  9  אם עובדת

      השכלת אב
  9  10  תיכונית 

  3  4  תיכונית או אקדמית -על

      קיימא- בעלות על מוצרים בני
  17  18  מכונית  למשפחהיש 

  16  18  יש בבית מחשב 

  


