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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ דוח הערכה ,המסכ את התוכנית הניסיונית "מבדידות לשייכות" – מתבגרי
מתנדבי מסייעי למתבגרי נפגעי נפש.
התוכנית קיבלה סיוע מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר למפעלי מיוחדי בי השני .2007 2004
התוכנית היא פרי יוזמה של ארגו "נדב" – המרכז הישראלי להכשרה ולניהול התנדבות נוער וצעירי –
והיא מהווה תוכנית דג שמטרתה להעניק תמיכה חברתית לבני נוער המאושפזי בבתי חולי
פסיכיאטריי ולסייע לה להשתלב מחדש בחברת בני נוער לאחר האשפוז .התוכנית פעלה בשיתו ע
בית חולי נס ציונה ,בית חולי אברבנאל ,בני נוער מתנדבי מבתי הספר "אלו" ברמת השרו ו"קלעי"
בגבעתיי ומתנדבי בוגרי צעירי שפעלו כמדריכי מלווי.
בעשור האחרו אנו עדי לשינויי בתפיסה הטיפוליתקהילתית בחולי נפש בכלל ובילדי ובנוער בפרט.
מוש דגש על איתור ומניעה ,על אשפוז ושיקו קהילתי ,על טיפול במרפאה ועל מנגנוני להחזרת החולה
לחברה .הכוונה היא ליצור חוויה מתקנת בזמ האשפוז ולהביא להיערכות החברה לקלוט את החולה
בחזרתו הביתה.
מחקרי שחקרו התנדבות בני נוער הצביעו על תקופת ההתנדבות כחוויה מעצימה ,חיובית ומשמעותית.
לעתי קרובות פעילות התנדבות כרוכה בפיתוח כישורי ומיומנויות חדשי ,ביחס חיובי מ הסביבה,
בשיפור הדימוי העצמי ובסיפוק עצמי .מתו מניעי של עזרה לזולת חברו המרכז הישראלי של התנדבות
הנוער ע בית ספר תיכו אלו להוציא לפועל פעילות פרוחברתית.
במסגרת הפרויקט נחשפו בני הנוער מאושפזי לפעילות של המתנדבי 54 .מתנדבי בני נוער בני 1816
פעלו בתוכנית בבית החולי נס ציונה ובאברבנאל ,בליווי קבוצה מחויבת של מתנדבי בוגרי צעירי
לאחר שירות צבאי ,שהשקיעה רבות כמדריכי מלווי לבני הנוער המתנדבי.
ה התצפיות במחלקות וה השיחות ע המטופלי אישרו את דיווחי המתנדבי ,כי המפגשי נחוו לא רק
כנעימי ומהני אלא ג כגור שחיזק את ביטחונ של המאושפזי ואת אמונ ביכולת לתקשר ע בני
נוער אחרי .כאשר נפגשו המטופלי ע בני הנוער המתנדבי בפעילויות השונות ,כגו משחקי ספורט
ופעילויות היצירה ,ה יכלו להשתלב וליהנות מפעילויות אלה כבני נוער רגילי ולקחת פסק זמ
מההתעסקות היו יומית במצב הנפשי/בריאותי .העובדה כי המתנדבי היו בני הנוער ולא אנשי המקצוע
סייעה למטופלי לקבל את העזרה המושטת לה בפחות חשש .ג למתנדבי עצמ ההתנדבות נמצאה
כתורמת תרומה של ממש וצוותי המחלקות הביעו את הערכתו הרבה לעבודת.

אנו מודי מאוד לראש צוות התוכנית ,גב' ליאורה ארנו מארגו נדב ,על הובלת הפרויקט במקצועיות
ובמסירות ולגב' נעמי שטרנפלד ,רכזת התוכנית ,אשר ליוותה את פעילות המתנדבי .תודה מיוחדת לפרופ'
גיורא רהב ,לד"ר מייק נפתלי ולד"ר אהרו יורק מהמרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדי ובנוער
בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תלאביב ,שבמסגרתו בוצע המחקר ,ועל
תרומת הרבה בהערכת התוכנית.
תודה ג לגב' טניה לי ,שליוותה וקידמה את התוכנית מטע המוסד לביטוח לאומי.
מעל הכל אנו מודי לכל השותפי שתרמו ואפשרו למפגש זה להתקיי ,שתרמו ללמידה ,לשינוי עמדות
וליצירת שינוי חברתי :בני הנוער המתנדבי ,בני הנוער המאושפזי ,הצוותי המקצועיי בבתי החולי,
בית הספר אלו ברמת השרו ולמרכז נדב – כול איפשרו את פעילות ההתנדבות ותמכו בה .אנו מקווי
שתימצא דר להרחיב את הפעילות למע בני נוער בבתי חולי נוספי ומברכי על כ שבקרוב תצא ערכת
הפעלה מקצועית שחיברה ראש הצוות ,ליאורה ארנו.
אנו תקווה שפעילות של מתנדבי למע בני הנוער המאושפזי תהיה אמצעי נוס לספק לה חוויית
חיי נורמטיבית ,תחושה של מסוגלות אישית וחברתית וקבלה מחודשת על ידי החברה הנורמטיבית.
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תקציר
הפרויקט המוער נועד להעניק תמיכה חברתית ולסייע בשילוב מחדש בחברה של בני הנוער המאושפזי
במחלקות הנוער של בתי החולי הפסיכיאטרי .במסגרת התוכנית פעלו בני נוער מתנדבי בשתי מחלקות
פסיכיאטריות למתבגרי .בשני  2007 2004פעלה התוכנית במחלקת הנוער בבית החולי הפסיכיאטרי
בנס ציונה ,ובשנת  2007 2006נעשה ניסיו להפעילה במתכונת מצומצמת ג במחלקת הנוער בבית החולי
אברבנאל .מטרות התוכנית היו לפתח את התנדבות הנוער כחלק ממער הטיפול הכולל של מחלקות הנוער
בבתי החולי הפסיכיאטריי ,להעצי את בני הנוער המתנדבי ואת בני הנוער המטופלי ,ולהביא
לשינוי העמדות כלפי חולי במחלות נפש בקרב בני הנוער המתנדבי ובסביבת הקרובה.
התוכנית גובשה על בסיס הניסיו שהצטבר בתוכנית פיילוט מצומצמת שהתקיימה בשני 20012002
במחלקת הנוער בבית החולי בנס ציונה על ידי מתנדבות מבית הספר אלו שברמת השרו .במהל הפעלת
תוכנית זו הצטבר ניסיו וידע רב לצור פיתוח תוכנית הדג .יזמי ומפעילי תוכנית הפיילוט ,ובכלל בני
הנוער המתנדבי ,בית הספר אלו והצוות המקצועי במחלקת הנוער שליווה את התוכנית ,היו תמימי דעי
כי הפעלת בני נוער מתנדבי למע בני נוער מאושפזי תורמת רבות לבני הנוער המטופלי כמו ג לנוער
המתנדב ,וכי יש להרחיבה ,להטמיעה ולמסדה כחלק

ממכלול המעני המוצעי עבור בני הנוער

המאושפזי בבית החולי.
עיקרי הממצאי
המתנדבי :מצאנו כי בני הנוער המתנדבי ) 54סה"כ( ראו בפעילות חוויה מרתקת ומעשירה ובדר כלל
יצאו לפעילות בנכונות ובהתלהבות .הפעילות העניקה לה פרספקטיבה נוספת לחיי ,העצימה את תחושת
החוס האישי שלה וסייעה לה להבי כי רבי מהמאושפזי ה בני נוער רגילי שנקלעו למשברי
ואינ "משוגעי" במוב הסטיגמטי של המילה .המתנדבי חשו בצור להג על המאושפזי ולשנות את
עמדות הסביבה כלפי המטופלי בבתי החולי הפסיכיאטרי .המתנדבי גילו לא פע מחויבות רבה
למחלקה והיו מוכני להגיע וליזו פעילויות מיוחדות מעבר לנדרש .המתנדבי חשו כי הסביבה גאה בה
וכי התנדבות תרמה למודעות סביבת הקרובה לתופעת בני הנוער בסיכו ומצוקה רגשית .נמצא כי בקרב
המתנדבי הייתה שביעות רצו גבוהה מאוד מפעילות וכי ה חשי כי היא תורמת רבות להתבגרות
הרגשית שלה ולקבלת פרספקטיבה על החיי.
אפשר לראות הישגי אלו ג דר עיני ההורי ובית הספר ממנו מגיעי המתנדבי .הורי המתנדבי ציינו
כי פעילות ילדיה שברה את הסטיגמות שהיו קיימות ג אצל .ה טענו כי בתחילת הפרויקט חששו
מאוד והיו מלאי בהתנגדויות ,א בהמש למדו על יתרונות הפרויקט בנושאי ,כגו "חוזק אישיותי,
רצינות ,ודבקות במטרה ,שחלו בילדיה" .בית הספר אלו – הגור החינוכי המוביל מאחורי הפרויקט
תר ונתר רבות .במהל התוכנית התעצבה בבית הספר "רוח נתינה" והתגבשה מערכת תמיכה ברורה
במתנדבי.

במסגרת המחקר נערכו מעת לעת ראיונות עומק ותצפיות על פעילות בני הנוער המתנדבי במחלקות בתי
החולי נס ציונה ואברבנאל .השיחות ע המתנדבי התקיימו בסמו לכניסת לתפקיד ובמהלכה .כבר
בתצפיות הראשונות בלטה העובדה כי בני הנוער המתנדבי "חשי בנוח" במחלקות ,ומתרועעי ע
המאושפזי ללא קשיי או חסמי מיוחדי ,ומנהלי אית שיחות ופעילויות אות אפשר לתאר
כמתקיימות "בגובה העיניי" .במהל התצפיות בשתי המחלקות אפשר היה לחוות כי בי חלק
מהמתנדבי לחלק מהמאושפזי נרקמו יחסי חברי ,בלתי פורמאליי ,וכי בני הנוער המתנדבי
"זורמי" ע המאושפזי כמו במפגש של בני נוער רגילי .בשפת – "מסתלבטי".
מתנדבי בוגרי )מלווי( :במסגרת הפרויקט גויסו ,הוכשרו והודרכו קבוצה מחויבת מאוד של מתנדבי
בוגרי צעירי ,לאחר שירות צבאי צעירי ,שאותגרו מאוד מהתפקיד המקצועי והשקיעו רבות בעבודת
כמדריכי מלווי ובמת התמיכה הנדרשת ,שה חוו כחיונית ,לבני הנוער המתנדבי שבאחריות.
בני הנוער המאושפזי :ניכר כי המפגשי ע המתנדבי אכ עזרו למטופלי לחזק את אמונ וביטחונ
ליצור קשר ע בני הנוער הנורמטיביי .בעת המפגשי ע המתנדבי העלו חלק מהמטופלי ,שאלות,
כגו "הא באת לכא מרחמי?"" ,מה את מספרי עלינו לסביבה?"" ,מה דעתכ עלינו?" וכו'.
בעקבות הדיוני שעלו מהשאלות ,למדו המטופלי כי המתנדבי אינ רואי בה "משוגעי" ,כי נשברו
הסטיגמות וכי המתנדבי חשו שהמפגשי תורמי לה לא פחות מאשר למטופלי .לפיכ כשנפגשו
המטופלי ע מודל התנדבותי של בני גיל הפעילויות השונות ,כגו משחקי ספורט ופעילויות יצירה,
פיתחו את יכולת ההנאה של המטופלי ואפשרו לה פסק זמ מהעיסוק היויומי במצב
הנפשי/בריאותי .מבתי החולי עלה כי מאד מעריכי ,אוהבי ומעודדי את המתנדבי ואת ההתנדבות.
הפעילות ,במיוחד בבית החולי נס ציונה ,השתלבה היטב בפעילות השגרתית של המחלקה והפכה לחלק
בלתי נפרד מההתרחשות הטיפולית  חברתית.
התנדבות מטופלי :בתכנו המקורי של התוכנית הוצב יעד של שלוש פעילויות התנדבות על ידי
המאושפזי במחלקה .במהל תכנו הפעילויות נתקלו המבצעי בקשיי הנובעי מתקופת אשפוז בני
הנוער ורמת תפקוד .בני הנוער המאושפזי היו ברמת תפקוד נמוכה ולא היו כשרי לצאת מבית
החולי ,ואילו המאושפזי ברמה תפקודית טובה/גבוהה ,נמצאו לרוב לתקופות קצרות .נוס על כ היה
קשה לשער כמה מטופלי יגיעו לכל מפגש ,ולפיכ היה קושי לתכנ פעילות התנדבותית .יתר על כ ,היה
צור במציאת פעילויות שמש תקופת קצרה ,ואפ ָיי אינו גור לתחושות ניצול או בושה )כמו איסו
זבל( .פעילויות שאמורות לגרו להנאה ולרצו המטופלי להשתת בה.
שינוי עמדות :ממצאי המחקר הכמותי לא הצביעו על שינוי עמדות כלפי נפגעות נפשית ומוגבלות נפשית.
ע זאת נראה מהממצאי האיכותניי כי בני הנוער אכ הפנימו ערכי של סבלנות ,פתיחות ,קבלה
ואמפטיה כלפי המאושפזי וכלפי חולי הנפש.

ההנעה להתנדבות :נראה כי הכוח המניע להתנדבות רבי מבני הנוער היו סיבות אישיות )צרכי רגשיי
של המתנדבי עצמ( .מתנדבי אחרי אמנ הגיעו ג מסיבות אחרות של עניי ,סטטוס ,יוקרה ורצו
להעניק לאחרי ,א תהלי ניהול המתנדבי לא לקח בחשבו באופ כולל את ההנעה להתנדבות כבסיס
לתכנו עבודת ההעשרה והתמיכה במתנדבי ולמהלכי גיוס עתידיי.
השותפי :במסגרת התוכנית הופעלו שני מודלי של שותפויות .אחת שכללה את הארגו המפעיל )נדב(,
את המחלקה הפסיכיאטרית )נס ציונה ( ואת המערכת הבית ספרית )אלו – רמת השרו( .המודל השני
התבסס בעיקרו על שותפות של נדב והמחלקה הפסיכיאטרית בלבד .מממצאי המחקר עולה בברור כי
בהשוואת שני המודלי ,קיימת עדיפות ברורה לשותפות המשולשת בכל הנוגע לניהול המתנדבי ולמת גב
מקצועי למתנדבי ולמחלקה הפסיכיאטרית בכל הקשור לבני הנוער המתנדבי.
תורת עבודה :צוות נדב – המרכז הישראלי להתנדבות נוער – פרס בשנת  2008תדרי מקי העוסק
בניהול ההתנדבות בש "מבדידות חברתית לשייכות מפתחת  התנדבות בני נוער ע ולמע בני נוער
מאושפזי בבתי חולי פסיכיאטריי – דרכי פעולה ויישו" .התדרי כולל תאור מקי וממצא של כל
ההליכי הנוגעי לניהול המתנדבי .התדרי כתוב באופ שיטתי ומקצועי והוא משק היטב את
התהליכי המקצועיי ,הארגוניי והביארגוניי החיוניי להפעלת תוכנית שכזו ותנאי להצלחתה .אי
ספק כי בשלוש שנות הפעילות התגבשה תורת עבודה מוסדרת ,היכולה לשמש בסיס אית לפיתוח תוכניות
דומות בעתיד.
שיווק וגיוס משאבי :מפעילי התוכנית לא הצליחו למצב את התוכנית כתוכנית מובילה בקהילה ולגייס
עבורה את התמיכה הדרושה לביסוסה ולהפיכתה לתוכנית ברת קיימא.
ניהול מידע :נראה שמערכת ניהול המידע העוסק במתנדבי לוקה בחסר :לא מצאנו רישו שיטתי
ומוסדר של המתנדבי ,כולל תיק אישי )פרופיל ,כניסה לתפקיד ,עשייה שוטפת וכד'( ,אי מידע ברור על
תחילת וסיו פעילות מתנדב ,היק פעילותו ,איכות עבודתו והקשיי עימ הוא נתקל ,מערכת התמיכה
הישירה בו בשטח ועוד .הידע הזה ,או רובו ,היה מצוי במערכת – אצל רכזת התוכנית ,אלא שבדר כלל
הוא היה קיי כידע אישי ,בעיקר של הרכזת ,ולא כמידע מערכתי שיטתי .לכ אי אפשר היה לעקוב באופ
שיטתי אחרי ביצועי המתנדבי ,צרכיה וצרכי המערכת שלה ה מסייעי באמצעות מידע פנימי של
המערכת ,אלא רק באמצעות הממצאי שנאספו במחקר זה.
שותפות מערכתית :לדעת היזמי ורכזת התוכנית סכול התועלות של התוכנית היו רבות מאוד ,א כל
אחד מהשחקני בח רק את התועלות שלו .בתי הספר ,בתי החולי ,התלמידי ואפילו הסביבה וההורי
בחנו את התוכנית רק מנקודת מבט הצרה ולא חשבו במשות על התועלת הכוללת )דהיינו שינוי מוכלל
של עמדות כלפי נפגעי נפש צעירי ותמיכה נורמטיבית רחבה הרבה יותר בעת האשפוז ולאחריו( ועל
הדרכי להשגתה.

הטמעה :התוכנית לא הוטמעה במערכת החינו ,ולא קיבלה ביטוי מהנהלות המחוז באזור תל אביב
והמרכז .ג במערכת הבריאות לא הוטמעה התוכנית במידה כזו שהמערכת ממשאביה תפעל לקיומה
ולהמשכיותה.
חולשות וקשיי התוכנית
• קיי קושי לא מבוטל לגייס ולהפעיל קבוצה יציבה של בני נוער במסגרת התוכנית .קושי זה נובע ה
מסיבות של התלמידי המתנדבי )עומסי אישיי ולימודיי ובעיקר המרחק שבי מקו המגורי
למקו ההתנדבות ,וצור ,ככל שאפשר להתרש ,בפרופיל ייחודי של מתנדבי .המרחק הגיאוגרפי בי
יישוב המגורי של בני הנוער לבית החולי גור לייקור ניכר של הפעלת המתנדבי.
• למרות שיתו הפעולה והתמיכה הניכרת שהעניק בית ספר אלו ברמת השרו לתוכנית ,נמצא כי מערכות
חינו בכלל ומסגרות חינוכיות בפרט לא בחרו להעניק לתוכנית עדיפות כל שהיא ולתמו בה במישרי או
בעקיפי.
• בס הכול נמצאה תמיכה מוגבלת של המערכת הפסיכיאטרית )א כי במחקר בלטו הבדלי ניכרי בי
תמיכת המערכת בבית החולי נס ציונה שהייתה רבה ומשמעותית ,לבי תמיכה מצומצמת ומוגבלת בבית
החולי אברבנאל .המערכת בסדרי העדיפויות שלה ,לא הקצתה לתוכנית משאבי כלכליי ,ולא השקיעה
בפיתוחה הארגוני.
• כבר בתחילת השנה השלישית לתוכנית בלט הקושי לגייס מימו להבטחת המש פעילות התוכנית
ופיתוחה .לפיכ ולצד הקשיי שהתגלו ביישו התוכנית בבית החולי אברבנאל ,הסתיימה התוכנית
"בקול ענות חלושה".
• לא נעשה ניסיו שיטתי לנצל את כישוריה הייחודיי של תלמידי בית הספר אלו בתחו האמנות
והיצירה למע בני הנוער המאושפזי בנס ציונה.
• בתכנו המקורי מספר המתנדבי היה אמור לגדול מדי שנה .בפועל תהלי זה לא התרחש ,ומספר לא
רק שלא גדל אלא קט .המבצעי התקשו לאתר את הגורמי הברורי לירידה זו ולתנודתיות בהתמדה
ובמוטיבציה של המתנדבי.
סיוע לבני הנוער המתנדבי במצוקותיה
• אחת העדויות המעניינות שעלו בתוכנית לקראת סיומה הייתה כי לא מעט מבני הנוער המתנדבי
התגייסו לתוכנית בשל דילמות רגשיות ונפשיות שהעסיקו אות .א כי במהל התוכנית נקודה זו לא
הוצפה בברור ,העריכה רכזת התוכנית כי לפחות מחצית מבני הנוער שהתנדבו התמודדו ע סוגיות
רגשיותנפשיות שונות ובכלל הפרעות אכילה ,הפרעות קשב וריכוז ועוד .התוכנית אפשרה לבני נוער
מתנדבי אלה ,למצוא נתיב ייחודי וחיובי להתמודדות ע החוויות הנפשיות המעסיקות אות.
אירועי שהעיבו על התוכנית
מספר אירועי הקרינו על שיקולי הצוותי המקצועיי לגבי יתרונות התוכנית לעומת הסיכוני הכרוכי
בהפעלתה.

• כתבה שהופיעה בעיתונות הארצית וחשפה באופ מתייג את בני הנוער המאושפזי.
• אירוע אלימות שהתרחש בבת י בי מדרי למאושפז שלא נוהל באופ מקצועי.
• חשיפת מידע על ידי מתנדבת )לא של הקבוצה( על מאושפז באינטרנט.
מסקנות
• התוכנית אכ סייעה רבות בגיבוש התובנות כי מפגשי מתמשכי בי בני נוער תיכוניי לבני
המאושפזי במחלקות פסיכיאטריות ,תורמי למיטביות של בני הנוער המאושפזי ומפתחי בקרב בני
הנוער המתנדבי פתיחות ורגישות למתבגרי במצבי משבר בפרט ולמצוקות חברתיות בכלל.
• מתנדבי בני נוער במסגרות פסיכיאטריות ה אמצעי חשוב בהחדרת אקלי של "נורמטיביות"
למסגרות הנתפשות כמסגרות לאנשי חריגי ופגועי בנפש.
• הצוות הפסיכיאטרי )בבית החולי בנס ציונה( מתמודד היטב ע שילוב של בני הנוער המתנדבי
במחלקה ורואה בה משאב חיובי ,תומ ומעצי למע בני הנוער המאושפזי.
• התוכנית מאפשרת לבני נוער מתנדבי ,המתמודדי ע ו/או המתלבטי בסוגיות נפשיות למצוא נתיב
ייחודי וחיובי להתמודדות ע החוויות הנפשיות המעסיקות אות.
• במסגרת התוכנית גובש ונכתב מודל עבודה יישומי שהוא תדרי פרקטי טוב להפעלת תוכנית מעי זו.
• יש לפעול להטמעת התוכנית לתו מערכות החינו והבריאות .מנהלי בתי הספר חוששי כיו מהפעלת
תוכנית שכזו.
• יש להקדיש מאמ רב לפרסו התוכנית ושיווקה ,ולפעול באופ שיטתי יותר להבטחת המשאבי
הכלכליי להצלחתו מבעוד מועד ולאור זמ.
מגבלות המחקר
• רכזת התוכנית טיפלה בעניי העברת השאלוני לבני הנוער .על א ההשקעה המרובה מצידה ,היא
נדרשה לשוב ולפנות לבני הנוער )ומדריכי המתנדבי( פעמי רבות בבקשות למילוי השאלוני .בכל אחת
מהשני התקבלו השאלוני באיחור רב ,ולעתי קרובות מולאו רק באופ חלקי .בסופו של דבר התקבלו
שאלוני מלאי רק בקצת יותר ממחצית המתנדבי ) 31שאלוני מלאי ) 57 %מענה( מתו  51מתנדבי
שהתנדבו במהל שנה אחת לפחות( ,דבר שהיקשה על ביצוע עיבודי סטטיסטיי רבי.
• היכולת לחקור את המוטבי ולהבי את השפעות התוכנית הייתה מוגבלת.
• הדעיכה של התוכנית לא אפשרה גיוס די נתוני כמותיי לצור בדיקת השפעות התוכנית ולא ביצוע
ראיונות מסכמי בקרב חלק מהגורמי.
לסיכו
למרות המגבלות המתודולוגיות השונות שליוו מחקר זה אפשר להצביע בברור על כ כי התנדבות בני נוער
נורמטיביי במחלקות נוער בבתי חולי פסיכיאטריי מאפשרת לבני הנוער המאושפזי קיו
אינטראקציות חברתיות נורמטיביות ע בני גיל ,וכי מפגשי אלה נתפשי על יד כפעילות חברתית

נעימה ויצירתית ,היוצרת אמו מחודש ביכולת להתנהל אל מול החברה הנורמטיבית .התוכנית מאפשרת
לבני הנוער המתנדבי להתנסות בדיאלוג ע צעירי אחרי ושוני ,להתמודד ע הסטיגמה החברתית
הנלוות לתופעת החולי הנפשי ,ומעצבת אות כשגרירי חברתיי בגישור בי נפגע הנפש לקהילה,
ולקליטת המחודשת של נפגעי הנפש במרק החברתי הנורמטיבי.
ע זאת התוכנית לא התרוממה לרמת אטרקטיביות שתאפשר לתוכנית כה מורכבת את היסודות
המקצועיי הדרושי להתבסס לאור זמ .על א ההשקעה האישית הרבה בתוכנית ,לא התרחשה
"פריצת דר" שאפשרה לייצב את התוכנית .לכ נראה כי לפיתוח תוכנית כזו דרוש גב ארגוני חזק ומערכת
מקצועית תומכת ומפרגנת מאוד ,שמשקיעה ג משאבי פיננסי נדרשי.
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התוכנית ,מטרותיה ואופ הפעלתה
פרק זה בהצעת המחקר נכתב על סמ המסמכי השוני שהוגשו על ידי המזמי )המוסד לביטוח לאומי(
ומסמכי שהתקבלו מהגו המבצע )המרכז הישראלי להתנדבות נוער( ,וכ משיחות ע מנהלת התוכנית.
מבוא
הפרויקט המוער הוא תוכנית דג ,שתוכנ על ידי "המרכז הישראלי להתנדבות נוער" )ששינה את שמו
ל"נדב – המרכז הישראלי להכשרה ולניהול התנדבות נוער וצעירי"( – במטרה להעניק תמיכה חברתית
ולסייע בשילוב מחדש בחברה של בני הנוער לאחר אשפוז פסיכיאטרי במחלקות נוער של בתי החולי
הפסיכיאטריי.
התוכנית התמקדה בהפעלת בני נוער מתנדבי בשתי מחלקות פסיכיאטריות למתבגרי :בשני  2004
 2007פעלה התוכנית במחלקת הנוער בבית החולי הפסיכיאטרי בנס ציונה ,ובשני  20072006נעשה
ניסיו להפעילו במתכונת מצומצמת ג במחלקת הנוער בבית החולי אברבנאל.
התוכנית התבססה על ניסיו שהצטבר בתוכנית פיילוט מצומצמת שהתקיימה בשני  20012002בבית
החולי נס ציונה .יוזמי )עמותת על"( ,מארגני )בית ספר אלו וצוות מחלקת הנוער בבית החולי נס
ציונה( ,מפעילי )בני הנוער המתנדבי( ומוטבי הפיילוט )בני הנוער המטופלי( היו תמימי דעי כי "פעילות
המתנדבי תרמה רבות לבני הנוער המטופלי כמו ג לנוער המתנדב ,וכי יש להרחיבה ,להטמיעה
ולמסדה כחלק אינטגרלי ממכלול המעני המוצעי עבור בני הנוער המאושפזי בבית החולי.
הרציונל לפיתוח התוכנית
בני נוער החולי במחלות נפש סובלי מחלת מבדידות חברתית בשל היעדר קבוצת שייכות חברתית,
מניכור חברתי הנובע מסטיגמטיזציה ,מליקויי במיומנויות החברתיות ומקשיי בהתמודדויות ע
מצבי נורמליי למתבגרי בני גיל ,כגו יצירת קשר בי אישי ע ב/בת זוג .לצד הטיפול בבעיות
הנפשיות הישירות ,טיפול בנושאי אלה הוא נדב חשוב בשיקומ של בני הנוער החולי .ללא פיתוח
מיומנויות חברתיות ,קיימת סכנה רבה לרגרסיה אצל בני הנוער ,ג לאחר שה התייצבו נפשית בעקבות
ההתק הפסיכוטי ,או מצב דיסוציאטיבי אחר שבו היו שרויי.
בעת אשפוז במחלקות הנוער בבתי החולי ,נדרשי המטופלי לחיות במקו סגור ומבודד שבועות וא
חודשי .שעות הבוקר במחלקת האשפוז מאופיינות בפעילות רבה וענפה במסגרות תפקודיות ,כגו ביה"ס,
ריפוי בעיסוק ומסגרות טיפוליות שאינ משאירות זמ פנוי .בשעות אחה"צ ,לעומת זאת ,הפעילות מעטה
ובני הנוער מחפשי דרכי להפגת השעמו .שעות רבות חולפות בלא עיסוק מתאי לגיל.
על בסיס ניסיו רב שהצטבר בישראל ובעול בהפעלת מתנדבי בתחו בריאות הנפש עולה כי פעילות
של מתנדבי עשויה להיות מנו רב ער בשיקומ של בני נוער החולי במחלות נפש .עבור בני הנוער
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המאושפזי ,המפגש ע בני נוער מתנדבי תור לחוויית קומפטנטיות ביצירת קשרי חברתיי ע בני
נוער בריאי בנפש .יש בכ כדי להקנות למתבגר המאושפז הרגשה של קבלה על ידי החברה הבריאה.
עובדה זו עשויה להגביר את ביטחונ העצמי ולהפחית את חשש מפני הסטיגמה הכרוכה במחלות נפש
ושל ריחוק ונידוי מהחברה.
מטרות התוכנית )כפי שהוגדרו על ידי יזמיה(
 .1להביא לשינוי העמדות כלפי חולי במחלות נפש בקרב בני הנוער המתנדבי וסביבת הקרובה;
 .2לפתח את המחויבות החברתית של בני נוער לבני גיל ולחברה בכלל;
 .3להעצי את בני הנוער המתנדבי ואת בני הנוער המטופלי;
 .4לפתח את התנדבות הנוער כחלק מהמער הכולל של מחלקות הנוער) .מטרה זו נוסחה מחדש על ידי
רכזת התוכנית לצור גיבוש הצעת מחקר זו כדלהל" :למצב את הפעילות ההתנדבותית של בני נוער
למע בני נוער מאושפזי כחלק מהתפיסה הטיפולית הכוללת של מחלקת הנוער"(.
אוכלוסיות היעד


בני נוער המאושפזי במחלקה הפתוחה והסגורה של בית החולי הממשלתי נס ציונה.



בני נוער מתנדבי בני ) 1815כיתות י'י"ב( שאותרו על ידי רכז התוכנית והאחות האחראית
במחלקה כמתאימי לכ .



בשלב מאוחר יותר ,בשנת  2006ע הרחבת התוכנית ג למחלקת הנוער בבית החולי אברבנאל,
הוחלט על שילוב מתנדבי בוגרי )בדר כלל לאחר שירות צבאי( שילוו את קבוצות מתנדבי בני
הנוער בפעילות השבועית או הדוחודשית )קבוצות של שלושהארבעה מתנדבי כל פע(
בפעילות במחלקות.

קריטריוני לקבלת מטופלי לפרויקט
נקבע כי מקרב בני הנוער המטופלי ייקחו חלק בפרויקט בני נוער המסוגלי להפיק תועלת ולרכוש
ביטחו ביצירת קשרי חברתיי ע חברה בריאה ,בני נוער המביעי נכונות ורצו להשתת בפרויקט.
בתוכנית השתתפו בני נוער מטופלי שאינ מסכני את עצמ או סביבת מבחינת מצב הנפשי.
קריטריוני לקבלת נוער מתנדב
 .1רצו ומוטיבציה ליצור קשרי ע בני נוער מאושפזי במחלקות פסיכיאטריות;
 .2מיומנויות תקשורת ויצירת קשר אישי ו/או קבוצתי;
 .3יכולת פעולה בקבוצה;
 .4חוס נפשי להתמודדות ע קהל היעד;
 .5נכונות לפעול במחלקה פע בשבוע כשנה לפחות;
 .6ללא בעיות נפשיות או הפרעות התנהגות ניכרות;
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 .7מגורי בישוב שאינו מפנה בני נוער לטיפול בבית החולי )כדי לצמצ את האפשרות שלמטופלי
ולמתנדבי ישנה היכרות מוקדמת ועל ידי כ לשמור ככל האפשר על סודיות רפואית(.
נקבע כי בני הנוער המתנדבי יאותרו מבתי הספר ובתנועות הנוער ויעברו ראיו אישי וקבוצתי על ידי רכז
התוכנית ואחות האחראית במחלקה בשביל לוודא כי אכ מתאימי לאופי המיוחד של המשימה
ההתנדבותית.
מתנדבי בוגרי
תפקיד המתנדב הבוגר:




ליווי צוות בני הנוער המתנדבי בהיבטי אישיי וקבוצתיי הנוגעי לתחו החברתי ,לתחו
הרגשי ולתחו המשימתי בפעילות ההתנדבות:





קיו שיחות ע צוות בני הנוער לפני ולאחר כל ביקור.



קיו מפגשי קבוצתיי חברתיי נוספי בהתא לצרכי המתהווי.



שיחות אישיות ע המתנדבי פע בשבועיי ובהתא לצרכי המתהווי.



קיו קשר שוט ע הורי הילדי.
קריטריוני :גיל 22 :ומעלה ,ניסיו בעבודה ע בני נוער ,זמינות פע בשבועיי ,התחייבות למש
התנדבות המקביל לשנת לימודי אחת לפחות.



נקודות לבחינה )בראיו אישי( :היכרות ע התחו ,מניעי להצטרפות לתוכנית ,התייחסות
לסימולציות למצבי הנוגעי בקשר בי המתנדב למטופל ,יכולת השמת גבולות במבנה הקשר,
יכולת התמודדות ע קשיי בי חברי הצוות ,יכולת התמודדות ע קשיי אישיי של המתנדב
וכיו"ב.



הכשרה :תוכנ כי תהלי הכשרת המתנדבי הבוגרי יכלול מספר מפגשי למידה והכרות ע
התחו על ידי מנהלת התוכנית ובשיתו והתייעצות ע פסיכולוגית בית החולי .במסגרת תוכנית
ההכשרה יתקיימו ביקורי במחלקות ,יוגדרו מטרות ותפקיד המלווה הבוגר ,יסופקו כלי
פרקטיי לביצוע התפקיד ויתקיי מפגש ע מתנדבי ותיקי.



ליווי מתנדבי בוגרי :מפגשי מלווי קבוצתיי אחת לחודשיי ע פסיכולוגית בית החולי
ומנחת התוכנית .נוס על כ יתקיימו שיחות הדרכה אישיות ע מנחת התוכנית פע בחודש.

דר הפעולה
עיקרי התוכנית
בתוכנית המקורית הוצע כי במחלקות הנוער שבה תופעל התוכנית יתנדבו כ  2015בני נוער ,שיפעילו
חוגי ,פעילויות חברתיות ואירועי ויפתחו קשר אישי נקודתי ע בני הנוער המטופלי במחלקה .במידת
האפשר יתקיימו אירועי שבמסגרת בה יצאו המטופלי )המסוגלי לכ ( יחד ע המתנדבי להתנדבות
בקהילה )כגו :משלוח מנות מזו לקשישי ,שיפו גינות בישובי הסמוכי ועוד.
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גיוס ,מיו והכשרת בני הנוער המתנדבי
גיוס בני הנוער המתנדבי והמיו יעשו בתחילת השנה במשות ע"י רכז התוכנית והאחות אחראית



בהתא לקריטריוני שנקבעו .בפרויקט בנס ציונה יגויסו המתנדבי מבית הספר התיכו )אלו(
כאשר ביה"ס ילווה מקרוב את התוכנית על כל היבטיו .לביה"ח אברבנאל יגויסו המתנדבי באופ
עצמאי מבתי הספר על ידי המרכז הישראלי להתנדבות נוער .אזור המגורי של בני הנוער
המתנדבי ,ככל שנית ,יהיה מחו לאזור האשפוז של ביה"ח.
המתנדבי יעברו הכשרה של  16שעות הכוללת חלקי חברתיי ומקצועיי וביניה :סקירה



כללית על בית החולי ,מיקומו ואופיו ,הסבר על מחלקת הנוער ,אפיו בני הנוער המטופלי ,ציפיות
המטפלי ,צפיות המתנדבי ,בניית חוזה בי הצדדי למניעת אי הבנות וטעויות מחוסר ידע ועוד.
נוס על רכז התוכנית והאחות האחראית ,ישתתפו בהכשרת המתנדבי מנהלת המחלקה ,עו"ס
המחלקה והאחיות הבכירות בה) .נספח א'(
אמנת המתנדב מתייחסת לנושאי האלה:


שמירת סודיות – איסור העברת מידע על בני נוער מטופלי אל מחו למחלקה;



שמירת כבוד המטופל;



הופעה בלבוש נאות לא פרובוקטיבי;



אי להכניס אלכוהול או טבק;



אי להביא חברי שאינ קשורי לפרויקט;



אי להוציא בני נוער משטח בית החולי בלא תיאו מראש ע צוות המטפלי;



אי להתערב או להביע באוזני המטופלי דעה אישית לגבי הטיפול.

הפעלת בני הנוער במסגרת המחלקות


יבנו מספר קבוצות של ארבעהחמישה מתנדבי .כל תת קבוצה תשתת בפעילות של שעתיי
שלוש ,פע בשבוע/שבועיי.



הפעילות מיועדת לכל המאושפזי באשפוז מלא במחלקה ,עד  21בני נוער מאושפזי ,וזאת בהתא
לקריטריוני להשתתפות בפעילות בקרב בני הנוער המטופלי ,ובהתא למצב הנפשי באותו
היו.



הפעילויות יהיו מובנות )סביב חוגי והפעלות מוגדרות( ,א ע מת מרחב לקשרי בלתי
פורמאליי.



בחודשי הקי יפעילו בני הנוער המתנדבי "שבוע פעילות" במחלקה .הפעילות תתקיי במחלקה
בימי א' עד ה' בשעה  09:00עד  13:00ותכלול :פעילות חוגי )מוסיקה ,ספורט ,אמנות וכו'(,
פעילות חברתית )משחקי חברה וכו'( ,פעילות לטובת הקהילה ובית החולי )קישוט בית החולי,
צביעת בתי בבית החולי ומחוצה לו וכו'( ופעילות יצירתית )ציור ,פיסול וכו'( .רכז התוכנית ירכז
את מכלול הפעילויות ויבנה את התוכנית המפורטת של "שבוע הפעילויות המרוכז".
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הפעלת מטופלי כמתנדבי
בני הנוער המתנדבי ובני הנוער המטופלי )שהצוות המקצועי של המחלקה יחליט עליה( יצאו במהל
השנה לפעילויות התנדבותיות בקהילה ,כגו משלוח מנות לקשישי ,שיפו גינות בישובי הסמוכי ועוד.
הדרכה וליווי
פע בשבועיי יתקיי מפגש פרטני של האחות האחראית ורכז התוכנית ע כל נער מתנדב ופע בחודש
תתקיי פגישת הדרכה קבוצתית על ידי האחות האחראית ורכז התוכנית ,שיקבלו ליווי והדרכה מ"המרכז
הישראלי להתנדבות נוער" בתחו ניהול בני הנוער המתנדבי וממנהלת המחלקה /עו"ס המחלקה בתחו
הפסיכולוגי – רגשי של בני הנוער המתנדבי .פע בשלושה חודשי יתקיימו מפגשי העשרה ותגמול
באחריות רכז התוכנית .מפגשי אלו יכללו סיור ושלושה מפגשי של ארבע שעות כל אחד בנושאי
מגווני הרלוונטיי לתחו הפעילות.
קריטריוני להצלחה
 שיעור בני הנוער המתנדבי שיפעלו כמתנדבי למש שנה;
 שינוי עמדות לחיוב בקרב בני הנוער המתנדבי כלפי חולי במחלות נפש;
 שינוי עמדות לחיוב בתפיסת המעורבות החברתית של בני הנוער המתנדבי;
 שינוי לחיוב ברצו ליצירת קשר בקרב בני הנוער המטופלי ע בני נוער נורמטיביי;
 רצו ועניי להרחבת תוכניות התנדבות נוער של המער הפסיכיאטרי בבתי החולי ובמשרד הבריאות
כחלק מהמער הכולל של מחלקות הנוער.
המחלקות
המרכז לבריאות הנפש ,נס ציונה
מחלקת הנוער במרכז לבריאות הנפש בנס ציונה כוללת אג פתוח ואג סגור .במחלקה  32מיטות אשפוז
וכ מטופלי בי שמונה לעשרה חולי יו .מספר חולי מטופלי כ"חולי לילה" )דהיינו בני נוער מהסביבה
שיוצאי במש היו ללימודי ולפעילות במסגרות מחו לבית החולי(.
אפשר לסווג את המאושפזי לשתי קבוצות עיקריות :מתבגרי חולי נפש ומתבגרי בעלי קשיי הסתגלות
קיצוניי ,נטיות אובדניות והפרעות תפקודיות ואישיות חריפות .תקופת אשפוז של בני הנוער חולי הנפש
היא בי שישה שבועות לשלושה חודשי והאוכלוסיות שאינ חולי נפש בי שלושה לשישה חודשי .אור
האשפוז הממוצע הוא כחודשי .גיל המאושפזי הוא  ,1813ובני  2119שמצב טוב יחסית.
הפעילות במחלקה בשעות הבוקר והצהרי רבה ומגוונת .יחידה לחינו מיוחד מטע משרד החינו פועלת
במסגרת האג .המער החינוכי כולל הוראה פרטנית וקבוצתית .לכל נער ונערה מותא סל חינו וטיפול
עלפי צרכיו ומצבו; טיפול בתנועה ,מוסיקה ,דרמה ,טיפול פרטני ,הדרכה הורית ומשפחתית ו case
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 ,managementהמכוו לחלקי ההתנהגותיי .רוב רובה של הפעילות מתרחשת בשעות הבוקר ,ובשעות
אחה"צ היא מצומצמת.
בית חולי אברבנאל
במחלקה קיימות  20מיטות אשפוז .המחלקה היא מחלקה סגורה ,ובני הנוער המאושפזי בה ה בני 13
 .21נוס על כ קיי במחלקה אג חרדי ייחודי ,ויש בה ג נערי נוספי באשפוז יו.
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מטרות ושאלות המחקר
 .1לדווח על התפתחות התוכנית ואופני פעולתה בתקופת ההפעלה הניסיונית ,להערי את מידת השגת
מטרות התוכנית ויעדיה ולגבש המלצות שישמשו בסיס לביצוע שיפורי בתפעול התוכנית בעתיד
בהיבטיה השוני.
 .2לבחו את מער "ניהול המתנדבי" על כל רכיביו :פרופיל בני הנוער המתנדבי ,תהליכי הגיוס,
ההכשרה ,ההשמה ,הדרכה ותמיכה במתנדבי.
לפיכ תוכננה הערכה להתמודד ע שאלות אלה:
 .1מהו תפקידה ,אופני התרחשותה ,מאפייניה ותרומתה של ההתנדבות לקידומ ולהעצמת של בני נוער
המאושפזי במסגרת פסיכיאטרית סגורה?
 .2אילו פעילויות נערכו על ידי בני הנוער המתנדבי? באיזו מידה עלתה הפעילות בקנה אחד ע הפעילות
שתוכננה על ידי היזמי?
 .3מהו פרופיל המתנדבי )מאפייני סוציודמוגרפיי ,תפקודיי וכד'(? באיזו מידה פרופיל המתנדבי
שגויסו בפועל תוא את הפרופיל המתוכנ?
 .4מה היו תהליכי ניהול המתנדבי בתוכנית )גיוס ,מיו ,הכשרה ,השמה ,הפעלה ,הדרכה ,תגמול,
הערכה ,התמדה ,נשירה ,והנשרה (?
 .5אילו שינויי חלו בעמדות המתנדבי כלפי מחלות נפש בכלל ובני נוער פגועי נפש בפרט?
 .6עד כמה משפיעה התוכנית על המאושפזי?
 .7כיצד וא בכלל הוטמעה הפעילות ההתנדבותית של בני הנוער למע בני הנוער המאושפזי כחלק
מהתפיסה הטיפולית הכוללת של "מחלקת הנוער" בבתי החולי?
 .8כיצד מתייחסת סביבת של המתנדבי לפעילות בבתי החולי?
 .9הא אפשר להצביע על מודלי שוני לניהול ההתנדבות ולתוצאות ההתנדבות בשני בתי החולי?

7

שיטה
המחקר תוכנ לאסו מידע על התוכנית ממספר נקודות מבט :של המתנדבי ,המוטבי והמערכת .לש
כ

נבדקו מספר אוכלוסיות מחקר ובכלל יוזמי התוכנית ,מתנדבי ,מוטבי וצוות המחלקה

הפסיכיאטרית.
לוח  :1אוכלוסיות המחקר
האוכלוסייה
בני הנוער המתנדבי

שיטה
העברת שאלוני למתנדבי וקבוצות מיקוד ע
מספר מתנדבי .ראיו מתנדבי בודדי.

בני נוער מאושפזי

העברת שאלוני משוב ושביעות רצו לפני השחרור.
שיחה ע בני הנוער במסגרת תצפיות שנערכו בעת
הפעילות.

צוותי המחלקות הפסיכיאטריות

ראיו צוות המחלקה ו/או ניתוח תוכ של עמדות
והתייחסויות במסגרת דיוני ועדות ההיגוי .דיווח
הערכה תקופתית של תרומת המתנדבי על ידי
הצוות הקבוע.
ראיו אנשי צוות מהמחלקות שהיו מעורבי
בתוכנית )בעיקר האחות האחראית(.

צוות התוכנית

ראיו מנהלת התוכנית והמתנדבי הבוגרי.

יוזמי התוכנית

ראיו יוזמי התוכנית במהל הפעלתה.

כלי המחקר
לש השגת תמונה מקיפה ככל האפשר על המתרחש בתוכנית ,ובשל השילוב של מער מחקר איכותני
וכמותי ,נעשה שימוש במגוו כלי מחקר.
שאלוני
שאלוני לנוער המתנדב :כל שאלו כזה התבסס ,ככל האפשר ,על שאלוני קודמי בתחו )יורק ,רונאל,
חסקי ,ב דוד וח ,2003 ,גדרו ;1985 ,1977 ,דריה .(Cnaan & Goldberg-Glen, 1991 ;1999 ,השאלוני
כללו שאלו מניעי ,שאלו פעילות ושאלו עמדות כלפי שונות חברתית ומחלות נפש .השאלוני הועברו
בתחילת תקופת ההתנדבות ובסיומה.
שאלו לבני הנוער המאושפזי :תוכנ שהשאלו יועבר לכל בני הנוער שהשתתפו בתוכנית על ידי צוות
המחלקה .בפועל הוא הועבר לקבוצה מצומצמת מאוד .השאלוני שעובדו מולאו פעמיי על ידי הנערי
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שאושפזו במחלקת הנוער של בית החולי נס ציונה בשנת  ,2006ונחשפו לפעילות המתנדבי הצעירי
במחלקה .המילוי הראשו היה בסמו לכניסת למחלקה ,והשני זמ קצר ככל האפשר לפני שחרור.
השאלו בדק עמדות כלפי מתנדבי כשהוא מתבסס על שלושה שאלוני שעובדו במחקר ההתנדבות
במרכזי "הפו על הפו " )בדוד ,חסקילוונטל ,יורק ורונאל .(2004 ,הראשו ) 19שאלות( עסק בעמדות
כלליות כלפי ההתנדבות ומתנדבי .השאלו השני )שש שאלות( עסק במתנדבי שהיו במחלקה )לדוגמא,
"המתנדבי עוזרי לי"" ,אני מרוצה מהעזרה שניתנת לי על ידי המתנדבי"( .השאלו השלישי )שמונה
שאלות( עסק בגיל של המתנדבי .לדוגמה" ,יותר קל להרגיש קרבה לבני הנוער המתנדבי כי ה בני
נוער כמונו"" ,לא קל לבטוח במתנדבי שה בני נוער" .כל השאלוני היו על סול של שש דרגות :מ– 1
בכלל לא מסכי ועד  – 6מסכי מאוד.
שאלו איכות חיי :שאלו זה פותח על ידי פרופ' שמואל שי ובודק ארבעה שדות פעולה )פסיכולוגי ,פיזי,
חברתי ותרבותי( בארבע דרכי )אקספרסיבית ,הסתגלותית ,אינטגרטיבית ושמרנית( :ס הכול  16שאלות
) .(Shye, 1989המודל והשאלו גמישי מאוד ושימשו מחקרי רבי ) .(Davidson-Arad, 2001כל שאלה
היא על סול של שש דרגות :מ – 1כלל לא ועד  – 6במידה רבה מאוד .שאלות לדוגמה" ,אני יכול/ה
לעשות דברי שמבטאי את רצוני האישי במחלקה"" ,מצב הרוח שלי הוא טוב".
 :(Positive and Negative Syndroms Scale) PANSSזהו שאלו של סימפטומי נפשיי שמילאה
האחות האחראית במחלקה .בשאלו  30סימפטומי פסיכיאטריי :שבעה "חיוביי" )לדוגמה ,הזיות,
התלהבות ,עוינות( ,שבעה "שליליי" )לדוגמה ,נסיגה רגשית ,חוסר ספונטניות( ,ו 16גורמי
פסיכופתולוגיי כלליי )לדוגמה ,חרדה ,דיכאו ,חוסר שיתו פעולה( .בכל אחד יש לדרג בי ) 1הסימפטו
נעדר( עד ) 7סימפטו קיצוני( .נוס על כ חושבו תוצאת  PANSSכללית ,התוצאות לכל אחת משלוש
החטיבות ,וכ תוצאת ) BPRSתוצאת .(18  PANSS
ראיונות
נערכו ראיונות מובני למחצה ע משתתפי שוני .מקורות המידע העיקריי היו מנהלת התוכנית,
מתנדבי בוגרי ,צוות המחלקה הפסיכיאטרית ונציגת בית הספר ברמת השרו.
תצפיות
נעשו תצפיות אחדות בזירות הפעילות ,וכ תצפיות משתתפות במסגרת תוכניות ההכשרה וההדרכה עצמ.
ניתוח ועיבוד מסמכי
במסגרת המחקר נותחו מסמכי של מרכזי הפעילות ,ישיבות וועדות היגוי וכ דו"חות מקצועיי לגורמי
ממני ושותפי.
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ממצאי
שלבי בהתפתחות התוכנית
פיתוח התוכנית התאפיי בשלושה שלבי עיקריי; שנת הפעילות הראשונה – הקמה והרצה ,שנת
הפעילות השנייה – ביסוס והיערכות להרחבה ,שנת הפעילות השלישית – יציבות ודעיכה.
שנת הפעילות הראשונה )תשס"ה( התאפיינה בהתלהבות ובמעורבות רבה של כל השותפי ,כשברקע
מהדהדת חוויית ההתנסות החיובית של חמש המתנדבות מביה"ס אלו בשני ) 20022001שתיי מה
השתתפו כמתנדבות )לקראת סיו שירות הצבאי( בתוכנית ההכשרה ובשילוב המתנדבי בשנת תשס"ה(.
לתוכנית החדשה התגייסה קבוצה גדולה יחסית של תלמידי )בסו השנה הראשונה היו עדיי 17
מתנדבי פעילי( ,כשלרבי מה ההתנדבות הייתה ג אפיק לבירור סוגיות אישיות ורגשיות שהעסיקו
אות עצמ.
הפעילות בשנת תשס"ה התנהלה באופ סדיר תו התגבשות דפוסי עבודה והתנהלות שיטתיי מול
המחלקה ומול בית הספר .ממוצע ההתמדה וההשתתפות של המתנדבי בפעילויות הדוחודשיות היה יותר
מ  70 %במהל השנה ,וקר ציבורית )מת( התגייסה לסייע במימו התוכנית )מימו התוכנית בס הכול
היה קרוב למינימלי וההוצאות העיקריות היו שכר הרכזת ונסיעות המתנדבי( .אפשר לסכ שנה זו
בקביעה כי לכל השותפי הייתה תחושה חיובית ביותר ,תחושה שהפרויקט מתקד היטב ומשיג את יעדיו,
דבר שקיבל ביטוי ג בהערכת הביניי של צוות המחקר בקי .2005
שנת הפעילות הראשונה )תשס"ו( :על רקע ההתנסות החיובית של השנה הראשונה החלה עמותת נדב
בניסיו להרחיב את התוכנית לבית חולי נוס )בית החולי אברבנאל הסכי להתנסות בתוכנית,
במתכונת מצומצמת( ,וזאת לאחר שהקר למפעלי מיוחדי הסכימה באופ עקרוני להרחיב את המענק
לבית חולי נוס .עמותת נדב פעלה במקביל לגיוס בית ספר מאמ נוס .רכזת התוכנית ניסתה מספר
חודשי לגייס בית ספר כזה מגבעתיי ,מרמת ג ומפתח תקווה ,א ללא הצלחה.
נוס על הקשיי שהתגלו בגיוס מתנדבי בני נוער לבית החולי אברבנאל ,התגלו בשנה השנייה מספר
שינויי מענייני בפעילות בבית החולי נס ציונה .השינוי הבולט ביותר היה שינוי בפרופיל התלמידי
המתגייסי ,אולי בשל הצלחת התוכנית בשנה הראשונה .בכל אופ ,בשנה השנייה והשלישית בלט יותר
משקל של תלמידי שהגיעו בשל העניי והאתגר בפעילות ולאו דווקא מטעמי אישיי .תלמידי אלה
הפגינו במהל השנה פחות התמדה ומחויבות לתוכנית .תוכנית המחקר שהייתה אמורה לבחו במסגרת
בית החולי את השפעות ההתנדבות על המוטבי ,התמהמהה בשל עיכובי בהשגת האישור של ועדת
הלסינקי ,ולא התקבלו ממצאי כמותיי על השפעת התוכנית .ג גיוס המשאבי המשלימי לתוכנית לא
הצליח ,כ שבמהל השנה השנייה התפתחה התוכנית תחת אילוצי שוני.
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אילוצי אלה משתקפי בירידה במספר המתנדבי המגויסי ,ובקשיי שהתגלו בשילוב המתנדבי
בבית החולי אברבנאל .לכ איננו יכולי להצביע על שינויי ניכרי בעמדות המתנדבי ובהשפעות
ההתנדבות בשל המספר הקט של השאלוני שהתקבלו ,כ שחסר למערכת מידע תומ על הצלחת
התוכנית .הליכי השיווק והפרסו של התוכנית מצומצמי ביותר ,ואי בידי היזמי היכולת ליצור תנופה
ותמיכה כלכלית בתוכנית.
בתחילת השנה השלישית )תשס"ז( התוכנית עדיי נראתה יציבה ,א כי הידיעה כי בתו פחות משישה
חודשי יסתיי מענק הפיתוח של הקר למפעלי מיוחדי ,כבר הטרידה את כל השותפי .התוכנית בנס
ציונה אמנ התנהלה כסדרה ,א ע פחות מתנדבי .בדצמבר  2006הודיע בית החולי אברבנאל כי לא
ימשי בתוכנית לאחר שתסתיי שנת הלימודי תשס"ז .כל אלה הגבירו את הלח על המארגני ,דווקא
כשהתחיל תהלי מסודר יותר של כתיבת תורת העבודה בתוכנית ,א הכתיבה ג היא התמהמה והתוכנית
בשלהי שנת תשס"ז הסתיימה לאיטה .רק בנובמבר  2007הוצגה הטיוטה הראשונה של "תורת העבודה",
ובאפריל  ,2008הופק התדרי הסופי .התדרי תיאר את התוכנית על כל מרכיביה ,והתייחס ליכולתה
להשפיע לחיוב על בני הנוער המאושפזי בבתי החולי הפסיכיאטריי כמו ג על המתנדבי וסביבת.
פרק סיכו זה נכתב בלי שיש בידינו להצביע על מסקנות ברורות בנוגע למכלול התנאי הדרושי להצלחת
תוכנית שכזו ,ולהשפעתה החיובית על מיטביות המאושפזי .דעיכת התוכנית במהל השנה השלישית,
בעיקר בשל הקושי לגייס משאבי המש למימו ההוצאות הבסיסיות החיוניות לתוכנית בנס ציונה )שכר
רכזת והוצאות מתנדבי( ,העיבו על תהלי איסו הנתוני ועל בניית בסיס מידע רחב מספיק לצור גיבוש
מסקנות והמלצות נחרצות יותר.
וע זאת אנו מבקשי להדגיש כי כאשר בוחני את פעילות המתנדבי עצמ בני נוער ומבוגרי ,נית
לראות כי הושגו חלק ניכר ממטרות התוכנית בכל הקשור לגיוס מתנדבי ושילוב במחלקות נוער בבתי
חולי פסיכיאטרי ,וביכולת של המתנדבי לתרו באופ משמעותי ואיכותי לבני הנוער המאושפזי.
מצד אחר ,אפשר להצביע ,למצער ,על העובדה כי התוכנית לא הצליחה לפעול במידה כזו של הצלחה ,כ
שכל הגורמי הנוגעי בדבר ,ובמיוחד המערכת הרפואית ומערכת החינו  ,יכירו בחשיבותה ובתרומתה
לבני הנוער המאושפזי ,ויקצו לצור המש הפעלתה את המשאבי הדרושי ,ג א לא במלוא.
בני הנוער המתנדבי
איסו הממצאי על בני הנוער המתנדבי במהל שלוש שנות המחקר התבסס על שלושה כלי מחקר
עיקריי :שאלוני מחקר ,תצפיות וקבוצות מיקוד וראיונות אישיי ע מספר מתנדבי .הממצאי בפרק
זה משקפי את המידע שהצטבר מכל שלושת כלי המחקר.
בשלוש שנות הפעילות התגייסו והתחילו את פעילות בתוכנית  54מתנדבי ,מה  49מתנדבי במחלקת
הנוער בנס ציונה וחמישה מתנדבי במחלקת הנוער באברבנאל 41 .התמידו בפעילות שנה אחת לפחות ,ו
 11המשיכו ג בשנה השנייה )במהל שנת הלימודי י"ב ,עד לתקופת הפסח( .מספר בני נוער נוספי
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השתתפו מדי שנה בתוכניות ההכשרה ,א נשרו במהל התוכנית או מיד בסיומה ,ולא השתלבו בפועל
בפעילות בשטח .בני הנוער שפעלו בנס ציונה גויסו מבית הספר אלו ברמת השרו ,ובני הנוער שפעלו
באברבנאל גויסו מביה"ס קלעי בגבעתיי .שני בתי הספר ה מסגרות חינו מצטיינות ביישוביה.
לוח  :2המתנדבי בתוכנית על פי מסגרת ושנת פעילות
תשס"ה
)(20042005
חדשי

תשס"ו )(20052006

תשס"ז )(20062007

חדשי

חדשי

ממשיכי

ממשיכי

נס ציונה
נס ציונה מחזור ) 1סתיו(
כתה י"א

7

כתה י"ב

10

11
6

4

7

3

נס ציונה מחזור ) 2אביב (
5

מסיימי י'
כתה י"א

9

סה"כ חדשי

8

26

16

7

בנות

21

12

5

בני

5

4

2

סה"כ
נשירה במהל השנה
אברבנאל

26

21
3

14
6

2
5

כתה י"א
בנות

3

בני

2

סה"כ

5

נשירה במהל השנה

2

לפי התוכנית ציפינו שהתוכנית תקי בי  60ל 100משיבי ) 60משיבי במהל שלוש שנות פעילות בנס
ציונה וכ 40משיבי במהל שתי שנות פעילות באברבנאל( .בפועל התקבלו רק  31שאלוני )מתו 41
הנדגמי( שהמתנדבי מילאו בתחילת ההתנדבות ובסופה ) 57%מכלל המתנדבי( ,כשעשרה נחקרי
נוספי מילאו שאלוני בשלב הראשו בלבד .יש לציי כי שאלו תחילת ההתנדבות הועבר במקרי רבי
באיחור רב ,ולעתי פעלו המתנדבי בשטח חודשי לפני שמילאו את השאלו ,דבר שקיצר במידה ניכרת
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את פרקי הזמ שבי ה"לפני" ל"אחרי" )ולכ – ג את האפשרות להבחי בשינויי שמחייבי פרק זמ
משמעותי( .אפשר לשער כי לפעילות בחודשי הראשוני הייתה השפעה על עמדות המשיבי בשלב
הראשו.
מאפייני בני הנוער המתנדבי
רוב המתנדבי ,כ  ,76%היו נערות ) 31מתו  41מהמשיבי( %37 .מהמשיבי היו בני  39% ,16בני  ,17ו
 24%היו בני  18ויותר 80% .למדו בכיתה י"א והאחרי בכיתה י"ב 90% .מבני הנוער דיווחו שה חילוניי
והאחרי – מסורתיי 15% .העידו על עצמ שה תלמידי מצטייני 63% ,שה תלמידי טובי,
והאחרי  22%שה תלמידי בינוניי .איש לא תיאר את עצמו כתלמיד גרוע 44% .מהמתנדבי למדו
במגמת אמנות %25 ,במגמות רבתחומיות 20% ,במגמות מדעיות ,והאחרי במגמה הומנית95 % .
מהמתנדבי היו ילידי האר.
 78%מהמתנדבי חיו במשפחות רגילות )שני ההורי הטבעיי( כשמספר הילדי הממוצע בה היה קרוב
ל  .3כ 70%מהורי המתנדבי היו ילידי האר ,ו 26%ילידי אירופה ,צפו אמריקה ואמריקה הלטינית .כ
 70%מהורי המתנדבי היו בעלי מקצועות חופשי ועצמאיי ,וכ 20%בעלי עסקי קטני וצווארו
כחול 68% .מהמתנדבי העידו כי המצב הכלכלי בבית טוב או מצוי ו 32%מצב כלכלי בינוני.
כ 70%מבני הנוער ציינו כי התנדבו בעבר ,כ  15%מתוכ בפרויקט עצמו .התנדבות זו התקיימה בעיקר
במסגרת תנועות הנוער ,תוכנית מחויבות אישית ולמע ילדי ובני נוער .רוב המתנדבי לא היו חברי
תנועות נוער ) .(76%ליותר ממחצית המתנדבי היו תחביבי בתחומי האמנות )נגינה ,ריקוד וכדומה –
ממצא שיש לשיי לעובדה שרוב התלמידי ה תלמידי בית הספר לאמנויות – אלו( והאחרי היו פעילי
בתחומי הספורט ,הקריאה והכתיבה ,תנועות הנוער ועוד %86 .מהמתנדבי דיווחו כי ה מקובלי או
מקובלי מאוד מבחינה חברתית ,ורק  14 %ציינו שאינ מקובלי מאוד מבחינה חברתית.
מניעי הנוער המתנדב
המתנדבי נשאלו על  29מניעי אפשריי להתנדבות .מניעי אלה כוללי את סל המניעי השכיח
להתנדבות נוער )לדוגמה ,שאלו המחקר במחקר של ב דוד ואח'  ,(2004בתוספת מספר מניעי הנוגעי
להתנדבות בבית החולי ובתחו בריאות הנפש .מלוח  3אפשר לראות כי שלושה מתו חמשת המניעי
הבולטי ביותר נגעו לסיוע לאוכלוסיות במצוקה ולרצו להכיר מקרוב את תחו בריאות הנפש .מלוח זה
אפשר לראות כי המתנדבי ייחסו חשיבות מעטה מאוד לעובדה כי אחרי בסביבת מתנדבי )או לא
מתנדבי( ,וכ לא להתנדבות בשל חווית בדידות ,היעדר חלופות לזמ הפנאי שלה או בשל מניעי של
סטטוס ויוקרה .ג בראיונות האישיי ובקבוצות המיקוד של המתנדבי עלו ממצאי דומי .לא נמצאו
הבדלי בי המניעי להתנדבות בקרב בני ובקרב בנות.
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לוח  :3השיקולי להתנדבות בקרב הנוער המתנדב ) – 1כלל לא השפיע –7 ,השפיע במידה רבה מאוד(
(N=41
ממוצע

סטיית תק

המניעי הבולטי ביותר להתנדבות
אני יכול/ה לעשות משהוא למע מטרה שהיא חשובה בעיני

5.44

1.61

סיוע לאנשי שזקוקי לעזרה ,משפר את הגישה שלי לחיי

5.15

1.29

רציתי להרחיב אופקי ולכ אני מתנדב/ת

4.95

1.51

חשוב במיוחד לסייע לבני נוער המצויי במצוקה קשה מאוד 4.85

1.65

4.73

1.44

אני מעוניי/ת להכיר טוב יותר את נושא בריאות הנפש
המניעי הפחות חשובי להתנדבות
רוב האנשי בסביבתי הקרובה מתנדבי

1.68

1.10

לא היה לי משהו יותר טוב לעשות ע הזמ שברשותי

1.61

1.04

חשתי בדידות ולכ אני מתנדב/ת

1.23

0.74

אני מתנדב/ת משו שחברי שלי מתנדבי

1.22

0.47

זה נחשב יוקרתי לקחת חלק בפעילות התנדבותית זו

1.21

0.47

ההתנדבות בעיני המתנדבי
 .1תפיסת מטרות ההתנדבות
מהשאלוני עולה )לוח  (4כי המתנדבי הפנימו את מטרות התוכנית כפי שהוצגה בפניה לקראת
התגייסות לפרויקט ובמהל

תוכנית ההכשרה .את עיקר תפקיד ראו ב"להראות לבני הנוער

]המאושפזי[ שה עדיי יכולי לקיי קשרי חברתיי ע בני נוער שמחו למחלקה" ,א לא ראו את
תפקיד כתפקיד משלי או תומ בצוות המקצועי של בית החולי.
 .2השפעות וחשיבות הפעילות בעיני המתנדבי בני הנוער
שאלו המחקר בדק מגוו רחב של דעות ועמדות של המתנדבי בנוגע לחשיבות הפעילות בעיניה
והשפעותיה על המוטבי .רוב השאלות הוצגו לקראת סיו שנת הפעילות הראשונה .הממצאי מלמדי
כי המתנדבי מסכמי את שנת הפעילות שלה כהתנסות חיובית ותורמת ,המסייעת מאוד לבני הנוער
המאושפזי ואיננה כרוכה במחיר אישי כבד מדיי.
להערכת להתנדבות יש מאפייני סגוליי וייחודי שאינ ניתני להמרה בידי אנשי מקצוע או עובדי
בשכר ,ולא צפוי שתהיה לה השפעה על דרכ המקצועית.
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לוח  :4תפיסת בני הנוער המתנדבי את מטרות ההתנדבות ) – 1 ;N=41כלל לא 7 ,במידה רבה מאוד(

ממוצע

סטיית תק

להראות לבני הנוער שה עדיי יכולי לקיי קשרי
חברתיי ע בני נוער מחו למחלקה
לשפר את איכות החיי של בני הנוער בעת אשפוז

4.26
4.02

0.77
0.79

לשפר את התדמית הציבורית של אנשי מאושפזי

3.51

1.14

לפתח אצלי רגישות וסובלנות לבני הנוער המאושפזי
במחלקות פסיכיאטריות

3.24

0.96

לסייע לי להפו למתנדב/ת פעילה בחברה הישראלית

2.76

1.09

להקל על צוות בית החולי בעבודתו

2.31

0.78

יותר מ 87%מהמתנדבי מייחסי חשיבות רבה להתנדבות )בי הדברי החשובי בחייה( ,ו97%
מהמתנדבי חשי כי התנדבות תרמה לבני הנוער המאושפזי .כ 55%מבני הנוער המתנדבי חשי כי
משימותיה לא היו מתבצעות לולא ה התנדבו .לכ אי זה מפתיע שכ 90%מה היו שבעי רצו )במידה
רבה או רבה מאוד( מהתנדבות ,ורק  %10הביעו חוסר שביעות רצו .סימני נוספי לשביעות הרצו ה
ש 69%מבני הנוער המתנדבי היו ממליצי לחבריה להצטר לתוכנית ,כ 75%ציינו שהיו מוכני
להשקיע שעות רבות יותר משהשקיעו בפועל ,וכשליש הביעו הסכמה להמשי בפעילות ג לאחר תו שנת
הלימודי )כשרוב המסרבי ה תלמידי י"ב(.
מבחינת עלויות ותועלות משניות 68% ,מבני הנוער חשי כי ה מהווי חלק מקבוצת המתנדבי במידה
רבה ובמידה רבה מאוד .עוד  32%חשי כי ה מהווי חלק רק במידה מסוימת .רוב המתנדבי נמצאי
בקשרי ע עמיתיה להתנדבות .ה לומדי ביחד ,נפגשי בפגישות הדרכה קבוצתיות ,ונפגשי
בפעילות חברתית משותפת וא בפגישות לא פורמאליות מעבר לפעילות בבתי החולי .כשליש מהמתנדבי
דיווחו כי חבריה הטובי ביותר נמני על המתנדבי .לעומת זאת ,מעטי בלבד ) (6%חשו כי יש "מחיר
אישי" כבד לפעילות כמתנדבי ,וכמעט שאינ מקשרי את ההתנדבות לעשייה עתידית בשכר.
כ 31%מבני הנוער דיווחו כי ההכנה המוקדמת סייעה לה מאוד בפעילות ,ועוד  47%דיווחו כי סייעה
לה במידה מסוימת .ע זאת קיימת קבוצה לא קטנה של מתנדבי ) (22%שחשבו כי ההכנה סייעה לה
רק במידה מעטה או כלל לא סייעה .כ 78%מבני הנוער המתנדבי השתתפו )במידה רבה או רבה מאוד(
בהשתלמויות שנערכו עבור.
 73%מהמתנדבי חשי כי ההדרכה סייעה לה בפתרו בעיות שוטפות שונות במידה רבה ובמידה רבה
מאוד.
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 .3תפיסת התייחסות הרכז
אשר לתפקידו של הרכז הישיר )רכז מתנדב או הרכזת המקצועית של התוכנית( הערכות המתנדבי כלפי
הרכזי המקצועיי )שרוב ככול היו מתנדבי בוגרי( היו בעיקר חיוביות מאוד .ה חשו כי הרכזי
קשובי ומתחשבי בדעותיה ,מעודדי ותומכי בה ומתייחסי אליה כאל עמיתי להתנדבות.
ראוי לציי בהקשר זה כי הרכזי המתנדבי היו שותפי פעילי להתנדבות בפועל בכל אחת מהפעילויות
במחלקות הנוער.
לוח  :5עמדות בני הנוער המתנדבי כלפי הרכז הישיר ) – 1כלל לא – 6 ,במידה רבה מאד; (N=31

ממוצע

סטיית תק

התפיסות הנתמכות ביותר
מוכ/ה לשמוע לדעתי ומתחשב/ת בי

5.56

0.56

מתייחס/ת אלי כאל חבר/ה להתנדבות

5.25

0.87

מעודד/ת אותי ותומ /ת בי

5.25

1.01

התפיסות הנשללות ביותר
מציג/ה לפניי את התמונה הכוללת של הפעילות

4.70

1.25

מראה לי כיצד נית לשפר את התנדבותי

4.28

1.17

מותח/ת עלי ביקורת

3.40

1.68

 .4תגמולי נתפסי
המתנדבי חשו כי התנדבות תורמת מאוד להבנת את נושאי המצוקה הנפשית ,ה הרגישו כי פעילות
מועילה ותורמת וכי בני הנוער הנעזרי )המאושפזי( מעריכי ואוהבי את התנדבות .לדעת התפקיד
ההתנדבותי הזה איננו מעניק לה כל יוקרה או יחס חברתי ייחודי וא לא מסייע לה בלימודיה.
לוח  :6תגמולי שבני הנוער חשי שמקבלי ) =1כלל לא=6 ,במידה רבה מאוד; (N=31

ממוצע

סטיית תק

רכישת ידע וניסיו הקשורי למצוקה נפשית

4.87

0.90

הרגשה שאני מועיל/ה ותור/ת

4.84

1.27

הערכה ותודה

4.53

1.01

שירות מועיל לקהילה

4.39

1.13

קבלת הרגשה שזקוקי לי

3.78

1.22

יצירת קשרי חברתיי

3.72

1.17

פתרו בעיות שמדאיגות אותי

3.00

1.45

יוקרה ומעמד חברתי גבוה

1.94

1.10

מסייע לי בלימודי

1.90

1.22
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 .5שביעות רצו מהפעילות ההתנדבותית
ג מלוח  7אפשר לראות כי שביעות הרצו של בני הנוער המתנדבי מיחס הרכז המקצועי המתנדב גבוהה
מאוד .ה ג שבעי רצו ממידת העצמאות שלה ומהתנאי שבה ה מתנדבי )וזאת למרות שכל
פעילות מחייבת אות בשעתיי ויותר נסיעה למקו ההתנדבות( .ג כא אפשר לראות כי היוקרה של
הפעילות איננה רלוונטית עבור.
לוח  :7שביעות הרצו של בני הנוער המתנדבי מהפעילות ההתנדבותית )(N=31
ממוצע

סטיית תק

היחסי שלי ע הממונה הישיר/ה עלי

5.15

1.01

מידת העצמאות בתפקיד

4.90

0.99

התנאי בה אני מתנדב/ת

4.84

1.05

היחסי ע המתנדבי האחרי

4.78

1.06

ההתקדמות של בני הנוער המאושפזי

4.59

1.16

המשוב שאני מקבל/ת

4.59

1.21

סוג המשימות שעלי לבצע

4.54

0.85

ההדרכה השוטפת שאני מקבל/ת

4.46

1.21

ההישגי שלי עד עכשיו

4.22

1.11

הפעילות שארגנו למע המתנדבי

4.21

1.58

מידת השגרה בפעילות

4.12

1.17

היוקרה בארגו

3.53

1.36

היוקרה בהתנדבות ע בני נוער מאושפזי

3.60

1.49

 .6קשיי בפעילות ההתנדבותית
הקושי העיקרי עליו מצביעי המתנדבי הוא הזמ הנדרש להשקיע בפעילות ,ומתו כ הצור לוותר על
דברי חשובי אחרי .אפשר לראות כי ג ההתקדמות האיטית מאוד של בני הנוער המאושפזי
מעסיקה אות .ע זאת ה אינ חשי כי תפקיד אינו רלוונטי או שה מנוצלי ,וכי סביבת איננה
מעריכה את עבודת.
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לוח  :8קשיי בפעילות ההתנדבותית של בני הנוער המתנדבי )הפריטי הבולטי ביותר; =1כלל לא,
=6במידה רבה מאוד; (N=31
סטית תק

ממוצע
יש לי פחות זמ פנוי

3.65

1.26

הצור לוותר על ענייני אישיי ומשפחתיי

2.53

1.36

תחושת תסכול ,מאחר ואי התקדמות
מאמ פיזי ונפשי

2.50
2.40

1.36
1.29

הפעילות דורשת יותר שעות ממה שחשבתי

2.37

1.38

תחושת דכאו ,בגלל הבעיות שאני רואה שומע/ת

2.25

1.41

בתצפיות ובראיונות המתנדבי לא הצביעו על קשיי מיוחדי ,והדגישו את יכולת לפעול באופ עצמאי
ובמשות ע בני הנוער .לתחושת ,לא תמיד הזמ מנוצל באופ אפקטיבי" :אנחנו באות הנה בכי ,
לפעמי יוצא סבבה .לפעמי יש ג הרגשה שהתבזבז הזמ" .לדעת תדירות הפגישות )בנס ציונה פע
בשבועיי( היא נושא מורכב .מצד אחד ,יש לדעת יתרונות לפעילות סדירה יותר .מצד אחר ,ייתכ שזו
הייתה יוצרת עומס רגשי עצו עבור .אחת המתנדבות מבטאת זאת כ " :א זה היה בתדירות רבה יותר
זה היה יוצר קשר יותר הדוק ,א מצד שני זה היה יכול להיות מתיש וסוחט .חשבת הרבה על הקטע של
התדירות .לוקח לי זמ להיכנס לדברי ,ומדי פע את מרגישה שכאילו מתחילה מחדש .אני מחכה לזה
הרבה פעמי .למשל ,בימי של חילופי ]חילו ימי ההתנדבות[ יצא לבוא הנה בתדירות של פע בשבוע
וחצי ,ואח"כ היה הפרש גדול יותר ,ומתדירות כזאת מאוד נהניתי .כשאתה מכיר את האנשי והכול כל כ
זור ,מספיק שיש חדשי וישני ביחד .באמת ,הייתי אומרת כל שבוע וחצי זה היה אידיאלי" .היא
מוסיפה ואומרת בהרהור נוס" :הקטע הזה הנסיעות ,זה תופס אחר הצהרי של".
 .7דברי שמפריעי לבני הנוער המתנדבי בפעילות
מלוח  9אפשר ללמוד כי המתנדבי אינ בטוחי בידע העומד לרשות להתמודד ע התופעות השונות
שבה ה נתקלי .קשה לה א להתמודד ע תחלופת בני הנוער בתוכנית )יש לזכור כי המתנדבי הגיעו
למחלקות רק פע בשבועיי ,כ שבממוצע ה פגשו כל מאושפז רק כשש פעמי(.
לוח  :9דברי המפריעי לבני הנוער המתנדבי בפעילות
)הפריטי הבולטי ביותר; =1כלל לא=6 ,במידה רבה מאד; (N=31

ממוצע

סטית תק

חסר לי ידע וניסיו כדי לפתור בעיות

2.81

1.41

לא ברור לי מה בדיוק עלי לעשות

2.75

1.41

תחלופה של בני הנוער בתוכנית

2.43

1.26

הייתי צרי /ה לוותר על דברי אחרי כדי לעבוד בהתנדבות

2.40

1.18

חוסר תכנו וארגו פוגע בפעילות שלי

2.40

1.47
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 .8נכונות בני הנוער המתנדבי להתנדב שעות רבות יותר
בני הנוער הביעו נכונות רבה להתנדבזמ רב יותר .ע זאת ראוי לציי כי לא פע נעדרו בני הנוער
מההתנדבות בשל סיבות אישיות .א כי לא נמסרו לחוקרי נתוני ברורי על מספר הפעילויות שבה
השתתפו בני הנוער המתנדבי הערכתנו כי על בסיס העובדה שהמתנדבי פעלו כשמונה חודשי בשנה
פעמיי בחודש מתו תקופת ההכשרה )נובמבריוני ( וכ כשלושהארבעה ימי מרוכזי במהל החגי
והקי ,ה הגיעו ס הכול לכ 20פעילויות לשנה לכל היותר .דומה כי בפועל הממוצע היה נמו יותר )על
סמ הנתוני כי בדר כלל יצאו לפעילות רק כ  %75מהקבוצה המתנדבת( והסתכ ב כ  1512פגישות.
לוח  :10נכונות בני הנוער המתנדבי להתנדב שעות רבות יותר א היה בכ צור:
31 = N

שכיחות

באחוזי

1

לא

8

25.8

2

כ ,הייתי מוכ/ה לפעול עוד  31שעות בשבוע

7

22.6

3

כ ,הייתי מוכ/ה לפעול עוד  54שעות בשבוע

3

9.7

4

כ ,הייתי מוכ/ה לפעול עוד  108שעות בשבוע

3

9.7

5

כ – לא צוינו מספר השעות

10

32.3

סה"כ

31

100 %

 .9הערכת בני הנוער המתנדבי לגבי המש התנדבות
מלוח  11אפשר לראות כי כשליש מהמתנדבי הביעו נכונות להמשי ולהתנדב ג בתו שנת הלימודי,
אול  %40מה )תלמידי י"ב עלפי רוב( לא הביעו כוונה להמשי ולהתנדב בעתיד.
לוח  :11כוונות המתנדבי ל המש התנדבות
31 = N

שכיחות

באחוזי

1

בכוונתי לסיי לפעול בחודש הקרוב

13

44.8

2

בכוונתי להמשי עוד חודשיישלושה

1

3.4

3

בכוונתי להמשי עוד ארבעה עד שישה חודשי

3

10.3

4

בכוונתי להמשי עוד שנה לפחות

4

13.8

5

אני רואה את עצמי בארגו עוד שני רבות

1

3.4

6

איני יודע/ת לאמרכמה זמ עוד אשאר בארגו

7

24.1

סה"כ

29

100 %

עמדות בני הנוער כלפי חולי נפש
במהל המחקר הועברו שני שאלוני לבחינת עמדות בני הנוער המתנדבי כלפי שונות חברתית ומחלות
נפש .שאלו אחד בדק דעות ועמדות כלפי טיפול נפשי ובעיות נפשיות .השאלו השני בדק דעות ועמדות
כלפי אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות .כפי שכבר ציינו ,השאלוני הועברו פעמיי ,א ג מספר המשיבי
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היה נמו בהרבה .נוס על כ שלב ה"התחלה" נבדק לעתי באיחור רב ,כ שרווח הזמ בי ההעברות היה
קט מהמתוכנ.
בהשוואת הממוצעי ) (t-testלא נמצאו כמעט הבדלי בי תשובות המשיבי בשלב א' ובשלב ב' )מתו 56
פריטי נמצאו הבדלי מובהקי רק בשישה פריטי( .ע זאת עלה בברור כי הייתה התאמה כמעט מלאה
בממוצע הציוני של כל אחד מהפריטי בשלב א' ובשלב ב' – דהיינו המשיבי התייחסו לפריטי השוני
באופ כמעט זהה בשני שלבי העברת השאלוני )בהפרש של מספר חודשי בי שלב א' לשלב ב'(.
לוח  12מתייחס לעמדות הנתמכות ביותר והנשללות ביותר כלפי טיפול נפשי ובעיות נפשיות ,בעוד שלוח 13
מתייחס לעמדות הנתמכות ביותר והנשללות ביותר כלפי אנשי ע מוגבלויות נפשיות.
לוח  :12עמדות בני הנוער המתנדבי כלפי טיפול נפשי ובעיות נפשיות
) – 1מסכי בהחלט – 5 ,בהחלט אינני מסכי; (N=30
התחלה

סיו

המשפטי הנתמכי ביותר
הייתי משוחח/ת בגלוי על נושאי אישיי ע מישהו
1.90

מתאי...

1.96

...הייתי מקבל/ת ברצו עצה מקצועית לבעיה אישית או
רגשית

2.10

2.34

פע ,בעתיד ,ייתכ שארצה יעו פסיכולוגי או נפשי

2.26

2.37

הייתי רוצה לקבל סיוע נפשי אילו הייתי מודאג/ת או
2.40

מדוכא/ת

2.24

עשוי/ה להמלי לחבר שי/תפנה לפסיכולוג או לעובד/ת
2.48

סוציאלי/ת

2.00

המשפטי הנשללי ביותר
ארגיש אי נוחות לפנות לפסיכולוג ...בגלל מה שאנשי
4.10

עשויי לחשוב

4.13

הייתי מעדי/ה לחיות ע קונפליקטי נפשיי מאשר לעבור
4.10

את הטרדה שבקבלת טיפול נפשי

4.17

אני לא חושב/ת שאוכל להתיידד ע נער/ה הסובל/ת
4.36

ממחלת נפש

4.55

העובדה שאני מתנדב/ת לסייע לנוער המאושפז במחלקה
פסיכיאטרית תביא אחרי לחשוב שמשהו לא בסדר ג
איתי

4.50

20

4.48

לוח  13להל מציג את המשפטי הנתמכי ביותר והנשללי ביותר כלפי טיפול נפשי ובעיות נפשיות ,ולוח
 11מציג את המשפטי הנתמכי ביותר והנשללי ביותר כלפי אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות.
בבדיקת ממוצעי השאלוני כמעט שלא נמצאו הבדלי בי שתי ההעברות )מתו  56פריטי נמצאו
הבדלי מובהקי רק בשישה פריטי( ,כ שאיננו יכולי לאמר שחל שינוי בעמדות במהל ההתנדבות.
השוואת פעילות מתנדבי תשס"ה ופעילות מתנדבי תשס"ו
בדו"ח הביניי שהוגש בחודש מאי  ,2005הושוו מתנדבי תשס"ה ע מתנדבי תשס"ו .להל עיקרי
הממצאי של ההשוואה.
 .1גיוס .בתשס"ו היו יותר בני ,המתנדבי היו צעירי יותר ,תלמידי טובי יותר ,התנדבו יותר בעבר,
ויותר מקובלי חברתית .קיימת ג התרשמות כי רבי מה התנדבו במשות ע חבריה )כ 50%
מהמתנדבי( ושקליטת לתפקיד הייתה "רכה" יותר .ע זאת במהל

הזמ נראה כי דווקא

המתנדבי שנדרשו להתמודד לבד ע תהלי הכניסה הפכו למתנדבי פעילי ומעורבי יותר.
 .2ציפיות .בתשס"ו הציפיות היו יותר "ריאליות" .לדוגמא ,בפריט "ההתנדבות תסייע לבני הנוער
המאושפזי "היה ציו נמו יותר.
 .3יחס הסביבה .מתנדבי תשס"ו ראו את הסביבה כמעריכה יותר ומודעת יותר ,והיו מוכני יותר
להתנדב בעצמ.
 .4עמדות כלפי חריגות ומחלות נפש .לא נמצא הבדל.
 .5מניעי .לא נמצא הבדל.
נוס על כ מצא דו"ח הביניי את הדברי האלה:
• תכנו מול ביצוע :חלו אמנ שינויי מסוימי בביצוע ,א התוכנית בס הכול בוצעה היטב בהתא
למטרותיה ויעדיה .אפשר לומר כי התוכנית עמדה בשנה הזו ביעדיה ,ותרמה להבאת אקלי
"נורמטיבי" לתו הזירה הפסיכיאטרית.
• השפעת התוכנית על המתנדבי :המתנדבי התמידו בעבודת ,והביעו שביעות רצו גבוהה מאוד
מפעילות .ה חשו כי היא תורמת רבות ל"התבגרות" הרגשית שלה ולקבלת פרספקטיבה על
החיי.
• השפעת התוכנית על המאושפזי :ההערכה הכוללת חיובית מאוד ,א כי היא שונה ממאושפז
למאושפז .פעילות המתנדבי נתפשת כתורמת באופ ייחודי אווירה לא פורמאלית ונורמטיבית .היא
מכניסה לתחומי המחלקה משהו מ החו לחיי היויו השגרתיי.
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לוח  : 13עמדות בני הנוער המתנדבי כלפי אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
)– 1מסכי בהחלט – 5 ,בהחלט אינני מסכי; (N=30
סיו

"התחלה"

המשפטי הנתמכי ביותר
בעלי מוגבלויות ...שעובדי יכולי להצליח כמו עובדי אחרי

2.26

2.20

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות יכולי לחיות חיי חברה נורמליי

2.30

2.62

רוב האנשי מרגישי לא נוח בחברת...בעלי מוגבלויות נפשיות

2.40

2.64

2.72

3.17

2.76

3.06

בעלי מוגבלויות נפשיות רוצי סימפטיה יותר מאשר אנשי
אחרי
רוב האנשי ע בעלי מוגבלויות נפשיות מרגישי מקופחי.
המשפטי הנשללי ביותר
בעלי מוגבלויות נפשיות מגלי פחות התלהבות ועניי...

3.63

4.00

רק אנשי מעטי בעלי מוגבלויות נפשיות מתביישי במוגבלות

3.65

3.62

3.76

3.96

3.91

4.20

4.17

4.17

ל...בעלי מוגבלויות נפשיות יש אישיות שונה מאשר לאנשי
בריאי
עדי שאד ע מוגבלויות נפשיות יתחת ע בעל/ת מוגבלויות
אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות לא צריכי לצפות לנהל חיי
רגילי
ההתנדבות בעיני המתנדבי ובעיני הסביבה

במסגרת המחקר נערכו מעת לעת ראיונות עומק ותצפיות על פעילות בני הנוער המתנדבי במחלקות בנס
ציונה ואברבנאל .השיחות ע המתנדבי התקיימו בסמו לכניסת לתפקיד ובמהלכה .כבר בתצפיות
הראשונות בלטה העובדה כי בני הנוער המתנדבי "חשי בנוח" במחלקות ,מתרועעי ע המאושפזי
בלא קשיי או חסמי מיוחדי ,ומנהלי אית שיחות ופעילויות אות אפשר לתאר כ"בגובה העיניי".
במהל התצפיות בשתי המחלקות אפשר היה לחוות כי בי חלק מהמתנדבי וחלק מהמאושפזי נרקמה
ידידות ,שנוצרו יחסי מאוד בלתי פורמאליי ,וכי בני הנוער המתנדבי "זורמי" ע המאושפזי כמו
במפגש של בני נוער רגילי.
על הכניסה לתפקיד במחלקה :להל לקט מתו התייחסויות המתנדבי למפגש הראשוני ) ב 53הפגישות
הראשונות( .בי בני הנוער קיימת שונות מסוימת .היו כאלה שהמפגש הראשוני היה מורכב ,בעוד שאחרי
"זרמו" ע המציאות די בקלות .לגבי רוב המתנדבי הבחירה בתחו הייתה מלווה בהתלבטויות וחששות
ולעתי ג בלא מעט מתח.
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מתנדבת אחת הדגישה כי המפגש הראשוני לא היה קל עבורה" :את הסיור לא אהבתי ..הוא נעשה בצורה
לא נעימה .מוזהר ,לא נוח" .בחוויה שלה המפגש הראשוני היה קשה" :בהתחלה היה לא הכי נוח .לא
נפתחנו בקלות" ,אבל ,היא ממשיכה" ,ההכנה של החדשי הבאי כבר הייתה הרבה יותר טובה".
למתנדבי אחרי המפגש היה חיובי כבר מראשיתו" ...אולי יותר קל לה להיפתח למישהו מבחו".
"ממש באי פתוחי לקבל ,לשמוע"" .חשבתי שיהיה פה משהו שונה ,אבל לדעתי יש פה משהו מאוד
רגיל ...אני לא רואה אות כמשהו שונה" .או כדברי מתנדב אחר" :בפגישות הראשונות הייתה חשדנות,
אבל זה כבר הפ למשהו רגיל ,עכשיו אנחנו נתפשי כחלק מהנו הקבוע".
המתנדבי נדרשו להסביר למאושפזי מה הביא אות להתנדב ,ונתקלו בתגובות שגרתיות" :בהתחלה
היו אומרי "אתה פראייר שאתה מתנדב ...ובהדרגה זה הפ לחלק ממסורת המחלקה .ה כבר לא
נרתעי .מקבלי אותנו" .או כדברי מתנדבת אחרת" :מאושפזי חדשי שאלו אותי ,מה את עושה פה,
בשביל מה את באה .אז אמרתי לה שאני מתנדבת בשביל להיות אית וה אמרו לי שאי ל מה לעשות
בחיי ..בצחקוקי כאלה"..
המתנדבי הגיעו לפעילות לאחר הכנה אינטנסיבית ,ומעידי כי הגיעו לשטח ע ראש פתוח" ...באתי
בראש הכי פתוח .לא ידעתי מה זה יהיה" .מתנדבת אחרת ציינה כי" ...רציתי להתנדב באופ כללי .יצאתי
בדיוק מתנועת נוער והצטרפתי למשהו שהיה זמי"" ..לא ראיתי שו דבר שיהיה לי קשה".
על מקומ במחלקה :המתנדבי חשו שה התאקלמו היטב במקו .כעדות" :יש כאלה ששואלי ...מתי
אתה בא שוב?" ,או כדברי מתנדב אחר" ...זה משהו שהוא חלק מהשגרה של המחלקה" .ע זאת
המתנדבי חווי כי לתרומת ער סגולי ..." :יש לה אלפי פסיכיאטרי ופסיכולוגי שלא תמיד יגידו
לה את הדבר הנכו" ...וכי הפעילות עשויה הייתה להיות עוד יותר משמעותית א הייתה רחבה יותר...
"א זה היה בתדירות גבוהה יותר זה היה יוצר קשר הדוק יותר".
על הקשר ע צוות המחלקה :בני הנוער המתנדבי חשו שה יצרו קשרי טובי ע הצוות המקצועי של
המחלקה )האחי והאחיות במשמרות אחה"צ( והעידו כי "ה אוהבי אותנו .ה שמחי כשאנחנו
מגיעי"" .א יש שינויי במחלקה ,הצוות מדווח לנו עליה .היחסי ע הצוות ממש חמי" ...בראיו
אנשי צוות נמצא כי אכ האחיות והאחי במשמרת העריכו מאוד את בוא של המתנדבי ,וחשו את
האווירה הנעימה והחיובית שהשרו בני הנוער המתנדבי ,כאילו "במטה קס הכול היה קצת יותר שקט
ורגוע" ,היה "עוד משהו לעשות".
על חוויית ההתנדבות ותרומתה :בני הנוער המתנדבי חשו כי ההתנדבות היא הזדמנות מיוחדת עבור
למפגש אחר .ה הרגישו כי ההתנדבות משרתת אות ואת בני הנוער המאושפזי יחד ,כדברי אחת
המתנדבות" :שני הצדדי מרוויחי בגדול" והוסיפה" :אני באה הנה בשמחה וג האחרי...אני מאושרת
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שאני כא .שמחה שיכולה לדבר ע האנשי" .מתנדב אחר ציי כי "המקו הזה נות ל דברי טובי
ואתה נות לאחרי .נתינה ,הנאה ,הבנה ...ג א ההתנדבות מחייבת השקעה ,ההשקעה כדאית .זה משהו
שונה לגמרי .זה דורש המו מבחינה נפשית ,אבל זה שווה".
הפעילות נתפשה על ידי המתנדבי כ"חוויה מרתקת ומעשירה" .רכזת התוכנית העידה כי בשנה הראשונה
ה היו "אוהבי ונרגשי לקראת הפעילות כל פע מחדש ,ועלפי רוב מתארגני לקראתה בהתלהבות
רבה ...הפעילות עבור היא כי " ....מתנדבת אחרת העידה )כי ההתנדבות( "ה מרבי לדבר עליה,
מרגישי שהיא נותנת פרספקטיבה לחיי"...
על תוצאות הפעילות מעידה אחת המתנדבות ,כי היא חשה מבפני שיש משמעות גדולה לעבודת" .ראיתי
את ההשפעה שלנו על כמה מהאנשי כא .קשה להראות את זה ,אבל אפילו א אד אחד כל פע קיבל
מזה תקווה זה משמח אותנו".
על תרומת של תהליכי אלה למתנדבי אפשר ללמוד ג מדיווחי ההורי .אלה ציינו כי בתחילת
הפרויקט חששו מאוד והיו מלאי בהתנגדויות ,א בהמש למדו על יתרונות הפרויקט בנושאי ,כגו
חוזק אישיותי ,רצינות ודבקות במטרה ,שחלו בילדיה .לאמיתו של דבר ,היו הורי שא טענו שפעילות
ילדיה שברה את הסטיגמות שהיו קיימות ג אצל.
על תיוג התנהגויות :הרוש המתגבש לאור כל תקופת המחקר היא כי המתנדבי התמודדו היטב ע
סטיגמות חברתיות מושרשות המגדירות אנשי בעלי פגיעות נפשיות כלא נורמליי ,משוגעי ,או
מטורפי .במש כל תקופת המחקר לא נשמעו מקרב המתנדבי כל ביטויי או רמיזות מתייגות כלפי בני
הנוער המאושפזי .יתרה מזאת ,לא פע הביעו המתנדבי הערכה על הכוחות והיכולת של המאושפזי
להתמודד ע מצב .אחת המתנדבות התייחסה לכ באמרה שהיא מרגישה ליד חלשה ,כי ה הרבה
יותר חזקי ממנה ,וכי ה נדרשי להתמודד בחייה ע דברי קשי הרבה יותר ממנה .מתנדב אחר
ציי "חשבתי שיהיה פה משהו שונה ,אבל לדעתי יש פה משהו מאוד רגיל".
ע זאת המתנדבי מתקשי לקבל את תופעות הפגיעות העצמיות )במיוחד בקרב נערות הפוגעות פיזית
בזרועות( ונרתעי מכ  .ה מרגישי צור רב להג על בני הנוער המאושפזי ,וחווי כי בס הכול מדובר
בבני נוער רגילי ,שאמנ נקלעו למשבר קשה מאוד ,א הדבר לא הפ אות "למשוגעי" .בשיחות
אישיות עולות תהיות נוסח "כמה אני נורמלי" ,ו"באמת א היו יודעי מה אני חושב אז ג אני הייתי
אולי צרי להיות מאושפז".
מתנדבת אחרת מתארת את השינוי שחל ביחס לתפיסת "הנורמטיביות" במהל ההתנדבות .המתנדבת
מבטאת את ההזדהות שלה ע המציאות המורכבת של האשפוז לנער המתבגר ,ועל כ שהיא עשויה להוות
עבורו איזה קשר חזרה לחיי רגילי .וכ היא אומרת" ...בהתחלה היה לי קשה להבי מה בדיוק ,מה אני
עושה כא .עכשיו התפקיד שלי כא הרבה יותר ברור .זה לבוא לעשייה למשהו מסוי .זה לבוא ולהראות
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לה שה רגילי ,שייכי לחברה ,כמו הפעילות בסופר .כשאתה נמצא בכזה מקו ]מתייחסת למאושפז
שיצאה איתו לקניות[ רחוק כזה יחסית מהחברה ,שמי אות כא ואז אתה זוכר מה זה להיות מבאס
להיות כא ,וזה מזכיר ל למה כדאי ל לצאת מכא ,וזה מרענ .וא היית כא הרבה זמ זה להתחבר
]לנורמטיבי[ לקראת היציאה".
מתנדב אחר התייחס לנושא כ " :זה שובר ל המו המו סטיגמות ...וואלה הייתי רואה אות ככה
הולכי ברחוב או בבית הספר החיי לא הייתי יודע שה מאושפזי או משהו".
בהתייחסויות המתנדבי למאושפזי אפשר לשמוע אמפתיה רבה ,וכ אומרת אחת המתנדבות" :ה
לקחו את המצוקה ,הכאב ,הרוע צעד אחד קדימה ויכולי לפגוע בעצמ ...יש כאלה שנכנסי לדיכאו
אבל לא עושי משהו לפגוע בעצמ ,אבל ה כמונו ..פשוט מתמודדי אחרת" ...מתנדבת אחרת מבטאת
זאת כ " :אני יודעת שא הייתי במצב הזה הייתי שמחה שבא מישהו מהחו ...זה נות את ההרגשה שלא
מרגישי אבודי".
בבי"ח אברבנאל הצביעו המתנדבי על קשיי עקב מגבלות שהוטלו עליה סביב פעילויות שנות ,כגו
"רצינו לעשות כדורי שוקולד ,ולא הרשו לנו" ]בגלל משטר תזונתי במחלקה[" ,או "בפעילות באמנות הכנו
מוצרי קרמיקה לתליה על הקיר ...ואז אסרו עלינו לתלות אות על הקיר כי אסור להביא מסמרי"...
אחת המתנדבות תיארה חוסר רגישות וקשיחות מצד אחד האחי שכעס כששיחקו כדורסל ע
המאושפזי ,והיה מגיע פתאו ובכעס צועק עליה ומחרי את הכדור כי זה "לא בסדר לשחק אית
משחק כזה".
באשר לתחלופת המאושפזי ,המתנדבי לא חוו קושי מיוחד ,כדברי אחד מה :במש כל פעילות יש
תחלופה ,אבל באי חדשי .תכל'ס ,יש אנשי שהיו כא מאז שהתחלנו" .במוב זה נראה שסוג הקשר
שנרק בי המתנדבי ובי המאושפזי לא יצר תחושת מועקה קשה ע שחרור מהמחלקה ,אולי בגלל
התדירות הנמוכה של המפגשי ואולי בשל הידיעה כי השחרור מעיד ,בעיקרו של דבר ,על שיפור במצב
של בני הנוער שהיו מאושפזי.
המתנדבי ומניעיה – עזרה עצמית :כפי שכבר ציינו קוד לכ ,נוצר רוש ברור של שינויי שחלו
במאפייני המתנדבי בשלוש שנות הפעילות .הדבר בולט במיוחד במתנדבי נס ציונה .הדברי עולי בברור
בראיו אחת המתנדבות הבוגרות שאמרה כ " :ה באי ע הסיפור שלה .סיפור בתו סיפור אצל חלק
מה .אבל הקבוצה הנוכחית היו באה ממקו אחר לגמרי .החבר'ה החדשי שוני לגמרי .הקבוצה של
השנה שעברה באה הרבה יותר ממניעי אישיי ,ולקבוצה החדשה יש מניע חברתי ,יוקרה .אתה רואה את
זה לפי ההברזות וההתמדה".
בשחזור אפיוני המתנדבי התברר שלקרוב ממחצית המתנדבי היו הפרעות קשב וריכוז ברמות שונות.
שמונה או תשע מתנדבות היו בעבר בטיפול בשל הפרעות אכילה לפני ,או תו כדי התנדבות .הגישה הייתה
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שאי מניעה לקבל מועמדות ברמת תפקוד רגשי וביאישי תקיני .להערכת הרכזת לכ 60%מהמתנדבי
היה מפגש כזה או אחר ע מערכת בריאות הנפש .נראה כי יש במאפייני אלה דבר מה בריא מאוד .נראה
כי לא רק שמפגש זה לא היה בעיה מהותית ,אלא העמיד בידי המתנדבי כלי ויכולות רגישות יותר לעבוד
ע המאושפזי ,והיה בבחינת כלי חזק ג לחיזוק ולשיפור תפקוד העצמי .במוב זה אפשר לאפיי את
פעילות כמחצית המתנדבי )בהנחה שהיה תוק לאבחוני הפרעות הקשב והריכוז( כפעילות של "עזרה
עצמית" ,או "עזרה הדדית" המתקיימת במתכונת של התנדבות נורמטיבית מאוד של פחות נורמטיביי
ללא נורמטיביי.
מתנדבת אחת ביטאה תהלי זה באמרה לרכזת" ...יש מתנדבת אחת שמאוד מדברת על זה ...זה עוזר לה.
כמה טוב שעזרנו לה ויכולנו לקבל פרספקטיבה על התהלי שהיא עצמה עברה"...
מבט זה על מאפייני המתנדבי מאפשר לנסות ולסווג אות למספר קבוצות :כאלה שבאו להתנדב מתו
סיפור אישי וחוויה אישית ,כאלה שבאו להתנדב כדי לפגוש ולהכיר עול אחר שזר לה ,וכאלה שבאו
להתנדב בשל מקובלות חברתית ,ורצו להיות בענייני .העובדה כי בשנה הראשונה ההתנדבות של רוב
המתנדבי הייתה אישית במהותה ייתכ ומסבירה את רמת ההתמדה והמסירות הגבוהי מאוד שקבוצה
זו חשה .משהפרויקט הפ "מקובל" ואטרקטיבי ,ופנו אליו מתנדבי מסיבות נוספות )לאו דווקא אישיות(
רמת המחויבות שלה הייתה נמוכה יותר או כפי שכבר תיארנו" :החבר'ה החדשי שוני לגמרי .הקבוצה
של השנה שעברה באה הרבה יותר ממניעי אישי ]שנת תשס"ה[ ולקבוצה החדשה יש מניע חברתי,
יוקרה .אתה רואה את זה לפי ההברזות וההתמדה .המתנדבות השנה כבר גדלו ע הפרויקט .כל אחת באה
ע סיפור אחר ,ופחות ע הסיפור האישי" .מוטיבציה אולי נמוכה יותר במונחי של יציבות והתמדה וע
זאת כדברי המתנדבת המלווה" :המתנדבות השנה כבר גדלו ע הפרויקט .כל אחת באה ע סיפור אחר,
ופחות ע הסיפור האישי .למשל) ,שמות המתנדבות( התבססו בעיקר על היכולת שלה לפעילות ספונטנית.
זה היה טוב מאוד למטופלי ,הפעילות הספונטנית הזאת".
תובנות אלה של שינויי ההנעה להתנדבות לא עמדו לנגד מעצבי התוכנית בשנה השנייה והשלישית לגיוס
המתנדבי החדשי ,תובנות שהיו יכולות אולי ,בדיעבד ,לסייע באופ זה או אחר בהתמודדות ע תופעת
"חוסר ההתמדה" שליוותה את התוכנית בשנה השנייה והשלישית ,תו פיתוח אמצעי תמיכה נוספי
למתנדבי שההנעה שלה הייתה פחות אישית ,ויותר משימתית – חווייתית.
הפעלת התוכנית
התפתחות התוכנית בשני 2007  2004
אפשר להצביע על שלושה שלבי עיקריי בפיתוח התוכנית :שנת הפעילות הראשונה – הקמה והרצה,
שנת הפעילות השנייה – ביסוס והערכות להרחבה ,שנת הפעילות השלישית – יציבות ודעיכה .ההבדל בי
השלבי ניכר כבר בנתוני שבלוח  2לעיל .אפשר לראות בלוח שמספר המתנדבי החדשי היה  26בשנה
הראשונה 16 ,בשנה השנייה ו 7בלבד בשלישית .נתוני אלה מרמזי על שלב הקמה נמר בלא יכולת
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לשמר את התנופה הראשונית .א ההבדלי בי השלבי נעשי מהותיי יותר ומתבטאי ג במישורי
אחרי כדלהל:
שלב ראשו :הקמה – השלב הראשו של התוכנית היה שלב הקמתה והפעלתה הראשונית .שלב זה נמש
ממר  2004עד אוגוסט  2005והוא התאפיי בגיוס מתנדבי והכשרת ,בגיוס רכזת מקצועית ,בגיבוש
דפוסי עבודה ותוכנית עבודה ,בארגו מפגשי הורי ,וביצירת דפוס של פעילות סדירה )פעמיי בשבוע( של
המתנדבי במחלקה ,כולל בחגי )ט"ו בשבט ,פורי( ופעילות מרוכזת בקי.
שלב שני :ביסוס והרחבה – השלב השני נמש מספטמבר  2005עד אוגוסט  .2006שלב זה הוא המש
התכנית בנס ציונה בהתא למתכונת שפותחה בשנת תשס"ה ,א הוא כולל ג הרחבה של התוכנית
שיושמה בבית החולי אברבנאל .ע הניסיונות להרחיב את התוכנית מתגלי קשיי בהעתקתה לבית
חולי אחר ולבית ספר אחר .בשלב זה נוספו מדריכי מתנדבי ,א הצטמצ מספר המתנדבי החדשי,
כשבמקביל לכ מסתמ שינוי ג במניעיה ההתנדבותיי של המתנדבי החדשי.
שלב שלישי :דעיכה – השלב השלישי נמש מספטמבר  2006עד אוגוסט ) 2007שנת הלימודי תשס"ז(.
מאפייניו הבולטי ה קשיי בהחלטה על הפסקת הפעילות בבית החולי אברבנאל בדצמבר ,2006
קשיי בגיוס משאבי להמש הפעילות בנס ציונה ,ולבסו סיו הפעילות בקי .2007
נראה לנו שהשלב השני היה הבעייתי ביותר ,א משו שהצביע על בעיות מהותיות של התכנית ,וא משו
שלא הצליח להפו יוזמה ברוכה לשגרה ארגונית .להל נציג את עיקרי ההתפתחות בשלב הזה:
ההרחבה וקשייה – הצטרפות בית החולי אברבנאל בשנת  ,2006התבצעה בהלי איטי וזהיר .בבית
החולי התקיימה תוכנית אינטנסיבית להפעלת כ 15סטודנטי לפסיכולוגיה שהגיעו חמישה ימי
בשבוע ,כחלק מההכשרה המקצועית שלה .צוות בית החולי שקל באריכות את הכניסה לתוכנית ,ואחת
העובדות במחלקה עודדה מאוד את הפעלת התוכנית .לאחר לבטי ,הוחלט כי שילוב המתנדבי יעשה
בהדרגה ,תחילה פע אחת בשבוע.
צוות נדב עשה מאמצי רבי לאתר בית ספר שיאמ את התוכנית .בית הספר קלעי בגבעתיי דחה תחילה
את התוכנית ,בשל החשש למפגש ע בני נוער מאושפזי וההשפעה על התלמידי ,וחוסר אמו שתלמידיו
אכ יתנדבו .לבסו התרצה המנהל והסכי כי התוכנית תופעל על בסיס אישי בלא תמיכה ומעורבות
פורמאלית של בית הספר .נציגי נדב הצביעו על היתרונות של מודל כזה ,המטמיע את התוכנית בקרב כל
הסוכנויות העוסקות בהתנדבות נוער .צוות בית החולי הסתייג תחילה מהמודל ,והביע את חששותיו כי
"בהיעדר מעורבות ותמיכה פורמאלית של מסגרת חינוכית ,התלמידי המתנדבי עשויי שלא לקבל את
הסיוע הדרוש במידת הצור )בתחו הנפשי וההדרכתי" .סוכ כי יהיה צרי לקבל את הסכמת ההורי
בכתב .הודגש כי א מפתחי מודל חדש ,צריכי "למצוא דרכי יצירתיות לעבוד ע התנגדויות וע דעות
קדומות" .צוות המחלקה ג הביע הסתייגות מלהתחיל ע קבוצה גדולה של מתנדבי ) 16בני נוער( וביקש
27

להתחיל ע קבוצה קטנה יותר .בדיוני בועדות ההיגוי הביעו החברי את הצור לקבלת "גיבוי
מהמערכת" ...והודגש כי "יש צור להגיע לבכירי ברשויות המקומיות ,כולל ראשי ערי במידת הצור"...
בחור  2006יצאה התוכנית לדר ע חמישה מתנדבי ,שלוש בנות ושני בני .מתנדבי אלה התמידו
בעבודת עד סיו הפרויקט באביב .2007
ניהול ההתנדבות בתוכנית
המשימה המקצועית החשובה והבסיסית ביותר של התוכנית הייתה לפתח מערכת לניהול מתנדבי בני נוער
בזירה הפסיכיאטרית .המונח "ניהול מתנדבי" חובק את מכלול הפעולות הארגוניות והמקצועיות
הנעשות על ידי מערכת המפעילה מתנדבי על מנת למקס את פעילות המתנדב ואת עבודת המערכת.
ניהול המתנדבי מחייב הערכות כוללת של מערכת ניהול המתנדבי ובכלל זה בניית ממשקי הולמי בי
הארגו ובי סביבת המשימה שלו ) (task environmentכולל ע הארגוני הקולטי את מתנדבי הארגו
ו/או התומכי בה .ניהול מתנדבי נעשה באמצעות כוח אד מקצועי .
ניהול המתנדבי מתייחס למכלול הפעולות הארגוניות והמקצועיות הדרושות להבטחה יעילה ומועילה של
עבודת המתנדבי ,ואפשר לאפיינ בתריסר הנושאי הבאי:
.1

אבחו וניתוח צרכי הארגו  /הסוכנות הקולטת את המתנדבי;

.2

הכנת תוכניות לניהול מתנדבי :הגדרת מטרות ,יעדי ודרכי פעולה;

.3

בניית חוזה ע הארגו  /הסוכנות הקולטת;

.4

זיהוי מתנדבי פוטנציאלי;

.5

גיוס ומיו )ראיו( מתנדבי;

.6

הכשרה ,ניתוב והשמת מתנדבי;

.7

ההתקשרות החוזית ע המתנדב ותנאי העבודה;

.8

ניהול עבודת המתנדבי :מיקו ,כפיפות ואחריות .שליטה ,דיווח וחלוקת עבודה;

.9

הדרכת מתנדבי :הדרכה מנהלית )קביעת משימות העבודה ומעקב אחרי ביצוע( ,תמיכתיתרגשית
ופיתוח מיומנויות תפקיד;

.10

תגמול מתנדבי :התמודדות ע בעיות נשירה )שחיקה( ,תחלופה והמשכיות;

.11

הערכה ומשוב של פעילות המתנדבי;

.12

סיו עבודת מתנדבי ובכלל זה ,במקומות המחייבי התערבות קיצונית – פיטורי מתנדב.

נראה לנו כי התוכנית אכ פיתחה מודל שיטתי לניהול ההתנדבות בבתי חולי פסיכיאטריי ,מודל שהיא
יישמה הלכה למעשה במהל שלוש שנות הפעילות .המודל כולל צוות מקצועי )רכזת מקצועית ומדריכי
מתנדבי בוגרי( ומערכת פעילות מוסדרת להפעלת המתנדבי ולתמיכה בה.
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צוות נדב – המרכז הישראלי להתנדבות נוער– פרס בשנת  2008תדרי מקי העוסק בניהול ההתנדבות
בש "מבדידות לשייכות – התנדבות בני נוער ע ולמע בני נוער מאושפזי בבתי חולי פסיכיאטריי –
דרכי פעולה ויישו" .התדרי כולל תאור מקי וממצא של כל ההליכי הנוגעי לניהול המתנדבי,
ולפיכ בדו"ח הערכה זה נסקור רק מספר היבטי בולטי הנוגעי לניהול המתנדבי.
תפקידי המתנדבי )בני נוער ובוגרי( – התוכנית עיצבה באופ שיטתי וסדיר את תפקידי המתנדבי
מתו הגדרה ברורה של התפקידי עליה היה למלא במסגרת הפעילות בבתי החולי )פעילות מובנת
וספונטנית( .להל הגדרת התפקיד כפי שהתגבשה במהל הפעילות ומתוארת בתדרי הנ"ל:
"תפקיד של בני הנוער המתנדבי הוא פועל יוצא של מטרות התוכנית ולאפשר לבני הנוער המאושפזי
לחוות קשר חברתי שוויוני ,שאינו טיפולי .תפקיד המעשי של בני הנוער המתנדבי הוא קיו פעילות
חברתית לא פורמאלית במחלקת הנוער בבית החולי לבריאות הנפש ,ולכ על המתנדבי:
 ליצור קשר חברתי בלתי פורמאלי ע בני הנוער המאושפזי :על הקשר להיות "בגובה העיניי",
חברתי ולא טיפולי ,כחלק מקבוצת שווי חברתית ונורמטיבית.
 לתכנ פעילויות חברתיות במחלקה :הפעילויות ישאו אופי חברתיקבוצתי ויהיו מזמינות ומותאמות
לקהל בני הנוער המאושפזי באופ מרבי .תכנו הפעילות יעשה במסגרת צוות המתנדבי לפני המפגש.
יש לציי כי לא כל מפגש בבית החולי יהיה מפגש בעל פעילות מובנית ומשותפת ,והאחריות לבחירה
לגבי אופי המפגש והתכני שייבנו ,תהיה של בני הנוער המתנדבי ,תו שיתו המתנדב המלווה
הבוגר ,בליוויו ובהדרכתו.
 לעודד את בני נוער המאושפזי להשתת בפעילות חברתית ,כחלק מתהלי השיקו שלה ,על ידי
יצירת פעילויות מאתגרות ,אטרקטיביות ומגוונות מצד אחד ,ויצירת קשר אישי בלתי פורמאלי ומקרב
מצד אחר.
 ליזו פעילויות יוצאות דופ ,המתרחשות מחו לכותלי בית החולי ,כדר לשבור את שגרת האשפוז
ולאפשר לבני הנוער המאושפזי לחוות חוויות נורמטיביות.
 ליזו ולפעול במיזמי התנדבות משותפי לבני הנוער המאושפזי ובני הנוער המתנדבי כחלק
מתהלי השיקו של המאושפזי ,כאמצעי להעצמת ולהעצמת תחושת המסוגלות שלה ,כאמצעי
ליצירת חוויות משותפות בי המאושפזי למתנדבי וכאמצעי לחבר ולגשר בי המאושפזי ובי
הקהילה שמחו לכותלי בית החולי.
גיוס ,מיו ושילוב המתנדבי בתפקיד – מתנדבי בני הנוער גויסו משני בתי ספר תיכוני; "אלו" ברמת
השרו לתוכנית שהופעלה בנס ציונה ו"קלעי" בגבעתיי לתוכנית שהופעלה באברבנאל .התלמידי אותרו
בדר כלל לקראת סיו לימודי כיתה י' ותחילת י"א )בנס ציונה בשני מחזורי גיוס ,בקי ובסתיו(.
מיו המועמדי נעשה בבית הספר אלו על ידי רכז התוכנית ,יועצת השכבה והאחות האחראית )במחלקה
במהל השנה הראשונה( בהתא לקריטריוני שנקבעו ,על סמ ראיו אישי וקבוצתי .המיו היה
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משמעותי ,כ שבשנה הראשונה התקבלו פחות מ 50%מהמועמדי .בסופו של תהלי המיו נמסר
לתלמידי כי אלה שלא התקבלו ,לא התקבלו מחוסר מקו ,ובמידת הצור  ,ג מחוסר התאמה.
המשובי לתלמידי הנדחי ניתנו בתיאו ע היועצת .ג המתקבלי התקבלו בתיאו ע היועצת .יש
לציי כי בית הספר מעודד תלמידי להתנדב ,ומאפשר את גיוס ,תו כניסה מוסדרת לכיתות .ההכשרה
התקיימה ברובה בביה"ס ובחלקה בבית החולי .ראוי להדגיש כי בית הספר לקח חלק פעיל בארגו
התוכנית ובתמיכה בו לאור כל השנה .אי ספק כי המודל שעוצב על ידי ביה"ס אלו "כביה"ס מאמ"
לפעילות ההתנדבותית הוא מודל מוצלח ורצוי .הצלחת הגיוס והמעורבות של בית הספר אלו ,לא קיבלה
ביטוי במסגרות חינו אחרות .צוות התוכנית עשה אמנ מאמצי רבי לפתח מודל דומה של התנדבות
ע בתי ספר בגבעתיי ,רמת ג ופתח תקוה )לטובת ההתנדבות באברבנאל( ,א ביה"ס קלעי בחר שלא
להשתת בתוכנית ,וגיוס המתנדבי ,הכשרת והדרכת היו באחריותה הבלבדית של הרכזת המקצועית
של התוכנית.
הכשרת המתנדבי לתפקיד – מבדיקת משובי בעל פה ובכתב נמצא כי במהל כל תוכניות ההכשרה
שהתקיימו בתקופת המחקר ההערכות המשתתפי על טיב ההכשרה היו טובות וטובות מאוד .ג צוותי
בתי החולי העידו כי ההכשרה נתפשה כיעילה ומוצלחת ביותר ,ותרמה מאוד ליציבות המתנדבי
בפעילות.
ההכשרה המוקדמת בכל המחזורי הייתה של כ 25שעות )נספח ב'( ,ועסקה בנושאי הבאי :היכרות ע
תחו בריאות הנפש ,מצוקות ומחלות נפש ,תיוג חברתי )סטיגמה( ,יחסי עוזרנעזר )מיומנויות תקשורת,
יצירת קשר ,מת עזרה וקבלת עזרה( ואוריינטציה לתפקיד )תפקיד המתנדב/ת ,גבולות ,חסיו ,תחומי
פעילות( .נוס על רכזת התוכנית והאחות האחראית ,השתתפו בהכשרת המתנדבי בנס ציונה מנהלת
המחלקה ,עו"ס המחלקה והאחיות הבכירות בה .בסיו ההכשרות סוכמה "אמנת המתנדב" הכוללת את
ה"חוזה" בי המתנדבי למחלקה.
הדרכה והעשרה – כל צוותי המתנדבי נפגשו בדר כלל פע בחודש ע רכזת התוכנית למפגשי הדרכה,
העשרה ותכנו הפעילויות .בבית ספר אלו התקיימו במסגרת הפרויקט ג מפגשי הורי )פע או פעמי
בשנה( ,לצורכי יידוע ,שיתו והעשרה .בדר כלל השתתפו לפחות מחצית מהורי התלמידי המתנדבי.
לדוגמה ,בפברואר  2005התקיי ערב משפחתי עבור המתנדבי והוריה בהשתתפות מנהל בית הספר
וצוות בית הספר ,נציגת הקר לפרויקטי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי ,מנהלת מח' הנוער בבית
החולי לבריאות הנפש – נס ציונה ,מנהל וצוות המרכז הישראלי להתנדבות נוער ורכזת הפרויקט ונציג
צוות המחקר .במהל הערב הוצגו פעילויות המתנדבי ונער דיו בנושא "השיגעו בקולנוע" בהנחיית
מומחה קולנוע ומורה בבית הספר אלו.
פעילות המתנדבי – להל תיאור קצר של דפוסי הפעולה .איננו נכנסי כא לתיאור הפעולות שעשו
המתנדבי ע המטופלי ,מכיוו שאלה תוארו כבר על ידי ארנו ) .(2008בנס ציונה נבנו מדי שנה ארבע
קבוצות מתנדבי של  35בני נוער מתנדבי בכל קבוצה .החלוקה לקבוצות נעשתה לפי האילוצי
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הלימודיי של המתנדבי .שיקולי נוספי היו בקשות של התלמידי להיות ע חבריה יחד ,וכ
בקשות לשלב בי תלמידי י"א לתלמידי י"ב .כל תת קבוצה הגיעה לפעילות של מספר שעות ) 42שעות(,
פע בשבועיי .שיעור הנוכחות של המתנדבי במפגשי עמד על כ 70%כשמדי שנה חלה ירידה ניכרת
בנוכחות בחודשי מאי ויוני ,בתקופת מבחני הבגרות.
בבית החולי אברבנאל ,בשל מיעוט המתנדבי ,פעלו כל חמשת המתנדבי כקבוצה אחת,



כשמדי שבוע היו מגיעי לפעילות בי שניי לארבעה מתנדבי.


המתנדבי הגיעו עלפי רוב בהסעה מאורגנת.



בכל פעילות לווה צוות המתנדבי במתנדב בוגר או ברכזת התוכנית )ס הכול פעלו במהל
התוכנית עשרה מתנדבי בוגרי ,מה שתיי ותיקות מיוזמות הפיילוט בשני .(20022001
הפעילות הייתה מיועדת לכל המאושפזי באשפוז מלא במחלקה ,ובממוצע השתתפו בפעילות



כעשרה מאושפזי )א כי הייתה תנודתיות רבה ,ה בהתא למספר המאושפזי לאור שנת
הפעילות ,ה בהתא למצב ,ונעה בי מאושפזי בודדי ) (54ועד קרוב ל .(20בכל מקרה,
השתתפות בני הנוער המאושפזי בתוכנית נקבעה בהתא לקריטריוני שגובשו על ידי צוות
המחלקה ולמצב הנפשי באותו היו.
הפעילויות כללו פעילויות לא מובנות ,שיחות בענייני היויו וכדומה ,משחקי שולח ,משחקי



ספורט וכדומה ,דר פעילות מתוכננת משותפת מחו למחלקה )לדוגמה ,באזור בילוי קרוב לבית
החולי ,קניו נס ציונה( וכלה בפעילויות מובנות )פעילויות בתחו האמנויות ,נגינה ,קרמיקה,
יצירות גבס ,אקטואליה ,משחקי חברה וכדומה( .באופ כללי ,יותר ממחצית הפעולות היו
מתוכננות או מובנות .השתתפות בני הנוער המאושפזי הייתה בדר כלל ערנית ופעילה מאוד.
פעילות קי :צוות בית הספר של מחלקת הנוער יוצא לחופשה מדי שנה בשנה בחודש אוגוסט,



והצוות החינוכי וההדרכתי מצומצ ביותר .על רקע זה התארגנו מתנדבי התוכנית להפעלת
פעילות קי מרוכזת בבית החולי .במסגרת פעילות זו ביקרו המתנדבי כשש פעמי .יותר
מעשרה מתנדבי השתתפו כל שנה בפעילות .הפעילויות התקיימו בעיקר בשעה 14:00–10:00
וכללו ימי אמנות ויצירה ,יו ספורט ,יו כי מחו למחלקה ושני ימי התנדבות למע הקהילה.
פעילויות הקי נתפשו )ה על ידי המטופלי ,ה על ידי הסגל( כמוצלחות מאוד ה מבחינת
הפעילויות ,ה מבחינה חברתית .המטופלי שמחו מאוד על תדירות הביקורי ,על כ
שהביקורי ארוכי יותר ,כמו ג על התכני ,הגיוו והאפשרות לצאת מחו לבית החולי.
פעילויות ההתנדבות עוררו שיחה על משמעות העזרה לזולת ועזרה עצמית והעצימו ג את



המטופלי ששמחו על כ שיש ג לה יכולת לתרו לאחרי.
צוותי בית החולי :האחיות האחריות העידו בשתי המחלקות כי ה והצוות כולו מעריכי



מאוד ,אוהבי ומעודדי את המתנדבי ואת ההתנדבות .התוכנית השתלבה היטב בפעילות
השגרתית של המחלקה בנס ציונה ,והפכה לחלק בלתי נפרד מההתרחשות הטיפוליתחברתית.
דוגמאות לסוגי פעילויות שקיימו המתנדבי בבית החולי:


•

משחקי ספורט וחברה משותפי ,כגו פינג פונג ,כדורגל ,כדורסל ,משחקי קלפי.
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•

פעילויות יצירתיות שונות ,כגו הכנת מוביילי מממתקי ,עשיית פרחי פנטזיה ,קיפולי נייר,
פעילות בחמר ,ועבודה ע חרוזי.

•

עזרה בטיפוח ג הירק – לקראת ט"ו בשבט .שתי משתלות מהרצליה ומרמת השרו תרמו
שתילי והתקיימה פעילות נטיעות במחלקה הסגורה.

•

פעילות סביב מוסיקה – מעגל מתופפי .רכזת הפרויקט השיגה תרומה של תופי וכמה כלי נגינה
נוספי לערב המיוחד שבו המטופלי והמתנדבי נגנו ונהנו מאוד.

•

פעילויות נוספות – פעילות סביב אוכל ,כגו הכנת כדורי שוקולד ,מיצי פירות ופרוז יוגורט,
יציאות מחו לבית החולי למרכזי מסחריי בנס ציונה ,והקרנת סרטי במחלקה על מס
גדול.

•

פעילות מיוחדת לחגי – סביב פורי נערכו פעילויות רבות שכללו איסו משלוחי מנות מבית
הספר אלו על ידי המתנדבי וחלוקת ה במחלקה בנס ציונה ,ה במחלקות הנוער השונות
באברבנאל ובגהה ,ארגו והשתתפות במסיבת פורי במחלקה ,השתתפות המתנדבי ג במסיבת
פורי שנערכה באברבנאל ,והכנת מסיכות גבס .בחול המועד פסח נער יו פעילות מיוחד מחו
למחלקה ובו הכינו המתנדבי בעצמ פיקניק בפארק נס ציונה .בל"ג בעומר השתתפו המתנדבי
במדורה שיז צוות המחלקה.

•

תמיכה ועידוד בני הנוער המטופלי – ניכר כי המתנדבי פיתחו את יכולות יצירת הקשר שלה,
ולכ נהני המטופלי ג ממפגשי שאינ כוללי בהכרח פעילות יזומה אלא שיחות ודיוני
בלבד.

צוותי המחלקות – במסגרת הפעילות השוטפת היו מספר אנשי צוות מעורבי תמיד באופ פעיל בפעילות
השוטפת של בני הנוער המתנדבי )בי אחות אחת לשתיי עד שלוש אחיות ולעתי ג מדרי נוס(.
הנוהל הקבוע היה קיו שיחת עדכו למתנדבי בהגעת למחלקה .שיחה זו כללה הכוונה להתאמת
הפעילות להתרחשויות העכשוויות במחלקה ,לאקלי הרגשי באותו היו ולצרכי ספציפיי של בני נוער
מאושפזי באותה עת במחלקה.
הצוות היה מעורב וסייע למתנדבי בארגו והפעלת פעילויות שונות .מעורבות זו כללה החל בסיוע בארגו
יציאה וכלה בהשתלבות בשיחות ושמירה על גבולות וגזרות הפעילות .מעורבות הצוות ניכרה ג בלקיחת
חלק פעיל בתהליכי ההכשרה והסוציאליזציה של המתנדבי ,בייעו מקצועי שוט וסיוע בתיאו
בנושאי ארגוניי ומנהליי ,ובדיווח על הרגשות המאושפזי וחוויותיה.
הצוות הבכיר בח באופ שוט כיצד המאושפזי חווי את בני הנוער המתנדבי ,את ציפיותיה כלפי
הפעילות המשותפת ואת תרומת המתנדבי לאיכות חייה של המאושפזי.
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רכזי המתנדבי בתוכנית )מתנדבי בוגרי(
"המתנדבי הבוגרי" היוו ,לצד רכזת התוכנית ,את עמוד התוו של התשתית המקצועית והמנהיגותית
המובילה של התוכנית .תוכנית הפיילוט של "מבדידות לשייכות" פותחה על ידי איילה מנ – מתנדבת
צעירה ללא כל הכשרה מקצועית .איילה המשיכה את פעילותה כמתנדבת ג בפרויקט הנוכחי .עבודתה
וניסיונה היו בסיס לפיתוח המודל של "המתנדב הבוגר המלווה" .במהל התוכנית התגייסו עשרה מלווי
לפרויקט ,שמונה לנס ציונה )מתוכ שתיי בוגרות פרויקט הפיילוט ,חיילות לקראת סיו שירות הצבאי(
ושניי לאברבנאל.
תפקידו של המתנדב הבוגר הוא ללוות צוות של בני נוער מתנדבי בתפקיד בבית החולי .על המתנדב
לדווח לרכז הפרויקט בתו כל מפגש על הנושאי והתכני שעלו במפגש ועל נושאי חריגי הדורשי
טיפול .ליווי והנחיה נוספי יועברו על ידי רכז הפרויקט במפגשי חודשיי ע המתנדבי הבוגרי .הרכז
אחראי למהל הפעילות ,לשמירה על הגבולות ולמת מענה לכל צור שעולה במהל הפעילות.
נוס על כ על הרכז ללוות את בני הנוער המתנדבי בהיבטי האישיי והקבוצתיי הנוגעי לתחו
החברתי ,לתחו הרגשי ולתחו המשימתי בפעילות ההתנדבותית .ליווי זה כולל מת הזדמנות לוונטילציה
רגשית ועיבוד של חוויית המפגש .הליווי מתקיי במספר מישורי:


קיו שיחות ע צוות בני הנוער המתנדבי לפני ואחרי כל ביקור;



קיו מפגשי קבוצתיי חברתיי נוספי בהתא לצרכי המתהווי;



שיחות אישיות ע המתנדבי פע בשבועיי ובהתא לצרכי המתהווי;



קיו ערו תקשורת שוט ע הורי המתנדבי באמצעות רכז התוכנית;



סיוע לבני הנוער המתנדבי בגיבוש תוכנית פעילות למפגשי בבית החולי.



תיעוד השיחות ע בני הנוער המתנדבי והעברת דיווח שוט לרכז התוכנית;



קיו קשר ע צוות בית החולי ,במהל המפגשי ובסיומ.

מאפייני המתנדבי הבוגרי – הניסיו המצטבר בהפעלת מתנדבי בוגרי הביא את הנהלת התוכנית
לגבש פרופיל ברור של מתנדבי אלה ,המאופיי כדלקמ :גיל מעל  ,22ניסיו בעבודה ע בני נוער וע
מתנדבי ,זמינות פע בשבועיי לצור הביקורי ,התחייבות למש תקופה של שנת לימודי אחת
לפחות ,ואישיות המשלבת יצירתיות ,יכולת הקשבה והכלה ,בגרות רגשית ,כישורי תקשורת ע בני נוער,
ויכולת להוביל קבוצה.
תהלי הכשרת המתנדבי הבוגרי כלל מספר מפגשי למידה והיכרות ע תחו בריאות הנפש ,גיל
ההתבגרות ,היכרות ע מאפייני ההתנדבות בבתי חולי פסיכיאטריי בכלל וההתנדבות הספציפית
במחלקת הנוער בפרט ,וכלי בהדרכת ,בהפעלת ובליווי בני נוער מתנדבי.
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בשנה השלישית נאספו נתוני על פעילות של ארבעה מלווי .א כי מספר המשיבי קט מאחר שה ענו
באופ מלא ומפורט ,מוצגי להל עיקרי הממצאי .מראיונות ע שני מתנדבי מבוגרי נוספי בשלב
מוקד יותר של המחקר ,ומשיחות ע רכזת התוכנית על המלווי הנוספי שלא מילאו שאלוני עולה כי
ממצאי השאלוני המובני )כאמור ,למרות המדג הקט( מייצגי במידה רבה את כל קבוצת המתנדבי
הבוגרי.
מדיווחיה של המתנדבי הבוגרי עולה שה רואי את ההתנדבות כפעילות שיש לה מאפייני ייחודיי
שאי אפשר להמיר בעבודה מקצועית .כול חשו שקיבלו הכנה מתאימה לתפקיד ושה מרוצי למדי
מההדרכה השוטפת .ה נפגשו ע רכזת התוכנית בממוצע אחת לחודש לשיחות הדרכה .במסגרת ההדרכה
התייעצו המתנדבי בנושאי מגווני ובכלל כיצד לעבוד ,להדרי ולהנהיג את בני הנוער המתנדבי,
בנושאי ,כגו "התנודות בי יחסי חברות ליחסי סמכות ביני ובי המתנדבי"" ,כיצד להגדיל ראש",
"כיצד לגבש את הצוות בפעילויות אישיות"" ,כיצד לדעת יותר על המתנדבי בני הנוער )לצורכי הדרכה(",
"כיצד ועל מה לקיי שיחות אישיות" ,ו"כיצד לעודד את בני הנוער להרחיב ולהעשיר את הפעילויות".
אחת המלוות הדגישה את הצור בקבלת הדרכה על "אי עליה בעצמה לפנות למטופלי" .מתנדבת אחרת
הדגישה ענייני הנוגעי לקשרי מתנדבימטופלי" ...אי

להתמודד ע קשר אישי בי מתנדב

למטופלת"" ...כיצד לסייע לצוות בעבודה ע מטופלי מסוימי" ,וכיו"ב .כל המתנדבי ציינו את קשרי
העבודה החמי ,התומכי והחבריי שהתפתחו ביניה ובי הרכזת.
הרכזי היו תמימי דעי לגבי חלק ניכר מתפקידיה ובכלל להיות קשובי ולתמו בבני הנוער
המתנדבי ,להיות לה לאוז קשבת ,להעניק לה תמיכה רגשית ,לסייע לה בפתרו בעיות שוטפות,
לקחת חלק פעיל בארגו ותכנו הפעילות ,ולהדרי את המתנדבי בעבודת .כל המלווי ציינו כי
ההתנדבות עשויה להיות לה לעזר רב בעיסוק המקצועי העתידי ,והיא תאפשר לה לרכוש ניסיו
מקצועי בתחו )טיפול בנפגעי נפש( ,תרחיב את הידע והכישורי המקצועיי שלה ,תאפשר לה לבדוק
א המקצוע הקרוב לתחו ההתנדבות מתאי לה וא להכיר אנשי שיסייעו לה בקריירה.
המניעי להתנדבות בקרב המתנדבי הבוגרי – המניעי העיקריי שציינו המתנדבי הבוגרי
להתנדבות ,היו הערכת מטרות הפרויקט )"אני מזדהה ע מטרות הפרויקט"( ,והערכת ההתנדבות עצמה
)"זו מצווה להתנדב"" ,ההתנדבות למע הזולת נותנת לי להרגיש טוב יותר ע עצמי"( .אפשר לראות כי
המתנדבי היו מכווני מאוד על ידי מניעי "המכווני לאחר" ,וההתנדבות אינה באה לספק לה צרכי
אישיי בולטי ואינה מושפעת מציפיות הסביבה החברתית שלה.
שביעות רצו – המתנדבי היו מרוצי עד מרוצי מאוד מעבודת כמדריכי .ה הדגישו בעיקר את
הנושאי האלה :מידת העצמאות בתפקיד ,היחסי הטובי ע הממונה הישיר עליה ,היחסי ע
המתנדבי בני הנוער ,הישגיה בהתנדבות והפעילויות שארגנו למע בני הנוער.
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התמונה המצטיירת היא שהפרויקט השכיל לגייס ,להכשיר ולהדרי קבוצה מחויבת מאוד של צעירי
המאותגרי מתפקיד המקצועי ,ומשקיעי רבות בעבודת כמדריכי מלווי ובמת התמיכה הנדרשת,
שה חווי כחיונית ,לבני הנוער המתנדבי שבאחריות.
ההתנדבות בעיני מלוות בוגרות – מבט אישי – בראיו עומק תיארה אחת מהמתנדבות הבוגרות את
כניסתה לתפקיד במילי הבאות " ...חיפשתי להתנדב בתחו הזה .די הרבה זמ חיפשתי עד שראיתי
מודעה של המרכז הישראלי להתנדבות נוער שמחפשי מתנדבי .פגשתי את נעמי "הרכזת" ,והיא הסבירה
לי על הפרויקט ,ראיינה אותי על המוטיבציה ,למה באתי ...הייתה לנו שיחה ארוכה ,והיא אמרה לי בסו
שנשמעתי רצינית ומוכנה לתרו" .השלב הבא היה ללכת למחלקה ולצפות ,ובפע הבאה הייתי לבד ע
קבוצה של חמש בנות" .מתנדבת בוגרת אחרת ,שהייתה ג מתנדבת בעצמה בשני  20022001מתארת את
הרקע למחויבות שלה כ " ...מאוד רציתי להמשי ולעזור לה )למטופלי( .היה לי ניסיו של שנתיי
ונתקלתי בקשירות ,אנשי מתעוותי ,התפרצויות בכי ,של היסטריה של מחלקה שלמה .נתקלנו בימי
מזעזעי במחלקה .זה צועק וזה בוכה וזה משתולל .נתקלתי בסוג של הטרדה מינית של אחד מהמטופלי,
האח היה צרי להפריד פיזית אותו ממני .נתקלתי במקרי שראיתי משפחות באות לבקר ושומעת מישהי
אומרת )אמא של אחד מהמטופלי על נערה מטופלת אחרת(" ...בואי נל מכא – מסריח כא" ..זה נורא
צור למי שלא מוכ לזה .ומגיע ש מישהו שהיה ש שש שני ,הייתה לו משפחה מדהימה .מהחוויות
המתקנות .היו נראה לי שהמקרי במחלקה הרבה יותר רגועי .נתקלנו אז במקרי הרבה יותר
חריגי") ...הערת הכותבי :ייתכ ותחושת השוני נבעה מפרספקטיבה אחרת של החיי ,כמתנדבת
מתבגרת ,לעומת מדריכה צעירה לאחר שירות צבאי(.
בהקשר זה מעניי ג להזכיר את התייחסות המתנדבת למתנדבי עצמ .היא מאפיינת את המתנדבי
כ " ...:יש כאלה שבאי מהבית )ע רוח ההתנדבות( ויש כאלה שמשהו ש לא זור ,לא של .זה בא
ממשהו שלה .ה באי ע הסיפור שלה .סיפור בתו סיפור אצל חלק מה .אבל הקבוצה הנוכחית
היו באה ממקו אחר לגמרי .החבר'ה החדשי שוני לגמרי .הקבוצה של השנה שעברה באה הרבה יותר
ממניעי אישי )שנת תשס"ה( והקבוצה החדשה יש מניע חברתי ,יוקרה .אתה רואה את זה לפי ההברזות
וההתמדה .המתנדבות השנה כבר גדלו ע הפרויקט .כל אחת באה ע סיפור אחר ,ופחות ע הסיפור
האישי .למשל) ,שמות המתנדבות( התבססו בעיקר על היכולת שלה לפעילות ספונטנית .זה היה טוב מאוד
למטופלי ,הפעילות הספונטנית הזאת.
אחת המתנדבות המלוות העידה כי תרומת ההתנדבות להתפתחותה האישית הייתה גדולה". ..אתה מקבל
פרופורציות לחיי .למדתי המו סובלנות וסבלנות .את לומדת שאת בעצ לא שונה מאחרי .לראות את
החיי בפרופורציה הנכונה .את רואה את החיי שבסיוטי הכי קשי של לא היית רוצה לעבור .בצבא
ראיתי כמה הלמידה הזאת רלוונטית .ללמד בסבלנות אחרי ,ויותר סובלנות .הרבה יותר נזהרת לא להיות
שיפוטית או ביקורתית .מרגישה שאי לה זכות להיות כזאת"...
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לדעתה ההתנדבות במחלקה הגבירה מאד את רגישות של כל המתנדבי" ...כי זה בה מתו בחירה.
משהו שאפשר לקחת לכל החיי" .לדעתה הפרויקט תר למודעות בבית הספר )אלו( לחשיבות
ההתנדבות .התפיסה בבית הספר השתנתה לדבריה לחלוטי .התעורר הרצו לעזור ,להיות מעורב .והיא
מסכמת באומרה" ...הייתה אחת הבחירות "המתגלגלות" החשובות בחיי ...כשהתחלתי חשבתי יותר
עליה .כשסיימתי הבנתי כמה שזה תר לי"...
מרכזת התוכנית תיארה ,באחת מישיבות ועדות ההיגוי של התוכנית בנס ציונה ,את השינויי שחלו
בפרופיל המתנדבי בי השנה הראשונה לשנה השנייה כ :
"בעיקר ע המתנדבי מכתה י"א הייתה אית עבודה מאוד קשה על התמדה על מחויבות ...חלק
בשיחות סיכו אמרו כי ה התקשו כי ה לא מצאו משמעות ,זה סיפור של ביצה ותרנגולת ,בגלל שה לא
הגיעו בצורה סדירה ,ה לא יצרו קשר ,ואז לא הרגישו משמעות .יש פה משהו מתגלגל יותר ,קצת יותר
מורכב .כ אפשר להגיד שהמתנדבי מי"ב התמידו מאד יפה .ע י"א זה היו המו שיחות על מוטיבציה.
לקראת סו השנה ה אמרו שלא ימשיכו בשנה שנייה .חלק אמרתי לה אני שלא ימשיכו זה לא קרה
בשנה שעברה )שאני אמרתי שיפסיקו להתנדב(.
ליווי המתנדבות :את ההתנדבות מתארות הרכזות כחוויה אישית והדרכתית מעניינת מאוד מצד אחד ,א
ג תובענית מאוד ולעתי מתסכלת )בעיקר בנושא "ההברזות"( מצד אחר .אחת הרכזות תיארה זאת כ :
"יש בינינו ג קשרי טלפוני וה ג מאוד מאוד עסוקות .רוב יוזמות הקשר ה מצידי .חשבתי שקשר
איתי מאוד חשוב .מפגשי קפה וכדומה ... .יש בנות ע המו מוטיבציה ויש בנות שזה פחות חשוב לה .אני
משייכת את זה לעול החומרי שמה ה באות .שלוש מתו החמש שבאות מבתי שהוריה התגרשו .רק
אחת באה מבית "נורמלי" .הקבוצה מאוד איכותית ,א כי ה המו מ"בריזות" בכל מיני תירוצי וזה
מוציא הרבה אנרגיה".
מלווה זו מתארת את עבודת המתנדבות כ " :הבנות מבינות היטב את החוזה .ה נכנסו לפרויקט בצורה
הכי טוטאלית שיש ,אבל אי לה את הבגרות הנפשית להבי שזה באמת חשוב .ה מרגישות שה לא נותנות
הרבה ,לא מרגישות שמזיזות דברי וזה קשה לה נורא ... .צרי המו המו סובלנות .ה מבינות את זה.
צרי להמשי ולבוא ולא להתייאש ולא לוותר ,ושכ משפיעי" .ג היא עצמה חווה היטב ע הפעילות
בשטח" ...:כשאני מגיעה למחלקה אני מרגישה מאוד בנוח .חשוב לי מאוד ליצור את הקשרי .יש לי קשר
טוב מאוד ע הצוות והמטופלי .חשוב לי מאוד בגלל שאני אחראית על המתנדבות .זה לא לעמוד מהצד
ולפקח עליה .אני ממש אית  ,ביחד אית ,לא לתת לה תחושה שאני מסתכלת עליה .המתנדב המלווה
הוא ג חלק בלתי נפרד מהעשייה ....חשוב שתהייה דוגמה אישית ,הכול ביחד כקבוצה ,כצוות" ...על
יכולת העמידה של המתנדבות הצעירות לעמוד בדחק של המחלקה הפסיכיאטרית העידה אחת המתנדבות:
"...המו פעמי קשה לה כשמישהו צורח או מרבי ,כשמישהי ממש השתוללה והיו צריכי לקשור אותה
למיטה ,קשה לראות את זה ,נפשית זה קשה .המו שאלות על המטופלי .מה אצלו ומה אצלה? ה לא
שואלות במחלקה ,אבל מאוד מסתקרנות ,מנסות לנחש מה קורה אית ,איזו בעיה יש לו ,יש לה .בהקשר
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זה הצביעה מתנדבת זו על הצור ,לדעתה ,להשקיע יותר במתנדבות ...לתת לה יותר כלי מבחינת
האינטראקציה ,יותר ימי עיו והעשרה על צורות פעילות שונות .לא די לדעתי בהדרכה חודשית".
על הפעילויות :המתנדבות הבוגרות מתארות קשת מגוונת של פעילויות ,חלק מוצלחות יותר וחלק פחות.
"היו כמה פעילויות של אוכל שהיו מאוד מוצלחות .עשינו על האש ,או מתי שהיה ערב "פופקור" .בדר
כלל יש  2015משתתפי מול  45מתנדבי .המפגש מאוד דינמי .יחידי ,קבוצות קטנות .משתלבי יפה
ג בפעילויות של "הליצני הרפואיי" .בשבועות האחרוני ה ארגנו הרבה משחקי דרמה ,וג אנחנו
לקחנו חלק בה ...כשהיה יו טוב הבנות היו אומרות "וואלה היה נורא טוב" והיו מפגשי שזה היה נו
סטופ בלג ונורא הטריד אות למה היא )מאושפזת( כזאת ולמה היא מתנהגת כ וכדומה .היא תיארה את
התייחסות המתנדבות למאושפזי כ "... :הבנות משתמשות במושגי כמו "מטופלי" ,מאושפזי"
ושואלות לפעמי "למה היא בכלל ש – היא נראית לגמרי נורמלית .ה לא משתמשות בכלל בשפה של
"פסיכי" או "לא נורמלי" .ה מבינות שנמצאי ש אנשי שלא בריאי בנפש .בקטע הזה ה מאוד
בוגרות".
כשנשאלה אחת המתנדבות הבוגרות מדוע לדעתה המתנדבות הצעירות אינ מביאות לבית החולי את
כישרונותיה האמנותיי )כול לומדות במגמת אמנות( ,היא השיבה כ " :ה יותר בקטע של שיחות
אישיות .אני מביאה לה הרבה מאוד רעיונות ,אבל הפעילויות שה מתכננות בסו ה רק חלק מה .ה
עושות מה שה מרגישות שמתאי לה .אולי ה מרגישות שא ה תבואנה בתחו שה טובות ה תהיינה
חשופות מדי ואולי זה ג יאיי על המטופלי .ה מאוד מודעות לאיפה שה נמצאות .ה קבוצה מיוחדת
שמרגישות שאסור לה להבליט את עצמ יותר מדי .וה ממש לא מרכלות על ההתנדבות .מדברות על הכול
בצורה מאוד רגישה וזהירה".
דרכי פעולה ויישו – תמצית דו"ח מפתחי וצוות התוכנית
כפי שכבר צוי קוד לכ ,צוות נדב – המרכז הישראלי להתנדבות נוער ,פרס בשנת  2008תדרי מקי
העוסק בניהול ההתנדבות בפרויקט בש "מבדידות לשייכות– התנדבות בני נוער ע ולמע בני נוער
מאושפזי בבתי חולי פסיכיאטריי – דרכי פעולה ויישו" .בחרנו להתייחס כא בקצרה לחוברת
ולתרומתה העתידית לפיתוח תוכניות דומות.
א .הכותבי מתייחסי ה להיבטיה העיוניי של התוכנית ,ה להיבטיה היישומיי .החוברת מקיפה את
מכלול הנושאי הנוגעי לניהול המתנדבי הלכה למעשה ,ה בהתייחס לניהול המתנדבי בתוכנית,
ה בהקשריו הארגוניי .בתחו ניהול המתנדבי )בני נוער ובוגרי( ניתנה סקירה לכל שלבי הפעלת
מער המתנדבי ובכלל לתהליכי גיוס המתנדבי ,להכשרת והדרכת ,להשמת ,להשתלבות
ופעילות במסגרות הפסיכיאטריות ,לתמיכה במתנדבי ,להפעלת תוכניות מיוחדות ועוד .לצד עיסוק
נרחב זה בתחו ניהול המתנדבי ,עוסקת החוברת ג בהיבטי הארגוניי של הפעלתה ובכלל זה
ההתנהלות מול בית הספר ממנו מגיעי המתנדבי ,ההסדרי ע בתי החולי הפסיכיאטריי,
עבודה מול וע המשפחות ועוד.
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ב .החוברת מתעדת באופ מסודר את מכלול ההיבטי הפרקטי של הפעלת התוכנית ומציגה כלי
מעשיי לעבודה ע בני הנוער המאושפזי ,פיתוח נהלי עבודה מוסדרי מול הצוות הפסיכיאטרי,
עקרונות עבודה במחלקות הנוער ,והתמודדות ע אילוצי וקשיי בעבודת המתנדבי במחלקות
הפסיכיאטריות.
ג .לדעת הכותבי "על בסיס ניסיו רב שהצטבר בישראל ובעול בהפעלת מתנדבי בתחו בריאות
הנפש ,עולה כי פעילות של מתנדבי עשויה להוות מנו רב ער בשיקומ של בני הנוער החולי
במחלות נפש" .א כי זוהי מסקנה תיאורטית סבירה מתו הספרות הנסקרת ,אי בידינו לקבוע על פי
ממצאי המחקר הנוכחי כי אכ להתנדבות תרומה משמעותית וסגולית בשיקומ של בני נוער נפגעי
הנפש .כל שאנו יכולי לומר הוא שפעילות של מתנדבי עבור בני הנוער המאושפזי עשויה להיות
אמצעי נוס להמשי בחוויית חיי נורמטיבית ג במציאות החיי המורכבת שבה ה חיי ,ולהעניק
לה תחושה של מסוגלות אישית וחברתית ,וקבלה מחודשת על ידי החברה הנורמטיבית.
המוטבי בתוכנית
אי בידינו נתוני ברורי כמה בני נוער נחשפו לתוכנית בשלוש שנות פעילותה בנס ציונה ובאברבנאל .על
בסיס הדיווח כי בנס ציונה מטופלי מדי שנה בשנה כ 150בני נוער וכ 100באברבנאל ,ובהנחה כי כמחצית
מהמטופלי נפגשו ע המתנדבי בתקופה זו או אחרת של אשפוז ,אנו מעריכי כי בתקופת התוכנית
נחשפו אליה  500350בני נוער מאושפזי.
בחלק זה של הדו"ח נתאר תחילה את ממצאי המחקר הספציפי שנער במשות על ידי החוקרי וצוות
מחקר מקרב המחלקה )אחיות בכירות שבחרו בנושא זה כחלק מחובותיה כתלמידות תואר שני( ושניסה
לבחו את השפעת ההתנדבות על בני הנוער המאושפזי.
השפעת התוכנית על המוטבי – ממצאי כמותיי
הערכת השפעת התוכנית על המוטבי הייתה אמורה להתבצע במסגרת המחקר בפעילות משולבת של צוות
המחקר וצוות מחלקת הנוער בבית החולי נס ציונה .כמחקר רפואי ,נדרש צוות המחקר מבית החולי
להגיש בקשה לועדת הלסינקי לאישור לביצוע המחקר )כולל אישור כלי המחקר – שאלו המחקר( .ההלי
מול הועדה התאר ורק במחצית הראשונה של שנת  ,2006התקבל האישור.
במהל מחצית השנה הבאה ,התקבלו  23שאלוני מלאי) .ובתחילת שנת  2008דווח על מילוי עוד כ 30
שאלוני ,א אנו מבקשי לציי בהקשר זה כי לאחר בירורי החלטנו שאי מקו לכלול אות בניתוח,
שכ נראה שרוב הממצאי לא יתייחסו לתקופה שבה היו פעילי מתנדבי( .בשל דעיכת התוכנית ,לא
המשי צוות המחלקה בהעברת השאלוני ,כ שיש להתייחס לממצאי המוצגי בחלק זה של דו"ח
המחקר כאל ממצאי ראשוניי בלבד שאי בה כדי להעיד בברור על השפעות התוכנית על בני הנוער
המאושפזי.
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השאלוני מולאו על ידי  23בני נוער ) 14נערי ו 9נערות( שאושפזו במחלקה ,נחשפו למתנדבי הצעירי
ושוחררו .לרוב המשיבי ) 31 (18אחי ,ולאחרי ) 64 (5אחי 20 .נולדו באר ושלושה בבריה"מ לשעבר.
פרק זמ האשפוז )דהיינו ההפרש בחודשי בי מילוי שני השאלוני( נע בי חודש ) 6נערי( לשמונה
חדשי ) 3נערי(; מספר החודשי השכיח היה חודשיי ) 9נערי( .רק חמישה נערי אושפזו ארבעה
חודשי או יותר.
עמדות כלפי מתנדבי – מתו  23המאושפזי רק שבעה ציינו קשר אישי ע מתנדב/ת בשאלו השני,
ארבעה מה בשני השאלוני) .מאושפז אחד דיווח על קשר אישי בשאלו הראשו ,א לא בשני( ,ארבע
בנות ושלושה בני ,שארבעה מה בני ) +16גיל המתנדבי(.
לוח  : 14ממוצעי פריטי נבחרי לפי גל ההעברה ויצירת קשר אישי )(23=N
העברה

ראשונה

קשר אישי

אי

שנייה
יש

יש

אי

אי הבדל בי צוות למתנדבי

2.9

2.0

2.7

2.7

יש למתנדבי סיפוק

4.6

4.3

4.0

4.7

כדאי ג לי להתנדב

3.3

4.6

3.1

4.4

הראו לי שיש טוב בעול

3.3

3.7

3.25

3.3

מרוצה מיחס המתנדבי כלפי

4.4

4.8

4.4

4.7

למדתי מהמתנדבי כא
4.4

להתנדב

3.7

3.7

3.6

ממוצע השאלות חיוביות

3.7

3.9

3.5

ה לא מקצועיי מספיק

2.9

2.6

3.3

2.7

ה באי בגלל האינטרס שלה 3.1

3.0

3.1

4.1

4.0

המתנדבי מגיעי מתו
סקרנות

3.0

3.4

3.6

4.0

צעירי מדיי ואינ יכולי
לעזור

2.6

2.0

3.2

2.0

ממוצע השאלות השליליות

3.0

2.7

3.3

3.2

בלוח  14חולקו הפריטי לפריטי "חיוביי" ,כאלה שציו גבוה בה מצביע על עמדה חיובית ,ופריטי
"שליליי" ,שציו גבוה בה מציי עמדה שלילית .הנתוני בלוח אינ מראי השפעה ברורה ,לא של גל
ההעברה ולא של הקשר האישי.
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הרגשה כללית – אי ספק שסיו האשפוז במחלקה פסיכיאטרית סגורה אמור לשפר את ההרגשה הכללית
של הנבדקי בפרויקט .בתחילת הפרויקט הוחלט שאי דר לבנות קבוצת ביקורת במחלקת הנוער ,משו
שהשפעות המתנדבי אמורות להיות מורגשות על ידי כל הנוער המאושפז באותו הזמ ,ולא היה מקובל
למנוע באופ סמכותי ממטופלי קרבה אל המתנדבי הצעירי .כמוב ,בלא קבוצת ביקורת ,אי אפשר
לטעו שהתערבות המתנדבי השפיעה על העלאת ההרגשה הכללית בקרב המאושפזי ,ואי דר להפריד
בי התערבות זו לשאר ההתערבויות המוגשות במחלקות הנוער ,הרפואיות והאחרות.
אול בדיקת ההרגשה הכללית בתחילת הפרויקט )סמו לאשפוז( ובסופו )סמו לשחרור( עשויה לשפו
אור על מצב רוח של המאושפזי בשני פרקי הזמ .ההשערה ,כמוב ,הייתה שההרגשה הכללית תעלה בי
שתי הבדיקות .ג כא ,אולי יהיה הבדל בי אלו שיצרו קשר ע מתנדבי מסוימי ובי אלו שלא עשו
זאת ,א ייתכ שהשינוי יהיה זעיר .בלוח מס'  14מוצגי הממצאי.
לוח  : 15ממוצעי ההרגשה הכללית מתו השאלוני לפי גל ההעברה ויצירת קשר אישי )(23=N
אי קשר אישי ע מתנדבי

יש קשר אישי ע מתנדבי

גל ראשו

3.88

3.92

גל שני

4.17

4.09

הממוצעי בלוח  ,14מרמזי על שיפור בהרגשה הכללית של המאושפזי במהל התקופה ,א כי אי כא
כל אינדיקציה לכ ששיפור זה ניכר יותר אצל מי שיצרו קשר ע המתנדבי.
מצב פסיכיאטרי – כאמור ,מצב הפסיכיאטרי של המאושפזי הוער על ידי האחות האחראית לפרויקט
במחלקה פעמיי ,בכניסת למחלקה ובסמו לשחרור.
בכניסה למחלקה ,ציו ה) PANSSכאמור ,ציו ה BPRSהוא ציו ה PANSSפחות  18נקודות( נע בי 48
ל .124רוב המאושפזי ) (21קיבלו ציוני בי  53ל .87ציו הסימפטומי החיוביי נע בי  9ל ,28ע
רוב ) (16בי  11ל .18ציו הסימפטומי השליליי נע בי  7ל ,33ע ריכוז גדול ) (20בי  10ל .24הציו
בסול הפסיכופתולוגיה היה בתחו שבי  30ל ,63א כי כמעט כול ) (22היו בי  30ל.48
בשחרור רוב הציוני היו נמוכי באופ ניכר .ציו ה PANSSנע בי  45ל ,85ורוב המאושפזי )(20
קיבלו ציוני בי  45ל .68ציו הסימפטומי החיוביי נע בי  9ל ,20ע רוב ) (21בי  10ל .18ציו
הסימפטומי השליליי נע בי  7ל ,24ע ריכוז גדול ) (16בי  11ל .18הציו בסול הפסיכופתולוגיה היה
בי  25ל ,45כשרוב ) (19היו בתחו .3823

40

השפעת התוכנית על המוטבי – ממצאי איכותניי
כאמור ,לצד הממצאי הכמותיי שהוצגו לעיל ,נאספו ג נתוני איכותניי באמצעות ראיונות ותצפיות
מארבעה מקורות נוספי :מצוות התוכנית )רכזי המתנדבי( ,מהמתנדבי עצמ ,מצוות המחלקה
ומראיו בני הנוער המאושפזי.
אחת המאושפזות העידה על ייחודיות עבודת המתנדבי במילי האלה" :זה יותר נוח לנו ,זה יותר חופשי,
יותר מתאי לנו מאשר )הסטודנטי( לפסיכולוגיה .הסטודנטי יש לה אופי אחר .הנוער יותר בראש
שלנו .היינו רוצי להרחיב ,חופשי מאוד .כל יו" .מאושפזת אחרת הביעה דאגה שמה בעתיד עבודת בני
הנוער המתנדבי תיפסק" :בחופש ,בקי ...את לא תבואו יות?" והמתנדב משיב" :לא ,לא .נגיע ..יהיו
פעילויות בקי"" .מה אז כל החופש תהיו כא ,סבבה" ..לא כל החופש יהיו פעילויות בקי .לא יודע כמה".
אחת המתנדבות הבוגרות מתארת את תרומת ההתנדבות לנוער המאושפז במילי הבאות" :אי לי כל
ספק שבאיזה שהיא צורה זה כ מקד אות .לדעתי הקשר לעול החברתי מאוד מקד אות .זה עושה
לה טוב .המתנדבות מדברות אל המאושפזי מאוד 'בגובה העיניי' .ההצצה הזאת אל העול החיצוני,
באמצעות ,זה טוב לה .בצורה היותר אישית המטופלי באמת מחכי שיגיעו המתנדבי .כשמישהו לא
בא ה שואלי ,למה היא לא הגיעה ,מה שלומ וכדומה .באי ג הרבה משפחה .ההורי מאוד מקבלי
את זה .זה נורא מרענ עבור שנערות בגיל התיכו מגיעות .הצוות אומר 'איזה מדהימות שה מגיעות' .יש
המו הערכה מצד ההורי ומצד הצוות" .בנות מאוד פלפליות ,יפות כאלה .זה עושה משהו טוב
למאושפזי".
ג צוות המחלקה הביע את הערכתו לעבודת המתנדבי .מבטאת זאת אחת האחיות האחראיות
)מאברבנאל( בוועדת ההיגוי" :בהתחלה היה )הקשר( הססני וקשה ,ואחר כ נוצרה פעילות ברוכה .הנערי
ציפו למתנדבי .לחלק מהילדי יש את היכולת לקשר .הייתה ציפייה והייתה השתלבות .זה דבר בבנייתו,
אני רואה בזה פרויקט מבור ג מצד הנערי )המאושפזי( וג מצד המתנדבי" .האחות מוסיפה
ואומרת כי המאושפזי אומרי לה כ " :ה צעירי כמוני ה יכולי לדבר אתנו על כל דבר" ,ומוסיפה
במידה מה של הסתייגות" :לפעמי צריכי לשי עי ואוז על מה שקורה ביניה" .א בס הכול היא
מסכמת ואומרת "זה עושה טוב .אני בעד להמשי בפעילות .אולי להוסי יותר חשיבה ,פעילויות יותר
מושקעות ,כשהמתנדבי באי ע הכנה מראש של פעולה מסוימת .מאוד יפה ,מאוד מלבב ,מאוד חיוני.
אפשר לשלב ג שיחות ,לפעמי יש ג קשר אישי ,כשנערה מבפני מחכה מאוד למתנדבת תיכוניסטית
שתוציא אותה החוצה" .לדעתה "מה שמשדרג את הפעילות הוא משהו שמובנה מראש )א כי ה doing
לא פוסל לדעתה את ה ." (being
ה התצפיות במחלקה ,ה השיחות ע המטופלי אישרו את הרוש שנוצר מדיווחי המתנדבי ותמכו
בטענה שהמפגשי ע המתנדבי נחוו לא רק כנעימי ומהני ,אלא ג כגור שחיזק את ביטחונ של
המאושפזי ואת אמונ ביכולת לתקשר ע בני נוער אחרי .בעת המפגשי ע המתנדבי העלו חלק
מהמטופלי שאלות ,כגו "הא באת לכא מרחמי"" ,מה את מספרי עלינו לסביבה"" ,מה דעתכ
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עלינו" וכו' .בעקבות הדיוני שעלו מהשאלות ,למדו המטופלי כי המתנדבי אינ רואי בה
"משוגעי" .כפי הנראה חל במקו ג תהלי מסוי של העצמה כתוצאה מכ שהמאושפזי קלטו
שנוכחות ופעילות של המתנדבי תורמות לא רק לה ,אלא ג למתנדבי עצמ ,ושההתנדבות תורמת
תרומה של ממש ג למתנדבי .לפיכ כשנפגשו המטופלי ע בני הנוער המתנדבי בפעילויות השונות,
כגו משחקי ספורט ופעילויות יצירה ,יכלו המטופלי להשתלב וליהנות מפעילויות אלה כבני נוער רגילי
לכל דבר ולקחת "פסק זמ" מהעיסוק היויומי במצב הנפשי/בריאותי.
התנדבות מטופלי :אחד מיעדי התוכנית "מבדידות לשייכות" היה לשלב את בני הנוער המטופלי
במחלקה )או לפחות את המטופלי ברמת תפקוד "גבוהה"( בפעילות התנדבותית משולבת ע בני נוער
רגילי ,במסגרות בקהילה) .כגו במרכזי של עמותת "לתת"( .במהל תכנו הפעילויות נתקלו המבצעי
בקשיי הנובעי מתקופת אשפוז בני הנוער ומרמת תפקוד .בני הנוער המאושפזי היו ברמת תפקוד
נמוכה ולא היו כשרי לצאת מבית החולי ,ואילו מאושפזי ברמה תפקודית טובה/גבוהה ,נמצאו לרוב
לתקופות קצרות .בשל הקושי להערי כמה מטופלי יגיעו לכל מפגש היה קשה לתכנ את הפעילות .נוס
על כ היה צור במציאת פעילויות שנמשכות זמ קצר בלבד ,ושלא יגרמו לתחושות ניצול או בושה )כמו
איסו זבל( ,אלא להנאה ולרצו המטופלי להשתת בה .לפיכ חלק זה של התוכנית לא יצא לפועל.
לסיכו ,הממצאי שהובאו לעיל מראי שהמטופלי קיבלו בברכה את המתנדבי וא שמחו על בוא.
ע זאת הממצאי אינ מאפשרי לומר שלתוכנית הייתה השפעה כלשהי על מצב או הרגשת הכללית
של המאושפזי .ייתכ שדבר זה נובע מכ שהמדג היה קט מאוד ,או מכ שכלי המדידה לא התאימו די
הצור לנבדקי במחלקה כזו .ייתכ ג שמער המחקר עצמו ,שלא כלל קבוצת ביקורת ,הגביל מאוד את
המסקנות שהמחקר מאפשר להסיק .ע זאת למרות התרשמויותינו החיוביות ,אי להתעל מהאפשרות
שפרויקט כזה אינו מצליח לשפר באופ ניכר את מצב ואת תחושותיה של המאושפזי.
היבטי ארגוניי וניהוליי
התוכנית "מבדידות לשייכות" ,פותחה על ידי "נדב – המרכז הישראלי להכשרה ולהתנדבות בני נוער
וצעירי" על בסיס שיתו פעולה הדוק שנרק בשני  2002–2000בי המרכז ובי מחלקת הנוער בבית
החולי נס ציונה לבית הספר אלו ברמת השרו .שותפות זו הייתה הבסיס לכניסתה ותמיכתה של הקר
למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח לאומי בתוכנית .בהמש הצטרפו לפעילות ג מחלקת הנוער של
בית החולי אברבנאל בבת י )בשנת  (2006וגויסו בני נוער מתנדבי מבית הספר קלעי בגבעתיי .נוס על
כ הצטרפה לתוכנית עמותת מת שתמכה בתוכנית פיננסית ונציגיה ליוו את התוכנית במסגרת עבודת
ועדת ההיגוי שלה.
בפרק זה נעסוק בקצרה במספר נושאי הנוגעי להפעלה הארגונית של התוכנית ,ולקשיי והדילמות
שהתעוררו במהל התוכנית .תאור מקי וממצה של תפקיד ותחומי האחריות של כל אחד מהשותפי
החיוניי להצלחת תוכנית זו )עמותה מפעילה ,המערכת הפסיכיאטרית – מחלקות הנוער בבתי החולי,
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מערכת החינו – בתי הספר( מתועדי היטב בתדרי של ארנו ) .(2008התדרי ג מתייחס לתפקיד
ההורי והקהילה בכללותה בהצלחת התוכנית.
ממצאי פרק זה מתבססי על ניתוח מסמכי כתובי שנאספו במהל התוכנית ,על נושאי שנידונו
במהל ישיבות ועדות ההיגוי של התוכנית )נציגי התוכנית לקחו חלק בכל הישיבות שהתקיימו במהל
התוכנית – קרוב ל  20פגישות )בנס ציונה ובאברבנאל( ,וכ מתו תצפיות בבית החולי ,באירועי בבית
הספר אלו ,ובראיונות ע אינפורמנטי שוני.
השותפי לתוכנית
להל סקירה קצרה על הגופי שליוו את התוכנית:
א .נדב – המרכז הישראלי להכשרה וניהול התנדבות בני נוער וצעירי ,יוזמת התוכנית ומפעילת
התוכנית ,הייתה הגו שהיה מופקד על התוכנית על כל מרכיביו ,ונשאה באחריות הכוללת ליישומה ובכלל
זה באחריות המשפטית ,הפיננסית ,המקצועית והביצועית של התוכנית .מתו כ הייתה נדב ג אחראית
על איגו הידע הנצבר ע התפתחות התוכנית – לשיפורה המתמיד .כעמותה קטנה וצעירה יחסית ,ביססה
נדב את עיקר הפיתוח על כישוריה ויוזמותיה של רכזת התוכנית .הרכזת הפגינה לאור כל הדר מחויבות
רבה לתוכנית ,מעורבות אישית ,ומיומנות מקצועית גבוהה בתחו התכנו והפיתוח ובעיקר בכל הנוגע
לניהול המתנדבי; בגיוס ,בהדרכת ובמת תמיכה אישית ומקצועית .הרכזת השכילה לרקו קשרי
אמו ושותפות ע הגורמי השוני בשטח .בשנות המחקר הפגינה העמותה בכללותה מחויבות רבה מאוד
לתוכנית ,וניסתה ,במשאביה המוגבלי ,לאתר מקורות תמיכה ומימו חלופיי .כגו צעיר ,נדרשה
העמותה להתמודד ע תחלופת כ"א ,בעיקר בתחו גיוס המשאבי ,מה שהקשה על רצ הפעילות בתחו.
ג העובדה כי חלו מגבלות חמורות על נושאי השיווק והפומביות של התוכנית ,הקשו לא מעט על גיוס
משאבי נוספי .מציאות זו הובילה לכ  ,שעל א היות נדב ארגו מפעיל אמי ורציני ,הוא לא יכול היה
למנוע את הצטמצמות התוכנית והפסקתו בקי .2007
ב .מחלקות הנוער בבתי החולי נס ציונה ואברבנאל
שני בתי חולי השתתפו בתוכנית; נס ציונה ואברבנאל .בית החולי נס ציונה קלט מתנדבי בני נוער
כתוכנית ניסיונית בשני  ,20022001ועל רקע הצלחת מיז זה ,נכנס באופ שיטתי לנושא בפרויקט
הנוכחי .בית חולי אברבנאל השתלב בתוכנית בפועל באמצע שנת  ,2006והתוכנית פעלה בו שנה אחת
בלבד ובמתכונת מצומצמת.
בתי החולי היו מרכיב עיקרי וחיוני בהפעלת התוכנית .שיקוליה המקצועיי ,מעורבות ותמיכת
השפיעו במידה ניכרת על אופי התפתחות התוכנית ועל דרכי ניהולה .התוכנית "מבדידות לשייכות"
מבוססת באופ המובהק ביותר על שיתו פעולה הדוק בי בית החולי ובי ארגו מפעיל המתנדבי.
יתרה מזאת ,בתי החולי אמוני על הפעלת מתנדבי שאינ רק בני נוער אלא סטודנטי ומתנדבי
אחרי ,כגו ליצני רפואיי .באופ עקרוני היה ביכולת לגייס מתנדבי צעירי )בני נוער( ג בלי "נדב"
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או ארגו דומה ,ל היו מחליטי להשקיע את המשאבי בתחו .במוב זה עמדה אוהדת של מחלקת
הנוער בבית החולי היא תנאי הכרחי ובסיסי להפעלת התוכנית.
שני בתי החולי גילו בפועל עניי רב בתוכנית .בבית חולי נס ציונה חלק ניכר מצוות המחלקה תמ והיה
מעורב בתוכנית ,בעוד שבבית חולי אברבנאל ,מעורבות המחלקה הייתה מצומצמת יותר ,א כי האחות
האחראית ,אחות נוספת במחלקה והמרפאה בעיסוק היו מעורבות לאור כל התהלי .
מעורבות המחלקות קיבלה ביטוי ה בשלב המקדי )במסגרת בניית החוזה בי נדב ובי המחלקות לדיוני
המקימי בועדות ההיגוי( ,ה לאור הפעילות השוטפת בתיאו ובתכנו הפעילות ,בהעברת מידע חיוני
לגבי מאושפזי כאלה או אחרי ,לקביעת גבולות וגזרת הפעילות ,למת משוב והערכה על המתרחש ועוד.
א בעוד שברמה העקרונית לא נמצאו הבדלי עקרוניי בי גישות שני בתי החולי ,בפועל בשטח התפנות
המחלקות לאור תקופת הפעילות הייתה שונה באופ ניכר .בית החולי נס ציונה ראה בהתנדבות מרכיב
חשוב בהלי הטיפוליחינוכי המשלי ,בעוד שבית החולי אברבנאל התייחס להתנדבות באופ מצומצ
הרבה יותר וזהיר ,וראה בה רק נדב קט במכלול הפעילויות וההתרחשויות במחלקה ,ובכלל זה של
מתנדבי סטודנטי לפסיכולוגיה.
ארנו ) (2008תיארה את תפקידי בית החולי כ :
"מינוי איש קשר לרכז התוכנית ,למתנדבי הבוגרי ולבני הנוער המתנדבי ,הכנת צוות המחלקה
לקליטת המתנדבי במחלקה ולעבודה עמ ,סיוע טכני ומעשי בארגו הפעילות ,התערבות וסיוע בפתרו
קשיי ומצבי קונפליקט בי המתנדבי לבי המאושפזי ובי המתנדבי לבי הצוות ,פתרו קשיי ומת
מענה לצרכי הלוגיסטיי הקשורי בתוכנית ,השתתפות בהכשרת המתנדבי והכנת לקראת הכניסה
למחלקה ,שותפות בהתוויית הדר המקצועית בה תפעל התוכנית ,שמירה על קשר שוט ע העמותה
המפעילה ,ושותפות בועדת ההיגוי".
ממצאי המחקר מצביעי על כ ששתי המחלקות עמדו היטב במסגרת הגדרת תפקיד זו .הדבר קיבל ביטוי
ה בעבודה השוטפת מול המתנדבי וצוות נדב שהגיע לפעילות ,ה בשיח הביארגוני שהתקיי בי רכזת
התוכנית ומנהלי נדב לצוות המחלקה ,וה בהשתתפות הערה של נציגי המחלקות בכל ישיבות ועדות
ההיגוי של התוכנית ,ה בנס ציונה ,ה באברבנאל.
ג .בתי הספר
שני בתי ספר היו קשורי לתוכנית .בית ספר "אלו" ברמת השרו ,ובית ספר "קלעי" בגבעתיי .בית
הספר אלו היה החממה החברתית ,החינוכיתפדגוגית והאידיאולוגית שבה פותחה התוכנית ובעידודו,
בתמיכתו ובאמונתו ,הפ פרויקט הפיילוט לפרויקט חי ונוש במש שלוש שני בנס ציונה .בית הספר,
מרמת המנהל ועד מחנכי השכבה העליונה ,היה שות פעיל בפיתוח סביבה ארגונית תומכת ואוהדת
לתוכנית ,ואפשר לצוות התוכנית ,לבוגרות התוכנית ולרכזת התוכנית חופש פעולה רחב בגיוס תלמידיו.
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בית הספר ראה בתוכנית תוכנית חינוכית ערכית חשובה ,והקצה משאבי זמ לתמיכה בו .הוא לקח חלק
פעיל בעבודה ע ההורי והמשפחות ,בסיוע ,בהעברת מידע ובתמיכה ברכזת התוכנית .לעומת זאת ,בית
הספר "קלעי" לא היה מעורב כמעט כלל בפיתוח התוכנית ובהפעלתה .תחילה דחה בית הספר את
התוכנית ,בשל החשש למפגש ע בני נוער מאושפזי וההשפעה על התלמידי ,וחוסר אמו בכ
שתלמידי אכ יתנדבו .לבסו התרצה המנהל והסכי כי התוכנית תופעל על בסיס אישי ללא תמיכה
ומעורבות פורמאלית של בית הספר.
בבואנו להשוות את הפעילות של תלמידי "אלו" לעומת הפעילות של תלמידי "קלעי" )לא ברמה האישית
של הפעילות שכ אי לנו נתוני המאפשרי השוואה כזו( ,נראה לנו כי העובדה שבית הספר אלו נת גב
לוגיסטי ,מקצועי ותמיכתי לפעילות ,ושבאופ פורמאלי לקח חלק פעיל בהפעלתו ובייצוגו בועדות ההיגוי,
היו בבחינת גור חשוב בהבטחת קליטת התוכנית בבית החולי ,ביצירת אמו ותמיכה מצד צוות בית
החולי ,ובתחושה שיש אבא "הורה מקצועי" חשוב ונוס לצד הארגו המפעיל.
שותפות בית הספר אלו אפשרה ג הרחבת מעגלי ההשפעה של התוכנית לשינוי עמדות בקרב גורמי
נוספי המעורבי בקהילת בית הספר :תלמידי נוספי ,הצוות ,ההורי והקהילה .לצד תפקידי אבחו,
הכרה ,בקרה וליווי היווה בית הספר אלו גור חשוב בתגמול והוקרת המתנדבי ,בסיוע לתלמידיו
המתנדבי בנושאי מעשיי שוני )כולל הכנת תוכניות מובנות( ובסיוע בקשר ע הורי המתנדבי.
מתו כ אי ספק כי בי שני המודלי שהתעצבו במהל התוכנית "מודל אלו" ו"מודל קלעי" קיימת
עדיפות ברורה למודל הראשו.
אשר לתפקידי בית הספר ,ארנו ) (2008מתארת אות היטב בעבודתה ,וכאמור אי לנו אלא לסכ ולאמר
כי הממצאי מצביעי בברור על הצלחת בית הספר במימוש תפקידי אלה:
 מינוי רפרנט אחראי מטע בית הספר ,שישמש איש קשר לרכז התוכנית ,למתנדבי הבוגרי ולבני
הנוער המתנדבי.
 הכנת צוות בית הספר לקראת הפעלת התוכנית ומשמעות הפעלה זו.
 גיוס המתנדבי – סיוע בחשיפה של התוכנית למתנדבי פוטנציאליי ,ייעו בנוגע להתאמת מתנדבי
לתוכנית.
 ליווי ותמיכה למתנדבי – התעניינות ,מת מענה לשאלות ומת תמיכה למתנדבי המתקשי
בהתמודדות ומבקשי לשת את צוות בית הספר בקשייה.
 ייעו לרכז התוכנית בכל הנוגע להתלבטויות שעולות לגבי תלמידי מתנדבי במהל הפעילות.
 סיוע טכני ומעשי בארגו הפעילות :עזרה בציוד ,בארגו וכיו"ב.
 הוקרה של המתנדבי והוריה – חשיפת הפעילות של המתנדבי לכלל קהילת בית הספר ,תגמול
למתנדבי במהל פעילות )לדוגמה ,הענקת תעודות בסו שנה( ,סיוע בארגו ערבי הורי שיאפשרו
להורי להיחש ולהתחבר לתוכנית .על ההוקרה להיות בשיתו ע העמותה המפעילה.
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 שותפות בהתוויית הדר המקצועית שבה תפעל התוכנית.
 שמירה על קשר שוט ע העמותה המפעילה.
 שותפות בועדת ההיגוי.
ד .הקר למפעלי מיוחדי – המוסד לביטוח לאומי:
לצד שלושת השותפי הארגוניי שתוארו ,יש להצביע ג על השותפות הפעילה של נציגי הקר למפעלי
מיוחדי בכל ישיבות ועדות ההיגוי ובכל הדיוני המקצועיי הנלווי .אי ספק כי במוב זה הקר הייתה
שות מקצועי ,מרכזי וחשוב לאור כל תהלי הפיתוח וההפעלה.
במת השיח המקצועית – ועדות ההיגוי
על מנת להבטיח את פיתוחו האופטימלי של הפרויקט ,הוחלט על ידי יזמיו כי התוכנית תלווה בועדות היגוי
מקצועיות שבה ישתתפו נציגי כל הגופי המעורבי .בהתא ,ועדת ההיגוי שליוותה את התוכנית בנס
ציונה כללה את נציגי בית החולי )ומנהלת מחלקת הנוער השתתפה כמעט בכל ישיבותיה( ,נציגי נדב
ובמיוחד רכזת התוכנית ,נציגת בית הספר אלו ,נציגות הקר למפעלי מיוחדי של המוסד לביטוח
לאומי ,נציג קר מת )בכל מהזמ( ונציגי צוות מחקר הערכה )מתוק תפקיד( .ועדת ההיגוי של התוכנית
שפעלה בבית החולי אברבנאל הורכבה באופ דומה א לא כללה נציג של בית הספר )קלעי ,שכאמור לא
היה מעורב פורמאלית בתוכנית( ,ולא נציג מארגו מממ נוס )כמו מת(.
א כי לא התקיימו דיוני פורמאליי לגבי התפקיד והמנדט של ועדת ההיגוי ,אנו מקבלי את ההגדרה
שמציעה ארנו ) (2008לפיה "ועדת ההיגוי תקבע את דרכי הפעולה והמדיניות הנדרשי לביצוע התוכנית,
תאשר את תוכנית העבודה השנתית ותקציב התוכנית ותבצע מעקב ופיקוח אחר העבודה המקצועית של
הרכז והמתנדבי הבוגרי" .בפועל הועדות בשטח אמנ לא עסקו באישור תוכניות עבודה ותקציבי ,א
ה ליוו מקרוב את התוכניות בכל הקשור לעיצוב המדיניות המקצועית ,להתלבטות והכרעה בסוגיות
מקצועיות שוטפות ,וכמסגרת לבמת שיח ביארגוני של השותפי השוני.
ועדות ההיגוי התקיימו בדר כלל באופ סדיר פע בשלושה חודשי ,במש כל תקופת הפעילות ה בנס
ציונה ,ה באברבנאל .בכל ישיבה של ועדת ההיגוי מסרה הרכזת המקצועית דיווח עדכני על הפעילות
בשטח ,וברוב המקרי דיווח זה התקבל ג בכתב .מעת לעת נשלח לחברי הועדה ג חומר לעיו מוקד,
כגו תוכניות הכשרה למתנדבי בני הנוער והבוגרי ,תוכניות קי ועוד.
בפועל אכ עסקו ועדות ההיגוי בכל הנושאי הרלוונטיי לפיתוח התוכנית ,הרחבתו והטמעתו:
הדיוני עסקו בעיקר בשני תחומי יסוד:
א.

ניהול המתנדבי )בני הנוער והבוגרי( ובכלל זה בתהליכי הגיוס ,התמיכה ,ההדרכה והתגמול של
המתנדבי;
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ב.

תכני הפעילות והשפעותיה )כגו תיוג ונורמטיביות( ,וכ ביחסי ובדפוסי הקשר בי המתנדבי
למטופלי.

סוגיות נוספות שנידונו בועדות כללו את השותפויות ויחסי הגומלי בי השותפי השוני ,עבודה ע
המשפחות והקהילה ,סוגיות של הרחבה והטמעה ,שיווק ותקשורת ,דיו במשברי ובנושאי בוערי )כגו
אלימות במחלקה ,או פרסו לא מוסכ בתקשורת( ,בצרכי הפיננסי של התוכנית ,תפקידו ומקומו של
מחקר ההערכה ,הערכת המוטבי ואופ איסו הנתוני ,וקצב ואופ התקדמות פיתוח התוכנית )במיוחד
באברבנאל(.
מעת לעת התנהלו דיוני ג בסוגיות ספציפיות ,כגו קשיי בהדרכה ,התמדת המתנדבי ,טשטוש גבולות
)בי המתנדבי למטופלי( ,ועוד.
ועדות ההיגוי היו צומת מרכזית להעלת ובירור של סוגיות ביארגוניות .אירוע חשוב הייתה המחלוקת
הקשה שפרצה בי עמותת נדב ובי צוות אברבנאל בשל ההחלטה להפסיק את התוכנית בתו השנה
הראשונה .בישיבה שעסקה בעניי זה הביעו נציגי נדב את תחושותיה הקשות על כ שההחלטה
שהתקבלה בבית חולי אברבנאל על הפסקת התוכנית בתו השנה ,הייתה "סטירת לחי לכל הפרויקט
ולנדב כארגו" .התרעומת בלטה במיוחד על רקע העובדה כי ההחלטה התקבלה בלא קשר ליישו וביצוע
התוכנית על ידי המתנדבי בשטח .נציג נדב התבטא כ באומרו "הפגיעה בנו קשה .לנו כארגו שרוצי
להוביל שינוי ,ה בקרב בני נוער רגילי וה בקרב מאושפזי ,ויש לזה מעגל הרבה יותר רחב ....זו אמירה
מרחיקת לכת במוב שאברבנאל לא שונה מבתי חולי אחרי באיהפחתת סטיגמטיזציה של חולי .בני
נוער חולי לא יכולי להיות ביחד ע בני נוער רגילי".
השיב על כ אחד מרופאי המחלקה" :יש כא שמירה על החיסיו והפרטיות של המטופלי ,ואי לנו
הרגשה שהמפגש כא חיוני במיוחד .אמנ יש לנו הערכה רבה מאוד לפרויקט ,אבל זה לא מתאי כיו
למחלקה" .והוא מוסי ואומר כ " :ויש רמה אחרת של הפרויקט ,וזה השינוי החברתי הכולל .א את
רוצי לקחת את הנערי שלנו ובאמצעות להוביל שינוי ,אז זה לא נראה לי – להשתמש בנערי שלנו
כקרדו לחפור בו" .משיב על כ נציג נדב" :המחאה שלנו היא על החדצדדיות .המחאה היא על כ שלא
התקיי דיו כזה טר קבלת ההחלטה .נציגה מארגו נדב מוסיפה ואומרת "לתחושתנו המפגש היה מאוד
חיובי ,וקיבלו משובי כאלה מהצוות שלכ .ופתאו נקטע באמצע" .על כ מתייחסת אחות במחלקה:
אני נהניתי מבני הנוער שהגיעו .אמנ היו קשיי ,פע הגיעו יותר ,פע פחות .היו אינטראקציות חיוביות,
אהבתי לעבוד במשמרות האלה .הפרויקט קצת צלע ,דוגרי על השולח .הרי זרמתי וכל כ רציתי לעזור
לפרויקט .לא היה ביטחו כמה יגיעו ,כמה לא יגיעו לא צרי לבטל בשו מקו צרי לעבוד כמו שצרי.
הפרויקט כא קצת צלע הוא לא דפק כמו שצרי.
בעת הדיו הודגש הצור ליצור יציבות לפרויקט כזה ,וכי גיבוי מערכת החינו ובית הספר חיוני להצלחתו
ולהענקת הביטחו הנדרש לצוות המקצועי במחלקה.
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דוגמה זו של דיו בועדת ההיגוי משקפת את חיוניות הועדות לשיח הביארגוני .ע זאת עלינו לציי כי
ועדות ההיגוי ,למרות הדיוני הפוריי ולעתי הטעוני מאוד שהתקיימו במסגרת ,לא הצליחו לשמש
פלטפורמה מתאימה לסיוע בגיוס משאבי .לפיכ המשבר בבית חולי אברבנאל ,הקושי לקד גיוס בתי
ספר נוספי ,והיעדר משאבי להמש  ,הביאו לידי כ שהפעילות במחצית השנייה של השנה השלישית
הלכה ודעכה.
התוכנית וסביבתה התפקודית :שיווק ,הטמעה ,הורי וקהילה
שיווק וחשיפה תקשורתית :בתחילת  2006הופיעה כתבה בעיתו מעריב ,ביוזמת נדב ,שעוררה תרעומת
רבה מצד השותפי .הכנת הכתבה לא תואמה ע כל השותפי ,והיה בה כדי לחשו את המאושפזי וא
לתייג אות .אי הנחת שכתבה זו גרמה למעשה בלמה כל עשייה שיווקית עתידית .א שבועדות ההיגוי
הדגיש צוות נדב את החשיבות של "שיווק" התוכנית ,לא התגבשה הסכמה סביב הנושא ,ובפועל התוכנית
לא נחשפה יותר לציבור ,א שלדעת צוות נדב חשיפה כזו הייתה חיונית להבטחת המשכיות התוכנית
ולגיוס משאבי.
המשכיות והטמעה :במהל שנת  2006ובתחילת שנת  2007הוקדש חלק ניכר מהדיו בישיבות ועדות
ההיגוי לצור בהרחבה והטמעה .בית החולי ומשרד הבריאות הבהירו כי ה לא יוכלו לסייע בגיוס
המשאבי הדרושי ,וג בית הספר הבהיר כי לא יוכל לסייע בצד הפיננסי ,אלא רק בנוגע לגיוס מתנדבי.
נציגי נדב הציעו כי אולי בית הספר יפעיל את התוכנית במישרי ,א נציגת בית הספר בועדת ההיגוי
הבהירה כי "אי אצלנו )בבית הספר( גור כל שהוא מקצועי בנושא של עבודה ע נוער המחלקה
פסיכיאטרית וליווי המתנדבי מבחינה מקצועית ....זו אחריות ענקית .אני לא רואה מורה שיקבל על עצמו
אחריות זו" .בי השאר הועלתה האפשרות להעביר את התוכנית לעמותת אנוש ,א ג רעיו זה התקבל
בהסתייגות .בית הספר הבהיר כי "בתחילת שנת  2007פנה ביה"ס אלו ברמת השרו לכל השותפי
בהמלצה חמה לעשות כל מאמ אפשרי להמשי ולהפעיל את התוכנית ,תו שבית הספר מתחייב להמשי
ולסייע בגיוס המתנדבי מקרב תלמידיו ,ולתמו בה" .ג פניה זו לא סייעה בגיוס משאבי להמש
והרחבה.
ההורי והקהילה :מעורבות ההורי והקהילה נבחנה במחקר באופ חלקי בלבד ,והממצאי שהתקבלו
התבססו בעיקר באמצעות שאלוני ההתנדבות ,וראיו גורמי שוני שניווטו את התוכנית בשטח .להערכת
צוות הפיתוח של נדב )ארנו" ,(2008 ,מעורבות של ההורי בתוכנית 'מבדידות לשייכות ' הינה חיונית.
נוכחותה מורגשת החל בשלבי גיוס בני הנוער המתנדבי ,עבור בהכשרת וכלה במעורבות פעילה בתוכנית
עצמה".
כאמור בשל היעדר נתוני שיטתיי בתחו קשה לנו לקבוע כי הערכה זו אכ השתקפה הלכה למעשה
בשטח ,א כי ברור כי עמדה חיובית של הורי המתנדבי עשויה להיות עוד גור תמיכתי חשוב בייצוב
התוכנית ובהצלחתה.
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מעורבות ההורי יכולה לבוא לידי ביטוי במספר רמות )ארנו:(2008 ,
 חתימה על אישור התנדבות בתוכנית – נער אינו יכול להתנדב בלי שאחד מהוריו יחתו על אישור
התנדבותו בתוכנית )האישור עצמו מכיל ד הסבר על התוכנית ועל אופי המפגשי ע בני הנוער
המאושפזי( .אקט זה מסמ את תחילת מעורבות ההורי בתוכנית.
 ערב היכרות – כלל ההורי מוזמני לערב היכרות שבו מוצגת לה התוכנית ומטרותיה .נוס על כ
ה פוגשי את רכז/ת התוכנית ,מנהל מחלקת הנוער ,או בא כוחו והדמות המובילה מטע בית הספר.
זאת ועוד ,קיימת חשיבות רבה למידע מהימ על תהלי הליווי והתמיכה לבני הנוער המתנדבי.
ההורי "מפקידי" בידי הרכז את בני הנוער ומצפי שלבני הנוער תהיה מעטפת תומכת.
 ערבי הורי – בית הספר מקיי באופ שוט מספר ערבי הורי במהל השנה בצמתי עיקריי
במעגל חיי המתנדב :בתחילת השנה ,במהלכה ,ובתו שנת הפעילות .מטרת ערבי ההורי היא לשת
את ההורי בתכנית ,לאפשר לה לבטא קשיי ומחשבות ולתת לה תחושה שיש לילדיה כתובת
מקצועית ותומכת.
 מעורבות בפעילות התנדבותית חדפעמית – ההורי מוזמני להשתלב בפעילות התנדבותית חד
פעמית או בפעילות הקי שה פעילויות קבוצתיות )המוניות( שמצריכות כוח אד מתנדב נוס .זו
הזדמנות עבור ההורי להיחש למהות הקשר בי שתי קבוצות הנערי ,למאפייני המחלקה ,למאפייני
בני הנוער המאושפזי ולעבור בעצמ תהלי של הפגת חששות ואולי א שינוי עמדות .ההורי א
יכולי לתרו מהידע ומהניסיו המקצועי שלה לבני הנוער המתנדבי ו/או למתנדבי המבוגרי
במפגשי הליווי וההעשרה .ההורי יכולי להיות שותפי בפעילות ההסברה בתהלי רתימת בתי
הספר להפעלת התוכנית ,או בשותפות בועדת ההיגוי של התוכנית.
 ליווי צוות מתנדב – ההורי יכולי להשתלב בליווי קבוצת בני נוער מתנדבי ולשמש בעצ כמתנדב
בוגר ,על מכלול תפקידיו ,המפורטי בהגדרת תפקיד המתנדב הבוגר ,בעמ' .18
 תרומות כספיות – הורי רבי יכולי לסייע בתרומת כס או שווה כס לטובת הפעילויות
החווייתיות שנערכות ע ועבור בני הנוער המאושפזי )למשל ,תרומת ציוד לפעילות חווייתית ,או
רכישת כרטיסי לפעילות מהנה ועוד(.
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סיכו ודיו
פרק סיכו זה נכתב בלי שבידינו להצביע על מסקנות ברורות וחותכות לגבי מכלול התנאי הדרושי
להצלחת תוכנית שכזו ,ולהשפעתה החיובית על מיטביות המאושפזי .דעיכת התוכנית במהל השנה
השלישית ,בעיקר בשל הקושי לגייס משאבי המש למימו ההוצאות הבסיסיות החיוניות לתוכנית בנס
ציונה )שכר רכזת והוצאות מתנדבי( ,הקשתה על איסו הנתוני לצור גיבוש מסקנות והמלצות נחרצות
יותר.
מצד אחד ,אנו מבקשי להדגיש כי כשבוחני את פעילות המתנדבי עצמ בני נוער ומבוגרי ,אפשר
לראות כי הושגו חלק ניכר ממטרות התוכנית בכל הקשור לגיוס מתנדבי ושילוב במחלקות הנוער בבתי
חולי פסיכיאטרי ,וביכולת של המתנדבי לתרו באופ ממשי ואיכותי לבני הנוער המאושפזי .מצד
אחר ,אפשר להצביע ,למצער ,על העובדה כי התוכנית לא הצליחה לפעול במידה כזו של הצלחה ,כ שכל
הגורמי הנוגעי בדבר ,ובעיקר המערכת הרפואית ומערכת החינו  ,יכירו בחשיבותה ובתרומתה לבני
הנוער המאושפזי ,ויקצו לצור המש הפעלתה את המשאבי הדרושי ,ג א לא במלוא.
עיקרי הממצאי
המתנדבי :ראשית ,אנו רואי הישג בעצ העובדה שהתוכנית הצליחה לגייס מתנדבי ,ה בני נוער ,ה
בוגרי 54 .בני הנוער שהתנדבו ראו בפעילות חוויה חיובית ומעשירה ובדר כלל יצאו לפעילות בנכונות
ובהתלהבות .הפעילות העניקה לה פרספקטיבה נוספת לחיי ,וסייעה לה להבי כי רבי מהמאושפזי
ה בני נוער רגילי שנקלעו למשברי ואינ תואמי את הסטריאוטיפ של "משוגע" .המתנדבי חשו
צור להג על המאושפזי ולשנות את עמדות הסביבה בנוגע למטופלי בבתי חולי פסיכיאטריי.
המתנדבי גילו לא פע מחויבות רבה למחלקה והיו מוכני להגיע וליזו פעילויות מיוחדות מעבר לנדרש.
המתנדבי חשו כי הסביבה גאה בה וכי התנדבות תרמה למודעות סביבת הקרובה לתופעת בני הנוער
בסיכו והמצוקה הרגשית .נמצא כי בקרב המתנדבי הייתה שביעות רצו גבוהה מאוד מפעילות וכי ה
חשי כי היא תורמת רבות ל"התבגרות" הרגשית שלה ולקבלת פרספקטיבה על החיי.
כפי שהראינו ,יש סימני רבי להשפעתו המטיבה של הפרויקט על המתנדבי .כפי הנראה הייתה זו
השפעה חזקה דיה כדי שתקרי ג מעבר למתנדבי עצמ .כפי שציינו ,נראה שג הוריה נתרמו ,וכפי
הנראה ג בית הספר אלו ,הגור החינוכי המוביל מאחורי הפרויקט שתר ונתר רבות .במהל התוכנית
התעצבה בבית הספר "רוח נתינה" ,והתגבשה מערכת תמיכה ברורה במתנדבי.
כבר בתצפיות הראשונות בלטה העובדה כי בני הנוער המתנדבי "חשי בנוח" במחלקות ,ומתרועעי ע
המאושפזי בלא קשיי או חסמי מיוחדי ,ומנהלי אית שיחות ופעילויות אות אפשר להגדיר
"בגובה העיניי" .במהל התצפיות בשתי המחלקות אפשר היה לחוות כי בי חלק מהמתנדבי לחלק
מהמאושפזי נרקמו יחסי חבריי ,בלתי פורמאליי ,וכי בני הנוער המתנדבי "זורמי" ע
המאושפזי כמו במפגש של בני נוער רגילי .בשפת – "מסתלבטי".
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אחד הממצאי המענייני שעלו בתוכנית לקראת סיומה היה שלא מעט מבני הנוער המתנדבי התגייסו
לתוכנית בשל דילמות רגשיות ונפשיות שהעסיקו אות .א כי במהל התוכנית נקודה זו לא הוצפה בברור,
העריכה רכזת התוכנית כי לפחות מחצית מבני הנוער שהתנדבו התמודדו ע סוגיות רגשיותנפשיות שונות
ובכלל הפרעות אכילה ,הפרעות קשב וריכוז ועוד .התוכנית אפשרה לבני נוער מתנדבי אלה ,למצוא נתיב
ייחודי וחיובי להתמודדות ע החוויות הנפשיות המעסיקות אות.
מתנדבי בוגרי )מלווי( :במסגרת הפרויקט גויסו ,הוכשרו והודרכו עשרה מתנדבי בוגרי צעירי,
לאחר שירות צבאי צעירי ,שאותגרו מאוד מהתפקיד המקצועי והשקיעו רבות בעבודת כמדריכי
מלווי ובמת התמיכה הנדרשת ,שה חוו כחיונית ,לבני הנוער המתנדבי שבאחריות.
בני הנוער המאושפזי :הסולמות הכמותיי לא איתרו הבדלי משמעותיי בי המדידה הראשונה
למדידה האחרונה ,לא בדעותיה על המתנדבי ולא במצב הנפשי .ע זאת הנתוני האיכותניי העלו
תמונה חיובית .נתוני אלה הראו שהמפגשי ע המתנדבי אכ עזרו למטופלי לחזק את אמונ
וביטחונ ליצור קשר ע בני נוער נורמטיביי .מבתי החולי עלה כי מעריכי ,אוהבי ומעודדי את
המתנדבי ואת ההתנדבות .הפעילות ,במיוחד בבית החולי נס ציונה ,השתלבה היטב בפעילות השגרתית
של המחלקה והפכה לחלק בלתי נפרד מההתרחשות הטיפוליתחברתית.
שינוי עמדות :ממצאי המחקר הכמותי לא הצביעו על שינוי עמדות ביחס לנפגעות נפשית ולמוגבלות
נפשית .ע זאת נראה מהממצאי האיכותניי כי בני הנוער אכ הפנימו ערכי של סבלנות ,פתיחות,
קבלה ואמפתיה כלפי המאושפזי וכלפי חולי הנפש .כפי הנראה ההבדל נובע מהתמקדות בעמדות השונות.
מניעי ההתנדבות :נראה כי אחד הכוחות שהניעו חלק ניכר מבני הנוער ,בעיקר בשנה הראשונה ,היה
צרכי רגשיי של המתנדבי עצמ .מתנדבי שהונעו על ידי שיקולי של עניי ,סטטוס ,יוקרה ורצו
להעניק לאחרי הגיעו בעיקר בשנה השנייה והשלישית.
השותפי :במסגרת התוכנית הופעלו שני מודלי של שיתו פעולה ע בית ספר וע בית חולי .מודל
אחד כלל את הארגו המפעיל )נדב( ,את המחלקה הפסיכיאטרית )נס ציונה ( ואת בית הספר )אלו – רמת
השרו( .המודל השני התבסס בעיקרו על שותפות של נדב והמחלקה הפסיכיאטרית בלבד .בעוד שהמודל
הראשו התאפיי בקשר הדוק ה ע בית הספר ,ה ע בית החולי ,המודל השני התאפיי בקשר בעייתי
יותר ע בית החולי ובהיעדר קשר של ממש ע בית הספר .במחקר נראתה עדיפות ברורה של המודל
הראשו בכל הקשור לניהול המתנדבי ולמת גיבוי מקצועי למתנדבי ולמחלקה הפסיכיאטרית .ע זאת
אי ביכולתנו לומר א ההשפעה העיקרית היא של הקשר ע בית הספר ,הקשר ע בית החולי והעניי
שיש לו בפרויקט ,או צירו של שניה.
תורת עבודה :צוות נדב – המרכז הישראלי להתנדבות נוער ,פרס בשנת  2008תדרי מקי העוסק בניהול
התנדבות בש "מבדידות לשייכות – התנדבות בני נוער ע ולמע בני נוער מאושפזי בבתי חולי
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פסיכיאטריי – דרכי פעולה ויישו" .התדרי כולל תאור מקי וממצא של כל ההליכי הנוגעי לניהול
המתנדבי .אי ספק כי במהל שלוש שנות הפעילות אכ התגבשה תורת עבודה מוסדרת ,היכולה לשמש
בסיס לפיתוח תוכניות דומות בעתיד.
שיווק וגיוס משאבי :יוזמי התוכנית ושותפיה לא הצליחו למצב את התוכנית כתוכנית ממשית בקהילה
ולגייס עבורה את התמיכה הדרושה לביסוסה ולהפיכתה לתוכנית ברתקיימא.
ניהול מידע :מערכת ניהול המידע העוסק במתנדבי לקויה מאוד :לא מצאנו רישו שיטתי ומוסדר של
המתנדבי ,כולל תיק אישי )פרופיל ,כניסה לתפקיד ,עשייה שוטפת וכד'( ,אי מידע ברור על תחילת וסיו
פעילות המתנדב ,היק פעילותו ,איכות עבודתו והקשיי עימ הוא נתקל ,מערכת התמיכה הישירה בו
בשטח ועוד .הידע הזה ,או רובו ,היה מצוי במערכת )בעיקר אצל רכזת התוכנית( ,אלא שבדר כלל הוא
היה קיי כידע אישי ,ולא כמידע מערכתי שיטתי .לפיכ אי אפשר היה לעקוב באופ שיטתי אחרי ביצועי
המתנדבי ,צרכיה וצרכי המערכת שלה ה מסייעי באמצעות מידע פנימי של המערכת אלא רק
באמצעות הנתוני שנאספו במסגרת המחקר.
שותפות מערכתית :לדעת היזמי ורכזת התוכנית ס כול התועלות של התוכנית היו גדולות מאוד ,אבל
כל אחד מהשחקני בח רק את התועלות שלו .בתי הספר ,בתי החולי ,התלמידי ואפילו הסביבה
וההורי בחנו את התוכנית רק מנקודת מבט הייחודית ,ולא חשבו במשות על התועלת הכוללת ובכלל
זה על שינוי עמדות כלפי נפגעי נפש ,תמיכה רחבה יותר בעת אשפוז ואחריו ,וכד'.
הטמעה :התוכנית לא הוטמעה במערכת החינו  ,ולא קיבלה ביטוי מהנהלות המחוז באזור תל אביב
והמרכז .ג במערכת הבריאות לא הוטמעה התוכנית במידה כזו שהמערכת ממשאביה תפעל לקיומה
ולהמשכיותה.
חולשות התוכנית וקשייה
• קיי קושי לא מבוטל לגייס ולהפעיל קבוצה יציבה של בני נוער במסגרת התוכנית .קושי זה נובע
מסיבות אישיות של התלמידי המתנדבי )עומסי אישיי ולימודיי ובעיקר המרחק שבי מקו
מגוריה למקו ההתנדבות( ,וצור  ,ככל שאפשר להתרש ,בפרופיל ייחודי של מתנדבי .המרחק
הגיאוגרפי בי יישוב המגורי של בני הנוער ובי בית החולי גור לייקור ניכר של הפעלת המתנדבי.
• על א שיתו הפעולה והתמיכה הניכרת שהעניק בית הספר אלו ברמת השרו לתוכנית ,נמצא כי
מערכת החינו בכלל ומסגרות חינוכיות בפרט לא בחרו להעניק לתוכנית עדיפות כל שהיא ולתמו בה
במישרי או בעקיפי.
• בס הכול נמצאה תמיכה מוגבלת של המערכת הפסיכיאטרית )א כי במחקר בלטו הבדלי ניכרי
בי תמיכת המערכת בבית החולי נס ציונה שהייתה רבה וגדולה ובי תמיכה מצומצמת ומוגבלת בבית
החולי אברבנאל( .המערכת לא הקצתה לתוכנית משאבי כלכליי ,ולא השקיעה בפיתוחה הארגוני.
52

• מתו כ כבר בתחילת השנה השלישית לתוכנית בלט הקושי לגייס מימו להבטחת המש פעילות
התוכנית ופיתוחה .בשל כ  ,ובשל הקשיי שהתגלו ביישו התוכנית בבית החולי אברבנאל ,הלכה
התכנית ודעכה.
• לא נעשה ניסיו שיטתי דיו לנצל את כישוריה הייחודיי של תלמידי בית הספר אלו בתחו האמנות
והיצירה למע בני הנוער המאושפזי בנס ציונה.
• בתכנו המקורי היה אמור מספר המתנדבי לגדול מדי שנה .בפועל תהלי זה לא התרחש ,ומספר
הל והצטמצ .המבצעי התקשו לאתר את הגורמי הברורי לירידה זו ולתנודתיות בהתמדה
ובמוטיבציה.

סיוע לבני הנוער המתנדבי במצוקותיה
• אחת העדויות המעניינות שעלו בתוכנית לקראת סיומה הייתה כי לא מעט מבני הנוער המתנדבי
התגייסו לתוכנית בשל דילמות רגשיות ונפשיות שהעסיקו אות .א כי במהל התוכנית נקודה זו לא
הוצפה בברור ,העריכה רכזת התוכנית כי לפחות מחצית מבני הנוער שהתנדבו התמודדו ע סוגיות
רגשיות – נפשיות שונות ובכלל הפרעות אכילה ,הפרעות קשב וריכוז ועוד .התוכנית אפשרה לבני נוער
מתנדבי אלה ,למצוא נתיב ייחודי וחיובי להתמודדות ע החוויות הנפשיות המעסיקות אות.
אירועי שהעיבו על התוכנית
מספר אירועי הקרינו על שיקולי הצוותי המקצועיי לגבי יתרונות התוכנית לעומת הסיכוני הכרוכי
בהפעלתה.
• כתבה שהופיעה בעיתונות הארצית וחשפה באופ מתייג את בני הנוער המאושפזי.
• אירוע אלימות שהתרחש בבת י בי מדרי למאושפז שלא נוהל באופ מקצועי.
• חשיפת מידע על ידי מתנדבת )לא של הקבוצה( על מאושפז באינטרנט.
מסקנות
• התוכנית אכ הראתה כי מפגשי מתמשכי בי בני נוער תיכוניי לבני המאושפזי במחלקות
פסיכיאטריות ,עשויי לתרו לאיכות חייה של המאושפזי ,וה מפתחי בקרב בני הנוער
המתנדבי פתיחות ורגישות למתבגרי במצבי משבר.
• הצוות הפסיכיאטרי )בבית החולי נס ציונה( התמודד היטב ע שילוב של בני הנוער המתנדבי
במחלקה ורואה בה משאב חיובי ,תומ ומעצי למע בני הנוער המאושפזי.
• נוצר רוש ,שלא נבדק ממש ,שהתוכנית לבני נוער מתנדבי ,סייעה לחלק למצוא נתיב ייחודי וחיובי
להתמודדות ע החוויות הנפשיות המעסיקות אות.
• במסגרת התוכנית גובש ונכתב מודל עבודה יישומי להפעלת תוכנית מעי זו.
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• מתנדבי בני נוער במסגרות פסיכיאטריות ה אמצעי נוס וחשוב בהחדרת אקלי של "נורמטיביות"
למסגרות הנתפשות כמסגרות לאנשי חריגי ופגועי בנפש.
• יש לפעול להטמעת התוכנית לתו מערכות החינו והבריאות .מנהלי בתי הספר חוששי כיו
מהפעלת תוכנית שכזו.
• יש להקדיש מאמ גדול לפרסו התוכנית ולשיווקו ,ולפעול באופ שיטתי יותר להבטחת המשאבי
הכלכליי להצלחתו מבעוד מועד ולאור זמ.
מגבלות המחקר
• רכזת התוכנית טיפלה בעניי העברת השאלוני לבני הנוער .על א ההשקעה המרובה מצידה ,היא
נדרשה לשוב ולפנות לבני הנוער )והמדריכי המתנדבי( פעמי רבות בבקשות למילוי השאלוני .בכל
אחת מהשני התקבלו השאלוני באיחור רב ,ולעתי קרובות מולאו ג באופ חלקי בלבד .בסופו של
דבר התקבלו שאלוני מלאי רק בקצת יותר ממחצית המתנדבי ,כ שהמידע שנאס באמצעות
מוגבל מאוד ,ה בכמותו ,ה בכל הנוגע למועדי העברת השאלוני .מיעוט המשיבי לא איפשר ביצוע
עיבודי סטטיסטיי רבי שתוכננו במקור.
• היכולת לחקור את המוטבי ולהבי את השפעות התוכנית הייתה מוגבלת.
• הדעיכה של התוכנית לא אפשרה גיוס די נתוני כמותיי לצור בדיקת השפעות התוכנית ולא ביצוע
ראיונות מסכמי בקרב חלק מהגורמי.
סיכו
על א המגבלות המתודולוגיות השונות שליוו מחקר זה ,נוצר רוש כי התנדבות בני הנוער הנורמטיביי
במחלקות הנוער בבתי החולי הפסיכיאטריי מאפשרת לבני הנוער המאושפזי קיו יחסי גומלי
חברתיי ונורמטיביי ע בני גיל ,וכי מפגשי אלה נתפשי על יד כפעילות חברתית נעימה ,יצירתית,
היוצרת אמו מחודש ביכולת להתנהל אל מול החברה הנורמטיבית .התוכנית מאפשרת לבני הנוער
המתנדבי להתנסות בדיאלוג ע צעירי אחרי ושוני ,להתמודד ע הסטיגמה החברתית הנלווית
לאשפוז נפשי ,וכ מעצבת אות כשגרירי חברתיי בגישור שבי נפגע הנפש לקהילה ,ולקליטת
המחודשת של נפגעי הנפש במרק החברתי הנורמטיבי.
ע זאת התוכנית לא התרוממה לרמת האטראקטיביות שתאפשר לתוכנית כה מורכבת לבסס את היסודות
המקצועיי הדרושי .א שהושקע בתוכנית רצו גדול והשקעה אישית ,לא התרחשה פריצת דר
שתאפשר את ייצוב התוכנית .מתו כ נראה כי לפיתוח תוכנית כזו דרוש גב ארגוני חזק ,ומערכת
מקצועית תומכת ומפרגנת מאוד ,שמשקיעה ג משאבי פיננסי נדרשי.
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נספח א' :סקירת ספרות
 .1התנדבות והתנדבות בני נוער
 .1ההתנדבות :הגדרה ,היקפי ומאפייני בישראל ובעול
ההתנדבות היא "פעולה מסייעת של יחיד ,שנתפסת כבעלת ער על ידו ,ושאינה מכוונת באופ ישיר לרווח
כספי ואינה נכפית על ידי אחרי או מחויבת עלפי חוק .כ  ,במוב הרחב ביותר ,התנדבות היא כל פעילות
עזרה לא כפויה שעוסקי בה שלא על מנת להשיג ,בראש ובראשונה ,רווח כספי ,ואינה נכפית או מחויבת
עלפי חוק" ) .(Van Til, 1988: 6יש הגדרות נוספות למושג ,ורוב כוללות מרכיבי של רצו חופשי מוחלט
של המתנדבי ,היעדר תמורה חומרית ופעילות כלפי מוטב מסוי ) & Cnaan & Amrofell, 1994; Ellis
.(Noyes,1990; Smith, 1981
כא עולה השאלה – הא הגדרת ההתנדבות כוללת ג פעילי בפעילות חברתית או בפעילות מסייעת
שמקבלי תמורה חומרית כלשהי ,כגו מלגה? ייתכ שכ .בחינת ההגדרות השונות של 'התנדבות' מראה כי
יש הגדרות המכילות ג מתנדבי המקבלי תמורה בעבור פעילות .ההגדרה שהובאה לעיל מכירה
באפשרות של שילוב תמורה חומרית בהתנדבות ,כל עוד מטרתה העיקרית והראשונית של הפעילות איננה
התמורה החומרית .ג הגדרת של פרס וליס ) (1975כוללת סוג כזה של התנדבות" :התנדבות היא מת
שירות מאד לאד מרצו חופשי וללא תמורה )או ליתר דיוק ,ללא תמורה הדומה ,איכותית וכמותית,
למחיר השוק של השירות(")עמ' .(1
ע זאת יש לציי כי כשכנע ,הנדי ווואדסוורת' ) (Cnaan, Handy, & Wadsworthe, 1996ביקשו לבדוק
מי נתפס כמתנדב בעיני  514משתתפי שוני ,נמצאה נטייה לקבל את הפרשנות הצרה יותר .אד שתואר
כמי שהתנדב לחלוטי מרצונו החופשי ,בלא כל תגמול ,בארגו פורמאלי ,לאור זמ ,עבור מוטב זר לו,
קיבל את הציו הגבוה ביותר כמתנדב .אול כשמרכיבי אלו שונו ,נתפשה הפעילות פחות כהתנדבות.
כשבוחני את היקפי ההתנדבות בישראל ומשווי אות לאלו שבעול המערבי בכלל ובארה"ב בפרט,
מגלי כי בישראל תופעת ההתנדבות מצומצמת יחסית .בעוד שבארה"ב ,היק החברות וההשתתפות
בארגוני התנדבותיי ,עומד על כמחצית האוכלוסייה הבוגרת ובשני מסוימות א הגיע ל –  60%בקירוב
) ,(Pearce, 1993; Pynes, 1998; Sundeen, 1992הרי שבישראל רק כ –  20%מהאוכלוסייה עוסקי
בפעילות התנדבותית )גדרו .(1997 ,ממוצע שעות ההתנדבות שהמתנדבי הישראלי מקדישי לפעילות
זו הוא ארבע שעות שבועיות )בדומה למתנדבי האמריקני( .שעות אלו יכולות להיות מתורגמות ל –
 43,000משרות מלאות או לער כלכלי של  725מיליו ש"ח בשנה .ע זאת יש לציי כי בחינת היקפי
ההתנדבות מתמקדת בהתנדבות בארגוני התנדבות רשמיי ,וישנו מעגל התנדבות לא קט העוסק בפעילות
לא רשמית למע הזולת.
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יש מידע רב ,מהימ ועקבי על אודות המאפייני הסוציודמוגרפי של המתנדבי ) .(Pearce, 1993נמצא
ש"אנשי בעלי הכנסה ,רכוש ,רמת השכלה ,מצב תעסוקתי ומעמד משפחתי גבוהי יותר ,נוטי יותר
להתנדב ,להתנדב בכמה ארגוני ,ולקחת על עצמ תפקידי הנהגתי בארגוני ,מאשר אלה שיש לה
פחות מהיתרונות שנמנו" ) .(Pearce, 1993, p. 65מחקרי שוני הוכיחו כי יש קשר חיובי בי גיל ובי
התנדבות ,כ שאנשי מבוגרי יותר נוטי יותר להתנדב ) ,(Wilson, 2000וכי נשי מתנדבות יותר
מגברי )דריה.(Wilson, 2000 ;1999 ,
שני מאפייני חשובי נוספי שנמצאו משפיעי על ההתנדבות ה המוצא האתני והקשרי החברתיי
של האד .בחלק מהמחקרי שעסקו במתנדבי הייתה אוכלוסיית המחקר בעלת רוב כמעט מוחלט
ללבני ) .(Herman & Usita, 1994; Omoto & Snyder, 1993נתוני שנאספו באופ ספציפי על היקפי
ההתנדבות ממתני את החלוקה :בשנת  1995כמעט  52%מהמתנדבי בארה"ב היו לבני לעומת 35%
אפרו אמריקני ) .(Wilson, 2000עוד נמצא כי בישראל ילידי האר מתנדבי פחות מילידי חו לאר
)גדרו.(1997 ,
מאפיי מסוג אחר שנמצא חשוב כמנבא התנדבות הוא הקשרי וההשתייכות החברתית של האד .ככל
שלאד קשרי חברתיי מסועפי יותר כ הוא מתנדב יותר ) ,(Pearce, 1993; Wilson, 2000וזאת
ממספר סיבות :אנשי בעלי קשרי חברתיי מסועפי מכירי יותר מתנדבי ,וכ ה מושפעי מה
יותר .ה מכירי אנשי רבי יותר ושייכי לארגוני רבי יותר ,וכ גדל ג הסיכוי שיבקשו מה
להתנדב .דבר זה מחזק תיאוריות של הו חברתי ) ,(Putnam, 1992, 2000שגורסות כי קשרי חברתיי
יוצרי הו חברתי שמסייע בבנייתה של חברה אזרחית.
ניהול מתנדבי
בשלושי השני האחרונות חלה התקדמות רבה במחקר על ההתנדבות ,בעיקר בארה"ב ,א לעומת תחו
הידע והמחקר שנבנה סביב עבודה בשכר ,מלאכה רבה ניצבת עדיי בפני החוקרי בתחו .בשני
הראשונות למחקר ההתנדבות ,נטו החוקרי לעסוק במתנדבי עצמ  מאפייניה )סוציואקונומיי
ופסיכולוגיי( ,מניעיה ,ומחויבות לפעילות ההתנדבותית .רק לאחרונה עלתה המודעות לכ
שהמתנדבי פועלי לרוב בתו ארגו ,ושיש חשיבות להבנה של יחסי ארגומתנדבי )ר' למשל & Grube
 .(Piliavin, 2000חיפוש חומר כתוב על אודות ניהול מתנדבי יניב בעיקר ספרי הדרכה )(handbooks
ומעט מאוד מחקר ותיאוריה .כ  ,בתחו הדרכה והכשרת מתנדבי אפשר למצוא את חוברת ההדרכה של
קונווי ) ,(Conway, 1989לצד מחקר אחד שעוסק בסוציאליזציה ארגונית של מתנדבי בארגו הצלה
אמריקני ) .(Lois, 1999בתחומי אחרי של ניהול ,כגו השמה ,ליווי ותמיכה יש ספרי הדרכה בלבד
)למשל .(Ellis, 1996; McCurley & Lynch, 1994 ,הקשר בי הסביבה הארגונית ורמתה המקצועית
כמכלול של ובי אפקטיביות המתנדבי ,שביעות הרצו שלה ,התמדת ועוד ,לא נחקר דיו.
66

תחו אחד שכ נוגע לניהול המתנדבי ושנחקר לא מעט עוסק בתגמולי מהפעילות ההתנדבותית )גדרו,
 .(Cnaan & Amrofell, 1994; Mostyn, 1983; Pearce, 1993 ;1977אול ג כא המחקר נוגע בעיקר
במתנדבי עצמ ופחות בפ הארגוני של התגמולי .המחקרי הללו מיפו את סוגי התגמולי השוני
שמתנדבי מייחסי לה חשיבות ,קרי תגמולי אקסטרינזיי )שהמקור לה הוא חיצוני למתנדבי,
למשל ,מהארגו( ,אינטרינזיי )שהמקור לה הוא באד עצמו ,כגו סיפוק( ,חברתיי ,נפשיי
ואינטלקטואליי .נוס על כ נמצא כי מתנדבי ייחסו חשיבות לפיתוח כישורי חדשי באמצעות
הארגו והשלמת חסכי שנוצרי מעבודה בשכר לא מספקת .תחו התגמולי לא נחקר מהפ הארגוני:
כיצד ארגוני מתנדבי נוהגי לתגמל את המתנדבי ומה ה ההשפעות של תגמולי אלה לטווח הארו –
לא רק על המתנדבי ,אלא ג על הארגו ועל מוטבי ההתנדבות?
כנע וקאסיו ,למשל (Cnaan & Cascio, 1999) ,בחנו  510מתנדבי בארה"ב ומצאו כי תגמולי מהארגו
סייעו להגביר התמדה ,בעיקר פרסי ,כנסי ,שירותי רפואיי חינ וארוחות .שלושה תגמולי היו
קשורי לאור השירות :מכתבי תודה ,תעודות הערכה וארוחות צהריי חגיגיות .ג המתנדבות שחקרה
סלומו ) (1997דיווחו על תגמולי מההתנדבות )תגמולי אישיי ,רכישת כלי וכישורי ועוד( כמשפיעי
על הרצו שלה להתמיד בארגו .מחקרי שאכ בחנו את השפעותיו של מער ניהול המתנדבי ,עסקו בפ
של מחויבות והתמדה וה יפורטו בהמש .
השפעות ההתנדבות
מתנדבי הפועלי למע הזולת ,מקבלי מכ אמנ סיפוק אישי ,א מטרת היא בדר כלל להשפיע על
מוטבי ההתנדבות ,לסייע לה ,ואולי ג לשנות את הקהילה והסביבה שבה המתנדבי נמצאי .על כ
לשאלה – מה ה השפעותיה של הפעילות ההתנדבותית ,יש חשיבות רבה ,אול נושא זה טר זכה לתשומת
לב מחקרית ראויה.
מחקר זה עוסק באופ ספציפי בהשפעת ההתנדבות למע בני הנוער .מחקר של רונאל וגוטר )בדפוס(,
שבדק את השפעת ההתנדבות למע בני נוער השוהי ברחוב ,הראה כי למתנדבי השפעה חיובית ייחודית
על הנוער מוטב השירות .העובדה כי מדובר באנשי הפועלי לכאורה בלא תגמול מיידי גרמה לבני הנוער
לתפוש את המתנדבי כמייצגי זולתנות טהורה )אלטרואיז( ,ומכא להבי כי העול אינו רק מקו של
מאבק קבוע ,כי א ג זירה שבה מתקיימת נתינה בלא בקשת תמורה .שינוי בתפיסת העול בתקופה שבה
היא מתעצבת אצל האד היא בעלת משמעות רבה .נוס על כ בני הנוער ראו את המתנדבי כנותני
דוגמה אישית ,וחלק הביעו רצו להתנדב בעצמ .העובדה כי מדובר במתנדבי ולא באנשי מקצוע סייעה
לבני הנוער לקבל את העזרה המושטת לה בפחות חשש ,ולעתי היה בכ כדי להכליל את אמונ של בני
הנוער כלפי השירות כולו.
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העצמה פרטנית והעצמה קהילתית
חשוב לציי בהקשר של השפעות ההתנדבות את תחו ההעצמה ,ה הקהילתית ,וה הפרטנית .סד )(1997
הגדירה העצמה פרטנית כמעבר ממצב של חוסר אוני למצב של שליטה רבה יותר בחיי ,בגורל בסביבה.
העצמה קהילתית היא מעבר של קבוצה בעלת מאפיי קריטי משות ממצב של חוסר אוני למצב של
שליטה גבוהה יותר בסביבה .התהלי מכוו לשנות שלושה מימדי של מצב חברתי :לחולל שינוי בתחושה
וביכולת של אנשי ,בחיי הקולקטיב שה שייכי אליו ,ובעשייה המקצועית המתערבת במצב.
 (1990) Staplesהגדיר העצמה כיכולת מתמשכת של יחיד או קבוצה לפעול לטובת עצמ בשביל להשיג
מידה גדולה יותר של שליטה בחייה ובמטרותיה .זוהי תפיסה שונה מאוד מזו שהוצגה בפסקה הקודמת
)מצב ,או יכולת ,ולא תהלי ( .בלב המושג נמצאת הגדרה עצמית של היחיד ,יכולת קבלת החלטות ותפישה
עצמית חיובית .סד ) (1997תיארה את השלבי השוני של העצמה בסדר הבא .1 :הגילוי )הכולל בדר
כלל מידה מסוימת של כעס בשל חוסר ההתאמה שאד מגלה בי הרגשתו הפנימית ובי הפרשנות
החברתית המקובלת על מצבו(;  .2עזרה הדדית ותחושת ער עצמי;  .3הגדרה מחדש של העצמי;  .4ייצוג
עצמי וסנגור עצמי;  .5התנגדות לקיי;  .6הצגת חלופה עצמאית;  .7הערכה .כלומר ,העצמה היא תהלי
שינוי הגדרת העצמי?
למרות היעדר מחקרי בנושא ,אפשר לשער כי התנדבות לשינוי מצב חברתי תורמת להעצמת המתנדבי,
ואולי ג להעצמה קהילתית הכוללת את מוטבי ההתנדבות] .נראה לי סביר יותר לשער שתהלי כזה יהיה
תהלי של סכו אפס ,כשהעצמת המתנדב תבוא על חשבו עצמתו של המוטב ,ולהיפ [ .לדעתנו,
המרוויחי העיקריי מתהלי ההעצמה שחווי מתנדבי ,יהיו מתנדבי הנוער ,שבעצמ לעתי מגיעי
מרקע קשה ,א תו כדי סיוע לאחרי מגלי את העוצמה הפנימית ומפסיקי להיות חסרי אוני.
המתנדבי כקבוצה
ברוב המקרי ,ההתנדבות הנחקרת אינה מתרחשת על בסיס אינדיווידואלי ,אלא בתו קבוצה ובתו
ארגו .בדומה לעובדי בשכר ,לקבוצת השייכות יכולות להיות השפעות על שביעות הרצו של האד ,על
רצונו להישאר בתו אותה קבוצה/ארגו ועל האפקטיביות שלו .מחקרי שעסקו במניעי להתנדבות שמו
דגש על המניע החברתי שהתבטא ברצו לפגוש אנשי חדשי וליצור קבוצת התייחסות חדשה ) & Cnaan
 .(Goldberg-Glen, 1991ג מחקרי שעסקו בתגמולי ציינו את התגמול החברתי כתגמול בעל ער עבור
המתנדבי ) .(Cnaan & Amrofell, 1994ההתייחסות לקבוצת ההתנדבות היא כפולה :ראשית ,מיהי
קבוצת השייכות של המתנדב היחיד ומה ה השפעותיה על המתנדב או המתנדבת? ושנית ,מה הקשר של
אותה קבוצה לקבוצת המוטבי?
המתנדבות בקו הח של ויצ"ו שחקרה סלומו ) (1997דיווחו כי קבוצת המתנדבות אליה ה שייכות נתפשה
כראשונה בי הגורמי המשפיעי על התמדת .ג גדרו ) (1985מצא שלמתנדבי אחרי בארגו יש
68

השפעה חיובית על התמדת המתנדב או המתנדבת .מחקר שנער בכנסיה שבה שיעור ההתמדה היה גבוה
במיוחד ,ניסה ללמוד לגבי התמדה בפעילות התנדבותית בכלל ).(Keyton, Wilson, & Geiger, 1990
כמעט כל הפעילי או המתנדבי דיווחו על תחושת שייכות גבוהה לארגו ,דווקא משו שה שייכי
לתתקבוצות קטנות יותר בתוכו.
מק'קרלי ולינ' ) (McCurly & Lynch, 1994הסבירו כי תחושת השייכות משפיעה לטובה על הדימוי
העצמי של האד ,והמליצו לארגוני להגביר תחושה זו ,למשל ,על ידי יצירת מטרות וערכי משותפי,
כבוד ואמו הדדיי ,ותחושה שחולשת האחד מפוצה על ידי הכוח של האחר בקבוצה ,וזאת כדי לשמר את
המתנדבי .פרס וליס ) (1975א המליצו להשתמש בקבוצה ליצירת לח חברתי שיגרו למתנדבי
להישאר.
כיצד נית לגרו לפרטי להתגבש כקבוצה? מרבית המחקר מסתמ על שרי ושותפיו ) Sherif et al.,
 ,(1961,1966שבסדרת ניסויי מפורסמת ) (Robbers' Caveמצאו כי מטרתעל משותפת שהוטלה על שתי
קבוצות יריבות ,כ שעל כול לשת פעולה בכדי שתצלח ,הביאה לידי הפגת מתחי בי חברי הקבוצות
השונות ולהתגבשות קבוצת על חדשה המכילה את כל המשתתפי.
יש לציי כי לקבוצת המתנדבי יכולה להיות ג השפעה שלילית על המתנדב היחיד .כ  ,למשל ,במחקר על
אודות שחיקת מתנדבי נמצא כי למתנדבי עמיתי היה חלק רב בשחיקה של מתנדבי .נשירה של
מתנדבי אחרי ,חוסר קשר ע מתנדבי אחרי ,וחס בשיחות על לחצי בהתנדבות ע מתנדבי
אחרי ,העלו את רמת השחיקה ואת הנטייה לעזיבה של המתנדבי שנשארו בארגו ) Cyr & Doerick,
.(1991
טייפל ) (Tajfel,, 1971ומחקרי רבי נוספי בחנו את ההתייחסות הקבוצתית של האד והשפעותיה,
ועבור כל אד נמצאה קבוצת התייחסות אליה הוא חש שייכות גבוהה :קבוצת הפני שלו ) (ingroup
הקבוצה שלחבריה ולאד יש נקודות דמיו משותפות .זאת ,לצד קבוצה אליה האד אינו חש שייכות
גבוהה – קבוצת החו ) .(outgroupבאופ כללי ,נמצא כי אנשי נוטי להפלות לטובה את השייכי
לקבוצת הפני שלה על פני השייכי לקבוצת החו ) ,(ingroup favoritismלחוש אליה קרבה ,ולייחס
לה תכונות מועדפות .ההשתייכות לקבוצת הפני אינה חייבת לנבוע דווקא מסיבות שורשיות )כמו דת
ולאו( .לדוגמה ,העדפה לקבוצת הפני נמצאה ג כשהשייכות לקבוצה נקבעה בהטלת מטבע ) Massick
.(& Mackie, 1989
טייפל ) (Tajfel, 1982וטרנר ) (Turner, 1987הציעו את תיאורית הזהות החברתית ) Social identity
 ,(theoryלפיה ההעדפה לקבוצת הפני נובעת מהצור להעלות את ההערכה העצמית ,וליצור זהות
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חברתית ,בצד הזהות האישית .הזהות החברתית מאפשרת להיעצ מהישגה של הקבוצה ,ולזכות להערכה
מחבריה .סימו ,סטרומר וסטפנס ) (Simon, Strumer, & Steffens, 2000מצאו במחקר כי ככל שאד
חש הזדהות קולקטיבית ,כ הוא יטה יותר לפעול למע חברי קבוצת הפני שלו ולהתמיד בפעילות זו ,וכ
הוא יטה לפעול פחות למע קבוצת החו .כשאד חש הזדהות אינדיווידואלית ,המצב יהיה הפו .
מניעי להתנדבות
חלק ניכר מ המחקר על אודות הפעילות ההתנדבותית ,הפרוחברתית ,עסק בסיבות המביאות אנשי
להקדיש מזמנ החופשי למע פעילות זולתית בלא תמורה כספית ,כלומר ,במניעי ההתנדבות .שפע
הממצאי בתחו מאפשר לחלק את הסיבות העיקריות למניעי אינסטרומנטאליי או מכווני עצמי ,לצד
מניעי אלטרואיסטייזולתניי )נפתלי ;1998 ,סלומוBlake & Jefferson, 1992; Cnaan & 1997 ,
.(Goldberg-Glen, 1991; Fitch, 1987; Zakour, 1994
מתנדבי רבי דיווחו על מניעי מכווני עצמי העומדי בבסיס הפעילות ההתנדבותית שלה ,כגו קבלת
תחושה טובה מהפעילות ,סיפוק ,מילוי זמ פנוי ,העלאת הער העצמי ,פיתוח קריירה ועניי אישי .ג
למניעי מכווני עצמי חברתיי ,כגו רצו לפגוש אנשי חדשי וחיפוש אחר קבוצת השתייכות ,הייתה
השפעה על הצטרפות של אנשי לפעילות התנדבותית .זאת ,לצד מניעי זולתניי ,כגו רצו לעזור
לזולת ,מניעי דתיי או הומניסטיי ,רצו לסייע למי שמזל שפר פחות ושאיפה לתיקו עוולות
חברתיות .בהקשר זה ראוי לציי כי החוקרי נחלקי ביניה בשאלת קיומו של אלטרואיז טהור
בפעילות ההתנדבותית ) .(Shure, 1991; Smith, 1981בניסיו ליישב את המחלוקת הציעה פירס להחלי
את המונח פעילות אלטרואיסטית בפעילות פרוחברתית ).(Pearce, 1993
קלארי ,סניידר וסטוקאס ) (Clary, Snyder, & Stukas, 1996ניסו להסביר את המניעי להתנדבות לפי
הגישה הפונקציונלית .לש כ ה פיתחו את הפונקציות שמופיעות בתורה הפונקציונאלית של כ ) Katz,
 ,(1960והצביעו על שש פונקציות שההתנדבות באה למלא :פונקציית הערכי ,פונקציית ההבנה ,פונקציית
הגדילה ,פונקציה הגנתית ,פונקציית קריירה )התנדבות לש צבירת ניסיו לקראת הקריירה המקצועית(
ופונקציה חברתית .מחקר בקרב מתנדבי לפעילות ע חולי איידס ) (Omoto & Snyder, 1993הראה כי
סוג הפונקציה שהאד ניסה למלא באמצעות ההתנדבות השפיעה על מידת מעורבותו בהתנדבות ועל
תחומי פעילותו .כ  ,למשל ,מתנדבי שהיו בעלי ציו גבוה יותר בפונקציית הגדילה התנדבו יותר לעבודה
ע החולי ,לעומת אחרי ,שהיו בעלי ציו גבוה יותר בפונקציה החברתית ,ופעלו פחות ע מוטבי
ההתנדבות.
נפתלי ) (1997שכלל ותיק את המודל במחקר שנער על עובדי סוציאליי מתנדבי בישראל .לסט
הפונקציות של קלרי ושות' ) (Clary & Al., 1996הוסי שלושה מניעי תעסוקתיי )גיוו והעשרה
מקצועיי ,פיצוי על תסכול מקצועי ,ומימוש מחויבות מקצועית( ומניע המתייחס לניצול שעות הפנאי.
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נפתלי מצא כי התנדבות איש המקצוע קשורה לזהותו המקצועית ,דר מניע זולתי הקשור ב"מימוש
מחויבותו המקצועית" של העובד הסוציאלי ,הכוללת צו ערכי לנהוג מתו אלטרואיז כלפי המוטב.
במסקנותיו ,הדגיש נפתלי את חשיבות זיהוי מניעיו וצרכיו המקצועיי הייחודיי של המתנדב איש
המקצוע ,וסיפוק .פנר ופינקלשטי ) (Penner & Finkelstein, 1998מצאו קשר חיובי בי הזמ המוקדש
להתנדבות ובי מילוי הפונקציה הערכית .מכא ,שכדאי לארגוני לשב מתנדבי בהתא למניעי שלה
 ,כדי להגדיל את מידת שביעות הרצו ואת ההתמדה.
מעבר למניעי להתנדבות באופ כללי ראוי להזכיר כי יש מניעי להצטרפות לארגו מסוי .פרס וליס
) (1975מנו שלושה מניעי להצטרפות לארגו :סיבות ערכיות )כמו הזדהות ע הארגו ועמדות התואמות
את אלו של הארגו( ,סיבות חברתיות )למשל ,הצטרפות לארגו בשל קשרי חברתיי והיכרות ע
מתנדבי אחרי שפועלי בו( וסיבות מצביות )קרבה פיזית לארגו והתנסות בחוויה דומה( .להשערה זו
נמצא אישוש במחקרי ).(Jenner, 1982; Wilson, 2000
קריירת ההתנדבות
בקריירת ההתנדבות אנו מתייחסי לכל מה שכלול במעגל החיי של מתנדבי בארגו :התמדה ,נשירה,
מחויבות ,הזדהות ארגונית ,שביעות רצו ,קשיי ותגמולי ,והשפעות הפעילות על המתנדבי ועל רווחת
חייה.
מחויבות והתמדה
יש לזכור כי מניעי להצטרפות לארגו אינ בהכרח אות המניעי שגורמי לה להתמיד בהתנדבות
) ,(Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Lammers, 1991ועל כ יש לאתר את האחרוני בנפרד .כנע
וקאסיו ) (Cnaan & Cascio, 1999הגדירו מחויבות כמורכבת ממספר השעות בשבוע שהמתנדבי
מקדישי לפעילות; אור זמ ההתנדבות; ורמת שביעות הרצו מהפעילות .מחויבות מוחלפת לא פע ע
התמדה ,ומתוארת כטווח הזמ שהמתנדב או המתנדבת מתכווני להישאר בארגו.
גורמי התמדה הקשורי בארגו
פרס וליס ) (1975מנו שורה של אמצעי שארגוני מתנדבי יכולי להשתמש בה כדי להגביר את
ההתמדה בקרב המתנדבי :הדרכה ,עידוד שוט ותקופתי ,הפעלת לח חברתי מסוי ,והצעת נתיבי
קידו.
הערכה והכרה :דריה ) (1999מצאה שהשקעת הארגו הייתה הגור הבולט ביותר לשיפור ההתמדה של
מתנדבי ,ובמיוחד הערכה והוקרה של הממונה את עבודת ההתנדבות וקבלת מכתב תודה .ג הערכת
תודה מצד מקבלי השירות נמצאה משפיעה על התמדה של מתנדבי )סלומוQureshi, Challis & ;1997 ,
.(Davis, 1983
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הדרכה ותמיכה :הכרת הארגו ,מטרותיו ומדיניותו סייעו למתנדבי להתמיד ).(Keyton et al., 1990
גדרו ) (1985מצא שהכנה לתפקיד וסוג התפקיד שנית למתנדבי השפיעו באופ מובהק על ההתמדה.
נוחות בלוח הזמני :גמישות מצד הארגו חשובה בשימור מתנדבי .נמצא שנוחות בלוח הזמני השפיעה
באופ מובהק על ההתמדה ).(Miller, Powell, & Seltzer, 1990
קידו והאצלת סמכויות :יש מתנדבי שמתענייני בהתנדבות כאמצעי לקידו הקריירה שלה
) (Wilson, 2000; Zakour, 1994או רואי בהתנדבות קריירה ) .(Hatch & Sherrott, 1983עבור אלה
ואלה ,יצירת מסלולי קידו בארגוני ההתנדבות יכולה לסייע בשימור.
גורמי התמדה הקשורי במתנדבי
ראשית ,יש חוקרי שתיארו את קיומה של "נטייה למחויבות" שיכולה להיות בעלת השפעה רבה על
המחויבות של יחיד לארגו ) .(Lee, Ashford, Walsh, & Mowday, 1992נטייה למחויבות הוגדרה
כמצבור של מאפייני אישיות וחוויות ,שהיחיד מביא עימו לארגו ,ושבאמצעות אמורה להתפתח מחויבות
רבה יותר לארגו.
נוס על כ ממצאי ממחקרי שנעשו בקרב מתנדבי מתארי את המחויבות שלה לארגו כמושפעת
מהגורמי האלה:
מאפייני סוציודמוגרפיי :נמצא קשר חיובי בי גיל להתמדה ושאנשי נשואי מתמידי יותר מרווקי
) .(Cnaan & Cascio, 1999; Miller et al., 1990הורי לילדי מתמידי יותר ) Wilson & Musick,
 .(1999אנשי בעלי השכלה גבוהה אינ רק נוטי להצטר להתנדבות ,אלא ג להתמיד בה ) Lammers,
.(1991; Wilson & Musick, 1999
ניסיו קוד :נמצא קשר חיובי בי ניסיו קוד בהתנדבות להתמדה )גדרו.(Lammers, 1991 ;1985 ,
מניעי להתנדבות :נמצא אמנ קשר חיובי בי מניעי אגואיסטיי דווקא ובי התמדה ,א רק כשנמצא
מענה למניעי אלה ) .(Rubin & Thorelli, 1984מחקר אחר )  (Qureshi et al.,1983מצא כי רק מחצית
מהמתנדבי שהשתתפו התמידו משו שהפעילות נתנה מענה למניעי שלה .דריה ) (1999לא מצאה
קשר בי מניעי להתמדה.
עמדות :תחושות של המתנדבי כי ה מועילי ושבלעדיה העבודה לא הייתה מתבצעת משפיעות על
ההתמדה )דריה .(Qureshi et al., 1983 ;1999 ,ג הזדהות ע הארגו ועמדות חיוביות כלפיו משפיעות
על ההתמדה ).(Qureshi et al., 1983; Miller et al., 1990
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הישגי בתפקיד :נמצא קשר חיובי בי ההישגי בעבודה להתמדה וכ בי התפקיד עצמו להתמדה )גדרו,
.(1985
שביעות רצו :דריה ) (1999מצאה ששביעות רצו של מתנדבי קשורה להתמדה ,במיוחד שביעות רצו
מאספקטי מסוימי בפעילות )מידת העצמאות ,מחיר אישי ,יחסי ע עובדי בשכר ,ויוקרה(.
נשירה
אומוטו וסניידר ) (Omoto & Snyder, 1993תיארו את מעגל החיי של המתנדב או המתנדבת ,עלפי
מודל שפיתחו ושכולל שלושה שלבי בתהלי ההתנדבותי :שלב טרופעילות ,שלב הפעילות ,וסיו
הפעילות והתחלה מחדש .כל שלב כזה משפיע באופ אחר על המתנדב עצמו ,על ארגו המתנדבי ועל
החברה בכלל .בשלב השלישי ביכולתו של המתנדב או המתנדבת להחליט א לעזוב או להתמיד .לטענת,
יש תחלופה שהיא בלתי נמנעת ,אבל ארגוני יכולי לצמצ את הנשירה על ידי התחשבות במניעי
הראשוני והמתמשכי של המתנדבי.
בלייק וג'פרסו ) (Blake & Jefferson, 1992ערכו סקר מקי בקרב מתנדבי פעילי ונושרי בבריטניה.
עיקר הנושרי ציינו כי לח משפחתי או בעיות בריאות גרמו לה לעזוב .שאר הגורמי היו :לח בעבודה,
עייפות ומעבר דירה.
מחקר איכותני שנער בישראל חקר את הנשירה וההתמדה של מתנדבות במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה
מינית )חסקילוונטל .(2001 ,מחקר זה מצא כי התמדה ונשירה נגרמות מסיבות שונות וכי גורמי הנשירה
מורכבי יותר משינוי בנסיבות החיי .התמדה נגרמה בעיקר על ידי תהלי סוציאליזציה ארגונית מוצלח
של המתנדבות ,מידת מחויבות גבוהה של המתנדבת למרכז ,וקשר חיובי שלה עימו )רמת הזדהות ורמת
הלימה גבוהות( .עיקר הגורמי שהשפיעו על נשירה היו תהלי סוציאליזציה פחות מוצלח ,אוס של
חוויות שליליות הכרוכות בפעילות ההתנדבות )טראומה משנית ,לחצי ודחק( לצד קושי לבקש תמיכה,
וכ תחושה כי העזיבה היא דבר לגיטימי.
שביעות רצו
גדרו ) (1983מצא ששביעות הרצו של המתנדבי נגרמת מנוחות בתפקיד ומהיעדר תסכולי .מוסטיי
 (Mostyn, 1983טענה ששביעות רצו נבעה מהתאמת התפקיד לציפיות המתנדבי לתגמולי .אצל בלייק
וג'פרסו ) (Blake & Jefferson, 1992נמצא שההיבטי בהתנדבות שגרמו לשביעות רצו מרבית היו
תחושה של המתנדבי שה מועילי ,ביטחו עצמי ביכולת כמתנדבי ולקוחות שמביעי הערכת תודה.
מחקר אחר ) (Field & Johnson, 1993בדק את מידת שביעות הרצו של מתנדבי הפועלי בהוספיס
בבריטניה .הגורמי השכיחי לשביעות הרצו היו הנאה מעבודה ,תחושת תגמול ,עזרה לאחרי ,אווירה
טובה וחברותית ,קשר ע מתנדבי אחרי וקשר ע חולי .שביעות רצו מהתנדבות נמצאה קשורה ג
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ע מוטיבציה לעבודה ,ע חיבה לאנשי ,ע מעורבות בארגו וע שביעות רצו כללית בחיי ) & Cnaan
.(Cascio, 1999
חוקרי מעטי בדקו באופ נפרד את הגורמי לחוסר שביעות רצו .בי אלו היו בלייק וג'פרסו & Blake
 ,(Jefferson, 1992שמצאו כי ההיבטי בעבודת המתנדבי בקו חירו שהביאו לידי חוסר שביעות רצו
היו תחושת איכשירות או איהתאמה של המתנדבי ,שיחות המנצלות את הקו לצרכי מיניי,
אדמיניסטרציה וניירת ,ניצול לרעה של השירות וחוסר מעקב אחרי הפנייה .מוסטיי )(Mostyn, 1983
הראתה שחוסר שביעות רצו נגר למתנדבי בעיקר בשל חוסר הערכה מצד הממוני ומייאוש .כשליש
מהמתנדבי המשתתפי היו חסרי שביעות רצו מהיבט כלשהו בהתנדבות.
קשיי הכרוכי בפעילות ההתנדבותית
תיאורית החליפי החברתי של בלאו ) (Blau, 1967תיארה את השאיפה של אד לאיזו .תגמולי
ההתנדבות שתוארו לעיל יכולי לסייע בשימור המתנדבי ,א זאת בתנאי שנשמר האיזו בי התגמולי
ובי המחיר שאד משל כשהוא פועל כמתנדב .בשביל לבדוק איזו זה יש להכיר ,כשלב ראשו ,את
הקשיי הניצבי בפני המתנדבי ,ואת המחיר שהפעילות ההתנדבותית גובה מה .המחיר הראשו שרוב
המתנדבי משלמי על פעילות הוא פיחות במשאב הזמ המוגבל .במחקר שנער בבריטניה על סיבות
הנשירה ) ,(Blake & Jefferson, 1992נמצא שאחוז גבוה של הנושרי ציי שהעבודה הייתה מחייבת יותר
ממה שציפו .רבי מה עזבו כי נוצרו לחצי בעבודה או במשפחה שההתנדבות התנגשה עימ .בקרב
מתנדבי בתחו האיידס שנחקרו ,נמצא הבדל ניכר בי נושרי ובי מתמידי מבחינת תפיסת המחיר
שההתנדבות גבתה מה .נושרי טענו שההתנדבות גזלה מה זמ רב מדיי ).(Omoto & Snyder, 1993
יש לזכור כי להתנדבות יכול להיות ג מחיר נפשי כבד ,שהשחיקה שתוארה לעיל הוא פ אחד בו.
התמודדות ע לקוחות תובעניי או ע מצבי קשי יכולה לעורר בקרב המתנדבי חרדות ופחדי
ולהשפיע על מצב הנפשי .לרמאברבנאל ) (1994חקרה את חוויית העומס הרגשי אצל תורני ער" .היא
מצאה ששיחות מסוימות מגבירות את רמת החרדה המצבית ואת רמת הדיכאו המצבי של התור ,א כי
יש למקצועיות של המתנדבי השפעה חיובית על הורדת החרדה והדיכאו .חסקילוונטל ) (2001מצאה כי
מתנדבות במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית שילמו לעתי מחיר נפשי גבוה – ה חוו טראומה משנית,
רמות דחק גבוהות ,דיכאו וייאוש.
השפעת ההתנדבות על המתנדבי
מעבר לתגמולי ולשביעות הרצו מצד אחד ולקשיי ולשחיקה מצד אחר ,יש השפעות נוספות של הפעילות
ההתנדבותית על המתנדב עצמו.
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מחקר שבח מתנדבי ביחידת הצלה הראה כי לפעילות ההתנדבותית היו מספר השפעות נפשיות על
המתנדבי :הפעילות סייעה לה להתגבר על טראומות מ העבר ,לרכוש תחושת עצמאות ,ולפתח שליטה
עצמית ויכולות ) .(Keating, Brown, & Standley, 1973ההתנדבות ג כרוכה לעתי בפיתוח כישורי
ומיומנויות חדשי ,ביוקרה ויחס חיובי יותר מ הסביבה ,בשיפור הדימוי העצמי ובסיפוק עצמי ) Lois,
.(1999
כל הנאמר לעיל מתאי לרעיו "תרפיית העוזר" שהועלה לראשונה על ידי פרנק ריזמ ).(Riessman, 1965
העיקרו מציע שבתהלי של סיוע בשירותי אנוש מגיש העזרה מפיק תועלת רבה ממת הסיוע ובעקבות
זאת מצבו יכול להשתפר .בתו המפגש האנושי שבו מתקיי תהלי של סיוע ,דווקא האד שלכאורה
פחות זקוק לסיוע ,האד שבא להציע את הסיוע ,הוא שבסופו של דבר זוכה פעמי רבות לסיוע רב יותר,
מעצ התהלי של מת העזרה .עובדה זו באה לידי ביטוי מלא בקבוצות לעזרהעצמית ,שה התארגנויות
וולונטריות של סובלי מבעיה משותפת שבה העזרה ההדדית ותרפיית העוזר נמצאי בבסיס תהליכי
השינוי שמציעות הקבוצות )רונאל .(1993 ,מבחינה פנומנולוגית נמצא שכשאד מגיש לרעהו סיוע ,אזי :א.
הוא חש בדרגה גדלה של כושר ביאישי; ב .הוא מרגיש תחושת שוויו בנתינה ובלקיחה; ג .מקבל
הגשמות אישיות רבות ער ; ד .זוכה להערכה חברתית מהנעזרי ).(Gartner & Riessman, 1977, 1984
הזדהות ארגונית והלימת אדארגו
הזדהות ארגונית היא פ מסוי של הזדהות קבוצתית ,שהוגדרה כ"תפיסה שאד הוא אחד ע הקבוצה
ומשתיי אליה ,תו שהוא הופ חלק מהצלחותיה וכשלונותיה") .(Ashforth & Mael, 1989, p. 34יש
מספר מקדמי להזדהות ארגונית :הדימוי החיצוני של הארגו ,גורמי ההנעה בתפקיד ,ומאפייני התפקיד
 .(Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth, 1998הזדהות ארגונית מורכבת משני מרכיבי עיקריי:
הראשו ,רמת ההזדהות של האד ע הארגו ,ערכיו ,תרבותו והאנשי האחרי הפועלי בתוכו; והשני,
רמת ההלימה או ההתאמה בי ערכיו של האד ,תפיסותיו ותרבותו ובי אלה של הארגו ) & Ashforth
.(Mael, 1989
סימו ,סטרומר וסטפנס ) (Simon, Strumer, & Steffens, 2000התייחסו במחקר לעניי ההזדהות
הארגונית .ה אמנ בחנו את ההתייחסות הקבוצתית של האד והשפעותיה על נכונותו של האד
להתנדב עבור קבוצת מוטבי ,אותה הוא תופס כשייכת לקבוצתפני או קבוצתחו ,א ה הראו כי
הזדהות גבוהה ע הארגו שבתוכו פועלי המתנדבי וע מטרותיו ,השפיעה על רצו להמשי ולפעול
בארגו ,השפעה שהייתה חזקה יותר מזו של ההזדהות הקבוצתית.
הלימת אדארגו הוגדרה כ"מידת ההלימה בי אד וארגו שמתרחשת כאשר :א .ישות אחת לפחות
מספקת את צרכיה של האחרת; ב .שתי הישויות חולקות מאפייני בסיסיי דומי; או ג .שניה".
) .(Kristof, 1996, p. 31 in Van Vianen, 2000הגדרה אחרת הרחיבה את ההתאמה מעבר לעניי
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הצרכי ,ג לעניי הערכי המשותפי" :הלימת אדארגו היא הלימה בי דפוסי של ערכי הארגו
ודפוסי של ערכי היחיד ,כאשר ערכי היחיד מוגדרי כמה שהיחיד מערי בארגו .לדוגמה ,עבודת צוות או
חדשנות" ).(Chatman, 1991, p.459
מהמחקר עולה כי אנשי שוני נמשכי לארגוני שוני ,עלפי מאפייני ארגוניי שמתאימי לה
)גודל הארגו ,רמת הבינאו של הארגו ,רמת השכר ,ורמת הביזור( ועלפי האישיות .לדוגמה ,אנשי בעלי
נטייה להתבוננות בעתיד ,נמשכו יותר לארגו בגודל בינוני עד גדול ,ביזורי ורבלאומי ) Lievens,
 .(Decaesteker, Coetsier, & Geirnaert, 2001להלימת אדארגו יכולות להיות ג השפעות חשובות.
טאריס ופג'י ) (Taris & Feij, 2001הראו כי ככל שהתקיימה הלימה גבוהה יותר בנושא ערכי בי האד
לארגו ,כ העובדי גילו שביעות רצו גבוהה יותר ,התלוננו פחות וביטאו פחות כוונה לעזוב.
אי עדיי מחקרי בתחו הלימת מתנדבארגו ,ואנו מקווי כי מחקר זה יוכל לענות על כ  .נוס על כ
אפשר להזכיר כי קיימת ג הזדהות תפקידית ) (role identityהמתארת את מידת ההזדהות של אד ע
התפקיד אותו הוא מבצע .הזדהות תפקידית נגזרת ממרכיבי האני שמתקשרי לתפקידי החברתיי
אות אנו ממלאי .אחד הגורמי בעלי ההשפעה הרבה ביותר על תפיסת האני של האד ,הוא הציפיות
החברתיות של אחרי משמעותיי ) .(significant othersדבר זה יכול להשפיע מאוד על כוונה להתנדב.
זהות תפקידית משפיעה על פיתוח כוונות להישאר בתפקיד ).(Grube & Piliavin, 2000
גרוב ופיליאבי ) (Grube & Piliavin, 2000חקרו את השפעת הזהות התפקידית על הרצו של מתנדבי
להתמיד בפעילות ההתנדבותית .ה ערכו מחקר מקי בקרב  1091מתנדבי באגודת למלחמה בסרט
בארה"ב .מחקר הראה כי המנבא הטוב ביותר לזהות תפקידית הוא הציפיות הנתפשות מאנשי אחרי,
וכ שזהות תפקידית היא הגור החשוב ביותר בניבוי כמות הזמ שמתנדבי נותני לארגו ובמניעת כוונת
עזיבה מצד המתנדבי.
התנדבות נוער והשפעותיה
בני נוער מתנדבי בעצמ ,ולעתי ה א מתנדבי למע בני נוער אחרי .התנדבות בני הנוער נחקרה
באר ובעול .לא נמצא הבדל בי מתנדבי מתבגרי ובי מתנדבי מבוגרי בכל הנוגע למניעי
ההתנדבות ) .(Schondel & Boehm, 2000הורי שמתנדבי בעצמ )(Raskoff & Sundeen, 1994
ותהליכי סוציאליזציה בגיל מוקד המחנכי את הנוער לפעילות פרוחברתית ) & (Janoski, Musick,
 Wilson, 1998ה בי הגורמי להתנדבות בני נוער .נמצא כי בעיקר בני נוער ממעמד חברתי גבוה יחסית,
נוטי יותר להתנדב – נגישות לכוח חברתי וקשרי חברתיי ה בי הגורמי המבדילי בי בני נוער
מתנדבי ובי בני נוער שאינ מתנדבי ).(Sundeen & Raskoff, 2000
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נמצא כי להתנדבות של בני נוער ,כמו להתנדבות מבוגרי ,יש השפעה חיובית על מוטבי ההתנדבות ,כמו ג
השפעה חיובית על בני הנוער המתנדבי ).(Schondel, Boehm, Rose, & Marlowe, 1995
ראשית ,נמצא כי להתנדבות הייתה השפעה חיובית על הצלחת בני הנוער בלימודי ,והיא סייעה בהפחתה
של בעיות התנהגות שונות .במחקר אור שנער כשנה בקרב בני נוער מתנדבי בארה"ב ,נמצא כי
ההתנדבות העלתה בקרב בני הנוער שהתנדבו את השאיפות להשכלה גבוהה ,את רמת הציוני ,את
הדימוי העצמי ואת ההנעה הפנימית לביצוע משימות המוטלות עליה ) & Johnson, Beebe, Moritmer,
 .(Snyder, 1998מחקר אור אחר ,שנער ב  237מרכזי שוני בארה"ב ,הראה כי התנדבות בני הנוער
תרמה להפחתה בכשלונות בלימודי ,להפחתה בהרחקה ובנשירה מביתהספר ולשיפור בציוני .לבני
הנוער המתנדבי היו פחות בעיות התנהגות ופחות הריונות בלתירצויי ,וחל שיפור בדימוי העצמי של בני
הנוער ובעמדות שלה כלפי החברה ).(Moore & Allen, 1996
להתנדבות בני הנוער הייתה ג השפעה רחבה יותר ולטווח ארו יותר .היא השפיעה על יחס לחברה
ולקהילה .בני נוער שעסקו בהתנדבות רכשו אחריות חברתית רבה יותר ,ידע רב יותר בנוגע לעצמ ובנוגע
לאחרי ,ה רכשו כישורי חדשי וגילו נכונות רבה יותר לקבל החלטות ).(Hamilton & Fenzel, 1988
מחקר שבדק דפוסי התנדבות בקרב  1404בני נוער )בגיל  (1712מצא שבני נוער רבי פעילי בקהילה,
ושיחס ע הקהילה מושפע לטובה באופ ניכר מהפעילות ההתנדבותית שלה ) Raskoff & Sundeen,
.(1994
ג בישראל נמצאו השפעות חיוביות להתנדבות בני הנוער .מחקר של מג ,בירנבוי ואילובי' ) Magen,
 (Birenbaum, & Ilovich, 1992בח את השפעתה של ההתנדבות על בני נוער משכונות מצוקה בישראל,
על שאיפות החיי של הנוער ועל החוויות החיוביות שצברו .בני נוער שהתנדבו כשנה לפחות היו בעלי
תחושת לכידות חברתית רבה יותר ,בעלי רצו עז יותר למחויבות חברתית ובעלי יכולת גבוהה יותר לחוות
חוויות חיוביות .מחקר אחר שנער בישראל ,ושתיאר תכנית התנדבות של בני נוער בבתיחולי לחולי נפש,
הראה כי לתכנית היו השפעות חיוביות על החולי ועל הצוות ,א היא ג העניקה חוויית למידה בעלת
משמעות לנוער ) .(Schlosberg, 1991מחקר ,שבח  415בני נוער קיבוצניקי שעסקו בפעילות התנדבותית
לפני הצבא ,טע כי ההתנדבות השפיעה על עמדות הנוער כ שנטו לעבר עמדות חברתיות יותר ,א כי ג
לפחות קונפורמיות )אברהמי ודר.(1995 ,
השפעה חיובית נמצאה ג על בני נוער בעלי מוגבלויות שהתנדבו .מחקר שבח את ההתנדבות של בני נוער
בעלי מוגבלויות שונות ) ,(Roker, Player, & Coleman, 1998הראה כי להתנדבות הייתה השפעה חיובית
מעצימה על בני הנוער .מחקר זה ציי כי בני נוער לקויי למידה התקשו להבחי בי התנדבות ובי עבודה.
 .2אשפוז פסיכיאטרי של בני נוער
77

הדאגה להתפתחות תקינה של הילדי ,למת יציבות וקשרי רגשיי מספקי ,ולהשתלבות מועילה
בחברה מוטלת באופ טבעי על ההורי .במקרי שבה קיימת הזנחה הורית ,מצבי חולי קשי ,או
התנהגות אנטי חברתית וניתוק חברתי חמורי ,ה מוצאי לעתי מחיק משפחת לטיפול חו ביתי,
למסגרת פנימייתית ,אשפוזית או למסגרות תיקו .המטרה העיקרית של השמה חו ביתית היא לספק
חלופת טיפול מתאימה שתבטיח את הרווחה הנפשית של ילדי אלו )בנבנישתי ושי.(2003 ,
משפחה המביאה נער או נערה לאשפוז פסיכיאטרי ,נקלעת למשבר חמור ,לעתי א בתחושת קטסטרופה.
הסטיגמה הכרוכה באשפוז פסיכיאטרי מעוררת תחושות של ריחוק ורתיעה ,פחד ודחייה ,רגשות ניתוק
ופחד ההרחקה ,בקרב כל בני המשפחה ,ובקרב הסביבה החברתית.
במחצית השנייה של המאה העשרי חלו שינויי מהותיי בתפיסה הטיפולית בחולי נפש בכלל ,ובילדי
ובני נוער בפרט .בהדרגה נוצר שילוב בי הטיפול במחלה ,בפתולוגיה ,ובי הבנת צמיחתה מתהליכי
התפתחותיי רגילי )רוזנטל .(1987 ,נוס על כ נמשכה תנופת ההתפתחות של הטיפול הישיר בחולה
ובחולי ,ובמקביל החלו להיחקר התהליכי השגרתיי היוצרי את החולי; נעשו ניסיונות איתור ומניעה,
והחלו להתפתח מנגנוני להחזרת החולה ,או הנכה ,לחברה ,והתפתחה המודעות ,שעל החברה לקלוט את
החולה בתוכה ולהסתגל למהל

מבריאות לחולי ומחולי לבריאות חלקית ,או נכות .בתי החולי

הפסיכיאטריי היו בעבר אחת המסגרות הטיפוליות ,שייצגו תפיסה דיכוטומית זו בי בריא לחולה .כיו
ה מפתחי גישה אינטגרטיבית של איתור ומניעה ,טיפול מרפאתי ,אשפוז ושיקו קהילתי.
חולי נפשי ובדידות חברתית
נפגע הנפש ,ובמיוחד חולה הסכיזופרניה מתואר לעתי כגבולי ,מבודד חברתית ,מוגבל מבחינה תעסוקתית
ותלותי באופ מופרז .הוא חסר ביטחו עצמי ,מתקשה ביצירת קשרי חברתיי וחסר כוחות אגו ,במוב
של קושי לשאת לחצי במצבי משבר .יש לו מגוו מוגבל של טכניקות לפתרו בעיות והוא מגלה
סימפטומי פסיכיאטריי חריפי אפילו במצבי לח קלי .הליקוי הוא בתפקוד וברגש ,והוא גור לכ
שהחולה נחלש בתפקודו .עליו להסתדר ע מחלה מאיימת וע חברה תובענית ,וכדי לשרוד הוא נכנס
למצב פסיכוטי או מוצא דר לתפקד באופ מינימלי לפי יכולתו )פינאלי.(1991 ,
החולה המאושפז משדר לרוב חוסר אוני ,תלות ודלות כוחות .קיימת אצלו ירידה ניכרת ברצייה
והמוטיבציה .חולה ע ליקוי פוסט פסיכוטי מאופיי בחשיבה שטחית ,בחוסר שאיפות ורצו להתקד
ובהתייחסות מעטה לעול החיצוני.
הפרעות הסתגלות ומחלות נפש בקרב מתבגרי
הפרעות הסתגלות ומצבי פתולוגיי של מתבגרי מחקרי אפידימולוגי ) Brunstetter & Silver,
 (1985מראי כי כ  10 %מהמתבגרי מפגיני קשיי הסתגלות .במצבי אלה התמונות הקליניות ה בדר
כלל רגרסיביות וסוערות הנחוות כחרדה ,דיכאו ,הפרעות בשינה ואכילה ,שינויי פתאומיי בביטוי
השתייכות להורי ,הפרעות פסיכוסומטיות או התנהגות אימפולסיבית .תופעות אלה ה בבחינת מדד
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לעוצמת הנסיגה של המתבגר מול לחצי פנימיי וחיצוניי .בדר כלל נעלמות התופעות ע הירידה במצב
הלח .מצב רגרסיבי מתמש נות מקו להניח קיו הפרעה חמורה יותר.
פסיפתולוגיה רצינית ,א אכ עומדת להתפתח כזו ,תלויה ברמות הארגו האישיות ,הקודמות לשלב
ההתבגרות .כניסה לשלבי הטרוהתבגרות וההתבגרות ,הכרוכה בבעיות של זהות ואוטונומיה ,עלולה
להיות הרסנית ,א רמת ארגו האישיות נמוכה .במקרי אלה ,קרוב לודאי שהמתבגר לא השיג
דפרנציאציה – אינדווידואציה וקביעות אובייקט שמאפשרי יכולת פרידה ותחושת אובד לאובייקט
אהוב.
בקרב מתבגרי המגיעי לאשפוז במחלקות נוער ) (Brunstetter & Silver, 1985נמצא ,כי רק כשליש
מהמאושפזי סובלי ממחלת הסכיזופרניה ואינ מהווי קושי אבחנתי .אצל בני נוער אלה יהיו הפרעות
בחשיבה ,אינהדוניה ,מצבי תלות אופייניי ,ליקוי ביכולת )בקומפיטנטיות( ותחושה שברירית בתפיסה
העצמית .בכשני שליש מהמתבגרי הסכיזופרני תופיע תמונה קלינית של הפרעות קשות בהסתגלות,
הפרעות אישיות המלוות מדי פע בפע באפיזודות פסיכוטיות .ככלל ,מייצגת קבוצה זו דפוס חיי של
ליקוי בהתפתחות וקיבעו .בקרב האוכלוסיות המאושפזות האחרות אפשר לאפיי מגוו רחב של הפרעות
אישיות ובכלל )א( דפוסי פאראנואידי ,סיזואידיות והפרעות גבוליות; )ב( מופנמות קיצונית ,נרציסטיות
והיסטריה ,דפוסי תלות או התנהגות כפייתית; )ג( דפוסי סוציופתי ואנטי סוציאלי .נוס על כ יש בני
נוער הסובלי מנוירוזות חריפות כמו חרדה ,דיכאו ,פוביות ,סימפטומי קונברסיביי והפרעות אכילה
קשות.
מחלקות נוער בבתי חולי פסיכיאטריי
מחלקת אשפוז לנוער ככלל )והמחלקה שבה נער הפרויקט( ,מתפקדת כיחידה נפרדת ועצמאית בבית
החולי ומופרדת פיזית ממחלקות של חולי נפש מבוגרי .המחלקה מאורגנת לטיפול מתאי במתבגרי.
יש בה מנהל מחלקה ,צוות פסיכיאטרי ,פסיכולוגי קליניי ,עובדי סוציאלי ,מרפאות בעיסוק,
בתנועה ובמוסיקה ,מורות ,מדרי חברתי ,צוות סיעודי ,מזכירה וכוח עזר .במחלקות מאושפזי בדר כלל
כ  30מתבגרי בכל עת.
יתר על כ ,קיימת חשיבות רבה ליצירת אווירה קהילתית ומערכת יחסי הדדיי ברורי – יחסי שוויו
ויחסי סמכות והנהגה ,כדי לאפשר תחילת תהליכי טיפוליי וחוויה מתקנת )רוזנטל.(1987 ,
היחידה הקהילתית המחלקת האשפוז לנוער מאורגנת במושגי של נקודות מפגש קבוצתיות ,שנועדו
ליצור:
.1

סביבה שתתייחס בהבנה ובקבלה למאבקי התפתחותיי נורמלי של המתבגר;

.2

אווירה שתביא לידי אינטראקציה מרבית בי הצוות למתבגר המטופל;

.3

אינטראקציה מרבית בי הדרגי השוני בצוות.
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יצירת סביבה אופטימלית לטיפול המתבגרי חולי הנפש חייבת להתבסס על מודל בעל שלושה עקרונות
בסיסיי:
): (Looney & Blotoky & Carson & Gusset, 1980
.1

המתבגר נוטה לבטא באופ גופני ) (acting outקונפליקטי וצרכי ,וזאת באמצעות התנהגות
בעייתית.

.2

משפחת המתבגר עלולה להיות משפחה בעלת בעיות חמורות.

.3

למתבגר צרכי התפתחותיי בכלל ,וצרכי לפיתוח מיומנויות חברתיות בפרט.

מטרת הטיפול במתבגרי במסגרת האשפוז היא להעלות את רמת הבשלות והאוטונומיה .אפשר להשיג
מטרה זו באמצעות שינוי ביחסי הביאישיי ,הפנמה של יכולת שליטה וארגו במצבי חיצוניי ופתרו
הקונפליקטי המופנמי ).(Fineberg, Sowards & Kettlewell, 1980
יחסי ממשיי נוצרי על ידי הצוות כולו .היחסי ,שבי אנשי הצוות ובי עצמ ,חשובי לא פחות
מהיחסי בי המטפלי למתבגר .המתבגר משלי קונפליקטי משפחתיי על הצוות ,ולכ דרושות לו
אינטראקציות בריאות בי אנשי הצוות ובי עצמ ובינ למתבגר ,כדי לאפשר עיבוד מחדש של יחסי בי
– אישיי.
יחסי תקיני בי אנשי הצוות ובי עצמ ובינ למתבגר יכולי להוות מודל אגו נוס להזדהות ,ובכ
לעזור למתבגר להפני שינויי .שליטה חיצונית ומבנית בסביבה הטיפולית ,המלווה בכללי ובציפיות
מוגדרי היטב ,מאפשרת ניסיונות חוזרי ונשני של בחינת גבולות .בחינת הגבולות מסייעת לארגו
עולמו החיצוני והפנימי של המתבגר.
שלבי טיפול
מרבית תוכניות האשפוז למתבגרות מנסות לשנות סימפטומי התנהגותיי לביטוייו הישירי של
הקונפליקט העומד מאחוריה .אפשר לחלק את תוכנית האשפוז לשלושה שלבי טיפוליי:
שלב ההתנגדות :מאופיי ב  acting outכהגנה מפני פחדי נטישה ,בלווי דיכאו וזע .הטכניקה הטיפולית
העיקרית בשלב זה היא חתימת גבולות ברורי ,עימות שמאפשרת את הפסקת ההתגוננות ותחילת דר
ביטוי מועילה ואמינה.
שלב העיבוד :נפתח בירידת ה  .acting outזו תקופה רגרסיבית ודיכאונית ,הקשורה באבל על הפנמות
ישנות .בשלב זה הכלי העיקרי הוא מילולי ואינטרפרטטיבי.
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שלב הפרידה :מתפתחת חרדה מפני הפרידה מהצוות וממסגרת בית החולי .המתבגרי עושי acting
 outכדי "להזמי" מער גבולות ולהבטיח תלות .מטרת השלב לסייע למטופל להבחי בי הפרידה לנטישה.
שחרור הביתה או השמה מחו לבית ה סיו התהלי .
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נספח ב' :תוכנית הכשרה – פרוייקט "מבדידות לשייכות "
מפגש

אוריינטציה

ראשו
 1שעה

"מבדידות לשייכות"– עבר ,הווה ,הכרות ע התוכנית ההתנדבותית ,ע
ה"מרכז הישראלי להתנדבות נוער"וע רכזת התוכנית ,האחות האחראית
והרכזת המלווה מטע ה"מרכז הישראלי להתנדבות נוער".
משחקי הכרות ,הגדרת חוזה פעילות

 1.5שעה

"מדוע אני מתנדב? בבריאות הנפש?"בירור המניעי להתנדבות ע נוער פגוע
נפש ,הבנת וחידוד השאלה "מדוע להתנדב ע נוער פגוע נפש"? חיבורי פנימיי
– אישיי .סדנת חוויתית +דיו

 1שעה

התמודדות ע מצבי לח סדנא חוויותית

 1שעה

"הכרונולוגיה של השיגעו"– סדנא חווייתית ,אסוצאטיבית בנושא מחלות נפש,
הגדרות היסטוריות למחלות נפש ,תפיסות עכשוויות  יחסיות ,פערי
תרבותיי ,נזילות ההגדרה/יחסיות ההגדרה.

 0.5שעה

סיכו האורינטציה

מפגש שני

בריאות הנפש

 1.5שעה

"מעני בקהילה לנוער מתמודד" הוסטלי ,מוועדוני ,מה הקושי ביציאה
לממסגרת אשפוזית לקהילה – נידוי ובדידות חברתית

 0,5שעה

הכנה לסרט

 2שעה

"נפלאות התבונה"

 0.75שעה

דיו

 0.5שעה

סיכו

מפגש

היכרות ע המחלקה

שלישי
 1.5שעה

"המרכז לבריאות הנפש נס ציונה ומחלקת הנוער" הכרות ע המרכז לבריאות
הנפש  נס ציונה ,ההבדל בי בית חולי כללי לבית חולי לחולי נפש ,יחידת
טיפולית ויחידה שיקומית ,תאור אוכלוסיית היעד ,תיאור ערכי ביה"ח ,תאור
השירותי שבי"ח נות .מהי בריאות נפשית ומה מחלות נפש.
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 2שעה

הכרות ע הצוות הטיפולי במחלקה :המטרה היא להסביר לבני נוער על דרכי
הטיפול ,כיצד כל שיטת טיפול מסייעת לנוער ,השקפות עול טיפוליות ,תהליכי
אבחו תפקודי/שיקומי .הקניית ידע וכלי .תרפיה במוסיקה – מפגש חוויתי,
התנסותי ,מרפא בעיסוק ,עובד סוציאלי ,פסיכולוג

 1.5שעה

"לפגוש את האד מאחורי התווית" סדנא חווייתית – בדיקת דעות קדומות,
עמדות כלפי נוער פגוע נפש.

 0.5שעה

תרגילי של עוזר נעזר ,נתינה וקבלה

מפגש

אני והפעילות ההתנדבותית

רביעי
 1שעה

השפעות נלוות של מתנדבי על בריאות הנפש – מה מעגלי השפעה? בית
החולי ,הנער המתנדב ,הקהילה .אני כסוכ חברתי ,הנער המטופל ,המשפחות
של בני הנוער .הובלה לשינוי במערכת הממוסדת.

 2שעה

תקשורת בי אישית – סדנאות חווייתיות ,הענקת כלי לתקשורת בונה
ומחזקת.
נושאי כגו :אמפטיה מול הזדהות ,שרות מול התנשאות ,יכולת ורצו לתת
מיומנויות יצירת קשר ראשוני
סגנונות תקשורת

 1שעה

אמנת המתנדב – בניית חוזה עבודה התנדבותית
גבולות העבודה – ההתנדבותית חיצוני  /פנימי
גבולות הצוות הטיפולי ,הרכז ,הנוער….
אתיקה ,שמירת סודיות

 1.5שעה

"ארגז כלי" הציוד המנטלי אותו אני נושא לקראת המפגש ,ע מה אני בא,
אילו חששות ,מה מפחיד ,מה יחזק כנער וכמתנדב? ציפיות שלי מההתנדבות ע
נוער פגוע נפש

 0.5שעה

סיכו ההכשרה
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נספח ג' שאלוני המחקר
שאלו שלב א'
הנחיות


יש לסמ עיגול מסביב למספר המסמל את תשובת  .אלא א נאמר אחרת ,יש לסמ עיגול סביב
תשובה אחת בלבד.


1.0

רצוי לקרוא את השאלה על כל סעיפיה עד הסו ,לפני החלטת על התשובה המתאימה עבור
השאלו הוא אנונימי לחלוטי א על מנת שנוכל לחזור אלי שנית במש השנה בשאלו נוס
חשוב מאד שתציי/י כא את  4הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות של ,כ שנוכל
"לשד" את השאלוני__ __ __ __ :

חלק א' :פרטי רקע אישיי:
1

זכר

2.0

מגדר:

2

נקבה

3.0

שנת לידה:

4.0

אמונה דתית:

5.0

לומד/ת בכיתה:

6.0

מבחינה לימודית אני 1

__ __ __ __
1

חילוני/חילונית

2

מסורתי/מסורתית

3

דתי/ה

4

התיחסות אחרת )פרט/י(

1

כתה י'

2

כתה י"א

3

כתה י"ב

______________
______________

תלמיד/ה

7.0

אני לומד/ת במגמה:

חלש/חלשה מאד

2

חלש/ה

3

בינוני/ת

4

טוב/ה

5

מצטיי/ת

1

___________________
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8.0

על בית הורי:

9.0

אחי ואחיות

1

הורי נשואי וגרי בבית

2

הורי גרושי ואני גר ע :

אמי בלבד

3

אבי בלבד

4

ע אחד מהורי וב זוג
חדש שלה

5

אחד מהורי נפטר

6

אחר )אנא פרט/י(:

1

מספר האחי והאחיות
שלי הוא )לא כולל אותי(

)א יש יותר מחמשה 2

אני הילד/ה הבכור/ה

ילדי במשפחה תאר/י 3
באיזה מקו את/ה 4

אני הילד/ה אמצעי/ת 1
אני הילד/ה אמצעי/ת 2

5

אני הילד/ה אמצעי/ת 3

6

אני הילד/ה הצעיר/ה

ביחס לבכור/ה(

10.0

אר לידה של אבי:

_______________

11.0

אר לידה של אימ:

_______________

12.0

אר לידה של:

_______________

13.0

שנת העליה )א אינו

_________________

יליד האר( של אבי
14.0

שנת העליה )א איננה

________________

ילידת האר( של אימ
15.0

_______________

שנת עליה של א
אינ יליד/ת האר

16.0

מקצוע/תעסוקה

של

_________________

אבי:
17.0

מקצוע/תעסוקה

של

_________________

אמי:
85

______________

______________

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

להערכת ,מצבכ

1

מצויי

הכלכלי בבית הוא:

2

טוב

3

בינוני

4

קשה

5

קשה מאד

הא לפני ההתנדבות הנוכחית עסקת בהתנדבות?
1

לא

2

כ

3

במש __ __ חודשי ,

4

בארגו/במסגרת ____________________ :

__ __ שני

הא אתה פעיל/ה בתנועת נוער?
1

לא

2

כ

3

במש __ __ חודשי,

4

בארגו/במסגרת ____________________ :

__ __ שני

כיצד הצטרפת להתנדבות בבית החולי?
1

לבד

2

ע עוד חבר )חברי/ות(

פעילות פנאי ותחביבי:
התחביבי הכי פעלי שלי
ה:
1

_________________________ ואני משקיע/ה
בו________ שעות בשבוע בממוצע

2

_________________________ ואני משקיע/ה
בו________ שעות בשבוע בממוצע

3

_________________________ ואני משקיע/ה
בו________ שעות בשבוע בממוצע
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23.0

1

אבי מעורב בפעילות

במש __________ שעות בשבוע בממוצע

התנדבותית:
24.0

1

אמי מעורבת בפעילות

במש _________ שעות בשבוע בממוצע

התנדבותית:
25.0

1

אחי מעורב/ת/י

במש _________ שעות בשבוע בממוצע

בפעילות התנדבותית:
אני מרגיש/ה שאני:

26.0

1

מאד מאד מקובל/ת חברתית

2

מקובל/ת חברתית

4

לא מי יודע מה מקובל/ת חברתית

4

לא מקובל/ת חברתית

27.0
כלל לא
השפיעה
על החלטתי
להתנדב

לא כל כ
השפיעה על
החלטתי
להתנדב

השפיעה
במידה
מועטה על
החלטתי
להתנדב

השפיעה
במידה
מסוימת על
החלטתי
להתנדב

השפיעה
במידה רבה
על החלטתי
להתנדב

השפיעה
במידה רבה
מאוד על
החלטתי
להתנדב

1

2

3

4

5

6

 .1א אני לא אתנדב ,אולי לא יהיה מי
שיבצע את העבודה בבית החולי
 .2לא היה לי משהו יותר טוב לעשות ע
הזמ שברשותי
 .3חשתי בדידות ולכ אני מתנדב/ת
 .4אני מעוני/ת להכיר טוב יותר את
נושא בריאות הנפש
 .5רציתי להרחיב אופקי ולכ אני
מתנדב/ת
 .6זו מצווה להתנדב
 .7זה נחשב יוקרתי לקחת חלק בפעילות
התנדבותית זו
 .8ההתנדבות בבית החולי מעניקה
פעילות מאתגרת

הייתה
בעלת
השפעה
מירבית על
החלטתי
להתנדב

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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 .9רוב האנשי בסביבתי הקרובה
מתנדבי
 .10סיוע לאנשי שזקוקי לעזרה ,משפר
את הגישה שלי לחיי
 .11התנדבות יוצרת חברה טובה יותר
 .12התנדבות היא הזדמנות לתק עוולות
חברתיות
 .13התנדבות היא הזדמנות לפתח קשרי
חברתיי
 .14התנדבות היא הזדמנות להשיב לחברה
על מזלי הטוב
 .15ההתנדבות מהווה גיוו בפעילות
השבועית שלי
 .16זהו נסיו חינוכי מצוי עבורי
 .17חשוב במיוחד לסייע לבני נוער
המצויי במצוקה קשה מאד
 .18אני מתנדב/ת משו שחברי שלי
מתנדבי

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

 .19בשעה שאני מרגיש/ה גרוע ,ההתנדבות
מסייעת לי להשכיח את מצוקותיי
 .20קבוצת האנשי שאני אמור/ה לסייע
לה בהתנדבותי חשובה לי

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

 .21באמצעות ההתנדבות אני יכול/ה
ללמוד יותר על הנושא שלמענו אני

1

2

3

4

5

6

7

מתנדב/ת
 .22אני חש/ה חמלה כלפי אנשי נזקקי

1

2

3

4

5

6

7

 .23קיבלתי חינו להתנדבות בבית

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

 .24התנדבות מסייעת לי בהתמודדות ע
בעיותיי האישיות
 .25אני יכול/ה לעשות משהוא למע מטרה
שהיא חשובה בעיני

1

2
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3

4

5

6

7

 .26ההתנדבות ממלאת לי את זמ הפנאי
 .27כל אד צרי ג להתנדב למע הזולת
או למע נושאי חברתיי
 .28התנדבות מעניקה לי תחושת חשיבות
 .29איכפת לי מאלה שהינ פחות ברי מזל
ממני

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

 28.0באיזו מידה את/ה חש/ה כי פעילות ההתנדבותית תסייע לבני הנוער
המאושפזי?
1

במידה רבה

2

במידה מסוימת

3

לא כל כ

4

בכלל לא

 29.0כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מתייחסת לעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
1

גאי בי מאוד

2

נראה לה שההתנדבות חשובה

3

ה אדישי

4

ה יודעי א מזלזלי )לדעת ההתנדבות
אינה חשובה(

5

ה אינ יודעי

6

אחר_______________ :

 30.0כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מושפעת מהעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
1

חלק מה התחילו לפעול כמתנדבי

2

חלק מה הביעו רצו להתנדב

3

חלק מה החליטו לתרו כס/ציוד
לארגוני דומי

4

הדבר העלה את המודעות שלה לנושא
הילדי ובני נוער במצבי סיכו ומצוקה

5

אחר________________ :

6

הסביבה לא הושפעה כלל מעובדת היותי
מתנדב/ת
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31.0

מטרות ההתנדבות התוכנית ה
לפי דעתי:

1

לשפר את איכות החיי של בני
הנוער בעת אישפוז:

2

מסכי/ה
מאד

1

מסכי/ה

מסכי/ה
באופ
חלקי
בלבד

לא
מסכי/ה

מאד לא
מסכי/ה

2

3

4

5

להראות לבני הנוער שה עדי
יכולי לקיי קשרי חברתיי ע

2

1

3

4

5

בני נוער שמחו למחלקה:
3

לסייע לי להפו למתנדב/ת פעילה
בחברה הישראלית:

4

2

1

3

4

5

לפתח אצלי רגישות וסובלנות לפני
נוער המאושפזי במחלקות

2

1

3

4

5

פסיכיאטריות:
5

לשפר את התדמית הציבורית של
אנשי מאושפזי:

6

להקל על צוות בית החולי
בעבודתו:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

תודתנו והערכתנו על עזרת!
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שאלו לבני נוער מתנדבי בתוכנית "מבדידות לשייכות "
)שאלו מס' (2
הוראות למילוי השאלו
יש לסמ עיגול מסביב למספר המסמל את תשובת  .אלא א נאמר אחרת ,יש לסמ עיגול סביב תשובה
אחת בלבד.
רצוי לקרוא את השאלה על כל סעיפיה עד הסו ,לפני החלטת על התשובה המתאימה עבור .
ע תחילת התנדבות במחלקה בנס ציונה ,לפני כחצי שנה ,מילאת שאלו בנושא התנדבות .זהו החלק
השני של השאלו .על מנת שנוכל לקשר את השאלו הנוכחי לשאלו הראשו נבקש לציי את ארבעת
הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות של_ _ _ _ .
חלק ה' :תוצאות ההתנדבות:
1.0

2.0

באיזו מידה חשת כי ההכנה המוקדמת סייעה ל בפעילות ההתנדבותית?
1

כלל וכלל לא סייעה

2

סייעה במידה מועטה ביותר

3

סייעה במידה מועטה

4

סייעה במידה מסוימת

5

סייעה במידה רבה

6

סייעה במידה רבה מאד

הא הייתה ל אפשרות לבחור איזה תפקיד למלא במחלקה בבית החולי?
1

לא הייתה שו אפשרות לבחירה.

2

בחרתי מראש להתנדב במקו זה כי רציתי לעסוק בתפקיד המסוי
בו אני עוסק/ת

3
3.0

4.0

הציעו לי מספר אפשרויות ואני בחרתי מה את תפקידי זה

באיזו מידה את/ה חש/ה כי פעילות ההתנדבותית תורמת לבני הנוער המאושפזי?
1

במידה רבה

2

במידה מסוימת

3

לא כל כ

4

בכלל לא

הא יש תפקיד אחר שהיית ה לעשות במקו מה שאת/ה עושה כיו?
1

לא

2

כ_________________ )פרט/י איזה תפקיד((
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5.0

באיזו מידה ,לדעת ,היה התפקיד אותו את/ה ממלא/ת מבוצע טוב יותר ,לו הייתה
מבוצע על ידי מדרי בשכר?

6.0

1

במידה רבה

2

במידה מסוימת

3

לא כל כ

4

בכלל לא

באיזו מידה הינ מערי/ה ,שהמשימה ההתנדבותית של לא הייתה מתבצעת
אלמלא היית מבצע/ת אותה בעצמ?

7.0

1

במידה רבה

2

במידה מסוימת

3

לא כל כ

4

בכלל לא

הא היית ממלי/ה לחברי להצטר כמתנדבי לתוכנית?
1

כלל לא

2

לא כל כ

3

במידה מועטה

4

במידה מסוימת

5

במידה רבה

6

במידה רבה מאד
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חלק ו :ניהול ההתנדבות:
1.0

כמה זמ לוקח ל להגיע למקו הפעילות? __________דקות בממוצע

2.0

הא יש ל בעיות בהגעה למקו ההתנדבות?
1

לא

2

כ ,פרט אילו בעיות:
1
2
3

3.0

ש הרכזת המלווה אות ______________________:

4.0

באיזו תדירות )בממוצע( את/ה נפגש/ת ע רכזת התוכנית לפגישה אישית?

5.0

1

פע בשבוע או יותר

2

פע בשבועיי

3

פע בחודש

4

פחות מפע בחודש

5

איני נפגש/ת איתה כלל

באילו נושאי בקשת ייעו/עזרה מהרכזת בחודשי ההתנדבות הראשוני:
1
2
3
4

6.0

7.0

באיזו מידה ההדרכה נתנה ל תשובות על השאלות/הבעיות של?
1

במידה רבה מאוד

2

במידה רבה

3

במידה בינונית

4

בכלל לא

באיזו מידה הגעת להשתלמויות שהתקיימו לכלל בני הנוער המתנדבי?
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1

במידה רבה מאוד

2

במידה רבה

3

במידה בינונית

4

בכלל לא

 8.0הא בדר כלל הרכזת) :יש לענות לכל הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה רבה

במידה
מסוימת
4

5

במידה רבה
מאוד
6

א .מתייחסת אלי כאל חברה להתנדבות

1

2

3

4

5

6

ב .מעודדת אותי ותומכת בי

1

2

3

4

5

6

ג .מוכנה לשמוע לדעתי ומתחשבת בי

1

2

3

4

5

6

ד .מעריכה את העובדה שאני מתנדבת

1

2

3

4

5

6

ה .עוזרת לי לפתור בעיות שוטפות בהתנדבותי

1

2

3

4

5

6

ו .מארגנת היטב את התנדבותי

1

2

3

4

5

6

ז .מספקת לי משוב על ביצועי

1

2

3

4

5

6

ח .אני יכול/ה ללמוד ממנה/ו דברי חדשי

1

2

3

4

5

6

ט .מציגה לפניי את התמונה הכוללת של
1

2

3

4

5

6

הפעילות
י .מותחת עלי ביקורת

1

2

3

4

5

6

יא .מראה לי כיצד נית לשפר את התנדבותי

1

2

3

4

5

6

9.0

באילו מילי היית מתארת את רכז/ת ההתנדבות עימו/ה את/ה עובד/ת? )נית להקי
יותר מתשובה אחת(:
1

מנהל/ת

2

מנהיג/ה

3

ידיד/ה

4

חבר/ה

5

איש/אשת מקצוע

6

אחר ________________:(1

7

אחר)_______________ :(2

 10.0איזה סוג קשר יש ל ע מתנדבי אחרי )מתנדבי בני נוער
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ומתנדבי בוגרי( במחלקה? )יש לציי את כל התשובות הנכונות
לגבי(:
1

פעילי יחד בהתנדבות

2

נפגשי בפגישות להדרכה קבוצתית

3

נפגשי

בפעילות

חברתית

מאורגנת

עבור

המתנדבי
4

נפגשי בצורה לא פורמאלית מחו לפעילות
ההתנדבותית

5

חלק מהמתנדבי האחרי הינ חברי הקרובי

6

אי לי שו קשר ע מתנדבי אחרי

7

אני מסוכס /ת ע חלק מהמתנדבי האחרי

8

אחר_________________ :

 11.0עד כמה את/ה חש/ה חלק מקבוצת המתנדבי בנס ציונה?
1

במידה רבה מאוד

2

במידה רבה

3

במידה מסוימת

4

כלל לא
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חלק ז :שביעות רצו:
 1.0באופ כללי באיזו מידה את/ה מרוצה מעבודת כמתנדב/ת?

2.0

1

בכלל לא מרוצה

2

לא מרוצה

3

מרוצה

4

מרוצה מאוד

באיזו מידה פעילות ההתנדבותית חשובה ל?
1

היא חשובה לי מאוד )בי הדברי החשובי בחיי(

2

היא חשובה לי במידה רבה )א ישנ דברי חשובי ממנה(

3

היא חשובה במידה מסוימת

4

היא אינה חשובה בעיני

 3.0להל רשימת תגמולי שמתנדבי מקבלי לפעמי במסגרת התנדבות .אילו תגמולי את/ה
מרגיש/ה שאת/ה מקבל/ת במסגרת פעילות ההתנדבותית? )יש לענות על כל הפריטי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה רבה

במידה
מסוימת
4

5

במידה רבה
מאוד
6

רכישת ידע וניסיו בנושאי הקשורי למצוקה
1

2

3

4

5

6

נפשית
.1

הרגשה שאני מועיל/ה ותור/ת

1

2

3

4

5

6

.2

יוקרה ומעמד חברתי גבוה

1

2

3

4

5

6

.3

יצירת קשרי חברתיי

1

2

3

4

5

6

.4

שירות מועיל לקהילה

1

2

3

4

5

6

.5

הערכה ותודה

1

2

3

4

5

6

.6

מסייע לי בלימודי

1

2

3

4

5

6

.7

קבלת הרגשה שזקוקי לי

1

2

3

4

5

6

.8

פתרו בעיות שמדאיגות אותי

1

2

3

4

5

6

.9

אחר_____________________:

1

2

3

4

5

6

 4.0באיזו מידה את/ה מרוצה מההיבטי הבאי של פעילות ההתנדבותית? )יש להתייחס לכל
הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

במידה

במידה
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במידה רבה

במידה רבה

2

1

מועטה
3

מסוימת
4

מאוד
6

5

מידת העצמאות בתפקיד

1

2

3

4

5

6

סוג המשימות שעלי לבצע

1

2

3

4

5

6

מידת השגרה בפעילות

1

2

3

4

5

6

ההתקדמות של בני הנוער המאושפזי

1

2

3

4

5

6

היחסי שלי ע הממונה הישיר/ה עלי

1

2

3

4

5

6

המשוב שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

היחסי ע המתנדבי האחרי

1

2

3

4

5

6

התנאי בה אני מתנדב/ת

1

2

3

4

5

6

היוקרה בארגו

1

2

3

4

5

6

היוקרה בהתנדבות ע בני נוער מאושפזי

1

2

3

4

5

6

ההישגי שלי עד עכשיו

1

2

3

4

5

6

ההדרכה השוטפת שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

הפעילות שארגנו למע המתנדבי

1

2

3

4

5

6

1

אי מחיר אישי

2

יש מחיר אישי מועט

3

יש מחיר אישי מסוי

4

יש מחיר אישי כבד
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 8.0לעיתי הפעילות ההתנדבותית כרוכה בקשיי או במחיר כלשהו .באילו קשיי את/ה נתקל/ת
בפעילות ההתנדבותית? )יש לענות לכל הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה רבה

במידה
מסוימת
4

5

במידה רבה
מאוד
6

יש לי פחות זמ פנוי

1

2

3

4

5

6

תחושת תסכול ,מאחר ואי התקדמות

1

2

3

4

5

6

הצור לוותר על ענייני אישיי ומשפחתיי

1

2

3

4

5

6

לעיתי אני חש/ה פגוע/ה באופ אישי

1

2

3

4

5

6

פגיעה בלימודי

1

2

3

4

5

6

הפעילות דורשת יותר שעות ממה שחשבתי

1

2

3

4

5

6

ייאוש

1

2

3

4

5

6

מריבות ע מתנדבי אחרי/הצוות

1

2

3

4

5

6

הפעילות לא מעניינת/מאתגרת אותי

1

2

3

4

5

6

חוסר הערכה מהסביבה

1

2

3

4

5

6

מאמ פיזי ונפשי

1

2

3

4

5

6

תחושת דכאו ,בגלל הבעיות שאני רואה
ושומע/ת
תחושת ניצול

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

אחר__________________________ :

1

2

3

4

5

6

אחר__________________________ :

1

2

3

4

5

6

9.0

כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מתייחסת לעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
1

גאי בי מאוד

2

נראה לה שההתנדבות חשובה

3

ה אדישי

4

ה יודעי א

מזלזלי )לדעת ההתנדבות אינה

חשובה(
5

ה מגיבי בתגובות שקשה לי אית

6

ה אינ יודעי

7

אחר_______________ :

 10.0כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מושפעת מהעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
1

חלק מה התחילו לפעול כמתנדבי
98

2

חלק מה הביעו רצו להתנדב

3

חלק מה החליטו לתרו כס/ציוד לארגוני דומי

4

הדבר העלה את המודעות שלה לנושא הילדי ובני
נוער במצבי סיכו ומצוקה

5

אחר________________ :

6

הסביבה לא הושפעה כלל מעובדת היותי מתנדב/ת

 .11לכל מתנדב/ת ישנ דברי המפריעי לו/ה בפעילות .לפני רשימת דברי כאלה .יש לסמ באיזו
מידה כל דבר ברשימה הפריע ל ,על פי הסול:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה רבה

במידה
מסוימת
4

5

במידה רבה
מאוד
6

חסר לי ידע ונסיו כדי לפתור בעיות

1

2

3

4

5

6

לא ברור לי מה בדיוק עלי לעשות

1

2

3

4

5

6

הייתי צרי /ה לוותר על דברי אחרי כדי לעבוד 1

2

3

4

5

6

בהתנדבות
לא בדיוק ברור לי מי הממונה עלי

1

2

3

4

5

6

אי לי חומרי ואמצעי נחוצי

1

2

3

4

5

6

יש כפילות בי התנדבותי לזו של אחרי

1

2

3

4

5

6

חוסר תכנו וארגו פוגע בפעילות שלי

1

2

3

4

5

6

חוסר הסכמה ע הממונה עלי לגבי מטרות הפעילות ודרכי 1
ביצוע
1
חוסר הכרת תודה מבני הנוער המאושפזי

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

תחלופה של בני הנוער בתוכנית

1

2

3

4

5

6

חוסר הכרת תודה מהצוות במחלקה

1

2

3

4

5

6

אחר______________________________________

1

2

3

4

5

6
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חלק ח' עמדות כלפי ההתנדבות:
1.0

הא היית מוכנ/ה לפעול יותר שעות א היה בכ צור?
 1כ ,הייתי מוכנ/ה לפעול עוד _____ שעות בשבוע )יש לציי
מספר(
 2א כ ,באילו
תנאי_____________________________:
 3לא

2.0

כמה זמ לדעת עוד תישאר/י להתנדב במחלקה?
1

בכוונתי לסיי לפעול בחודש הקרוב

2

בכוונתי להמשי עוד חודשיישלושה

3

בכוונתי להמשי עוד ארבעה עד שישה חודשי

4

בכוונתי להמשי עוד שנה לפחות

5

אני רואה את עצמי בארגו עוד שני רבות

6

איני יודע/ת לאמרכמה זמ עוד אשאר בארגו

 .3.0בשאלות הבאות אנו מבקשי לראות עד כמה חלו שינויי במש תקופת התנדבות במחלקה.
אנא ציינ/י לגבי כל אחד מהתחומי באיזו מידה את/ה חש/ה כי הוא נכו לגבי ,על פי הסול:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה רבה

במידה
מסוימת
4

5

במידה רבה
מאוד
6

 .1בכניסתי לתפקיד )עד כמה שזכור לי( חשבתי
1

שאני עומד/ת למלא תפקיד משמעותי

2

3

4

5

6

 .2כיו אני מרגיש/ה שאני ממלא/ת תפקיד
1

משמעותי במחלקה כמתנדב.

2

3

4

5

6

 .3בכניסתי לתפקיד )עד כמה שזכור לי( הכשרת
1

האוריינטציה שקיבלתי נראתה לי מספקת

2

3

4

5

6

 .4כיו אני מרגיש/ה שהכשרת האורינטציה
1

שקיבלתי תורמת להצלחתי בתפקיד

2

3

4

5

6

 .5בכניסתי לתפקיד )ככל שזכור לי( נראה היה לי
שעבודתי ההתנדבותית תורמת לרווחת בני
1

2

3

4

5

6

הנוער המאושפזי

 .6כיו אני מרגיש/ה שעבודתי ההתנדבותית 1

2

3

4

5

6
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לרווחת בני הנוער המאושפזי

שאלו לבני נוער מתנדבי בתוכנית "מבדידות לשייכות "
הנחיות:
יש לסמ עיגול מסביב למספר המסמל את תשובת  .אלא א נאמר אחרת ,יש לסמ עיגול סביב



תשובה אחת בלבד.


רצוי לקרוא את השאלה על כל סעיפיה עד הסו ,לפני החלטת על התשובה המתאימה עבור .

השאלו הוא אנונימי לחלוטי א על מנת שנוכל לחזור אלי שנית במש השנה בשאלו נוס חשוב מאד
שתציי/י כא את  4הספרות האחרונות של תעודת הזהות ,כ שנוכל "לשד" את השאלוני__ __ __:
__.
ש הרכז/ת האחראי עלי__________________________
לפני שאלו ובו משפטי המייצגי דעות ועמדות כלפי טיפול נפשי ובעיות נפשיות .אנא
קרא/י כל משפט בעיו וסמנ/י בעיגול את המספר המתאי ביותר לדעת על המשפט.
מסכי /
ה
בהחלט

מסכי /
ה

אינני
בטוח/ה

אינני
מסכי /
ה

בהחלט
אינני
מסכי /
ה

4

5

 .1א חבר/ה טוב/ה י/תשאל לעצתי בבעיה
נפשית אני עשוי/ה להמלי שי/תפנה לפסיכולוג

1

2

3

או לעובד/ת סוציאלי/ת
 .2אני ארגיש אי נוחות לפנות בבקשה לפסיכולוג
או לעובד/ת סוציאלי/ת בגלל מה שכמה אנשי

1

2

3

4

5

עשויי לחשוב
 .3אד ע אופי חזק יכול להתגבר על
קונפליקטי נפשיי בעצמו ,והוא יצטר רק

1

2

3

4

5

במעט לפסיכולוג או לעובד/ת סוציאלי/ת
 .4יש זמני שהרגשתי לגמרי אבוד/ה ,והייתי
מקבל/ת ברצו עצה מקצועית לבעיה אישית או

1

2

3

4

5

רגשית
 .5הייתי משוחח/ת בגלוי על נושאי אישיי ע
מישהו מתאי ,אילו חשבתי שזה יעזור לי או

1

2

3

4

5

למישהו מבני משפחתי
1

 .6הייתי מעדיפ/ה לחיות ע קונפליקטי
101

2

3

4

5

נפשיי מאשר לעבור את הטרדה שבקבלת טפול
נפשי
 .7קשיי רגשיי ,כמו הרבה דברי ,נוטי
לעבור מאליה
 .8יש בעיות שאי לדו בה מחו למסגרת
המשפחתית המצומצמת
 .9אד ע הפרעה נפשית חמורה ,קרוב לודאי
שירגיש הכי בטוח בבי"ח פסיכיאטרי טוב

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .10אילו חשבתי שאני עומד/ת לקבל
התמוטטות נפשית ,הנטיה הראשונה שלי היתה

1

2

3

4

5

לפנות לטיפול מקצועי
 .11א אד מקבל טיפול פסיכיאטרי זה מטיל
עליו כת לכל ימי חייו

1

2

3

4

5

 .12הייתי מעדיפה לקבל עצה מחבר/ה קרוב/ה
מאשר מפסיכולוג או עובד/ת סוציאלי/ת ,אפילו

1

2

3

4

5

לגבי בעיה רגשית
 .13העובדה שאני מתנדב/ת לסייע לנוער
המאושפז במחלקה פסיכיאטרית תביא אחרי

1

2

3

4

5

לחשוב שמשהו לא בסדר ג איתי
 .14אי להניח שאד ע בעיה נפשית יפתור
אותה בעצמו

1

2

3

4

5

 .15יש בי טינה על אד שרוצה לדעת על
הקשיי האישיי שלי ,בי א יש לו הכשרה

1

2

3

4

5

מקצועית ובי א לאו
 .16הייתי רוצה לקבל סיוע נפשי אילו הייתי
מודאג/ת או מדוכא/ת תקופה ארוכה

1

2

3

4

5

 .17הרעיו לדבר ע פסיכולוג או עובד/סוציאלי
על בעיות נראה לי כדר בלתימוצלחת להפטר

1

2

3

4

5

מקונפליקטי רגשיי
 .18מחלת נפש גוררת איתה מטע של בושה לכל

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .20הכי טוב לאד לא לדעת הכל על עצמו

1

2

3

4

5

 .21אנשי הפגועי בנפש עשויי להיות מאד

1

2

3

4

5

החיי
 .19יש בחיי אירועי שעליה לא הייתי מדבר
ע א אחד/ת
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מסוכני לאחרי
 .22יש משהו ראוי להערכה בגישה של אד
שמוכ להתמודד ע הקונפליקטי והפחדי

1

2

3

4

5

שלו ,מבלי להשתמש בעזרה מקצועית
 .23פע ,בעתיד ,יתכ שארצה יעו פסיכולוגי
או נפשי

1

2

3

4

5

 .24אד צרי לעבוד על בעיותיו האישיות
שבעצמו .קבלת יעו נפשי צריכה להיות הפתרו

1

2

3

4

5

האחרו
 .25אני לא חושב/ת שאוכל להתידד ע נער/ה
הסובל/ת ממחלת נפש
 .26אילו קבלתי טיפול בבי"ח פסיכיאטרי לא
הייתי מרגיש/ה שצרי להסתיר את זה

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .27אילו חשבתי שאני זקוק/ה לעזרה נפשית,
הייתי משיג/ה אותה מבלי להתחשב מי ידע על

1

2

3

4

5

כ
 .28קשה לדבר על עניני אישיי ,ע אנשי
מבוגרי כמו רופאי ,פסיכולוגי ,עובדי
סוציאליי ,מורי ויועצי

103

1

2

3

4

5

לפניכ שאלו ובו משפטי המייצגי דעות ועמדות כלפי אנשי ע מגבלות נפשיות .אנא קרא/י כל
משפט בעיו וסמני בעיגול את המספר המתאי ביותר לדעתכ על המשפט.

.1

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
ה לרוב ידידותיי

.2

מסכי /ה
בהחלט

מסכי /ה

אינני
בטוח/ה

אינני
מסכי /ה

בהחלט
אינני
מסכי /ה

1

2

3

4

5

לא רצוי שאנשי בעלי
מוגבלויות נפשיות ישלמו מס

2

1

3

4

5

הכנסה.
.3

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
ה לא יותר רגשניי.

.4

2

1

3

4

5

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
יכולי לחיות חיי חברה

2

1

3

4

5

נורמליי.
.5

רוב האנשי ע בעלי
מוגבלויות נפשיות מרגישי

2

1

3

4

5

מקופחי.
.6

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
שעובדי יכולי להצליח כמו

2

1

3

4

5

עובדי אחרי.
.7

רק אנשי מעטי בעלי
מוגבלויות נפשיות מתביישי

2

1

3

4

5

במוגבלות.
.8

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
מגלי פחות התלהבות ועניי

2

1

3

4

5

מאשר אנשי ללא מוגבלות.
.9

רוב האנשי מרגישי לא נוח
בחברת אנשי בעלי מוגבלויות

2

1

3

4

5

נפשיות.
.10

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
מתעצבני יותר מאנשי ללא

2

1

3

4

5

מוגבלות.
.11

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות

2

1
104

3

4

5

ה בדר כלל פחות תוקפניי
מאנשי נורמליי.
.12

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות מתחתני ויש לה

2

1

3

4

5

ילדי.
.13

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות אינ דואגי יותר מכל

2

1

3

4

5

אחד אחר.
.14

יש לאסור על מעבידי לפטר
עובדי בעלי מוגבלויות נפשיות.

.15

2

1

3

4

5

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
אינ מאושרי כמו אנשי

2

1

3

4

5

אחרי.
.16

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות מצפי ליחס מיוחד.

.17

2

1

3

4

5

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
לא צריכי לצפות לנהל חיי

2

1

3

4

5

רגילי.
.18

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות נוטי להתייאש בקלות.

.19

2

1

3

4

5

אי לדרוש מילדי בעלי
מוגבלויות נפשיות להתחרות

2

1

3

4

5

בילדי ללא מוגבלות.
.20

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות לא מרחמי על עצמ.

.21

2

1

3

4

5

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות מעדיפי לעבוד ע

2

1

3

4

5

מוגבלי אחרי.
.22

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
חמורות פחות שאפתני מאשר

2

1

3

4

5

אנשי אחרי
.23

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
אינ בטוחי בעצמ כמו
אנשי שה נורמליי מבחינה

2

1

נפשית.
105

3

4

5

.24

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות לא רוצי אהדה
ותשבוחות יותר מאשר אנשי

2

1

3

4

5

אחרי.
.25

עדי שאד ע מוגבלויות
נפשיות יתחת ע בעל/ת

2

1

3

4

5

מוגבלויות.
.26

רוב האנשי בעלי מוגבלויות
נפשיות לא זקוקי לתשומת

2

1

3

4

5

לב מיוחדת.
.27

אנשי בעלי מוגבלויות נפשיות
רוצי סימפטיה יותר מאשר

2

1

3

4

5

אנשי אחרי.
.28

לרוב ,לאנשי בעלי בעלי
מוגבלויות נפשיות יש אישיות

2

1

שונה מאשר לאנשי בריאי
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3

4

5

שאלו למאושפזי מחלקת הנוער
שלו!
השאלו בהמש בא לבדוק את פעילות המתנדבי הצעירי שהייתה במחלקה במש החדשי האחרוני.
ברצוננו לעמוד על תחושותיה של המאושפזי במחלקה ולדעת עד כמה ה הרגישו את הפעילות והפיקו
ממנה תועלת.

לכ את/ה מתבקש/ת לפנות כמה דקות ולמלא את השאלו .אי תשובות נכונות או לאנכונות – רק
התרשמות הכינה מהפעילות .א דבר אינו ברור ל או א את/ה זקוק/ה לעזרה במליוי השאלו ,נא
לפנות לאחת האחיות.

תודה רבה על שיתו הפעולה!
צוות המחלקה

) (1לפני מספר משפטי המתייחסי למפגש ע המתנדבי .אנא ,סמנ/י ליד כל משפט עד כמה את/ה
מסכי/ה או לא מסכי/ה למשפט .יש להקי מספר אחד בכל שורה.
מסכי
מאוד

 .1חשוב לי לדעת א מי
שמדבר/ת אתי מתנדב/ת או
עובד/ת במחלקה
 .2א פע לא פגשתי בעבר
מתנדבי באופ אישי
 .3אי לדעתי הבדל גדול בי
עובדי במחלקה למתנדבי
 .4מתנדבי ה אנשי
שבאמת אכפת לה
 .5למי שבא להתנדב יותר
אכפת מאשר למי שמקבל
משכורת
 .6יש למתנדבי סיפוק
מההתנדבות
 .7המתנדבי ה בעצ קצת
פריירי
 .8התנדבות היא בזבוז זמ
ללא תמורה
 .9למדתי מהמתנדבי
שכדאי ג לי להתנדב
 .10עוד לפני שהגעתי לאשפוז

די
מסכי

מסכי

לא כל כ
מסכי

לא
מסכי

בכלל לא
מסכי

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
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מסכי

די
מסכי

מאוד

חשבתי להתנדב
 .11יותר קל לדבר ע
מתנדבי כי ה לא מטפלי
ואי סטיגמה
 .12קשה לי לדבר ע
מתנדבי כי ה לא מקצועיי
מספיק
 .13המתנדבי מתחלפי
הרבה וקשה לסמו עליה
 .14המתנדבי לא תמיד
מגיעי וזה מפריע
 .15המתנדבי הראו לי שיש
טוב בעול
 .16המתנדבי נותני לנו את
כל הנשמה ,יותר מהעובדי
במחלקה
 .17העובדי במחלקה
משקיעי יותר מאשר
המתנדבי
 .18המתנדבי באי בגלל
האינטרס שלה
 .19למתנדבי אי כל
התחייבות ,וזה פוגע

לא כל כ
מסכי

מסכי

בכלל לא

לא

מסכי

מסכי

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

) (2אנא רשו/רשמי עד כמה את/ה מסכי/ה ע המשפטי הבאי:
מסכי
מאוד

 .1המתנדבי במרכז עוזרי לי 6
 .2אני מרוצה מהעזרה שניתנת
6
לי על ידי המתנדבי
 .3אני מרוצה מהיחס של
6
המתנדבי כלפי
 .4קיבלתי עזרה
מהמתנדבי ,כמו שציפיתי
6
לקבל

לא
מסכי

בכלל לא
מסכי

מסכי

די
מסכי

5

4

לא כל
כ
מסכי

2

1

3

1

5

4

3

2

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

) (3בשאלות הבאות יחס מיוחד לגיל של המתנדבי:
מסכי
מאוד

 .1יותר קל להרגיש קרבה לבני
הנוער המתנדבי כי ה בני נוער
כמונו
 .2לא קל לבטוח במתנדבי שה

מסכי

די
מסכי

לא כל
כ
מסכי

לא
מסכי

בכלל
לא
מסכי

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1
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מסכי
מאוד

בני נוער
 .3בני נוער מתנדבי ה צעירי
מדי ובכלל לא יכולי לעזור
 .4בני נוער מתנדבי מראי לנו
שג אנחנו יכולי להתנדב
 .5מאד הושפעתי מבניהנוער
המתנדבי כא
 .6למדתי מבניהנוער המתנדבי
כא שאפשר להתנדב
 .7לא תמיד סמכתי על כ
שהמתנדבי ישמרו בסוד את מה
שאני אומר/ת לה
 .8היה לי קשה לדבר ע ב/בת
גילי במקו עובד/ת המחלקה,
המבוגר/ת ממני

די
מסכי

מסכי

לא
מסכי

לא כל
כ
מסכי

בכלל
לא
מסכי

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

) (4הא יש מתנדב/ת מסוימ/ת שיצרת איתו/ה קשר אישי? כ

לא

)בבקשה להקי בעיגול(

) (5שאלו הרגשה כללית
לפני רשימה של  16תחומי מהקשרי שוני בחיי )בית ,משפחה ,חברי ,ביתספר ,מחלקה וכו'( .אנא
ציינ/י לגבי כל אחד מהתחומי באיזו מידה את/ה חש/ה כי הוא מתקיי בחיי  ,על פי הסול:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה
מועטה
3

במידה
רבה
5

במידה
מסוימת
4

במידה
רבה מאוד
6

 .1אני יכול/ה לעשות דברי שמבטאי את רצוני
האישי
 .2יש לי הזדמנויות לנוח ולהשתחרר מלחצי היו
יו
 .3מצב הרוח שלי הוא טוב
 .4אני חושב/ת על עצמי דברי חיוביי
 .5אני יכול/ה לארג את הסביבה הפיזית שלי על פי
רצוני
 .6תנאי החיי שלי )דיור ,ביגוד וכו'( נוחי
 .7אני מרגיש/ה טוב מבחינה גופנית

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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 .8יש לי הרגשת ביטחו שלא אפגע פגיעה פיסית
 .9המעמד החברתי שלי טוב
 .10אני מצליח/ה להסתדר ע אנשי אחרי שיש

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

לי אית קשר )עמיתי ,חברי לספסל הלימודי
ועוד(
 .11יש לי חברי טובי
 .12אני חש/ה הרגשת שייכות לסביבה שלי
 .13אני יכול/ה להביע את הערכי והאמונות שלי
בחופשיות
 .14ישנה ההתאמה בי הערכי שלי ובי הערכי
המקובלי בסביבה שלי
 .15אני חש/ה שאני אד ישר והגו
 .16אני חש/ה שיש לי שורשי תרבותיי

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
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•

In contrast to the original plan, the number of volunteers did not increase every year;
in fact, it declined. The reasons for the decline and for the fluctuations in the intensity
and motivation of volunteers were not indicated.

Helping the volunteers
One of the significant, unexpected findings was that many volunteers had their own
emotional difficulties as reasons for volunteering. The field coordinator believed that
about a half of the volunteers had such problems, including eating disorders, attention
deficits, etc. The project provided these volunteers with a special channel to cope with
their own problems.
Unique problematic events
• A report in a national newspaper that exposed some of the patients;
• A violent encounter in Abarbanel that was not handled professionally;
• One of the volunteers exposed information on the internet.
Conclusions
• The project did support the underlying hypothesis that informal, ongoing
meetings of volunteers with patients would be helpful for the patients and
would develop openness and tolerance in the volunteers.
• Volunteer youth in a psychiatric ward may be a significant instrument in the
promotion of a normative climate in places designated for mentally and
emotionally problematic patients.
• The psychiatric staff in both hospitals handled well the integration of
volunteers into some of their activities and considered them an empowering
and supporting resource for the patients.
• The program provides volunteering youth with a unique and constructive
avenue in which to channel their confrontation with their own problems.
• The development of similar programs in the future is recommended, provided
that they are assimilated into the standard education and health systems, and
that they are provided with appropriate "marketing".

mostly on a collaboration of Nadav and the hospital (Abarbanel). A comparison of the
operation in the two locations suggests that the first model was much better in managing the
volunteers and providing them and the hospital with the proper organizational support.
A work protocol
The Nadav staff published in 2008 a guide for the management of volunteers in such contexts.
This guide includes a detailed description of the processes involved in the management of
volunteers. This guide reflects the experience gained from this project. While we cannot
assess the usefulness and the efficiency of this guide, it clearly shows an attempt to develop a
systematic protocol for similar future projects.
Public relations
The project failed in its attempts to position itself as a significant resource and in the
mobilization of resources for its continuation.
Information management
The information management system of the project was problematic. We could not find
systematic recording of the volunteers (including personal files) and their activities, their
participation, assessment, support, etc. While most of this information was available, it was
mostly available as personal memories, and mostly of the field coordinator. This method is
obviously unsuitable for the needs of a growing, enduring operation.
Assimilation and systemic cooperation
The entrepreneurs and the field coordinator believed that the project yielded many benefits.
However, the participants considered only their own benefits. Schools, hospitals, volunteers
and parents examined the project only from their own viewpoints. Thus, the project was not
assimilated, neither into the educational system, nor into the health (or mental health) system.
Problems
• It turned out to be quite difficult to mobilize and operate a stable group of youth in this
project. This difficulty was the result of the volunteers' personal difficulties (personal
load) and the need to select volunteers, as well as of the considerable distance between
the school and the hospital (a consequence of the need to work outside their own
community). This distance was also one of the main reasons for the high cost of the
project.
• Despite the support of the Alon school, it seems that the educational system did not
consider this project important enough to provide it with support.
• The psychiatric system provided only limited support, but there was a clear difference
between the two hospitals. While in Nes Ziona it received considerable support,
Abarbanel seemed to put it rather low on its list of priorities.
• Since the beginning of the third year there was a problem in obtaining the required
budget. Together with the problems the project encountered in Abarbanel, this has led
to the eventual termination of the project.
• The unique artistic and creative skills of the volunteers were not taken advantage of.

that some genuine, informal friendships developed between volunteers and patients, and the
volunteers’ interactions with patients generally appeared to flow rather naturally.
Older volunteers
Several young adults, past military service, were mobilized and trained. They saw their role as
a challenge and invested many efforts in providing the younger volunteers with leadership
and support.
Patients
The meetings with the volunteers seemed to help the patients gain confidence in their ability
to communicate with normative youth. In their meetings with the volunteers, some of them
asked questions such as: "Did you come out of pity?", and "What are you telling about us?"
From the discussions that developed on the basis of these questions they learned that they
were not described as "crazy", that a stigma did not necessarily stick to them, and that the
volunteers felt that the project was important to themselves as much as it was for the patients.
Thus, the various activities, such as sport, games and creative activities, developed their
capacity to enjoy and provided them with breaks from the daily routine of dealing with their
own mental condition. The hospitals seemed to appreciate and to like the volunteers and to
encourage their activity. This activity integrated well (particularly in Nes Ziona) with the
routine activity of the hospital and has become a part of the ongoing therapeutic and social
process.
Patients' volunteering
The initial project design included three volunteering activities by the patients. This led to
problems due to the hospitalization period and to the patients' condition: most of them
functioned rather badly and were not fit leave the hospital grounds. Those who functioned
better stayed for shorter periods, so it was difficult to plan volunteering activities for the
patients. Moreover, it was necessary to find activities that could be accomplished within a
short time, and whose nature would not imply exploitation (e.g., cleaning a park), but rather
would lead to a sense of having fun.
Attitude change
The quantitative scales did not reveal a change in attitudes toward mental disability. However,
the qualitative findings suggested that the volunteers did internalize values of tolerance,
openness and empathy to the patients.
Motivation
It seems that many of the volunteers had personal reasons (their own emotional needs) for
working in the project. Others were motivated mostly by reasons of status, curiosity, and a
desire to contribute to others. The volunteers’ management process did not take into account
these motivations as a basis for planning activities, for providing support, and for the
mobilization of new volunteers.
Associates
The project employed two models of association. One involved the operating organization
(Nada), the psychiatric ward (Nes Ziona), and the school (Alon). The other model relied

Abstract
The project, designed to provide adolescents in psychiatric hospitals with social support and
to help their re-integration into the community, involved volunteer adolescents in two
psychiatric wards. During the years 2004 to 2007 the project operated in the psychiatric
hospital in Nes Ziona, and in 2006-2007 there was an attempt to operate it, on a smaller scale,
at the Abarbanel hospital as well. The project aimed at developing the volunteering of youth
as a part of the therapeutic complex of the hospitals to empower both the volunteers and the
patients, and to promote a change in attitudes toward mental patients among the volunteers as
well as in their close environment.
The project was based upon the experience from a pilot project at the Nes Ziona adolescent
ward in the years 2001-2002 with volunteers from a high school in Ramat HaSharon. The rich
experience gained from this pilot project was used in the development of the model project.
The entrepreneurs and the operators of the pilot project, including the professional hospital
staff and the volunteers, were unanimous in their opinion that such a project would benefit
both volunteers and patients, and that the initial project should be expanded and
institutionalized as an integral part of the services provided for hospitalized youth.

Main Findings
Volunteers.
Fifty four volunteers took part in the project. They found their activity a challenging
experience and generally became involved in the project with interest and excitement. The
activity gave them another perspective on life, increased their sense of resilience and helped
them see that many of the patients are regular young people who fell into a crisis, rather than
"crazy" in the stereotyped sense of the word. The volunteers often felt a need to protect the
patients and to change the attitudes of their social environment to psychiatric patients. The
volunteers showed a high degree of commitment to the ward and were ready to come and
invest in special activities more than they were required to. They felt that their environment
was proud of them and that their activity contributed to their environment's awareness of
youth in emotional and mental stress. The volunteers were highly satisfied with their activity
and felt that it contributed to their own emotional maturity and wider perspective on life.
The volunteers' parents indicated that their children's activity dissolved the stigma that they
themselves had. They reported that they initially worried and had many objections, but later
realized the benefits of the project for their children in areas such as personality, strength,
seriousness and commitment. The Alon school, the main educational body behind the project,
contributed to it a great deal and provided a support system, and in return gained "a spirit of
giving".
Observations of the volunteers' activity found that they seemed to feel comfortable in the
ward, associated with patients without particular problems or difficulties, and conducted talks
and activities that could be described as normal peer relationships. In some cases it appeared
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