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 פתח דבר
 

פיתוח משאבי התנדבות בקהילה "סכ	 מפעל מיוחד אנו שמחי	 להגיש לעיונכ	 דוח מחקר המ

 –ק 'התוכנית היא פרי יוזמה של עמותת אג. בנגב" אוהל המתנדבי	"הידוע ג	 כ, "הבדווית בנגב

 .2006�2002והיא פעלה בשני	 , העצמה ושיתו� בבאר שבע, יהודי לשוויו��המרכז הערבי

 

ו בעבודה קשה ומתו� התמדה ואמונה חברי העמותה ומכו� הנגב שבמסגרתו פועלת העמותה השכיל

רשויות , עמותת אשלי	, משרד החינו�, וינט'הג, בה	 משרד הרווחה, לצר� לחזונ	 שותפי	 רבי	

המוסד לביטוח לאומי באמצעות הקר� למפעלי	 מיוחדי	 בדק ואישר את . מקומיות באזור ועוד

יתוח מתנדבי	 והעצמת מימו� התוכנית בהיותה משתלבת ביעדי	 של פיתוח מודלי	 לגיוס ופ

 .החברה הבדווית

 

המחקר שליווה את התוכנית בוצע כמחקר מעצב ועסק בהערכת מטרות התוכנית בנוגע למאפייני 

התמודדות ע	 ריכו� הגבולות הבי� , פיתוח החברה האזרחית, לפיתוח ההתנדבות,המתנדבי	

שימי	 בתחו	 של פיתוח הממצאי	 מצביעי	 על הישגי	 מר. שבטיי	 והסיוע לאוכלוסיות בסיכו�

 מתנדבי	 צעירי	 בתוכניות �350אוהל המתנדבי	 מפעיל כיו	 בממוצע כ. החברה האזרחית

 .והקי	 מער� מקצועי מיומ� לניהול	, מגוונות

 

במהל� ההפעלה הניסיונית התבססה התוכנית וזכתה למעמד מוכר במארג השירותי	 המקצועיי	 

 .הפועלי	 ע	 ולמע� החברה הבדווית בנגב

 

אמל אל ' גב, ויויא� סילבר' גב: ברצוננו להודות ולהביע את הערכתנו הרבה ליזמי התוכנית ומפתחיה

 עבר תאונה 2005שבשנת , מנהלו הראשו� של האוהל, מר אשר� אבו סיא	 ומר נבהא� מכאוי, סאנע

 .קשה מאז נבצר ממנו להמשי� ולנהל את המקו	

 

לחברי ועדת ההיגוי ובעיקר למתנדבי	 הרבי	 , הל הרבי	 לעובדי האו–תודתנו נתונה לכל השותפי	 

שליוותה את התוכנית במקצועיות רבה , טניה לי�' תודה ג	 לגב. אשר תרמו והביאו להגשמת החזו�

, ר מייק נפתלי" ד–תודה מיוחדת  לחברי צוות הליווי המחקרי . מטע	 הקר� למפעלי	 מיוחדי	

ז הבינתחומי לסקר מדיניות וטיפול בילדי	 ונוער בבית רונית ניר� מהמרכ' גיורא רהב וגב' פרופ

 אשר השכילו להערי� במקצועיות –ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב "הספר לעבודה סוציאלית ע

 .רבה את התוכנית במטרה לסייע בפיתוחה ולעמוד על כל מרכיביה והשפעותיה

 

רי	 נוספי	 באר� ולקהילות אנו מקווי	 שהתוכנית תוסי� להתפתח ותשמש דג	 לפיתוח לאזו

 .נוספות

 

� מוראי�'שרית ביי

 מנהלת הקר� למפעלי	 מיוחדי	



 חברי ועדת ההיגוי 

 לית מכו� הנגב" מנכ–ויויא� סילבר 

 יק' מנהלת עמותת אג–' וג'אמל אלסאנע אלחג

 יק' עמותת אג–בור'שחדה ג

 יק'געמותת א, אוהל המתנדבי	� אחראית פיתוח תכניות–ר ראניה אלעוקבי "ד

 המוסד לביטוח לאומי ,  מרכזת הקר� למפעלי	 מיוחדי	–טניה לי� 

� המוסד לביטוח לאומי,   מנהלת הקר� למפעלי	 מיוחדי	–מוראי �שרית ביי

  גיוינט ישראל–עמוס פז

  גיוינט ישראל–ונר�רותי וינשנק

  גיוינט ישראל–שלומית עמיחי 

  משרד הרווחה–ישראל בודיק 

 � חה משרד הרוו–דוד קור

  משרד הרווחה–דני שפר 

  משרד הרווחה–דוד כנפו 

  חוקר ראשי–גיאורה רהב ' פרופ

  חוקר ראשי–ר  מייק נפתלי "ד

  חוקרת באוניברסיטת תל אביב–רונית ניר� 

  תורמת–בלה סברי� 

 משרד הרווחה,  מפקחת ארצית–' רי	 חאג

 

 :מנהלי אוהל מתנדבי	

  2005�2004  – נבהא� מכאוי 

 2006 –יא	 אשר� אבו ס

  2007 –אברהי	 אבו שארב 

 

 :צוות  האוהל

 יהשא�'נוא ג

 עפר'יוס� אבו ג



 תמצית
 
 
 

אוהל "את הקמת , העצמה ושיתו� בבאר שבע, יהודי לשוויו�� המרכז הערבי–יק ' יז	 אג2002בשנת 

התוכנית עוסקת . בות בקהילה הבדואית בנגבכתוכנית דגל לפיתוח משאבי ההתנד" המתנדבי	

בפיתוח מנגנוני חברה אזרחית בקהילה הבדואית בנגב תו� מת� דגש על הקמת מגוו� מערכי 

צעירי	 ומבוגרי	 במעשה , בני נוער, ובכלל	 שילוב	 של סטודנטי	, התנדבות בקרב הקהילה

כה בילדי	 ובבני נוער בקרב פעילות המתנדבי	 בתוכנית מכוונת בראש וראשונה לתמי. ההתנדבות

 .תו� קידו	 תוכניות ופעילויות למע� ילדי	 ובני נוער במצבי סיכו� ומצוקה, הקהילה

 

מסקנות והמלצות מחקר הערכה מקי� שבח� את יישו	 , ח המונח לפניכ	 עוסק בעיקרי ממצאי"הדו

 .  במטרה לסייע בפיתוחה ולעמוד על כל מרכיביה והשפעותיה2004�2006התוכנית במהל� השני	 

 

 מטרות מחקר

  

 אמת משוב אפקטיבי בזמ�" אוהל המתנדבי	"לספק למזמיני המחקר ולמקבלי ההחלטות בתוכנית 

 ולהערי� את מידת השגת תעל התפתחות התוכנית ואופני פעולתה במש� תקופת ההפעלה הניסיוני

 . יעדי התוכנית ומטרותיה

, "אוהל המתנדבי	"מש בסיס לתהלי� של למידה והפקת לקחי	 על תהליכי ההפעלה של לש �

  ;ולגבש המלצות שישמשו בסיס לביצוע שיפורי	 בתפעול התוכנית בהיבטיה השוני	

 ;)מתנדבי	 ומוטבי	(חו� את מאפייני אוכלוסיית היעד השונות לב �

משפחות , בני נוער, ילדי	(חו� את תוצאות פעילות המתנדבי	 עבור מוטבי התוכנית לב �

 ;שקיבלו סיוע במסגרת התוכנית) וארגוני	

, במונחי	 של עקרונות הפעלה, חו� את הדומה והשונה בי� קבוצות המתנדבי	 השונותבל �

וה� בהשפעותיה	 , ה� ביחס לבני הנוער המטופלי	, דרכי עבודה ותוצאות, יית יעדאוכלוס

 .על המסגרות הקהילתיות הרלוונטיות

 

 :תוכננה ההערכה להתמודד ע	 השאלות הבאות, בהתא	

 ?מהי תרומתה הכוללת של התוכנית לפיתוח משאבי ההתנדבות בקהילה הבדואית בנגב �

היקפי	 , תפקודיי	, מאפייני	 סוציו דמוגרפיי	" (דבי	אוהל המתנ"מהו פרופיל המתנדבי	 ב �

 ? )'וכד

, הפעלה, השמה, הכשרה, מיו�, גיוס" (באוהל המתנדבי	"מה ה	 תהליכי ניהול המתנדבי	  �

 ?)'הנשרה וכד, נשירה, התמדה, הערכה, תגמול, הדרכה

תיות ובכללה זה אופיי� של יוזמות התנדבו, מהי תרומתה של ההתנדבות לפיתוח הקהילתי �

 ? והנגשת שירותי	

 ?מהי תרומת ההתנדבות לפיתוח דפוסי תקשורת בי� דוריות �



על הצוות בשכר , על המתנדבי	 עצמ	, � השפעותיה של ההתנדבות על מוטבי ההתנדבות המה �

 ?הקהילה הבדואית בכללועל 

 ? דפוסי פעילות	קבוצה משפיעי	 על �מהי קבוצת השייכות של המתנדבי	 וכיצד יחסי מתנדב �

והא	 נית� לאפיי� מניעי	 שוני	 בתו� קבוצות , 	 מניעי ההתנדבות של המתנדבי	 המה �

 ?המתנדבי	 השונות

פיו� זה כולל משתני	 א(ילדי	 ובני הנוער ; מה ה	 מאפייני אוכלוסיות המוטבי	 בתוכנית �

היקפ	 של מצבי סיכו� , תקשורת פני	 משפחתית, רקע לימודי ותעסוקתי, 	דמוגרפיי�סוציו

מעורבות באירועי	 פליליי	 , צריכת אלכוהול, שימוש בסמי	, עורבות באלימות מכגו�, 	שוני

 ?)ועוד

מאפייניה ותרומתה של ההתנדבות לסוגיה בטיפול וקידו	 , אופני התרחשותה, מהי תפקידה �

 ?ילדי	 ובני נוער בסיכו�

 ?)עלהבפיתוח ובהפ, בייזו	(מה ה	 מאפייני התוכניות והארגוני	 לה	 מסייע המרכז  �

 ? "אוהל המתנדבי	"על אילו תהליכי	 עיקריי	 נית� להצביע במהל� התפתחות  �

 

שבהלכו הוגשו למזמיני	 אחת לשישה חודשי	 משובי ביניי	 על , המחקר בוצע כמחקר מעצב �

ובוח� , חות הביניי	"ח הנוכחי מסכ	 את ממצאי דו"הדו. התפתחות התוכנית והישגיה

מתו� כמה וכמה נקודות מבט וניתוח הממצאי	 ,  היבטיהבהרחבה את הישגי התוכנית על כל

 . שנאספו באמצעות מתודות כמותיות ואיכותניות ג	 יחד

 

 ממצאי�

 

מספר , מספר המתנדבי	.  מתנדבי�824 באמצעות  יישובי��19במהל� המחקר התוכנית הופעלה ב

ו	 אחד הופעלה רק במק. התוכניות ורציפות� לאור� כל שנות התוכנית היו שוני	 מישוב ליישוב

בעוד שביישובי	 אחרי	 , על ידי מתנדבת אחת, ובמש� שנה אחת) סכנת נשירה(תוכנית אחת 

 .הופעלו תוכניות שונות על ידי מספר גדול יחסית של מתנדבי	 במש� כל שנות הפעילות

 

מספרי . נמצא שהמתכנני	 עמדו היטב ביעדי התכנו� הכמותיי	 שקבעו לעצמ	 בתוכניות האב

 מהתכנו� �100%נדבי	 הפעילי	 ומספר היישובי	 בה	 פעלו התוכניות היה גדול בקרוב להמת

 .המקורי

 

" אוהל המתנדבי	"הממצאי	 הכמותיי	 והאיכותניי	 במשולב מצביעי	 בברור על כ� שתוכנית 

, התמקמה ככלי קהילתי מרכזי בפיתוח החברה האזרחית בקרב הקהילה הערבית הבדואית בנגב

מגוו� , היא מפעילה ציבור גדול של מתנדבי	. עילה מגוו� אסטרטגיות לקידו	 חזונהתו� שהיא מפ

עשיר של תוכניות בפריסה רחבה של יישובי	 תו� בניית ממשקי	 ארגוני	 ושותפויות ע	 עשרות 

רווחה ושירותי , מוסדות חינו�, רבות של ארגוני שטח וארגוני מטה ובכלל	 מוסדות להשכלה גבוהה

 .י	 קהילתיי	 שוני	פנאי וארגונ

 



 עיקרי ממצאי ההערכה

 

נמצא שאוהל המתנדבי	 ממלא בהצלחה את יעדיו כפלטפורמה לפיתוח אחריות קהילתית ובניית 

הפרויקט סייע ) ובאיזו מידה(ע	 זאת אי אפשר עדיי� לומר א	 . תשתית התנדבותית נרחבת

 . לקידומה ולפיצוחה של החברה הבדואית בנגב

 

נית הישגי	 מרשימי	 בהפעלת מתנדבי	 צעירי	 ובבניית מנגנוני	 של חברה למרות שהיו לתוכ

עדיי� לא ברור באיזו מידה התוכנית הגיעה ליצירת מאסה קריטית של פעילות שעשויה , אזרחית

 . להמשי� ולקיי	 את עצמה

 

ולפתח את , הפרויקט הצליח לפתח דרג ראשוני של מנהיגות מקומית ולהעניק לה הכשרה בסיסית

התוכנית לא הצליחה להגיע ליותר , ע	 זאת. בתי הספר בה	 פעלה כמרכזי	 של פעילות קהילתית

 .מאשר חלק קט� בלבד מהילדי	

 

� משמעותיי	 וייחודיי	 הוא ריכו� הגבולות הבי�–תחו	 בו היו לתוכנית הישגי	 מוגבלי	 וע	 זאת 

 . שבטיי	

 

 המלצות

 

במקביל  .העמיק את ההכשרה הניתנת לה	רצוי להרחיב את המקורות לגיוס מתנדבי	 ול .1

 .יש לבחו� דרכי	 להרחבת תחומי ההתנדבות לתחומיי פעילות ולאוכלוסיות נוספות, לכ�

חשוב לפעול ליצירת מאגרי מידע ממצי	 ושיטתיי	 שיאפשרו ניהול שוט� אפקטיבי יותר  .2

 .ומעקב והערכה שיטתיי	 יותר

אלו שנכללי	 , חות	 של ילדי	 ובני נוערחשוב לגבש סדרה של מדדי הישגי	 להערכת התפת .3

 .בתכנית ואלו שאינ	 נכללי	 בה

ראוי לציי� כי לא ברור מה� ההשפעות ומהי האפקטיביות של התוכניות לריכו� גבולות  .4

דווקא בשל , בעתיד ראוי להקדיש לנושא זה תשומת לב רבה יותר. ולתקשורת לא אלימה

 .רגישותו וחשיבותו
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 1

 רקע

 החברה הבדואית בנגב 

 .)2006, מנהלת הבדואי� ( אזרחי� בדואי�165,000 התגוררו בנגב כ2006בסו� שנת 

בעקבות תמורות אלו החלו . האוכלוסייה הבדואית בנגב עברה תהפוכות מתקופת קו� המדינה

הכלכלי ,  החברתיהמבנה. את עבר� ואת מורשת�, הבדואי� לאבד את זהות� הייחודית

של הבדואי� התערער מאוד בשל המעבר המהיר מאורח חיי� מסורתי לחברה תי והתרבו

שינויי� אלה נעשו ללא כל הכנה מוקדמת ה� בתחו� החברתי. 20האורבנית של המאה ה

 . )2000, אבו סעד (תעסוקתיתרבותי וה� בתחו� הכלכלי

 

 תהיהי בנגבהבדואי� כפרי� הסדרת התכנו� של ה בעשורי� הראשוני� אחרי קו� המדינה

חלק מהבדואי� שכנו במקומ� שני� רבות וחלק� הועברו לש� בידי הממשל . חלקית בלבד

, לפתרו� התיישבותי לאוכלוסייה הבדואיתכניות ובשו תו ג1989�1969בשני� . הצבאי דאז

60%ככיו� גרי�  .עיר רהט ובשישה יישובי� עירוניי� אחרי�בשעיקרו ריכוז הבדואי�  

, "מוכרי�לא" כפרי� 45כ שאר האוכלוסייה הבדואית חיה ב. יישובי� אלוב מהבדואי� בנגב

" מוכרי�כפרי� לא" חוסר בהירות סביב המונח קיימת". הפזורה הבדואית"המכוני� לעתי� 

בי� הבדואי� בדבר הבעלות על ועד היו� נטושה מחלוקת בי� המדינה . ובדבר מספר� המדויק

, מוכרי� אי� שירותי� בסיסיי� כגו� מי� זורמי�לאביישובי� ה. הקרקעות באזורי� אלו

שמות היישובי� אינ� מצויני� במפות הרשמיות ואי� שילוט של דרכי . טלפו� וכבישי�, חשמל

 .הגישה אליה�

 

בסמה כדי לאגד את הכפרי� הללו ולתת לה� שירותי�  הוקמה מועצת אבו2004בשנת 

בשני� האחרונות הכירה הממשלה בהחלטותיה  .)2006יסבלאי יו ( כגו� חינו� ורווחה,עירוניי�

יישובי� חדשי� שהקימה המדינה שלא מוכרי� ובשני הבלתיבדואיי� הכפרי� אחדי� מהב

 . נועדו לאוכלוסייה מוגדרת אלא לכמה קהילות שבטיות

 

  בנגבמצב הכלכלי והחברתי של הבדואי

ואול� הירידה הכלל,  שדה עדרי צא� וגידולי–בעבר התבססה פרנסת הבדואי� על חקלאות 

צמצמה את הכנסותיה� , עקב פיתוח שיטות ייצור חדשות, עולמית במחירי התוצרת החקלאית

ג� . ובה� הבדואי�, של קבוצות אוכלוסייה שהמשיכו לעסוק בחקלאות בשיטות לא ממוכנות

י� הבדוא. המעבר ליישובי קבע והפקעת אדמותיה� של הבדואי� הגבילו את עיסוק� בחקלאות

עדר תשתיות לתעשייה יבפריפריה וההחיי�   א�,נאלצי� לחפש מקורות פרנסה אחרי�

  .בעיירותיה� ובסביבת� מקשי� עליה� בפיתוח ובמציאת מקורות פרנסה

 

תהליכי העיור והמודרניזציה שעברו הבדואי� בעשורי� האחרוני� ערערו את היסודות 

, והביאו עמ� תופעות של עבריינות, ת�המשפחתיי� והכלכליי� שאפיינו את חבר, החברתיי�

גרמה ג� למתח   התיישבות הקבע.שלא היו שכיחות בה קוד�,  ושימוש בסמי�בתי ספרנשירה מ
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י� ושל ראשי 'בי� השכבה החדשה של צעירי� משכילי� ובי� המנהיגות המסורתית של השיח

 . הפלגי� בשבטי�

 

 שיעורי .אקונומי בישראלמדרג הסוציובד ונמו� מאאוכלוסיית הבדואי� בנגב מדורגת במקו� 

ורמת ההשכלה נמוכה בהשוואה , האבטלה במגזר זה גבוהי� ביחס לשיעור� בחברה הישראלית

 מוכרי� גרועמצב� של הבדואי� בכפרי� הלא לאמר שנית�ובאופ� כללי , לכלל החברה בישראל

 .מזה של תושבי ישובי הקבע 

 

  תרבות פנאי, רווחה, בריאות,חינו�: ילדי בחברה הבדואית

, למרות המספר הגדול של ילדי� ובני נוער הנזקקי� לסיוע של מערכת הרווחה במגזר הבדואי

מוכרי� מער� שירותי הרווחה לא מספק ויש מחסור חמור ביישובי הבדואי� המוכרי� והבלתי

, טובקרב הבדואי� בפר,  שירותי הרווחה והבריאות במחוז כולו.בתקני עובדי� סוציאליי�

 .כ� שחלק ניכר מהבעיות נשארות ללא מענה הול�, סובלי� ממחסור ניכר בכח אד�

 

, ובה� הישגי� נמוכי� של תלמידי�, מערכת החינו� במגזר הבדואי סובלת ממגוו� רחב של בעיות

מחסור בעזרי� , בתי הספרליקויי� בסביבת הלמידה ב, מחסור בכיתות לימוד, נשירת תלמידי�

מחסור בעובדי הוראה מקצועיי� והכשרה לא מספקת של , דות ובמחשבי�במעב, טכנולוגיי�

שבטיות המחלחלות אל תו� הפרעה למהל� התקי� של הלימודי� בשל מריבות ו, עובדי הוראה

 ).2006, ויילסבאי(הספר  בתי

 

 החברה האזרחית והתפתחות החברה האזרחית הערבית

למסגרת החשיבתית החשובה ביותר " יתהחברה האזרח"תחילת המילניו� השלישי היה המושג ב

קיימת כיו� הכרה . הפוליטי והכלכלי בחלק ניכר ממדינות העול�, התרבותי, של השיח החברתי

, � חברתיומהווה מרכיב חיוני בקידו� צדק חברתי ושווי" החברה האזרחית"רחבה בכ� כי 

הגבלת כוח� של ב ,קידו� רגישות תרבותית ופלורליז� תרבותיב, שמירה על זכויות האזרחב

 . מימוש ערכי� דמוקרטי�ביצירת איזוני� בקרב כלכלת השוק החופשי וב,  סמכותיי�ממשלי�

 

בהגדרה רחבה החברה האזרחית כוללת את כל הפעילויות החברתיות הנעשות שלא בכפו� 

למסגרות ולהוראות ישירות של המדינה ומחו� למסגרות המשפחתיות והמסורתיות 

המאפיי� המרכזי של החברה האזרחית על מרכיביה הוא אפוא אוטונומיה . )הפרימורדיאליות(

 ). 1995קימרלינג (והגור� הפעיל בה הוא הציבור או הקהל , מהמדינה

 

כהתנהלות חברתית של קולקטיב " החברה האזרחית"מאפיי� את  ) Naftali, 2006, 2007(נפתלי 

או , חברתיות מתוכננות מלמעלהותגישות כלכלישל מגבלות ההמנסה להתמודד ע� , תבונתי

בי� רשויות ו או בינ� ,מכוונות שוק בלבד באמצעות מערכת הסדרי� הנקבעי� בי� האזרחי�
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תחת ובמסגרת משטר , והרואה באזרחות פעילה, אחרות באמצעות ובמסגרת תאגידי� עצמאיי�

 .תנאי הכרחי לקיו� צדק חברתי והגנה על זכויות אד�, דמוקרטי

 

החברה "קיימת הסכמה רחבה כי , המושגוברורה של � הגדרה אחידה יכי אי� עדיא� , כאמור

מתייחסת בעיקר לפעילות הענפה המשקפת את מעורבות� הפעילה של האזרחי� , "האזרחית

פעילות זו מתקיימת בראש וראשונה במסגרת . בעיצוב ובקביעת אורח חייה� ואיכות חייה�

איות מהמדינה וממערכות המשק והמסגרות הפוליטיות הנפרדות ועצמ, התאגדויות וולונטריות

 . פעילות�יה� מבחינה כלכלית וה� מבחינת יכולת� לעצב את חזונ� ואופני, הפורמליות

 

 התפתחות החברה האזרחית בחברה הערבית והבדואית

המאופיינת " תקופת התעוררות" הוא, 1981משנת , העיד� הנוכחי )2000(זידא� וגאנ� לפי 

 בחברה  מאל� עמותות חדשותיותרובמהלכה נרשמו , בה של ארגוני� וולונטריי�בצמיחה רח

 . הפלסטינית הישראלית

 

התיישבות הקבע . על מאפייניה הייחודי�, התפתחויות אלו לא פסחו ג� על החברה הבדואית

בי� המנהיגות המסורתית של והביאה למתח בי� דורי בי� שכבה חדשה של צעירי� משכילי� 

הביטוי המעשי של מתח זה הוא התפרקות השבטי� וצמיחה . וראשי הפלגי� בשבטי�י� 'השיח

י� הולכת ומפנה את 'המנהיגות המסורתית של השיח. של מנהיגות אזרחית וציבורית חדשה

דור הביניי� . מקומה למנהיגות צעירה של ראשי הרשויות המקומיות וראשי עמותות וארגוני�

 ).2001, סעדי(בי� הזקני� ובו בזמ� לשמר המסורת ועירי� לקח על עצמו את התיוו� בי� הצ

 

 במיוחד ע� התרחבות 2000  לראות בשנות האפשרתהליכי פיתוח אלה של תאוצה ניכרת 

 התרחבות .ע� התמסדות מוסדות החברה האזרחיתהלגיטימציה למחאה של המגזר הערבי ו

כגו� , בפעילות� של ארגוני�המעורבות האזרחית הקהילתית של הציבור הערבי מקבל ביטוי 

ותנועות המגנות על זכויות , העוסקי� בזכויות האזרחיות של הציבור הערבי, סאווהועדאלה ומ

עשרות רבות של עמותות וארגוני� פועלי� כיו� לא רק בתחומי . יק'הנשי� הערביות כמו אג

, דת, רווחה, אותברי, אלא ג� בזירת הפיתוח הקהילתי ובאספקת שירותי חינו�, זכויות האזרח

 ). 2001, סעדי(העצמת נשי� ועוד 

 

  מרכיב ליבה של החברה האזרחית –ההתנדבות 

� המחקר יבעוד שעד ראשית שנות האלפי. חקר ההתנדבות זוכה בשני� האחרונות לעדנה

הרי שבשני� , בעיקרו התייחס להיבטי� הפסיכולוגי� והסוציולוגי� של תופעת ההתנדבות

, תר מחקר מתבצע בתחומי� יישומי� הנוגעי� לניהול ההתנדבות והמתנדבי�האחרונות יותר ויו

ולדפוסי התנדבות ג� במגזר הציבורי , למקומה של ההתנדבות בהתפתחות החברה האזרחית

מאות מחקרי� פורסמו ". מחויבות חברתית של עסקי�"ע� התרחבות המגמה של , והעסקי
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ראל אנו עדי� לגידול משמעותי במספר  וג� ביש,)CEV, 2007(בתחו� בשני� האחרונות 

  .העבודות המתפרסמות בתחו�

 

 להגדרת המושג

, התנדבות היא כל פעילות עזרה לא כפויה שעוסקי� בה שלא על מנת להשיג, במוב� הרחב ביותר

ההגדרה ).  ( Van Til, 1988 חוקיפל ואינה נכפית או מחויבת ע, רווח כספי, בראש ובראשונה

כל עוד מטרתה העיקרית , ה באפשרות של שילוב תמורה חומרית בהתנדבותשהובאה לעיל מכיר

 . והראשונית של הפעילות איננה התמורה החומרית

 

 ההנעה להתנדבות

השאלה הנשאלת . הלכה למעשה, חקר ההתנדבות עוסק בבחינה מעשית של פעילות מתנדבי�

הספרות  ?"שי� מתנדבי�מדוע אנ "אא� כנראה ג� הסבוכה ביותר בשדה ההתנדבות הי, ביותר

מניעי� אידאולוגיי� מול , המחקרית מציגה את המניעי� להתנדבות בשני אספקטי� עיקריי�

נטציה יילעומת אור) אלטרואיסטית(נטציה לזולת ייאור:  או במינוחי� חלופיי�,מניעי� אישיי�

 ). Story,1992(עצמית 

 

הצביעו על שש פונקציות ) Clary, Snyder, & Stukas, 1996(סניידר וסטוקאס , קלארי

התנדבות לש� צבירת ניסיו� (קריירה , ההגנ, גדילה, הבנה, ערכי�: שההתנדבות באה למלא

מחקר בקרב מתנדבי� לפעילות ע� חולי  .ופונקציה חברתית) לקראת הקריירה המקצועית

סוג הפונקציה שהאד� ניסה למלא באמצעות  הראה כי) Omoto & Snyder, 1993(איידס 

מתנדבי� , למשל, כ�. תנדבות השפיעה על מידת מעורבותו בהתנדבות ועל תחומי פעילותוהה

לעומת אחרי� ,  הגדילה התנדבו יותר לעבודה ע� החולי�בפונקציתשהיו בעלי ציו� גבוה יותר 

 . ופעלו פחות ע� מוטבי ההתנדבות, שהיו בעלי ציו� גבוה יותר בפונקציה החברתית

 

. ק� את המודל במחקר שנער� על עובדי� סוציאליי� מתנדבי� בישראליות שיכלל) 1997(נפתלי 

גיוו� (הוסי� שלושה מניעי� תעסוקתיי� ) Clary & Al., 1996(' רי ושותאלסט הפונקציות של קל

ומניע המתייחס ) ומימוש מחויבות מקצועית, פיצוי על תסכול מקצועי, והעשרה מקצועיי�

דר� מניע , התנדבות איש המקצוע קשורה לזהותו המקצועיתנפתלי מצא כי . לניצול שעות הפנאי

הכוללת צו ערכי לנהוג , של העובד הסוציאלי" מימוש מחויבותו המקצועית"זולתי הקשור ב

הדגיש נפתלי את חשיבות זיהוי מניעיו וצרכיו , במסקנותיו. מתו� אלטרואיז� כלפי המוטב

  .וק�וסיפ, המקצועיי� הייחודיי� של המתנדב איש המקצוע

 

שני מאפייני� חשובי� נוספי� שנמצאו משפיעי� על ההתנדבות ה� המוצא האתני והקשרי� 

 ). 1999, שי ועמיתי� (ל"בישראל נמצא שילידי האר� מתנדבי� פחות מילידי חו. החברתיי�
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 השפעות ההתנדבות

לל א� מטרת� היא בדר� כ, מקבלי� מכ� אמנ� סיפוק אישי, מתנדבי� הפועלי� למע� הזולת

ואולי ג� לשנות את הקהילה והסביבה שבה , לסייע לה�, להשפיע על מוטבי ההתנדבות

מה� השפעותיה של הפעילות "לשאלה  יש חשיבות רבה על כ�. המתנדבי� נמצאי�

 שהתפרסמו בישראל עסקו בנושא זה בהרחבה ובכלל� מחקר�  אחדי�מחקרי�. "ההתנדבותית

הראה כי ו, נוער השוהי� ברחובעת ההתנדבות למע� בנישבדק את השפ,  )2000(של רונאל וגוטר 

יורק , חסקי, דודומחקר� של ב� ,רותילמתנדבי� השפעה חיובית ייחודית על הנוער מוטב הש

צביע הו" הפו� על הפו�"שבדק את ההתנדבות ברשת מרכזי המידע והייעו� לנוער ) 2004(ורונאל 

על הארגו� עצמו ועל , על המוטבי�, נדבי�על כ� שלהתנדבות השפעות חיוביות רבות על המת

 .הקהילה והסביבה

 

את השפעתה של נו בח) Magen, Birenbaum, & Ilovich, 1992(בירנבוי� ואילובי� , מג�

ועל החוויות ה� על שאיפות החיי� של, ההתנדבות על בני נוער משכונות מצוקה בישראל

היו בעלי תחושת לכידות חברתית רבה בני נוער שהתנדבו במש� שנה לפחות . החיוביות שצברו

. בעלי רצו� עז יותר למחויבות חברתית ובעלי יכולת גבוהה יותר לחוות חוויות חיוביות, יותר

טע� כי , יצבאשירות ה בני נוער שעסקו בהתנדבות לפני ה415מחקר אחר שנער� בישראל בח� 

). 1995, אברהמי ודר (פחות א� כי ג� קונפורמיות, נטו לעבר עמדות חברתיות יותרהמתנדבי� 

 התייה  על התרומה הרבה של ההתנדבות לבני נוער שהתנדבותוצביעה) 2004(דוד ועמיתיו ב�

משאב רב השפעה להעצמת� ו, שרויי�היו ה� ב � ע� מצבי הסיכו�עבור� ג� סיוע להתמודדות

 .האישית

 

  מנהלי� ומנהיגי�: מנהלי ההתנדבות

י� הסבירו חוקרי� אחד). 1999גבעולי ורוז� (עובדי� בשכר ול  שונה לגמרי מניה מתנדבי�ניהול

מנהל ההתנדבות חסר את שכ� שהייחודיות של מנהל ההתנדבות טמונה בעובדה ב ואת הטענה הז

.שכירי�עובדי� השליטה ומערכת הסנקציות הקיימת בניהול 

 

תורמי� במידה רבה " מתגמלמנהיגות סגנו� "ו" מנהיגות מעצבסגנו� "שמצאה ) 2005(לוי 

, ג המתגמל תור� למידת ההתמדה בהווה בעוד המנהי.להתמדת בני הנוער בפעילות ההתנדבותית

המנהיג המעצב תור� ה� למידת ההתמדה בהווה וה� למידת ההתמדה בעלת האוריינטציה 

 יש יתרו� על מנהיג "רכי�"מהמחקר עלה כי למנהיג המתאפיי� בנקיטת בסיסי כוח . לעתיד

  ".קשי�"הנוקט בבסיסי כוח 

   

 דפוסי התנדבות בחברה הערבית בישראל

 על יסודות תרבותיי� נתרופיהאופילהתנדבות מושתתות , כברוב החברות, הערביתבחברה 

העזרה לנזקקי� ותמיכת החמולה בחבריה נחשבי� ערכי� בעלי חשיבות עליונה . ודתיי� כאחד

נודדי� ל, לאלמנות, עזרה לזולת ובעיקר ליתומי�. ומקור גאווה בקרב החברה הערבית ג� כיו�

 אחת מחמש המצוות אהי" אלזכאת". אסלא�מודי התוו� של הלאחד מענחשבת אומללי� לו
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בי� מחולקת חלוקת כספי אלזכאת להאחריות והדתיות הקדושות ביותר שעל כל מוסלמי לקיי� 

הווק� , מסגדי�, "וועדות אלזכאת" כמו ,ובי� ארגוני� שבחלק� הוקמו למטרה הזוהמדינה 

 . נתרופיי�אוארגוני� פיל

של העמותות שיעורי ההתנדבות והתרומות בקרב הציבור הערבי על א� ההתפתחות המואצת 

 )2000(זידא� וגאנ� .  קט� באופ� משמעותי מהיקפ� בציבור היהודי עדיי�לארגוני� פורמליי�

 הופנו 7%רק .  מכלל האוכלוסייה הבוגרת28% הגיע ל1999מצאו ששיעור המתנדבי� בשנה 

ונעשית ) 21% לעומת 34%( יותר לגברי� מנשי� ההתנדבות אופיינית .לארגוני� בתחו� הבריאות

הנטייה להתנדבות עולה ע� ).  שנה55 עד 35( הביניי� בני גילו)  שנה24עד (צעירי� על ידי בעיקר 

 בקרב בעלי השכלה על 42% לעד,  בקרב בעלי ההשכלה עד תיכונית חלקית25%מ, ההשכלה

 . תיכונית
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  אוהל המתנדבי�

  ויעדיהמטרותיה, התוכנית חזו�

 מכו� הנגב לאסטרטגיות של שלו� ופיתוח: על היזמי� והיוזמה

 יז� המכו� את הקמתו של 2000בשנת  .1998 מכו� הנגב לאסטרטגיות של שלו� ופיתוח נוסד ב

המרכז מהווה מסגרת פעילות לצור� מת� . העצמה ושיתו�, יהודי לשוויו� המרכז הערבי,יק'אג

ישראלית ובאופ� המשק� את ענייניה� יניתסטפלמענה לצרכי� של הקהילה הערבית

כתוכנית דגל " אוהל המתנדבי�"יק את הקמת ' יז� אג2002בשנת  .ושאיפותיה� של חבריה

התוכנית עוסקת בפיתוח החברה האזרחית בקהילה . לפיתוח ההתנדבות בקהילה הבדואית בנגב

 � שילוב� של  זהובכלל, לההקמת מגוו� מערכי התנדבות בקרב הקהיהדגשת הבדואית בנגב תו

פעילות המתנדבי� בתוכנית מכוונת . צעירי� ומבוגרי� במעשה ההתנדבותי, בני נוער, סטודנטי�

תו� קידו� תוכניות ופעילויות למע� , בני נוער בקרב הקהילהבבראש וראשונה לתמיכה בילדי� ו

 .ילדי� ובני נוער במצבי סיכו� ומצוקה

 

� את התפתחותה והעצמתה של החברה הערבית הבדואית לקד" היא מטרת העל של התוכנית

ובניית , על ידי פיתוח אחריות קהילתית ואזרחות פעילה, בנגב כקהילה שוות זכויות במדינה

מסמ� האב של התוכנית ( "תשתית התנדבותית אנושית נרחבת על ידי האוכלוסייה ולמענה

פיתוח . א :יקרי� הנחו את היזמי� שלושה נושאי� ע.2002)שהוגש למוסד לביטוח לאומי ביוני 

. ג .קבוצות מוחלשות בקהילהלו בני נוערל, סיוע לילדי�. ב .החברה האזרחית בקהילה הבדואית

שה ולשל סיווגנו את מטרות המשנה של התוכניתלכ� בהתא�  .ריכו� הגבולות הבי� שבטיי�

 :נושאי� אלה

 

 פיתוח החברה האזרחית בקהילה הבדואית

האחריות הקהילתית והאזרחות הפעילה בחברה , רכי ההתנדבותלחזק ולפתח את ע �

, להתנדבות  בניית תשתית אנושית,ולייש� אות� באמצעות מרכז מתנדבי�, הבדואית

 .; הבדואיתהפיתוח תוכניות ופרויקטי� התנדבותיי� למע� האוכלוסייו

למע� מבוגרי� לקיי� פעילות התנדבותית לצעירי� ול, בני נוערל, לאפשר לסטודנטי� �

 .הקהילה

 ;מעורבת בחיי הקהילהומשכילה , לטפח מנהיגות מקומית צעירה �

להכשיר ולפתח קאדרי� של רכזי� ומתנדבי� מ� הקהילה הבדואית שיהוו תשתית  �

  ;אנושית יציבה ומתמידה במפעל ההתנדבות

לאפשר עשייה התנדבותית משותפת של ערבי� ויהודי� בנגב לקידו� הקהילה הבדואית  �

 .ר הצעיר בפרטבכלל והדו

 

יוזמי התוכנית הניחו כי פיתוח מרק� התנדבותי רחב ופעיל במסגרת קבוצות מרכזיות בקרב 

ובמיוחד בקרב קבוצות הצעירי� יאפשר מימוש ישיר או עקי� של רבות , הקהילה הבדואית

, מתו� כ� גובשה אסטרטגיה מקצועית שמרכזה פיתוח מרכז התנדבות פעיל. ממטרות התוכנית
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אליה יצטרפו בהדרגה ג� קבוצות מתנדבות , של צעירי הקהילה הבדואית," המתנדבי�אוהל"

 .ופעילי� נוספי�

 

: מקור (יעסוק בנושאי� הבאי�" אוהל המתנדבי�"על מנת לקד� נושא זה קבעו המתכנני� כי 

 :)2000,מסמכי האפיו�

 ; מתנדבי�פיתוח התנדבות באמצעות הפעלת .1

 ;נדבי� עבור ארגוני� אחרי�פיתוח והדרכת מתנדבי� ורכזי מת .2

 ;מת� מענה לפניות של מתנדבי� בודדי� לסיוע בפיתוח פרויקטי� בקהילה .3

 ;"אוהל המתנדבי�"במסגרת ובאמצעות " ניהול ההתנדבות"הפעלת מכלול תהליכי  .4

 ;הכנת תוכניות אופרטיביות למתנדבי� ופיתוח והאמצעי� להפעלת� .5

 ;היועצי� והמתנדבי�, י�מפגשי הדרכה קבוצתיי� ופרטניי� בי� המרכז .6

 ;מידע והכוונה ראשונית לילדי� ולמשפחות בנושאי חינו� וזכויות בחינו�מת�  .7

 .מגוו� רחב של תוכניות התנדבות לטובת אוכלוסיות היעד השונותפיתוח  .8

 

 חלשות בקהילהסיוע לקבוצות 

ע� נושא עיקרי שעמד על סדר היו� של המתכנני� הוא פיתוח גישות חדשות להתמודדות 

ובמיוחד מת� מענה לבעיות קהילתיות דחופות , המצוקות החברתיות של החברה הבדואית

 .בתחומי החינו� והרווחה והעצמת� של קבוצות נשי� מוחלשות

 

 :ש� כ� הוגדרו המטרות הבאותל

הורי� , י�תלמידפיתוח תקשורת חיובית בי� , ספורטתרבות ו, תוכניות חברה להפעיל �

 ;ובית הספר

 ;נוער הזדמנויות להתפתחות אישית וחברתיתה ילדי� ובני לפתוח בפני �

 . והשפעת� בחיי המשפחה והקהילה�לסייע להעצמת נשי� בדואיות ולהגדלת חלק �

 

 ריכו� הגבולות הבי� שבטיי� 

שעמד על סדר יומ� של היזמי� היה הגבולות הבי� שבטיי� ותופעת נוס� מרכזי נושא 

תו� חתירה , וח הדיאלוג והפחתת החיכו� הבי� שבטיעל מנת לסייע בפית. ההתבדלות השבטית

יבוש ועל מנת לתרו� לג ,לקירוב בי� השבטי� וריכו� הקונפליקטי� והניגוד הקיימי� ביניה�

לסייע : "הציבו לעצמ� היזמי� כמטרה מרכזית שלישית, זהות חברתית וקבוצתית של הקהילה

 ולעודד פעילות במסגרות קהילתיות ,לריכו� הגבולות השבטיי� בחברה הערבית הבדואית בנגב

 ".פונקציונאליות אלטרנטיביות
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 מבנה התוכנית 

 סכמה מבנית

  מכו� הנגב לאסטרטגיות של שלו� ופיתוח 

   

  העצמה ושיתו�,  יהודי לשוויו�– המרכז הערבי –יק 'אג 

   

 

 

 

    אוהל המתנדבי

מקצועיי�  שותפי�
 וגורמי� ממני�

שותפי� קהילתיי�    

הקר� לפיתוח מפעלי� 
 המוסד �מיוחדי� 

 לביטוח לאומי

    

  ספירמכללת

וינט ישראל 'אשלי� וג
 א" אלכ–

      

 מכללת אחווה

 –משרד הרווחה 
היחידה להתנדבות 
והמחלקה לעבודה 

 קהילתית

   
 מנהל האוהל
 צוות האוהל

 

 מכללת קי

 תנועת הצופי�
    

ו�אוניברסיטת ב� גורי

קר� פרטיות 
 וציבוריות

  מתנדבי�  

העמותה לקידו� 
השכלה לנשי� 

 בדואיות

 –משרד החינו� 
 מינהל ח�

      

שובי� י ביבת ספר
 הבדואי�

 

בני נוער 
 מתנדבי�

צעירי� 
מתנדבי� 

לא 
 מלגאי�

סטודנטי� 
 מלגאי�

בני נוער 
בשנת 

 קהילה 
 אלטליעה(

וקבוצת 
מתנדבי� 

 יהודי�
  )בדואי�ו

 מבוגרי�
 :מתנדבי�
אנשי 
, מקצוע

בני , הורי�
הדור 

 המבוגר

 י�"מתנס

   

 עמותות מקומיות

  

 תוכניות האוהל

 

 ריכו� גבולותהחברה האזרחית ילדי� ונוער 

     

 

תקשורת לא  שנת קהילה העצמת נערות
 אלימה

 

 

דיאלוג אמהות 
 נערות

מנהיגות וריכו�  אלטליעה
 גבולות

 

 

 כזי למידהמר
   

 

ילדי� בסכנת 
 נשירה

   

 

 קווי ידע
   

 

 תוכניות מיוחדות
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 גישת הפיתוח
 :ת הפעולה הבאי�האסטרטגיות ועקרונופיתוח התוכנית התבסס על 

 ;יצירת בסיס רחב של שותפויות ברמה המקומית וברמה הארצית �

בריאות והחינו� ה ,רווחההכות פיתוח תוכניות ההתערבות במסגרת ובמשות� ע� מער �

 ;מקומיותה

פיתוח התוכנית מתו� ראייה קהילתית רחבה תו� שילוב קבוצות ופעילי� מחו� לקהילה  �

 ;יהודי�ו של צעירי� בדואי� והפעלת קבוצה ,הבדואית

חתירה לאיתור מקורות מימו� ותמיכה בני קיימא באמצעות מערכות תמיכה קיימות  �

תו� התאמתו לצרכי " קהילתירות היהש"בחינת , ) חברתיתמלגות לפעילות(לסטודנטי� 

 לנושאי מימו� תו� הגדרה מחודשת של יעדי� ומשימות תוגישה דינאמי, הקהילה והתוכנית

תו� שמירה על , שיאפשרו את המש� פיתוח התוכנית וביססו לאחר יציאת הממני� הראשוני�

 .מטרות הליבה של התוכנית

 

רכזי המתנדבי� והצוות ,  האוהלמתנדבי, הנהני�אוכלוסיות , תפויותשו, גופי�: רכיבי התוכנית 

 מדדי הצלחה, המקצועי

  

1.   ושותפויותגופי

 :הבאי�גופי� � וההארגוניפיתוח התוכנית התבסס על    

 ; הארציי� וחלק מהשותפי� המקומיי�ועדת היגוי שהשתתפו בה נציגי כל השותפי� �

 ;יק וצוות מקצועי בכיר של האוהל'גצוות א,  הנגב המורכבת מצוות מכו�–הנהלה אופרטיבית  �

 ;מנהל האוהל �

 ;נדבי�רכזי תוכניות ומת �

 .שותפי� מקומיי� �

 

 לצד ועדת היגוי .ארגוני�גופי� והתגבשה בהדרגה כשותפות רחבה של " אוהל המתנדבי�"תוכנית 

 מסוימי� ארגוני� שוני� לממ� מרכיבי�בחרו , כל היבטיה ותכניהעל משותפת העוסקת בתוכנית 

 את השקת שאפשר מממ� ראשוניוינט ישראל היה 'ג). תכני� וכדומה, שובי�יעל פי י(בתוכנית 

" שנת הרצה"שנת הפעילות הראשונה הייתה מעי� ). ג"ל תשס"שנה (2003התוכנית עוד בתחילת שנת 

 של המוסדהקר� למפעלי� מיוחדי� . ורכיביה המרכזיי�, שבמסגרתה התגבשו עקרונות התוכנית

הקר� ). ד"בשנת הלימודי� תשס (�גור� מממ� כשנה אחר ככהשתלבה כשות� פעיל ולביטוח לאומי 

 2004שהחל בחודש שאפריל , החליטה ג� ללוות את מעורבותה בפיתוח התוכנית במחקר הערכה מעצב

הקר� החליטה לממ� את הפעילות במספר מסוי� ). לקראת סיו� שנת המעורבות הראשונה של הקר�(

 .שובי� ושל תוכניות התערבותישל י

 

לצד הארגוני� המרכזיי� בפיתוח התוכנית אותרו וגויסו ג� גורמי� שותפי� מקומיי� בנושאי 

 .איתור מקבלי הסיוע ההתנדבותיבבבחירת התוכניות ו, ההכשרה וגיוס המתנדבי�
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 ייהשותפי הארצ

1.  � . הנוערמנהל קידו� –משרד החינו

 .הילתיתהשירות לעבודה ק, ותהיחידה להתנדב :משרד הרווחה .2

 . הקר� למפעלי� מיוחדי�– ח לאומיהמוסד לביטו .3

 .עמותת אשלי� .4

 א " אלכ–וינט ישראל 'ג .5

 

 שותפי אזוריי ומקומיי

; מכללת אחווה; אוניברסיטת ב� גוריו�; ח"תכנית פר; מכללת ספיר(המער� האקדמי בנגב  .1

 ). העמותה לקידו� השכלת נשי� בנגב, מכללת קיי

עדי� וו, ארגוני� וולונטריי� וקהילתיי� מקומיי�, לשכות הרווחה והחינו�, סי�"מתנ, ספרבתי  .2

 .מקומיי�

 

 המוטבי

 ילדי� ובני נוער   

 .שובי� לא מוכרי�יתלמידי בתי ספר יסודיי� בי �

 .תלמידי� בשכונות מצוקה ביישובי קבע �

  .נערות בסיכו� וילדי� ובני נוער בסיכו� �

 

 הורי� ומשפחות

 .וילדי� הפוני� אל מרכז המתנדבי� לקבלת מידע בנושאי חינו�הורי�  �

 .אימהות ובנות המתקשות בתקשורת בי� אישית �

 . אימהות מעוטות השכלה �

   . ומשפחותיה�ילדי� חולי� �

   

 הבדואית ארגוני� קהילתיי� בחברה 

 . ארגוני� הזקוקי� לסיוע בגיוס ובהכשרת מתנדבי� �

  

 החברה הבדואית בכללותה

 המתנדביקבוצות 

 : תוכנ� כי כל המתנדבי� הבדואי� בתוכנית יגויסו מכלל השבטי� הבדואי�

 ;וסטודנטי� לתארי� מתקדמי�) לישיתשנה שנייה וש(סטודנטי� לתואר ראשו�  .1

 ;צאי� במסגרת לימודית או תעסוקתית שאינ� נמ18צעירי� וצעירות מעל גיל  .2

 ;ב" י' בני נוער תלמידי כיתות י .3

  ;)לא נכללו בתכנו� המקורי(של תנועת הצופי�  "רותישנת ש"� במסגרת בני נוער יהודיי .4

 ;� משכילי� ובעלי מקצועות חופשיי�מבוגרי .5

 .הורי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי� .6
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 צוות המרכז ורכזי המתנדבי

במהל� התפתחות התוכנית התגבש סביב האוהל צוות מקצועי מיומ� שבהדרגה התמחה בעולמות 

א� כי ,  לציי� כי במהל� השני� נשמרה מסגרת התכנו� הראשוניתאפשר.  התוכניתהתוכ� השוני� של

 . כאמור במסגרת המרכז התמחו בהדרגה רכזי� בנושאי תוכ� ספציפיי�

 

ריכו� גבולות , העצמת נערות ודיאלוג בי� דורות: נושאי� הבאי� הועסקו רכזי� ל2006בשנת 

.  שנת קהילה ופרויקטי� מיוחדי�אלטליעה,  אלימהתקשורת לא, מרכזי למידה,  מידעיקוו, שבטיי�

 בשנת ,הלדוגמ( עובדי� 20כ הורכב הצוות מ כ� שבפועל, רבי� מהרכזי� לא הועסקו במשרות מלאות

מנהל ; שה מילאו תפקידי מטה בכירי�ימתוכ� חמ, אנשי צוות ורכזי� 19 הועסקו בתוכנית 2004

ראש צוות רכזי� ופרויקט ערבי, )בור'מר שחדה ג(ת מרכז פיתוח תוכניו, )מר נבהא� מכאוי(האוהל 

מר  (אלטליעהורכז ) ריקי לוי' גב(מזכירת האוהל , )החלי� את נבהא�שבמר אשר� אבו סיא� (יהודי 

 . וברהטבאר שבע אנשי הצוות התגוררו ב מכלל90% ).עומר אלנסאסרה

 

 מדדי הצלחה

י� על מנת לבחו� ולעקוב אחרי התפתחות מספר מדדי הצלחה פנימי) 2003(יוזמי התוכנית הציעו 

 . למתנדבי� ולקהילה, לנהני�: ורשלושה מדדי� הוגד. התוכנית ועמידה ביעדיה

 

 מוטבי�העבור 

יפתח  ,יקחו חלק בתוכניות החברתיות והלימודיותש הילדי� ובני הנוער בקרבכי ציפו המתכנני� 

ת החברתית וישתפרו ג� ההישגי� תגבר המודעו, תהלי� של התחזקות הביטחו� והדימוי העצמי

 :יהיוהמדדי� להצלחה . הלימודיי�

והגברת הפעילות והמעורבות בפעילות בתוכנית במהל� , מידת ההתמדה של כל ילד בתוכנית .1

 ;הזמ�

 ;ג� ממשפחות שונות, פעילות חברתית משותפת של בני� ובנות .2

לילדי� בעצמ� ולעזור להתנדב , התבגרו בינתיי�שמוטבי� נכונות של :  השני�שלושבתו�  .3

 .צעירי� מה�

 

 המתנדבי� עבור

כי המתנדבי� יהיו צפוי . המתנדבי� ה� קבוצה שבה יש לצפות לשינויי� המשמעותיי� ביותר

, שותפי� מובילי� בתהלי� חברתי שיעשה אות� מפרטי� העוסקי� בעיקר במסלול הקידו� האישי

 : להצלחה שנקבעו היוהמדדי�. מעורבי� בעשייה למע� הכללולאזרחי� פעילי� 

במידת הדיוק , תשיבואו לידי ביטוי במיעוט היעדרויו, מידת ההתמדה והמחויבות לפרויקט .1

וההקפדה על אופ� ביצוע התוכנית ובמידה בה יהיו נכוני� להתאי� את עצמ� לצורכי 

 ;אוכלוסיית הנהני� בפרויקט

 ;מידת מעורבות� בתוכניות ויוזמות משלה� לשיפור הפרויקט .2

 ;שכונות של משפחותיה�הריכוזי� ומחו� לנות של המתנדבי� והמתנדבות לפעול הנכו .3

 ;פעילות משותפת של מתנדבי� ומתנדבות ממשפחות שונות בתוכנית .4
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אזרחות פעילה ותרומה , הרחבת עול� הידע והמודעות של המתנדבי� לתחומי� של התנדבות .5

 ;לקהילה

 .נכונות להמשי� בהתנדבות ג� בשנת הלימודי� הבאה .6

 

 קהילה הבדואית בכללהעבור ה

הקהילה הבדואית בנגב בעיקרה מאופיינת היו� בהתייחסות פאסיבית וחסרת : "המתכנני�לדעת 

 ,הקהילה. " שהפתרונות לקשיי� יבואו מבחו�הולרוב בציפיי, אוני� אל המציאות שבה היא נתונה

שבה משכילי� , דבי�מתנ תוכל בהדרגה לראות במערכת, שרואה עצמה כנטולת כוחות מקצועיי�

 :המדדי� לבדיקה כא� יהיו. סיכוי לשינוי משמעותי בעתיד, רבי�

 ;נכונות של צעירי� בקהילה להתנדבה ביעלי .1

 ;נכונות של המסגרות לקלוט ולהפעיל מתנדבי�ה ביעלי .2

לא המורי� ובעלי תפקידי� במסגרות הפורמליות ובארגוני� , נכונות של הורי�ה ביעלי .3

נכונות לעודד את הילדי� להשתת� (ק בהפעלת תוכניות ההתנדבות  חליטולפורמליי� ל

 ;)השתתפות במבצעי� מיוחדי� ועוד, סיוע בהסעות, בתוכניות

 .התוספות של יוזמות התנדבות אחרות בקהילה בעקבות תוכניות ההתערבות בפרויקט .4

 

 " אוהל המתנדבי"תוכניות 

יש לציי� כי רוב . על ידי אוהל המתנדבי� כללי של התוכניות המופעלות רבפרק זה נעסוק בתיאו

התוכניות השונות שינויי� עברו ע� זאת במהל� שנות הפיתוח , התוכניות גובשו כבר בתכנו� המקורי

 .והתאמות בהתא� לצרכי השטח

 

� )ילדי� בסיכו� ( תוכנית מרכזי למידה וחינו

 העצמי �הביטחוברת הג,  חלשי�� של תלמידי�י לשפר את ההישגי� הלימודי:מטרות התוכנית

ושינוי בתפיסת הילד החלש , מעורבות ההורי� במערכת החינו�הרחבת ,והדימוי העצמי שלה�

� . במערכת החינו

 

צ מספר פעמי� "בשעות אחה, סי�"בבתי הספר ובמתנ" מרכזי למידה" בה הפעל:אופי הפעילות

 .בשבוע

 .13�10בני  ,תי ספר יסודיי�ב חלשי� הלומדי� ב�תלמידי :אוכלוסיית היעד

 נוער בסכנת נשירה

 .ח פעילות ומעורבות בחיי הקהילהופיט ו� בני נוערודיוקח ותיפ: מטרות התוכנית

 

ומלווי� על ידי מתנדב במש� ,  בני נוער מאותה כיתהשישהבכל קבוצה משתתפי� כ: אופי הפעילות

 . שלוש שעות כל אחדבני מפגשי� חד שבועיי� 20שנת פעילות של כ

 

 הלומדי� בבתי 16�14בני ) נערות נערי� או( התוכנית מיועדת לקבוצות מתבגרי� : היעדאוכלוסיית

 .בעלי הישגי� לימודיי� בינוניי� ובעלי פוטנציאל ללמידה וצמיחה, הספר
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 דיאלוג בי� אמהות לבנותיה�

כנית היא לגשר על פערי הדורות בי� אמהות ובנותיה� המתבגרות וליצור מערכת יחסי� ומטרת הת

  .ריאה ותומכת ביניה�ב

;  בנות8( אמהות ובנות 16 בכל קבוצה משתתפות בממוצע כ. מפגשי� שבועיי� 20�12 :אופי הפעילות

 ). אמהות8

 

 בסיכו�כנית פיתוח אישי והעצמה לנערות ות

כנית להעצי� נערות דר� הקניית ידע ומיומנויות בתחומי החיי� השוני� ולסייע לה� ומטרת הת

 .י� במשפחה ובסביבהלהתמודד ע� קשי

 

) בתיאו� ע� גורמי הרווחה המקומיי� וגורמי ייעו� בית ספריי�( הפעילות כוללת :אופי הפעילות

אוכלוסיית היעד כוללת נערות  .נושאי� חברתיי�לוטחו� עצמי יבלחיזוק , סדנאות למודעות עצמית

 . נערות10עד בכל קבוצה . 18 – 14בנות הנערות ה� . בסכנת נשירה ושנשרו מבית הספר

 

 בנושאי חינו� וזכויותוהורי�  מידע למשפחות יקוותוכנית   

הורי� ובני נוער בנושאי ,  להרחיב ולשפר את יכולת ההתמצאות של תלמידי�אמטרת התוכנית הי

 . חינו� וזכויות

 

 וכינוסי�סדנאות ו, חומרי� כתובי�,  העברת מידע באמצעות ארגו� אירועי� שוני�:אופי הפעילות

הורי� ל, התוכנית נועדה למשפחות . ושירותי� קיימי�מרכזי ייעו�רמה המקומית ובמסגרת ב

 .תלמידי�לו

 

 ריכו� גבולות שבטיי�

 .פיתוח וקידו� מנהיגות צעירה בקרב בני הנוער הערבי בנגב: מטרת התוכנית

 

, העצמי �הביטחוהעצמה אישית וחיזוק , זהות עצמית וקהילתיתלטיפוח מפגשי� : אופי הפעילות

 .מיומנויות התמודדות ע� קונפליקטי� חברתיי� וגזענות, קבלה האחר

 

 .17�14בני בני נוער : אוכלוסיית היעד

 

 תקשורת לא אלימה

בי�ו, לפתח ולקד� ילדי� על ידי העברת תכני� ומיומנויות בתחומי� אישיי� כניתומטרות הת

  .ראיי�מכבדי� ואח, יעילי�ח אמצעי תקשורת ותי� ופודיק, אישיי�

 

 הפעילות מתקיימת בבתי .ת/ משתתפי� בליווי מתנדב10�8של העבודה בקבוצות : אופי הפעילות

 . וכוללת ג� סיוע בלימודי�הספר בימי שישי או שבת בבוקר

 .'עד ו'  ילדי� בכיתות ג:אוכלוסיית היעד
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 תייחודיותוכניות 

פרויקט ילדי� חולי סרט� "כגו�  ,תייחודיו בנוס� לשבע תוכניות ליבה אלה מופעלות תוכניות 

, 10�15בני  שבמסגרתו מתנדבי� מפעילי� תוכניות העשרה ופעילות חברתית ע� ילדי� "ומשפחותיה�

חולי� העיקר הפעילות מתבצעת בקופות . פעילויות שג� ההורי� והמשפחות לוקחות בה� חלק

 .ח סורוקה"הובבי

 

  נוער מוביל שינוי–אלטליעה 

.  מקרב הקהילה הבדואית19�18 מתנדבי� בני 20 מדי שנהמשתתפי�  תוכניתב: מאפייני התוכנית

במסגרת תפקיד� ה� מסייעי� . שובי� מוכרי� ולא מוכרי�יהמתנדבי� עובדי� בחמש מסגרות בי

מפעילי� חוגי� אחרי הצהרי� כגו� חוגי ; חשבו�, ערבית,  עבריתתלתלמידי� המתקשי� במקצועו

ח "הכגו� בי, בבאר שבעשונות יו� בשבוע ה� עובדי� במסגרות . יצירהואומנות , העשרה, ספורט

 .רכז תמיכה לחולי סרט� ומשפחותיה� מ–מעג� ו, סורוקה

 

 ,האחריות הקהילתית בחברה הבדואיתואת לחזק ולפתח את ערכי ההתנדבות : מטרות התוכנית

, כרי� והלא מוכרי�שובי� המוי למע� בני נוער ערבי� ביתלאפשר פיתוח מסגרת חינוכית לא פורמלי

 ת עזרה לתלמידי� המתקשי� במקצועולספק ,ילההלטפח מנהיגות מקומית פעילה ומעורבות בחיי הק

 . תשתית ארגונית וערכית ש תנועת נוער ערבית חלוציתותבנלוערבית ועברית , החשבו�

 

 וערבי�  יהודי�–שנת קהילה 

, ב"וער יהודי� וערבי� לאחר סיו� לימודי י מתנדבי� בני נ20 התוכנית מיועדת ל: מאפייני התוכנית

בני הנוער מתנדבי� "). שנת שירות"לגבי בוגרי תנועת הצופי� (העושי� במשות� שנת קהילה 

יק ורכז מטע� 'הפרויקט מונחה במשות� על ידי רכז מטע� אג. במסגרות יהודיות וערביות כאחד

 .ת ובלתי פורמליותורמליומתנדבי הפרויקט משולבי� במסגרות חינו� פ. תנועת הצופי�

 

 ניצול ההתנדבות ככלי ,בית המקומיתרקידו� ופיתוח ההתנדבות בקהילה הע: מטרות התוכנית

 ,ית בנגב הערבה בניית קבוצת מנהיגות מקרב האוכלוסיי,יהודיתקיו� ערביתלבניית קבוצת דו

לימוד והלשו� והחשבו�  קידו� תלמידי� במקצועות ,תקידו� ופיתוח מסגרות חינוכיות בלתי פורמליו

 . י�יערבית ושיעורי אזרחות במשות� בבתי ספר יהוד
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 מטרות ושאלות המחקר

 

 מטרות ההערכה 

משוב אפקטיבי ובזמ� " אוהל המתנדבי�"לספק למזמיני המחקר ולמקבלי ההחלטות בתוכנית  �

 להערי� אתו תאמת על התפתחות התוכנית ואופני פעולתה במש� תקופת ההפעלה הניסיוני

  ;מידת השגת יעדי התוכנית ומטרותיה

, "אוהל המתנדבי�"מש בסיס לתהלי� של למידה והפקת לקחי� על תהליכי ההפעלה של לש �

 ;ולגבש המלצות שישמשו בסיס לביצוע שיפורי� בתפעול התוכנית בהיבטיה השוני�

  ;)מתנדבי� ומוטבי�(חו� את מאפייני אוכלוסיית היעד השונות לב �

 משפחות ,בני נוער, ילדי�(פעילות המתנדבי� עבור מוטבי התוכנית חו� את תוצאות לב �

 ;שקיבלו סיוע במסגרת התוכנית) וארגוני�

, במונחי� של עקרונות הפעלה, שונה בי� קבוצות המתנדבי� השונותהחו� את הדומה ואת בל �

על וה� בהשפעותיה� , ה� ביחס לבני הנוער המטופלי�, דרכי עבודה ותוצאות, אוכלוסיית יעד

 .המסגרות הקהילתיות הרלוונטיות

 

 :תוכננה ההערכה להתמודד ע� השאלות הבאות, בהתא�

 ?מהי תרומתה הכוללת של התוכנית לפיתוח משאבי ההתנדבות בקהילה הבדואית בנגב .1

היקפי� , תפקודיי�, מאפייני� סוציו דמוגרפיי�" (אוהל המתנדבי�"מהו פרופיל המתנדבי� ב .2

 ? )'וכד

הפעלה , השמה, הכשרה, מיו�, גיוס" (באוהל המתנדבי�"הול המתנדבי� � תהליכי ני המה .3

 ?...)הנשרה, נשירה, התמדה, הערכה, תגמול, הדרכה, )פרטני וקבוצתי(

ובכללה זה אופיי� של יוזמות התנדבותיות , מהי תרומתה של ההתנדבות לפיתוח הקהילתי .4

 ? והנגשת שירותי�

 ?ת בי� דוריותמהי תרומת ההתנדבות לפיתוח דפוסי תקשור .5

על הצוות בשכר , על המתנדבי� עצמ�, � השפעותיה של ההתנדבות על מוטבי ההתנדבות המה .6

 ?הקהילה הבדואית בכללועל 

 ? דפוסי פעילות�קבוצה משפיעי� על   מהי קבוצת השייכות של המתנדבי� וכיצד יחסי מתנדב .7

 שוני� בתו� קבוצות  לאפיי� מניעי�אפשרוהא� , � מניעי ההתנדבות של המתנדבי� המה .8

 ?המתנדבי� השונות

פיו� זה כולל משתני� א(ילדי� ובני הנוער ; � מאפייני אוכלוסיות המוטבי� בתוכנית המה .9

היקפ� של מצבי סיכו� , תקשורת פני� משפחתית, רקע לימודי ותעסוקתי, �דמוגרפייסוציו

, בות באירועי� פליליי�מעור, צריכת אלכוהול, שימוש בסמי�, עורבות באלימות מכגו�, שוני�

 ?)ועוד

מאפייניה ותרומתה של ההתנדבות לסוגיה בטיפול וקידו� , אופני התרחשותה, מהי תפקידה .10

 ?ילדי� ובני נוער בסיכו�

 ?)בפיתוח ובהפעלה, בייזו�(� מאפייני התוכניות והארגוני� לה� מסייע המרכז  המה .11

 ? "אוהל המתנדבי�" להצביע במהל� התפתחות אפשרעל אילו תהליכי� עיקריי�  .12
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 השיטהער המחקר ומ

 

 "אוהל המתנדבי�"תוכנית על מידע אסו� המזמיני� ביקשו כי המחקר ינוהל כמחקר הערכה מעצב וי

, האפשרככל , סוק בברור מקי�לעהתבקשו החוקרי� , כמחקר מעצב. מנקודות מבט רבות ככל האפשר

 לסייע בפיתוחה של במטרה, בזמ� אמתתו� מת� משובי� , של הליכי התפתחות התוכנית והשפעותיה

 .התוכנית ויכולתה להתמודד בהצלחה ע� יעדיה השוני�

 

  יעדהאוכלוסיות : 1 לוח

 דגימה האוכלוסייה

   קבוצות מתנדבי

50%ל התקבלו כ(לכלל האוכלוסייה  ).ח"ומלגות פר מלגאי� של תוכנית האוהל(סטודנטי�  

 ).מהשאלוני� 

ה "כלל האוכלוסייה בשני� תשס .ת אלטליעה ושנת קהילה משתתפי תוכני19�18בני 

 .ו"ותשס

ממחזורי  40%כ(לכל האוכלוסייה  .א" י' בני נוער תלמידי כיתות י

 ).ו"ה ותשס"תשס

  מוטבי מקרב הקהילה הבדואית

, לא מוכרי� ב ביישובי� מוכרי�"תלמידי בתי ספר יסודיי� וחט

 ; ילדי� ובני נוער בסיכו�

 .ה"וטבי� בשנת תשסדגימה של מ

 .מדג� של מספר קבוצות .אימהות ובנות המתקשות בתקשורת בי� אישית ובי� דורית

רכז ההכשרה , "אוהל המתנדבי�"מנהל  צוות התוכנית הבכיר ורכזי המתנדבי

 .ורכזי המתנדבי�

עובדי� , מנהלי בתי ספר(גורמי� קהילתיי� וגורמי מטה שוני� 

 ). ועדת ההיגוי הבי� ארגונית,בשירותי� קהילתיי� לנוער

חברי וועדת ההיגוי ונציגי תוכניות סיוע 

 . שונות וארגוני� קהילתיי�

 

בני נוער מתנדבי� וכלל  המדג� שנבדק היה מגוו�. הותא� לשאיפה זו בכמה אופני�מער� המחקר 

בני , די�יל(קבוצות מוטבי הסיוע " אוהל המתנדבי�"צוות , וסטודנטי�) בדואי� ויהודי�, ערבי�(

, כגו� מנהלי בתי ספר(גופי� מלווי� וגורמי� שוני� בקהילה , ארגוני� קהילתיי�, )נוער ומשפחותיה�

, ראיונות, נוס� על כ� נעשה שימוש בכלי מחקר שוני� ובכלל� העברת שאלוני�). ראשי ועדי� וכדומה

 . קבוצות מיקוד וניתוח תוכ� של מסמכי� כתובי�, תצפיות

 

 ת איסו� הנתוני ועיבוד שיט, כלי המחקר

 בחודשי�(התנדבות כל שנת  בתחילת והשאלוני� הועבר :שאלוני� למתנדבי� מבוגרי� ובני נוער

ולקראת סיו� תקופת ) 2004שכ� המחקר החל בחודש אפריל , 2004שנת ב למעט,רדצמבאוקטובר

  .)ר בחודש יוני"יעפ(ההתנדבות 

, הכינו החוקרי� היה שאלו� מקי� אותו ניהראשושאלו� ה :ובני הנוער מקבלי הסיועלילדי� לו� שא

 שכיחותשהתמקד ב) בערבית (א� בעצה אחת ע� צוות המרכז צומצ� השאלו� לשאלו� קצר
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ת המוטבי� את הסיוע יחוויב, עניי� של הילדי� בפעילויותב ,שתתפות בפעילויות ע� המתנדבי�הה

 . בפעילות�סיבות להשתתפותב ושה� מקבלי� מהמתנדבי�

 של הרכזי� וכ� עמדות כלפי �יידמוגרפהשאלו� אס� נתוני� סוציו:  המתנדבי�זישאלו� לרכ

 .ההתנדבות ותפקיד� כרכזי מתנדבי�

 

  וקבוצות מיקודראיונות

מת רב,  שוני��אינפורמנטי מובני� למחצה ע� ראיונותבמהל� המחקר קיימו החוקרי� עשרות 

,  מקבלי הסיועו רכזי המתנדבי� ואנשי השירותי�היהאינפורמנטי� העיקרי� . השטח וברמת המטה

וצת מיקוד וראיונות קבכמו כ� נערכו מספר  .ולציד� מנהלי המערכת וגורמי� מקצועיי� אחרי�

 .מתנדבי� סטודנטי� ובני נוער מתנדבי�, קבוצתיי� של רכזי�

 

 אמצעי אחרי

 עלג� ערכו נתצפיות  .� עצמכהההדרתוכניות ההכשרה ו ב�ותצפיות משתת, זירות הפעילותתצפיות ב 

 . �שובייי ועל הפעילות השוטפת ב,ישיבות הרכזי� ופעילויותיה�

ובכלל� דיווחי� מקצועיי� , פעילות ודיווח, במסגרת המחקר נותחו מסמכי� העוסקי� בתכנו� 

 .ניירות עמדה ועוד, תוכניות הכשרה והדרכה, לגופי� ממני�

 

 העברת השאלוני

למרות מאמצי� רבי� נוצרו . מקומות הפעילות השוני� על ידי רכזי המתנדבי�השאלוני� הועברו ב

מסקנות מהעברת הלקחי� והלמרות הפקת . קשיי� בהעברת השאלוני� למתנדבי� באופ� מרוכז

 נמש� ומילוי השאלוני�, ה"לא יושמו במלוא� המסקנות בשנת תשס, ד"השאלוני� בשנת תשס

א� ג� אז ,  בעצמ�החוקרי� להעביר את השאלוני� למתנדבי�ו ביקשו " בשנת תשס.חודשי� ארוכי�

 .ו לחוקרי�" נמסרו אחרוני שאלוני תשס2006 ורק בחודש אוקטובר השתבש איסו� הנתוני�
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 העברת שאלוני :2לוח  

 מתנדבי� 
 בוגרי�

 ,)ד"מתנדבי תשס( מתנדבי� 100הועברו שאלוני� לכ 2004ביוני  :ד"מתנדבי תשס

 .י� מלאי� שאלונ35 הוחזרו

התקבלו חזרה .  מתנדבי�200לכ )'חלק א( הועברו שאלוני� :ה"מתנדבי תשס 

הועברו ' בשלב ב. וכול� עובדו)כולל מתנדבי פרח( שאלוני� ממכלול התוכניות 144

 131 שאלוני� מלאי� מתוכ� עובדו 140מספר דומה של שאלוני� והתקבלו 

 . שאלוני�

 157התקבלו .  מתנדבי�200לכ) 'חלק א(הועברו שאלוני�  :ו"מתנדבי תשס 

לאחר שאותרו מתנדבי� שמילאו את השאלוני� כבר ( עובדו 123שאלוני� מתוכ� 

  .126 שאלוני� מתוכ� עובדו 142התקבלו חזרה ' בשלב ב). ה"בשנת תשס

 

 בני נוער 
 מתנדבי�

משלב א . ד לא הועברו שאלוני�"למתנדבי הנוער בשנת תשס: ה"מתנדבי תשס

 . ' שאלוני שלב ב63ו' שלב אני  שאלו49ה התקבלו "בתשס

 63התקבלו ' בשלב בו ,� מתנדבי92 התקבלו שאלוני� מ 'בשלב א: ו"מתנדבי תשס

 .שאלוני� מלאי�

שאר רכזי ( כול� הושלמו – הועברו שאלוני� לשמונת רכזי� :ד"רכזי תשס רכזי�

 ).ד פרשו עד להעברת השאלוני�"תשס

 .הרכזי� 13שאלוני� ל הועברו :ה"רכזי תשס 

שאלו� לילדי� 
ובני נוער 

 )מוטבי�(

, בבתי ספר(שאלוני המוטבי� חולקו לכל התוכניות המטפלות בילדי� ובני נוער 

 . שאלוני� מלאי�624כ התקבלו "סה). נערות בסיכו�, סי�"מתנ

 

להתאמת אנונימיות מוחלטת נקבעו מספר שיטות ל  הדרישהעל רקע .'ושלב ב' התאמה בי� שלב א

אי� בידינו . נשארו מעטות ובעייתיות 'ושלב ב' התאמות בי� שלב אא� ה', לשלב ב' שאלוני שלב א

 א� כי ברור ,ות רישו� בעיתחלופה בי� השני� ועד כמה על ידי עד כמה נגרמו הבעיות על ידי לקבוע

 .  יחדשמדובר בשני הגורמי�

 

  ראיונות

התקיימו ראיונות ע� האינפורמנטי�  .אר�שוני� בל� המחקר התקיימו במקומות הראיונות במה

 :הבאי�
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 אינפורמנטיפרוט : 3 לוח

 . מנהלת מכו� הנגב לאסטרטגיות של שלו� ופיתוח צוות ניהולי

 ).  ראיונות4( יק'מנהלת אג

  .) ראיונות6 –נבהא� ואסר� (מנהלי אוהל המתנדבי� 

 . יק'מנהל פרויקטי� באג

 ).  ראיונות2( כניות והדרכהורכזת פיתוח ת

רכזת ) הצופי� ובדואי�(שנת קהילה ,  העצמת נערות, קווי מידערכזי תוכניות

 . ראיונות22כ "סה ).אלטליעה

 שותפי� 
 ואינפורמנטי�

  .המוסד לביטוח לאומי –נציגי הקר� למפעלי� מיוחדי� 

  .משרד הרווחה, מפקח על העבודה הקהילתית

 . רהט, מנהלת היחידה לטיפול בנערה

 רהט , ת עבודה קהילתיתרכז

 . וינט' גא "נציג אלכ

 . אוניברסיטת ב� גוריו� בס"לעס "ביהראש 

 . לית העמותה לקידו� השכלת האישה בנגב"מנכ

מנהלי תכניות 
 ילדי� ונוער

).  אינפורמנטי�11(מנהלי וסג� מנהלי בתי ספר ). ע� חלק� יותר מראיו� אחד(

מנהלי ורכזי עמותות ). ינפורמנטי� א4(סי� ותוכניות קהילתיות "מנהלי מתנ

מ 20 מ יותר.  אינפורמנטי�3 –" ידיד, "צעד קדימה", "שתיל("ופרויקטי� 

 .ראיונות

 

 

 קבוצות מיקוד ותצפיות. ג

 

  קבוצות מיקוד ותצפיות:4 לוח

מתנדבי� 
 בוגרי�

 קבוצה מתנדבי� –ה " תשס.שתי קבוצות מתנדבי�  –ד "תשס: קבוצת מיקוד

 .ת מיקוד מתנדבותו קבוצתי ש ו"תשס. אחת

  

פעילי� , יהודי� וערבי�(קבוצת בני נוער שנת קהילה . קבוצת בני נוער אלטליעה מתנדבי� נוער

 ".איכות הסביבה"בפרויקט 

 .בני נוער פעילי� באיכות הסביבה: תצפיות 

תצפית בהכשרת רכזי� . קבוצות מיקוד של רכזי� בכל אחת משנות המחקר רכזי�

 .כשרות לפרויקט דיאלוג והכשרות צוות לעבודה ע� נערות בסיכו�ה, חדשי�

, קבוצות דיאלוג, תוכניות הכשרה והדרכה, תצפית בפעילות בקבוצת נערות מוטבי�

פעילות פנאי בבתי , י�"ספר ובמתנסהפעילות לימודית פרטנית וקבוצתית בבתי 

 . הספר

 

השתתפות בכנסי� מקצועיי� שעסקו בנושאי ו, חות ומסמכי� שוני� שהתקבלו"ניתוח תוכ� של דו .ד

 .חינו� והתנדבות, הבדואית הקהילה
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  ממצאי�

 

  תכנו� מול ביצוע–שובי ופעילות מתנדבי יריסת יפ:הקדמה 

 בשלוש שני� ולהתרחב, רהט ותרבי�(שובי� י בשני יבהתערבות להתחיל התוכנית המקורית תוכננה

 412 המספר הנהני� יהיתוכנ� כי  ).א�'ועווג' יר הדאגב, שגב שלו�, רהט תרבי�(ישובי� ישה ילחמ

 3000עוד כ הוער� כי . נערות בסיכו� ואמהותיה�, נוער נושר, ילדי� בסיכו�, בכלל� תלמידי בתי הספרו

 . וי המידעומשפחות יקבלו ייעו� בק

 

כל במספר התוכניות ורציפות� , מספר המתנדבי�.  ישובי�19התוכנית בהופעלה במהל� המחקר 

 כגו� אבו כ� הופעלה רק תוכנית אחת ,שובי� מסוימי�יבי. שוב ליישובישנות התוכנית היו שוני� מי

, לקייה,  כגו� חורה,שובי� אחרי�ייבבעוד ש, ד במש� שנה אחת ועל ידי מתנדב אח,)סכנת נשירה(

ל ידי מספר הופעלו מגוו� רחב של תוכניות ע) מוכרי� ומבוססי� יותר, יר ישובי� גדולי�"עפ(רהט ו

 .כל שנות הפעילותבגדול יחסית של מתנדבי� 

 

אלסייד , אלאעס�, אל זיאדנה, אבו תלול, אבו כ�: בשלושת השני� הופעלו תוכניות בישובי� הבאי�

, כסייפה, חורה, רבת אלוט�'ח, ועדי אלנע�', ביר הדאג, משאש, באר שבע והסביבה, אלקריי�, )אלגרי�(

  .תל שבע, שגב שלו�, רהט, ערערה, עוגיא�, לקייה

 

ד "בשנת תשס :המתכנני� עמדו היטב ביעדי התכנו� הכמותיי� שקבעו לעצמ�  כיעולה מהממצאי�

ברהט (שובי� בלבד יאמורה להתבצע בשני יש" הביטוח הלאומי"בפרויקט ההתערבות הייתה 

ומה של מספר ד.  מתנדבי�47 ילדי� ובני נוער באמצעות פעילות� של 187ולסייע ל) ובתרבי�

,  ילדי�1600  במערכת כבפועל טופלו. שובי� שתוקצבו על ידי אשלי�ימתנדבי� היו אמורי� לפעול בי

סטודנטי� ובני  מתנדבי� 140  כבאמצעותבשלושה עשר ישובי� ) לא כולל קווי מידע (בני נוער ונשי�

 .נוער

 

שובי� יארבעה יהייתה אמורה להתבצע ב" הביטוח הלאומי"בפרויקט ה ההתערבות "בשנת תשס

 מספר דומה של מתנדבי� היה.  מתנדבי�71 ילדי� ובני נוער באמצעות פעילות� של 302ולסייע ל 

בני נוער  , ילדי�1,400י הדיווחי� ל פבפועל טופלו ע. ישובי� שתוקצבו על ידי אשלי�יאמור לפעול ב

 .ופעילי�מתנדבי�  270 עשר ישובי� באמצעות כהלושבש) מידעי וקו לא כולל(ונשי� 

 

שה ישובי� יאמורה להתבצע בחמ" הביטוח הלאומי"בפרויקט ההתערבות הייתה ו "בשנת תשס

 2006אשלי� לא השתתפו בשנת  ( מתנדבי�91 ילדי� ובני נוער באמצעות פעילות� של 412ולסייע ל

וער בני נ,  ילדי�1400 כ,2006 במחצית הראשונה של שנת טופלו ,לפי הנתוני�. )במימו� התוכנית

יש להדגיש כי . ( מתנדבי� ופעילי�280 כבשני� עשר ישובי� באמצעות) לא כולל קו המידע( ונשי�

 .) השתתפותו במימו�תיחסי� לכלל היישובי� שכ� אשלי� סיי� בשלב זה אינתוני� אלה מת

 

 היה קט� בהרבהוי המידע ומרכזי הייעו� ו� זאת יש לציי� כי מספר הפניות לשנה לקע :י מידעוקו

  ). פניות מתוכננות3000לעומת ה " פניות בשנת תשס150 וד " פניות בשנת תשס300(, מהמתוכנ�
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 תוקייטנו טיולי� כגו�,  קצרות טווחתייחודיו רחב של תוכניות מגוו� פיתחו, לעומת זאת, היזמי�

, לדי� י3,636 פעילויות אלהו השתתפו ב"במהל� שנת תשס. סמינרי� וכנסי� מקצועיי� ועוד, לילדי�

 מתנדבי� היו מעורבי� 371ו, )חלק מהילדי� השתתפו ביותר מפעילות אחת(בני נוער וצעירי� 

 ).מפעילות מיוחדת אחת היו שותפי� ליותר מתנדבי� רבי�(בפעילויות 

 

בשנתיי� הראשונות אחוז גבוה יותר של מתנדבי� סטודנטי� פעל : שובי מוכרי ולא מוכרייי

א�  , אינ� ברורי�נוער הנתוני�ההתפלגות מתנדבי ל באשר. � מספר הנהני�שובי� מוכרי� וכ� גיבי

 . אליה� הנגישות קשה הרבה יותר, שובי� לא מוכרי�י להצביע על פעילות ענפה ג� ביאפשרכי 

 פיתוח החברה האזרחית בקהילה הבדואית

 סטודנטי� וצעירי� מתנדבי�

א� כי לא הצלחנו לקבל במהל� איסו� . טי�בפרק זה נציג את הממצאי� הנוגעי� למתנדבי� הסטודנ

בעיקר על רקע העובדה כי בנקודות זמ� שונות (כל שנה בהנתוני� מידע מדויק על מספר המתנדבי� 

מלגאי , סטודנטי� ממכללות שונות ובכלל� לאור� השנה פעלו מתנדבי� שוני� מקהילות יעד שונות

ורה ברורה את אוכלוסיות צ המחקר מציגי� בדומה כי שאלוני, )לגה מהקהילהמתנדבי� ללא מ, ח"פר

בחלק מהמקרי� א� ואחוזי מענה  70% ל60%כשלהערכתנו קיבלנו מדי שנה בי� , המתנדבי� השונות

100%ו היה קרוב ל"בשנת תשס'  היק� ההחזרה של שאלוני בני נוער בשלב ב,הלדוגמ(יותר .( 

 

� מאפייני סוציו.א  של המתנדבי הבוגרי דמוגרפיי

הגיל הממוצע . 27והשאר עד גיל , 23�18 מהמשיבי� היו בני 84% . היו נשי�63%כ, רוב המתנדבי�

.  נשואי�11%    מהמתנדבי� היו רווקי� ו89% ).'סטודנטי� שנה ב (20והגיל השכיח היה  21.4היה 

 הנתוני� מראי�. שובי� לא מוכרי�י בי20%שובי� מוכרי� וכי מהמתנדבי� התגוררו בי80%כ

 .שובי� המוכרי� התנדבו לפעול בישובי� לא מוכרי�יבבירור כי מתנדבי� רבי� מהי

 

א� נראה לנו כי יש להתייחס לנתוני� אלה בזהירות שכ� ה� ,  דיווחו שהתנדבו כבר בעבר42%כ

, ואמנ� כשנשאלו על מש� ההתנדבות בעבר. משקפי� כנראה את פעילות המתנדבי� באוהל עצמו

וכ,  חדשי�12�7 נוספי� על פרק זמ� של 32%,  חדשי�שישהנמשכה עד שדבות  על התנ39%דיווחו 

 .תה ג� היא בעבודה ע� בני נוער בסיכו�ירוב ההתנדבות בעבר הי.  על התנדבות של יותר משנה29%

 

 "אוהל המתנדבי" בהסטודנטהסוציאליזציה לתפקיד המתנדב . ב

כ, לאוהל לצור� קבלת מלגה הצהירו כי הצטרפו 40%כ: הסיבות להצטרפות לאוהל .1% 30 

 להשיב על י�לויכהיו המשיבי� ( מחשיפה לפרסו� 18%,  בשל המלצת חבר26%, ביוזמה אישית

 ).יותר מסיבה אחת

( שהוא בדר� כלל ראיו� פורמלי כל, עברו תהליכי מיו�ציינו ש מהמתנדבי� 80%כ: מיו� לתפקיד .2

  ). קבוצתיראיו� אישי או, מרכז הערכה

השאר .  מהמתנדבי� סייעו הרכזי� בכניסת� לתפקיד66%ל: יוע בכניסה לתפקידהכשרה וס .3

רכז ( קיבלו סיוע מאד� אחר שאיננו איש צוות באוהל 10. %הסתייעו באנשי צוות אחרי�

 ).'באוניברסיטה וכד
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ד ו מכלל המשיבי� הביעו שביעות רצו� גבוהה עד גבוהה מא70%כ: ההכשרה לתפקיד .4

 העריכו כי ההכשרה תסייע לה� 57%א� כי רק כ, תוכניות ההכשרהמההיבטי� השוני� של 

 .דובמידה רבה ובמידה רבה מא

 

 מתנדבי סטודנטילהתנדבות בקרב  ההנעה. ג

 המתנדבי� מאמיני� כי. המניע הבולט ביותר להתנדבות היה הרצו� של המתנדבי� לעזור לאחרי�

 לסייע לילדי� ובני נוער שמהווה את דור חשוב במיוחד" וכי" התנדבות יוצרת חברה טובה יותר"

 ".וחברה שלנה העתיד של

 

ה /ת משפחה או ידיד/קרוב", "יש לי זמ� פנוי: "המתנדבי� ייחסו חשיבות מועטה למניעי� הבאי�

מרכז המתנדבי� או היה לי קשר קוד� ע� הצוות שפועל ב", "ה בשירות זה או בשירות דומה/טופל

 ".חש בדידות"שהמתנדב 

 

גברי� מיחסי� משקל  :להתנדבותשל גברי� ונשי� שלושה פריטי� נמצאו הבדלי� בי� המניעי� רק ב

וכביטוי לחינו� , כעיסוק לזמ� פנוי שעומד לרשות�, רב יותר מנשי� להתנדבות כמילוי מצווה דתית

 .שקיבלו

 

תנדבי� מסטודנטי�  ל21מתנדבי� עד גיל סטודנטי�  הבדלי� נמצאו ג� בי� המניעי� להתנדבות של

שובי� מוכרי� לבי� יאזרחי� המתגוררי� ביבי�  וכ� הבדלי� , במספר קט� של פריטי�21מעל גיל 

הוותיקי� מייחסי� משקל רב יותר לשיקולי� המתנדבי� . שובי� לא מוכרי�יביאזרחי� המתגוררי� 

יע לילדי� חשוב במיוחד לסי"ו,  "הזדמנות להעניק יותר סיוע למי שזקוק לו: "כגו�(אלטרואיסטיי� 

ולשיקולי� שעשויי� להציג את השפעת ") חברה שלנו ה ובני נוער שמהווה את דור העתיד של

הנימוק היחיד   "). קוד� במת� שירותי� דומי��ניסיויש לי ("או פעילות דומה בעבר , ההתנדבות

 ". יש לי זמ� פנוי" שבולט יותר בקרב החדשי� הוא 

 

שחלק מהתשובות ה� תשובותיה� של אות� נדגמי� בהפרש  הטיה מסוימת משו�  אלהיש בנתוני�

 לראות כי רוב ההבדלי� אפשרע� זאת . ולכ� יש להתייחס לנתוני� אלה בזהירות רבה, של כשנה

מצביעי� על חשיבות רבה יותר של מניעי� שוני� שמייחסי� מתנדבי� שהתנדבו בעבר לעומת אלה 

  .ראשונה להתנדבהפע� השזו עבור� 

 

 את תפקיד  מתנדבי – סטודנטית תפיס. ד

 בסו� שנת הסטודנטי�שהועברו למתנדבי� ) 'שאלו� שלב ב(ממצאי� אלה התקבלו משאלוני� 

 ). N=257; 2006אוגוסט  ובחודשי� יוני2005יולי בחודשי� יוני(הפעילות 

 

 נמצא אל. בפעילות מידה ההכנה המוקדמת סייעה ובאיז' וה� בשלב ב' המתנדבי� נשאלו ה� בשלב א

 מידה תסייע לה� ו באיזהערכת� כניסת� לתפקיד לגבי ע� הנבדקי�בי� תשובות מובהק הבדל 

 .) M=3.62(בסו� השנה  התרומה לבי� הערכת) M=3.81( לתפקיד ת�בכניסתוכנית ההכשרה 
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 מהמתנדבי� שובצו בתפקידי� שהיו ידועי� לה� מראש או שנקבעו 85%עולה שכ ו"מנתוני תשס

 ע� זאת רק כ).'זהה בשלב א( ניתנה אפשרות לבחור בתפקיד מסוי� 15%לרק . עבור�% 13 

 . מהמתנדבי� ציינו כי ה� היו מעדיפי� למלא תפקיד אחר

 

, )35%(או במידה מסוימת ) 62%(רבה במידה לבני הנוער המתנדבי� העריכו כי פעילות� תורמת רוב 

למעלה  ע� זאת .ב יותר על ידי עובד בשכר כי התפקיד היה מתבצע טוכי� מהמתנדבי� מערי85%כו

 י�מבצעהיו ה�  ילולאמהמתנדבי� העריכו כי המשימה ההתנדבותית לא הייתה מתבצעת א 75%מ

  . מהמתנדבי� היו ממליצי� במידה רבה לחבריה� להצטר� לתוכנית74%כ. האות

 

 ע� ו כי ה� נפגשי� העיד11%ע� זאת כ. � בחודשיכז לפחות פעמי ע� הר מהמתנדבי� נפגשו60%כ

א� לא נמצאו  ,י השני�תבשבשל ניסוח שונה היה קושי לחבר את הנתוני�  (הרכז פחות מפע� בחודש

שה� מקבלי� מהרכזי� ה ניכרת בהערכת המתנדבי� את הסיוע יחלה עליכמו כ� . )הבדלי� עקרוניי�

� כללו הדרכה תחומי הייעו� המבוקשי .2006 בשנת 77%ל 2005בשנת  55% מ,בעיותלפתרו� 

מידע על תלמידי� , טיפול בבעיות משמעת, הכנת פעילויות, תקשורת ע� ילדי�, בפעילות ע� ילדי�

 . מסוימי� ועוד

 

לציי� כי יש � זאת  ע.ד מצד הרכזי�וחווי� יחס חיובי מאהמתנדבי�  לראות כי אפשר התשובות �מ

) 6הגבוה מתו� סול� של  (5.31י�  ממוצע הציוני� נע ב.דוהשונות בי� התשובות הייתה נמוכה מא

בתשובה  ".רכז מותח עלי ביקורתה" בפריט 4.78ל" ת/את העובדה שאני מתנדבהרכז מערי� "לפריט 

,  נמצא כי התשובה השכיחה ביותר הייתה תפיסת הרכז כמנהיגעל תפיסת המתנדב את הרכזלשאלה 

ה "נמצאו הבדלי� בי� שנת תשסלא  ()ומנהל(כאיש מקצוע ובשכיחות הנמוכה ביותר תפיסת הרכז 

 . )ו"שנת תשסל

 

 � בי� המתנדבי� מעבר למפגש במסגרת הפעילות דפוסי אינטראקציה מגווני� ונמצאנוס� על כ

 המפגשי� והחברויות מעבר לפעילות בהיק�ה י עליו" בשנת תשסניכרתו, ההתנדבותית הישירה

  .באוהל

 

לתוכנית שבה ה� פועלי� יותר להיות מכוונת זהות המתנדבי� נוטה , כפי שנמצא במחקרי� אחרי�

 .יק'ד חלק מאגו חשי� במידה רבה מא14.5%רק ה "בשנת תשס. שטח ופחות ע� הארגו� המפעילב

29.5%יק ל' הוכפל מספר המזהי� את עצמ� כחלק מאגו"בשנת תשס. 

 

 מתנדבי סטודנטיהשפעות וחשיבות הפעילות בעיני . ה

שביעות הרצו� מופנית ה�  .ד מעבודת� כמתנדבי�ו מאמרוצי� או י�מרוצ) 94%(המתנדבי� כמעט כל 

 .)הממוני�(וה� כלפי מעלה ) מקבלי השירות(כלפי מטה 

   

34%כ(ו "ה לתשס"אחוז המתנדבי� הרואי� בהתנדבות דבר מהחשוב בחייה� לא השתנה בי� תשס .( 

נוס� לחשיבות התוכנית אינדיקטור ,  יצירת קשרי� חברתיי�א התגמול החזק ביותר הונמצא כי

 .הבדואיתבשיח הפני� קהילתי של החברה 
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מהמתנדבי� חווי� כי ה� משלמי� מחיר אישי  54%עמדותיה� החיוביות כלפי פעילות� למרות 

הדבר הקשה ביותר עליו מדווחי� המתנדבי� הוא הצור�  .מסוי� או כבד בשל פעילות� ההתנדבותית

, התחומי� הפחות קשי� ה� היעדר אתגר בפעילות.  ומשפחתיי�לוותר על זמ� פנוי וענייני� אישיי�

מה שמעניי� הוא שה� בתחומי� שיש בה� קשיי� וה� באלה שאי� . ייאוש מהפעילות ומריבות בצוות

ניכרת ירידה בבעייתיות : במלי� אחרות. ה"ו נמוכי� משנת תשס"הקשיי� בשנת תשס, בה� קשיי�

.  הפעילות על ידי אות� מתנדבי��קה תוצאה של המשירידה שעשויה להיות בחל, של הפעילות

נשארי� אלה שמתאימי� יותר ( עשויה להפחית את הבעייתיות ה� על ידי סלקציה והמשכיות כז

 של המערכת  יותרהתאמה טובה(וה� על ידי למידה מערכתית , ה� על ידי למידה אישית, )לתפקיד

 ).המנהלית לצרכי�

  

 .בות תסייע לה� בעבודה בשכר בעתידחשי� כי ההתנד) 65.8 (%חלק ניכר מהמתנדבי�ע� זאת  

       

 ה� חושבי� ,כי רוב הסביבה הקרובה מתייחסת בחיוב לפעילות� ההתנדבותיתו נמצא "בשנת תשס

 כי אנשי� 44%כ ציינו ו"בשנת תשס ). בהתאמה36.9% ו38.5(%שהיא חשובה וגאי� במתנדב 

מהמתנדבי� מעידי� כי  18% .שהתחילו לפעול בהתנדבות בפועל 19כו, הביעו רצו� להתנדבבסביבת� 

 . לשינוי עמדות כלפי ילדי� ובני נוער בסיכו� בקרב חברת� הקרובהההתנדבות� הביא

 

 שעליה� להשקיע משאבי� �ה נמצא כי המתנדבי� חשי" בשנת תשס:קשיי בביצוע הפעילות 

 ג� לממצאי� האחרי� העוסקי� וליממצא זה מתקשר א. ניכרי� וזמ� בטיפול בבעיות משמעת

כמו ברוב העמדות , ו"ע� זאת חלה ירידה בנתו� זה בשנת תשס. נדבי�מקצועיות� של המת תבשאל

ו חשי� פחות עומס או מועקה בשל התנדבות� " לומר כי מתנדבי תשסאפשר, דהיינו. האחרות

 . ה"ממתנדבי תשס

 

 היו נכוני� 70%מתוכ� כ, התנדבותית מהמתנדבי� מוכני� להרחיב את היק� פעילות� ה60%כ

ציינו תנאי� שוני� ) 75(% רוב המשיבי� .  שעות בשבוע בפעילות התנדבותיתחמשלהשקיע עד עוד 

  .להרחבת ההתנדבות

שאר . לשני� רבות בעתיד" בית"יק עשוי להיות לה� 'חשי� כי אגו "בתשסתנדבי� ממה 28.8%רק 

  .או אינ� יודעי� לציי� מתי תסתיי�, י המש� התנדבות�המתנדבי� מגדירי� פרקי זמ� ברורי� לגב

 

יו אנחנו עשינו אבל עכש. ..."מסורת היא חלק מההמתנדבי� מסבירי� כי ההתנדבות במגזר הבדואי

אני מרגישה שאני . אקטיביסטי�ההתנדבות שינתה לי את החיי� ליותר  .משהו שקיד� את זה

בהמש� ראיתי . המלגה שעות בימי שישי בשביל ארבעבהתחלה רציתי רק להתנדב .. נותנת משהו

היו . ושיש לי את הכוחות לעשות דברי�, התחלתי להאמי� שאני צריכה לתת. שאני צריכה לתת

הגישה שלי היא שצרי� להסתכל . הייתי רוצה שזה יהיה אחרת". פראייר"הרבה שמשתמשי� במושג 

חי� ג� על השפעת ההתנדבות על מעגלי� המתנדבי� הבוגרי� מדוו "...על התנדבות כעל דבר יוקרתי

הגיעו הורי� של תלמידי� שאנחנו . הרגשנו את זה ביו� המורשת ויו� המוסיקה "–נרחבי� יותר 

 ..".זה מבחינתי השפעה. עובדי� אית� וה� היו מלאי� בהתרשמויות חיוביות
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 וער מתנדבי�נבני  

 –שנת קהילה ,  נוער מוביל שינוי–ליעה  אלט:סוגי תוכניות הפעילי� בשלושמתנדבי� הבני הנוער 

 . תלמידי תיכו�–ומתנדבי נוער ,  ערבי יהודי

 

 התוכניות השונות. א

 20 מדי שנהבתוכנית לוקחי� חלק . ה"התוכנית החלה השנת תשס:  נוער מוביל שינוי– אלטליעה. 1

: שלבי מיו� מספרמתנדבי� אלה עוברי� .  מקרב הקהילה הבדואית19�18    בנימתנדבי� , משתתפי�

שובי� יהמתנדבי� עובדי� בחמש מסגרות בי. תקופת הכשרה ומחנה, ראיו� אישי, מרכז הערכה

, ערבית,  עבריתתבמסגרת תפקיד� ה� מסייעי� לתלמידי� המתקשי� במקצועו. מוכרי� ולא מוכרי�

ה� כמו כ� . יצירה, אומנות, העשרה, אחרי הצהרי� כגו� חוגי ספורטבשעות מפעילי� חוגי� ; חשבו�

 מרכז תמיכה לחולי סרט� –מעג� , ח סורוקה"הש כגו� בי" במסגרות בב יו� בשבועעובדי�

 .ומשפחותיה� ועוד

 

20מיועדת למדי שנה התוכנית . ד"התוכנית החלה בשנת תשס :ערבי�יהודי –שנת קהילה . 2 

לגבי בוגרי (נת קהילה העושי� במשות� ש, ב"מתנדבי� בני נוער יהודי� וערבי� לאחר סיו� לימודי י

הפרויקט מונחה  .בני הנוער מתנדבי� במסגרות יהודיות וערביות כאחד"). שנת שירות"תנועת הצופי� 

מתנדבי הפרויקט משולבי� במסגרות . יק ורכז מטע� תנועת הצופי�'במשות� על ידי רכז מטע� אג

 .ת ובלתי פורמליותחינו� פורמליו

 

תלמידי תיכו� בעיקר להפעלת תוכנית  במסגרת תוכנית זו מגויסי� : תלמידי תיכו�–נוער  מתנדבי. 3

מטרתה לפתח בקרב המתבגרי� את מחויבות� החברתית . ומת� ייעו� בנושאי זכויות"  המידעיקוו"

במסגרת '  התוכנית בעיקר על תלמידי כיתה יסתתבסז "בשנת תשס.  להתגייס למע� הקהילה�ונכונות

� משרד החינושל" המחויבות האישית"תוכנית . 

 

�ייני סוציומאפ. ב+ ה "תשס ('שאלוני שלב אמבוסס על  ( של המתנדבי בני הנוערדמוגרפיי

 )ו"תשס

 � .)במסגרת שנת קהילה( בני נוער יהודי� 18 היו בני נוער בדואי� ו129 בני הנוער המשיבי� 147מתו

שנת הקהילה ממתנדבי ). N33 (= היו בני�22.4%ו) N =114 ( נערותהיוממתנדבי בני הנוער  77.6%

 . היו נערות79.1%     בני הנוער הבדואי�כלל בקרב  . נערות66.6% נערי� ו33.3 %היהודי� היו 

 

. 19 שנה והגיל השכיח היה 18הגיל הממוצע היה . 21�19 יבנ היו 54.8%, 18�14 מבני הנוער היו 41.1% 

� נמו� רק במעט מהגיל הממוצע של  לראות כי הגיל הממוצע של בני הנוער המתנדביאפשר

 .הסטודנטי� המתנדבי�

 

התפלגות מקומות המגורי� דומה א� היא למתנדבי� . שובי� מוכרי�ירוב בני הנוער מתגוררי� בי

שובי� בעלי רוב יהודי י בי12.5%ביישוב לא מוכר ו 9.7%,  התגוררו ביישוב מוכר77.7% .הסטודנטי�

 ).בני שנת השרות היהודי�(

 

 . היו תלמידי תיכו� מהמתנדבי� 48%כ :תעסוקתי/  לימודי סוסטאט
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 "באוהל המתנדבי "ב� נועריד מתנדב הסוציאליזציה לתפק. ג

 רוב בני הנוער לעומת זאת . לא התנדבו בעבר )79%(המוסלמי�  רוב בני הנוער : בעברוהתנדב

 >p.001( הבדל מובהקה. דבר המאפיי� את הפעילות בתנועת הצופי�, )66.6%(היהודי� התנדבו 

,(Chi-Square = 16.53, df =1 )שנת הקהילה בנילה רק וא דומה ג� בהשונמצאה מובהקות 

  .)הבדואי�

 

את תפקיד� בני הנוער המוסלמי� והיהודי� תופסי�  : תפיסת בני הנוער המתנדבי את תפקיד

את תפקיד� � אחרת ה� תופסי. דו� וחיזוק הקהילה הבדואית פנימה בכל הקשור לקי דומהבאופ�

כשהמתנדבי� היהודי� מייחסי� חשיבות רבה הרבה יותר , רוב בי� יהודי� ובדואי�יביחס לק

 .תרבותי�ילתפקיד� בדיאלוג הב

 

 בקרב בני הנוער  ביותר הבולטי� ההתנדבותימניע :התנדבות בקרב המתנדבי בני הנוער למניעיה

אני יכול לעשות ", המצויי� במצוקה קשה מאדחשוב במיוחד לסייע לבני נוער " :המוסלמי� היו

הנושא ה ללמוד יותר על /באמצעות ההתנדבות אני יכול", "משהוא למע� מטרה שהיא חשובה בעיני

 בקרב המתנדבי� היהודי� היו ."ההתנדבות יוצרת חברה טובה יותר"ו" ת/שלמענו אני מתנדב

התנדבות יוצרת " ,"שהיא חשובה בעיניה לעשות משהוא למע� מטרה /אני יכול": המניעי� החשובי�

ו " ת/ה ללמוד יותר על הנושא שלמענו אני מתנדב/באמצעות ההתנדבות אני יכול" ,"חברה טובה יותר

 ,מוסלמי� ויהודי� כאחד, נראה כי כל בני הנוער". התנדבות היא הזדמנות לתק� עוולות חברתיות"

ע� זאת .  לצורכי הלמידה סביב ההתנדבותא� ג�, � המכווני� לאחרי חשיבות רבה למניעייחסי�מ

 הבדלי� מובהקי� בי� כמה וכמה מניעי� להתנדבות בי� בני נוער יהודי� מתנדבי� מספרנמצאו ג� 

בעוד , בקרב בני הנוער היהודי� הסיבות המכוונת לאחר מודגשות הרבה יותר. בני נוער בדואי�בי� ו

לא היה מה לעשות בזמ� "(ה� הדומיננטיות שבקרב בני הנוער הבדואי� הסיבות היותר אישיות 

לא נמצאו הבדלי� משמעותיי� בי� נוס� על כ�  ).ועוד "הצור� בלמידה", "תחושת בדידות" ,"הפנאי

 . ל אלטליעה ומתנדבי� תיכוניסטי�בי� בני הנוער המוסלמי� המתנדבי� שובני הנוער בשנת הקהילה 

 

מניעי� בולטי� בכ� . עות להתנדבות יותר מנערי�נמצא כי נערות מונ: הבדלי בי� נערי ונערות

 ה חמלה כלפי אנשי�/אני חש", "התנדבות יוצרת חברה טובה יותר"המכווני� לאחר בנושאי� כגו� 

נסיו� חינוכי  ההתנדבות הינה ":כגו�(רכי הלמידה וווני� לעצמי בצא� ג� בנושאי� המכ, "נזקקי�

וא� ") ה ללמוד יותר על הנושא שלמענו אני מתנדב/לבאמצעות ההתנדבות אני יכו"ו, "מצוי� עבורי

הבנות מציגות ") מסייעת בהתמודדות ע� בעיות אישיות"ו" משכיחה מצוקות ":צרכי� רגשיי�

בכל המניעי� העניקו הנערות הבדואיות ציוני� גבוהי� יותר למניעי� . עמדות תומכות יותר

ילוניי� לבני נוער מסורתיי� ודתיי� במספר נמצאו ג� הבדלי� מובהקי� בי� בני נוער ח .להתנדבות

 .רות בדואי� למתנדבי� בדואי� אחרי�יא� לא נמצאו הבדלי� בי� מתנדבי שנת ש, מניעי�

 

 השפעות וחשיבות הפעילות בעיני המתנדבי בני הנוער. ד

מתנדבי שנת ( שהתקבלו משאלוני� שהועברו למתנדבי� בני נוער לממצאי�ח הנוכחי מתייחס "הדו

בחודשי� (. ו"ה ותשס"תשסת הפעילות ובסו� שנ ) ומתנדבי נוער אחרי�אלטליעהמתנדבי , ותריש

2006 ו2005יולי יוני .( 
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 92 –ה "מתוכ� שאלוני תשס,  שאלוני�155 ו"תשס  ה"לשני� תשסמהמתנדבי�  בס� הכל התקבלו

י� בי� השני� הוצגו נמצאו הבדלבמקו� ש .' השאלוני� לא הותאמו ע� שאלוני שלב א. 63 –ו "ותשס

 .ממצאי כל שנה בנפרד

 

ו כ"ובשנת תשס 64%כה "בשנת תשס :בפעילות מידה ההכנה המוקדמת סייעה ובאיז .1 59% 

ע� זאת קיימת קבוצה לא קטנה של . מבני הנוער מדווחי� כי ההכנה המוקדמת סייעה לה�

 . בלבדמתנדבי� שחשי� כי ההכנה סייעה לה� רק במידה מסוימת או במידה מועטה

35%רק כ : תפקיד למלא במרכז המתנדביאיזהאפשרות לבחור  מידה הייתה ובאיז .2 

 .מדווחי� כי לא הייתה לה� אפשרות בחירה בני הנוער מהמתנדבי� 

החלק הארי של בני הנוער המתנדבי� חשי� כי  : פעילות המתנדבי לילדי ובני הנוערתתרומ .3

  במש� הזמ� חלה עליהנמצא כי. בני הנוער ל)במידה רבה או מסוימת(התנדבות� תורמת 

תנדבותית שלה� הה הי בתפיסת תרומת� של בני הנוער המתנדבי� את ער� העשימשמעותית

  .עבור הילדי�

היו מעדיפי� ו "בשנת תשסמבני הנוער המתנדבי�  6.5%רק  :דיפות להתנדב בתפקיד אחרע .4

 .להתנדב בתפקידי� שוני� מאלה שה� מתנדבי� כיו�

בני הנוער אינ� מעריכי� כי מדרי� בשכר  :מדרי� בשכר ידי עלהיה מתבצע יותר טוב  פקידהת .5

 .יבצע את התפקיד טוב יותר באופ� משמעותי מה� עצמ�

בני הנוער  .המתנדב מבצע אותואלמלא היה  מתבצעת ההתנדבותית לא הייתה המשימה .6

 .�המתנדבי� חשי� כי משימותיה� לא היו מתבצעות אלמלא ה� היו מתנדבי

היו ממליצי� ו "בשנת תשס מבני הנוער המתנדבי� 82% :מלצה לחברי להצטר� לתוכניתה .7

 .ד לחבריה� להצטר� לתוכניתובמידה רבה ובמידה רבה מא

כ(המתנדבי� נפגשי� בתדירות גבוהה ע� הרכזי� המלווי� אות�  : הפגישה ע הרכזתדירות .8

  ).תר פע� בשבוע או יו60% � מתוכ�י לפחות אחת לשבועי80%

 מהמתנדבי� בני הנוער חשי� כי ההדרכה מסייעת 68%כ :ההדרכה כמסייעת בפתרו� בעיות .9

 .דובה מאר במידה רבה ובמידה לה� בפתרו� בעיות שוטפות שונות

 השתתפו מבני הנוער המתנדבי� 76%כו "בשנת תשס: בהשתלמויותהמתנדבי  השתתפות .10

 .כות עבור�בהשתלמויות הנערד ורבה מאבמידה במידה רבה או 

וע� זאת ה� מצייני� ,  אחיד למדיאופ�בני הנוער השיבו על שאלה זו ב :התייחסות הרכז הישיר .11

ראשונה את יכולת� ללמוד מהמדרי� דברי� חדשי� ולשפר את עבודת� כמתנדבי� בבראש ו

 . של הרכזתההתייחסויוכעיקר 

ביותר חבר  הת הגבוהבשכיחו, בני הנוער המתנדבי� רואי� ברכז: תפיסת המתנדב את הרכז .12

נמצאו הבדלי� בי�  לא.מעניקי� את החשיבות הנמוכה ביותר איש מקצוע מנהל ולהיותו, וידיד

 .ו"ה ותשס"תשס

 רחב של קשרי� ע� וו� במגבני הנוער המתנדבי� נמצאי� : ע מתנדבי אחרי בארגו�קשר .13

נפגשי� , ביחד ה� מתנדבי� .ו"ה ותשס" לא נמצאו הבדלי� בי� תשס.עמיתיה� להתנדבות

נפגשי� בפעילות חברתית משותפת וא� בפגישות לא פורמליות , בפגישות הדרכה קבוצתיות
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כשליש מהמתנדבי� דיווחו כי חבריה� הטובי� ביותר נמני� על  .יק'מעבר לפעילות באג

  .המתנדבי�

ארגו�  חלק מחשי� כי ה�ו "בשנת תשס מבני הנוער 83% :יק'חשי חלק מההתנדבות באג .14

  .קי'אג

ה ניכרת יעלי. מרוצי� מהתנדבות�ו "בשנת שתס מבני הנוער 95%כ :שביעות רצו� מההתנדבות .15

 לייחס את חלקה להרכב השונה של המשיבי� אפשרא� כי , ה"בהשוואה לתש, ו"בשנת תשס

בהשוואה בי� , ה"בשנת תשס. ה"לעומת שנת תשס)  ושנת קהילהאלטליעה 60%כ( ו "בשנת תשס

 = N (אלטליעהרות וילעומת המתנדבי� משנת הש) N=53( ער בקווי המידעהמתנדבי� בני הנו

נמצא כי אי שביעות הרצו� בקרב מתנדבי הנוער בקווי המידע היה גבוה באופ� משמעותי ) 34

 .)>0.014p במבח� חי בריבוע;  בהתאמה5.8%  לעומת35.8% (אלטליעהרות ויממתנדבי שנת הש

המתנדבי� מעניקי� חשיבות רבה  מ73%ו כ"בשנת תשס :שיבות ההתנדבות למתנדבח .16

יני� כי היא בי� הדברי� החשובי� י מצ16% רק. )בי� הדברי� החשובי� בחייה� (להתנדבות�

רות ישה ושנת אלטליעהיחסי של המשקל כ� נמצא כי ה.  שיש דברי� חשובי� ממנהא�בחייה� 

 . יותרי�גבוה

17. רות יבי� מתנדבי שנת השה "שסבשנת תבהשוואה  .תגמולי שהמתנדבי חשי שמקבלי

ה� מועילי� ותורמי� באופ� שבי� מתנדבי קווי הסיוע נמצא כי הראשוני� חשי� ו אלטליעהו

 ). >0.008p( וי המידע ומתנדבי קמ משמעותי יותר

מתנדבי בני הנוער אינ� מקשרי� כמעט את  :ההתנדבות כמסייעת לעבודה בעתיד בשכר .18

  .ההתנדבות לעשייה עתידית בשכר

 המידע יה בי� בני הנוער בקוו"נמצאו הבדלי� גדולי� בשנת תשס: חיר אישי של ההתנדבותיתמ .19

תר עבור וי� מחיר אישי ימהאחרוני� חשו שה� משל. רות ואלטליעהיבי� בני הנוער בשנת השו

 כל בני הנוער שציינו שיש מחיר אישי כבד היו בני נוער משנת השרות ,הלדוגמ(התנדבות� 

  .ו"דבר זה מקבל תיקו� נוס� מנתוני תשס).  במבח� חי בריבוע>0.006p) ( ואלטליעה

בני הנוער חווי� קשיי� .  פריטי�14נושא זה נבדק בסדרה של : קשיי בפעילות ההתנדבותית .20

משאירה בידי  כי ההתנדבות לא אהקושי הבולט ביותר הו. שוני� סביב פעילות� ההתנדבותית

ע� זאת .  ענייני� אישיי� ודורשת מאמ� פיזי ונפשילמחייבת ויתור ע, המתנדבי� זמ� פנאי

בגלל , �דיכאותחושת  ולפגיעה בעבודה בשכרל, המתנדבי� מעניקי� קשיי� נמוכי� לייאוש

  . ה� נחשפי� וחוסר אתגרשאליה�הבעיות 

אשר תה בדר� כלל גבוהה יותר מיו הי" שביעות הרצו� בתשס:שביעות רצו� מההתנדבות .21

 .ה"בתשס

ה ניכרת ביחס חיובי של הסביבה למתנדבי� יעלינמצא כי הייתה  :ביבה הקרובההתייחסות הס .22

87% ל65%מ(ו "ה ותשס"בי� השני� תשס.(  

 ההתנדבות העלתה את המודעות לצרכי� של , לדעת בני הנוערשפעת ההתנדבות על הסביבהה .23

ב לקרו וכי ,)ו" בשנת תשס כולל אלה שהחליטו לתרו� למענ�32%כ(ילדי� ובני נוער בסיכו� 

 .ו" בשנת תשס כבר התנדבו בפועל34%ומתוכ� כ,  מחבריה� גילו עניי� להתנדב64%
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 מבני הנוער מוכני� 80%מהממצאי� עולה כי למעלה מ: נכונות להרחיב את היק� ההתנדבות .24

המתנדבי� (הדבר נכו� במיוחד למתנדבי קווי המידע . להרחיב את פעילות� ההתנדבותית

 ).דבי� שעות רבות בשבועהאחרי� ג� כ� מתנ

 אלטליעהמתנדבות  :עמדות מתנדבי הנוער לגבי נושא ההתנדבות בקהילה הערבית הבדואית .25

 א� כמתנדבות מאוד חשוב לה�. נדבי�מסבירות כי ההתנדבות בקהילה צמחה לפני אוהל המת

לבי� מרבית הילדי� לא מביני� את ההבדל בי� המתנדבי� " ... ": הצלקד� את ההתנדבות ולהפי

שידעו שזה דבר , חשוב לספר עלינו כדי שה� יגדלו וידעו שעזרנו לה�, כמתנדבי�, לנו. המורי�

 התנדבות� על הצוות תהמתנדבות מציינות כי ה� לא יודעות על השפע"...  לתת,חשוב להתנדב

 מצייני� את עצ� ההתנדבות כמנו� )תיכוניסטי�(מתנדבי� צעירי�  .המועסק בשכר בבית הספר

ההתנדבות יכולה לקד� את ": ככלי לפיתוח החברה הבדואית, ו� האוכלוסייה הבדואיתלקיד

האוכלוסייה הבדואית כיו� שבמסגרות עצמ� רואי� את התרומה של הבדואי� למע� עצמ� 

 ".ויכולי� להערי� אותה

 

 סטודנטי�השוואה בי� מתנדבי� בני נוער למתנדבי�  

עמדות בני נוער מתנדבי� וסטודנטי� מתנדבי� את וואות בי� ות הש מוצגי�לוחות הבאהבשני 

הקבוצות שהושוו כוללת את כל ממלאי שאלוני  .עשיית� ההתנדבותית ואת ניהול המתנדבי� באוהל

 לראות אפשרמהלוחות  .)ו"ה ומתנדבי תשס"מתנדבי תשס(ה� של הנוער וה� של המבוגרי� ' שלב ב

ובאילו תחומי� הייתה , ה להתנדבות המבוגרי�באילו תחומי� ונושאי� התנדבות הנוער הייתה דומ

 .שונה

 

 הסטודנטידומי להתנדבות הדפוסי התנדבות הנוער : 5 לוח

 דפוסי התנדבות הנוער הדומי� להתנדבות המבוגרי� הנושא

 .בהתאמה 97%ו 92% תרומת ההתנדבות לבני הנוער

 עמדותיה� זהות לא היו מעדיפי� להתנדב בתפקיד אחר

 ).במידה רבה ורבה מאד( בהתאמה 74%ו  76% י� להצטר� לתוכניתהמלצה לחבר

 לפתרו� מידה ההדרכה סייעה באיזו

 הבעיות

בני הנוער מעריכי� כי ההדרכה מסייעת באופ� דומה 

 .להערכת המבוגרי�

א� , תופשי� את הרכז באופ� דומה בני הנוער והמבוגרי� תפיסת המתנדב את הרכז

 מעט יותר תפקידי מנהיגותכי המבוגרי� מייחסי� לה� 

א� כי מבוגרי� מדרגי� את , התגמולי� דומי� תגמולי� שהמתנדבי� חשי� שמקבלי�

 התגמולי� מעט נמו� יותר

א� כי המבוגרי� מדרגי� את , שביעות הרצו� דומה שביעות רצו� מהפעילות ההתנדבותית

 שביעות הרצו� מעט נמו� יותר

א� כי המבוגרי� מדרגי� את , בקשיי� דומי�נתקלי�  קשיי� בפעילות ההתנדבותית

 )קשיי� פחותי�(הקשיי� מעט נמו� יותר 

א� כי המבוגרי� מדרגי� את  ,דברי� דומי� מפריעי� דברי� המפריעי� בפעילות

 הדברי� המפריעי� קצת נמו� יותר

 דומה בקרב בני הנוער והמבוגרי� ההתנדבות גובה מחיר אישי
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 הסטודנטישוני מהתנדבות הער דפוסי התנדבות הנו :6לוח 

 :דפוסי התנדבות הנוער שוני� מהתנדבות המבוגרי� הנושא

 ת לבחור את התפקידתה יותר אפשרוילבני הנוער הי אפשרויות הבחירה

 בני הנוער נפגשי� יותר ע� הרכזי�   הפגישה ע� הרכזתדירות

 68% לעומת 78 %( יותר בהשתלמויות הנוער משתת� בהשתלמויותהמתנדבי�  השתתפות

 )בהתאמה

 ציוני� גבוהי� יותר סטודנטי� נתנו לרכז  התייחסות הרכז הישיר

א� ה� פחות  ,בני הנוער נפגשי� יותר בפעילות חברתית  ע� מתנדבי� אחרי� בארגו�קשר

 חברי� אישיי�

 78( %המבוגרי� מ  יותריק'בני הנוער חשי� חלק מאג יק'המתנדב חש חלק מאג

 )אמה בהת60%לעומת 

 94(% מעבודת� מבני הנוער  יותרהמבוגרי� מרוצי� שביעות רצו�

 )  מבני הנוער84%מרוצי� ומרוצי� מאד בהשוואה ל

באיזו מידה פעילות ההתנדבותית חשובה 

 למתנדב

חשיבות רבה להתנדבות�  מבני הנוער מייחסי� 56% 

  מהבוגרי� 43%לעומת 

 בעבודה ההתנדבותית תסייע הפעילות

 עתיד בבשכר

 בני הנוער חשי� שהפעילות ההתנדבותית תסייע 65%

 מהמבוגרי� 47%לה� בעתיד בעבודה לעומת 

סביבת בני הנוער גאה יותר בהתנדבות� מסביבת  להתנדבות יחס הסביבה הקרובה

 המבוגרי�

שהתנדבות� השפיעה על סביבת�   יותרבני הנוער חווי� השפעת ההתנדבות על הסביבה הקרובה

ושינו את , יותר עמיתי� מוכני� להתנדב( הקרובה 

 )עמדותיה� כלפי נוער וילדי� בסיכו�

 

 ניהול המתנדבי�

אוהל המתנדבי� היא לפתח את מערכת ניהול המקצועית החשובה והבסיסית ביותר של המשימה 

חובק את מכלול הפעולות הארגוניות והמקצועיות " ניהול מתנדבי�" המונח ".אוהל"המתנדבי� של ה

 .ואת עבודת המערכת  למקס� את פעילות המתנדבדימערכת שמפעילה מתנדבי� כות על ידי הנעש

 

 ניהול המתנדבי� מחייב הערכות כוללת של מערכת ניהול המתנדבי� ובכלל זה בניית ממשקי�

כולל ע� הארגוני� הקולטי� את ) task environment(שלו   המשימהבי� סביבתל בי� הארגו� הולמי�

 . ניהול מתנדבי� מתבצע באמצעות כוח אד� מקצועי . תומכי� בה�אוו� מתנדבי הארג

הליכי ניהול המתנדבי� מתייחסי� למכלול הפעולות הארגוניות והמקצועיות הדרושות להבטחה 

 : לאפיינ� בתריסר הנושאי� הבאי�אפשרו, יעילה ומועילה של עבודת המתנדבי�

 ;ת המתנדבי� אהסוכנות הקולטת/ אבחו� וניתוח צרכי הארגו�  .1

 ;יעדי� ודרכי פעולה, הגדרת מטרות: הכנת תוכניות לניהול מתנדבי� .2

 ;הסוכנות הקולטת/ בניית חוזה ע� הארגו�  .3

 ;זיהוי מתנדבי� פוטנציאלי� .4
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 ;מתנדבי�) ראיו�(גיוס ומיו�  .5

 ;ניתוב והשמת מתנדבי�, הכשרה .6

 ;ההתקשרות החוזית ע� המתנדב ותנאי העבודה .7

  ;דיווח וחלוקת עבודה,  שליטה,כפיפות ואחריות, מיקו�: ניהול עבודת המתנדבי� .8

, )קביעת משימות העבודה ומעקב אחרי ביצוע� (הדרכה מנהלית: הדרכת מתנדבי� .9

 ;תפקידרגשית ופיתוח מיומנויות כתיתיתמ

 ;תחלופה והמשכיות, )שחיקה(התמודדות ע� בעיות נשירה : תגמול מתנדבי� .10

 ;הערכה ומשוב של פעילות המתנדבי� .11

 פיטורי –המחייבי� התערבות קיצונית במקומות ,  ובכלל זהיו� עבודת מתנדבי�ס .12

 .מתנדב

 

רכזי (כי האוהל אכ� בנה תשתית שיטתית לניהול ההתנדבות באוהל הכולל צוות מקצועי נראה לנו 

, )מקהילות יעד שונות(מערכת שיטתית לגיוס מתנדבי� , העוסקי� בפיתוחו וניהולו השוט�) מתנדבי�

מערכת ניהול המידע נראה ש ע� זאת .ת פעילות מוסדרת להפעלת המתנדבי� ותמיכה בה�ומערכ

תיק אישי   המתנדבי� כוללרישו� שיטתי ומוסדר שללא מצאנו  :העוסק במתנדבי� לוקה בחסר

היק� ,  אי� מידע ברור על תחילת וסיו� פעילות מתנדב,)' שוטפת וכדהעשיי, כניסה לתפקיד, פרופיל(

, הידע הזה. מערכת התמיכה הישירה בו בשטח ועוד,  הוא נתקלבה�כות עבודתו והקשיי� אי, פעילותו

 מידע מערכתיולא כ, בעיקר של הרכז,  כידע אישי בדר� כללאלא שהוא קיי�, מצוי במערכת, או רובו

צרכיה� וצרכי המערכת שלה ,  שיטתי אחרי ביצועי המתנדבי�אופ� לעקוב באי אפשרש כ�, שיטתי

 .י�ה� מסייע

 

 . להל� נסקור חלק מהנושאי� המרכזיי� הנוגעי� לניהול המתנדבי�

 עיצוב תפקידי המתנדבי. א

,  שיטתי וסדיר את תפקידי המתנדבי� תו� הגדרה ברורה של התפקידי�אופ�מצאנו כי האוהל מעצב ב

 תפקידי המתנדבי� מוגדרי� בהתא� לתחומי. במיוחד בכל הקשור לתפקידי המתנדבי� הסטודנטי�

משימות המקצועיות המוטלות על המתנדבי� הו) סיוע לימודי, תפקידי העשרה(הפעילות השוני� 

 ).פעילות בתחו� תקשורת לא מילולית ועוד, הנחיית קבוצות נערות(

 

 ומיו� המתנדבי, גיוס. ב

י� נהסטודנטי� ממוי.  באזורהסטודנטי� המתנדבי� מגויסי� בעיקר מהמוסדות להכשרה גבוהה

שנת קהילה ואלטליעה מגויסי� מתנדבי . ובראיונות אישיי� וקבוצתיי�" מרכזי הערכה"במסגרת 

 30 נבחרו 2006 בשנת .מיו� בני הנוער המתנדבי� נמש� מספר חודשי�. תיכוניי�הספר המתלמידי בתי 

 .  מועמדי�200מתו� כ

 

 תוכניות ההכשרה. ג

הכשרה חיצוניי� ובכלל� מרכזי הכשרה בגורמי " האוהל"בשני� הראשונות לפיתוח התוכנית הסתייע 

� לעובדי� בשירותי� יס המרכזי"ביהו, ל"שתי, המרכז הישראלי להתנדבות נוערכגו�  ,שוני�

אורגנה ונוהלה ההכשרה על ידי הכוחות המקצועיי� הפנימיי� )  ואיל�2005משנת (בהמש� . חברתיי�
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) ותיקי�( למתנדבי� ממשיכי�  ואיל� התקיימו במקביל תוכניות הכשרה2004משנת  .של האוהל

הוא )  שהמתכונת השתנתה במהל� השני� א� (ההיק� ההכשר. ותוכניות הכשרה למתנדבי� חדשי�

 ). שעות56 הקורס היה ב� 2003בשנת ( שעות 40כ

 

 תוכנית הכשרה בסיסית  הואאחדמסלול : קורסי ההכשרה מורכבי� משני מסלולי� עיקריי�

, דפוסי פעולה והפעלה, ית כוללת היבטי� של עבודה ע� קהילותהתכנ. המשותפת לכל המתנדבי�

 .וטיפוח יכולת ושיתו� פעולה של המתנדבי�

 

 ,עבודה ע� בני נוער בסכנת נשירה: על פי משימת ההתנדבותייחודי  מסלול  הואשנימסלול ההכשרה 

תקשורת לא , סיכו�ה והעשרה של קבוצות נערות ביהנחי, הנחיית דיאלוג בי� דורי ע� אמהות ובנותיה�

ומת� מידע בתחומי חינו� וזכויות הילד למשפחות ולתלמידי�  ,אלימה וריכו� הגבולות השבטיי�

 ,כ� .הצוות המקצועי של האוהל ומומחי� מבחו�את ההכשרה נותני� . הנמצאי� בסכנת נשירה

 לא אלימה  מרכזי למידה ותקשורת,ילדי� בסכנת נשירהנדבי� שיועדו להתנדב בתכניות המת, למשל

 :קבלו הכשרה בנושאי� הבאי�

 הקמת ותחזוקת קבוצות �

 מיומנויות למידה �

 מיומנויות בגישור �

 בניית מערכות של שיתופי פעולה בי� התלמידי� �

 מיומנויות בבניית פעילות חברתית �

 

נוער בסכנת נשירה קבלו הכשרה בנושאי� והמתנדבי� שיועדו לתכניות מנהיגות וריכו� גבולות ואילו 

 :�הבאי

 תחזוקה ושמירת קבוצה �

 מת� כלי� ומיומנויות למידה �

 מת� כלי� ומיומנויות למידה �

 חיזוק הדימוי העצמי בקרב בני הנוער �

 בניית פעילויות והתאמת� לקבוצה �

 ריכו� הגבולות השבטיי� �

 המנהיג שבתוכי �

 

ל� המתנדבי� קבלו מחצית משעות ההכשרה במרוכז לפני תחילת הפעילות ואת המחצית השנייה במה

 .שנת הפעילות

 

 ההכשרה .)לחדשי� ולותיקי�(ו התקיימו במהל� ההכשרה ג� סדנאות מודעות עצמית "מאז תשס

למתנדבי� הוותיקי� הייתה משותפת לכל קבוצת המתנדבי� הוותיקי� וכללה התעמקות בנושאי� 

 :הבאי�

 התמודדות ע� נשירת משתתפי� �

 בניית שותפויות בקהילה �
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 גיוס משאבי� קהילתיי� �

 קת אירועי� קהילתיי�הפ �

 מיומנויות למידה �

 פיתוח תרבות הנתינה �

 התמודדות ע� קונפליקטי� תרבותיי� �

 גיבוש זהות המתנדבי� �

 

מבדיקת משובי� בעל פה ובכתב נמצא כי במהל� כל הקורסי� שהתקיימו בתקופת המחקר ההערכות 

  .דוהמשתתפי� על טיב ההכשרה היו טובות וטובות מא

 

כנית ההכשרה ושלה מתקבוצת מיקוד של המתנדבי� על מידת שביעות הרצו� נשאלה , 2004ביולי 

� .התגובות העידו על מידת שביעות רצו� גבוהה עד גבוהה מאוד .2003 שעברה בקי

 

ההכשרה קיבלה הערכה גבוהה והליווי של הרכז שכלל שיחות טלפו� וג� פגישות אישיות הוערכו  

 ו לה� לנסותגרמהציפיות הגבוהות של הרכזי� ציינו כי ש, הערכה גבוהה מאוד על ידי המתנדבי�

 היה מותח ביקורת על כל ]הרכז[פשוט הוא . 'מצוי�'הייתי נותנת ציו� : " ולשפר את תפקוד� כל הזמ�

 ". כל מה שקורה הוא היה מצפה ליותר, דבר

 

 :העלו מספר ממצאי� 2004קי� תצפיות ב

שיתו� המשתתפי� בשאלות , ייה במליאהוכללה הקנ, הפעילות הלימודית הייתה מגוונת �

 ). בניית תכנית עבודה בקבוצות קטנות,לדוגמה(קבוצות ותשובות וכ� עבודות יישו� בתת

, המתנדבי� היו קשובי� מאוד לנאמר. כני ההשתלמותוניכר עניי� רב מאוד של המתנדבי� בת �

 .בות לה�השתתפו באופ� פעיל בפעילויות ושאלו וביררו עד תו� סוגיות שהיו חשו

 . מאוד  נעימההאווירה בחדרי הלימוד הייתה �

כ� שהלמידה , ניכר כי המרצי� השתדלו להתאי� את החומר לרמת המשתתפי� ולצרכיה� �

 כ� ה� השתדלו לתת מענה לכל  עלנוס�. תהיה רלוונטית כמה שיותר לעבודת השטח שלה�

 .בנושאי� השוני� שנדונו, הסוגיות המקצועיות שעלו מצד המשתתפי�

 

 הכשרת שנת קהילה ואלטליעה

.  שעות כל פע�שמונהכ)  ימי לימוד15כ(  ההכשרה הבסיסית נמשכת שלושה שבועות רצופי� :כללי

 מתקיימי� מסלולי הכשרה ייחודיי� לכל אחד משלושת  על כ�נוס�.  שעות הכשרה120 ולכ� הס

 ).שנת קהילה יהודי ומתנדבי אלטליעה, שנת קהילה ערבי(הקבוצות 

 משותפת למתנדבי תנועת הצופי� ולמתנדבי� בני הנוער האוריינטצי  כללה ההכשרה:יתכנ

, ארגוניתהיכרות בי� תרבותית ובי�: ההכשרה עוסקת בארבעה נושאי� עיקריי�. מהקהילה הבדואית

התנדבות וקהילה וביקורי , )ובכלל� לימוד והעשרה של השפה העברית והערבית(מיומנויות תפקיד 

תרבותית משתתפי� בני הנוער בסדנאות העוסקות בנושאי זהות ת ההיכרות הבי�במסגר. שטח

המשתתפי� . בירור זהות וכ� תיאו� ציפיות בי� הקבוצה היהודית והערבית, לאומית וריבוי זהויות

. ודי� תרבותיי� בחברה הערבית בנגבערכי� חברתיי� וק, נחשפי� לנושאי� הנוגעי� למבנה החברתי
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 המבנה התרבותי של החברה ,� דיוני� ג� בנושאי רב תרבותיות בחברה הישראליתבמקביל מתקיימי

 . וכדומההיהודית

 

מוביל קהילתי כודמות המתנדב כמדרי� ו, המשתתפי� עוסקי� בנושאי� הנוגעי� לתפקיד המתנדב

 ציפיות מתנדבי� ודרכי תגמול, חוזה פעילות ומחויבות הדדית שבי� המתנדב למערכת, ומודל לחיקוי

�כלי� לבניית , נלמדי� נושאי� הנוגעי� למיומנויות הדרכה ובכלל� חשיבה יצירתית .מהילדי� לחני

 .תכנו� פעילות חברתית ולימודיתוהפעלת משחקי חברה  ,אסטרטגיית עבודה בצוותי�, קבוצה

 

 . ההכשרה כוללת ג� ביקורי שדה והיכרות ע� תוכניות שונות וכ� פעילות חברתית ואתגרית מגוונת

 

 דביניהול ותמיכה במתנ. ד

לצד כוח . במהל� השני� פיתח המרכז מגוו� כלי� ואמצעי� לצור� הניהול השוט� ותמיכה במתנדבי�

פותחו , )רות ואלטליעהיורכזי שנת הש, רכזי המתנדבי� של האוהל(האד� הבסיסי העוסק בנושא 

מתנדבי� על חוזה פעילות בי�  החתמת היהול ההתנדבות ובכלל�פרוצדורות שונות המקובלות בתחו� נ

מער� של טופסי דיווח שבאמצעות� כל מתנדב מדווח לאוהל על הפעילות ובי� המתנדבי� והאוהל 

למתנדבי�  ).בעיות שהתעוררו וכדומה, משתתפי�,  לתכני�תהכולל התייחסו(שביצע במהל� השבוע 

כמו כ� .  פעילות�ותעודות הערכה ע� סיו�, ניתנות תעודות על השתתפות� בקורסי ההכשרה

 .מוענקות תעודות למתנדבי� מצטייני�

 

 רכזי המתנדבי. ה

למ� . המנהיגותית המובילה של האוהלהתשתית המקצועית וה� עמוד התוו� של " רכזי המתנדבי�"

תמיכה בהכשרתה וב, באפיו� תפקידיה, הקמתו השקיע האוהל מאמצי� רבי� בפיתוח קבוצת הרכזי�

,  ושלישיתהי יציבות בקרב הרכזי� וחלק� א� המשיכו לשנת פעילות שניבמהל� השני� נוצרה. בה

במהל� איסו� הממצאי� נמצא חומר מקצועי מגוו� העוסק . וא� עברו לתפקידי� בכירי� יותר במרכז

 .עיצוב תפקידיה� ועודב, בהכשרת הרכזי�

 

 :י� הוגדרו ארבע משימות עיקריותלרכז. 1

 ).ניהול� השוט�בהכשרת� וב, וס וראיו� מתנדבי�סיוע בגי(קבוצת מתנדבי� לאחריות  .א

, ס והאוהל"כגו� מת� עזרה בגיוס המוטבי� ובתיאו� ע� צוות ביה( אחריות על קבוצת הנהני�  .ב

 ).'פתרו� בעיות העולות בשטח וכו, מעקב אחר נוכחות והתמדה

כחות ובכלל� לווי שוט� של פעילות המתנדבי� ונו(שמירת קשר שוט� ע� המסגרות הקולטות  .ג

הפקת אירועי� , יק מול המסגרת הקולטת'ייצוג אג, במסגרות בה� מתקיימות הפעילויות

 ).משותפי� ועוד

תוכניות הכשרה , ובכלל זה השתתפות בישיבות צוות הרכזי�) האוהל(קשר ע� מרכז המתנדבי�  .ד

 .סיוע בהערכה ועוד, חות מקצועיי�"הגשת דו, והדרכה
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  חוזה. 2

בו ה� מצהירי� כי התפקידי� מקובלי� עליה� וה� שוזה עבודה מפורט כל הרכזי� חותמי� על ח

 .מתחייבי� לבצע אות� כמוסכ�

 

3 . הכשרת הרכזי

עברו , )ד"לקראת פתיחתה לשנת הלימודי� תשס (2003בשנת " אוהל המתנדבי�"בתחילת תוכנית 

ת ההכשרה במש� השני� שוכללה תוכני.  שעות לימוד70 של כרכזי המתנדבי� תוכנית הכשרה

, החברה האזרחית; התנדבות ופעילות קהילתית: הנושאי� הבולטי� בתוכניות ההכשרה ה�. וונהיוג

ידע ומיומנויות בתחו� ; הכרות ע� דרכי פעולה בקהילה הבדואית; דמוקרטיה ותרבות הנתינה

 עיוני תוכניות ההכשרה כוללות ידעכמו כ� . הפעלת צוותי מתנדבי� וניהול תוכניות התערבות בשדה

ומעשי בתחומי� אלה תו� מת� דגש על למידה מהתנסויות קודמות בתחו� והתאמות לצרכי� 

ההוראה התקיימה במתכונת של .  התרבותיי� הייחודיי� ולתנאי� הפיזיי� בשטח–החברתיי� 

,  ואיל�2005משנת . שיחות וסדנאות תו� שילוב תרגילי� ומשחקי סימולציה, דיוני�, הרצאות

גובשה מתכונת ברורה של הערכת ההכשרות ) ר ראניה עוקבי"ד(רכז רכזת הדרכה משהשתלבה במ

 הצביעו על שביעות ,שהעבירו את ההכשרות השונות, הרכזי� המקצועיי�. וניתוח משובי המשתתפי�

 "). בית ברל"ההכשרה התקיימה בעיקרה במכללת (ד ורצו� גבוהה מא

 

שונות הועברו לרכזי המתנדבי� שאלוני מחקר בשתי שנות המחקר הרא :מאפייני רכזי המתנדבי

לה� ממצאי . שעסקו במאפייני רקע של הרכזי� ובעמדותיה� כלפי תפקיד� וכלפי המשימה

 :השאלוני�
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 ) רכזי21(יק 'רכזי המתנדבי ועמדות כלפי תפקיד וכלפי אגמאפייני של : 7לוח 

 הממצאי� הנושא

 .היו נשי� ) 8 (38 %� היו גברי� ו) רכזי�13( מהרכזי� %62 � מאפייני� אישיי�

 .24גיל ממוצע  . �27 21טווח גילי הרכזי�  �

  .למחצית הנשואי� יש ילדי�.  נשואי�38 �מהרכזי� היו רווקי� ו 62% �

 .שובי� מוכרי�יהרכזי� מתגוררי� בימ %86 �

 ). שנות לימוד16ממוצע ( שני� 18 � ל12בי� : שנות לימוד �

 

 .דנטי�רכזי� היו סטוה מ67% �

 .) חודשי�שמונה: ממוצע( חודש �24 ל1משמשי� בתפקיד� כרכזי� בי�  �

מרבית� במסגרת ארגוני� , כול� פעלו קוד� לכ� בהתנדבות במסגרות שונות �

 .למע� ילדי� וע� בני נוער בסיכו�

 רקע תעסוקתי

 .היה ניסיו� בעבודה כלשהי במערכת החינו� �86%ל �

ארגו� כולל ,  המתנדבי�תהדרכבאת תפקיד� כממוקד רואי� הרכזי�  �

 . ופתרו� בעיותמשוב ותמיכה, והגדרת תפקידי�

 התפקיד והערכתו

וכי היא לא הייתה , הרכזי� מאמיני� כי ה� מבצעי� את עבודת� כהלכה �

 .מבוצעת טוב יותר על ידי בעל מקצוע

    ידיד של יד פקת ,)72%(של מנהיגות סוג רוב הרכזי� רואי� בהתנדבות  � עמדות כלפי התנדבות

 ).48(%ותפקיד ניהולי ) 60 %�כ(

 

 וכי היא מסייעת ,לבני הנוער כל הרכזי� חושבי� כי התנדבותית תורמת �

 .במידה מסוימת לריכו� הגבולות השבטיי�

 

 : התנדבות היוהמניעי� העיקריי� ל

 )המודגשת ביותר(מלגה  �

 ההכרה של המתנדבי� צור� לבצע את המשימה �

 ר�משהו בעל עעשיית  �

 : היו חשובותשלוש הסיבות הכי פחות

 .מה לעשות בזמנ� החופשיאי�  �

 .תחושות בדידות �

  .מסורת התנדבות משפחתית �

 

 מהרכזי� ציינו כי התפקידי� שהמתנדבי� ממלאי� היו מבוצעי� רק 45 % �

  .אילו היו מבוצעי� על ידי אנשי מקצוע, מסוימת טוב יותר במידה

 . יותר על ידי עובדי� בשכרציינו כי היו מתבצעי� טוב 77 % �

 

 .ממליצי� לחבריה� להצטר� ולהתנדב �לוכ �

מטרות ההתנדבות בעיני 

 הרכזי�

 :הרכזי� מנסחי� את מטרות ההתנדבות באופ� הבא

 עזרה לאנשי� �

 החברה הבדואית בנגב �ודיולק � והעצמהופעולה ליצירת שווי �

 נוער שאי� ביכולת� לממ� פעילויותמענה ועזרה לילדי� ו �

 כולת של המתנדבי� לתרו� לחברהתוח היפי �
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 .ריכו� הגבולות השבטיי� �

 

 יק'מרבית הרכזי� מזדהי� במידה רבה מאוד ע� המטרות של אג �

 .הרכזי� מרוצי� עד מרוצי� מאוד מעבודת� כרכזי� �

 :י� חושבי� שפעילות� תסייע לה� בעבודת� בעתיד באמצעותמרבית הרכז �

 .הזדמנות לרכוש ניסיו� בתחו� �

 .הזדמנות לרכוש ידע וכישורי� �

 :התגמולי� הבולטי� שהרכזי� מקבלי� מעבודת�

 רכישת ידע על הקהילה �

 )הבולטת ביותר(ת תרומה הרגש �

 מת� שירות מועיל לקהילה �

 :התגמולי� הפחות בולטי� ה�

 יטיתהשפעה פול �

 )הנמו� ביותר(תמיכה בלימודי�  �

 תגמולי� חומריי� �

ומרוצי� במיוחד , רואי� בתפקיד� הזדמנות לרכוש ידע וכישורי�הרכזי� 

 :מההיבטי� הבאי� של הפעילות

 .היחסי� ע� הממונה הישיר �

 .המשובי� שה� מקבלי� �

 .האתגר בפעילות �

 .ההישגי� שלה� עד עכשיו �

 

 .  יק'ד ע� מטרות מרכז אגו מהרכזי� מזדהי� במידה רבה מא70 % �

 . מרוצי�55 %  ועודיק'אגבד מעבודת� ו מהרכזי� מרוצי� מא45 % �

 

שביעות רצו� מעבודת� 

 כרכזי�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשיי� הבולטי� בה� 

 נתקלי� הרכזי�

 

 .ויש לה� פחות זמ� פנוי, ת זמ� רבהפעילות דורש �

 .הצור� לוותר על ענייני� אישיי� ומשפחתיי� �

 . מאמ� פיזי ונפשי �

ההדרכה שקיבלו הרכזי� מצייני� שביעות רצו� גבוהה עד גבוהה מאוד מ .1 התייחסות להדרכה

 :ה� ייחסו שביעות רצו� זו לנושאי� הבאי� .לעבודת� כרכזי�

 .הדרכה פרטנית ומותאמת למה שקרה בשטח �

 .ההכשרות עזרו להעלות את רמת ההתנדבות בשטח �

 .כלי� וסדנאות רלוונטיי� �

 .ידע כיצד לטפל ולפתור בעיות �

 .ההשכרה סייעה לתכנ� את העבודה �

 .ו� וע� מטרותיוההדרכה סיפקה היכרות ע� הארג �

רכז . כי ה� מרוצי� או מרוצי� מאד מההדרכה שקיבלודיווחו  מהרכזי� %81 � 

 ציינו כי לא קיבלו 14 % �ד לא מרוצה מההדרכה ווציי� שהוא מא) 5(% אחד 

 . הדרכה כלל
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 ). שעות15 –הממוצע (שעות בשבוע  50�6 � ההשקעה

 

 . מעריכי� כי בעתיד יגיעו ליותר שעות%76 �

 .כול� מצייני� כי העבודה במרכז חשובה לה� מאוד � ותכניות לעתידמגמות 

משמעותיות התפקיד 

 :בעיניה�

 4.85ממוצע (ק 'ד באגיוהרכזי� מרגישי� שה� ממלאי� תפקיד משמעותי מא �

 ) דרגות6 בי�בסול� 

 שקיבלו תורמת במידה רבה להצלחת בתפקיד הנטצייהרכזי� חשי� שהאורי � לתפקיד ההכשר

 ). דרגותשש בסול� בי� 4.67ממוצע (

תרומת ההתנדבות 

 לרווחת הילדי�

הרכזי� חשי� שעבודת� ההתנדבותית תורמת לרווחת הילדי� ובני הנוער  �

 ). דרגותשש בסול� בי� 4.92(המוטבי� 

 

להכשיר ולהדרי� בקבוצה מחויבת של אנשי� , השכיל לגייס" אוהל"ה התמונה המצטיירת היא ש

מת� בבודת� כמנהלי מתנדבי� ו בעומשקיעי� רבות,  המקצועיצעירי� המאותגרי� מתפקיד�

 . בני נוער חלשי�לשה� חווי� כחיונית לילדי� ו, התמיכה הנדרשת

 

 

 על ידי השותפי והפעילי השוניעמדות ביחס להתנדבות מאפייני ומגמות ב 

 

 מבוא

קהילה עוברת  משתלבת בתהליכי הטרנספורמציה שהתחות החברה האזרחית בקהילה הבדואיתהתפ

, ובמיוחד בעשור האחרו� ע� צמיחת� של ארגוני� קהילתיי� רבי� בקרב הקהילה, מאז קו� המדינה

החברה "לניסיו� ולהשפעה של התפתחות , והתגבשות מנהיגות צעירה ומשכילה החשופה לידע

דפוסי "המנהיגות הקהילתית הצעירה התפתחות לדעת . בישראל בפרט ובעול� בכלל" האזרחית

שהייתה נהוגה " שבטיתהתו�"הינה למעשה הרחבת גישת הנתינה " תנדבות והנתינה החדשי�הה

 .בתרבות הבדואית

 

בעוד מעצבי התוכנית ראו כבר בתחילתה את הער� הגלו� בפיתוח מער� התנדבות רחב בקרב צעירי 

ת בשני� הרי גורמי השטח התייחסו להתנדבו, החברה הערבית הבדואית מנו� להעצמה קהילתית כולל

.  כאל כלי נוס� המסייע למת� שירותי� מסוימי� ועזרה ממוקדתבעיקר" האוהל"הראשונות לפיתוח 

 לזהות בברור עמדות בקרב גורמי השטח התומכות אפשרסיו� שנת המחקר השלישית נראה לנו שע� 

סייה  האוכלושכבות רחבות יותר של בבגישה כי ההתנדבות יכולה לסייע לפיתוחה של חברה אזרחית

פיתוח " החינו� הפורמלי והבלתי פורמלי ציינו כיוממסגרות ,מרואייני� משירותי הרווחה. הבדואית

חשיפת ערכי ההתנדבות למגוו� ", "מעורבות סטודנטי� בנושאי� חברתיי� בוערי�", "מנהיגות צעירה

החברה  "לתהלי� המתמש� של עיצוב, לדעת�, כל אלה תורמי�, "רחב של גורמי� מקצועיי� בקהילה

על ידי המערכות הציבוריות  כעתעצמו נתפס " האוהל" .בקרב החברה הערבית הבדואית" האזרחית

 .ליזו� פיתוח תוכניות חדשניות ג�  אלא,כהתארגנות שתפקידה לא רק לסייע לשירותי� קיימי�

אלא ככלי מרכזי בפיתוח , ההתנדבות נתפסת לא רק כאמצעי לקידומ� של אוכלוסיות חלשות

 משאב שנועד �ההתנדבות "... :ער� שיש לטפח אותו בזכות עצמוכו, בות ואחריות חברתיתמעור
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המטרה הסופית היא . ההתנדבות היא שלב ביניי�. להעצי� ולחזק את האוכלוסייה הבדואית, לבנות

 ).מדברי אחד השותפי� הקהילתיי� ("שכל אחד יתרו� ויית� מזמנו למע� הקהילה שלו

 

בהיותה פלורליסטית , ההתנדבות) 'סי� וכו"מתנ, מנהלי בתי ספר(ת בשדה לדעת מנהלי התוכניו

 הדגישו כי כוחה של  אחדי�מרואייני�. אמצעי רב השפעה במימוש חזו� התוכניתהיא , מטבעה

שהפנימו את חזו� התוכנית וערכיה ,  ג� בפיתוח קבוצה עתידית של מנהיגי� צעירי�אהתוכנית הו

 ).  הרכזי� שמחצית� הביעו עניי� רב לפעול בתוכנית לאור� זמ�מצאי שאלו� במנושא בלט ג�(

 

,  שכ� העדויות בנושא נאספו בתחילת המחקרבפרספקטיבה של זמ�את הממצאי� בפרק זה נציג 

תו� , ברור על התגבשות שיטתית של תפקידי המתנדבי� בשטחב להצביע אפשרבמהלכו ובסופו ו

בי� ושיפור בדפוסי התקשורת בי� האוהל , שרה וההדרכהשיפור במיומנויות ההכ, למידת שדה ערנית

 .ועוד נושאי� בתחומי ניהול המתנדבי�,  ההשמה של המתנדבי�משימות

 

 "ההתנדבות"עמדות השותפי� הציבוריי� והשותפי� הקהילתיי� בנושא 

  ותגמולה באמצעות מלגותההתנדבותערכי חשיבות . 1

בחשיבות המעשה התנדבותי הכרה לות רבות בשטח כבר בשלבי� המוקדמי� של המחקר נמצאו עדוי

מערכות מקצועיות העוסקות בטיפול בילדי� ובנוער בחברה הבדואית ובקרב שירותי מציד� של 

  .קהילההרווחה וה

 

ג� בדת וג� ,  הצביעו על כ� שבחברה הבדואית)משרד הרווחה (נציגות היחידה לעבודה קהילתית

אפילו המועדוני� של הנשי� לקחו על עצמ� להתנדב ולעזור  ":עזרה לזולתחשיבות ל יש ,במסורת

לפני ארבע מאז שנכנסה יש עדויות רבות לכ� ש, לטענת�". בהכנת כריכי� לילדי� נזקקי� בבתי ספר

קיימת תאוצה בהתנדבות והפעילות מאורגנת , שובי הקהילה הבדואיתי ליהעבודה הקהילתיתשני� 

  . יותרונפוצהיותר 

 : רבמחייבת פיתוחחשובה א� בסקטור הבדואי ההתנדבות ש טע� ,הדוגמ ל,מנהל בית ספר

 צרי� לפתח את –המילה התנדבות .  שונהליש לנו את זה במסורת אבל בתקופה הנוכחית הכו"

, לפתח את הצור� בתרומה לקבוצה. השימוש בה אצלנו במגזר על מנת להנחיל אלמנט ערכי

לא לגמרי קיבל את גישת הוא . �ודי� עצמאצלי זה יותר חשוב מהלימ. לחברה, ס"לביה

כי , יק לא כל כ� הרגשתי את המושג התנדבות'בפרויקט של אג... "יק שכ�'ההתנדבות באג

מה שחשוב זה הפרויקט " ר ואמר וע� זאת הסתייג הדוב."..המתנדבי� מקבלי� איזשהו תגמול

 . "�הסיוע לילדי� בסיכו(עצמו 

 

אבל , נותני� שירות בנוס� ובמקו� אנשי מקצוענדבי� המתסי� הצביעו על כ� ש"מנהלי מתנ

זה ייפתח את . . .זו היוזמה וזה חידוש, זו הנתינה...  " :קהילתילהתנדבות� יש ער� מוס� ערכי

 ". הקהילה

 

 את החשיבות של המעבר מדר� חשיבה והשקפה תלותיי� למצב בו אנשי� ,ה לדוגמ,ציי� מנהל אחד

. על היכולות שלה� ויוכלו לפתח את עצמ� ואת הקהילה בכוחות היאבקהילה יסמכו על כוחותיה� ו

 :היא ההתנדבות,  חברה אזרחית שכזואחת הדרכי� לפתח, בעיניו
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זאת בהשוואה למצב בו . אני מדבר על כ� שאנשי� יתחילו לסמו� על עצמ� ורק על עצמ�" 

… בט הגדולהיו� המעשי� של הפרטי� ה� בהסתמ� על המשפחה המורחבת ובהסתמ� על הש

ס שלנו "במתנ…ממקו� בו אד� יכול להסתמ� על עצמו הוא יכול לסייע לגורמי� אחרי�

 ". המטרה של פיתוח החברה האזרחית באמצעות ההתנדבות מופנמת היטב

 

 בשות יותר לנושאו מציגות גישות מג,שנת המחקר השנייה והשלישיתמ ,יותרעדויות מאוחרות 

 הנהלת הפרויקט העידבהארגו� גדול  נציגת .ההתנדבות

 המערכת הייתה מסוגלת �והשני ,  בדואי� מוכני� להתנדב�האחד : כרגע ברורי� שני דברי�" 

, כעת הדבר הכי חשוב בפרויקט הוא שהוא נהגה. להתמודד ע� מספר כזה גדול של מתנדבי�

 השאלות ה� מבחינת". חוכמת השטח"מה שקוראי� לו , תוכנ� ובוצע על ידי התושבי� עצמ�

הרציפות והאפקטיביות של השירותי� הניתני� באמצעות ,  האיכות�ספקת השירותי� ה

כאשר הוכחת היכולת הארגונית ניתנה , את התשובות לכ� נוכל ללמוד רק מהשטח. ההתנדבות

עכשיו עומדת לבחינה . ניתנה) ההתנדבות(והוכחת היכולת של החברה לעכל את הדבר הזה 

 ".ידה תהיה דר� צריכה נוספת ומוגברת של המוצרהמד. שאלת האיכות של השירות

 
 הסבירה את הסתייגותה מגישת ,ד בפיתוח ההתנדבותומאמינה מאש , אחרנציגת ארגו� קהילתי

 יק'המלגות של אג

אצלנו רוב המתנדבי� ה� ... אני לא בעד?  הא� צרי� לקבל תגמול כספי�?מה זה התנדבות" 

היא  ."לנו אי� מלגות לסטודנטי�. אינ� סטודנטי�מרבית� . תיכוניסטי� או מוטבי� לשעבר

לו תשתנה לדעתי האוריינטציה ש. האוהל נמצא במקו� של התפתחות: "מסכמת באומרה

 ".והמטרות תוגדנה מחדש

 

מנהלת עמותת קהילתית הפועלת בחברה הבדואית ציינה כי ההתנדבות היא הדר� האמיתית והנכונה 

מתנדב פועל בצורה ": רומה אמיתית לפיתוח החברה האזרחיתורואה בכ� ת, לפעול בחברה הבדואית

 ".אמיתית למע� החברה שלו

 

סי� "העיד אחד ממנהלי המתנ, באשר לאמונה בדבר המש� פיתוח החברה האזרחית בחברה הבדואית

הוא רואה . קהילה אזרחית מגובשת ולא חמולתיתכעל שאיפתו ותקוותו שהחברה הבדואית תתפתח 

 י� אלהכלי חשוב בקידו� תהליכ" באוהל המתנדבי�"

קהילה בה לא כל שבט . שהאוהל יהיו שותפי� למימוש החזו� של קהילה מעורבת ומלוכדת" 

ברגע שהמתנדבי� יגיעו מכל הנגב .  עזרחאני רוצה שהקהילתיות תהיה כו. יהיה מרוכז בעצמו

, יי� המודרניי�לגייס את הקהילה שלי להיכנס יותר בקלות לח, בקלות רבה יותר, אני אוכל

 ".ולראות את עצמ� קשורי� לקהילה נרחבת

 

 �יש להפיצה ,  המתנדבי� עצמ� הציעו כי ברמת התפעול של פעולת ההתנדבות הוא ציי� כיבהקשר לכ

לקד� התנדבות קוד� כל בתו� הכפר ורק אחר כ� עבור כלל : " מבפני� החוצה–בצורה מעגלית 

 ".הקהילה
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  ההתנדבות ניהולעל . 2

 על י� השוני� במהל� שנות המחקר מצביעצאי� העולי� מתו� הראיונות ע� האינפורמנטי�הממ

וה� , התמקצעות הדרגתית של מיומנויות ניהול המתנדבי� ה� על ידי הצוות המקצועי של האוהל

 . ביכולת השירותי� המקצועיי� לקלוט ולהפעיל מתנדבי� בצורה אפקטיבית

 

" התנדבותית"אידאולוגיה � חדוריאמנ� סי� "ספר ומנהלי מתנמנהלי בתי מצאנו כי ה "בשנת תשס

מתגלי� קשיי� יישומיי� שוני� הנוגעי� לניהול , א� כשיורדי� לרמת הביצוע בשטח, ומאמיני� בה

חסרי� מפתחות בימי שישי "כגו�  ,מקשיי� טכניי� מדובר בבעיות החל. ותמיכה נכונה במתנדבי�

היעדר דיבור יו� יומי "כגו� (דע יועד בעיות תקשורת ו )"הספרושבת לפתיחת הכיתות לפעילות בבתי 

על מנת שהמתנדבי� יבינו את ההקשרי� הפדגוגי� של הפעילות הבית , בי� המתנדבי� למורי�

הקשר ושיתו� הפעולה בי� אוכלוסיית המתנדבי� לבי� המורי� לא  ":ספרכעדות מנהל בית . )"ספרית

 ".את עצמי, בראש ובראשונה,  המתנדבי� אלאאני לא מאשי� את. היה כפי שציפינו

 

 מיומני�  אינ�חלק ממנהלי בתי הספר חשו כי המתנדבי� ה"בשנת תשס: מיומנויות המתנדבי

 ובמיוחד לא בתמיכה פדגוגית, בעבודה חברתית

יתכ� שלהבא צרי� לקיי� בחירה יותר  ... " ".לא כול� מוכשרי� מספיק לעבוד ע� ילדי�"

היה צרי� לחשוב . יתכ� שצרי� להכשיר אות� תו� כדי פעילות בשטח. בי�מקצועית של מתנד

על איזושהי השתלמות תו� כדי פעילות בבית הספר כיו� שעדיי� אי� לה� הכשרה מליאה 

אצלנו בפזורה יש אוכלוסייה בדואית ...חברתיי� ובנושא בו ה� עוסקי� , בנושאי� פדגוגיי�

תלמידי� יודעי� את התשובה ולא מוכני� : גמאלדו. זה מכתיב צרכי� אחרי�. אותנטית

אני . אני ביקשתי שהמתנדבי� יעבדו על מידת החופש שלה� בהתבטאות בקבוצה. להתבטא

  ".הרואה שיש התקדמות גדולה בנושא הז

 

 מנהלי בתי הספר ג� על קשיי� בתפקוד המתנדבי�הצביעו ה " בתחילת תשס:תפקוד המתנדבי

לוגיסטיי� "יש קשיי� . איחורי�,  היעדרויות–מהל� הזמ� קיימת התרופפות באחזקה ב"

בנוס� לכ� יש . בגלל שבית הספר שלי בפזורה קיימת בעיית הגעה .שצרי� להתמודד אית�

בעיית חשמל ולכ� צרי� לדאוג לכ� שכמה גורמי� יישארו בבית הספר ויפעילו את 

יש צור� לצייד את המתנדבי� רשות החינו� מתקצבת א� ורק לחינו� ו, בנוס� לכ�...רהגנראטו

 ".בחומרי� ועזרי� לפעילות

 

א� הוא היה . ע� זאת אחד המנהלי� ציי� ששית� את המתנדבי� באירועי� ובישיבות בית הספר

מנהלי בתי מדווחי�   בהמש� השנה".חלק מבית הספר"מי שיזכיר לו כי ה� שוכח את המתנדבי� היה 

על מת� מענה לצור� אמיתי . ר הילדי� המוטבי�על פעילות מבורכת של המתנדבי� עבו ספרה

. הילדי� שלנו צמאי� לכל מסגרת שתכלול אות�" :שמתקבל על ידי המוטבי� בברכה רבה, מהשטח

א� ". מבריזי�"כמעט ולא . עושי� עבודת קודש ה�. לא מושלמי� אבל טובי�. המתנדבי� ה� טובי�

מבוגר שיושב ע� התלמידי� ארבע שעות בשבוע כל … )אירוע בית ספר(יש ביטולי� זה בגללנו בעיקר 

  ."זה מצוי�
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הציפייה להובלת הפעילות התעוררה  מצד רבי� :השקעה בהתמקצעות של פעולת ההתנדבות

בעיקר בכל הקשור לליווי ולהכשרה של המתנדבי� המגיעי� לבתי ,  יותר מקצועיאופ�ההתנדבותית ב

 : אחד ממנהלי בתי הספר אמר. הספר

 מבצעי� את ההוראות בצורה מכיוו� שה�,י� המובילי� את המתנדבי�א יותר מהאנשהצפייה הי"

כיו� שה� באי� , צרי� להכי� אות� היטב. אני מצפה להכשרה ולליווי יותר מקצועיי�. הטובה ביותר

 ".צרי� להעשיר אות� מקצועית, למרות שזה לא התחו� שלה�, וג�. ללא ניסיו�

 

לפתח את המקצועיות  במפורש שיש נאמר .רק מחו� אלא ג� מביתהציפייה להתמקצעות קיימת לא 

שיוכלו ,  שיוכלו להתמודד ע� סוגיות וצרכי� קיימי� בשטח באופ� מובנה ושיטתיכדי, של המתנדבי�

אי� בתכנית :" ושיהיו לה� הכלי� הנכוני� לעשות כ�,  מסביב�לגעת בסוגיות עצמ� ולא רק לגעת בה

כשאנו , אני חושבת שעכשיו. המתנדבות עצמ� לא יודעות לא� הולכי�. תהלי� מובנה, משהו מובנה

קיימת הייתה ציפייה לחיזוק הליווי המקצועי  ".זה יהיה יותר ברור, עובדי� על הסילבוס החדש

 ".יק'להמשי� ולשמר ליווי טוב של רכז על ידי אג"  :בשטח

 

, לדעת המרואייני�, ההשקעה בהתמקצעות תאפשר:  ופרופיל המתנדביהרחבת תחומי ההתנדבות

ה� מבחינת אוכלוסיות וה� מבחינת , הקשורה להרחבת מעגלי ההתנדבות, לגעת ג� בסוגיה נוספת

 סוגיות בה� עוסקי� ע� האוכלוסיות הקיימות

 –לדוגמה (בהתנהגויות לא נורמטיביות ובכל מיני סוגיות . קיי� קושי לגעת בנושאי� רגישי�"  

אותו ה� יעבירו , במהל� הסדנאות המתנדבי� עצמ� צריכי� לעבור תהלי�. …)תהריונו

 ".התנסותימרבית הלמידה נעשית קוגניטיבית ולא . כמודלינג, בהמש�

  

נטי� דסי� הצביע על הצור� בשילוב מתנדבי� מבוגרי� יותר ולא רק סטו"אחד ממנהלי המתנ

 מלגאי�

היות יצירתי וליזו� דברי� על ידי שיתו� ני מאמי� כי במקו� שאי� משאבי� צרי� לא" 

השאיפה היא שמער� ההתנדבות יתפתח ג� . בנושאי צרכי� וג� בלקיחת אחריות, הקהילה

אנשי� מבוגרי� שיתרמו לכל  – �40 לראות ג� מתנדבי� שה� בני למעלה מ–לגילאי� אחרי� 

 ").בתו� החברה והשבט(הקהילה ולא רק למעגל המצומצ� שלה� 

 

ודומה כי , א� ה� הודגשו פחות בשנה השלישית, ה הועלו שוב במהל� השנה השנייהנושאי� אל

 .  מקצועי ויעיל יותראופ�המערכת למדה להתארג� לצרכי המתנדבי� ב

 

 . פחותלתפקידי� פורמליי�  להצביע על תהלי� מעבראפשר: תפקידי המתנדבי

 

 

 "ההתנדבות"יק ומתנדביו לנושא 'אגעמדות צוות 

  ההתנדבות ותגמולה באמצעות מלגות חשיבות .1

ומעניקי� לה קדימות ביחס לכל , ד לעצ� ההתנדבותורכזי המתנדבי� מייחסי� חשיבות רבה מא

 המטרות האחרות
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אחר כ� נית� להכניס את שיפור המצב הלימודי של , בעצ� זה שיש התנדבות זה כבר טוב "

 לקראת סו� המחקר ". מתנדבתאני רוצה לראות את החברה הבדואית הרבה יותר. התלמידי�

רוצה לראות חברה עצמאית בעוד עשר שני� היא "  העידה אחת הרכזות המקצועית כי על

ה� בעבודה וה� , אני רוצה שאנשי� יעסקו בקידו� החברה שלה�. בעשייה לקידו� עצמה

העיקר הוא . לא חשוב לי שכול� יתנדבו. אני רוצה שההתנדבות תבוא מהלב. בהתנדבות

בארבע השני� האלה של האוהל המטרה היא לקד� את הרצו� . ו לחברה בכל דר� שהיאשיתרמ

 ."ללא הדחיפה וההכשרה של האוהל, בעצמ�, של הקהילה להתנדב לבד

 

 סטודנטי�מתנדבי� כ� אמרו . קיימת הסכמה רחבה שההתנדבות עצמה חשובה

נו משהו שקיד� את אבל עכשיו אנחנו עשי. ההתנדבות אצלנו במגזר הבדואי זה במסורת" 

.. אני מרגישה שאני נותנת משהו. אקטיביסטי�ההתנדבות שינתה לי את החיי� ליותר .זה

בהמש� ראיתי שאני צריכה .  שעות בימי שישי בשביל המלגה4בהתחלה רציתי רק להתנדב 

היו הרבה . ושיש לי את הכוחות לעשות דברי�, התחלתי להאמי� שאני צריכה לתת. לתת

הגישה שלי היא שצרי� להסתכל . הייתי רוצה שזה יהיה אחרת". פראייר"ושג שמשתמשי� במ

 ".על התנדבות כעל דבר יוקרתי

הרגשנו את זה " :  סביבה ציינה אחת המתנדבותלגבי השפעת ההתנדבות על מעגלי� נרחבי� יותר 

לאי� הגיעו הורי� של תלמידי� שאנחנו עובדי� אית� וה� היו מ. ביו� המורשת ויו� המוסיקה

 ".זה מבחינתי השפעה. בהתרשמויות חיוביות

  העידו)אלטליעהימתנדב(נוער בני 

לא מביני� את ) המוטבי�(מרבית הילדי� . ההתנדבות בקהילה צמחה לפני אוהל המתנדבי�" 

חשוב לספר עלינו כדי שה� יגדלו וידעו , כמתנדבי�, לנו. ההבדל בי� המתנדבי� לבי� המורי�

המתנדבות מציינות כי ה� לא יודעות על . לתת. שזה דבר חשוב להתנדבשידעו , שעזרנו לה�

 ".ההשפעה של ההתנדבות שלה� על הצוות המועסק בשכר בבית הספר

 יק מביא דוגמא מעיינת לחשיבות ההתנדבות והשפעתה בתיאור הבא'מנהל אג

מצאי� ורואה איפה ה� נ, בגדול, כשאני לוקח מתנדבי�: לגבי ההשפעה של האוהל בקהילה"

 .אני רואה שאי� מה להשוות בי� מי שהתנדב לבי� מי שלא התנדב, לאחר שלוש שנות התנדבות

ה� כבר לא אדישי� לכל מה שקורה . ה� מאוד רגישי� לחברה ולסוגיות חברתיות של הקהילה

לא הייתה ספריה " מעג�"וראתה שב,  סטודנטית שסיימה להתנדב�'לדוג. בקהילה שלה�

אז מה גר� . ואז היא לקחה יוזמה ופשוט הקימה ספריה בשפה הערבית, יתלילדי� בשפה הערב

 "...?לה לקחת כזו יוזמה

 

חמרי , מצד אחד רואי� אות� כתמרי� משמעותי. דוהגישה למלגות אמביוולנטית מא :לעניי� המלגות

 א� וזאת ".לבי� המחויבות של ההגעה להתנדבותבי� המלגה , יש קשר הדוק מאוד ":וסמלי כאחד

 .  מאודזעומי�  סכומי�ה� לשנה � 5000 עד 2000שמלגות בסדר גודל של 

כעיקרו� ה� נותני� , )שנת קהילה מקבלי� הרבה יותר( הכשרה  שעות56המתנדבי� מקבלי� "

המתנדבי� היו� נותני� ג� מעבר לשעות הפעילות . הרבה יותר שעות מאלה שה� צריכי� לתת

 וב המתנדבי� מגיעי� מבתי� ע� מצבר... שעות המלגהה� באי� ורוצי� לעזור מעבר ל. עצמ�

מצד אחד אי� לה� כס� ללמוד ונוח . דווקא ה� באי� לתרו� ולתת. אקונומי מאוד קשה�סוציו
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� נותני� לה� השתייכות לקבוצה החברתית וה...אבל אנחנו. ישר לעול� העבודה" לברוח"לה� 

1000 � ".מהווי� אפילו את ההצדקה בפני ההורי�

, ע� זאת ":למתנדבי� ללא גמול מוחשי) ואולי בעיקר(מבחיני� במחויבות הגבוהה שיש ג� , אחרמצד 

 ".ה ע� מחויבות מאוד גבוהה'ה שמגיעי� ללא מלגה ה� חבר'החבר

 

. ד את הצוות המקצועי ואת השותפי� והעמיתי� לפרויקטו נושא שמעסיק מאשהמלגות ה�אי� ספק 

 ולכ� ונית� להתרש� כי ס, לא גיבשה עמדה מוצקת בנושאראוי להדגיש כי הספרות המקצועית 

העדויות בנושא אינ� פוגעות בהשפעות הכוללות של התוכנית בתחו� פיתוח החברה האזרחית בחברה 

 .הבדואית

 

  ההתנדבותניהולעל . 2

כא� מספר נקודות מחוות הדעת בחרנו להציג , באופ� חריג: ניהול ההתנדבות בעיני רכזת ההדרכה

ניהול שהיוותה גור� מקצועי מוביל בפיתוח תורת , עית של רכזת ההדרכה של האוהלהמקצו

ההדרכה של האוהל רכזת סיפרה יה י הראיונות במהל� השנה השנבאחד. ההתנדבות של התוכנית

 מושפעת יותר מקול� של הראשו� מכיוו� שחשבה שהיאח ההערכה "הופתעה לטובה מדושהיא 

 חשבו שיעשו דברי� מתנדבי� אלה. שוריה� לא ממש מנוצלי�המתנדבי� המתוסכלי� מכ� שכי

היא ראתה עד כמה קשה למתנדבי� לעבוד ע� חומר עמוס  ,זאתמ  יתרה.יותרומשמעותיי� מהותיי� 

 ובפועל נעשית בחירה באפשרות הקלה והנוחה שמשמעותה עבודה על תכני� חברתיי� עמוסי�, רגשית

 נובע  בפועלבי� מה שנעשהופער בי� מה שאמורי� לעשות ה, לטענתה). כמו פעילות בצופי� (פחות

ומכ� שפעילויות מעמיקות יותר צריכות להתקיי� על ידי אנשי מקצוע ולא על ידי , ממחסור בכלי�

 כ�סטודנטי� בתחילת דר

עשיתי מעקב אחר הפעילות . אני רואה שבשטח ה� נוטות להעלות נושאי� יותר קלי� לדיו�" 

תוכ� �בוחרות להיכנס לעולמות )ע� נערות בסיכו� (יתי שהמתנדבותוממעקב שלי רא, בשטח

אני חושבת שאי� לנו כלי� טובי� להנחיית .… תזונה–כמו למשל , פחות עמוסי� רגשית

סטודנטיות בנות שמונה . ס מקצועי"הנחיה כזו צריכה להיעשות על ידי עו. קבוצות נשי� ונערות

צרי� לעבוד . נסות לעומק ואולי אפילו עושות נזקלא נכ, ה� חוששות. עשרה לא מתאימות לכ�

שחרור 'מעדיפי� שהמפגשי� יהיו רק לצור� ) המתנדבי�(ה� … יותר ע� אנשי� מקצועיי�

 ". ואני חושבת שהיעדי� צריכי� להיות במקו� אחר. 'לחצי�

 

:  הדרכה כרכזת–מדבריה עולה כי סוגיית הליווי המקצועי באה לידי ביטוי אפילו בתפקיד שלה עצמה 

 ". אני לא מקבלת הדרכה מאיש מקצוע. בתפקיד שלי אני מתמקדת יותר בהיבטי� המנהלתיי�"

 פערי�, פערי� בי� מה שקורה בשטח לבי� מה שמדווח ומדוברבהיעדר המקצועיות מתבטא ג� 

 . להגעת המוטבי� לפעילות–כנית ובסיס ההפעלה של התב �נוגעי� אש

,  מבחינת מספרי�–� מה שמדווחי� לבי� מה שקורה בשטח מה שקורה זה שיש פער עצו� בי" 

. אני יושבת את� אחת לשבועיי�. אני יותר מתמקדת בעבודה ע� הרכזות. מבחינת פעילות ועוד

וכשאני שואלת אות� מה קורה בשטח אני מקבלת , ה� עצמ� יושבות כל הזמ� ע� המתנדבות

איתי שמשתתפות לא מגיעות בצורה אבל כשעשיתי מעקב אחר ההשתתפות ר, תגובות חיוביות

 ".ואי� משהו מובנה, סדירה
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מבחינת הפעילות שלה כרכזת היא מדברת על כ� שהיא מנסה לקד� את הרמה המקצועית של עבודת 

השנה אני עובדת על שלושה ": המתנדבי� באמצעות הכנת חומר כתוב שישמשו את המתנדבי�

 יהיה מתועד לשהכו. המטרות והיעדי�,  החזו�תחומי� בה� אני רוצה לכתוב חוברת שיטתית על

בהמש� ג� חוברת של עשרי� מערכי . לשטח' תיזרק'בצורה מסודרת כדי שמתנדבת חדשה לא ממש 

שכל מתנדבת תוכל לבחור ממנה את , לפני כל פרק יש רקע מדעי ואחר כ� רשימת פעילויות. מפגש

 ".הפעילות שמתאימה לה בצורה הטובה ביותר

 

,  הכיוו� הפמיניסטי שלהמשו�יק 'אוכלוסייה הכללית לא מקבלת את הפעילות של אגה, לתחושתה

 ).גברי� ונערי�( וג� לפנות לאוכלוסיות יעד נוספותלפיכ� היא מציעה להגדיר מחדש את המטרות 

 

ר פוטנציאל לפיתוח נוצ, ציינה שבעצ� העובדה שקיימת אוכלוסייה שמתנדבת בתו� הקהילה הרכזת

, הג� שאינה טהורה והיא מתוגמלת באמצעות מלגות, באמצעות ההתנדבות הזו. תהחברה האזרחי

 קיימת קוד� להתנדבות א� שחיי� המודעות שלא היית, מפתחי� את המודעות למצב של הקהילה

 ". יש יותר מודעות של מתנדבי� לבעיות הקיימות באוכלוסייה שלנו.  "..:וגדלי� בתוכה

� :היא מסכמת את דבריה באמרה כ

שאולי לא היו , שאנחנו מתחילי� להשריש כמה דפוסי� חדשי�ת מניסיו� של שנתיי� אני חושב"  …

רוצי� ." דפוס של נתינה למע� הקהילה. לפחות בקרב חלק מהקהילה, מוכרי� או לא היו מופנמי�

 ".במוב� שתחושת הניכור תשתנה, לראות קהילה שלוקחת אחריות על עצמה

 

 אחדי� עלסטודנטי� הצביעו המתנדבי� בראיונות ע� ה: מתנדביהרחבת משימות ותפקידי ה

שעיקר� כניסה לעבודה ע� תלמידי� ונוער , כיווני� נוספי� בה� יש להשקיע באמצעות ההתנדבות

 נושא זה בא לידי ".צרי� להשקיע בטיפול באלימות של הילדי�: " ולהשקיע בטיפול באלימות, בסיכו�

בי� הצרכי� העולי� ויו� זה עלתה שאלת המתח והפער בי� התכנו�  ברא.ביטוי ג� בראיו� הרכזי�

ניסיו� להתאי� את ה והשני,  לשטחתכנו� שאינו קשוב, דהאח: לפער זה שני היבטי�. מהשטח

 א�, מאודיפות תוצאות  דבר שהביא לעתי� ל,לצרכי� העולי� מהשטח ולתת לה� מענההפעילות 

הפער בי� התכנו� … היה מתוכנ� זה לא מה שפעל בשטחמה ש: " עולות בקנה אחד ע� התכנו�אינ�ש

התכניות לא משקפות את , בנוס�.  זמ� להגיע למצב שהדברי� הללו יקרו בשטחח זה ייק–לשטח 

 ".ויש הערכה, אנחנו נותני�. ע� זאת אנחנו מגיעי� לכל השכבות. …השטח

 

 מדווחי� על פעילות )תיכוניסטי�(מתנדבי� צעירי�  :ניהול ההתנדבות בעיני מתנדבי הנוער

 על עידוד מצד המבוגרי� ועל רצו� להמשי� ,שמסייעת לכול� וזוכה ליחס טוב מצד המורי� והמוטבי�

אנחנו . ג� המבוגרי� עודדו אותנו. היחס של הילדי� ושל המורי� שווה את זה ".ולהצליח בעשייה

 ".רוצי� להמשי� את הפעילות בשנה הבאה

 

לבד מהקושי , ומבחינת�, יק'כנית ההתנדבות באגומאוד מתמרוצי� ו המתנדבי� היתלמידי התיכו� 

החל משלב , על כל היבטיה, כניתוכנית התנהלה נפלא וה� מרגישי� שהתוהת, בתקופת המבחני�

 הייתה ממש טובה ומוצלחת, ות בשטחדר� ליווי הרכז והפעיל, ההכשרה

הייתה אוירה נעימה והיו מורי� . ההכשרה הייתה מצוינת ולמדנו אי� לעשות כל מיני דברי� "

 חבל על '–הרכז … ההשתלמות בלוט� הייתה יעילה לנו מאוד ולקחנו ידע לכל החיי�. טובי�
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אני יכול למלא מחברת שלמה . הוא ממש דאג לנו ורצה שנלמד. הוא דאג שנתקד� לטוב. 'הזמ�

. ז ג� בשנה הבאהאנחנו רוצי� להמשי� ע� אותו רכ. כל מה שאני יודע לעשות זה ממנו. עליו

השקיע , נת� את הנשמה, אפילו יותר, כמו אבא, הוא קוד� כל מחנ�. הוא זמי� לעזרה כל הזמ�

 ".בנו הרבה

 

 ללמוד עליו מפי המתנדבי� אפשרכפי ש, כניתואחד מההיבטי� המענייני� של תפעול הת

: טי� אחרי�האחוז הגבוה של הבנות המתנדבות בפרויקט הזה לעומת פרויק הוא ,התיכוניסטי�

יק האחוז 'אז באג, בגלל שהבנות לא יכולות להתנדב בכל מסגרת, בפרויקט הזה בנות התנדבו יותר"

 ". � שכא� אלה ה� מסגרות בה� בנות יכולות להשתת�וכיו, שלה� יותר גבוה

 

כל תקופת המחקר חשנו ב". אוהל המתנדבי�" המסד של מאבנישנת הקהילה ואלטליעה ה� מתנדבי 

המקדישי� שנה מחייה� לעשייה , בדואי� ויהודי�, הרבה שיש למתנדבי� צעירי� אלהבחשיבות 

, צוות האוהל .התנדבותית בקרב הקהילה הבדואית בפרט ובקרב תוכניות כלליות בבאר שבע בכלל

מנהליו ופעיליו שבו והדגישו את חשיבות התוכניות ואת תרומת� העצומה לפיתוח הידע והניסיו� 

ממצאי� מלמדי� כי להתנדבות בני הנוער ובמיוחד להתנדבות במסגרת אלטליעה ה. שהצטבר באוהל

תנדבי� עצמ� ועל התפתחות�  אלא ג� על המ,ושנת הקהילה השפעה רבה לא רק על המוטבי�

 :האישית

טחו� יזה נת� לי ב, אני אחרת, ה מתרבות אחרת'פגשתי חבר. ברמה האישית אני כבר אחרת"

ע� . לבד לא הייתי עושה את זה.  עשיתי משהו�לגבי התלמידי�...  ליהחלי� לי דעות שהיו, עצמי

לא . א� פע� לא חשבתי לפגוש מישהי יהודייה. למדתי המו�. השותפה שלי עשיתי את זה

 ".אד� כמוני ע� דעות שונות�חשבתי שהיא תהייה ב�

 

� ידע שצברתי המו, שתפיסת העול� שלי התפתחה. ברמה האישית אני מרגישה שג� נתרמתי"

 �נתרמתי המו� מהקשר שלי ע� הילדי�. על התרבות הבדואית בישראל ועל התרבות הערבית

הבנתי כמה החברה משפיעה , העבודה בצוות מעורב לי אישית הייתה קשה מאוד. המוטבי�

 ."חסי אנוש ועל הקשרי� החברתיי� על י�עלינו

 

לא  ]של הבדואי� [המשפחותג� . יש ג� רתיעה ממידת הפתיחות והמתירנות בקרב היהודי�"

  .הורגי�) היהודי�(ה� אומרי� שה� . ממש מעודדות את זה

אבל אני הבנתי המו� דברי� אחרי המפגשי� , בצוות ג� דברי� קשי�הרבה פעמי� נאמרו "

שמתי לב שהצדדי� לא .  השירות הזו אני לא נחשפתי ולא ידעתי הרבה דברי��לפני שנת. האלה

... .ומרי� דברי� שמבוססי� על חינו� מהבית ואינ� מבוססי� על ידעא. מביני� אחד את השני

" ראש קט�" נכנסתי ע� הכי יכול להיות שזה עניי� של למיד, אני הייתי נות� לעצמי ציו� נמו�

כנית עצמה הייתי נות� ציו� ולת... .כנית הזאתויש המו� שגרה בת. עשיתי מה שביקשו ממני

 "....מבחינת החשיבות שלה, מאוד גבוה

 

"�אבל אני . יש אנשי� שחושבי� שהתנדבות זה בזבוז זמ� ומה שחשוב זה לעבוד להרוויח כס

אני חושבת שהמצב בו רק  .חושבת שזה חשוב מאוד ובהתנדבות אפשר לגלות הרבה דברי�

 ."יהודי� מתנדבי� הוא לא טוב
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 :ת ציפיותיה� בחמשת הנקודות הבאותבני הנוער סיכמו א

 ; עברית יותרדע טובשהקבוצה הערבית ת •

 ; בשפה הערבית יותרשהקבוצה היהודית תגיע מוכנה •

 ;טליעה לקהילהאלשבקבוצה הערבית תהייה בחירה אמיתית בי�  •

•  � ;שונותישראליות נוספות ולפתוח את ההתנדבות היהודית לקבוצות שיש צור

 .לבנות יותר פעילויות משותפות בי� הקבוצות •

 

מסוג בלתי , התנדבות במסגרות אלה היא יצירת מגע מסוי�אחת המשמעויות הייחודיות שיש ל

מכירי� ה� בערכו של מגע כזה וה� ) הרכזי� ואנשי האוהל(המעורבי� . בי� יהודי� לערבי�, מקובל

בהתחלה שילוב נערות בדואיות מתנדבות בבית ספר יהודי בבאר כי אחד הרכזי� ציי� . בבעייתיותו

 :בעייתישבע היה 

הבנות הבדואיות מגיעות בלבוש  . המתנדבות דווחו על חוויות לא פשוטות.זה לא היה פשוט" 

ס שהיא "כשרואי� שיש ערבייה בביה, בסופו של דבר .להירתע, תלמידי� יכולי� לקלל. מסורתי

.  עיקר העניי� הוא לראות את המודל הממשי� בעיני. פתאו� רואי� שזה אפשרי, לא מחבלת

א� לא בהכרח , ס הערבי�" הזוגות ה� קבועי� בבתיה.מיניי��הזוגות אינ� בהכרח� חד

 ".ס היהודי�"בבתיה

 

הרבה מההתרחשות " :בדואית מצומצ� מדיללתחושתו המפגש החברתי בי� שנת הקהילה היהודית 

 ." קורה רק באופ� ספונטני, מעט מידי לדעתי. בי� הפעילי� היהודי� והערבי� מתקיימת ביוזמתנו

הבנות ":  התכנו� אינו מביא בחשבו� חלק מהצרכי� התרבותיי�–כניי� מדובר בי� השאר בגורמי� ט

מה ג� שיש בעיית  .16:30ובחור� החשיכה מגיעה כבר בשעה , צריכות לחזור הביתה בשעות החשיכה

  ."הסעות

 

  מתנועת הצופי� העידה ג� רכזת

יצא . יותראישי משמעותי נרחב �ולא מתרחב למפגש בי�, המפגש הוא סביב העבודה המשותפת"

ג� . אבל לא היה כ� להיפ�, ה הערבי� הזמינו את היהודי� אליה� הביתה'כמה פעמי� שהחבר

, אנחנו רצינו לארג� טיול של יומיי� וזה היה בלתי אפשרי .ההורי� שלה� לא יסכימו

מיני בי� מוסלמי� ליהודי� ואני לא חושבת שזה �אי� מפגש בי�... והצטמצמנו לבסו� ליו� אחד

יש ביניה� פתיחות אבל יש איזשהו . וכי� לה� ביחד, ה� כ� אוהבי� זה את זה. פשריבכלל א

ההבדלי� ה� כל כ� עמוקי� כי החברה הבדואית היא חברה . אפשר לעבור אותו�שאי, מקו�

הנימות של ..." יש דברי� שלא מדברי� עליה�, קו הגבול הוא אפילו לא מדובר .הכי מסורתית

אבל ה� . וכשזה עולה יש דיבור ולעתי� מאוד לא פשוט, � עולי�המתח הפלשתינאי יהודי כ

 ."עצמ� חייבי� להמשי� ולעבוד ביחד וה� מצליחי� לסגור את זה כ� שיצליחו להמשי� לעבוד

לדעתי מה שקורה ... "שיש למפגש עבור הנערות הבדואיות, לדעתה, הרכזת הצביעה ג� על הפוטנציאל

וההורי� , בת שהיא פע� ראשונה יוצאת מהבית. �ו מבלבל עבוריש משה ... זה ערעור של הזהות�לה

, פתוחי� מבחינת תפוסי התנהגות ה היהודי�'והיחסי� ע� החבר, לא יודעי� מה היא עושה כל היו�

 ."מהבחינה החיובית�אז אותה בת יוצאת מעורערת, בנות ועוד�יחסי בני�
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 :ערבינחשפי� למודל היהודי) וטבי�מה(הרכזת רואה בחיוב רב ג� את העובדה שהילדי� הבדואי� 

 ."..סוג אחר של קשר, סוג אחר של חינו�מדי� על ו ה� ל.חייל�ה� פוגשי� משהו אחר מאשר יהודי"

 צרי� ככה י ואולי הואבאבל הוא מאוד ער, ערבי�האוהל הוא מקו� טוב למפגש יהודי": והיא מוסיפה

 ". ואולי לא.להיות

 

שבה זכתה לקחת חלק בעשייה , שה אופטימית וטובההיא מסכמת את שנת העבודה בתחו

אני חושבת שזו הייתה שנה מאוד משמעותית עבורי ועבור . יאני מאוד נהנית ":עותיתמשמ

 ."ממש תחושה של שליחות. המתנדבי�

 

היא מעידה לגבי עשרי� .  מאודג� רכזת אלטליעה מסכמת את שנת הפעילות בראיה חיובית

 :כיהמשתתפי� 

זו , חלק גדול מה� מוכ� ללימודי� ולחיי� .ת� לה� העצמה אישית מאוד גבוההשהפרויקט נ"

הרבה מה� עודדו חברי� שלה�  .תחושה מסוגלות עצמית, זו העצמה עצמית .הכנה אישית

לי חשוב  .התנדבות זה מוצלח מאודה ברמה רק שלאני חושבת שאפילו  .. .טליעהאללהצטר� ל

ואני מקווה שהלוואי , אני מאוד גאה בה�.. ".ו� חובהשלא יעשו דברי� מת, שאנשי� יתנדבו

 .."והקבוצה הבאה שלנו תהיה כמוה�

 

 

 סיוע לילדי ובני נוער

 "אוהל המתנדבי�" תוכניות הסיוע המופעלות במסגרת 

, מרכזי למידה:  לסייע לאוכלוסיות היעד העיקריות שלובמטרה תוכניות עיקריות חמשהאוהל פיתח 

בפועל . פיתוח אישי לנערות בסכנת נשירה וקווי מידע, בנותדיאלוג אמהות ,נוער בסכנת נשירה

ספר תו� הענקת הסיוע ה� במסגרת בתי הכיוו� את מאמציו לסייע לילדי� הלומדי� בבתי " אוהל"ה

חלק ניכר . שובי� שוני�יסי� בי"הספר וה� באמצעות מסגרות העשרה ותמיכה שהופעלו על ידי מתנ

תוכניות יישוג ותמיכה לבני נוער שכבר נשרו ללא , שה במרחב הבית ספרימפעילות המתנדבי� נע

. נוער במצוקהכמהמערכת ומוגדרי� על ידי מערכות מקצועיות המטפלות בנוער כנוער מנותק או 

 פעילי� רוב המתנדבי� ובכלל� �את אות� התוכניות שבמסגרת" אוהל"במסגרת מדיניות זו פיתח ה

 ".שנת הקהילה"ומתנדבי " אלטליעה"ג� פעילות רבה של מתנדבי 

 

פרויקט ילדי� חולי סרט� " כגו� ,תבנוס� לחמש תוכניות ליבה אלה מופעלות תוכניות ייחודיו

�15 מתנדבי� מפעילי� תוכניות העשרה ופעילות חברתית ע� ילדי� בני  שבמסגרתה"ומשפחותיה�

חולי� הלות מתבצעת בקופות עיקר הפעי. פעילויות שג� ההורי� והמשפחות לוקחות בה� חלק, 10

 . בבאר שבעח סורוקה"הובבי

 

 של התנדבות בקרב אוכלוסיות �בפיתוח דגמי� ייחודיי" אוהל המתנדבי�"לצד תוכניות אלה עוסק 

התנדבות של מסיימי תיכו� בתו� הקהילה כשנת , הפעלת תלמידי תיכו� מתנדבי�; יעד שונות ובכלל�

רות משותפת לצעירי� ייהודי שבמסגרתו פעילי� כשנת שערביהפרויקט ה, )תוכנית אלטליעה(רות יש

 .כנסי� ואירועי� בקהילה ועוד, קיו� ימי עיו�, )גרעי� צופי�(בוגרי תיכו� בדואי� ויהודי� 
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 )2005נתוני� שנאספו בדצמבר ( בתוכניות מוטבי�ה

נות במסגרת ני הנוער המטופלי� בתוכניות שובילדי� ו(בחרנו לאסו� מידע כמותי על המוטבי� 

, קי� היבטי� שוני� של המפגש שבי� המתנדבי� לילדי� ובני הנוערהבאמצעות שאלו� ש) התוכנית

הגיעו החוקרי� והצוות , לאחר מספר דיוני� ע� צוות האוהל. ותחושותיה� ועמדותיה� לגבי מפגש זה

 ולבחו� ,מעי� שאלו� סקר, בשפה הערבית, למסקנה משותפת כי רצוי להעביר רק שאלו� בסיסי

בהתא� . באמצעותו את העמדות העיקריות של מוטבי� כלפי המתנדבי� והפעילות שה� מארגני�

 : בסיסי על הילדי� וכ� על ששת הנושאי� הבאי�ידמוגראפ אס� השאלו� מידע

 ;היק� ההשתתפות בעבר .1

 ;תדירות השתתפות הילדי� ובני הנוער בפעילויות .2

 ;תחומי הפעילות ע� המתנדבי� .3

 ;� של הילדי� בפעילויותמידת העניי .4

 ;ת המוטבי� את הסיוע שה� מקבלי� מהמתנדבי�יחווי .5

 .סיבות להשתתפות בפעילות .6

 

 ולהכ� ס). נערות בסיכו�, סי�"מתנ, בתי ספר(שאלוני המוטבי� חולקו למשתתפי� בכל התוכניות 

 . שאלוני� מלאי� 624התקבלו 

 

פייאדמוגרנתוני . א  של המשיבי

 מחטיבת 27%וכ 'ו' גהיו מכיתות) 53%(יותר ממחצית המשיבי� : התפלגות לפי כיתות .1

 ). 'ט'ז(הביניי� 

2.  .בני�) 232 (וכשלישמהמשיבות היו בנות ) 384(  קרוב לשני שליש:מי� המוטבי

א� לפי ( קבוצות  שלוש את המוטבי� על פיכשחילקנו: התפלגות הנדגמי לפי שכבה ומי� .3

 נמצא כי )תיכו�ה וב"חט, יסודיבית הספר ה על פי לימודי� בוא�, ב"י'ט, 'ח'ה, 'ד' אכיתות

 גדולה בהרבה משכיחות הבני� בקבוצות אלה ההיית ב"י' הבנות בכיתות השכיחות

)p<0.01( .ניות מופנות בעיקר לנערות התפלגות זו משקפת את העובדה כי בגיל התיכו� התוכ

 .נערי�יותר מ

 

 מעורבות הילדי בפעילות. ב

 . מהמוטבי� השתתפו בתוכניות בשני� קודמות 20%רק כ .1

 .תמיד או כמעט תמידלפעילויות  מכלל הנשאלי� הגיעו %75 .2

קרוב ל.  הצהירו כי ה� משחקי�227ו,  מהילדי� משתתפי� בפעילות חברתית70%קרוב ל .3

 ).דיווחו כי ה� משתתפי� באחת מהפעילויות תומכות הלימודי�) 302כ "סה(מהילדי�  50%

ד להשתת� ו מהנדגמי� ציינו כי ה� אוהבי� מא85%כ:  הילדי בפעילויותהעניי� של .4

הנבדקי� חווי� כי המתנדבי� והפעילות ).  תמיד והאחרי� בדר� כלל%65מתוכ� (בפעילות 

אחוז ). מהנבדקי� 60%קרוב ל( העצמי �שה� מארגני� תרומת משמעותית להגברת ביטחונ

, י� לה� להבי� טוב יותר את מה שה� לומדי�דומה מהנבדקי� ציינו כי המתנדבי� מסייע

כשליש ציינו כי ההתנדבות מסייעת לה� להכיר .  ולהכי� את שיעורי הבית,להשתת� בשיעורי�
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לא נמצאו מאפייני� מיוחדי� .  טענו שהפעילות לא מסייעת לה�3%רק כו, חברי� חדשי�

 . לאלה שחוו כי המתנדבי� לא עזרו לה�

5.  ובכלל זה הנאה (ד מהפעילויות והילדי� ובני הנוער נהני� מא: תלהשתתפות בפעילוגורמי

10%פחות מ(רק מעטי� . ההזדמנות להכיר באמצעות� חברי� חדשי�� ומ) מחדוות המשחק (

 .רואי� בפעילות אמצעי להתחמק מדרישות וממטלות הבית

 

� ולהישגיה ני נועררווחה וקהילה לתוכנית הסיוע לילדי� וב, גישות והערכת המבצעי� וגורמי חינו

המוטבי� השירותי� והשותפי� מצביעי� כול� על התרומה החיובית שיש להתנדבות על , המתנדבי� 

 .התחו� הלימודי והתחו� החברתי ,התרומה ניכרת בשני תחומי� עיקריי�. הילדי� ובני הנוער

 

מבקשי� לציי� כבר עתה אנו . העדויות שנאספו במסגרת המחקר האיכותניחלק מבפרק זה נעמוד על 

 : עליה� מסכימי� חלק מהשותפי� והצוות הניהולי של האוהל מחסור להצביע על שני סוגיאפשרכי 

 –והשני ; יק'תלמידי� ונוער בסיכו� במסגרת פעילות ההתנדבות של אגניכר מחסור במעני� ל, ראשית

מקיפות , עשירותהמתנדבי� לקיי� פעילויות � של שהביטוי שלו הוא ביכולת, מחסור בכלי�

ע� זאת יש להדגיש כי איסו� המידע במספר נקודות זמ� שונות מצביע בעליל על . ומקצועיות יותר

מגמה חיובית וברורה של שיפור במיומנויות המקצועיות של המתנדבי� ברמת השטח ואת השינויי� 

 .שחלו בעמדות השטח במהל� תקופת המחקר

 

ציינו כי כניסת� של , כניתולות בפועל של התשהתייחסו להתנה, כניתוהשותפי� והפעילי� בת

השותפי� . המתנדבי� לאספקת שירותי� עבור הקהילה עשתה שירות טוב מאוד לקהילה ולמוטבי�

מספרי� על יכולת הולכת וגדלה של המתנדבי� לספק שירותי� רלוונטיי� ונדרשי� עבור הקהילה ועל 

ה לשת� עימ� פעולה ולהפיק את המיטב יכולת הולכת וגדלה של הגופי� המקצועיי� ושל הקהיל

חשוב לציי� את העובדה שכל השותפי� מזהי� את הפוטנציאל הרב שעדיי� . והמרב מכוח ההתנדבות

הפעילי� בשטח זוקפי� את ההצלחה . ומצייני� שעדיי� לא כולו מנוצל, גלו� בכוח ההתנדבות

 .בהתנהלות לשיתו� הפעולה שמתקיימת ע� הגורמי� המקצועיי� בשטח

 

 בתי הספר הטיפול בתלמידי בסיכו� ב. 1

לא כל " כי ספרהד דיווחו מנהלי בתי "בשנת תשס: בתחילת הדר� הודגש הצור� בהתמקצעות

 לאט �טראיתי לא":  א� במש� הזמ� פחתה הביקורת,"המתנדבי� מוכשרי� מספיק לעבודה ע� ילדי�

ולאחר מכ�  , אלימה,סוימתתלמידי� היו מתנהגי� בדר� מבהתחלה ה. הפחתה ברמת האלימות

 ".ההתנהגות הייתה שונה

 

על מת� מענה לצור� אמיתי ו ,על פעילות המתנדבי� עבור הילדי� מנהלי בתי ספר דיווחו בהערכה רבה

.  לכל מסגרת שתכלול אות��הילדי� שלנו צמאי": שמתקבל על ידי המוטבי� באהבה רבה, מהשטח

כל מבוגר שיושב ע� התלמידי� ארבע שעות בשבוע ... �לא מושלמי� אבל טובי. המתנדבי� ה� טובי�

נוצר קשר טוב יותר , ס"לדעת� דווקא בשל העובדה שהמתנדבי� אינ� חלק מסגל ביה". זה מצוי�

אז , לא יכולי� להעניש, לא נותני� ציו�, אולי דווקא מפני שה� לא מהצוות" :בי� התלמידי�ובינ� 

 ".� לתלמידי�רואי� קשרי� מאוד מיוחדי� בי� המתנדבי
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המדד לכ� שהמוטבי� מרגישי� שה� נתרמי� ושטוב לה� ספר הבית במערכת  ,לדברי המרואייני�

תלמידי� הגיעו בחופשות שלה� וחיכו . תלמידי� הגיעו מרצו� לפעילות": 'ההצבעה ברגליי�'הוא 

על � ג, מדווחי� המנהלי�, ע� זאת". יש משהו שנוצר בקשר שבי� המתנדבי� לילדי�. לפעילות

, יותר חוויתיות, אנו מצפי� ליותר העשרה. הציפיות שלנו גבוהות יותר": וציפיות שעדיי� לא מומש

 ".יותר כיפיות

 

 הפעילויות שה� מקיימי� באמצעות יש מענה חלשי� בלימודי�כי לתלמידי� ונוער ציינו מנהלי� 

סיוע ה": לקי ביותר המענה הוא ח ממשא� כשמדובר בנוער בסיכו�, בבתי הספר ובבתי התלמיד

 ". מענה חלקיהנוער בסיכו� ל �� מתקיי� חלשי� לתלמידי�

 

מוטיבציה הגבוהה של  מה,בי� השאר, מנהל אחר מעיד כי הצלחת הפרויקט בטיפול בילדי� נבעה

  :המתנדבי� ובאפשרויות הקידו� המקצועי שנפתחו בפניה�

הפרויקט . למידי� הזקוקי� לסיוע המיועד לקידו� תכפרויקטאני יכול להגדיר את הפרויקט " 

היו אפילו תלמידי� . ויש סיכוי להמש� עבודה ע� אות� ילדי� בהמש� הפרויקט, הצליח

 מצייני� שביעות רצו� 10 עד 1בסקלה של  .נוספי� שרצו להצטר� אבל לא היו מספיק מדריכי�

מוטיבציה ההסבר האפשרי ל.  הייתה מוטיבציה מאוד גבוהה של המתנדבי�.9�8העומדת על 

ההרגשה שזה בעצ� זינוק .  העתיד שלה�–הגבוהה שלה� היא שזהו המרחב המיועד שלה� 

 ."טוב לחיי� המקצועיי� שלה�

 

מעיד .  הילדי�שבטיות שלאישיות והבי�הבי�, ינוכיותהתוכנית הרחיבה את מבחר האפשרויות הח

� אחד מאנשי החינו

 14:00 – 08:30שה ימי� בשבוע בי� השעות הורי� הכירו בעובדה שבית הספר זה לא רק חמי"

 לפני כמה זמ� –בנות ובני�  ...יבזכות הפרויקט תלמידי� לא נשארו בבית כשיש טיול שנת"... "

 –גבולות שבטיי� ...�היה אירוע של המתנדבי� ואני לא ראיתי אירוע כזה שמקד� את השוויו

חו מה זה גבולות ה� פשוט שכ.  שנה במערכת ולא ראיתי דבר כזה30אני כבר 

... תלמידי� מדווחי� על קבלת כלי� לימודיי� וג� על היכרות ע� חברי� נוספי�...שבטיי�

 ".יה קייטנה בקי� בפע� הראשונהתהי

 

" : אישית של המשתתפי�החברתית והבי�ג� בהתנהגות  שהייתה התקדמות וסי� העיד"מתנמנהלי 

. מביישני� לפעילי�, פכו להיות ילדי� אחרי�הילדי� עצמ� ה. תלמידי� בשוליי� התחילו להתקד�

יותר . ס שנה לאחר העבודה עימ�"המוטבות המשיכו בביה] לפני נשירה[בפרויקט של נערות בסיכו� 

גורמי� מקצועיי� ג�  ".ס" ה� עכשיו מחייבות למתנ...ס"המתנבנות של " ה� הפכו להיות –מכ� 

התחילו להכיר בתרומת� של , נוער בסיכו�בני בשבעבודת� ועיסוק� מטפלי� בילדי� ו, נוספי�

ג� היועצת מתחילה להישע� על " :וא� לצרו� יותר את השירותי� שלה�, המתנדבי� למוטבי� אלה

, בהתחלה היה לה קשה להמלי� על הבנות שישתתפו כמוטבות בפרויקט ....הפרויקט של ההתנדבות

 ..".לה להישע� על הפרויקטעכשיו היא ממש מתחי. אולי משו� שהיא לא האמינה במתנדבי�

 

�יחסי מורידיווח שהקשר ושיתו� הפעולה בי� אוכלוסיית  מנהל בית ספר אחד :מתנדבי

, המתנדבי� .המנהלי� תלו את האחריות לכ� בעצמ�.  כפי שציפוובי� המורי� לא היוהמתנדבי� 
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תנדבות על המוטבי� השירותי� והשותפי� מצביעי� כול� על התרומה החיובית שיש לפעולת הה

 . התחו� הלימודי והתחו� החברתי–התרומה ניכרת בשני תחומי� עיקריי� . הילדי� ובני הנוער

 

רכזי המתנדבי� העידו על חשיבותה של הפעילות החינוכית שנעשית :  פורמליבלתיחשיבות החינו� ה

 של  ותפקידה לתת תוספתישחלקה הוא עבודה דומה לזו הנעשית בחינו� הפורמל, ע� המוטבי�

, א� חלקה האחר של עבודת ההתנדבות הוא בחינו� הבלתי פורמלי.  לשירותי� הקיימי�משאבי�

ובכ� יש לו , אחרותולדעת הרכזי� דווקא בהקשר זה קיי� מענה לצור� שאינו מסופק בדרכי� 

 חשיבות יתרה

 והפרויקט, שובי� השוני� הוא קשהיפורמליות בי�אני חושב שהיעדר מסגרות חינו� בלתי" 

ממש מצליחי� לסייע למצב ,  באמצעות דפי עבודה ומשחקי�,דר� הפעילות השונה. מספק זאת

אנחנו רואי� , אל מול התכנית הפורמלית שנעשית על ידי מורי�. הלימודי של התלמידי�

חשוב לנו ג� שבעתיד . פורמלית ומתמידי� בה�שתלמידי� יותר אוהבי� את הפעילות הלא

אנחנו רואי� שאנחנו מעצימי� את הילדי� . ב בקהילה שלה�אות� מוטבי� יוכלו להתנד

 ".האלה

 

 על תרומת ההתנדבות לתלמידי� בהיבטי� סי�"והמתננית� לסכ� את התייחסויות מנהלי בתי הספר 

 :הבאי�

 ;חיזוק יכולות וכלי� לימודיי� �

 ;הגדלת הרשתות החברתיות של התלמידי� �

 ;ההענקת ביטחו� עצמי כתוצאה מקבלת עזרה ותמיכ �

 ;ס"הגדלת ההשתתפות בפעילות בלתי פורמלית של ביה �

 ;יצירת מסגרות בלתי פורמליות נוספות �

 .שמכיר יותר במרכזיותו של בית הספר כמוסד חינוכי, השפעה נרחבת ג� על מעגל ההורי� �

 

 ונערי בסיכו�, קבוצות נשי אמהות,  נערות בסיכו�.2

הטיפול בנערות בסיכו� וקבוצות המשותפות שתי תוכניות התערבות בולטות באוהל ה� קבוצות 

ראיו� , קבוצות מיקוד, איסו� הנתוני� על התוכניות התבצע באמצעות תצפיות. לנערות ואמהות

 . רכזות מקצועיות וגורמי� מקצועיי� בשירותי הרווחה, מתנדבות

 

ל הממצאי� מצביעי� על כ� כי בשלושת שנות הפעילות התגבשה תורת עבודה מוסדרת למדי ע

 ותשתית התערבות מוסדרת פורמלי ע� נערות בסיכו�מרחב הבלתי בהתערבות חינוכית טיפולית 

, � לא גובש כתורת עבודה כתובהיא� כי ידע זה עדי. להפעלת קבוצות משותפות לנערות ואמהותיה�

העובדות . הוא מעובר באופ� שיטתי על ידי מרכזות התוכנית והרכזות המקצועיות למתנדבות

 .בהדרכתו ובהכוונתו, משאב מקצועי רב חשיבות בתמיכה בתוכניתה� רות לנערה ייות בשהסוציאל

 

 מתנדבתרות בסכנת נשירה ציינה בקבוצת מיקוד למתנדבות העובדות ע� נע

יש בעיה קשה של "... כל מיני דברי�, אוז� קשבת,חברות: אנחנו הרבה דברי� בשביל הבנות" 

מזכירות לה� בראש כמה חשוב להמשי� , תומכות בה�אנחנו . נישואי� מתחת לגיל הבגרות
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במיוחד בכל הנושאי� , אנחנו מודעי� שאי� בחברה הבדואית אוז� קשבת לנערות. בהשכלה

אנחנו נתקלנו בהמו� בעיות  ... )"ס"בי,חברי�,הורי�(כול� לא רגישי� אליה� . האינטימיי�

� רגישי� שהעזרה שלנו נתפסת כיוו� שלפעמי� יש נושאי. בהתחלה זה מאוד קשה...שיש לה�

למרות זאת ההורי� מאוד מרוצי� מהפעילות שלנו ומאוד .  להתערבות בתו� המשפחה�כניסיו

) המתנדבות מעידות על עצמ�(אנחנו "... " העצמי שלה� השתפר מאוד�כיו� שהביטחו, תומכי�

בגרות שלנו חוויית ההת. המשפחה ממנה מגיעי� זה מאוד חשוב. אנחנו הגענו מחברה אחרת..

אז המשפחה לא , א� יש בעיות כלכליות במשפחה. היא שונה בגלל ההשכלה של ההורי�

  ".מאפשרת לבנות להמשי� וללמוד וכופי� עליה� להתחת�

 

מרגישות מתנדבות למרות שמקבלות מלגה "  כול�ב יותר ראוי לציי� כי מתנדבות אלהבהקשר רח

איכות העבודה שלנו לא ....."."ללא מלגה, "הורותט"אפילו שיש אצלו שתיי� שה� ממש מתנדבות 

� שאנחנו עושות משהו � מה שמשנה זה ההרגשה."תשתפר או תיגרע א� נעשה את העבודה תמורת כס

  ."מבחינת איכות העבודה מדובר על אותה עבודה. למע� החברה

הבנות עצמ� . לה�ושהגענו למענ� בשביל לעזור , שאנחנו מתנדבות) התלמידות(אנחנו אומרות לבנות "

אנחנו סיפרנו לה� מה זה . למרות שה� מבינות מה זה מתנדבות, קוראות לנו מורות או מדריכי�

 ".מתנדבות

 

, יכולת לבקש עזרה, מודעות לסביבה, עצמיהביטחו� ה חיזוק בחינת המתנדבות העצמת בנות כוללתמ

, ולת לדבר על כל מה שמרגישי� יכפתיחות , לא תהיה תלויה באחרי�כ� עצמאות רבה יותר שהנערה 

במיוחד הדגישו המתנדבות את יכולת� . )אפילו מול ההורי�(אישיות חזקה שיכולה לעמוד על דעתה 

ודת� ע� הנערות המתנדבות מתארות את עב. "אי� להתנהג, דעת אי� להיות מנהיגהל"של הנערות 

 כעבודה הדרגתית

בודקות אית� מה ה� עשו ע� הדברי� שאנחנו . שלב�שלב. אנחנו עובדות אית� על שינוי איטי" 

אלא תו� כדי שמירת הכבוד של ,  למרוד בהורי��אנחנו לא מבקשי� מה. מדברי� עליה� כא�

למשל א� יש בחורה שמאוהבת במישהו בכיתה אנחנו . ההורי� לשמור ג� על הכבוד שלה�

 ."מזהירות אותה שזה לא ישפיע על הלימודי� שלה

 

אנחנו "... הנערותו הנערות כי הקבוצה מעניקה לה� ביטחו� עצמי כדברי אחת בקבוצת המיקוד העיד

 ". העצמי שלי� זה תר� לי לביטחו...הבנו מהפרויקט הזה מה שלא הבנו קוד� וזה לגמרי ביטחו� עצמי

הקבוצה הזו  ..."חשבו�, עברית, לא רק אנגלית, אמתפה לומדי� על החיי� ב"ת העידה כי אחרנערה 

הקבוצות מאפשרות לה� להרחיב את הידע על החברה .. ".שניקח החלטות בנושאי החיי�עוזרת לנו 

  עולי� בבית או בבית הספראינ�� שה� משוחחות על נושאי. הישראלית בכללותה

אנחנו רוצות שלא יחשבו שכול� ש� יחשבו ? יק מפגשי� ע� יהודיות'למה לא יוזמי� באג" 

וה� מאוד , א� בכלל, י� ע� בנות ישראליות היא זעירהכמות המפגש. שאנחנו כולנו טרוריסטי�

אנחנו . לדעת מה ה� חושבות עלינו. ה� מעוניינות להכיר את הבנות הישראליות. מעוניינות בכ�

�. אנחנו רוצות לדעת אי� ה� חיות את החיי� שלה� ומה ה� חושבות עלינו. וה� חיי� באותה אר

 ". בחו�"לדעת מה יש 

 

  כיקבוצות מעידהרכזת 
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בנות שלא מגיעות נשארות ..  אני יודעת מההורי� שלה� שהפעילות כא� תרמה לה� מאוד"...

הרווחה הייתה מביאה אות� בלילות . חלק� מדרדרות לרחוב ואז ה� בסכנה. פשוט בבית

הפגישות כא� קצת עזרו לאחת הבנות הכי ..."� העבירו אות� לצפ�כר אבל אח, להוסטלי�

והקבוצה . א� שמת� לב הבנות כול� צחקו עליה כשהיא הייתה מדברת. דחויות בבית ובחברה

חות למשו� קצת למעלה את אני מרגישה שהחזקות מצלי...הזו קצת שינתה את היחס אליה

 ".החלשות

 

ה� : "תי אחרמהוות לדעת מדריכת הקבוצה הזדמנות לנשי� למפגש חבר, קבוצות הנשי� והאמהות

 ". ה� עוסקות בצמצו� הפערי��כר ורק אח,  היציאה מהבית"נשו�"ל, יכולות לפגוש זו את זו

 

מרגיז אותי שרוב הפרויקטי� ה�  ":בהתערבות ע� נערי� בסיכו� החמור מחסורהניכר ג� ת אוע� ז

בגלל . שבעצ� רוצי� להחליש את הגברי�. אני מרגישה שהזנחנו את אוכלוסיית הגברי�. על נשי�

אסור להזניח את הבני� הצעירי� בפעילויות . י� ופוני� לפשעשלבני� שלנו אי� פעילויות ה� משועממ

 ".יק'של אג

 

 : השירותי� חיונית לקהילה ולילדי� כי הרחבת מער�העריכו הרווחה עובדות מחלקת

� שמדובר בחברה שנמצאת במעבר מזה מספר וכל כניסה של גו� שיכול לעזור יכולה לתרו� כיו"

המשאב של ההתנדבות מנוצל לפיתוח .... פר שני�שני� וככל הנראה תהייה במעבר עוד מס

התחושה היא כי ... א� בהיק� נרחב יותר, שירותי� נוספי� מאותו סוג ששירותי הרווחה נותני�

המתנדבי� אינ� משמשי� ספקי השירות המרכזיי� מאחר ומדובר בפעילות בהיק� מאוד 

.  באיתור קבוצות והכנת קבוצותשיסייעו אפילו, קיי� צור� בגיוס עוד מתנדבות"... ".מצומצ� 

 ".הצור� הוא שהמתנדבי� יהיו מסוגלי� לספק את השירות שלה� בצורה הרבה יותר נרחבת

 

מתנדבי כלפי פעילותעמדת ה .3  ע המוטבי

) חינוכי(� שה� יכולי� לתת שירות כמייחסי� את עיקר התרומה למוטבי� להמתנדבי� הסטודנטי� 

ובעצ� העבודה הפרטנית או בקבוצות קטנות יש יכולת לבצע עבודה ,  יותרי ובכ� ג� רלוונט יותראישי

 המתנדב נות�  ": המוטבי� נצברות חוויות הצלחה בקרבשבעקבותיה, משמעותית יותר ע� התלמידי�

כתוצאה מכ� החוויות החיוביות של התלמיד . לשמוע מה מציק לו, לשמוע לדעתו...לתלמיד הזדמנות 

 ".מצטברות

 

 עבודה אישית :היינו, דבי� בני הנוער רואי� את אות� דגשי� שמצביעי� עליה� הבוגרי�ג� המתנ

יש ילדי� שהמורי� לא נותני� לה� מספיק יחס . אנחנו נותני� לה� יחס "...:ולא בהכרח פורמלית

 ".בנוס� זה ג� נות� לי ניסיו� בעבודה ע� ילדי�. ואני מתנדבת כדי לעזור לילדי� האלה

 

 , על פעילות שמסייעת לכול� וזוכה ליחס טוב מצד המורי� והמוטבי�העידו המתנדבי� התיכוניסטי�

היחס של הילדי� ושל המורי� שווה ": על עידוד מצד המבוגרי� ועל רצו� להמשי� ולהצליח בעשייה

 ". אנחנו רוצי� להמשי� את הפעילות בשנה הבאה. ג� המבוגרי� עודדו אותנו. את זה
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 להצביע על שתי חולשות אפשר אלה על הצלחת התוכנית בעבודה ע� הילדי� � עדויותו מגועל א�

 :בולטות

 . יק'תלמידי� ונוער בסיכו� אינ� מקבלי� מענה במסגרת פעילות ההתנדבות של אג .1

דבר שמגביל את  ,הכלי� עימ� מגיעי� המתנדבי� אינ� מספיקי� לצרכי� בה� ה� נתקלי� .2

ע� זאת ראוי לציי� כי איסו� המידע . ת ומקצועיות יותרמקיפו, יכולת� לקיי� פעילויות עשירות

במספר נקודות זמ� שונות מצביע בעליל על מגמה חיובית וברורה של שיפור במיומנויות 

ו בעמדות השטח במהל� תקופת המקצועיות של המתנדבי� ברמת השטח ואת השינויי� שחל

סיו� של המתנדבי� יכישת נמר באיזו מידה מדובר בהתמקצעות ורואיננו יכולי� ל. המחקר

 והתמדה של  פחותובאיזו מידה מדובר בתהלי� סלקציה המבוסס על נשירת המיומני�

 .המצליחי� יותר

 

�ריכו� הגבולות הבי� שבטיי

  אפשרע� זאת". אוהל המתנדבי�"ריכו� הגבולות השבטיי� היה אחד משלושת יעדי העל של תוכנית 

תר של זהירות בהערכת ההשפעה של תכניות ההתנדבות על היה לזהות במהל� המחקר מידה רבה יו

בקרב . הרוש� המצטבר הוא כי חשיבות השגת מטרה זו שונה עבור גורמי� השוני� .קידו� מטרה זו

רכזי� (בעוד בקרב הפעילי� , יחסית, המטרה מקבלת התייחסות פחותה, המתכנני� והשותפי�

 בנושא צידדו �הבדלי הדגשי� כל המרואייניל א� ע. הדגשת מטרה זו הייתה גדולה יותר) ומתנדבי�

שבטיי� ותמכו בהפעלת המתנדבי� כאמצעי אפשרי לתחילתו בשאיפה לטפל בריכו� הגבולות הבי�

התוכנית : תו לקד� מטרה זו בשיטתיבשבילשתי תוכניות ייחודיות פותחו  .שבטישל דיאלוג וקשר בי�

 . אלימהלריכו� הגבולות שבטיי� והתוכנית לתקשורת לא

 

 על המתנדבי� ועל הקהילה, השפעות התוכניות על המשתתפי�

החברתיות , נוגעי� לסוגיות יסוד בנורמות התרבותיות" הגבולות השבטיי�"אנו מתרשמי� כי 

כשנראה כי (החברה הבדואית  ת של זהותשאלוהדיו� בנושא נוגע ל. והפוליטיות של הקהילה הבדואית

, )ישראלי, מוסלמי, בדואי, פלסטינאי, ערבי: משלבת מספר זהויותקיימת הסכמה רחבה כי ההגדרה 

המושפעי� ומשפיעי� על תהליכי המעבר , נושאי� אלה. סוגיית הפוליגמיה ועוד, המעמד האיש

 המעצימה כיו� את מעמד תלקהילה אורבני, הנשלטת על ידי מנהיגות שבטית גברית, מקהילה נודדת

ולפיכ� קשה לצייר עמדה מגובשת , רכיות רבות בפני המשיבי�דילמות ע, כמדומה, מציבי�, ההאיש

 .ועל מידת הצלחתו במימוש תפקיד זה, בנושא ריכו� הגבולות" אוהל"על תפקיד ה

 

 הקידמה ומעמד האיש, הדיו� במסורת. 1

נשי� בדואיות לדמה בלט ההבדל בי� עמדות גברי� יקלבנושאי� הקשורי� למתח הקיי� בי� מסורת 

בעוד , � הזדמנויות ומימוש עצמיוהצור� בשוויהדגישו את הנשי� ). לא קשר לתפקיד�ל(שרואיינו 

 שהדגישו את א�וזאת , ערכי� ומבני� מסורתיי�שימור בשהגברי� הדגישו את החשיבות הרבה 

ע� זאת ציינו הנשי� את הצור� בקידו� השוויו� בדר� של הידברות . הצור� בקידו� נושאי נשי�

 . וגיוס

 



 57

א� ,  כי היא מעוניינת לקד� את מעמד האישה בחברה הבדואיתציינה העוסקת בנושא ותהמנהלת עמ

הבחירה היא . מעדיפה לעשות זאת בדר� שתגייס את הגברי� לשינוי זה ולא תגרו� לקונפליקטי�

 ולכ� מדובר על שינוי הדרגתי מאוד ,באסטרטגיה שתשת� את הגברי�

שה� תקבלנה החלטה מודעת מה ה� . מכל הבחינותאני רוצה שהנשי� תהיינה בעלות מודעות " 

ושתהיינה שותפות לחינו� הילדי� ולהחלטה , )לימודי�, קריירה(רוצות לעשות בחיי� שלה� 

, אני רוצה שהגברי� יתנו לנשי� את ההזדמנות. שתהיינה עצמאיות. כמה ילדי� להביא

 ".שהגברי� יהיו מודעי� לחשיבות האישה ולמה שהיא יכולה לתת

 

ילה אחרת מתארת מצב בו היא חצויה ביחס למטרות של ריכו� הגבולות וקידו� השוויו� בי� פע

 חשוב לה להביא את אחרא� מצד , היא רואה חשיבות רבה בהגעה לשיווי�, מצד אחד. המיני�

 :בי� משפחותיה�והדברי� בדר� שאינה מתריסה ואינה יוצרת חיי� בי� המוטבות 

לעזור ולשכנע בחורות צעירות לחשוב על הדברי� ולא לקבל את אני חושבת שאנחנו מצליחי� "

אבא שלי לא יודע שאני אומרת … כפי שהחברה מסביב אומרת לה לעשות, הדברי� כפי שה�

אבל אני מביאה את הדברי� בדר� שאינה … את כל הדברי� האלה לבנות שבאות לקבוצות

 ".מתריסה

 

יש ערכי� במסורת שצרי� . משי� ולחשוב על המסורתאני ממלי� לה..." :אומר) גבר(מנהל בית ספר 

אני דוגל בנושא של נשי� וזכויות נשי� אבל לא הייתי מבטל את ...צרי� לגשר על המסורת. לשמר

, כל המעבר וכל הקדמה יש בתוכו קונפליקטי�. דמהיאת הגישור בי� המסורת לבי� הק. המסורת

 ".ובעיקר זכויות הנשי�

 

 ייריכו� הגבולות השבט. 2

.  בפני עצמה התקדמות משמעותיתא בנושא היעיסוקהמרואייני� השוני� הביעו את דעת� כי עצ� ה

וכ� ג� העובדה כי , העובדה שפעילות האוהל עצמו איננה מזוהה ע� שבטיות היא לטעמ� הישג עצו�

אחדי� . מתנדבי� בני שבט שוני� פועלי� במסגרות ובכפרי� שיש לה� זיהוי שבטי מובהק

ובחיכו� הקיי� ביניה� גור� משמעותי המעכב את התפתחות ,  ראו בגבולות השבטיי��איינימהמרו

בשל נורמות (� הזדמנויות בי� גברי� לנשי� וומגביל את האפשרויות ליצירת שווי, בכללותה החברה

 ). הקשורות לנישואי� בתו� השבט

 

 היא ציינה בפרויקטשונות בראיו� ע� אחת מהפעילות הרא: עמדת היוזמי לגבי ריכו� הגבולות

אני רוצה לראות יותר מפגשי� ... אחד האתגרי� בחברה הערבית–השבטיות  ":בפירוש שהנושא חשוב

 .אני רוצה לראות את הגבולות השבטיי� יותר מתרככי� והקשר בי� האנשי� יותר זור�. בי� השבטי�

המודעות . נושא ריכו� הגבולותאני יכולה להגיד שנגענו ב (" לזהות בדבריה זהירות רבהאפשר ול�א

  .")עדיי� אי� פריצת דר�] אבל[.  זה לגיטימי הנושאשלדבר על

 

 מאפשר לחצות גבולות שבעבר היו ,באופ� בו הדבר נעשה כיו�, וע� זאת נראה כי עצ� העיסוק בנושא

 אסורי�

נחנו לא עובדי� בחלל ריק והמתנדבי� עצמ� באי� משבטי� שוני� וה� יושבי� ביחד א"

המקו� כא� אינו . וזו התקדמות עצומה, יו���ומדברי� וזה לא דבר שמתאפשר בחיי היו
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ואני בטוחה שייצא ,  הנושאמדברי� על זה ומאתגרי� את. מזוהה ע� שבטיות וזה מאוד חשוב

 ." מזה משהו חלוצי

 

 כרגע לא נוגעי� בסוגיה הזו"ציינו בשנת המחקר השנייה כי נציגי היחידה לעבודה קהילתית 

וג� בעצ� ) משבטי� שוני�( ג� בעצ� הבחירה שלא לעבוד בשכונות מעורבות �משיקולי� מקצועיי�

לא מעלה , שמגיעות משבטי� אחרי�, העובדה כי הפגישה של הנשי� והנערות במועדו� ע� מתנדבות

 ".מדובר�התחושה היא שיש כא� משהו לא. לא לטוב ולא לרע, את סוגיית ריכו� הגבולות השבטיי�

תהלי� שמסתייע דווקא בהיעדר התייחסות , תכ� בהחלט שיש כא� התייחסות לתהלי� אטי וסמוייי

שיש בו עניי� לכל המעורבי� , ג� בציטוט שלעיל ניכרת ההנחה שעצ� המפגש הענייני. מפורשת אליו

 .תור� לריכוכ� של גבולות אלה, ושאינו מתייחס לזהות השבטית

 

רצו� להגיע למצב בו החברה הבדואית תתקיי� ללא נהלי�  הביעו המסי�"מנהלי מתנבשיחה ע� 

באשר לתרומת הפרויקט לסוגיה . את הפיתוח הקהילתי, לדעת�, שבטיי� שמעכבי�ההבדלי� הבי�

 שמתנדבי� הגיעו משבטי� כ�שבטיי� מושג על ידי ה� מעידי� כי ההיבט של ריכו� הגבולות הבי�, זו

 . שוני�

ההיבט של . זה גור� מעכב לפיתוח הקהילתי.  השבטיות–ד הייתי רוצה לוותר על דבר אח"

. זה יוצר יותר הרמוניה, הגבולות השבטיי� מושג על ידי זה שמתנדבי� הגיעו משבטי� שוני�

הפידבק הראשו� שקיבלנו הוא שהורי� אמרו שסו� . סטודנטיות מתנדבות מגיעות ממקו� אחר

בר מעודד אנשי� בישוב לחשוב שכל אחד הד. סו� רואי� תמיכה ותרומה ממקו� שלא ציפו לו

 ."ג� א� הוא מכא� וג� א� הוא ממקו� אחר, יכול לתרו�

אחר ציי� לחיוב את העובדה שמרבית המתנדבי� שלו מגיעי� מחו� ליישוב ובכ� ס "מתנמנהל  

ע� זאת הוא מסייג את יכולת מתנדבי� אלה לקד� את ריכו� . שבטיי�תורמי� לריכו� הגבולות הבי�

 .בטענה שיידרש לכ� עוד זמ� רב, ולותהגב

 

 אני כבר –גבולות שבטיי� "" :חסו חשיבות רבה למטרת ריכו� הגבולות השבטיי�י בתי הספר מנהלי

ע� זאת לעצ� הערכת ". ה� פשוט שכחו מה זה גבולות שבטיי�.  שנה במערכת ולא ראיתי דבר כזה30

ע� זאת יש הרבה . ס עובד על הנקודה הזו"כל ביה): "מוצדקת( מועלית שאלה מתודולוגית הפרויקט

 ." תכניות וקשה לבודד את ההשפעה של האוהל על הסוגיה הזו

 

ל חשיבות רבה להתפתחות החברה הבדואית ומ� ע רכזי המתנדבי� ריכו� הגבולות הוא נושא בלטענת

יע סיבכיתות הפרויקט להערכת� . הראוי שיהיה רצ� והמשכיות לתוכניות שהמתנדבי� מפעילי�

.  שנה30לפני , יש תחושת התקדמות ממה שהיה בעבר. אני חושב שהפרויקטי� עזרו"בריכו� הגבולות 

חשוב להמשי� ע� . אני חושב שבאחוזי� מאוד גבוהי� הצלחנו לגרו� לילדי� לשת� פעולה זה ע� זה

  ." נושאי� מאוד גדולי�� שאלהומה שנעשה עד היו� כיו

 

 �אתה נות� "... : � בי� המיני�ולשוויג� הגבולות השבטיי� כקשורה הרכזי� התייחסו לסוגיית ריכו

א� ג� ה� מדגישי� את הזהירות שיש לנקוט  ".לאישה זכות כשאתה נות� לה להתחת� מחו� למשפחה

אצלנו מאוד חשוב שהגישה לא תהייה . בחברה שלנו צרי� להיזהר ע� עניי� המהפכות ":בעניי� זה
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ל חשוב שבנות "לפני שהבנות ילמדו בחו. מהאוכלוסייה ומהמסורתאסור להתנתק לגמרי . דורסנית

 ".'ימשיכו לכיתה ז

 

בעצ� העובדה שה� מגיעי� , שהפרויקט העריכו הסטודנטי� המתנדבי� שהפעילו את התוכנית

ע� זאת . משפיע על הילדי� ועל ההורי� שלה�, ממקו� אחר ועובדי� ע� הילדי� וה� מרוצי�

� שה� מזהי� כי מוקד הבעיה הוא ברחוב וכיו,  לטענת�מצומצמתהיכולת של הפרויקט היא 

 ."...אבל עדיי� יש מעגלי� נוספי�, זה אמנ� יפה שזה משפיע על הילדי� ועל ההורי�:..." והסביבה

הגיבו לשאלה בנושא השפעת ההתנדבות שלה� על סוגיית בני הנוער ומתנדבי אלטליעה המתנדבי� 

שמגיעי� אליה� בבית הספר דווקא אוהבי� את העובדה "ענו כי שבטיי� וטריכו� הגבולות הבי�

 ".ממקומות אחרי�

 

�היבטי ארגוניי ובי�  ארגוניי

 צוות המרכז

במהל� התפתחות התוכנית התגבש סביב האוהל צוות מקצועי מיומ� שבהדרגה התמחה בעולמות 

א� כי , כנו� הראשונית לציי� כי במהל� השני� נשמרה מסגרת התיש. התוכ� השוני� של התוכנית

 הועסקו רכזי� 2006בשנת . כאמור במסגרת המרכז התמחו בהדרגה רכזי� בנושאי תוכ� ספציפיי�

, מרכזי למידה,  מידעיקוו, ריכו� גבולות שבטיי�, העצמת נערות ודיאלוג בי� דורות: בנושאי� הבאי�

כגו� מרכזי (� אחדי� בנושאי. שנת קהילה ופרויקטי� מיוחדי�, אלטליעה, תקשורת לא אלימה

ולחילופי� רכזי� אחדי� טיפלו ביותר מנושא ,  הועסקו יותר מרכז אחד)למידה ודיאלוג בי� דורות

 . אחד

 

 2004 בשנת ,הלדוגמ( עובדי� 20ככלל  הצוותכ� ש, רבי� מהרכזי� לא הועסקו במשרות מלאות

מנהל האוהל ;  מטה בכירי�שה מילאו תפקידיימתוכ� חמ,  אנשי צוות ורכזי�19הועסקו בתוכנית 

ראש צוות רכזי� ורכז פרויקט שנת קהילה , )בור'מר שחדה ג(מרכז פיתוח תוכניות , )מר נבהא� מכאוי(

ורכז אלטליעה ) ריקי לוי' גב(מזכירת האוהל , מש� מונה למנהל האוהלה שב–מר אשר� אבו סיא� (

 .ע וברהט מכלל אנשי הצוות התגוררו בבאר שב%90 ).מר עומר אלנסאסרה(

 

נוס� על כ� .  שיטתי וסדיראופ�ממצאי המחקר מראי� כי הצוות מתנהל ב: התנהלות שוטפת

ולא , מתנהל מעקב מוסדר אחרי עבודת הרכזי�, מתקיימות ישיבות צוות סדירות ברמות השונות

 .אותרו כל קשיי� מיוחדי� בהתנהלות המקצועית והמנהלית השוטפת של צוות האוהל

 

 האחידות האידאולוגית –� והשותפי� את התוכנית על רכיביה השוני� תפיסת המתכנני

על פיתוח שותפות , בי� השאר, כתוכנית המבוססת –" אוהל המתנדבי�"שאלת מפתח בפיתוח תוכנית 

במסגרת הראיונות . יעדיה וחזונה, בתפיסת השותפי� את מטרות התוכניתהיא  –ארגונית רחבה בי�

קיבלו המרואייני� , כבר בשלבי� המוקדמי� של המחקר, ת והשותפי�שהתקיימו ע� יוזמי התוכני

סיוע , פיתוח החברה האזרחית: את קיבוצ� של מטרות המשנה של התוכנית למסגרת המשולשת

 . לילדי� ובני נוער וריכו� הגבולות השבטיי�
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חזו� ד העמדות הערכיות החיוביות של המרואייני� לגבי הוכבר בראיונות הראשוני� בלטו מא

של " אידאולוגיה"ונית� א� לומר ל, כל השותפי� חברו לרעיונות המובילי�. החברתי של התוכנית

להט אידאולוגי זה לא  .ה� מדברי� בשפתה וכמו פועלי� תחת השראתה והשפעתה. התוכנית

, וזהירהיותר א� כי בנושאי� רבי� הגישה הייתה מפוכחת , התעמע� בעיקרו ג� אחרי שנתיי� וחצי

וחד בכל הקשור ליכולת� של מתנדבי� לסייע בפתרו� משמעותי לבעיות הבסיסיות בתחומי במי

 .החינו� והרווחה

 

את תקוות� כי התוכנית תסייע בפיתוח קהילה , בדר� זו או אחרת,  הביעו�כמעט כל המרואייני

, עצמי� ומימוש והמכבדת את חופש הפרט ובמיוחד את זכויות הנשי� לשווי, בדואית מעורבת יותר

ת אחריות פעילה על אורחות תפתח את המחויבת החברתית של חבריה ותסייע לקהילה המקבל

חברה שיודעת מה היא . חברה יותר טובה, חברה יותר בריאה" :�כדברי אחד מהמרואייני. חייה�

 ".חמידע וכו, חברה ע� ידע, חברה שמחליטה על הגורל שלה, רוצה

 

לעזור  "� כי תפיסת היסוד של התוכנית היאכול� מסכימי, י�הפעילי� והשותפי� השונ, המתכנני�

 ההתנדבות � רוב המרואייניבקרב. ולהפחית את תלותה בגורמי חו�, "לאוכלוסייה לעזור לעצמה

אלא בעיקר לצור� מת� פתרונות לצרכי� הקיימי� בחברה , "לש� עצמה"נתפסת לא רק כהתנדבות 

 החברה  שלורבות התנדבותית זיהוי פוטנציאל לחיזוקהבהקשר הרחב יותר יש במע). מת� שירותי�(

שינוי בתפיסת העול� של המתנדב על . כשההתנדבות נתפסת כשינוי תודעתי של אנשי�, הבדואית

 ג� להשפיע על אבראייה רחבה יותר מסכימי� המרואייני� כי מטרת התוכנית הי. החברה ועל עצמו

 .מודרנית ומגובשתלה הבדואית כקהילה מסורתיתהיחסי� הבי� שבטיי� ולתרו� לחיזוקה של הקהי

 

 למצוא דגשי� שוני� אפשר, כנית ולמטרותיהורחבה באשר לחזו� התההסכמה ה על א�, ע� זאת

 .יה השוני�כנית ורכיבועל הת, הפעילי�מהשותפי� ומ, בקרב כל אחד מהיוזמי�

 

ל אחד יתרו� ויית� המטרה הסופית היא שכ. לתפיסת� ההתנדבות היא שלב ביניי�: המתכנני

להעצי� ולחזק את האוכלוסייה , ההתנדבות היא משאב שנועד לבנות. מזמנו למע� הקהילה שלו

ו ליד חלק מהמתנדבי� היו בתפקידי מפתח בתו� הקהילה א. המטרה היא הצמחת מנהיגות. הבדואית

 תת היא פרגמאטיהמנהיגות הנוכחי...ר המנהיגות המסורתית הול� ונעל�צרי� לזכור כי דו: "הקהילה

ואילו בקרב האקדמאי� קיימת . ולא קיימת הסכמה לגבי המידה בה היא מייצגת את האוכלוסייה

אני מעוניינת להעצי� את הקהילה המקומית ולא לעבוד בשלט ...נטישה של הכפר ושל הקהילה

 ".רחוק

 

אינ�  דיפויות השיקולי� וסדרי הע ציינו כיאחדי� מהגופי� התורמי� לפרויקטנציגי  :השותפי

 :בהכרח זהי�

.  לא מגדירי� את מטרות הפרויקטי�...אנחנו. יק את הגדרת שלושת המטרות'קבלנו מאג"

 נראה שטשטוש הגבולות השבטיי� הוא יותר אמצעי ולא �את הפרויקט  מבחינת התפיסה

 אי� העובדה שנעשית עבודה משותפת ע� –זה עומד בהקשר לעבודת ההתנדבות . מטרה

המטרה העיקרית . שוני� מאזורי� שוני� מסייעת לאינטגרציה בי� השבטי� השוני�מתנדבי� 

 ".תת וכ� תושג חברה יותר דמוקרטיהיא להעלות את המודעות ואת ההיק� של ההתנדבו
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צרי� לספק שירותי� ורק אחר כ� להשיג , לוקוד� כ: הצרכי� ה� לפי הסול� של מאסלו"

) שינוי תודעתי(השנייה : ת להשיג את שתי המטרותההתנדבות נחוצה על מנ. מטרות חברתיות

 ."היא החשובה יותר) אספקת שירותי�(כאשר המטרה הראשונה , )ריכו� הגבולות(והשלישית 

ארגונית ותקציבית התבקשנו להשקיע במטרה של . מבחינתי המטרות ה� שוות ער�, תפיסתית"

 ".מטרות של הפרויקט� את שלושת ההפעלת המתנדבי� למרות שאנחנו מעונייני� לקד

זה מחזק את החברה , א� מצליחי� להפעיל פרויקט כזה על ידי מתנדבי� בהצלחה רבתי"

אני רוצה ...זה ג� מקטי� את נקודות החיכו� השבטיי�. בגלל הקטע של ההתנדבות, האזרחית

אני רוצה ".מגיע לי"שלא רק ה, שאנשי� יאמינו לא רק בממסד אלא שיאמינו ג� בעצמ�

  ".יהיו מודעי� לכ� שלא הממסד מקפח אות� אלא ה� מעכבי� את עצמ�שאנשי� 

 

 ארגוניותשותפויות בי�

 : פיתוח התוכנית התבסס על הגופי� הארגוניי� והבי� ארגוניי� הבאי�

ועדת היגוי משותפת בי� ארגונית שבה ישבו כל השותפי� הארציי� וחלק מהשותפי�  �

 .המקומיי�

 .יק וצוות מקצועי בכיר של האוהל'צוות אג, ות מכו� הנגבהנהלה אופרטיבית המורכבת מצו �

 .מנהל האוהל �

 .רכזי תוכניות ומתנדבי� �

 .שותפי� מקומיי� �

 

התגבשה בהדרגה כשותפות רחבה של ארגוני� וגורמי� שהחליטו במשות� " אוהל המתנדבי�"תוכנית 

ושעסקה , לקחו חלקלצד ועדת היגוי משותפת שבה כל השותפי� . לפעול לפיתוח התוכנית ויישומה

על פי (שותפי� שוני� בחרו לממ� מרכיבי� מסוימי� בתוכנית , בתוכנית על כל היבטיה ותכניה

וינט ישראל היה אחד מגורמי המימו� הראשוני� שאפשר את השקת 'ג). תכני� וכדומה, ישובי�

" שנת הרצה"שנת הפעילות הראשונה הייתה מעי� ). ג"ל תשס"שנה (2003התוכנית עוד בתחילת שנת 

הקר� למפעלי� מיוחדי� . עקרונות התוכנית ורכיביה המרכזיי�, הלכה למעשה, שבמסגרתה התגבשו

הקר� החליטה ג� ללוות ). ד"בשנת הלימודי� תשס (�השתלבה כשות� פעיל וגור� מממ� כשנה אחר כ

ו� לקראת סי (2004שהחל בחודש שאפריל , את מעורבותה בפיתוח התוכנית במחקר הערכה מעצב

שובי� ותוכניות יהקר� החליטה לממ� את הפעילות בחלק מהי). שנת המעורבות הראשונה של הקר�

 .ההתערבות

 

לצד הארגוני� המרכזיי� בפיתוח התוכנית אותרו וגויסו ג� גורמי� מקומיי� בנושאי ההכשרה וגיוס 

 .בחירת התוכניות ואיתור מקבלי הסיוע ההתנדבותי, המתנדבי�

 

 הצביעו, יק' בהפעלת התנדבות ובפעילות ההתנדבות של אג מאודשה� תומכי�א� , השותפי� לאוהל

כל אחד בהתא� , לתפיסת�' גובה מחירי�'או , ג� על התחומי� בה� שותפות זו אינה משרתת אות�

יק עולה ' בעוד שבעמותה המספקת משאבי כוח אד� לאג.יק'בי� אגווג הקשר המתקיי� בינו לס

 בעובדה  זוויש להניח כי מקורה של בעייתיות, שות� של אותו משאבהקושי בעקבות הניהול המ

מנהלי בתי הספר מצביעי� על סוגיות אחרות הרי , � העוסקי� במת� שירות דומהשמדובר בשני גופי
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על המחיר  ,למשל ,ס מצביע"ואילו מנהל המתנ, הנוגעות יותר לתפעול המיטבי של משאב ההתנדבות

המסירה את האחריות מארגוני� ממוסדי� , טות תופעת ההתנדבותשהקהילה משלמת בעקבות התפש

 .מהמש� מת� השירותי� אליה� נכנסי� המתנדבי�

 

ומשיתו� הפעולה בי� ,  לומר כי כל השותפי� הביעו שביעות רצו� רבה מהשותפותאפשרע� זאת 

 קיי� פער בי� ההסכמות,  באשר לשיתו� הפעולה ברמת השדה.הגורמי� השוני� ברמת המטה

 .מבחינת הקצאת משאבי� ומעורבות פעילה, בי� דר� מימוש� בשטחוהאידאולוגיות 

 

 :ות הבאעדויותהתפיסות השונות מסתמנות ב

האישיות של מנהלי התוכנית מקלי� את היחסי� . יחסי הגומלי� ברמה האישית משפיעי�"

גו כזה שחוס� אי� א. חלק מזה זו הנכונות להגיד שה� עושי� טעויות. המערכתיי� הארגוניי�

 ".יחסי עבודה

יק היו בשטח 'אג. יק השכילה לפנות להרבה גופי� על מנת ליצור קשרי עבודה ולקבל משאבי�'אג"

ורק אחר כ� ה� פנו אלינו ולאשלי� על מנת , כבר שנה לצור� בדיקת ההיתכנות של הפרויקט

 ".אנחנו הצענו למסד קשר ולתת מימו�. לקבל מימו�

. מספקי� את החיבור של מוסדות ממשלתיי� ותרומה כספית להנעת התהלי�בפרויקט הזה אנחנו "

 עצ� –שותפות בפלטפורמה וג� , היא כוללת מעורבות כספית. היא קטנה] שלנו[המעורבות 

 –מעי� ריכו� של גבולות פוליטיי� , השותפות שלנו מעודדת כניסה של ארגוני� נוספי�

 ".ארגוניי�

,  למשל,כ�. על עבודה משותפת, תפיסתית , היה דיו� משות�הגורמי� נפגשי� בשטח אבל לא"

, החברה הבדואית עדיי� נמצאת בשלב השבטי  ...הנושא של שבטיות נוגע לכל מערכת הרווחה

ג� הנהלי� והחוקי� של ילדי� בסיכו� ה� . יש מקו� ועוצמה בהקשר הזה' ולחמולה ולשייח

הפרויקט הזה עדיי� לא ..... ה להיות שונה ולכ� דר� הטיפול צריכ,שוני� בשתי החברות האלה

הרצו� הוא לראות . אפילו על מנת להבטיח המשכיות כלכלית, שוקל את הקשר שלו ע� הממסד

יק לוקחי� על עצמ� להיות המעבדה בשביל הממסד בתחומי� המענייני� אות� במסגרת 'את אג

 ".ות וג� ילמד מהטעויותואילו השירות הציבורי יהיה שות� ג� להצלח, האוכלוסייה הבדואית

עיקר הדבר נוגע למת� .  הקשר ע� אוהל המתנדבי� פחות טוב ופחות הדוקההתחושה היא כי השנ"

המסגרת המקצועית חשובה מאוד . ליווי והדרכה של הגרומי� המקצועיי� למתנדבי� בשטח

 ."ג� כאשר ההתנדבות תהייה מאוד מפותחת, ותוסי� להיות חשובה מאוד

 

מה מקומו של : הפרויקט מספר שאלות ודילמות בסיסיות שמעוררת פעילותו של מעלותעדויות אלה 

מה , כיצד תשולב ותתוא� פעילותו בפעילות� של מנגנוני� ממסדיי�, ארגו� מתנדבי� במדינת רווחה

וכיצד יכולה מדינה מודרנית לשלב בדפוסי הפעולה שלה , חשיבות� היחסית של התנדבות ומקצועיות

 . בה� מערכת חברתית ונורמטיבית שונהמסגרות שיש

 

 של מי המשאבי� –נוס� על כ� עולה לעתי� שאלה מהותית בתחו� שיתו� פעולה בי� ארגוני� 

בעבודת� ש� ושהקשר " נבלעי�"ארגו� שמפנה לאוהל מתנדבי� התלונ� שה� ,  למשל,כ�? המשותפי�

 .ע� הארגו� המפנה כמעט שניתק
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 �ית העובדי� בשכר ומתנדבייסוג

בי� ומנהלו של אחד המוסדות המקומיי� שרואיינו התייחס לחלוקת התפקידי� בי� המתנדבי� 

בעבר היו שועל כניסה רבה של מתנדבי� מארגוני� שוני� לצור� מת� שירותי� , העובדי� בשכר

 �מכיוו, ס מדובר בתופעה מבורכת"מבחינת מנהל המתנ, מצד אחד. מסופקי� על ידי הרשויות

יש לו עדיי� משאבי� לספק שירותי� רבי� לקהילה באמצעות משאב , בי� ממשלתיי�שבהיעדר תקצי

התפיסה האישית המקצועית שלו היא שבשירותי� בה� הקהילה לוקחת , א� מצד שני. ההתנדבות

אבטלה סמויה של   כמו,עלולות להיות כמה תופעות לוואי, אחריות על אספקת� במקו� הממסד

תלות מתמדת במשאבי קהילה שלא , החזרת משאבי� ציבוריי� בעתידקושי עתידי ב, עובדי� בשכר

אני " : וג� העברת מסר לממסד שהוא יכול להתנער מאספקת יותר ויותר שירותי�, תמיד מובטחי�

אני חושב , מצד שני, אבל, כי העבודה של המתנדבי� מאוד מוערכת על ידי, אישית מרגיש דיסונאנס

 …שצריכי� לספק אותה, שירותי� הציבוריי�שהקהילה לוקחת אחריות במקו� ה

, מצד שני, ושל אבטלה סמויה, מצד אחד, של מחסור במשאבי�, שלצערי עגומה, בהתחשב במציאות

 ".התרומה של המתנדבי� הייתה אדירה, אז בהתחשב באלה. ובסופו של דבר העבודה לא נעשית היטב

 

שיתו� פעולה ברמת   מבחינת המנהלי�מהראיונות ע� מנהלי בתי הספר עולה כי: ס"המנהלי בתי

ס וכ� במעורבות של כל "ס מתבטא בהרחבת מעגלי הקשרי� שיש למתנדבי� ע� גורמי� בביה"ביה

ככל שנמצא את המתנדבי� מעורי� , לכ�. כולל ההורי�, העוסקי� בחינו� סביב התלמידי� המוטבי�

ירגישו כ� ,ילות� ברמות אלהמקיימי� אית� קשרי� ומפיצי� את פע, יותר במעגלי החינו� האלה

 :ס לבי� האוהל" יותר בי� ביהשותפות בי� ארגונית טובה

 חסרה לי מעורבות של המחנכי� וג� ...ס"בכל פעילות שמתקיימת יש ליווי צמוד של איש ביה "

. ס נבע מכ� שה� באי� רק אחרי הצהריי�"נתק שהיה בי� המתנדבי� לבי� ביה...של ההורי�

יו� וג� יאפשרו ��די פע� ג� בבקרי� ולראות את ההתנהלות הרגילה ביוה� צריכי� להגיע מ

 המתנדב פנוי ולילדי� יש :יש ג� בעיה בחופש הגדול. לתלמידי� להתגאות במדריכי� שלה�

לדעתי צרי� לפזר את המסגרת שתכלול ג� את . המו� זמ� ואי� שו� מסגרת שתקלוט אותו

 "... החופש הגדול

 

דבר שגר� לא פע� , בי� המתנדבי�וייחסות להיעדר תיאו� בי� בית הספר  ג� התהבראיונות היית

תקופה בה הצור� , ס"בעיה אחרת היא פעילות המתנדבי� בזמ� חופשות ביה. לביטול פעילויות

 . בפעילות מאורגנת גדול יותר

 

 יק לנושא' הצוות הניהולי של אגתהתייחסו

 בשותפות שיש .א� ג� ברמת הרכז מתנדב בשטחכנית שמענו על קשיי� ברמת הותהבראיו� ע� מרכז 

 ע� ".ס עצמו היה חצוי בתמיכה שלו"ביה": יק ע� המסגרות בתוכ� מתקיימת פעילות ההתנדבות'לאג

עולה התחושה כי , זאת כשמנסי� לרדת לעומקו של שיתו� הפעולה ולברר מדוע הוא לא מלא ושל�

וייתכ� , ת האמיתיי� והצרכי� של הארגוני�פעילות ההתנדבות לא תמיד עולה בקנה אחד ע� הרצונו

או כדברי , בתוכ� פועלי� המתנדבי�ששפעילות זו משרתת את המתנדבי� עצמ� יותר מארגוני� 

 ע� האמירה שהפרויקט תור� יותר לנוער המתנדב מאשר לקהילת 70% �אני מסכימה ב" :הרכזת

 ".המוטבי�
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 על המש� פיתוח התוכנית 

 היו החוקרי� שותפי� לדיוני� רבי� באשר להמש� פיתוח התוכנית במש� תקופת המחקר: מימו�

התקשו להצביע על ) וינט ואשלי�'משרד החינו� הג, משרד הרווחה(השותפי� הציבוריי� . והטמעתו

יוזמי התוכנית ומנהליו הרחיבו בהדרגה את היק� הפניות לקבלת . מקורות מימו� עתידיי� מוסדרי�

א� עד לסיו� תקופת המחקר לא נמצא גור� מוביל , ל"י� באר� ובחותמיכה מקרנות וגופי� ציבורי

 .שקיבל על עצמו את המש� המימו�

 

תוכנית האוהל זכתה במהל� השני� לחשיפה רבה באמצעי התקשורת המקומיי� : חשיפה ושיווק

, לאוהל חומרי שיווק אטרקטיביי�. בעיקר בערוצי האינטרנט, וא� במספר חשיפות ארציות, בדרו�

האוהל ארג� והיה שות� לקיו� כנסי� מקצועיי� בנושאי התנדבות . ערביתבאנגלית וב, בריתבע

�בראשית שנת  ".התנדבות זו זכות"בהשתתפות שרת החינו� בנושא , ובכלל� כנס רחב היק�, וחינו

 . להתרש� מהתוכנית מקרובכדיב בישראל " ביקר שגריר ארה2007
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 דיו� והמלצות, סיכו� 

 

ח זה בא מטבעו לאחר סיומ� של שלבי� "דו. חי הוא אינו אלא תמציתו של מחקר מעקבח הנוכ"הדו

חות "לש� כ� ניתנו בזמנ� דו – כ� שחלק מהדברי� הנאמרי� בו כבר אינ� אקטואליי�, מסוימי�

ח הנוכחי כמסמ� מסכ� של פעילות "אי אפשר לראות את הדו ,לכ�.פה ובכתב ביניי� ומשובי� בעל

 . רק כציו� דר�אלא, ארוכת טווח

 

 על מטרות התוכנית ומידת השגת�

ה� מאמיני� כי . אינ� פשוטי�" אוהל המתנדבי�"החזו� והאתגר אות� הציבו לעצמ� יוזמי תוכנית 

לפיתוח החברה האזרחית בקרב הקהילה הערבית הבדואית בנגב עשויה להיות השלכות מרחיקות 

יהודי בכללותו של הציבור ה אל הציבור הישראליוזיקת, איכות חייה, אורחות חייה, לכת על אופייה

 . הבדואי בישראל

 

. יש לציי� לחיוב את עצ� הצלחתו של הפרויקט לשלב מתנדבי� במערכות ושירותי� רבי�, קוד� כול

נכשלי� כבר בשלב , ובמיוחד פרויקטי� חדשניי�,  שלעתי� קרובות פרויקטי�פנימ, אנו מצייני� זאת

דבר שמקשה על למידה , ג� שדווקא השלב הזה הצטיי� בהיעדר תיעוד ורישו�ע� זאת יש לציי� . הזה

 .והפקת לקחי�

 

 מידה הצליחו היזמי� במש� כארבע שני� לעמוד באתגר ולקד� את ובבואנו לסכ� ולהערי� באיז

אוהל " לומר כי הממצאי� שנאספו לאור� מחקר זה מצביעי� בברור על כ� שתוכנית אפשר, החזו�

כ� התמקמה ככלי קהילתי מרכזי בפיתוח החברה האזרחית בקרב הקהילה הערבית א" המתנדבי�

היא מפעילה ציבור גדול של . תו� שהיא מפעילה מגוו� אסטרטגיות לקידו� חזונה, הבדואית בנגב

ישובי� תו� בניית ממשקי� ארגוני� ושותפויות ימגוו� עשיר של תוכניות בפריסה רחבה של , מתנדבי�

רווחה , מוסדות חינו�, של ארגוני שטח וארגוני מטה ובכלל� מוסדות להשכלה גבוההע� עשרות רבות 

 .ושירותי פנאי וארגוני� קהילתיי� שוני�

 

 ביעדיעמידה 

קידו� מטרות הפרויקט משתק� .  העיקריות ואת מידת השגת�הפרויקט את מטרות  מציג8 לוח

התוכנית עמדה נראה לנו ש. כנו�בעמידה בחלק ניכר ממדדי ההצלחה שקבעו המתכנני� בעת הת

הישגי התוכנית ,  לנהני� ולקהילה באשר למדדי� הנוגעי�.לחה רבה בממדי� הנוגעי� למתנדבי�בהצ

אלא כי לא נבנו הכלי� , כי התוכנית לא השיגה את מטרותיהמר ואי� מקו� ל. נראי� מוגבלי�

, הלדוגמ .ינת מדדי� אלה לאסו� את הנתוני� הנדרשי� לבחבמטרההשיטתיי� בתו� מער� האוהל 

יש לצפות כי אצל הילדי� ובני הנוער אשר ייקחו חלק בתוכניות החברתיות " המתכנני� קבעו כי

תגבר המודעות החברתית וישתפרו , ייפתח תהלי� של התחזקות הביטחו� והדימוי העצמי, והלימודיות

בפרקי� הבאי� נבח� את . הא� לא נבנו כלי� לבדיקת התקדמות בכיוו� ז, "ג� ההישגי� הלימודיי�

 . לתחומי הפעילות השוני��המדדי� הרלוונטיי
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 השגת מטרות ויעדי התוכנית: 8 לוח 

 הערכת השגת המטרה המטרות המוצהרות

לקד� את התפתחות החברה הבדואית בנגב 

 כקהילה שוות זכויות במדינה

 מר א� הפרויקט תור� לכ�ועדיי� אי אפשר ל

 על ידי האוכלוסייה בניית תשתית התנדבות

 .ולמענה

אוהל המתנדבי� ממלא בהצלחה את יעדיו כפלטפורמה 

לפיתוח אחריות קהילתית ובניית תשתית התנדבותית 

 .נרחבת

  

  פיתוח החברה האזרחית. א

ואחריות , פיתוח ערכי ההתנדבות .1

 קהילתית בחברה הבדואית

 �350מופעלי� מדי שנה כ .מטרה זו הושגה בצורה מרשימה

 .נדבי� צעירי� והוק� מער� לניהול� כמתנדבי�מת

לאפשר פעילות התנדבותית למע�  .2

 .הקהילה

. לגבי מתנדבי� צעיר� ובני נוער המטרה הושגה במלואה

 א� גוברת, דוהתנדבות מבוגרי� עדי� מצומצמת מא

, טיפוח מנהיגות מקומית צעירה .3

 .מעורבת בחיי הקהילה, משכילה

האוהל עשרות רכזי� במהל� פעילותו הכשיר והפעיל 

 המעורבי� בקהילה , מנהיגי מתנדבי�ומקצועיי� 

פיתוח תוכניות ופרויקטי� התנדבותיי�  .4

 . הבדואיתהלמע� האוכלוסיי

האוהל פיתח תוכניות מקצועיות שונות שבמסגרת� הוא 

 .מפעיל מאות מתנדבי� למע� האוכלוסייה הבדואית

להכשיר תשתית אנושית יציבה ומתמידה  .5

 .תנדבותבמפעל הה

 האוהל הכשיר והפעיל עשרות רכזי� מקצועיי�

משותפת של ערבי�  לאפשר התנדבות .6

ויהודי� לקידו� הקהילה הבדואית בכלל 

 .והדור הצעיר בפרט

משותפת לבני נוער " שנת קהילה"האוהל מפעיל תוכנית 

 .התוכנית מופעלת בהצלחה רבה. יהודי� ובדואי�

   מוחלשותבני נוער וקבוצות, סיוע לילדי�. ב

תרבות וספורט , הפעלת תוכניות חברה .7

ההורי� , תקשורת חיובית בי� התלמידו

 .ובית הספר

ושל ,  ממחצית מכלל הפעילויות של המתנדבי�יותר

המתנדבי� עצמ� מתבצעות במסגרת בית הספר כפעילות 

 .פנאי והעשרה וחיזוק תלמידי� חלשי�

לפתוח בפני ילדי� ובני נוער הזדמנויות  .8

ולצמצ� , חות אישית וחברתיתלהתפת

 .את סכנת הידרדרות� לשולי החברה

תוכניות האוהל אכ� פותחות בפני המוטבי� הזדמנויות 

 .להתפתחות אישית וחברתית

לסייע להעצמת נשי� בדואיות ולהגדלת  .9

.חלקו והשפעת� בחיי המשפחה והקהילה

א� , מופעלת בהצלחה רבה" נערות�דיאלוג אמהות"תוכנית 

ההשפעות ארוכות הטווח . המשתתפות קט� למדיכי מספר 

 .של התוכנית עדי� לא ברורות

  סיוע בריכו� הגבולות הבי� שבטיי�. ג

סיוע בריכו� הגבולות השבטיי� ועידוד  .10

 .פעילות במסגרות אלטרנטיביות

 תלמידי� נחשפו לתוכניות האוהל בנושאי ריכו� 500 �קרוב ל

 . ו"הגבולות ותקשורת לא אלימה בשנת תשס

 

 

 

 

 



 67

 קרב הקהילה הבדואית בנגבאזרחית בעל תרומת התוכנית לפיתוח החברה ה

מספר המתנדבי� שהופעלו ומספר המקומות בה� כקריטריו� ומדד בולט ביותר יאפשר לקחת את 

מספר� ל, בה� מיוחסת חשיבות רבה במיוחד דווקא למוטבי�, להבדיל מתכניות אחרות(פעלו 

נראה לנו חשוב . הרבה מעל המתוכנ� והמשוער, דוהצליח הפרויקט מאמבחינות אלה ). העשרת�לו

�תה יהי) והפגנת האפשרות לעשות זאת(ה� משו� שעצ� הפעלת המתנדבי� , להדגיש את ההישג שבכ

יש לזכור כי בפרויקט הזה ההתנדבות היא לא רק אמצעי למת� . חשובה במיוחד בפרויקט הנוכחי

 מאות צעירי� נחשפי� מדי שנהשהעובדה נראה לנו ש .עצמהי בפנאלא ג� מטרה חשובה , שירותי�

י להקרי� על הקהילה יש בה כדו,  לנושא ג� את מכריה�מסייעת לקרב  לערכי החברה האזרחיתבשנה

אומרת שקיי� לפחות סיכוי שהעלית המשכילה סטודנטי� מתנדבי� ההסתמכות על . הבדואית בכלל

 . מצעי וכער� תהיה מודעת מקרוב להתנדבות כאתהבדואי

 

מערכות קיימות " אימ�"הא� ייתכ� שהפרויקט פשוט :  אחדות ג� שאלות עשויה לעוררוהצלחה ז

 כא� אופורטוניז� שעיקרו ניצול הזדמנויות אקראיות יותר שהיה הא� ייתכ� ?וניתוב מתנדבי� לארגו�

 ?  הפעילות"עומק"לא באה בחלקה על חשבו�  והא� ההתרחבות המהירה? כניתומהתקדמות לפי ת

 

 אלא כשאלות שרצוי שמעקב, עלינו להדגיש שאנו מעלי� שאלות אלה לא כטענות שנמצא לה� ביסוס

 בשלב זה נראה לנו שלפחות חלק מההסבר להצלחה הבלתי צפויה נובע .ינסה להתלבט בה� יסודי יותר

יה מוזנחת באוכלוס) דבותהתנ(נבחר כא� תחו� מוזנח יחסית . מבחירת התחו� ואוכלוסיית היעד

באזור גיאוגרפי בו השירותי� חלשי� למדי ג� כשמדובר בקבוצות חזקות , שירותי�ומשוועת ל

 מצד. יצר נכונות רבה יחסית לקבל כל תרומה וכל עזרה צירופ� של גורמי� אלה, מצד אחד. יחסית

)  שינויי�שעשויות להיות גור� מייצב ומעכב( צירו� נסיבות זה יצר מצב בו ג� מערכות הבקרה, אחר

תנאי� שעשויי� שלא , ליי�אייתכ� שצירו� הנסיבות הזה יצר תנאי� אופטימ. היו חלשות יחסית

ולא רק בשל מידה מסוימת של (לחזור על עצמ� בשני� הבאות ג� א� תימש� הפעולה באותו מקו� 

 ).רווייה

 

) כזי מתנדבי�ר(צוות מקצועי המתנדבי� ובכלל זה האוהל פיתח ומפעיל תשתית שיטתית לניהול 

ומערכי , )מקהילות יעד שונות(מערכת שיטתית לגיוס מתנדבי� , ניהולו השוט�בהעוסק בפיתוחו ו

 להצביע על התגבשות הדרגתית של תפקידי המתנדבי� בשטח אפשר. ותמיכה בה� הפעלה, הכשרה

 האוהל שיפור בדפוסי התקשורת בי�, שיפור במיומנויות ההכשרה וההדרכה, תו� למידת שדה פעילה

 . בי� מקומות ההשמה של המתנדבי� והתגבשות הדרגתית של תפקיד רכז המתנדבי�ו

 

איננו מנהל רישו� שיטתי ומוסדר של " אוהל" ה:ופעילות� לקויהמתנדבי� על ע� זאת ניהול מידע 

אי� מידע ). ' שוטפת וכדהעשיי, כניסה לתפקיד, פרופיל(כולל ניהול מוסדר של תיק אישי , המתנדבי�

יתכ� יבמידה מסוימת  .'וכואיכות עבודתו , היק� פעילותו, רור על תחילת וסיו� פעילות מתנדבב

ובעיקר כשמסתמכי� על (שאפשר לראות בכ� חלק מחבלי הלידה הנפוצי� בפרויקטי� חדשי� 

נתפס " ניירת"כשהנטייה הבסיסית היא לראות את הפעילות בשטח כעיקר שניהול ה, )מתנדבי�

ע� זאת נראה לנו חשוב שהפרויקט ישנה את הפרספקטיבה שלו . תי פרודוקטיבילעתי� כנספח בל

 .בתחו� זה ויתחיל לראות ג� היבט זה של הפעילות ככלי חשוב 
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ו מצביעה בברור על "ה וממצאי שנת תשס"השוואת הממצאי� של שנת תשס :התמקצעות. 1

 בהערכת המתנדבי� את תוכניות התמקצעות זו באה לידי ביטוי. התמקצעות מערכת ניהול המתנדבי�

 .הערכת תרומת� לבני הנוער ועוד,  מפעילות� כמתנדבי�נ�שביעות רצו, ההדרכה והתמיכה השונות

 

רואה בעבודת הסטודנטי� אמנ� האוהל . לא מוצתה" מלגות למתנדבי�"סוגיית : טוהר ההתנדבות. 2

מתמשכת לגבי הגדרת מאפייני א� יש לזכור כי קיימת מחלוקת , מקבלי המלגה התנדבות לכל דבר

בי� מקבלי ולעתי� ההבדל בינ� . העבודה של סטודנטי� המקבלי� מלגה תמורת עבודת� כמתנדבי�

האוהל מתייחס לסטודנטי� . לא תמיד ברור) מדריכי� חברתיי� בבתי הספר(משכורת אחרי� 

שמספר� נמו� (לגה ולמתנדבי� הפעילי� ללא כל מ) ח ומלגות ייעודיות"מלגות פר(המקבלי� מלגות 

ח " בישראל לא להגדיר עבודת סטודנטי� בפרה שבדר� כלל קיימת נטייא�, כמקשה אחת) יחסית

 . כהתנדבות

 

הוא ") רכי�"א� כי כמעט רק בכלי� (אחד השינויי� החשובי� ביותר שאובחנו  : שינוי ערכי. 3

 כא� מעבר מתפיסה נראה שחל. השינוי באופ� בו רואי� השירותי� את ההתנדבות והמתנדבי�

לה לסייע לפיתוחה של חברה ההתנדבות יכוערכית המדגישה שאינסטרומנטלית לתפיסה מהותית

מעורבות סטודנטי� בנושאי� ", "פיתוח מנהיגות צעירה"  כגו�,בניסוחי�דבר שמתבטא  ,אזרחית

מספר  ".ערכי ההתנדבות למגוו� רחב של גורמי� מקצועיי� בקהילהחשיפת ", "חברתיי� בוערי�

,  ג� בפיתוח קאדר עתידי של מנהיגי� צעירי�אמרואייני� ציינו במפורש כי כוחה של התוכנית הו

 . שהפנימו את חזו� התוכנית וערכיה

 

4 .תורמת לדעת מנהלי השירותי� המתנדבי�  העשייה המכוונת לזולת של :השפעת המתנדבי

 לאור המגוו� .לתרו�על נכונות� ג� משפיעה ה אישית הדוגמומהווה , בשטח ג� לעובדי� בשכר

אנשי הצוות השכירי� מוצאי� עצמ� לעתי� , המקצועי שמייצגי� המתנדבי� וניסיו� החיי� שלה�

 .לומדי� ומועשרי� מהידע שמביאי� המתנדבי�

 

מעבר למלגה שקיבלו , המניע הבולט ביותר להתנדבות בקרב הסטודנטי�: המניעי להתנדבות. 5

היו הרצו� לסייע הבדואי� המניעי� הבולטי� בקרב בני הנוער  .זור לאחרי� היה הרצו� לע,תמורתה

יצירת חברה טובה יותר והעמקת ההיכרות ע� תחו� , עשייה למטרה חשובה, לנוער במצוקה

 .ההתנדבות

  

שבמקומו בלטה , חו� מהסיוע לנוער במצוקה, בקרב בני הנוער היהודיי� בלטו אות� מניעי�

 חשיבות ייחסי�מ, מוסלמי� ויהודי� כאחד, נראה כי כל בני הנוער.  חברתיותההזדמנות לתק� עוולות

כמה  ע� זאת נמצאו ג�. א� ג� לצורכי למידת נושא ההתנדבות, רבה למניעי� המכווני� לאחר

בעוד , כשבקרב בני הנוער היהודי� המניעי� המכווני� לאחר מודגשי� הרבה יותר, הבדלי� מובהקי�

 .ואי� בולטות יותר הסיבות האישיותשבקרב בני הנוער הבד

בני הנוער המוסלמי� והיהודי� תופסי� באופ� דומה את תפקיד� בכל הקשור : תפיסת התפקיד. 6

 א� .ה וכ� בנוגע לסיוע לילדי� במצוקהלקידו� וחיזוק הקהילה הבדואית ושיפור הדימוי העצמי של

 בקרבבעוד ש, רוב הקבוצותהמתנדבי� היהודיי� ראו את עצמ� במידה רבה בשליחות של קי

 . גיבוש הקהילה שלה� עצמ�ההייתהבדואי� המטרה העיקרית 
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צעירי� ובני ,  ניסיו� וידע רב במהל� השני� בהפעלת מתנדבי�רהאוהל צבשא� : תורת התנדבות. 7

� לא תורג� ידע זה לתורת עבודה וללת יעדי,  רחב של תחומי פעילות ותפקידי�במגוו�, נוער

 .פרקטיקה מוגדרותאידאולוגיה ו

 

 .  תכנני�מלהל� סיכו� הערכת מדדי ההצלחה בתחו� פעילות המתנדבי� כפי שקבעו ה

 

  בתחו ההתנדבותמדדי הצלחה :9לוח 

 הערכת היישו� המדד

הקפדה על ביצוע , תמיעוט היעדרויו

 תו� התאמה לצורכי הנהני�, התוכנית

הנשירה נמוכה ויש , המתנדבי� מתמידי�

 ה בפעילותהשתתפות סדיר

מעורבות אקטיבית בתוכניות ויוזמות 

 חדשות 

בקרב מתנדבי אלטליעה ושנת הקילה נמצאה 

לגבי האחרי� . מעורבות רבה ומכוונות ליוזמות

  לא ברור

והתגובות , המתנדבי� פעילי� ביישובי� שוני� נכונות לפעול ג� ביישובי� אחרי�

 על כ� מהשטח חיוביות מאוד

מתנדבי� ומתנדבות פעילות משותפת של 

 ממשפחות שונות 

שיתו� הפעולה קיי� וזוכה לתגובות חיוביות 

 ביותר ה� מצד המתנדבי� וה� מצד השירותי�

הרחבת עול� הידע והמודעות של 

ואזרחות , המתנדבי� לתחומי התנדבות

 פעילה

תוכניות ההכשרה וההדרכה עוסקות בתכני� 

 אלה וקיימת שביעות רצו� רבה מלמידת�

 מהמתנדבי� ממשיכי� לשנת 25%לפחות  ות להמשי� בהתנדבות נכונ

 הפעילות שניי

 

 ולפיכ� ,נוגעי� בעיקר� לנושא ההתנדבות, המדדי ההצלחה שנקבעו ביחס לקהילה הבדואית בכללות

 .נבח� כא� את מידת השגת�

 

 מדדי להשפעה על הקהילה והשגת :10לוח 

 הערכת היישו� המדד

רוש� של נכונות של צעירי� להתנדב ללא תגמול  י� להתנדב שינוי נכונות� של צעיר

 כלכלי

נמצאו שינויי� חיובי� בעמדת השירותי� כלפי  שיפור הנכונות לקלוט ולהפעיל מתנדבי�

המתנדבי� וביקוש גובר למתנדבי� לטיפול 

 בילדי� 

מורי� ובעלי תפקידי� , כוונות של הורי�

 לקחת חלק בהפעלת תוכניות ההתנדבות 

צא כי ההתנדבות מקרינה בחיוב ה� על עמדות נמ

 בני המשפחה והסביבה הקרובה כלפי ההתנדבות

התווספות יוזמות התנדבות אחרות 

בקהילה בעקבות תוכניות ההתערבות 

 .בפרויקט

 .אי� ממצאי� לעניי� זה
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 על תרומת התכנית לילדי ובני נוער

נשאלת ,  פעילה ומשמעותית,מקצועיתלצד ההישג הניכר של האוהל בפיתוח תשתית התנדבותית 

 מידה מצליחה תשתית זו לסייע בפתרו� חלק מהבעיות הקהילתיות הקשות והשאלה באיז

 . תמשכות של החברה הערבית הבדואית ובמיוחד בתחו� החינו� והתמיכה באוכלוסיות חלשותמוה

 הפעלת תוכניות הסיוע והיקפ�

ב ומיומ� כלי חשוב להובלת שינוי וחיזוק מערכות אוהל המתנדבי� רואה בהפעלה מער� מתנדבי� רח

האוהל פיתח חמש תוכניות עיקריות לסייע לאוכלוסיות היעד . החינו� והרווחה במוסדות הקהילה

 :התוכניות המופעלות ה�. ואמהות לנערות, נערות במצוקה, ילדי� ובני נוער בסיכו�: העיקריות שלו

1.  � ;)�ילדי� בסיכו(תוכנית מרכזי למידה וחינו

 ;תוכנית לנוער בסכנת נשירה .2

 ;תוכנית דיאלוג בי� אמהות לבנותיה� .3

 ;תוכנית לפיתוח אישי והעצמה לנערות בסכנת נשירה .4

 .)קווי מידע (תתוכניות ייחודיו .5

 

פרויקט ילדי� חולי סרט� " כגו� ,ת בנוס� לתוכניות ליבה אלה מופעלות תוכניות ייחודיו

, �15�10 תוכניות העשרה ופעילות חברתית ע� ילדי� בני  שבמסגרתו מתנדבי� מפעילי"ומשפחותיה�

חולי� העיקר הפעילות מתבצעת בקופות . פעילויות שג� ההורי� והמשפחות לוקחות בה� חלק

 . בבאר שבעח סורוקה"הובבי

 

 המשתתפי� בתוכניות הליבה ולכ� ס. מספר הנהני� בתוכניות איננו גבוה, י נתוני המרכזל פע� זאת ע

 מתנדבי� פעילי� 100 מיותרכש,  נהני� בשנה1,000 ל700היה בי� )  המידעיוציא את קוולה(השונות 

אלא רק להמלי� , אי� בידינו לקבוע מתו� כ� את האפקטיביות של תוכניות הביצוע. בתוכניות השונות

 .לשוב ולבחו� לעומק את התערבויות השטח של האוהל בתחומי� אלה

 

 קבלי� מהמתנדבי�חווית המוטבי� את הסיוע שה� מ

 מהמוטבי� השתתפו בתוכניות בשני� 20%רק כ.  לשני שליש מהמשיבות היו בנות קרובנמצא כי

 מהילדי� 50% מהנדגמי� משתתפי� בפעילות חברתית כלשהי וקרוב ל80%קרוב ל, קודמות

 .משתתפי� באחת מהפעילויות תומכות הלימודי�

 

ע� זאת יש . וכי ה� מרוצי� מהפעילויות, וכנית גבוהה לקבוע כי שביעות הרצו� של הילדי� בתאפשר

 �תכ� והממצאי� מוטי� בשל ניסיוילקחת בחשבו� כי השאלוני� הועברו על ידי המתנדבי� עצמ� וי

 .במיוחד על רקע המאפייני� השמרניי� של הקהילה, לרצות את השואל

 

 פעילות המתנדבי� למע� הילדי� ובני הנוער

. על התרומה החיובית שיש לפעולת ההתנדבות על הילדי� ובני הנוערכל המרואייני� מצביעי� 

 . התחו� הלימודי והתחו� החברתי: התרומה ניכרת בשני תחומי� עיקריי�
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כנית ציינו כי כניסת� של המתנדבי� לאספקת שירותי� עבור הקהילה עשתה והשותפי� והפעילי� בת

על יכולת הולכת וגדלה של המתנדבי� לספק השותפי� מספרי� . שירות טוב מאוד לקהילה ולמוטבי�

שירותי� רלוונטיי� ונדרשי� עבור הקהילה ועל יכולת הולכת וגדלה של הגופי� המקצועיי� ושל 

חשוב לציי� את העובדה . הקהילה לשת� עימ� פעולה ולהפיק את המיטב והמרב מכוח ההתנדבות

ומצייני� שעדיי� לא כולו , התנדבותשכל השותפי� מזהי� את הפוטנציאל הרב שעדיי� גלו� בכוח ה

הפעילי� בשטח זוקפי� את מידת ההצלחה בהתנהלות לשיתו� הפעולה ע� הגורמי� . מנוצל

 .המקצועיי� בשטח

 

 � הערכת הסיוע על ידי סגל מערכת החינו

סי� מצביעי� על תרומת ההתנדבות לתלמידי� בהיבטי� "מנהלי בתי הספר והמתנ

 : הבאי�

 ;� לימודיי�חיזוק יכולות וכלי �

 ;הגדלת הרשתות החברתיות של התלמידי� �

 ;הענקת ביטחו� עצמי כתוצאה מקבלת עזרה ותמיכה �

 ;ס"הגדלת ההשתתפות בפעילות בלתי פורמלית של ביה �

 ;יצירת מסגרות בלתי פורמליות נוספות �

 .שמכיר יותר במרכזיותו של בית הספר כמוסד חינוכי, השפעה נרחבת ג� על מעגל ההורי� �

 

  בתחומי הטיפול בילדי� ובני נוערהצלחהמדדי 

א� כי לא נמצא כי האוהל אס� באופ� שיטתי נתוני� העוקבי� כמתוכנ� אחרי הצלחת התוכנית על פי 

אנו מבקשי� להערי� כא� את מידת השגת היעדי� , המדדי� השוני� שהציעו היזמי� בעת תכנונה

 .ג� ללא תשתית נתוני� מוסדרת, שנקבעו במדדי� השוני�

 

 הערכת היישו� המדד

מספר , התמדת הילדי� בתוכניות בשטח

המשתתפי� בתחילת הפעילות ומספר� בסיו� 

 .התקופה

נמצאה התמדה ורציפות בפעילות הילדי� 

 בקבוצות השונות

והגברת , ההתמדה של כל ילד בתוכנית

 המעורבות בפעילות בתוכנית במהל� הזמ�

נהגות אי� עדויות כמותיות על התמדה ושינויי הת

א� , של הילדי� במהל� ההשתתפות בפעילויות

בראיונות שוני� נמצאו עדויות רבות התומכות 

 במימוש היעד

שבטי� /שכונות/השתתפות ילדי� ממשפחות

 .שוני� בתוכנית משותפת

 אי� נתוני� 

ג� , פעילות חברתית משותפת של בני� ובנות

 .ממשפחות שונות

, ת ביחדבחלק מהפעילויות משתתפי� בני� ובנו

 . א� כי רוב הפעילויות נעשות בנפרד

נכונות של מי שהיו מוטבי , בתו� שלוש השני�

התוכנית הנהני� להפו� לבני נוער מתנדבי� 

 .ועוזרי� לילדי� צעירי� מה�

 .אי� ממצאי� בנושא זה
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  לילדי�חולשות תוכניות הסיוע

 :ילדי� י חולשות מרכזיות במערכת הסיוע לת להצביע על שאפשר, לסיכו�

ע� זאת ראוי לציי� . מקיפות ומקצועיות יותר, המתנדבי� חסרי� כלי� לקיי� פעילויות עשירות �

כי איסו� המידע במספר נקודות זמ� שונות מצביע בעליל על מגמה חיובית וברורה של שיפור 

במיומנויות המקצועיות של המתנדבי� ברמת השטח ואת השינויי� שחלו בעמדות השטח 

 .ת המחקרבמהל� תקופ

 . לא נעשה בה� שימוש שיטתי, א� כי הוגדו מדדי� להשפעות ההתערבות �

 על תרומת התוכנית לריכו� הגבולות הבי� שבטיי

, במהל� המחקר התרשמנו כי העיסוק בגבולות השבטיי� נוגע לסוגיות יסוד בנורמות התרבותיות

החברה  וגיות של זהותהדיו� בנושא נוגע לס. החברתיות והפוליטיות של הקהילה הבדואית

משפיעי� על ההמושפעי� ו, נושאי� אלה. סוגיית הפוליגמיה ועוד, המעמד האיש, הבדואית

לקהילה עירונית , הנשלטת על ידי מנהיגות שבטית גברית, תהליכי המעבר מקהילה נודדת

ת ריכו� הגבולות השבטיי� היה אחד משלושש א�, לכ�. מציבי� דילמות ערכיות רבות, שוויונית

 היה לזהות במהל� המחקר מידה רבה של אפשר, "אוהל המתנדבי�"יעדי העל של תוכנית 

הרוש� . זהירות ביכולת להחליט עד כמה לפעילות ההתנדבות יש השפעה על קידו� מטרה זו

, בקרב המתכנני� והשותפי�. המצטבר הוא כי חשיבות השגת מטרה זו שונה עבור גורמי� שוני�

מטרה זו ) רכזי� ומתנדבי�(בעוד בקרב הפעילי� , יחסית, ת פחותההמטרה מקבלת התייחסו

כמו כ� נראה לנו שהזהירות הרבה בהתייחסות לנושא זה נובעת מהשאיפה להכנסת . הודגשה יותר

א� לעשות זאת בלי לערער אותה ובלי להפגי� התרחקות , שינויי� מסוימי� למסגרת החברתית

 .מוגזמת מהמסורת

א� כי מספר , ספר מסגרות חינוכיותמ שיטתי באופ�בנושא מועברות ב התוכניות העוסקות 

 ).  ילדי� ובני נוער500ו נחשפו לתוכניות כ" בשנת תשס,הלדוגמ( המשתתפי� אינו גדול

 

שה י לעסוק בשאלות הנוגעות למעמד האאפשרמרואייני� שוני� הביעו את דעת� כי עצ� העובדה ש

 העובדה כי פעילות האוהל עצמו איננה מזוהה ע� שבטיות .היא עצמה ביטוי להתקדמות משמעותית

כמו ג� העובדה כי מתנדבי� בני שבט שוני� פועלי� במסגרות ובכפרי� שיש , היא לטעמ� הישג עצו�

 . לה� זיהוי שבטי מובהק

 

 המלצות

 שמתוכ� יש ג� צעירי�(מגויסי� מהכפרי� המוכרי� ) 80(%רוב המתנדבי�  :המתנדביגיוס  �

ג� א� , מומל� לבחו� דרכי� לעידוד ההתנדבות בקרב צעירי� מהפזורה). ודנטי�סטמ יותר

 . אינ� תלמידי מוסדות להשכלה גבוהה

.  יותרעית ברורה להובלת הפעילות ההתנדבותית בצורה מקצוהקיימת ציפיי: התמקצעות �

 לנו תנראי) הבחנה בי� הכשרה כללית להכשרה ייעודית לתפקיד(ההתפתחות בהכשרה 

. בכל תחומי ההתנדבותשוט� ואינטנסיבי מקצועי בליווי  ות חיובית שיש ללוותההתפתח

תו� קביעת מדדי ) ע� הילדי�בעבודה (קיי� צור� להעמיק בהתערבויות בשדה בתחומי� רבי� 
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לליווי המתנדבות הערביות ) עובדת סוציאלית(תמיכה מקצועית ותו� הסתייעות ב, הצלחה

 . עההבדואיות משנת הקהילה ומאלטלי

 רצוי לשקול אפשרות להוסי� להכשרת המתנדבי� ג� תכני� בתחומי�: הכשרת מתנדבי �

 .פדגוגיי� וחברתיי�

 .כניות ודפוסי הפעילותומומל� להבנות יותר את הת: הבניית הפעילות �

� קבוע סדרי עדיפות שיטתיי� בבחירת יש ל : ותחומי הפעילותהרחבת אוכלוסיות המוטבי

 ).?או תלמידי� רבי� שאפשר לקדמ�, קטנה של נערי� בסיכו�קבוצה  ,למשל(המוטבי� 

, כישוריו,  ובו נתוני� על גיוסו,כל מתנדבלממוחשב " תיק אישי" חשוב לנהל :ניהול מידע �

 .תפקודו והצלחתו

 להשגת היעדי� העיקריי� על ידי אופרציונליי� יש להכי� רשימה של מדדי� :מדדי והערכה �

 .בשכיחות שתיקבע מראש, בקביעותולבדוק אות� , קבוצות שונות

� בי� בית ולמצוא דר� לשיתו� פעולה רב יותר בי� המתנדבי� יש : בתי ספר-קשרי מתנדבי

  .סיומהתחילת התוכנית ומעבר ל, ובכללו קשר טלפוני ע� מורי� וקיו� פגישות, הספר

וה� ,  נושא זה כולל ה� את שאלת הגבולות בי� שבטי� ומסגרות מסורתיות:שינוי ומסורת �

 ההסכמה שיש להתייחס לנושא זה לא נעשתה על א�נראה ש. שה בחברהיהיבטי� של מעמד הא

ולקבוע יעדי� , יש להחליט א� זה אחד הנושאי� שהפרויקט ש� לו כמטרה. כא� די עבודת מטה

 . מציאותיי� ודרכי פעולה הולמות להשגת�

. דישובי היעבכל מתנדבי� שבטית של ה למעורבות בי�יקיימת ציפי: שבטית�מעורבות בי� �

�מבפני�  , יש להפיצה בצורת מעגלי� קונצנטריי�המתנדבי� עצמ� הציעו כי, בהקשר לכ

 .החוצה

 

 על המש� פיתוח התוכנית 

כי תוכנית אוהל המתנדבי� מתייצבת כתוכנית , כפי שנאמר כבר מספר פעמי� לעיל, אי� ספק

התוכנית פיתחה . רה הערבית הבדואיתמשמעותית בקידו� הקהילתי ובשילוב האזרחי של החב

בתו� מארג השירותי� המקצועיי� והקהילתיי� הפועלי� במסגרת ) נישה(לעצמה מרחב קיו� עצמאי 

. רי� ועמותות אחרות"ה� שירותי� ציבוריי� וה� שירותי� מלכ, ולמע� החברה העברית הבדואית בנגב

התוכנית . חזקה ולהרחיבהל,  לטפחהכדיהשותפי� והממני� לעשות הכול , המתכנני�, על היזמי�

יכולה לשמש מודל פיתוח בקרב חברות מסורתיות אחרות בישראל תו� התאמתה למאפייני� 

 .התרבותיי� והערכיי� של חברות אלה

 

 תשמר את מקומה לא רק כתוכנית חלוצית  אכ�על מנת להבטיח כי התוכנית, מעבר לנאמר לעיל

�תחומי , ח זה"כמוצע בהמלצות דו, עיש למקצ, ת איכותיתאלא ג� כתוכנית מקצועי, ופורצת דר

 .ובמיוחד לשי� דגש על הרחבת מספר המתנדבי� שאינ� מקבלי מלגות בתוכנית,  רבי�הפעילות ועשיי

 

  הערות לעניי� המחקר ואיסו� הנתוני

חות הביניי� אלא רק על הממצאי� "ח סיכו� זה לא חזרנו על כל הממצאי� שנמסרו בדו" בדו.1

 .ח המסכ�"לדו, להערכתנו, �רלוונטייה
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חלו .  ניכרי� בהעברת השאלוני� למתנדבי��במהל� המחקר נתקלו החוקרי� בקשיי� לוגיסטיי. 2

בשל רישו� לא שיטתי של הקודי� בשלב . עיכובי� מתמשכי� ה� במועד העברת� וה� במועדי איסופ�

יל את היכולת לבצע חלק מהבדיקות דבר שהגב, שאלוני� רבי�" לשד�" היה אי אפשר'  בשלבוב' א

 . והנעתיי� ע� נתוני ביצוע�דמוגראפיילהשוואת נתוני רקע סוציו

 

א� כי מסמכי� רבי� שבי� (יש שפע רב של נתוני� . דוארכיב האוהל כולל מסמכי� רבי� מא. 3

 תוכניות תיאור, לדוגמא,בלי שעודכנו על סמ� מידע שהצטבר, וחוזרי� על עצמ� לאור� השני�

 .א� מסמכי� אלא אינ� יוצרי� בסיס מידע שיטתי על הנושאי� השוני�, )ההתערבות
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 אפילוג

 רלוונטיות מעצ� העובדה שהוא  ל חוסרש מרכיבי�אור� נושא בחובו  מחקר, שציינו לעיל כפי

לצמצ� את הבעיה הוחלט לצר� כדי . מתפרס� זמ� רב לאחר שנעשו חלק מהדברי� המתוארי� בו

המידע על ההתפתחויות האלה נמסר על ידי . בפרויקטשיציג התפתחויות " אפילוג"רק ח הנוכחי פ"לדו

 . הדברי�עיקריאנו מביאי� בזה את . 2008בסו� הרבע הראשו� של  הנהלת האוהל

 

 אוהל המתנדבי ודרכי יישומוומטרות חזו� 

פועל בתו� ה, בדואית בנגבמי למרכז מתנדבי� בחברה הערביתאדינ אוהל המתנדבי� הינו מודל

 כל שלבי  במהל�.'פוליטיי� כלכליי� וכו, קהילתיי�: � רבי�ימושפעת מגורמהמציאות משתנה 

בשאיפה , המגמה היא להערי� ולעצב מחדש את המרכיבי� השוני� של התוכנית, התפתחות התוכניות

 .להגיע לתוכנית הוליסטית העונה על צרכי הקהילה ואתגריה

 

 התפתחותה והעצמתה של החברה הערבית קידו� :ות לשתי רמות מחולקשל התוכניתעל  המטרות

פיתוח אחריות קהילתיות ואזרחות פעילה בקרב ו,  בנגב כקהילה שוות זכויות במדינההבדואית

 .האוכלוסייה ולמענה

 

 רה האזרחיתמטרות בתחו� פיתוח החב

בדואית האחריות הקהילתית והאזרחות הפעילה בחברה ה, לחזק ולפתח את ערכי ההתנדבות �

תו� כדי בניית תשתית אנושית התנדבותית מקיפה , וליישמ� באמצעות מרכז מתנדבי�

 .ביישובי�

 .לאפשר פעילות התנדבותית למע� הקהילה �

 

 ות בקרב החברה הערבית הבדואיתבני נוער וקבוצות מוחלש, מטרות בתחו� הסיוע לילדי�

. ביחס לאוכלוסיות היעד השונותבמיוחד , קיי� מתח מתמיד בי� המטרות השונות של התוכנית �

או הנהני� , ואז מדובר באוכלוסיית יעד ישירה, הא� הרכז והמתנדב ה� המטרה הראשית

ואז המטרות , ה� אוכלוסיית היעד הישירה)  הילדי� והנוער המשתתפי� בפרויקטי�,כלומר(

 .של שיפור וסיוע לילדי� בבית הספר היא המטרה המרכזית

הרכז , כשבו זמנית, כלוסיית היעד הישירה היא הרכז והמתנדבברור שאו, ברמת הארגו� �

והמתנדב רואי� את המטרה המשנית כמטרה עיקרית ואת אוכלוסיית הנהני� כאוכלוסיית יעד 

 .של התוכנית

 

הדגישו בשני� קודמות  :נפתחה הסוגיה לדיו� בקרב רכזי המתנדבי�, בניסיו� להתמודד ע� מתח זה

ה סביב העשייה של המתנדבי� בשטח ומת� כלי� למתנדב שיסייעו לו תוכניות ההכשרה את הלמיד

הוחלט להוסי� יחידה נפרדת , מתמשכי� ע� הרכזי� וצוות האוהלהדיוני� בעקבות ה. בעשייה עצמה

העצמת� כמובילי שינוי , בנושא התנדבות ועבודה ע� הרכזי� וע� המתנדבי� על תפקיד� כמתנדבי�

 .יחידה זו באה לידי ביטוי בצורת מפגש שבועי ב� שלוש שעות. הוכמטמיעי ערכי התנדבות בקהיל
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 המש� והעמקת פעילות

מרכזי ", "העצמת נערי� ונערות", "תקשורת לא אלימה"  כגו�,המש� פעילות נרש� השנה בפרויקטי�

ופרויקט , "שבע פרויקט תרבות לערביי באר", "בי� בנות לאמותיה�בי� דורית תקשורת ", "למידה

המתנדבי� ה� סטודנטי� מלגאי� מהמוסדות להשכלה , ל" בכל הפרויקטי� הנ".י שינוימוביל"

כל מתנדב מכי� את תמהיל התכני� המתאי� לקבוצת , בהתייעצות ע� הרכז. גבוהה מרחבי הדרו�

  .שלו בהתא� לאשכולות התכני� שלהל�היעד 

 

 הוספת פעילויות

אוהל המתנדבי� צוות לפיתוח החומרי� פותח ב,  באשר לתכני� של הפרויקטי�:פיתוח תכני

ח תכני� וצוות זה אמו� על גיבוש רשימת הנושאי� הייחודיי� של כל פרויקט ועמל על פית. ולהדרכה

הצוות עוסק בהעברת התכני� לרכזי� ולמתנדבי� ומוודא הטמעת� . התואמי� את הנושאי� האלה

 . ההדרכה של הרכזי� ושל המתנדבי�צוות הפיתוח מוביל פיתוח כישורי , כמו כ�. בקרב הקבוצות

 

 לידי ביטוי בתכני� 'יק'של אגנדה 'האג'למ� תחילת הדר� היה חשוב לצוות הפיתוח להביא את 

הפרויקטי� מדגישי� את חשיבות החברה האזרחית , בהתא� לכ�. ובפעילויות של הפרויקטי�

יי� שאמורי� לאמ� את מפיקי� מיזמי� קהילתו, מחנכי� לער� ההתנדבות, והמעורבות הקהילתית

   .השותפי� בתרגו� רגשי האחריות והמעורבות לטובת כלל הקהילה

 

 להכי� שני מיזמי� קהילתיי� תמתבקש) מתנדבי� וחניכי�, רכז(כל מסגרת התנדבות , במהל� השנה

כל מסגרת תעשה מיפוי צרכי� לקהילה שבתוכה היא , לקראת הפקה זו. לטובת הקהילה המקומית

ולבחור מתוכ� צור� אחד שיקבל , לדו� בה�, יש להגדיר את הצרכי� שאותרו,  תהלי� זהבסו�. פועלת

יצרו קשרי� , על כ� השותפי� במסגרת יתכננו את המיז�. מענה או התייחסות בצורת מיז� קהילתי

יגייסו את המשאבי� הדרושי� לביצוע , ע� גופי� רלוונטיי� א� ה� פורמליי� וא� ה� וולונטריי�

ס לחינו� מיוחד "היש מסגרות שבחרו להתנדב שבוע של� בבי, בהקשר זה. פיקו את המיז�המיז� וי

תרבותית של התלמידי� הלומדי� החינוכית וה, ברהט במטרה להעשיר את הפעילות החברתית

והפיקה לה� מיז� קהילתי , קבוצה אחרת התמקדה באוכלוסיית הקשישי� ביישוב. ס זה"הבבי

לתמו� בה� ולספק , להציע לה� פעילויות עד פתח בית�, הקשישי� ביישובשמטרתו לגוו� את פעילות 

מסגרת נוספת הציבה לעצמה מטרה לחנ� לשמירה על איכות הסביבה . לה� תחושה וחוויה נעימות

בכוונתה להפיק מיז� קהילתי ביישוב בו יוש� דגש על פעילות הסברתית לצד , זה על רקע. והניקיו�

 . שוביפעילות לשיפור חזות הי

 

 אתר אינטרנט ומערכת מידע המאגמי� תכני� וכלי� רבי�  "יימה'אלח"את צוות הפיתוח הקי� 

כמו כ� מערכת המידע מסייעת למערכת התקשורת בי� המתנדב . שימושיי� ה� למתנדבי� וה� לרכזי�

 העבודה שלאת ומספקת לה� שירותי� מקווני� שמייעלת את הפעילות של המתנדבי� ו, בי� הרכזו

 . הרכזי�
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  :ערכת המידע כוללת את הכלי הבאימ

 ): 'פרטי� מזהי� וכו, כתובות, טלפוני�" (ידידי האוהל"מאגר  .1

אנשי צוות , רכזי�, מתנדבי�(מאגר זה כולל את שמות האנשי� שהאוהל עומד עמ� בקשר 

 הסעות חברות, ספקי�, מנהלי ארגוני� למיניה�, ס"האנשי קשר של בתי, ס"המנהלי בתי, האוהל

כתובת , ל"דוא, טלפו�(ליד כל איש קשר יופיעו הפרטי� השימושיי� להמש� התקשרות עמו ). ועוד

 .  וקל� חכאופ�איתור המידע במאגר זה נעשה ב). 'למשלוח דואר וכו

 

 מאגר חומרי�  .2

 : מאגר המידע כולל חומר משני סוגי�

 ).'דפי עבודה וכו, מערכי הדרכה, משחקי חברה(הפעלות  .א

, WORD ,EXCEL: מאגר זה כולל מגוו� קבצי� מסוג. � נוספי� שאינ� הפעלותחומרי .ב

PowerPoint ,PDF ,ל "תוכ� הקבצי� הנ. תמונות ועוד, קבצי מוסיקה, קבצי מדיה, סרטוני�

, כתבות, פרויקטדפי הסבר על כל , פרוטוקולי�, מערכי סדנאות לשימוש הרכזי�: יכלול

 . וקל� חכאופ�איתור המידע נעשה בג� במאגר זה . סיקור אירועי� ועוד

 

 משימות .3

הכלי . מטלות למתנדבי� או לאנשי קשר כבחירת�) ולקבל(מאגר זה יאפשר לצוות האוהל לשלוח 

הרכז יכול : לדוגמה.  להכי� אותה ולשלוח אותה בחזרה לממונה לעו,עצמו מאפשר לקבל המטלה

ושולח אותו , ח הפעילות שלו"ת דוכל מתנדב ממלא א. לשלוח טופס דיווח חודשי למתנדבי� שלו

 . באופ� מקוו� לרכז שלו באמצעות מאגר המשימות

 

  הזמנות .4

 .בי� צוות האוהלוציוד בי� הרכזי� ההשאלת והחזרת , מאגר זה יסדיר את פרוצדורת הזמנת

 

 סרט חדשות נע  .5

 והוא מופיע בעמוד השער של מערכת המידע ופתוח, סרט החדשות אינו מחייב גישה בסיסמה

 . לקהל הרחב

תזכורות , הזמנות לאירועי�, הבהרות, חדשות, צוות האוהל יכול לפרס� בסרט נע זה מודעות

 . 'וכו

 

 לגשת אליה רק א� אתה נמצא פיזית אפשר אינטרנטית שלאחלק מהארגוני� בוחרי� במערכת מידע 

� הארגו� בלבדולשמר אותו לתו, במטרה לאבטח את המידע, בי� היתר, זאת). נטאינטרא(בארגו�  .

 להשתמש בה אפשרכ� ש,  היא אינטרנטית,לעומת זאת, יק'אגמערכת המידע של אוהל המתנדבי�

א� , המטרה שלנו לא לכתוב את החומר רק לעצמנו. כניסה נמצא פיזית באוהל וא� לאוא� המורשה

ס " של בתיאנשי קשר, ס"מנהלי בתי, מתנדבי�( אנו בקשר  עימ�כי להפי� אותו לאוכלוסיות היעד

  .ל לפי רמות הרשאה מתאימותו הכ–) 'וכו
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 תנועת נוער

שעתידה להפו� לתנועת נוער , בשנתיי� האחרונות התחיל להתגבש רעיו� להקמת תנועת נוער ערבית

שכוללת אנשי� י למטרה הזו הוקמה ועדת היגו. מוכרת על ידי המשרדי� הממשלתיי� הרלוונטיי�

 הוחלט להעסיק רכז בחצי 2007בשנת . רה לבחו� אית� את הרעיו�מתחומי� ומארגוני� שוני� במט

שתפקידו לפתח את פרויקט תנועת הנוער ולקד� את הרעיו� מול משרד החינו� שנת� את , משרה

 שמונה חניכי� הפעילי� ב300 הצטרפו לתנועת הנוער 2007במהל� שנת . הסכמתו העקרונית לעניי�

 ). סי�"ס ומתנ"הבתי(מסגרות 

 

 התמקצעות בצוות והשקעה

סיו� י בנ, בי� השאר,דבר זה מתבטא. מסתמנת נטייה להדגיש יותר את פיתוח המתנדבי�, כאמור

הביטוי הבולט ביותר לכ� הוא פיתוח מסגרת . להגדיל את ההשקעה בה� ובמקצועיות של עבודת�

נטרנט ואפשר לראות את אתר האי(שיטתית יותר להכשרת המתנדבי� ולהדרכת� בפעילות� בשטח 

� ).כפי שתואר לעיל כמתמקד בכ

 

ה אאפיק אחר בו התבטאה הנטייה להתמקצעות הוא הנסיו� להגדיל את מספר המתנדבי� במשרה מל

 עד כמה מתבטא הדבר ג� בנסיו� להסתמ� יותר על סטודנטי� עתלא ברור כ). טליעהשנת שירות ואל(

 .ח"שגוייסו כמתנדבי פר

 

נראה שנית�  .י� היא רק אחד מהכיווני� של ההשקעה בצוותאבל ההתמקצעות בפעולה ע� המוטב

מסמ� העדכו� שקיבלנו מקדיש . כיו� מקו� בולט יותר לעבודה ע� המתנדבי� על ההתנדבות עצמה

להפעיל מתנדבי� שמגיעי� ממניעי� אידיאולוגיי� ופחות ממניעי� כספיי� ...שאיפה "מקו� ניכר ל

 ".בלבד

 

: שה דרגי� של עובדי� במערכתופתחת הבחנה יותר ברורה בי� שלנוצר אצלנו הרוש� שהולכת ומת

, דרג הרכזי�, )הדבר נאמר לא כהפחתה בערכה של תרומת�(שה� בעיקר עובדי� בשכר , עובדי המטה

 .כשלכל אחד מהדרגי� האלה צרכי� משלו, והמתנדבי� בשטח

 

 הפסקת פעילויות

העצמת נערות "ו" � הגבולות השבטיי�ריכו"וביניה� ,  הופסקה הפעילות באחדי� מהפרויקטי�

ולא התאימו , שני הפרויקטי� חייבו השקעה אינטנסיבית בשעות מתנדבי� ובגיוס מוטבי�". במצוקה

יש לציי� כי . הופסק על רקע מיעוט פניות") י מידעוקו"(פרויקט נוס� . למגבלות השעות של המתנדבי�

� שלה� מועברי� לאוכלוסיית היעד במסגרת חלק ניכר מהתכני, אלההעל א� אי הפעלת הפרויקטי� 

 .הפרויקטי� הפעילי� כיו�

 

 ותפויותהרחבת ש

א להיות כתובת לארגוני� המעונייני� לפתח את נושא  היאחת המטרות של מרכז אוהל המתנדבי�

במהל� השני� הצליחה התוכנית להתמק� טוב בתחו� . ההתנדבות בקרב אוכלוסיות היעד שלה�

לסייע לה� ולהפעיל מתנדבי� שנועדו  מגורמי� שוני�  רבותמגיעות למרכז פניות, כתוצאה מכ�. הזה

 .או להוסי� את מרכיב ההתנדבות לתחו� העשייה שלה�
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 תיכוניי� בתי ספר תוכנית הפועלת בכמה אהתוכנית הזו הי: תוכנית מצוינות של דרומה עיד� הנגב

הפניה , יצוי�. � במכללות ובאקדמיהלקד� מצוינות בקרב התלמידי: המטרה. בחברה הערבית בנגב

 .שלה� נעשתה בעקבות המפגש שלה� ע� המתנדבי� הסטודנטי� באוהל ש� נחשפו לו

 

, הפועל לקידו� מנהיגות רב תרבותית, יטלי'בעקבות הפניה של ארגו� ג: יק'אג�יטל'תוכנית מרכז ג

ומי מנהיגות רביפעילו המשתתפי� בהתנדבות פרויקטי� בתח שבו הוחלט להקי� מרכז משות�

 .תרבותית ויזמות חברתית ועסקית
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