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מטרת המחקר לתאר ולהערי את חוויית השירות האזרחיהלאומי מזווית הראייה
של צעירי בסיכו המשרתי בו לקראת סיו שירות .במסגרת המחקר נאספו
מובני ,שכללו שאלות פתוחות והועברו ל161
נתוני באמצעות שאלוני ְ
נבדקי ,ו 37ראיונות טלפוניי מובני למחצה .השאלות והראיונות עברו ניתוח
תוכ .הממצאי והדיו מתמקדי בחמישה תחומי :המניעי להצטרפות
לשירות האזרחיהלאומי ,תיאור השירות )התפקיד ומשמעותו( ,התהליכי
הנלווי לשירות ,הצוות המלווה ותפיסת העתיד .ממצאי המחקר והדיו בה
פורסי לפני אנשי המקצוע וקובעי המדיניות תמונה נרחבת של חוויית השירות
ובוחני את תרומתו לחיי הצעירי .התגובות של רוב מלמדות שחוויית השירות
היתה טובה ומעצימה והשיגה את מטרותיה ברוב התחומי שנבדקו .ע זאת,
נית היה לזהות דרכ שונות בחוויות .המחקר מזהה מספר רב של היבטי
הראויי להמש דיו ולפיתוח מעני לצרכי שעלו מתו תגובות הצעירי
המשרתי :מגוו המניעי לבחירה להצטר& לשירות; תפיסת השירות כמשמעותי
ברוב המקרי; התרומה החלקית של ההשתתפות בפעילויות; ההערכה הגבוהה
יחסית של הצוות המלווה את הצעירי; ההשפעה החיובית ברובה שיש לשירות
על תפיסת העתיד של הצעירי.
 :Á˙ÙÓ ˙ÂÏÓהשירות האזרחיהלאומי ,צעירי בסיכו

_____________
1
2

המחברת מבקשת להודות לעמיתיה ,פרופ' רמי בנבנישתי והגב' תהילה רפאלי ,על השותפות ועל הסיוע ולקר
גנדיר על מימו המחקר.
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג.

·155-125 :91 'ÒÓ ,2013 È‡Ó ,‚"Ú˘˙ ÔÂÈÒ ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ

נשלח לפרסו ב  ,10.3.12התקבל ב 23.10.12

126

דרורית לוי

àåáî
בשנת  2007החליטה ממשלת ישראל על הפעלת השירות האזרחיהלאומי בישראל.
לשירות האזרחיהלאומי היסטוריה ארוכה ,והוא מופעל במתכונות שונות במספר מדינות.
בישראל זהו שירות בהתנדבות ,המאפשר שירות לקבוצות אוכלוסייה שמסיבות שונות
אינ מתגייסות לשירות חובה בצבא ,ובה המגזר הערבי ,המגזר החרדי ,פטורי שירות
מסיבות של דתיות ,צעירי בסיכו ואזרחי אחרי שהצבא לא מגייס מסיבות של אי
התאמה רפואית ואחרת.
חזו השירות האזרחיהלאומי הוא כפול :המשרתי יתרמו תרומה של ממש לחברה בכלל
ולאוכלוסיות מוחלשות בפרט ,ובמקביל ה עצמ ייתרמו מעצ ההתנדבות לשירות.
מטרת העל בעיני קובעי המדיניות ומפעילי התוכנית היא שבאמצעות השירות האזרחי
הלאומי תתחזק הזיקה של האזרח הצעיר אל הקהילה ,החברה ,והמדינה והזדהותו עמה,
יתפתחו ויתחזקו יכולותיו התעסוקתיות והמוטיבציה שלו ללימודי וכ תתעצ אישיותו.
מעבר למשרת היחיד ,הציפייה היא שהשירות יהווה מקד שוויו בי אוכלוסיות
מוחלשות המשרתות בשירות האזרחיהלאומי לבי קבוצות אחרות ,חזקות יותר ,בחברה
הישראלית )מנהלת השירות האזרחי .(2010 ,מטרת המחקר היא לתאר ולהערי $את חוויית
השירות האזרחיהלאומי מזווית הראייה של צעירי בסיכו המשרתי בו לקראת סיו
שירות.

íìåòá éîåàìäéçøæàä úåøéùä
השירות האזרחי הוא מסגרת התנדבות לצעירי שהנהיגו מדינות רבות .חובת ההתנדבות,
אופייה וגיל המתנדבי משתני ממדינה למדינה .עציוני ) (Etzioni, 2007מציי כי א%
שהמדינות השונות מנהיגות תוכניות שונות ,ייחודו של השירות האזרחי בכול הוא
תרומתו ה למשרת וה לקהילה .בי היתרונות למשרת הוא מונה את המודעות החברתית
והפוליטית הנרכשת ,את קידו הערכי הדמוקרטיי ואת ההשתתפות הפוליטית.
התרומה לקהילה באה לידי ביטוי בקידו מטרות חברתיות חשובות ובצמצו השונות בי
אנשי מרקע שונה.
בארצות הברית עבר השירות האזרחי מספר שינויי מאז ייסודו בשנות ה 30של המאה
ה .20המסגרת המובילה בארצות הברית בשני האחרונות היא  ,AmeriCorpsהמפעילה
מתנדבי בקהילות נזקקות ) .(http://www.americorps.govמטרות השירות ה לקד
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אזרחות פעילה ,להאי' את ההתפתחות והגדילה האישית של המשתתפי בתוכנית ,לבנות
בקהילות השונות הו חברתי ולספק צרכי חברתיי חשובי דר $עבודת המתנדבי
) .(Frumkin & Miller, 2008; Simon, 2002בשירות המקביל באנגליה )(CSV
המתנדבי ממלאי מגוו תפקידי בתחומי החינו $והרווחה )מנהלת השירות האזרחי,
 .(http://www.csv.org.uk/about-us ;2010בקנדה השירות האזרחי נקרא
 .KATIMAVIKהוא מאפשר לצעירי להכיר אנשי מרקע סוציואקונומי ותרבותי
אחר ,ולעבוד בפרויקטי בשירות הקהילה .בי מטרות התוכנית :הרחבת ההבנה
העבודה
לעול
והכנת
הצעירי
של
והתרבותית
החברתית
)Sheradden & Eberly, 1986; http://www.katimavik.org/subsection-
 .(/Mission-and-objectivesג בגרמניה ובאוסטריה מסגרת שירות בעלת מאפייני
דומי ) .(ZIVILDIENSTעד לאחרונה היה השירות האזרחי בגרמניה ,הפועל בתחומי
הסעד והרווחה ,חובה לצעירי שאינ מתגייסי לצבא מסיבות מצפוניות
).(http://fsmat.at/~bkabelka/english/zivi/info.htm

ìàøùéá éîåàìäéçøæàä úåøéùä
בישראל חוקקה הכנסת בשנת  1953את חוק השירות הלאומי ,המחייב נשי ששוחררו
מחובת השירות הצבאי לשירות לאומי ב שנתיי .בפועל לא הותקנו התקנות הדרושות
להפעלת חוק זה .בשנות ה 60החלה להתגבש מסורת של שירות לאומי לנשי דתיות.
בשנות ה 90החל לח' ציבורי להחיל את השירות הלאומי ג על בנות ששוחררו מהצבא
שלא מטעמי דת וא %על גברי הפטורי מהשירות מטעמי אחרי .בשנת  2003הוקמה
 ,Ï‡¯˘È· ÈÓÂ‡Ï-ÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯È˘ ÔÂÈÎÏ ‰„ÚÂÂ‰המכונה ועדת עברי .לאחר כשנתיי פרסמה
הוועדה את מסקנות הביניי )הוועדה לכינו שירות אזרחילאומי ,(2005 ,אשר הובילו
בשנת  2007להקמתה של מנהלת השירות האזרחיהלאומי .על פי הגדרות המנהלה,
"השירות הלאומי הוא אותו שירות של צעירי וצעירות שקיבלו פטור מהצבא מטעמי
שוני או שלא נקראו לשירות הצבאי כלל" .לפיכ $יש שירות לאומי במסלול "רגיל",
שירות לאוכלוסיות מיוחדות ,שירות למגזר החרדי ושירות לבני מיעוטי .ג כיו רוב
המתנדבות לשירות הלאומי ה בנות דתיות ששוחררו מהשירות בצה"ל מטעמי דת .מש$
השירות הוא שנה או שנתיי )מינהל חברה ונוער .(2010 ,המתנדבי משרתי בארגוני
ובמוסדות חברתיי ,כגו מערכת הבריאות ,מערכות החינו $והשירותי החברתיי
).(Sherer, 2004
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בישראל התפיסה היא שהשירות האזרחיהלאומי אמנ נופל בחשיבותו מהשירות הצבאי,
אבל יש בו תועלת חברתית וכלכלית .הציפייה היא שהשירות יישא עמו כדאיות כלכלית,
משו שהכישורי הנדרשי לתעסוקה שירכשו המשרתי ישמשו אות לאחר סיו
השירות ויצמצמו את חס הכניסה לשוק העבודה ,כי יש הבדל משמעותי באטרקטיביות
בי זה ששירת בשירות הלאומי לבי זה שלא .ע תו השירות האזרחיהלאומי זכאי
המתנדבי להטבות על פי חוק קליטת חיילי משוחררי )מינהל חברה ונוער;2010 ,
 ,(Sherer, 2004הכוללות בי השאר כספי פיקדו אישי ומענק שחרור.
שילוב צעירי בסיכו במסגרות השירות האזרחיהלאומי הוא מהל $חברתי הנמצא
בראשיתו .חיוני ללמוד ולהבי את המשמעויות ואת התוצאות שלו ,ה למשרתי וה
לחברה .זווית ראייה חשובה לבחינה זו היא של המשרתי עצמ .הבנת תפיסות הצעירי
המשתתפי בשירות האזרחיהלאומי תסייע לזהות ,עד כמה מטרות התוכנית אמנ
מתגשמות בפועל ,וא הדרכי שבה הצעירי המשרתי תופסי את השירות שלה
מצביעות על התחומי שבה התוכנית משיגה את יעדיה ועל אלה שבנוגע לה יש
לשקול שינויי והתאמות.
כאמור ,השירות האזרחיהלאומי בישראל מקי %מספר קבוצות ,ביניה צעירי מהמגזר
החרדי והערבי וצעירי בעלי צרכי מיוחדי .המחקר הנוכחי מתמקד בקבוצה של
צעירי המזוהי כˆ ,‰˜ÂˆÓÂ ÔÂÎÈÒ È·ˆÓ· ÌÈ¯ÈÚהמשרתי בתוכניות מיוחדות של
השירות האזרחיהלאומי ,שנועדו לצעירי המגיעי ממסגרות משפחתיות שבה ה
חווי מצוקות שונות :חד הוריות ,עוני ,מאסר של אחד ההורי ,היות מהגרי ,הזנחה,
התעללות ואלימות )ביאיר ;2010 ,כהאסטרבצ'ינסקי ווואזסיקרוSchmid, ;2008 ,
 .(2007מדוח ועדת שמיד ) (2006עולה כי בקרב צעירי עולי )המהווי חלק
מאוכלוסיית המחקר הנוכחי( יש שכיחות גבוהה יותר של עוני ,מעורבות בפשיעה
ובהתמכרות לסמי ורבי מה ממשפחות חד הוריות בהשוואה לחלק היחסי
באוכלוסיית בני הנוער.
חלק מצעירי אלה שהו במסגרות השמה חו' ביתיות )כגו פנימיות( ,ומכיוו שאי לה
עור %משפחתי תומ ,$ה נזקקי למסגרות המש ,$כמו השירות האזרחיהלאומי ,שיסייעו
לה במעבר לחיי עצמאיי בבגרות )בנבנישתי ומגנוס.(2008 ,
המחקר הנוכחי מתמקד במספר היבטי שהמשרתי רואי בה חלק מחוויית השירות:
מניעי הצטרפות לשירות האזרחיהלאומי; התפקיד ומשמעותו – תיאור השירות;
הפעילויות הנלוות לשירות; שביעות רצו מהצוות המלווה בשירות; תפיסת העתיד .להל
נסקור בקצרה את הספרות הרלוונטית לכל אחד מנושאי אלה.
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ÈÓÂ‡Ï‰-ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ÈÚÈÓ
מחקרי שוני בחנו את מניעי ההצטרפות לשירות האזרחיהלאומי בקרב אוכלוסיות
שונות באר' ובעול )גל ,עמית ,פליישר ושטרייכמ ;2003 ,חורשצפניוק ובראו;2010 ,
;Jastrzab, Giordono, Chase, Valente, Hazlett, LaRock, & James, 2007

 .(Sherer, 2004; Tschirhart, Mesch, Perry, Miller, & Lee, 2001בי המניעי
המפורטי בספרות :רצו לתרו לחברה או לקהילה ,רצו לקבל הערכה חברתית,
התפתחות אישית ,תעסוקה בי סיו התיכו לתחילת של לימודי גבוהי ,רכישת
הכשרה מקצועית ,קבלת הטבות הדומות לאלה המשרתי בצבא וקבלת מלגות ושכר על
ההתנדבות .השירות האזרחי באר' ייחודי במידה רבה בכ $שההתנדבות אליו היא תחלי%
לחובה האזרחית של שירות צבאי ).(Sherer, 2004
שרר ) ,(Sherer, 2004במחקרו בקרב משרתי בשירות הלאומי ובוגרי שירות לאומי,
מצא חמש קטגוריות של מניעי להתנדבות (1) :מניעי אלטרואיסטיי ,כגו רצו לתרו
למדינה או לתת לאחרי; ) (2מניעי אינסטרומנטליי ,כגו לימוד מקצוע והעובדה
שהשירות מספק למשרתי תנאי טובי יותר מאשר בצבא; ) (3רצונו של הצעיר
להשתלב בחברה ו"להיות כמו כול"; ) (4לח' של החברי והציפייה החברתית לשירות;
) (5מוטיבציה דתית או אידיאולוגית .בניגוד למחקרי אחרי ) Tschirhart, Mesch,
 (Perry, Miller, & Lee, 2001לא מצא שרר במחקרו קשר בי המוטיבציה לשירות
לבי שביעות הרצו ממנו.
במחקרי דומי בקרב צעירי ערבי המשרתי בשירות הלאומי צוינה התרומה לחברה
ולקהילה כמניע משמעותי לשירות וכ תוארה תרומת השירות לצעיר במונחי של עיצוב
אישיות עצמאית ואחראית )חורשצפניוק ובראו ;2010 ,סמוחה ולכטמ .( 2010 ,במחקר
שנער $בקרב צעירי בעלי צרכי מיוחדי שהתנדבו לשירות הלאומי בישראל עלה
שהמניעי המשמעותיי ביותר להתנדבות היו כי השירות נות לה הזדמנות להיות
עצמאי ולצבור ידע וניסיו מקצועי כמו ג רצונ להיות דומי לבני גיל )עמית
ופליישר .(2005 ,בקרב מתנדבי שירות לאומי נמצא כי המוטיבציה העיקרית לשירות היא
רצונ של המתנדבי לתרו ולעזור לאנשי )גל ,פליישר ושטיירכמ.(2003 ,

˙Â¯È˘‰ ¯Â‡È˙ – Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ „È˜Ù˙‰
בתיאור השירות נכללות תפיסות הצעירי את משמעות השירות שלה לקהילה ולעצמ.
פרומקי ומילר ) (Frumkin & Miller, 2008מצייני כי בשני האחרונות נית משקל
יתר לכ $שהמשרתי תורמי לקהילה במקומות שלא היו מקבלי מענה ללא התרומה
הזו .עקרו התועלת לציבור ,והשתתפות בפעולות שלא ייצאו אל הפועל א לא יוקצו לה
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מתנדבי ,מופיע ג בעקרונות הפעולה של השירות האזרחיהלאומי באר' )מנהלת
השירות האזרחי .(2010 ,ע זאת ,לטענת עציוני ) ,(Etzioni, 2007במקומות רבי לא
סומכי על המתנדבי ועל כ משלבי אות בעבודות שאינ משמעותיות .בשל כ $ה
חווי חוסר סיפוק ומבצעי את עבודת באופ לקוי ,מה שמחזק אצל מפעיליה את אי
האמו בה .נראה אפוא כי חשוב לבחו כיצד המשרתי תופסי את השירות שלה ואת
תרומתו.
באר' נערכו מחקרי שוני שתכלית להערי $את תפיסת תרומתו של השירות האזרחי
הלאומי ,ה למשרתי וה לאוכלוסיות היעד .מהספרות עולה חשיבותו של שירות
משמעותי :שירות הדורש השקעה מחד גיסא ותור לכל המעורבי מאיד $גיסא .עבודת
מתנדבי קשורה ג לתגמולי האישיי המתלווי לעשייה למע הקהילה :פיתוח עצמי,
הערכה חברתית ועוד )דריה ויורק .(2002 ,מחקרי )גל ,עמית ,פליישר ושטרייכמ,
 ;2003חורשצפניוק ובראו ;2010 ,סמוחה (2010 ,מעלי כי רוב המשרתי בשירות
האזרחיהלאומי העריכו ,שהשירות שלה תר לניסיונ האישי והמקצועי וא %למסגרות
שבה שירתו .דר $ההתנדבות למע אחרי והשינויי שה עוזרי לה לחולל ,הצעירי
גדלי ,מתבגרי ומפתחי מיומנויות וכישרונות חדשי ).(Frumkin & Miller, 2008

˙Â¯È˘Ï ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰
חוויית השירות קשורה ג להיבטי אחרי ,ובה שביעות הרצו מהפעילויות
ומההכשרה בשירות וכ שביעות רצו מהצוות המלווה את המשרתי .הספרות העוסקת
בעבודת של מתנדבי ופעילי קהילה מדגישה את תרומת ההכשרה ,הפעילויות והיחסי
החברתיי למתנדב )דריה ויורק .(Itzhaky & York, 2002 ;2002 ,ע זאת ,מסקירת
הספרות נראה כי עד כה זכו שתי הסוגיות הללו א $להתעניינות מחקרית מועטה יחסית.
הכשרת המתנדבי והתפתחות האישית מהוות חלק משמעותי בתוכניות השירות הלאומי
באר' ובעול ) .(Etzioni, 2007בארצות הברית התוכנית כוללת פיתוח מיומנויות
תעסוקתיות ,הכוונה בתחו האקדמי והכנה לקראת סיו השירות )Jastrzab, Giordono,
 .(Chase, Valente, Hazlett, LaRock, & James, 2007יש תוכניות הרואות בהכשרה
ובלימוד מיומנויות עבודה את מטרתו העיקרית של השירות ) Sherraden & Sherraden,
 .(1991בהמלצותיה של ועדת עברי צוי ,כי על ה"רשות ]המפעילה את השירות האזרחי
הלאומי[ לעסוק ג בהענקת הכשרה מקצועית בסיסית למתקבלי לשירות אזרחי ,לצד
הכשרה חברתית ואזרחית" )הוועדה לכינו שירות לאומי אזרחי .(2005 ,מחקרי מעלי
כי שביעות רצו של המתנדבי בשירות מושפעת מכמה היבטי הכוללי את ההדרכה
הניתנת לה ותגמולי סימבוליי )Tschirhart, Mesch, Perry, Miller, & Lee,
.(2001
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˘·˙Â¯È˘· ‰ÂÂÏÓ‰ ˙ÂÂˆ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ
הצוות המלווה את הצעירי בסיכו במהל $השירות האזרחיהלאומי נתפס במידה רבה
כמי שיכול להשפיע בצורה משמעותית על התפתחות .מחקרי רבי מתייחסי
לחשיבות נוכחותו בחיי הצעיר של מבוגר משמעותי ,מנטור ,שאינו אחד מהוריו
)Aronowits, 2005; McDonald, Erickson, Johnson, & Elder, 2007; Rhodes,
 .(Spencer, Keller, Liang, & Noam, 2006זיקה זו משלבת איכויות של יחסי ע
הורה )כגו מודל להתנהגות נורמטיבית ובוגרת( ע איכויות של יחסי ע חבר )כגו אי
שיפוט( ) .(Beam, Chen, &) Greenberger, 2002נית לאתר בתהלי $הליווי והחונכות
שלושה ערוצי פעולה :שיפור ההתפתחות הרגשית והחברתית; שיפור הפעילות
הקוגניטיבית דר $שיחות ,פעילויות משתפות והדרכה; פיתוח זהות עצמית חיובית
) .(Rhodes, Spencer, Keller, Liang, & Noam, 2006תרומת הזיקה חונ$צעיר
עשויה א %להתבטא בשיפור יכולת השתלבותו בתעסוקה )McDonald, Erickson,
.(Johnson, & Elder, 2007
למרות חשיבותו של מבוגר המהווה דמות משמעותית עבור הצעיר במסגרת השירות,
בחנו א $מעט מחקרי את המלווי בשירות האזרחיהלאומי ואת האופ שבו תפסו אות
הצעירי המשרתי .באשר להערכת הצוות ,עולה כי חוויית השירות ושביעות הרצו של
המשרתי קשורות בעיקר לתמיכה שה קיבלו מהצוות כמו ג לקשר ע חברי הצוות
) .(Sherer, 2004מחקר בארצות הברית ,בשונה ממחקרי באר' ,העלה אי שביעות רצו
מהתקשורת ע הצוות במהל $השירות ).(Angell, Arsenault, & McNally, 2004
המחקרי באר' מצאו בקרב משרתי בעלי מוגבלויות ומהמגזר הערבי שביעות רצו רבה
מתפקוד הרכזי ומהקשר עמ )חורשצפניוק ובראו  ,2010עמית ופליישר.(2005 ,

˙„È˙Ú‰ ˙ÒÈÙ
אחת המטרות החשובות של תוכנית השירות האזרחיהלאומי היא לכוו את הצעירי
לקראת עתיד ולסייע לה בבניית תפיסת עתיד חיובית .תפיסת העתיד היא מכלול
הדימויי – תקוות וחששות – שבני אד מפתחי בנוגע לעתיד בתחומי חיי שוני.
הרחבת התפיסה כוללת לא רק את תמונת העתיד ,אלא ג את החלק המוטיבציוני ואת
התוצרי ההתנהגותיי של אוריינטציה זו )סגינר .(2002 ,בתקופת ההתבגרות יש חשיבות
לתפיסת העתיד בשל היותה שלב מעבר מילדות לבגרות ובשל המסרי הגלויי והסמויי
שצעירי מקבלי בדבר הצור $לתכנ את עתיד )סגינרNurmi, Poole, & ;2002 ,
 .(Kalakoski, 1994א %כי לא מצאנו בספרות המדעית הנוגעת לשירות האזרחיהלאומי
התייחסות מפורשת לסוגיית תפיסת עתיד ,נית למצוא התייחסויות לתרומת השירות
להכוונת הצעירי לקראת עתיד .במסגרת תוכנית השירות בארצות הברית נכללי
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מרכיבי שמטרת לחזק את הבנת הצעירי באשר לחשיבות רכישת השכלה ,את האמונה
ביכולת לרכוש השכלה ואת ביטחונ בכ $שיצליחו לרכוש תואר אקדמי .מחקר שנער$
בארצות הברית מצא שהשירות שינה לחיוב את תפיסת של הצעירי באשר ליכולת
לרכוש השכלה .ע זאת צוי כי אי הבדל בי צעירי בוגרי שירות לצעירי שלא שירתו
בכל הנוגע לרכישת השכלה גבוהה בפועל )Yamaguchi, Gordon, Mulvey, Unlu,
 .(Simpson, Jastrzab, at el., 2008בשונה ממנו ,מחקר של סמוחה ולכטמ )(2010
מעלה כי א %שאי הבדלי בי משרתי ללא משרתי באשר לכוונה להשתלב בלימודי
אקדמיי ,צעירי ששירתו בשירות הלאומי מממשי את תוכנית ללימודי אקדמיי
יותר מאשר צעירי שלא שירתו .החוקרי מצייני כי ייתכ שיתרו זה נובע מההטבות
ללימודי שמקבלי בוגרי השירות האזרחיהלאומי.

ø÷çîä úøèî
עד כה טר נבדק אי $הצעירי בסיכו המשתתפי בתוכנית תופסי את מסגרת השירות
האזרחיהלאומי על היבטיה השוני .הממצאי שיוצגו במחקר הנוכחי ה חלק ממחקר
רחב היק %שבדק את הסוגיות הנידונות ,כשהוא משלב את הגישה הכמותית והאיכותנית.
המחקר בחלקו האחד ביקש להתחקות אחר פרמטרי מדידי שנקבעו מראש ,ובחלקו
האחר הוא ביקש לתת מקו לזווית הראייה הסובייקטיבית של המשתתפי ולדרכי שבה
ה תופסי את המציאות .תפקיד המחקר האיכותני הוא לאפשר למשתתפי לספר את
סיפור ,להבהירו ולהעניק לו משמעות .זהו כלי המשק %את הדעות ,את ההשקפות ואת
ההרגשות בנוגע לנושא הנחקר )שקדי ; 2003 ,ליבלי ,$תובלמשיח וזילבר.(2010 ,
ההקשבה לקול של המשתתפי בצורה פתוחה  ‰ÓÈÏ˘Óומעשירה את הגישה הכמותית
) .(Creswell, 2008אחת הדרכי להשלי מחקר כמותי באמצעי איכותניי היא על ידי
ריאיו חצי מובנה .ריאיו זה מכוו את המרואיי לנושאי ולתחומי שבה עוסק המחקר
הכמותי ,א $מציג לפני המרואיי שאלות פתוחות ,המאפשרות לו להביא את חוויותיו
הייחודיות בתחומי אלה .ליבלי ,$תובלמשיח וזילבר ) (2010תיארו מודלי שוני
לניתוח תוכ במחקר איכותני .ההתמקדות בתוכ עוסקת ב"מה" לעומת ההתמקדות
בצורה העוסקת ב"אי ."$במחקר הנוכחי ניתחנו את התוכ על פי הקטגוריות שנבנו
מראש ,וכ $לוקטו מתו $הראיונות התכני הרלוונטיי .הניסיו היה לאתר את המסרי
העיקריי והמשותפי סביב התחומי שנבדקו ולזהות את התוכ הדומיננטי שעולה
מהטקסט.
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המחקר הנוכחי מתמקד בצעירי בסיכו בשלבי האחרוני של השירות האזרחיהלאומי
שלה ובוח מספר תחומי :המניעי שהביאו אות להצטר %לשירות ,תיאור השירות
)התפקיד שמילאו ומשמעותו( ,הפעילויות הנלוות לשירות ,הערכת הצוות המלווה
והדרכי שבה הצעירי תופסי את עתיד לאחר סיו השירות .חשוב לציי שא%
שהוצגו שאלות פתוחות ,הוגדרו תחומי העניי מראש ,למעט אחת השאלות שהתייחסה
ג לחוויה הכללית של השירות.

äèéù

‡‰ÈÈÒÂÏÎÂ
המחקר הנוכחי עוסק בצעירי המשתתפי בשתי תוכניות המיועדות לאוכלוסיות
ייחודיות :צעירי בסיכו וצעירות עולות .התוכנית הראשונה כוללת צעירי מהפריפריה
החברתית והגיאוגרפית ,רוב ילידי האר' ,שרמת ההשכלה שלה נמוכה ,ורבי מה
הוגדרו כלא מתאימי לשירות צבאי רגיל .התוכנית האחרת מיועדת בעיקר לצעירות
ילידות אתיופיה ,שהגיעו להישגי גבוהי יחסית בתחו ההשכלה ,ומתעתדות ברוב
לפנות ללימודי גבוהי ,א $אי לה תמיכה משפחתית מספקת.

„‚Ì‚„ÓÂ ‰ÓÈ
המחקר הנוכחי מבוסס על שני מקורות :ניתוח תשובות המשתתפי על שאלות פתוחות
שהוצגו במסגרת המחקר הכמותי וניתוח תשובות של תת מדג של משתתפי שרואיינו
טלפונית .במסגרת המחקר הכמותי הועברו שאלוני לקבוצה בת  188נבדקי ,מתוכ 18
צעירי והשאר צעירות )ראו ,בנבנישתי ,לוי ורפאלי .(2011 ,במחקר השתתפו שתי
קבוצות –  (44.1%) 83צעירות מקבוצת העולות ו (55.9%) 105צעירות וצעירי מקבוצת
הצעירי בסיכו .מתו $קבוצת העולות  (71.1%) 59ה ילידות אתיופיה(18.1%) 15 ,
ילידות האר' )לשש מה הורה יליד אתיופיה( (9.6%) 8 ,ילידות חבר העמי ו 1ילידת
ארגנטינה .כרבע ) (27.6%מקבוצת הצעירי בסיכו ה עולי )בעיקר מחבר העמי(,
והשאר ילידי האר' .שיעור גבוה מקבוצת הנערות העולות ) (49.4%מתארות עצמ
כמסורתיות ,ושיעור דומה למדי ) (43.4%מהצעירי בקבוצת הצעירי בסיכו רואי
עצמ כחילוני .בקרב קבוצת העולות ל 81.3%יש בגרות מלאה )ועוד ל 18.8%יש
בגרות חלקית( ,ולעומת שיעור בעלי הבגרות המלאה בקרב קבוצת הצעירי בסיכו עומד
על  28.4%בלבד ,ול 37.8%מה אי כלל בגרות.
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במחקר הנוכחי ערכנו ראיונות מובני למחצה בטלפו ע  37משתתפי ) 5בני ו 32
בנות( בתוכנית שירות אזרחילאומי המיועדת לצעירי בסיכו .מיעוט הגברי משק%
במידה מסוימת את אוכלוסיית המשרתי בקרב הצעירי בסיכו – מיעוט יחסי של גברי.
הצעירי שהשתתפו בריאיו הטלפוני נבחרו מתו $הצעירי שהשתתפו בחלק הכמותי
והביעו את הסכמת בכתב לראיונות טלפוניי אלה.
מדובר במקור ראשוני .איסו %הנתוני נעשה באמצעות ראיונות טלפוניי באישור
ובעזרת של פורו השירות האזרחיהלאומי והעמותות המפעילות את השירות ובסיוע
צמוד של רכזות התוכנית ביישובי השוני .הנתוני בחלק הכמותי נאספו במסגרות
קבוצתיות שבה שהו הצעירי )סמינריוני ,ימי לימוד וכד'( .פנינו לכל מי שהשתת%
בחלק הכמותי של המחקר וביקשנו את אישורו להשתתפות במחקר האיכותני )מדג
מכסה( .מרוב המרואייני קיבלנו תשובות חיוביות וכ פרטי התקשרות .פנינו לאלה
שהסכימו עד להשלמת המכסה של הראיונות הטלפוניי המתוכנני .בשיחה הודגשה
שמירת הסודיות והפרטיות של המשתתפי .ה לא תוגמלו על ההשתתפות.
המאמר הנוכחי מבוסס על ניתוח תוכ של אלה:
א .השאלות הפתוחות שנכללו בשאלוני המובני שמילאו כל המשתתפי.
ב .התשובות בראיונות הטלפוניי של הצעירי שנתנו את הסכמת.
המאמר ‡ ÂÈמתייחס לממצאי הכמותיי ,אלא רק לשאלות הפתוחות ולראיונות
הטלפוניי .ניתוח התוכ נעשה כדי להבי באופ מעמיק יותר את חוויית הצעירי
המשרתי ,על רקע התובנה שהמציאות היא רב ממדית ומורכבת מרבדי שוני שהבנת
סובייקטיבית )שקדי.(Lincoln & Guba, 1985 ;2003 ,

ÌÈÏÎ
א .ה˘‡ ÈÓˆÚ ÁÂÂÈ„Ï ÔÂÏעל חוויית השירות הכיל מספר רב של שאלות ומדדי מובני
בסדרה של תחומי )פרטי אישיי ,סיבות להצטרפות לשירות ,מאפייני השירות,
השתתפות בפעילויות במסגרת השירות ,הערכת הצוות ,שייכות לקהילה ,יכולת מנהיגות,
הערכה עצמית ,תחושת שליטה ,שביעות רצו מהחיי ותפיסת עתיד( .בכל תחו הוספנו
שאלה פתוחה שבה התבקש הצעיר להרחיב ולתאר במלותיו את מחשבותיו וחוויותיו
בנושא.
ב ÈÂÙÏË‰ ÔÂÈ‡È¯‰ .נבנה כדי להרחיב ולהעמיק את ההבנה באשר לדרכי שבה
הצעירי תופסי ומפרשי את השירות ואת החוויה שלה .הוא הותא לסוגיות שבחנו
ואפשר הרחבה והעמקה .מדרי $הריאיו כלל מספר
באמצעות השאלו לדיווח עצמי ִ
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שאלות ,והמראיי הונחה להמשי $ולדובב את המרואיי ,כדי לקבל מידע עשיר ככל הנית
על כל תחו שהעלה המרואיי בתגובה לשאלות .המראייני היו חברי צוות המחקר
)חוקרי וסטודנטי מבית הספר לעבודה סוציאלית( שהוכשרו לתפקיד זה.
אלה היו השאלות המרכזיות:
א .מה ה המניעי שהביאו אות $להצטר %לשירות האזרחיהלאומי?
ב .מה התפקיד שביצעת בשירות ועד כמה הוא משמעותי לפי תפיסת $ומה משמעותו
בעיני?$
ג .מה ה ההכשרה והפעילויות החברתיות שליוו את השירות? מה ה מחשבותי$
ותחושותי $בנוגע לצוות שליווה אות?$
ד.

מהי החוויה הכללית בסיומה של שנת השירות?

ה .מה ה מחשבותי $בנוגע לעתיד? הא להערכת $העתיד של $יושפע מהשירות
האזרחיהלאומי שהשתתפת בו?
הראיונות נפתחו בהסבר אודות המחקר ,בהיכרות ובקבלת הסכמתו של המרואיי .בסיו
הריאיו וג בעת מילוי השאלות הפתוחות ניתנה למרואיי האפשרות ליצור קשר ע
המראיי במידת הצור .$אחדי מהראיונות היו קצרי למדי ,והמשיבי לא הוסיפו מידע
רב ,א $ברבי מה הוסיפו הצעירי פרטי ודוגמאות על חוויותיה במהל $השירות ועל
תפיסותיה את תרומת השירות .הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכ :מספר עוזרי
מחקר קראו את החומרי מספר פעמי ,ולאחר מכ נער $דיו משות %כדי להגיע להבנה
מעמיקה של רוח הדברי ) .(Moustakas, 1994בשלב הבא נעשה תהלי $של זיהוי ומיו
סוגיות בסיסיות )שקדי ,( 2003 ,שנועד להבי את החוויה שחוו המשתתפי .חלק מרכזי
מתהלי $זה נעשה תו $דיוני פנימיי בצוות המחקר ,באשר למשמעות ולמבנה של
החומרי שנאספו מהצעירי.
הניתוח כר $את שתי קבוצות הנחקרי .כלומר :לא ניתחנו את שתי הקבוצות )קבוצת
העולות וקבוצת הצעירי בסיכו( בנפרד .למרות שונות מסוימת בי הקבוצות ,סברנו שיש
דמיו רב במאפייני רבי ובקשיי ,במיוחד לנוכח העובדה שאחת הקבוצות מורכבת
מעולות.
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ÈÓÂ‡Ï‰-ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
את הפרק נפתח בהתייחסות לתמונה הכוללת ולאופ שבו חוו הצעירי את השירות
האזרחיהלאומי .תגובותיה של רוב הצעירי מלמדות שחוויית השירות היתה טובה
ומעצימה )"שנה משמעותית ,טוב שעשיתי אותה;" "עברתי תהלי $ארו $וחשוב ע
עצמי"( .התרומה באה לידי ביטוי בתחושת העצמה אישית ,בחיזוק היכולות החברתיות
וברכישת כלי ומיומנויות .ע זאת ,בתגובות השונות היה נית לזהות שונות רבה
בחוויות .חלק מהמשרתי דיווחו שלצד הצמיחה חוו במהל $השירות קשיי ונפילות
)"היו לי הרבה תהפוכות;" "היו קשיי אבל זה מחזק ומבגר;" "חוויה מאתגרת"( .בעוד
שחוויה חיובית אפשרה לחלק מהמשרתי לפתח תובנות באשר להתאמת למסלול
מקצועי מסוי ,היא פחות שימשה בסיס להערכה מחדש של תוכניות ושל תפיסות בנוגע
לעתיד .רק מעטי דיווחו על אי שביעות רצו )"חוויה די מאכזבת"(.
החוויה של השירות היתה טובה .לא בא לי בכלל לעזוב ...השירות הראה לי את
המדינה במבט אחר .ג בנות שירות וג הצבא תורמי כל אחד בדרכו למדינה.
רואי הרבה אנשי שמזלזלי בבני שירות אבל אני חושבת שאי מה לזלזל .אני
ג עושה דברי חשובי .ה פשוט בורי ולא יודעי ...אני מרגישה שקיבלתי
ידע על עצמי והטבות"...
כאמור ,הראיונות וניתוח השאלות הפתוחות מתייחסי לחמישה תחומי מרכזיי:
המניעי להצטרפות לשירות; התפקיד ומשמעותו )תיאור השירות(; הפעילויות הנלוות
לשירות; הצוות המלווה; תפיסת העתיד.

ÈÓÂ‡Ï‰-ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÌÈÚÈÓ‰
‡·ˆÏ ÛÈÏÁ˙Î ÈÓÂ‡Ï‰-ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Â¯È˘‰
מניע מרכזי הוא הרקע הדתי של חלק מהמשרתי שבגינו לא רצו לשרת במסגרת הצבאית
הרגילה וראו את השירות כ"תחלי %לצבא" .אחרי הביעו תחושה כללית של חשש
מהמסגרת הצבאית או תיארו ניסיו קוד כושל ע המסגרת הצבאית .השירות האזרחי
הלאומי נתפס ככזה המאפשר יותר גמישות .שלושה מהבני טענו בהקשר זה ש"הוציאו
אותי מהצבא בדר $לא חוקית"" ,הצבא לא רצה אותי" .כמה צעירות ציינו שיש לה
נסיבות משפחתיות ואישיות המקשות עליה להשתלב בצבא ,ולכ פנו לשירות האזרחי
הלאומי )"אני בת יחידה ואמא שלי לבד ,אי אבא;" "סיבות בריאותיות של ההורי;"

תיאור חוויית השירות האזרחיהלאומי של צעירי בסיכו לקראת סיו השירות

137

"רציתי להתגייס לצה"ל ,אבל נאלצתי להישאר בבית לטפל באבא שלי;" "אבא פרימיטיבי
שלא הסכי לגיוס"(.
מבחינה דתית העדפתי ,וג בצבא לא נראה לי שהייתי מסתדרת [...] .השירות נות
יותר הטבות וג דירה .אחרי השירות אני אדו לעצמי .בצבא הכול יותר מסוב.$
הצבא נוקשה יותר.
עצ העובדה שהייתי בשירות צבאי ונשרתי אחרי כמעט שנה ,אז היה חשוב לי
התרומה וג חששתי מההשלכות שבחברה מסתכלי עלי $ככה וככה ,ואז שמעתי
משני חברי טובי שעשו שירות לאומי ,וה פתחו בפני את האלטרנטיבה הזו .כי
בבית הספר וכאלה א %אחד לא מדבר על זה ,אתה יודע משהו רחוק כזה ,שזה של
בנות דתיות ...אבל אז קראתי על זה והבנתי שזה סוג של תחלי %לצבא .וזה באמת
מקל .אני מקבל סביבה מאוד תומכת [...] .יש כאלה ע ראש מעוות שיעבירו עלי
ביקורת .רוב האנשי סבבה ע זה.
˙Â¯È˘‰Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰
מלבד ההתייחסות לשירות הלאומי כתחלי %לצבא ,העלו חלק מהמשתתפי מניעי שהיו
רלוונטיי באופ ישיר לתועלות שעשויות לצמוח לה מהשירות .כ ,$למשל ,דיווחו רבי
מהמשתתפי על שאיפה ועניי לעבוד בתחו החינו $כסיבה להגעה לשירות.
מניעי אחרי שעלו :הרצו לשפר את הדימוי החברתי והאישי )"כדי להביא לזה
שאנשי יתייחסו אלי בכבוד"(; תרומה לחברה )"יותר חשוב לעבוד ע נזקקי;" "סיוע
לילדי במצב פיסי ונפשי ירוד(; רכישת השכלה ותעסוקה )"כי זו היתה הזדמנות
להתנסות בדברי שיעזרו לי להשיג עבודה טובה בעתיד;" "כי רציתי לנסות לעשות
דברי אחרי כדי לראות מה מתאי לי בעתיד;" "כדי להשתלב בחברה ][...
להתפרנס] [...ללמוד מקצוע"(; תמיכה חברתית ומשפחתית במהל $ההצטרפות; המלצות
ממשרתי אחרי; בעיות בריאותיות; הטבות כלכליות )"כדי לקבל זכויות דומות לאלו
ששירתו"( .בודדי ציינו טראומה אישית )מלחמת לבנו השנייה למשל( ופנייה של
גופי/אנשי מקצוע .רק חלק קט מהמשתתפי הגדירו את ההחלטה כ"מקרית",
"ספונטנית"" ,בלי סיבה מיוחדת".
לסיכו ,המניעי ה מניעי אישיי ואישיותיי ,מניעי הנוגעי לתרומה לסביבה
והשפעה עליה ,לחשש מהמסגרת הצבאית ולהפקת תועלת אישית מהשירות.
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למרואייני הוצגה שאלה פתוחה באשר לתפקידי שה ממלאי במסגרת השירות.
מניתוח התשובות עולה כי ה משרתי במסגרות חינוכיות שונות ,במערכת הבריאות
והרווחה ,במוסדות ממשלתיי ועוד .לפעילויות שלה אופי מגוו :הוראה ,עבודה
משרדית ,סיוע פיסי לאוכלוסיות בעלות צרכי מיוחדי ,מת תמיכה רגשית ולימודית
לילדי ועוד.
באופ כללי הראיונות מלמדי שרבי מה תופסי את העשייה במסגרת השירות
כמשמעותית וחיונית ,למשל בסיוע לעולי חדשי ולילדי .רוב המשרתי חשי
שעבודת תורמת ,ה לאוכלוסיות שה עובדי עמ וה לעצמ )למשל היכרות ע
יכולות חדשות( .משרתי רבי השתמשו במונחי חמי כשתיארו את עבודת" :אני
אוהב את העבודה שלי;" "מדהי ,תר לי המו;" "נת לי להסתכל על החיי בצורה
אחרת ] [...שינה אותי ממה שהייתי לפני כ;" "טוב להיות בתפקיד העוזר ולא בתפקיד
הנעזר;" "העבודה ממלאת אותי ברוגע ובשלווה ] [...אני מרגישה משמעותית;" "חיזק
אותי ,פתח לי דלתות".
ה ציינו שהעבודה הקנתה לה ניסיו מקצועי )"ניסיו בעבודה ע ילדי"( ,כלי ,ידע
ומיומנויות )"לפני כ לא יכולתי לדבר מול אנשי"( ,תחושת אחריות ,סבלנות ,יכולת
הקשבה ,יצירתיות ,יכולת התמודדות ע לח' ,עצמאות ,בגרות ,יכולת לבצע פרויקט,
לעמוד בזמני ,לקבל החלטות .העבודה ג חיזקה את הדימוי העצמי שלה.
תפקיד קשה בתיכו ]המקו בו שירתה[; הישראלי יותר בעייתיי מהעולי.
][...למדתי שיש לי סבלנות שלא ידעתי שיש לי ,הקשבה ונתינה ,למדתי שאני
אוהבת ילדי ושבני נוער ה כאב ראש לא קט.
למדתי הרבה אי $לעבוד בקבוצה ,מה היכולות שלי ולהיות קצת אסרטיבית .ג
להיות עצמאית ,לדעת להסתדר ע אנשי.
בפילוח מדוקדק יותר נית לזהות שחלק מהמרואייני תפסו את השירות כחוויה חיובית
ומעצימה ,וחלק ,מיעוט יחסי ,חוו תסכול ואכזבה )לעתי אצל אותו משרת נית היה
לזהות שונות בחוויה בי השנה הראשונה לשנייה( .להל דוגמאות המתייחסות לחוויות
השונות ,החיוביות והשליליות.
שנה ראשונה היתה יותר משמעותית כי עבדתי ע ילדי יותר קשי והרגשתי
משמעותית ,ושאני יעילה וצריכי אותי ש .שנה שנייה ג ,אבל לא כזה .הייתי
ע הילדי ועזרתי ,אבל זה לא כמו שנה ראשונה שבה היה לי ממש קשר ע
הילדי ...היה לי ממש קשר אישי ואהבתי את זה [...] .זה חיבר אותי לאחייני
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שלי .זה נת לי יותר ביטחו .לפני הייתי חסרת ביטחו לגבי כל דבר [...] .זה גר
לי להיות אחראית ...עכשיו אני מסתכלת אחורה ואומרת וואו.
אני עברתי תהלי $קצת קשה ,כי אנשי העבירו ביקורת על אנשי משתמטי ,אז
לקחתי את השירות דווקא להפ $והחלטתי לעשות משהו שהוא פי אל %יותר
משמעותי [...] .היתה לי אכזבה שבהתחלה בתהלי $של ההשתלבות בתפקיד לא
הצלחתי [...] .מבחינתי השירות היה  [...] mustואמרתי לעצמי :אי $אתה יכול
להיות כזה אגואיסט ,תתעלה על עצמ ,$אבל עברתי ג תקופה קשה בבית והייתי
חייב להקל על עצמי .למדתי להכיר את עצמי בקטע של יכולות [...] .אז הבנתי
שהעבודה שלי מאוד משמעותית [...] .היו איזה שני חבר'ה שראיתי איזה תהלי$
עברתי אית ,אחד ע רפיו שרירי ואחד ע בעיות רגשיות שהיו כבר מחיי$
ומחבק אותנו .ואז אני מבסוט מעצמי.
אני עושה שירות במרכז לילדי ע צרכי מיוחדי .התחלתי על תק מדרי$
בכיתות [...] .בשלב מסוי הרגשתי שזה מאוד מספק ,אבל אני לא יודע א אני
בנוי לזה כל כ ,$אני צרי $משהו יותר דינמי .היו לי חששות כי אמרתי מה אני
אעזוב וזה [...] .ואז הרכזת שלי דיברה אית ומצאו לי משהו אחר ,ע אווירה
משוחררת ,יותר כיפי מהלו"ז הצפו %של הכיתה [...] .אני עוזר ג בעבודות
משרדיות.
אני חושבת שצרי $לשי בנות שירות במקומות שבאמת צריכי .כי איפה שאני
הייתי ,מספיק שבת שירות אחת מגיעה והילדי מאושרי ,כי ה ממש צריכי
אות [...] .$חבל שבנות יתבזבזו שנה שלמה במקו שלא צרי .$ככה ה ג לא
מקבלות חזרה ,כי ה לא מרגישות שה נותנות.
יש משהו בהוראה שזה דברי שאני לא רוצה להתעסק בה ,כי ראיתי כמה זה
קשה .אני לא אעשה את זה לעצמי [...] .זה ממש קשה להשתיי $למערכת הזו.
חלק מהתגובות הצביעו על אי נחת מאופי התפקיד ומחוסר המשמעות שבו:
הייתי בתיכו .עזרתי לעולי חדשי ולישראלי .לפני שלושה ימי עברתי לבית
חולי ,ואני עושה פה ניירת .האמת אני לא ממש יודעת מה אני עושה כא[...] .
אולי אני אעבור לקייטנה לילדי קטני.
הקטע שאת רוצה להיכנס למקו שירות ,אז ה לא נותני את הכול ,ה לא
מראי את שני הצדדי ,ואז כשאת נכנסת את מתאכזבת .כשחיפשתי ב__ ,לא
היה יו ניסיו כדי לראות אי $זה באמת .לא יודעת א זה קורה להרבה אנשי,
אבל לי זה קרה שהתפקיד שציפיתי לו ,זה לא מה שהוא באמת .חשבתי שזה לעזור
לאחיות ולהיות ע החולי וזה בעצ לעשות שליחויות וכאלה.
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לא התחברתי ...העברתי אותה [...] .השנה הזו ביאסה אותי לגמרי .לא היו צריכי
אותי מי יודע מה .א מישהי תשאל אותי ,לא אמלי' לה.

ÌÈ„ÂÓÈÏ ÈÓÈ ,˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰) ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰
Ô‰Ó ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘Â (˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ
מהראיונות ומהשאלות הפתוחות עולה שלמתנדבי הוצע מגוו רחב של פעילויות
משלימות :העצמה אישית ,פעילויות חברתיות ,לימודי ועוד.
˘·˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ
התמונה שהתקבלה בנוגע לשביעות רצו מהשירות לא היתה חד משמעית – היתה שונות
רבה בי המשתתפי וכ בהתייחסות לתחומי הפעילות השוני .חלק דיווחו על שביעות
רצו רבה מתוכני ההכשרה ,מההשקעה של הצוות ,מהמסגרת וממער $המפגשי )ראו
 .(˙Â¯È˘Ï ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ה ציינו עד כמה חשוב לפגוש משרתי אחרי כדי לקבל
משוב והערכה .ע זאת ,כמחצית דיווחו על רגשות מעורבי כלפי המפגשי :מחד גיסא
תהלי $חיובי ,מעצי ומלמד ,ומאיד $גיסא תהלי $מעיי") %חופר ,טוח;" "יותר מדי
דיבורי"( ,חוזר על עצמו ,משעמ ,קשה להתרכז )"בנות שהפריעו"( .צעירי מעטי
דיווחו על תחושת נוכחנפקד ואי התחברות למתרחש במפגשי )"האמת שמה זה לא
הפנמתי ,כי לא שיתפתי פעולה .הייתי אדישה; הייתי ,אבל בעצ לא הייתי ,זה היה קצת
משעמ"(.
נמצא כי היתה שביעות רצו גבוהה למדי מתכני הנוגעי במישרי לעבודת הצעירי.
ככל שהתכני היו רלוונטיי לתפקוד טוב יותר בשירות ,כ $היתה שביעות הרצו גבוהה
יותר .נושאי ש"התרחקו" מהעשייה היומיומית )למשל הכרת האר'( או שנתפסו בעיני
הצעירי כפחות משמעותיי לעתיד ברמה האופרטיבית )למשל השלמת השכלה,
הכשרה מקצועית( נחוו ,בשלב זה לפחות ,כבעלי חשיבות פחותה.
˙¯ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙ÓÂ
נמצא שהפעילויות תורמות מהיבטי שוני :ה מאפשרות רגיעה ורענו ,למידה
והעשרה ,עזרה עצמית ,יצירת קשרי חברתיי ,קבלת משוב וא %תחושה של הצעירי כי
עצ ההשקעה בה מעניקה הרגשה טובה.

תיאור חוויית השירות האזרחיהלאומי של צעירי בסיכו לקראת סיו השירות

141

האמת? מהבחינה הזו ממש אחלה [...] .אנחנו זוכי לחוויה של ממש של
שיעורי והרצאות .ממש משקיעי בנו; כל יו שלישי זו הפתעה חדשה ונות
הזדמנות לפרוק [...] .באמת מכל טוב .כל אחד יכול לתפוס משהו ולהחליט שזה
הכיוו שלו [...] .לא חסר כלו .ב___ כל שבועיי יש שיחות והרצאות ,יש הרבה
פעילויות הסברה על התפתחות הילד ודברי כאלו ,עשו לנו ערב הווי וגיבוש,
והרצאה אי $לבחור כיוו בחיי.
במפגשי כל הבנות דיברו .דיברו על השירות ,מה עושי ,אי $למצוא עבודה ,אי$
להתקד בחיי .זה תר המו .נהיה קשר בי הבנות .קיבלנו הרבה עצות.
נמצא כי היעדר של הכנה ופעילות נלווית פגמו בחוויית השירות:
עשו לנו סמינריו כזה בשנה הראשונה ,וזה ממש עזר .זה היה מותא ג לפי כל
אחת לפי אי $שהיא הולכת [...] .בשנה שנייה לא קיבלתי הכנה לפני ,ולעבור
מבית ספר יסודי לג זה קשה .בהתחלה אמרתי שאני לא מוצאת ש את עצמי ,מ
חוסר מעש ,והלכתי לרכזת ואמרתי לה שאני לא מוכנה ללכת למקו שאני לא
תורמת ש ,והיא אמרה לי ללכת לשבוע שבועיי .אחרי איזה חודש הבנתי מה
התפקיד שלי ש ומה אני תורמת ומה אני עושה .זה היה הפו $מהשנה שעברה
שהיה לי מערכת ,ועל ההתחלה הבנתי מה עושי.

‰ÂÂÏÓ‰ ˙ÂÂˆ‰
לתוכניות השונות יש צוותי המלווי )בעיקר רכזות התוכנית( את הצעירי במהל$
השירות.
מניתוח השאלות הפתוחות והראיונות הטלפוניי עולה כי רוב המרואייני דיווחו על
שביעות רצו רבה מהקשר ע הרכזות .הצעירי חשו שהרכזות תמכו ונתנו מענה לבעיות
קונקרטיות ,משוב ,עידוד ואוז קשבת )"כמו אמא בשבילי;" "לא ויתרו עלי;" "הרבה
מעבר לתפקיד;" "ידעה מתי להגיד כ ומתי להגיד לא"( .רק מעטי חשו תסכול ואי
שביעות רצו )"הצוות לא משהו;" "חוסר הערכה כלפי [...] .הרבה ויכוחי"( .תחלופת
רכזות ,כשהיתה ,הקשתה על יצירת קשר משמעותי .אצל חלק מהמשתתפי דווח על יחס
אמביוולנטי :מחד גיסא שביעות רצו רבה )"נתנו לי המו ] [...את תהיי בשוק א תשמעי
עד כמה"( ,ומאיד $גיסא תסכול )"יש לי תחושת פגיעה קשה; גובל בחוסר אחריות"( .דר$
התגובות נית לאתר את התפקידי שמילאו אנשי הצוות.
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˙Ú˘Ó
חלק מהמשרתי תיארו את הצוות המלווה כדמויות המעניקות ביטחו ו"עוטפות" את
הצעיר תו $מת מענה לכל צרכיו.
יש את הרכזת והמורי שעבדתי אית .יש מורי נחמדי שממש עוזרי [...] .ויש
כאלו שסת ותלמדי לבד .רכזת השירות ליוותה אותי בכל דבר שהייתי צריכה; כל
בעיה וקושי היא אוטומטית מטפלת .היא היתה אחלה רכזת.
˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÙˆ ˙¯ÈˆÈ
דמות אחרת שעלתה מתיאורי הצעירי היא זו הדורשת ,מפעילה לח' ,תובעת ובעלת
ציפיות גבוהות מהמשרת.
הרכזת בנ"א מדהי .א אני רוצה להבריז או שכואב לי הראש ולא בא לי ,או
שקשה בלימודי ואני מרגישה חסרת אוני ,היא לא מוותרת ותשיג לי שיעורי עזר
בשביל שאני אצליח .היא חברה ,לא רק רכזת.
אומרי לי שאני יכולה להצליח בכל מה שאני רוצה ,שלא אוותר על עצמי ,שאל$
ע ראש מור ולא לפחד .ג א קשה ,מנסי עוד פע ,עד שמשיגי את המטרה.
‡ÔÂÓ
עוד דמות היא איש הצוות המקרי כלפי המשרת אמו ,תמיכה וקבלה.
אחת מחברי צוות שהיא הרכזת של השירות בעצ משפיעה באופ בולט על חיי,
משו שאני מרגישה שאני יכולה לסמו $עליה ולספר לה דברי שאני לא יכולה
לספר למשפחה .לפעמי המשפחה פוסלת אות $או את הרעיונות של ,$כי ה
מרגישי שמה שה בוחרי בשביל $הוא יותר טוב.
˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù
חלק מהצעירי תיארו את איש הצוות כדמות המספקת פתרונות לבעיות המעסיקות אות.
הצוות זה הרכזת ע' ,שהיא מרכזת את השירות האזרחי [...] .היא כל הזמ בקשר
איתי .ב___ יש את ד' ,שהיא הרכזת של המתנדבי ,והיא מצאה לי את הפתרו
בתפקיד ,כי היא בקשר ע כל המסגרות .שתיה הכי משמעותיות .אני מקבל מה
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המו תמיכה ,המו פידבקי והמו פרגו .שתיה מדהימות ,והרבה בכיתי
והתמרמרתי וניצלתי את זה ויש אוז קשבת.
הרכזת לא משפיעה בצורה אינטנסיבית ,אבל בכל בעיה או דילמה אני יודעת שיש
למי לפנות ,ואני יודעת שבכל דבר היא תוכל לעזור לי .להשפיע – רק אני אחראית
על החיי שלי.
א משהו הפריע לי ופניתי לאחראית עלי בבית החולי ,היא התייחסה לזה .היה
לי ממש טוב [...] .והשנה לא פניתי למי שאחראי עלי ,אלא לרכזת הכללית ,כי בג
יש רכילויות ,את יודעת .לא רציתי להיכנס ביניה אז פניתי לרכזת ,והיא באמת
עזרה לי .היא היתה צריכה רק להקשיב .לא היה לה ממש מה לעשות ס $הכול.
‰ÂÂÎ‰
חלק מאנשי הצוות מילאו אצל המרואייני תפקידי הקשורי להכוונה ולהפניית המבט
אל העתיד בתחומי השכלה ותעסוקה.
בשנה הראשונה היה צוות ממש אחלה ,ממש תומ $ג מחו' לשירות .אני לא
יודעת אי $להגדיר את זה ,אבל בשנה השנייה לא היתה אינטראקציה .אולי כי זה
בית חולי וכול עסוקי .האמת שלא הרגשתי שהייתי צריכה .הרכזות בשנה
השנייה כיוונו אותנו ואמרו מה כדאי לעשות שנה הבאה ,א ללכת לאקדמיה.
הרכזות ה דווקא אחלה .ה תמיד עזרו כשביקשתי עזרה.

˙„È˙Ú‰ ˙ÒÈÙ
מהראיונות ומהשאלות הפתוחות עולה כי השירות השפיע לחיוב על תפיסת העתיד של
המשרתי.
העתיד הול $להיות אור זוהר .אני ממש מרוצה מעצמי ,חושבת רחוק ויש לי
אכפתיות כלפי אנשי אחרי.
צרי $להתאמ' בחיי בשביל להשיג מטרות ,אבל אני מאמינה שאלוקי מכוו
דברי בדר $שלו .צרי $להיות אופטימי ובעל גישה חיובית .עזרה לזולת עוזרת
קוד כול ל.$
חלק מהמשרתי ג הדגישו כי לאור חוויית כמתנדבי בשירות האזרחיהלאומי ,ה
רואי בהתנדבות ובתרומה לקהילה חלק מחייה ג בעתיד.
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אני אהיה אד משמעותי בקהילה ובמשפחה שלי .יש לי פנטזיות להיות אד
משמעותי בקהילה .אני דואגת ממה שקורה בשכונה שלי ,שצעירי מסכני את
חייה.
אני רוצה להתנדב בשכונה שלי ,כדי להוציא את הנוער מהבעיות .לנוער שקשה לו
להתמודד בחיי ונגרר לאלכוהול ,סמי ,רציחות וכו'.
שנה הבאה אני רוצה להתנדב ב‚ ,Â˜‡ Âשזה ארגו כזה ששולח אנשי לחו"ל
ובאר' בנוגע לאיכות הסביבה ושימור הטבע וכאלה ,וזה משהו שחיפשתי
באינטרנט.
אני ממש אוהבת להתנדב .ג בתיכו התנדבתי ְבהחלטה שלי .אני א %פע לא
מתנגדת לזה ,א תהיה לי הזדמנות.
נראה שהשירות השפיע על קבלת החלטות ועל טיב התוכניות לעתיד ,ה בשל החוויה
והתהלי $הלימודי שעברו וה בשל היחסי שנוצרו ע מוטביה ותחושת המעורבות
והאכפתיות שהתפתחה עקב כ .$חלק מהמשרתי שוקלי המש $לימודי ועבודה
בתחומי חינו $וחברה .המשרתי מצייני כי בעקבות השירות נחשפו לתחומי לימוד
חדשי ולהכוונה מקצועית.
אני יודעת שאני לא אל $ללמוד הוראה ,כי זו עבודה נורא קשה .המכינה שעשיתי
היא פארארפואית ,ונראה לי שזה הכיוו [...] .לא ידעתי על הלימודי האלה לפני
השירות [...] .מה שלמדתי בתוכנית מאוד עזר לי מבחינת הקבלה ללימודי .לא
יודעת א אתנדב בהמש [...] .$אולי עבור מלגה.
השירות השפיע המו ,אבל שנה הבאה אני לוקחת חופש .אני בטוח אלמד
באקדמיה .הייתי רוצה להיות פיזיוטרפיסטית .היו כמה ימי שהרכזות לקחו אותנו
לימי הכוונה והרצאות ולייעו' מקצועי ,וה מיקדו אותנו בבחירה.
אני רוצה להדגיש שאני לא עשיתי שירות בתחו החינו ,$כי חשבתי לעסוק
בחינו ,$אלא בגלל החיבור ע האנשי .עשיתי פרוייקט פארארפואי ,וידעתי שנה
שעברה שאני רוצה ללכת לתחו הרפואי [...] .הלימודי שעשיתי בפרוייקט יעזרו
לי להתקבל.
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úåöìîäå úåð÷ñî ,ïåéã
מטרת המאמר הנוכחי היא לתאר את חוויית השירות האזרחיהלאומי מנקודת מבט של
הצעירי המשרתי בו .המחקר התמקד בחמישה תחומי :המניעי להצטרפות לשירות,
התפקיד ומשמעותו ,הפעילויות הנלוות לשירות ,הצוות המלווה ותפיסת העתיד .הדיו
יתייחס לעיקרי הממצאי שהוצגו בתחומי השוני.

˙Â¯È˘Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÌÈÚÈÓ‰
מעבר למניע הדתי שציינו רבי מהצעירי ,התמונה המתקבלת מפירוט המניעי
להצטרפות מלמדת ,שצעירי רבי הצטרפו מתו $רצו לעזור לאנשי אחרי ולתרו
לקהילה ,ורבי ציינו שזו היתה דר $טובה לתרו לאנשי הזקוקי לכ .$ג א עבור חלק
מהצעירי זו רק אמירה הנובעת מהרצו לרצות ,יש בכ $הצבעה ברורה על התפקיד
החשוב שממלא בחזו השירות ,כפי שהפנימו אותו הצעירי ,היעד הזה של תרומה
לאחרי .נראה שממצא זה מרמז שמ הראוי להמשי $ולהדגיש יעד זה ,ג כי הוא חשוב
כשלעצמו וג משו שהצעירי בקבוצת היעד מוקירי אותו.
לצד מה שעלה מסקירת הספרות מהעול ,המציגה בעיקר מניעי אלטרואיסטיי
ואינסטרומנטליי ) & Jastrzab, Giordono, Chase, Valente, Hazlett, LaRock,
,(James, 2007; Sherer, 2004; Tschirhart, Mesch, Perry, Miller, & Lee, 2001
ולאור העובדה כי השירות האזרחיהלאומי באר' מתייחד בכ $שהדח %העיקרי להתנדבות
אליו הוא היותו תחלי %לחובה האזרחית של שירות צבאי ) ,( Sherer, 2004חזרו ונשנו
בראיונות האישיי הרתיעה והחשש מהמסגרת הצבאית .נראה כי הבחירה במסגרת
השירות האזרחיהלאומי לא תמיד נעשתה מאהבת מרדכי .המסגרת הצבאית נתפסת לא
אחת כמאיימת ,חסרת גמישות ומעוררת עימותי.
הראיונות חשפו מניעי אחרי ,ובה רקע משפחתי מורכב ודימוי עצמי נמו $שעוררו
חשש מאי השתלבות במסלול הצבאי .ראיונות אלה מצביעי על כ ,$שסביר שחלק
מהצעירי מגיעי לשירות ע קשיי אישיי ומשפחתיי ,העלולי לבוא לידי ביטוי
באינטראקציות שלה ע הצוות וע מקבלי השירות .השירות האזרחיהלאומי אולי יית
לה מענה חלופי לצבא ,בזכות היותו מסגרת מגוננת ומוגנת יותר ,א $עלול להוות ג
זירה נוספת להתמודדות ע לחצי משפחתיי ואישיי .אחת ההשלכות של ממצא זה
היא שיש מקו לבחו את ההדרכה הניתנת למלוויה של הצעירי ואת הנגישות של
שירותי ומשאבי נלווי לתמיכה בצעירי המשרתי ,כאשר הלחצי האישיי
והמשפחתיי שלה ה נתוני המקשי עליה.
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Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ „È˜Ù˙‰
הספרות העוסקת בהתנדבות מדגישה את תרומתה למתנדב לצד התרומה לאוכלוסיות
היעד )דריה ויורק .(2002 ,המשרתי ממלאי במסגרת השירות מגוו תפקידי ,וה
נתבקשו להתייחס אליה ואל המשמעות והתרומה שה מייחסי לחוויית השירות.
חלק מהמשרתי חשו אי בהירות בנוגע למשמעות תפקיד ,וחלק א %חשו שהתפקיד
שמילאו אינו נחו' או משמעותי .ע זאת חשוב לציי שתפקידי אדמיניסטרטיביי
טכניי לא נתפסי בהכרח ככאלה שאינ חיוניי; למשל :חלק מהמרואייני התייחסו
בחיוב לעבודה משרדית בבית חולי ,וראו אותה כתורמת לאחרי .בס $הכול המשרתי
חשי שביעות רצו וכי ה תורמי למסגרות שה משובצי בה .רק מעטי מה דיווחו
על קושי רגשי או אחר בעבודה ,למשל חוסר התאמה לתפקיד.
מהממצאי עולה כי רבי מהמשרתי חווי את השירות כ"עזרה אמיתית" לאחרי; ה
חשי שהשירות דורש השקעה ותור למדינה ולקהילה .בשונה מממצאי קודמי
שלימדו כי מתנדבי משולבי לא אחת בעשייה לא משמעותית הגורמת לתסכול
) ,(Etzioni, 2007מעטי ראו את שירות כמיותר וחסר ער .$ועבודה עמוסה ותובענית
נחווית כאתגר וכבעלת משמעות .סביר שזהו אתגר לא פשוט לתת משמעות לחלק
מהעבודות המשרדיות שבה ה עוסקי ,א $הממצאי מרמזי על כ $שמאמ' נוס %מצד
הצוות להבהיר את המשמעות של פעילויות אלה עשוי לתרו לצעירי בסיכו בשירות
האזרחיהלאומי.

˙Â¯È˘Ï ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰
ההשתתפות בתהליכי נלווי היא חלק בלתי נפרד מחוויית השירות .משמעות תהליכי
אלה א %מקבלת משנה תוק ,%כשמדובר באוכלוסיות הייחודיות שהמחקר מתמקד בה,
שכ מטרתו המוצהרת של השירות היא שיועיל לצעירי לא פחות מאשר לחברה ולקהילה
)מנהלת השירות האזרחי .(Etzioni, 2007 ;2010 ,ראוי להזכיר שיש תוכניות הרואות
בהכשרה שמקבלי המתנדבי ובכ $שה לומדי מיומנויות עבודה את המטרה העיקרית
של השירות ) .(Sherraden & Sherraden, 1991במחקר הנוכחי דווח ה על התכני וה
על מידת שביעות הרצו של המשתתפי .הנתוני מלמדי שרוב המשרתי השתתפו
במגוו פעילויות .רוב הפעילויות כללו הדרכה המלווה את השירות ,הכנה לתעסוקה אחרי
השירות והקניית השכלה .הצעירי ציינו עוד פעילויות ובה מפגשי תרבותייעדתיי,
פעילויות פנאי ,סדנאות ,תמיכה רגשית וחברתית ,תו $דגש על ליווי אישי אינטנסיבי.
אחת המטרות המוצהרות של השירות האזרחיהלאומי היא להגביר את המעורבות
האזרחית של המתנדבי .אול מתו $הראיונות עלה שצעירי רבי לא השתתפו בפעולות
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שנועדו לקד זאת ,ולא נתנו לה משקל חשוב .יש לבחו אפוא א תכני אלה
משמעותיי בעיני מפתחי התוכנית ,וא כ ,מדוע אי ה באי לידי ביטוי מספק ,או
שמא מראש אי יומרה לעסוק בנושאי אלה ונושאי אחרי נמצאו חשובי יותר.
במסגרת המחקר הכמותי נמצא שהשירות לא חיזק את תחושת השייכות לקהילה של
הצעירי )בנבנישתי ועמיתי .(2011 ,נראה שדברי הצעירי בחלק האיכותני משלימי
ממצא זה ומראי ,שחלק מה חשו שאי ה מעורבי ואינ מעונייני בפעילויות,
שחלק לפחות מיועדות לחזק תחושות שייכות לחברה בכלל ולקהילה שלה בפרט.
להערכתנו יש מקו לשקול בחיוב הרחבה והעמקה של פעילויות מסוג זה ,משו שה
עשויות לצמצ תחושות ניכור והדרה ,בפרט בקרב קבוצות מהגרי ,שבה נדרש לבצע
פעילויות המקרבות אות לחברה הקולטת ומקלות על הסתגלות )בוסטי.(2004 ,
ראוי לציי שבחלק מהראיונות העלו הצעירי תמונה מורכבת באשר לפעילויות הנלוות
לשירות :מחד גיסא שביעות רצו ומאיד $גיסא תחושות קושי ,שעמו ותסכול .ייתכ
שכ ,$משו שבמפגשי אלה עלו ,לא אחת ,תכני רגשיי טעוני העשויי לעורר
תחושת איו וערעור .זאת ועוד ,אצל חלק מהצעירי היתה זו חוויה ראשונה מסוגה:
לחלוק רגשות ומחשבות ,לדבר בקבוצה ולקבל משוב .חשיפה למסגרת אינטימית מעי זו
על כל מה שכרו $בה עלולה לגרור התנהגויות רגרסיביות והתנגדות .חיזוק לכיוו זה
עולה מדברי חלק מהצעירי שהציגו שינוי שחוו בתהלי :$בהתחלה חוסר חיבור וקושי,
ובהמש $הבנה ,הפנמה והפקת תועלת .התגובות האותנטיות האלה ,ובמיוחד אלה
המשקפות יחס אמביוולנטי כלפי המפגשי ,טרוניה או הבעת רגשות שליליי ,חשובות.
מ הראוי לבחו את המידה שבה הצוות מקבל הדרכה וליווי ,כדי שיוכל להתמודד ע
סוגיות אלה ,העולות במיוחד בקרב קבוצות שלה רקע חלש יותר וקשיי מסוגי שוני
העולי בעת המפגשי הקבוצתיי .מלבד זאת ,נראה שלאור העובדה שמדובר בתהלי$
מתמש ,$המניב תפוקות לאחר זמ ,נכו יהיה לבדוק את מידת שביעות הרצו
בפרספקטיבה ובנקודות זמ שונות.

˙ÂÂˆ‰
הדמויות המלוות את הצעירי במהל $השירות עשויות להיות בעלות משמעות מ המעלה

הראשונה בהיבטי רגשיי ,חברתיי ,קוגניטיביי וחינוכיי )Rhodes, Spencer,
 .(Keller, Liang, & Noam, 2006נשאלת השאלה עד כמה הצעירי רואי את הצוות

המלווה כמשמעותי ומשפיע על חייה .הממצאי מעידי כי ההערכה הכוללת של הצוות
המלווה היתה גבוהה ,ובמיוחד צוינו התייחסותו המכבדת של הצוות למשרתי ורצונו
לעזור לה .מעט צעירי יחסית ציינו שה רוצי לדמות לאנשי הצוות .מהראיונות עלה
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שרק מיעוט הסתייגו מתפקוד הצוות וספורי הביעו יחס אמביוולנטי .רק לעתי רחוקות
דווח שהתפתחו עימותי נוקבי בי הצעירי לאנשי צוות.
בהתייחס לקשר שבי המבוגר המשמעותי לצעיר ,הוזכרו בספרות שלושה גורמי
העשויי לתרו להתפתחותו :שיפור ההתפתחות הרגשית והחברתית ,שיפור הפעילות
הקוגניטיבית דר $שיחות ,פעילויות משתפות והדרכה ,ופיתוח זהות עצמית חיובית
) .(Rhodes, Spencer, Keller, Liang & Noam, 2006ממצאי המחקר הנוכחי מציגי
התייחסות לחלק מגורמי אלה ,א $נראה שההתייחסות העיקרית היא לתהליכי ההעצמה
האישית של הצעירי .מהממצאי נראה שהמשרתי מקבלי תמיכה רגשית שאותה אינ
מקבלי תדיר במקומות אחרי ,פתרו בעיות אינסטרומנטלי ודרבו ויצירת ציפיות
חיוביות בנוגע לעתיד.
בולטת העובדה כי לתחושת האישית של הצעירי ,הצוותי תורמי לה יותר בהיבטי
הרגשיי ובכלל בתמיכה שה נותני לה .בדר $כלל לא ראו הצעירי בצוות מודל
לחיקוי בהיבטי המשימתיי יותר ,כגו השגת מטרות .ע זאת ציינו רבי מה שהצוות
או אחד מאנשי הצוות השפיע על חייה .ייתכ שאנשי הצוות תופסי את תפקיד המרכזי
כמת תמיכה רגשית ומדגישי פחות היבטי מעשיי ,פיקוחיי וחינוכיי .באשר
לעובדה שאי אנשי הצוות נתפסי כדמויות להזדהות ,ייתכ שכ ,$משו שהצעירי
רואי את אנשי הצוות ואת עולמ כרחוקי ושוני מזה שלה .יש מקו לשקול לחשו%
את הצעירי במהל $הפעילות ג לאנשי צוות או לדמויות אחרות שעברו תהליכי דומי
והפכו מנעזרי לעוזרי ,כדי ליצור הזדהות וראיית האחרי כמודל לחיקוי במידה רבה
יותר.

˙„È˙Ú‰ ˙ÒÈÙ
תפיסת העתיד מגלמת בתוכה את התקוות ואת החששות בנוגע לעתיד ואת ההיבטי
המוטיבציוניי הנגזרי מהאוריינטציה הזו )סגינר .(2002 ,השירות ,כ $נראה מהממצאי,
אכ השפיע לחיוב על תפיסת העתיד של המשרתי בשני המרכיבי הללו ,ה על תמונת
העתיד וה על ההנעה וההתנהגות.
מהראיונות עולה כי השירות השפיע על קבלת ההחלטות לעתיד וכי חלק מהצעירי אכ
שוקלי להמשי $ללמוד או לעבוד בתחומי שעסקו בה בשירות .השירות פתח לפני
הצעירי עולמות חדשי של ידע ועשייה ,ובכ $השפיע ה על תפיסת העתיד וה על
ההחלטות האופרטיביות שלה .על כ נראה שיש מקו להתייחס להשפעת השירות
בתחו זה דר $עדשה רחבה יותר ,ולאו דווקא להתמקד במידה שבה השירות כיוו
למקצוע מסוי או לפעילות קונקרטית הדומה לזו שעשו בשירות האזרחיהלאומי.
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מטרה אחרת של השירות היא להגביר מעורבות אזרחית והתנדבות בקרב המשרתי,
ונשאלת השאלה א רואי לכ $עדות בממצאי המחקר הנוכחי .מהממצאי עולה כי חלק
דיווחו על רצו להתנדב .אול בשונה ממחקרי קודמי ,שבה ציינו רוב המשתתפי כי
בכוונת להתנדב לאחר השירות ),(Tschirhart, Mesch, Perry, Miller, & Lee, 2001
לא רבי מהמרואייני בחלק הכמותי של מחקר זה דיווחו על כוונה כזאת .ואול החלק
האיכותני השלי את התמונה ,כאשר לאחר שהוצגו למרואייני שאלות פתוחות בנושא
זה ולאחר שדובבנו אות ,נראה שעלה מספר של אלה שציינו שיש לה עניי
בהתנדבות.
עולה השאלה עד כמה סוגיה זו עומדת על סדר היו במהל $השירות וא נית מקו לדיו
אודות חשיבות ההתנדבות ותרומתה לפרט במישורי שוני .מלבד זאת ,הימצאותה של
אוכלוסייה זו בקשיי המצריכי התמודדות במישורי חיי שוני – כלכליי ,רגשיי,
משפחתיי ואחרי – עשויה להסביר את מיעוט הפניות להתנדבות או א %לחשיבה על
העיסוק בתחו התנדבותי .ואכ מחקרי רבי מעידי על כ $שמתנדבי רבי מגיעי
דווקא מאוכלוסיות ממעמד סוציואקונומי בינוניגבוה )Putnam, 2000; Shye, Lazar,
 ,(Duchin, & Gidron, 2000ובכל זאת יש מקו להעלות את השאלה א דווקא
השירות האזרחיהלאומי ,במתכונת המופעלת כא ,אינו מבקש לשנות תמונה זו ולהביא
לכ $שצעירי וצעירות בסיכו יהיו מעורבי יותר בקהילה ,תו $מת מקו לפיתוח
מנהיגות ולתרומת לקהילה ,היכולות לסייע ג לה להעצי את מקומ ומעמד ,ולא
להישאר תדיר בתפקיד ה"נעזר" .ייתכ שאצל חלק הארי של המשתתפי היתה זו
ההזדמנות הראשונה להיות במעמד של מתנדב .פעילות חינוכית נוספת יכולה היתה
להתמקד במידה רבה יותר במשמעויות האישיות והחברתיות של התנדבות כדר$
למעורבות אזרחית פעילה.
כדי לסכ את סוגיית העתיד ,מ הראוי להפנות את תשומת הלב לנקודה שעלתה בראיונות
הפתוחי – הציפייה להמש $תמיכה וקשר ג לאחר תו השירות .בהקשר זה נזכיר
דברי שנאמרו בכנס של אחד הארגוני העוסקי בהפעלת בנות שירות לאומי .במסגרת
מושב שעסק בתפיסת העתיד העלתה אחת הבוגרות את שאלת המש $הקשר בעוצמה רבה
וסיכמה" :נערה בסיכו נשארת תמיד נערה בסיכו "...כלומר :הצרכי ,המאפייני
והקשיי אינ מתפוגגי ע תו השירות ,ולמרות התהלי $המעצי ורכישת הכלי,
הידע והמיומנויות ,יש צור $רב בתמיכה ובסיוע בכל הרמות .חשוב שהעמותות העוסקות
בתחו זה יפתחו עמדה ואסטרטגיית פעולה מגובשת בנוגע להמש $הקשר ע הצעירי,
א באמצעות וא באמצעות גופי אחרי ,ויבהירו את גישת לצעירי ,כדי להבטיח
תיאו ציפיות ג בתחו זה.
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ÌÂÎÈÒ
מאמר זה מביא תמונה נרחבת של ממצאי שעלו מתו $המידע שנאס %מצעירי לקראת
סיו שנת השירות שלה בשירות האזרחיהלאומי ובוח את תרומת השירות לחייה.
המחקר מזהה מספר רב של היבטי הראויי להמש $דיו ולפיתוח מעני לצרכי שעלו
מתו $תגובות הצעירי המשרתי .ע זאת ,יש לזכור את מגבלות המחקר:
א( הוא מתמקד בזווית הראייה של הצעירי בלבד .אי הוא כולל את זוויות הראייה
החשובות של מקבלי השירות בארגוני השוני ושל הצוות .במחקר זה התמקדנו
בצעירי לקראת סיו שנת השירות האזרחיהלאומי שלה .יש מקו להשוות תמונת
מצב זו ע תמונת מצב לפני שה מתחילי את השירות האזרחיהלאומי וע זו
שתתקבל לאחר שסיימו את השירות וה יכולי לדווח על מצב בעקבות השירות.
ב( לא התייחסנו לקבוצות אחרות של צעירות וצעירי בשירות האזרחיהלאומי ,כגו
צעירי ע צרכי מיוחדי וצעירי מהמגזרי החרדי והערבי .יש לזכור זאת ,כשמנסי
להחיל את הממצאי על כלל המשרתי בשירות האזרחיהלאומי.
ג( המדג התבסס על הצעירי שהביעו נכונות להתראיי ,ולפיכ $עשויה להיווצר הטיה
מסוימת של צעירי בעלי עניי מיוחד בנושא.
ד( שאלו המחקר היה שאלו חצי מובנה ולא כלל התייחסות פתוחה לחלוטי של
המרואיי.
כדי להתמודד ע מגבלות אלה ולהמשי $לבסס את המדיניות ואת העבודה בשטח על
בסיס אמפירי אית ,מ הראוי להמשי $במחקרי .תחילה חשוב לערו $מחקר אור$
ולעקוב אחר צעירי המצטרפי לשירות האזרחיהלאומי במהל $שירות ולאחריו במש$
תקופה של מספר שני ,כדי לראות את התוצאות ארוכות הטווח .המחקר עשוי לזהות
נקודות קריטיות בתהלי $השירות ובתהלי $ההשתלבות בחברה לאחר סיומו ,כ $שנית
יהיה להציע התערבויות היכולות למצות את הפוטנציאל של תרומת השירות הלאומי.
במחקרי בעתיד חשוב להרחיב את היריעה ולבחו ג את זווית הראייה של הגורמי
שה מושא ההתנדבות של הצעירי בסיכו .יש ללמוד כיצד מנהלי הגופי ,שבה
מתנדבי הצעירי ,מעריכי את תרומת .חשוב במיוחד לבחו כיצד הלקוחות הישירי
שעמ מתנדבי הצעירי תופסי את השירות שה מקבלי .כ $אפשר יהיה להערי $טוב
יותר המידה שבה השירות האזרחיהלאומי משיג את מטרתו – תרומה ה למשרתי בו
וה למקבלי השירות.
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