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 פתח דבר

 
 
 

, סי�"ידי המחלקה לאזרחי� בוגרי� בחברה למתנבהתוכנית לפיתוח מנהיגות של אזרחי� ותיקי� פותחה 

רואה באזרחי� הוותיקי� שלה  הקהילה בדר� כלל. במוסד לביטוח לאומיבסיוע הקר� למפעלי� מיוחדי� 

האנשי� המבוגרי� בעצמ� א� רואי� את עצמ� . בעלי תרומה מועטה ואשר זקוקי� לסיוע רבאנשי� 

תוכנית פיתוח מנהיגות של אזרחי� ותיקי� שואפת להקנות למשתתפי� אמונה ". מי שעבר זמנו"לפעמי� כ

 .ביכולת� ולתת לה� הזדמנות לתרו� ג� לרווחת� ה� וג� לרווחת הקהילה כולה

 

קנה כאשר ה� מתעסקי� לאור� זמ� מחקרי� הראו שאנשי� מתמודדי� בהצלחה ע� שינויי� המתלווי� לז

 . לפרויקטניכרי�יבות רצינית והקדשת משאבי� אישיי� יבפעילות מאתגרת הדורשת התח

 

גמלאי� כמקדמי� פרויקטי� של פיתוח היכולות מתמקדת ב,  שדוח המחקר שלה מוגש לעיונכ�,תוכנית זו

 .בקהילה למע� עצמ� ולמע� הקהילה כולה

 

התוכנית .  2004 חודש אוקטוברסו�   והסתיימה ב2002 מיוחד בחודש מאי התוכנית החלה לפעול כמפעל

באשקלו� , באשדוד, מועצה האזורית מרחבי�ב :סי�"סי� במחוז דרו� של החברה למתנ"פעלה בארבעה מתנ

 .ובדימונה

 

זו� י, מיומנויות ארגו� וניהול, בתחומי� של עבודה בצוות, במסגרת התוכנית גויסו והוכשרו כמאה גמלאי�

התפיסה המקצועית שהנחתה את הצוות המוביל הייתה שהגמלאי� אינ� צרכני� . ויישו� פרויקטי�

לאחר תהלי� ההכשרה . אלא פעילי� המעצבי� וקובעי� את הפעילויות עבור עצמ�, פסיביי� של שירותי�

ור הגמלאי� קידו� בריאות עבותרבות , בעיקר בפעילויות פנאי, החלו המשתתפי� בביצוע פרויקטי� בשטח

 .בקהילה

 

מנהלת המחלקה לאזרחי� בוגרי� בחברה ל ,ע� חזו� ואמונה רבהאת התוכנית הובילו ברצוננו להודות למי ש

תודה ג� למנהל מחוז הדרו� של . רכזי התוכנית יונת� זנטו� וישראל אמירול ,אתי יריב' גב, סי�"למתנ

 . מהקידו לשנרתמועל ית התוכנ בפיתוח השתתפוסי� "ולמנהלי המתנסי� "החברה למתנ

 

רכזי� המקצועיי� שליוו  על הנוס�,  בתוכניתשהשתתפוסי� "ועדת ההגוי כללה נציגי� של הגמלאי� מהמתנ

למדו ,  אנו מבקשי� להודות לכל הגמלאי� שהשתתפו בתוכנית.ישובייס ה"כל קבוצת פעילי� ומובילי� במתנ

צ� לשיפור איכות החיי� שלה� ושל אוכלוסיות מרמוהשקיעו בתכנו� פרויקטי� בקהילה ותרמו מכוח� ו

 .נוספות בקהילה

 

ליווה את וינט מכו� ברוקדייל 'ג�חוקרת בכירה במאיירס, מלכה כורזי�' הערכה בראשותה של גבהצוות 

תר� לחשיבה ולבחינה המתמדת של מטרות התוכנית וסייע בעיצוב התוכנית , התוכנית במקצועיות רבה

 .כל התוכניתבאמצעות משובי� לאור� 

  



המרכזת , אבלגו��כרמלה קורש'  גב במקצועיות ובמסירותמטע� המוסד לביטוח לאומי ליוותה את התוכנית

 . בי� שאר תפקידיה בקר� את התוכניות לאוכלוסיה המבוגרת

 

תוכנית הטמעה אשר עתידה לצאת לדר� החל , המוסד לביטוח לאומי יז� באמצעות הקר� למפעלי� מיוחדי�

 והיא תופעל בעשרה "יזמות חברתית קהילתית לאזרחי� בוגרי�"תוכנית ההטמעה נקראת . 2007ת בשנ

 . סי�"סי� במחוז השרו� והצפו� של החברה למתנ"מתנ

 

 

� ,מוראי�שרית בי

 מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�



 חברי ועדת ההיגוי

 

 

 

 סי�"החברה למתנ, מנהלת המחלקה לאזרחי� בוגרי�, אתי יריב' גב

 2003רכז התוכנית עד יוני , נת� זנטו�מר יו

 2004 עד סו� 2003יוני רכז התוכנית מ, מר ישראל אמיר

 המוסד לביטוח לאומי, סגנית מנהלת הקר� למפעלי� מיוחדי�,  אבלגו��כרמלה קורש' גב

  ברוקדייל�מכו� מאיירס, חוקרת בכירה, מלכה כורזי�' גב

 ברוקדייל�יירסמכו� מא, עוזרת מחקר, פישמ��תמר תומר' גב

 'ס אשדוד ג"מתנ, רכז התוכנית, אלחררמר יוסי 

 ס מרחבי�"מתנ, רכזת התוכנית, יואלה מיכאלי' גב

 ס דימונה"מתנ, רכזת התוכנית, יוס��סיגל פלקר' גב

 אשקלו�, נברגדס ול"מתנ, רכז התוכנית, מר ברו� נקדימו�

 

 

 סי�"נציגי קבוצות הפעילי� במתנ

 

 ' גס אשדוד" מתנ�יעקב אית�מר ,  זמירהילדה' גב, לאה סבג' גב

 ס מרחבי�"מתנ,  טיבי לוסיי�מר ,  מורדמר  מרדכי, מזל לוי' גב

 ס אשקלו�"מתנ, חביבה דניאלי,  חביבאילנה' גב, כה�אורלי ,  אדל צב�, ' גב

  ס דימונה"מתנ, מרי� אוסטיי�,  ב� שמחו�רבקה' גב, לאה אלבוחר' גב

  



 תמצית
 

התוכנית פותחה והופעלה על . של תוכנית חדשנית לפיתוח מנהיגות של אזרחי� ותיקי�דוח זה מציג הערכה 

במימו� המחלקה למפעלי� מיוחדי� במוסד לביטוח , סי�"ידי המחלקה לאזרחי� בוגרי� בחברה למתנ

בפיתוח יכולת אישית ולתרו� למיצוב , התוכנית נועדה לענות על הצור� של קשישי� במימוש עצמי. לאומי

 . � של הקשישי� כאזרחי� מעורבי� ותורמי� לקהילהמעמד

 

, מרחבי�: סי� בארבעה יישובי� בדרו� האר�" ובוצעה בארבעה מתנ2002התוכנית החלה לפעול במאי 

גיוס גרעי� של פעילי� ושל רכז בשכר . 1: היא כללה שלושה מרכיבי� עיקריי�. אשקלו� ודימונה, אשדוד

גיוס פעילי� ברמה המקומית והכשרת� במסגרת תוכניות . 2; ריתוהכשרת� במסגרת תוכנית הכשרה אזו

 .ביצוע פרויקטי� בשטח על ידי בוגרי התוכנית. 3; סי�"הכשרה מקומיות שהתבצעו בכל אחד מארבעה המתנ

 

�, מכו� ברוקדייל�וינט'ג� על ידי מאיירס2004�2002ו במחקר הערכה שבוצע בשני� שלבי הפרויקט השוני� ל

ת את יישו� התוכנית ולבחו� את ביצועה ואת ו�ההערכה נועדה לַל.  לביטוח לאומי ובשיתופובמימו� המוסד

הרכזי� , סי�"מנהלי המתנ, המשתתפי�: במסגרת ההערכה נאס� מידע מארבעה מקורות. תרומותיה

 :להל� מספר ממצאי� העולי� מ� ההערכה. ז המחוזי של התוכנית!והמַר

במסגרת התוכנית גויסו כמאה . � שבה� לא הייתה פעילות לגמלאי�סי"התוכנית התבצעה בארבעה מתנ �

לחלק , )60מעל לשליש מתחת לגיל (המשתתפי� היו  צעירי� יחסית ). ס" בכל מתנ�25כ(אזרחי� ותיקי� 

 ). 59%(ובפעילות התנדבות ) 62%(ניכר מה� היה ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות 

בתחומי� של , ידה רבה לשיפור יכולת המנהיגות שלה� מהמשתתפי� העריכו שההכשרה תרמה במ93% �

כז המחוזי ציינו את תרומת סי� והמַר"מנהלי המתנ. יכולת עבודה בשיתו� ושל מיומנויות ארגו� וניהול

 . ההכשרה לגיבוש הקבוצה ולהגברת המוטיבציה של המשתתפי�

של הכשרת גרעי� הפעילי� מראיונות העומק ע� הבוגרי� עולה  כי הדעות חלוקות מבחינת חיוניותה  �

 . סי�"כשלב מקדי� להכשרות המקומיות במתנ) הכשרה אזורית(

אול� התשובות היו מגוונות , או יש לבצע בה שינויי�/מחצית מהמשתתפי� סברו כי חסר משהו בתוכנית ו �

 .מבחינת השינויי� הדרושי�

לו בביצוע פרויקטי� ממעקב שבוצע במהל� כחצי שנה לאחר סיו� ההכשרות עולה כי הבוגרי� הח �

בתקופה זו שליש מבוגרי ההכשרה . בעיקר בארגו� פעילויות פנאי ותרבות עבור גמלאי� בקהילה, "שטח"ב

 .הצטרפו לתוכנית, שלא עברו הכשרה, ומספר דומה של גמלאי�, לא היו מעורבי� בתוכנית

ש� פעילות הקבוצה סי� מספר חודשי� אחרי ההכשרה עלה כי ה� חששו להמ"בריאיו� ע� מנהלי המתנ �

 .א� לא תהיה אפשרות להעסיק רכז ולהשיג המש� מימו� הפעילות שמארגנת הקבוצה

תורמת לדימוי� העצמי , כי התוכנית נותנת לה� הזדמנות חדשה לפעילות,  בראיונות עומק ציינו הבוגרי� �

 לקבוע ולעצב את בתוכנית ה� יכולי� יותר, שבו הגמלאי� צרכני� פסיביי�, וכי לעומת מועדו� גמלאי�

 .  הפעילות עבור עצמ�

הממצאי� הוצגו בפני . על סמ� ממצאי� אלה יש לבחו� את הכיווני� הרצויי� בהמש� קידומה של תוכנית זו

� .ועדת ההיגוי של התוכנית ושימשו בסיס לגיבוש המדיניות לביצוע תוכניות דומות במקומות אחרי� באר
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1

 התוכנית ומרכיביה 

 

 : ה�, סי�"כפי שהוגדרו על ידי החברה למתנ,  ותיקי�מטרות התוכנית לפיתוח מנהיגות של אזרחי�

 ; "לאוכלוסיית הקשישי� ולאוכלוסיית היישוב בכלל, בניית קבוצת מנהיגי� התורמת לעצמה. "1

חיזוק והעצמה של הקשישי� . "3; "יצירת תפקידי� חברתיי� חדשי� ומשמעותיי� לפעילי� בקבוצה. "2

 ".וסנו האישי של הקשישחיזוק ביטחונו העצמי וח. "4; "בקהילה

 

המתייחס לשינויי� הצפויי� , הרובד הפרטני: סי� קבעה כי ביסוד התוכנית יש שני רובדי פעילות"חברת המתנ

; במיוחד בעקבות תוכנית ההכשרה, בכישורי� וביכולת של האזרחי� ותיקי� בהובלת תהליכי� קהילתיי�

עילות בקהילה ותוצריה במוב� של יוזמות קהילתיות הקשור להשלכותיה של התוכנית על הפ, והרובד הקהילתי

 .ומעורבות אזרחי� ותיקי� בפעילות עבור עצמ� ועבור אוכלוסיות אחרות

 

הכשרת� לתפקיד וליווי העשייה , גיוס קשישי� לתפקידי מנהיגות: התוכנית בנויה משלושה מרכיבי� עיקריי�

 . סי�"של התוכנית בשישה מתנההצעה היתה לבצע פיילוט . שלה� בביצוע פרויקטי� בשטח

 

 :  והתבצעה בארבעה שלבי�2002התוכנית התחילה לפעול במאי 

 .סי� והציעה לה� להצטר� לתוכנית"סי� פנתה למספר מתנ"החברה למתנ. סי
 לתוכנית"בחירת המתנ .א

סי� בדרו� האר� כמקומות להפעלה "במהל� זה נבחרו ששת המתנ. ההצטרפות לתוכנית הייתה וולונטרית

התפיסה הייתה כי  .סי� באשדוד"מצפה רמו� ושני מתנ, דימונה, מרחבי�, אשקלו�: ל התוכנית וה�ש

 .סי� שנמצאי� באזור מסוי� באר� יאפשר השפעה אזורית של התוכנית"ביצוע התוכנית במספר מתנ

ומי בשלב זה נבחרו שני אזרחי� ותיקי� ורכז מק. ס והכשרתו"גיוס גרעי� ראשו� של מנהיגי
 מכל מתנ .ב

המטרה של גיוס גרעי� זה . ונבנתה עבור� תוכנית הכשרה, סי� שבתוכנית"בשכר מכל אחד מששת המתנ

ברמה המקומית ולהוות , שתפקידו לסייע בגיוס תושבי� נוספי� לתוכנית" גרעי� מייסדי�"הייתה ליצור 

י� מיומנויות של להקנות למשתתפהכשרתו של גרעי� זה נועדה . גורמי� מדרבני� בתחילת התוכנית עצמה

תוכנית ההכשרה כללה . ס המקומי"מנהיגות ולהכשיר אות� להיות מובילי� של פיתוח המנהיגות במתנ

היא השתרעה  ).ראה נספח א(ולנושאי� קהילתיי� , לניהול קבוצה, בעיקר נושאי� הקשורי� לגיוס פעילי�

). 2003 לבי� מארס 2002י� אוקטובר ב(ונמשכה כחצי שנה )  שעות60�כ כ"סה( שעות 4.5 מפגשי� בני 13על 

. סי�"שבע ורוכזו והתבצעו על ידי המַרכז המחוזי שנבחר על ידי חברת המתנ המפגשי� התקיימו בבאר

 .  רכזי�6� פעילי� ו12בה� , סי�" איש מששת המתנ18בתוכנית השתתפו 

השלב הבא , ית ע� סיו� ההכשרה האזור.ס המקומי והכשרת
"בחירת אנשי
 לתפקידי מנהיגות במתנ .ג

ולאחר מכ� העברת , סי�"בתוכנית היה גיוס פעילי� מקומיי� לתפקידי מנהיגות בכל אחד מששת המתנ

הפעילי� המקומיי� גויסו על ידי הרכז המקומי בסיוע בוגרי תוכנית ההכשרה . תוכנית הכשרה עבור�

 .האזורית

 

בניהול� ובהפעלת� של פרויקטי� סי� נועדו להקנות למשתתפי� מיומנויות "ההכשרות המקומיות במתנ

הנושאי� שנכללו בתוכניות ההכשרה המקומיות היו  .וה� היו מהל� חשוב בגיבוש קבוצת מנהיגות מקומית

שוני� מאלה שבהכשרה האזורית והתמקדו בנושאי� הקשורי� בניהול קבוצה ובתכנו� פרויקטי� בקהילה 

 ).ראה נספח ב(

 

בגלל קשיי� בגיוס (ס במצפה רמו� " המתנ–סי� "ת שני מתנבשלב זה הפסיקו את השתתפות� בתוכני

  ).בשל קושי בגיוס רכז מלווה(סי� באשדוד "ואחד המתנ) פעילי� מקומיי�
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דימונה , אשקלו�, מרחבי�(סי� הנותרי� "ההכשרות המקומיות נערכו בנפרד בכל אחד מארבעת המתנ

).  שעות66� ל45הכול בי�  ס�( שעות כל אחד 3ני  מפגשי� ב22� ל15התוכניות המקומיות כללו בי� ). ואשדוד

. וכ� היו הבדלי� מסוימי� בתכני� שנלמדו, סי�"היק� ההכשרות המקומיות לא היה אחיד בכל המתנ

ס הראשו� החל ביוני "ההכשרה במתנ(סי� ונמשכו כחצי שנה "ההכשרות בוצעו במקביל בארבעת המתנ

כולל אחד עשר בוגרי� ( איש 102כול החלו את ההכשרה ס� ה). 2004 והאחרונה הסתיימה בינואר 2003

  . איש95וסיימו אותה ) מההכשרה האזורית

 השלב האחרו� בתוכנית היה שלב ההתנסות של הבוגרי� בביצוע .ביצוע פרויקטי
 על ידי הבוגרי
 .ד

ו� מהל� זה התחיל ע� סי. סי�"בליווי המקצועי של חברת המתנ, סי�"פרויקטי� בשטח בכל אחד מהמתנ

 . שלב זה אמור להמש� לתקופה בלתי מוגבלת. ההכשרה המקומית ונמש� עד מועד כתיבת הדוח
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  על פיתוח מנהיגות קשישי�ספרותסקירת 

 

תו� התמקדות באיתור ניסיונות , במסגרת הערכתה של התוכנית הוחלט לבחו� את הספרות המקצועית בנושא

 . הערכת�קיימי� לפיתוח תוכניות דומות ובבחינת דרכי� ל

 

רוב . מבדיקת הספרות המקצועית עלה כי בנושא של מנהיגות קשישי� קיי� מעט ידע תאורטי ואמפירי

 . המאמרי� שנמצאו עסקו בהערכת תוכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות של קשישי�

 

בחינת הגישות הקיימות בתחו� מנהיגות קשישי� ולמידה : הסקירה מתמקדת בשני היבטי� עיקריי�

 .מדר� ביצוע� ומאופ� הערכת�, ות ההכשרה הקיימות בתחו� פיתוח מנהיגות קשישי�מתוכני

 

 
 סוגיות בנושא מנהיגות קשישי

יש חוקרי� המדגישי� את תרומתה של . רוב המאמרי� מייחסי� חשיבות לפיתוח מנהיגות בקרב קשישי�

 .ויש המתמקדי� בתרומתה לרווחת הפרט המתנדב, המנהיגות לחברה ולקהילה

 

 .מהספרות עולות שלוש גישות הרואות את התרומה של פיתוח מנהיגות קשישי� לקהילה

במיוחד , שול� וגלבריית טועני� כי הגידול במספר הקשישי� והשינויי� המתרחשי� בהרכב האוכלוסייה �

). Schultz and Galbraith, 1993(הגביר את החשיבות של נושא מנהיגות קשישי� , בקהילות הכפריות

 האוכלוסייה הצעירה עוזבת אזורי� אלה ובעקבות זאת מועברי� תפקידי� שוני� של מנהיגות לדעת�

שיש לה יכולת ועניי� , לאוכלוסייה המבוגרת, ת בוועדי� וכהונה במשרות נבחרות שונותכגו� חבר�, בקהילה

והכוח , להטועני� המחברי� כי כיו� השתנו דפוסי המנהיגות בקהי, בנוס� לכ�. במילוי תפקידי� אלה

 המנהיג המחפש להתנדב לתפקיד ספציפי או –ובעקבות זאת מתפתח טיפוס אחר של מנהיג , בקהילה מבוזר

 .בטיפוס מנהיגות חדש זה תפקיד המנהיג זמני ומכ�ו� למטרה מוגדרת. למשימה מסוימת

 

ת על ידי גישה אחרת המצדיקה פיתוח מנהיגות בגיל המבוגר על רקע הזדקנותה של האוכלוסייה מוצג �

. במאמר� העוסק בפיתוח אקדמיה למנהיגות של ִסנג�ר באוקלהומה, )Baker et al., 2001(בייקר ואחרי� 

מאחר שתוכניות . ה� טועני� כי כיו� לקשישי� יש תפקיד חשוב במאבק הפוליטי להקצאת משאבי�

די שיוכלו לקד� טוב כ, חשוב שלקשישי� יהיה ידע בנושא זה, לקשישי� פחות אטרקטיביות לפוליטיקאי�

חשוב להכשיר את הקשישי� להתמודדות טובה יותר ע� , לדעת החוקרי�. יותר את האינטרסי� שלה�

 .משימה זו

 

גישה שלישית לפיתוח מנהיגות של קשישי� מתמקדת בפיתוח יכולת� של הקשישי� לנהל שירותי� עבור  �

 ,Cusack(קשישי� המבקרי� במועדוני� קיוזאק בדקה את נושא פיתוח מנהיגות בקרב אוכלוסיית . עצמ�

הקשישי� יכולי� ומסוגלי� לקבל על עצמ� יותר אחריות בפיתוח� , לדעתה). 1993 ,1991 ,1994

תוכניות אלה נועדו לחזק את יכולת המנהיגות של . ובהפעלת� של תוכניות בתו� המועדוני� ובקהילה

 . אחרי� למלא תפקידי� מסוג זהמתנדבי� שממלאי� היו� תפקידי מנהיגות ולספק הזדמנות ל

 

יש המדגישי� את , בצד חוקרי� המתמקדי� בראיית מנהיגות קשישי� כתופעה בעלת תרומה חברתית

ינוב בוח� את תופעת המנהיגות בקרב אנשי המקצוע כחלק �טקוב'צ. תרומתה של פעילות זו לפרט ולאיכות חייו

על מנהיגות בקרב בעלי פרופסיה בישראל הוא במחקרו ). Chetkow-Yanoov, 1995(מהזדקנות מוצלחת 
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מציי� שהזדקנות� של אנשי מקצוע שהמשיכו להיות מעורבי� ומנהיגי� ג� אחרי גיל הפרישה הייתה מוצלחת 

. לבעלי פרופסיה יש נכונות ויכולת למלא תפקידי� מובילי� בתחו� מקצוע� ג� אחרי פרישת�, לטענתו. יותר

 .יקדמו תהלי� זהלפיכ� יש מקו� לפתח תוכניות ש

 

חוקרי� אלו מצביעי� על מנהיגות כדר� . סוגיית ַרווחת הפרט כשיקול מוזכרת ג� אצל חוקרי� נוספי�

המאפשרת לה� להישאר פעילי� ולהרגיש מועילי� , כלכלית של הזקני��לקידו� עצמאות� החברתית

 ).Epstein et al., 2000; Cusack and Thompson, 1992(ותורמי� 

 

מתייחסי� חלק מהחוקרי� לקושי , שיבות המוצגת בספרות לנושא של פיתוח מנהיגות קשישי�בצד הח

החוקרי� מצייני� שטר� פותחה מערכת מושגית מתאימה . בניתוחו ובהבנתו של נושא המנהיגות בגיל המבוגר

גלברייט ) Schultz and Galbraith, 1993; Cusack and Thompson, 1993(לבחינת נושא מנהיגות קשישי� 

ה� סוברי� כי . ושול� ניסו לבחו� את נושא מנהיגות קשישי� מתו� הספרות הקיימת בנושא מנהיגות בכלל

שכ� לדעת� טר� נערכה אינטגרציה בי� ספרות זו לבי� נושא ; קשה להיעזר בספרות הרבה בנושא מנהיגות

גות קשישי� באמצעות האוכלוסייה הקשישה וטר� פותחה מערכת מושגית מתאימה לבחינת נושא מנהי

ה� טועני� כי יש מעט מחקרי� העוסקי� בניתוח תפקידי מנהיגות ,  כמו כ�.מושגי� כלליי� בנושא המנהיגות

 .של קשישי�

 

. שול� וגלבריית מתייחסי� במאמר� להעדר ספרות בנושא מנהיגות ג� כאשר בוחני� אותה מהיבט ההתנדבות

נבחנה על יד� ג� הספרות , מבוצעי� על בסיס התנדבותימאחר שחלק מתפקידי המנהיגות של הקשישי� 

לא נעשה עדיי� , א� שהספרות בנושא ההתנדבות ענפה, לדעת�. בנושא של מנהיגות בהקשר של התנדבות

א� קשה להחיל , יש ממצאי� רבי� בנושא התנדבות קשישי�, לטענת�. הקישור בי� מנהיגות להתנדבות

, ב החוקרי� תמימי דעי� שפיתוח מנהיגות קשישי� היא תופעה חדשהרו. ממצאי� אלה על מנהיגות קשישי�

 . ולכ� טר� פותחה מערכת מושגית מתאימה להגדרתה

 

מנהיגות בגיל השלישי . בחלק מהמאמרי� יש ניסיונות ראשוני� לאפיי� את תופעת המנהיגות בקרב הקשישי�

 Galbraith and(לבריית ושול�  גועל ידי, )Chetkow-Yanoov, 1995(ינוב �טקוב'נבחנה על ידי צ

Shultz, 1993( לדעת שול� . הפעילות וההמשכיות, ההתנתקות: מנקודת המבט של תאוריות התפקידי� בזקנה

תאוריית . וגלבריית שתי התאוריות הראשונות אינ� מתאימות לניתוח תפקידי המנהיגות בגיל השלישי

. חר שהיא מניחה הימנעות מפעילות בגיל מבוגרמא, ההתנתקות אינה מתאימה מעצ� טבעה לחקר המנהיגות

, כדי לפצות על אובד� פעילויות קיימות, המדגישה את הצור� במעורבות בפעילויות חדשות, תאוריית הפעילות

מאחר שהיא מתמקדת במעורבות בתפקידי� חברתיי� ולא פורמליי� ולא בתפקידי מנהיגות , אינה מתאימה

  .פורמליי�

 

, תאוריה זו. יית ההמשכיות היא היחידה המתאימה לתיאור סוגיית המנהיגות בזקנהלדעת החוקרי� תאור

. אינה מניחה כי יש צור� בתפקידי� חדשי� במקו� אלו שאובדי� ע� ההזדקנות, בשונה מתאוריית הפעיל�ת

, יקנהכלומר המנהיגות הייתה חלק מחייו של הפרט לפני הז, מנהיג קשיש הוא מנהיג שהזדק�, לפי תאוריה זו

וה� יכולי� לשמש , קשישי� יכולי� להישאר פעילי� ג� בזקנת�, לפי התאוריה. והוא ממשי� בה ג� בזיקנתו

בצד . מאחר שפעילויות אלה היו חלק חשוב מחייה� לפני פרישת� או אחריה, מנהיגי� ומתנדבי� בקהילה

החוקרי� כי סוגיית הפיכת� של סוברי� , הניסיו� להתאי� את תאוריית ההמשכיות לתפקידי מנהיגות בזיקנה

 .קשישי� למנהיגי� בקהילה ואופ� שמירת� על תפקידי� אלה עומדת בעינה
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היא דר� נוספת להסבר תופעת המנהיגות , המוצגת על ידי קיוזאק ותומפסו�, תאוריית הצרכי� של מקלוסקי

,  פיתוח המשאב האנושיהנשענת על הגישה של, תאוריה זו ).Cusack and Thompson, 1993(בקרב קשישי� 

הקשורי� ישירות לאובד� הכוח בגיל , צורכי התמודדות. 1: מזהה חמישה צרכי� עיקריי� בגיל המבוגר וה�

שמתבטאי� במעורבות בפעילות של בילוי , צרכי� לביטוי עצמי. 2; תעסוקה ובריאות, ִזקנה עקב אובד� הכנסה

צור� המאפשר לנצל את המשאב , יוני ותור� לקהילההמשק� את הצור� להרגיש ח, הצור� לתרו�. 3; ופנאי

ולכ� זקוקי� יותר , הצור� להשפיע קשור לכ� שקשישי� מאבדי� את מעמד� החברתי. 4; של גמלאי�

שהוא הצור� להיות , צור� בהתעל�ת. 5; להיעשות לבעלי השפעה בתחומי� הנוגעי� לה� וג� בתחומי� אחרי�

הצור� של הקשישי� לתרו� , לפי תאוריה זו. בר לאינטרסי� האישיי�מעורב בפעילות לטובת הכלל שהיא מע

ולהשפיע הוא שמסביר מדוע ה� מקבלי� על עצמ� תפקידי מנהיגות ומדוע חשוב לפתח הכשרה לפיתוח 

 . מנהיגות בגיל המבוגר

 

חקר קיי� מ, המציגות תפיסות שונות לגבי ההצדקה לקידו� נושא של מנהיגות קשישי�, בצד תאוריות אלה

 ,Chetkow-Yanoov(ינוב �טקוב'צ. אחד שבח� אמפירית את דפוסי המנהיגות בקרב קשישי�

�ביו, מחנכי�, אנשי חינו�, אחיות, עובדי� סוציאליי�(במחקרו בקרב בעלי פרופסיה בישראל , )1995 ;1985

 פעילי� בח� את מאפייניה� של מי שממשיכי� להישאר) פוליטיקאי� ופקידי� בכירי�, אמני�, כימאי�

במסגרת המחקר מוצגת הגדרה . לעומת מי שאינ� ממשיכי� לעשות זאת, בתחו� המקצועי ג� לאחר פרישת�

 .של מנהיגות בגיל השלישי וטיפולוגיה של דפוסי מנהיגות בגיל השלישי

 

מעורבות רבה . 1: ינוב מגדיר התנהגות של מנהיג על בסיס הדיווח של הפרט בארבעה נושאי��טקוב'צ

ארגו� , להיות יושב ראש(ביצוע תכו� של משימות ושל תפקידי מנהיגות . 2; י� ציבוריי� והתנדבותיי�בארגונ

קבלת הכרה . 4; שימוש רב באמצעי תקשורת שוני� .3; )משמש כנציג רשמי של הארגו�, תמיכה כספית

ת המנהיגות של כל על בסיס ארבעת קריטריוני� אלה חושב ציו� כולל של רמ. ציבורית כלשהי במעמדו כמנהיג

מנהיגי� ברמה נמוכה , מנהיגי��כאלה שלא: באמצעות ציו� זה הבחי� החוקר בי� שלושה טיפוסי�. נחקר

 . ומנהיגי� ברמה גבוהה

 

, מצב משפחתי, מבחינת מגדר, ינוב עלה כי אי� הבדלי� בי� מנהיגי� ללא מנהיגי��טקוב'מהמחקר של צ

נמצא כי בעלי רמת מנהיגות , לעומת זאת. ומוצא) ולה או יישוב קט�עיר גד(מקו� מגורי� , הישגי� לימודיי�

כמו כ� . התכוננו יותר לפרישה והיו מרוצי� יותר מהקריירה שלה� טר� פרישת�, גבוהה היו אופטימיי� יותר

כמחצית� , נמצא כי חלק ניכר מבעלי רמה גבוהה של מנהיגות אחרי הפרישה פעלו כמנהיגי� ג� לפני פרישת�

זה היה נפו� יותר במקצועות העוסקי� בסיוע מאשר במקצועות . 44 ועד 30תפקידי מנהיגות החל מגיל היו ב

 . היצירתיי� ובתפקידי� מנהליי� בשירות הציבורי

 

 :ינוב טיפולוגיה של ארבעה סוגי מנהיגי� בגיל השלישי�טקוב'מציג צ, על בסיס ממצאי המחקר

שימשו ,  אנשי� שהראו מעורבות ויוזמה–) individually active person (אנשי
 פעילי
 ברמה פרטנית

ה� דיווחו על עיסוק , למשל). ולא מנהיגי� במוב� המקובל של המילה(דוגמה אישית כאנשי� הנהני� להזדק� 

חיפשו גירויי� , הרצו ושימשו כמומחי� בתחומ�, על קריאת ספרי� ועיתוני� רבי�, רב בלמידה ובתחביבי�

 .הנו משימוש במיומנויות שלה�אינטלקטואליי� ונ

השתתפו בפעילות , אירחו רבות,  אנשי� שביקרו חברי�–) socially active person (אנשי
 פעילי
 חברתית

עזרו בארגו� אירועי� גדולי� וראו את העזרה לזולת , עזרו לשכני�, פורמליי��העריכו קשרי� לא, מועדו�

 . בעדיפות גבוהה
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בעיקר של ארגוני� ( השתתפו בישיבות של ארגוני� –) organizational leaders (מנהיגי
 ארגוניי

מילאו תפקידי מנהיגות מיוחדי� בארגו� , סייעו בגיוס כספי�, שימשו בוועדות ובגו� מנהל, )התנדבותיי�

 .והיו מעורבי� ביחסי ציבור, יוזמו פעילויות) נשיאות ומזכירות(


שימשו , היו מעורבי� בקבוצות מחאה,  היו פעילי� פוליטית–) community leaders (מנהיגי
 קהילתיי

נהנו להשפיע על אחרי� וזכו להכרה , הוזכרו בתקשורת, דבריה� פורסמו, הופיעו בטלוויזיה, בוועדות ציבוריות

 . ציבורית על היות� מנהיגי�

 

תר מסוג אחד מי שהתאימו ליו. הממצאי� מראי� כי ארבעה טיפוסי מנהיגות אלה נמצאו בכל המקצועות

ינוב מצביע על מגמת המשכיות בעיסוק בתפקידי מנהיגות ג� אחרי �טקוב'צ. הוגדרו כמנהיגי� ברמה גבוהה

פיתוח המנהיגות . הפרישה וטוע� כי חשוב להשקיע בפיתוח כישורי� אלה כחלק מההיערכות לקראת הפרישה

 .ע ג� על המדיניות החברתית כלפי הזק�לשיפור תדמיתו של הקשיש בחברה וישפי, לדעתו, בגיל המבוגר יתרו�

 

דר� נוספת שבה מטופלת סוגיית המנהיגות של קשישי� בספרות היא בחינת מאפייניה� הייחודיי� של תפקידי 

קיימי� מספר מאפייני� ) Cusack and Thompson, 1993(לדברי קיוזאק ותומפסו� . מנהיגות בגיל השלישי

. 3; אכפתיות אמיתית כלפי הזולת. 2;  חיי� עשיר ומגוו��ניסיו. 1:  ה�המייחדי� מנהיגות בגיל המבוגר ואלו

הזמ� והחופש (חופש בחירה . 4; )בבילוי ופנאי, בהכרה, הצור� במעורבות( הנובעי� מפרישה �צרכי� ייחודיי

 ולהרגיש שווי�, הצור� להשפיע בתוכניות שבה� ה� מעורבי�(העניי� בכוח ובשליטה . 5; )לבחור במה לעסוק

 ). לאלה המנהלי� אות�

 

דפוס , לטענת�. טועני� החוקרי� כי יש לבחו� את דפוס המנהיגות המתאי� לקשישי�, על רקע מאפייני� אלו

משו� שבדפוס זה המנהיג הוא זה שמחליט על הפעולות שיש לבצע , המנהיג הסמכותי אינו מתאי� לקשישי�

מאחר שהגמלאי� . שוי לפגוע באוטונומיה של הפרטדבר שע; ועל דר� ביצוע� וא� כופה את דעתו על אחרי�

הדפוס המתאי� לה� הוא שילוב בי� דפוס , פגיעי� יותר בכל הקשור לביטחונ� העצמי ולהערכת� העצמית

בדפוס ). servant leadership(לבי� דפוס המנהיגות של שירות ) shared leadership(המנהיגות המשתפת 

כ� האחריות למנהיגות מתחלקת בי� החברי� ; ולתו של כל חבר לתרו�המנהיג מכיר ביכ, המנהיג המַשת�

המנהיג מוודא שצורכי האחרי� יימצאו , בדפוס המנהיג המשרת. בקבוצה וה� משתתפי� בקבלת ההחלטות

אלא הוא קשוב לצורכי חברי הקבוצה , הוא אינו משתמש בקבוצה לקידו� מטרותיו האישיות. בעדיפות עליונה

יאפשר להתייחס בכבוד , של שירות ומנהיגות משתפת, ילוב שני דפוסי המנהיגות שלעילש. ולרצונותיה�

 ויספק את הצור� שלה� במידה של השפעה ומעורבות בתהלי� – כאל אנשי� אוטונומיי� –לזקני� בקבוצה 

דפוס מנהיגות שבו החברי� בקבוצה משתתפי� . �קבלת ההחלטות בקבוצה או בארגו� שאליו ה� משתייכי

 .בלת החלטות הוא דפוס מקובל בארגוני התנדבותבק

 

 ,Cusack(קיוזאק . סוגיית מנהיגות קשישי� נידונה בספרות ג� מנקודת מבט של תרבות ארגונית

, לדעתה. בוחנת את השלכותיה של התרבות הארגונית על המנהיגות במועדוני� לקשישי� בקנדה) 1994

, כגו� סביבה פיזית(הביטויי� הגלויי� . 1: שלוש רמותהמתבטאת ב, המנהיגות תלויה בתרבות הארגונית

הערכי� והתפיסות המתבטאי� ביחסי הגומלי� בי� הקשישי� לבי� אנשי . 2; של המועדו�) חוקי� ומדיניות

, ליכולת�, לפרישה, הגישות להזדקנות(הנחות ותפיסות יסוד העומדות בתשתית הארגו� . 3; המקצוע במועדו�

מצביעה החוקרת על מספר תפיסות , לגבי הרמה השלישית). לכוח� ולמנהיגות�, לצורכיה� של הקשישי�

ההנחה שהפרישה היא הזמ� : בתרבות הארגונית שמעכבות את המשתתפי� לקבל על עצמ� תפקידי מנהיגות

אבל לא רצו� לאתגרי� ולפיתוח , לקשישי� יש צור� לשרת; לתת לאנשי� אחרי� לבצע את העבודה

מנהיגות כרוכה ; שהוא דבר מרכזי לתפקיד מנהיגות,  בכוח� רוב הקשישי� אינ� מעונייני;הפוטנציאל האישי

לדברי החוקרת נית� להתגבר על קשיי� אלו . דבר שקשישי� מעטי� יכולי� או מעונייני� בו, בקבלת אחריות
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 מרכזי במחקר נמצא כי ההכשרה מילאה תפקיד. באמצעות הכשרה ובאמצעות יצירת אווירה תומכת ומעודדת

 . בסיוע לקשישי� בפיתוח ביטחו� ומיומנויות שאפשרו לה� לקבל על עצמ� תפקידי מנהיגות במועדו�

 

חלק ניכר מהספרות בתחו� מנהיגות קשישי� עוסקת בהערכת תוכניות להכשרה ולפיתוח מנהיגות בקרב 

 . עולי� מהערכת�בחלק השני של הסקירה יוצגו הגישות והמאפייני� של התוכניות וממצאי� ש. קשישי�

 


  תוכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות קשישי

 

: בסקירת הספרות נמצאו שבעה מחקרי� העוסקי� בהערכת תוכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות של קשישי�

 Cusack, 1991; Cusack(ארבעה מחקרי� נערכו במסגרת שלושה מועדוני קשישי� בקנדה 

and Thompson, 1992 (ב"ואחד במועדו� בארה) Grasso and Haber, 1995( ; שלושה מחקרי� אחרי�

 ;Epstein et al., 2000 (להכשרהב במסגרת מכוני� מיוחדי� "עוסקי� בתוכניות הכשרה שבוצעו בארה

Baker et al., 2001; Schultz and Galbraith, 1993( ;מחקר אחד עוסק בתוכנית שבוצעה באוניברסיטת בר�

 ). Neikrug,1998(איל� 

 

, בהיקפ�, בדר� גיוס המשתתפי�, יות המוצגות בספרות נבדלות זו מזו במאפייני אוכלוסיית היעדהתוכנ

 :להל� הבדלי� בולטי� שעלו מסקירת הספרות. בתכני� ובשיטות הלימוד

 

כגו� התוכנית המיועדת למבקרי� ,  יש תוכניות המיועדות לאוכלוסייה של מסגרת ספציפית.אוכלוסיית היעד

כגו� , ויש תוכניות המיועדות לקהל הרחב, )Cusack, 1991; Grasso and Haber, 1995(י� במועדוני קשיש

ותוכנית אוקלהומה לפיתוח , )Neikrug, 1998(איל� �התוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית באוניברסיטת בר

 ). Baker et al., 2001(מנהיגות מסנגרת לקשישי� 

 


, הפנייה הייתה לחברי מועדו� ספציפי,  מנהיגות במסגרת המועדו� בתוכניות שנועדו לפיתוח.גיוס המשתתפי

 Cusack and(או למספר מועדוני� ) Cusack, 1991; Grasso and Haber, 1995(שבו התקיימה ההכשרה 

Thompson, 1992 .(ולפיכ� פנו לקהל , נועדו להכשרה של סנגור, כגו� תוכנית אוקלהומה, תוכניות אחרות

–אוכלוסיית היעד הייתה רחבה יותר , יורק�ג� בתוכנית שיושמה בניו. ק לגמלאי�כאמור לא ר, הרחב

מטרת� של המארגני� בתוכנית הייתה לגייס משתתפי� שישקפו את מגוו� . כמאתיי� קבוצות גמלאי� בעיר

 ). Epstein et al., 2000(יורק �הקבוצות האתניות והדתיות ואת הארגוני� שבעיר ניו

 

תוכנית , להוציא תוכנית אחת, נמצא כי רוב התוכניות נועדו רק לאוכלוסיית הקשישי� .גיל האוכלוסייה

בתוכניות המיועדות לקשישי� בלבד הגיל הממוצע הוא . 70�27 בני –אוקלהומה שנועדה לטווח גילי� רחב 

, �שיועדה לא רק לקשישי, בתוכנית אוקלהומה). Cusack, 1991; Cusack and Thompson, 1992 (66לרוב 

 ).Baker et al., 2001 (55�40רוב המשתתפי� היו בני 

 


נמצא כי המשתתפי� בתוכניות השונות ה� בעיקר , כלכלי�מבחינת המצב הסוציו. 1 .אפיוני המשתתפי

כלכלי �נועדה מראש לזקני� מרקע חברתי, המופיעה בספרות, תוכנית הכשרה אחת. מהמעמד הבינוני ומעלה

נמצא כי יש תוכניות שבה� הייתה חלוקה שווה בי� גברי� , מבחינת מגדר. Grasso and Haber, 1995( ;2(נמו� 

 ,Grasso and Haber(שבה� היה שיעור גבוה יותר של נשי� , לעומת אחרות, )Baker et al., 2001(לנשי� 

1995; Cusack, 1994 ( או של גברי�)Schultz and Galbraith, 1993( ;3 . הוא הבדל נוס� בי� התוכניות
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בתוכניות השתתפו בדר� כלל ג� מי שהיו בעלי רקע בתפקידי . בניסיונ� של המשתתפי� בתחו� המנהיגות

 ;Cusack, 1991(ע� זאת לרוב המשתתפי� היה ניסיו� קוד� במנהיגות . מנהיגות וג� מי שחסרו רקע כזה

Cusack and Thompson, 1992 .(רקע משמעותי ומוצלח לרוב הסטודנטי� היה, לדוגמה, בתוכנית בר איל� 

 המשתתפי� היו בעלי 18 מתו� 13, ובתוכנית במועדו� בקנדה) Neikrug, 1998(במנהיגות בעול� העבודה 

בספרות מוצגת תוכנית הכשרה אחת שנועדה רק לזקני� שלא מילאו בעבר תפקידי . ניסיו� בתפקיד מנהיגות

 ). Grasso and Haber, 1995(מנהיגות 

 

במחקר , למשל, כ�.  המחקרי� מראי� כי הסיבות שהמשתתפי� ציינו היו מגוונות.וכניתמניעי ההצטרפות לת

רצו� להרגיש בטוח : "כגו�, ציינו המשתתפי� סיבות) Shultz and Galbraith, 1993(של שול� וגלבריית 

ישה משהו שבעל וא, להעביר את הזמ�, לפעול למע� הזקני�, להעשיר את החיי� האישי�, בתפקידי מנהיגות

במחקר זה נמצא ג� שהשתתפות ". וזה פשוט נשמע מעניי�, חשבתי שאוכל ללמוד משהו, יכולי� לעשות יחדיו

אחד המשתתפי� טע� שזו הייתה דר� מצוינת עבורו , לדוגמה. בתוכנית הייתה תגובה לשינויי� שחלו ע� הגיל

וזאק ושל קיוזאק ותומפסו� במחקרי� של קי. להסתגל לפרישה ויכלה לפתוח עבורו דלתות לאחר הפרישה

)Cusack, 1994(; )Cusack and Thompson, 1999 ( נמצא שהמניע להצטרפות היה הרצו� בקשר חברתי ולא

היה חשוב שיכירו , ע� זאת, למשתתפי�(בהכרה או בסטטוס , הרצו� למצוא תחלי� לעבודה או הצור� בכוח

� יכולי� לתרו� ומעונייני� להיות מעורבי� התחושה של המשתתפי� הייתה כי ה). בעבודת� ההתנדבותית

ואנחנו נהני� , יש לנו רעיונות, כיוו� שאכפת לנו מאחרי�, נהיינו מעורבי�, הזדמנות לביטוי עצמי"ותורמי� 

אנחנו , אנחנו רוצי� אתגר, שביעות רצו� נובעת מכ� שגורמי� לדברי� לקרות, לראות אות� יוצאי� לפועל

 ".רוצי� להישאר מעורבי� ולהשתמש בניסיו� שלנו ובכשרו� שלנו, ראש בריארוצי� לשמור על גירויי� ו

 

 תוכנית בר –הש!נ�ת בי� התוכניות גדולה מאוד ,  מבחינת היק� השעות.תוכ� והיק� תוכניות ההכשרה

התוכניות להכשרת מנהיגות במועדוני קשישי� ;  שעות160�אוקלהומה כוללת כ;  שעות600�משתרעת על כאיל�

 .  שעות50� ו25, 8 –נות מגוו

 

 : נית� למיי� אות� לשלושה סוגי�, מבחינת התכני� הנלמדי� בתוכניות אלה

העוסקת בעיקר בנושאי� כלליי� בִזקנה , איל��כגו� תוכנית בר, תוכניות שעוסקות בעיקר בנושאי� כלליי� �

 . ובנושאי� במדעי החברה

, למשל, כ�. תוכניות לפיתוח מנהיגות במועדוני�תוכניות המדגישות פיתוח מיומנויות שמאפיינות את ה �

כותרות המפגשי� היו ) Cusack, 1991(שמוצגת במאמרה של קיוזאק , "השתתפות ע� ביטחו�"בתוכנית 

למידה ; סגנו� המנהיגות של�; מנהיגות; מצליח וע� ביטחו�, להפו� לאד� מאושר; בניית ביטחו�: כדלקמ�

דינמיקה ; אמנות ההקשבה; הקשבה; תקשורת; זוק יכולת הלמידההגמשת שרירי הזיכרו� וחי; וזיכרו�

טיפול ; תפקידי מנהיגות; התמודדות ע� בעיות בקבוצה; פתרו� בעיות; כיצד עובדות קבוצות; קבוצתית

; התפקיד של הומור ומשחק בקבוצה של�; הומור; בניית ביטחו�; להרגיש טוב, להיראות טוב; עצמי

ניהול ; הנעה; מה זה מתנדב; מה אתה רוצה לעשות ע� חיי�; ניהול זמ�; תיתיצירת אווירה ידידו; אירוח

 .מתנדבי�

: תוכנית אוקלהומה מתמקדת בשני נושאי�, למשל, כ�. תוכניות המשלבות תחומי ידע כללי ע� מיומנויות �

: לקמ�כותרות המפגשי� של תוכנית זו ה� כד. נושאי� הקשורי� לִזקנה ונושאי� הקשורי� לכישורי ִסנג�ר

; התארגנות לשינוי חברתי; חקיקה;  ראיית התמונה הכוללת�סוגיות בחברה ;  למה אנחנו פה�ההתחלה 

שונות בהזדקנות ; קבלת החלטות ואתיקה, טיפול; טיפול ממוש�; בריאות איכות חיי� בזיקנה

 מה� מתו� רשימת הנושאי� בולטת העובדה כי בחלק. חיבור הנושאי� יחד; טיפול בית; באוקלהומה



 

9

מתייחסי� ספציפית למצב הקיי� באוקלהומה כדי לספק ללומדי� ידע על המצב הקיי� בתחו� זה במדינה 

 . שלה�

 

נבדק הא� תוכני הלימוד בתוכנית לפיתוח ) Cusack and Thompson, 1992(במחקר של קיוזאק ותומפסו� 

החוקרי� הציגו . בגילי� אחרי�מנהיגות בגיל השלישי צריכי� להיות שוני� מהתכני� בתוכנית למשתתפי� 

מיומנויות "ה� מצאו כי בתוכניות לגיל השלישי יש להדגיש . שאלה זו בפני גמלאי� ואנשי מקצוע בקנדה

פתרו� בעיות והבנת הצרכי� , קבלת החלטות בקבוצה, )הקשבה והחדרת מוטיבציה, כמו" (עבודה ע� אנשי�

מדגישי� ג� את הצור� בתוכני ) Schultz and Galbraith, 1993(שול� וגלבריית . של אוכלוסיית הגמלאי�

 .ובמיוחד את הצור� בנושאי� הקשורי� בהבנה של הקהילה ומודעות לצרכיה, לימוד מיוחדי�

 

לדברי . חלק מהמחקרי� מצביעי� על הצור� להתאי� את דרכי הלימוד לצורכיה של האוכלוסייה הקשישה

, בהסתמ� על שיחות ע� גמלאי� ואנשי מקצוע בקנדה) Cusack and Thompson, 1992(קיוזאק ותומפסו� 

יש לשלב את הניסיו� , לדעת�. ההבדל בהכשרת זקני� צרי� להתבטא פחות בתכני� ויותר בשיטת הלימוד

אנשי מקצוע בשטח טענו שיש לעבוד ע� הקשישי� בקצב . הקוד� של הלומדי� ולהכיר בניסיו� החיי� שלה�

ולעשות התאמות טכניות כגו� , לעודד ולהסתייע יותר בדיוני� קבוצתיי�, למודלאפשר יותר זמ� ל, אטי יותר

) Schultz and Galbraith, 1993(' ג� לדעת שול� וגלבריית. ויזואליי��שימוש במיקרופו� ובאמצעי� אודיו

ת לכ� יש צור� בהתנסו. תוכניות ההכשרה לקשישי� צריכות להיות מבוססות על גישות התנסותיות ופרקטיות

 בדרכי לימוד שמספקות למשתתפי� הזדמנות ליישו� –בסימולציות , במשחק תפקידי�, בקבוצות קטנות

 .בהקשר של ניסיונ� האישי

 

שיטת , לדעתו. תומ� בהתאמתה של שיטת הלימוד לצורכיה� של הגמלאי�) Neikrug, 1998(ג� נייקרוג 

ית שמטרתה לסייע לבוגריה לקבל על עצמ� הלימוד המסורתית שבה התלמידי� פסיביי� אינה מתאימה לתוכנ

לדעתו יש . תוכנית הכשרה מסוג זה כופה פסיביות ולכ� מחלישה את יכולת� לפעול בעתיד. תפקידי מנהיגות

מדובר , יתרה מזאת. צור� בפיתוח תוכנית שבה יש אחריות משותפת של המנחה והמשתתפי� בקביעת תכני�

יש לבחור בשיטת , לדעתו. התייחס אליו כחסר ידע בתחו� המנהיגותבקהל יעד בעל ניסיו� קוד� שלא נית� ל

כ� שהמנחה יהווה יותר משאב של ידע ולא סמכות של ; לימוד שבמרכזה שבירת המחיצות בי� מורה לתלמיד

, בנוס� לכ�. מגישה זו נגזרות שיטות לימוד כגו� שימוש רב בדיאלוג ושילוב ניסיו� חיי� של המשתתפי�. ידע

 . ג� עבודת שדה, מלבד שיעורי� אקדמיי� וסמינרי� אינטראקטיביי�, ית זויש בתוכנ

 

הצעות לשיטות לימוד ולתוכני לימוד בתוכניות הכשרה למנהיגות קשישי� נית� למצוא ג� בספרי הדרכה 

 ).Shultz and Olson, 1991; Thompson and Cusack, 1991(בנושא 

 

 :התרומות העיקריות מפורטות להל�.  תרומותמהמחקרי� עולה כי לתוכניות אלה היו מספר

 Schultz and( שול� וגלבריית .חל שינוי במיומנויות המנהיגות של המשתתפי
 בתוכניות ההכשרה �

Galbraith,1993 ( מצאו שהיכולת לנתח בעיות הייתה המיומנות שצוינה בשכיחות הגבוהה ביותר על ידי

יכולת :  נוספות שהמשתתפי� ציינו שרכשו בתוכנית ה�מיומנויות. המשתתפי� כמיומנות שחל בה שיפור

שימוש בדרכי� דמוקרטיות לניהול ישיבות ויכולת , למידה של תהלי� קבוצתי, עבודה קבוצתית, תקשורת

 ,Cusack and Thompson(ושל קיוזאק ותומפסו� ) Cusack, 1991(במחקרי� של קיוזאק . לפתור בעיות

י� נמצא כי עיקר השיפור שעליו דיווחו המשתתפי� הוא במיומנויות על תוכניות הכשרה במועדונ) 1999

יכולת , כגו�, לא נמצאו הבדלי� מובהקי� במיומנויות אחרות. עבודה בקבוצה ונ!ח�ת בסיטואציה קבוצתית

 .יכולת מנהיגות כללית ויכולת לעורר באחרי� מוטיבציה, להשתת� בקבלת החלטות קבוצתיות
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 במחקרי� נמצא שתוכניות להכשרת .תחושת הביטחו� בסיטואציה קבוצתיתהגדלת הביטחו� העצמי ו �

 Cusack, 1994; Schultz and(קשישי� למנהיגות תורמות להגדלת הביטחו� העצמי 

Galbraith, 1993 ( ולתחושת הביטחו� בסיטואציה קבוצתית)Cusack, 1991 .( שני נושאי� אלה עמדו

) Cusack and Thompson, 1992(קיוזאק ותומפסו�  .במרכז ציפיותיה� של המשתתפי� מהתוכנית

סבורי� שעיקר תרומתה של תוכנית ההכשרה שבחנו הייתה בפיתוח רמת הביטחו� העצמי ולא בלימוד 

תפיסה זו באה לביטוי ג� באמירות של המשתתפי� שסברו שה� מנהיגי� אפקטיביי� לאחר . משהו חדש

 משתתפי� אלו טענו שקורס המנהיגות שבו השתתפו הביא ).Grasso and Haber, 1995(תוכנית ההכשרה 

 .א� לא היה לה� ביטוי קוד� לכ�, לידי ביטוי תכונות מנהיגות שהיו בה�

נמצא שלתוכנית ההכשרה היה תפקיד חשוב ) Cusack, 1994( במחקר של קיוזאק .חיזוק ההערכה העצמית �

לא נמצא , לעומת זאת, )Grasso and Haber, 1995(במחקר של גראסו והא#ר . בפיתוח ההערכה העצמית

, ע� זאת, במחקר זה נמצאה. שלתוכנית הייתה השפעה על מידת ההערכה העצמית של המשתתפי�

 הכוונה לאמונה של אד� ביכולתו לבצע – self efficacy(השפעתה של התוכנית על תחושת הח!לל�ת עצמית 

, וי רק חודש לאחר סיו� התוכנית ולא מיד ע� סיומההשינוי בא לידי ביט). פעולות המשפיעות על רווחתו

לבנות את ביטחונ� העצמי ולנסות ליזו� , שכ� למשתתפי� נדרש זמ� להביא לידי ביטוי את תכני הקורס

 ).Grasso and Haber, 1995(פעילויות 

 

גות הממצאי� ממחקרי ההערכה מראי� כי תוכניות ההכשרה תרמו להגדלת מאגר הקשישי� בתפקידי מנהי

מנהיגות רוב המחקרי� מראי� כי בעקבות התוכנית הקשישי� קיבלו על עצמ� יותר תפקידי . בקהילה

)Neikrug, 1998; Schultz and Galbraith, 1993; Epstein et al., 2000; Baker et al., 

2001; Garsso and Haber, 1995; Cusack, 1991, 1994 .(עלי מאחר שברוב התוכניות המשתתפי� היו ב

. מציגי� מחקרי� אלה גידול בהיק� הפעילות בהשוואה להיק� שהיה לפני התוכנית, רקע קוד� במנהיגות

קיי� מחקר אחד בלבד שמציג תוכנית הכשרה שנועדה לאנשי� ללא רקע קוד� בתפקידי מנהיגות ומרקע 

 על עצמ� תפקידי עשר המשתתפי� קיבלו�הממצאי� כא� מראי� כי שמונה מתו� שני�. אקונומי נמו��סוציו

 ). Garsso and Haber, 1995(מנהיגות חדשי� 

 

, בכלל זה במועדוני� לזק�, תפקידי המנהיגות שהקשישי� קיבלו על עצמ� כללו השתלבות בארגוני� קיימי�

במחקר ההערכה על תוכנית , לדוגמה. א� היו ג� גמלאי� שיזמו פרויקטי� משלה� מחו� לארגוני� קיימי�

יצירת ארגו� התנדבותי שמטרתו : הכוללת,  רשימה של פעילות מנהיגותית של המשתתפי�אוקלהומה מוצגת

ייסוד קבוצת התנדבות שסיפקה תמיכה ; לסייע לקשישי� בשירותי� בתחו� הראייה ובריאות השיניי�

עבודה ע� מרכז קהילתי מקומי ליצירת קבוצה של התעמלות במי� עבור ; למשפחותיה� של ילדי� אוטיסטי�

יצירת תוכנית ; שכנוע מנהל בית ספר לאפשר שימוש בכיתות מחשב בבית הספר עבור הקשישי�; שי�קשי

המתגוררי� באזור כפרי שאותה ה� הציגו בפני מחלקת , וידאו על בעיות תחבורה של מוגבלי� ושל קשישי�

עילות של הבוגרי� מתו� רשימה זו עולה כי לא כל הפ). Baker et al.,2001(התחבורה ומנהיגי ציבור אחרי� 

 . מכוונת לאוכלוסייה הקשישה

 

מחקרי ההערכה בחנו ג� הא� אנשי� שמקבלי� על עצמ� תפקידי מנהיגות לאחר ההכשרה שוני� 

במחקר של גלבריית ושול� נמצא כי בעלי רמת . במאפייניה� מאלו שלא נוטלי� על עצמ� תפקידי� אלה

ר אלה ברמת הכנסה נמוכה וכי נשי� נטו לקבל על עצמ� הכנסה גבוהה המשיכו יותר בתפקידי מנהיגות מאש

לעומת מחקר זה נמצא במחקר� של גראסו והא#ר ). Schultz and Galbraith, 1993(יותר תפקידי� מגברי� 

)Grasso and Haber, 1995 (שרמה סוציו�אקונומית נמוכה לא מונעת מהמשתתפי� לקבל על עצמ� תפקידי 
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�שנועדה לאנשי� חסרי רקע קוד� בתפקידי מנהיגות ומרקע סוציו, כנית הכשרהבמחקר� נבחנה תו. מנהיגות

 .ונמצא שרוב� קיבלו על עצמ� תפקידי מנהיגות לאחר סיו� התוכנית, אקונומי נמו�

 

הסקירה מראה כי קיימות סוגיות שונות בנושא מנהיגות קשישי� וכי יש מספר מצומצ� יחסית של , לסיכו�

התוכנית המוצגת במסגרת הערכה זו היא ניסיו� נוס� . ח מנהיגות קשישי� בקהילהתוכניות לקידו� ולפיתו

 . לפתח תוכנית הכשרה למנהיגות קשישי�
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  ומטרותיהערכההמער� ה

 

 מטרות ההערכה 

המוסד לביטוח לאומי יז� את הערכת התוכנית כדי ללוות את יישומה ולבחו� את המידה שבה מושגות 

 :יתה לבחו� שלוש סוגיות אלומטרת ההערכה הי. מטרותיה

1. 
: בי� היתר, המטרה הייתה לעקוב אחר המהלכי� השוני� ביישו� התוכנית. התוכנית בשטח אופ� יישו

ביצוע ההכשרה האזורית וההכשרות המקומיות והתארגנות , גיוס המשתתפי�, ס לתוכנית"הצטרפות המתנ

, תה לבחו� הא� התוכנית מיושמת לפי התכנו�כמו כ� המטרה היי. לביצוע פרויקטי� בשטח על ידי הבוגרי�

 .הא� חלו שינויי� ביישו� והא� יש קשיי� ביישו�

 המטרה הייתה לבחו� את מאפייני .מידת התאמתה של התוכנית לפיתוח מנהיגות של קשישי
 בקהילה .2

את שביעות רצונ� מתוכניות ההכשרה ואת נקודת המבט , הקשישי� שגויסו לתוכנית ואת ציפיותיה�

 . לה� לגבי ההיערכות לביצוע פרויקטי� בשטחש

 המטרה הייתה לבחו� בשני רבדי� את תרומות .התרומות של התוכנית ברמת המשתתפי
 וברמת הקהילה .3

המתייחס לשינויי� בכישורי� וביכולת של הקשישי� בהובלת תהליכי� , הרובד הפרטני: התוכנית

המתייחס להשלכות של התוכנית על ,  הקהילתיוהרובד; במיוחד בעקבות תוכניות ההכשרה, קהילתיי�

הפעילות בקהילה ותוצריה במוב� של יוזמות קהילתיות ומעורבות קשישי� בפעילות עבור� ועבור 

 . אוכלוסיות אחרות

 

 אוכלוסיית המחקר ומער� ההערכה 

ידע בכל אחד מהשלבי� נאס� מ.  חודשי� והיו בה ארבעה שלבי�24ההערכה ליוותה את הפרויקט במש� 

 : השלבי� ה� כדלקמ�). 1לוח (ממקומות שוני� תו� שימוש בכלי מחקרי שוני� שנבנו למטרה זו 

 המטרה הייתה לבחו� .גיוס המשתתפי
 וההכשרה האזורית, ס לתוכנית"הערכת תהלי� הצטרפות המתנ .1

המידע נאס� . את דר� יישו� התוכנית ולהערי� את תרומותיו של מהל� זה בעיני גורמי� שוני�

 .  בתחילת תוכנית ההכשרה–סי� ומהרכז המחוזי "מהמשתתפי� בשתי נקודות זמ� וממנהלי המתנ

המידע נאס� בסו� ההכשרות המקומיות . סי
 ושל ההכשרות המקומיות"הערכת גיוס הפעילי
 במתנ .2

כא� נבחנו . הרכזי� המקומיי� והרכז המחוזי, סי�"מנהלי המתנ, המשתתפי�: מארבעה מקורות מידע

 . תרומות ההכשרה ושביעות הרצו� ממנה, � של תהליכי גיוס הפעילי�היבטי

המידע נאס� באמצעות טופסי דיווח חודשיי� שמטרת� הייתה למפות את . הערכת פעילות הבוגרי
 בשטח .3

למהלכי� שבוצעו ולקשיי� , תו� התייחסות לתחומי הפעילות, הפעילויות המבוצעות על ידי הבוגרי�

 . שהתעוררו בביצוע

המידע נאס� באמצעות ראיונות מובני� למחצה ע� מדג� של . רכה כוללת של התוכנית על ידי הבוגרי
הע .4

המטרה הייתה ללמוד על תרומות התוכנית . בוגרי� מספר חודשי� אחרי סיו� ההכשרות המקומיות

 . מנקודת מבט� ולבחו� צרכי� לא מסופקי�
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 שאי
 הנבדקי
 והכלי
הנו, מקורות המידע,  שלבי
–מער� ההערכה : 1לוח 
 

  מקורות מידע נושאי� נבדקי� כלי�
 גיוס המשתתפי
 וההכשרה האזורית, ס"הערכת תהלי� הצטרפות המתנ

 מאפייני� דמוגרפיי� שאלו� למילוי עצמי 
 

 המשתתפי� 
)18( 

 

בתחילת 
 ההכשרה 

 ציפיות מהתוכנית שאלו� למילוי עצמי 
 תכונות מנהיגות

 עמדות כלפי מנהיגות 

 שתתפי� המ
 )18 מתו� 18(

 

 

  – שאלו� מובנה למחצה 
 ריאיו� טלפוני 

 מניעי� להצטרפות לתוכנית 
 תהלי� גיוס הפעילי�

 ציפיות ומטרות התוכנית
 מדדי� להצלחה

 תפיסות של מנהיגות

 סי�"מנהלי המתנ
)5( 

 

 –שאלו� מובנה למחצה 
 ריאיו� פני� אל פני�

 סי� "בחירת המתנ

 גיוס המועמדי�

 מתוכנית ההכשרה ציפיות 

 רכז מחוזי של 
 התוכנית

 

 שביעות רצו� מהתוכנית  שאלו� למילוי עצמי
 תרומות התוכנית

 הצעות לשיפור ההכשרה
 עמדות כלפי מנהיגות 

 המשתתפי�
)15( 

בסו� ההכשרה 

 סי
 ושל ההכשרות המקומיות "הערכת גיוס המפעילי
 במתנ
 שביעות רצו� מהתוכנית  שאלו� למילוי עצמי 

 תרומות התוכנית
 הצעות לשיפור ההכשרה

 עמדות כלפי מנהיגות 

 המשתתפי�
)68( 

בסו� ההכשרה 

 – שאלו�  מובנה למחצה 
 ריאיו� טלפוני 

 הערכה של תוכנית ההכשרה 
 הערכה של התוכנית בכללותה

 ביצוע פרויקטי� בשטח

 סי�"מנהלי המתנ
)4( 

 

 – שאלו�  מובנה למחצה 
 ריאיו� פני� אל פני�

 ה של תוכנית ההכשרההערכ
 הבדלי� מקומיי� בביצוע 

 הצעות לשיפור ההכשרה
 הערכת התוכנית

רכז מחוזי של 
 התוכנית

 

 –שאלו�  מובנה למחצה 
 ריאיו� טלפוני 

 גיוס המשתתפי� להכשרה
 הערכה של תוכנית ההכשרה

רכזי� מקומיי� 
 סי� "במתנ

)4( 

 

 הערכת פעילות הבוגרי
 בשטח
 אוכלוסיות יעד, סוגי פרויקטי� ני� טפסי דיווח מסוגי� שו

 וקשיי� בביצוע
 בוגרי התוכנית 

 
הפעלת 

 פרויקטי� 
 הערכה כוללת של התוכנית 

 – שאלו�  מובנה למחצה 
 ריאיו� טלפוני 

 תרומות התוכנית
 מבנה התוכנית

 בוגרי התוכנית
 )8מדג� של (

הערכה כוללת 
 של התוכנית 

 

הממצאי� מהערכת השלבי� השוני� של . � יישומה של התוכניתאיסו� המידע ועיבודו ליווה את תהלי

הדוח הנוכחי מציג את . התוכנית הוצגו במהל� יישומ� ושימשו תשומה לדיוני ועדת ההיגוי של התוכנית

 . הממצאי� שנאספו מכל המקורות בכל שלבי יישו� התוכנית
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 וע ההכשרה האזורית וביצ וגרעי� פעילי�סי�" גיוס המתנ–  השלב הראשו� של התוכנית
 

גיוס גרעי� פעילי� , סי� לתוכנית"גיוס מתנ: המהל� הראשו� ביישו� התוכנית כלל שלושה רכיבי� עיקריי�

במסגרת ההערכה נבח� כל אחד . סי� והכשרת גרעי� זה במסגרת תוכנית הכשרה אזורית"בכל אחד מהמתנ

סי� והרכז המחוזי של " ומנהלי המתנהמשתתפי�: ממרכיבי� אלה באמצעות מידע שנאס� משלושה מקורות

 .התוכנית

 

 סי
 לתוכנית וגיוס גרעי� פעילי
"הצטרפות המתנ

 

 סי� לתוכנית"הצטרפות המתנ

המידע . סי�"סי� לתוכנית ומניעי ההצטרפות של מנהלי המתנ"במסגרת ההערכה נבחנו דר� בחירת המתנ

 .  האזוריתסי� בתחילת תוכנית ההכשרה"נאס� מהרכז המחוזי וממנהלי המתנ

 

סי� ערכה מיו� מוקד� של "כי הנהלת המחוז של חברת המתנ, מהתהלי� שתואר על ידי הרכז המחוזי עולה

שיטת ניהול ע� נטייה להעצי� , ס"יציבות המתנ: סי� לפי מספר קריטריוני� שאות� קבעה ובה�"המתנ

סי� התאימו "כעשרי� מתנ, המחוזילפי דיווח המַרֵ%ז . ס"אנשי� וקיו� של אוכלוסייה ישראלית ותיקה במתנ

, ומתוכ�,  מנהלי�12�הגיעו כ. והמנהלי� זומנו למפגש על התוכנית, נשלח מכתב לכול�. לקריטריוני� אלה

 .הצטרפו לתוכנית שישה, בתהלי� של סינו� עצמי

 

מתו� . בריאיו� ע� המנהלי� שנער� בתחילת התוכנית נבחנו המניעי� להצטרפות� ודעת� על מטרותיה

 : שובותיה� עולות שתי סיבות עיקריות להצטרפות� לתוכניתת

, ה� כתחו� פעילות חדש, ראיית התוכנית כהזדמנות להיכנס לתחו� של פעילות עבור האוכלוסייה הקשישה �

סי� "מתו� דיווח� עולה כי בכל המתנ. ה� כאמצעי לפיתוח פעילות מתאימה יותר עבור אוכלוסייה זו

באחד מתו� ארבעת .  קיימת פעילות עבור אוכלוסיית האזרחי� הוותיקי�שהצטרפו לתוכנית לא הייתה

. ס"המתנדבי� בפעילויות שונות במתנ,  אזרחי� ותיקי�40�סי� דיווח המנהל על קיו� גרעי� של כ"המתנ

רוב� ציינו פיתוח פעילות עבור הגמלאי� בהתייחסות� לפעילות שהיו רוצי� לקד� באמצעות התוכנית 

  .נאי וההתנדבותבעיקר בתחו� הפ

התפיסה כי יש לעודד אנשי� לעשות למע� עצמ� ולמע� הקהילה וכי זו אוכלוסייה שיש לה פוטנציאל  �

כל המנהלי� הדגישו את ההזדמנות הטמונה . לתרו� לעצמה ולקהילה הוצגה כמניע שני להצטרפות

בהגדרת� את . הבתוכנית לקידו� האזרחי� הוותיקי� כאוכלוסייה המובילה את הפעילות עבור עצמ

לאפשר לאזרחי� הבוגרי� להיות אחראיי� לחיי� : "מטרות התוכנית ה� סברו כי תוכנית זו נועדה

בשני ". לפתח פעילות שתהיה משמעותית עבור�"; "שידעו להוביל פרויקטי� עבור עצמ�"; "שלה�

יקי� כמוקד של לפתח את האזרחי� ות"  – סי� התייחסו להקמת מנהיגות מקומית שתסייע לקהילה "מתנ

  ".להביא את האזרחי� הותיקי� לעשות למע� עצמ� ולמע� הקהילה"; "מנהיגות מקומית

 

ס את מטרות התוכנית עולה מתו� השאלה שבחנה את מדדי הצלחתה של "היבט נוס� של ראיית מנהלי המתנ

של גיבוש קבוצה מקומית : שלושת מדדי ההצלחה הוזכרו על ידי רוב המנהלי� וה�. התוכנית

מספר הפרויקטי� שיהיו עבור האזרחי� הוותיקי� ומספר האזרחי� הוותיקי� שישתתפו , מנהיגי�/מובילי�

 . בפרויקטי� השוני�

 

 סי�"דר� גיוס גרעי� הפעילי� במתנ

ס אשר יצטרפו לתוכנית "שלושה פעילי� מכל מתנ�המהל� הראשו� ביישו� התוכנית היה גיוס גרעי� של שניי�

ת השאלות שנבחנו בהערכה היא כיצד מתבצע תהלי� הגיוס והמיו� של המועמדי� אח. הכשרה אזורית

 . לתוכנית
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כלומר גיוס אנשי� , כלל פנייה לקהל מצומצ�מהריאיו� ע� המנהלי� עולה כי גיוס גרעי� הפעילי� הראשו� 

ובשיטה )  תרבותלרכז, לחבר הנהלה, כגו� פנייה לרכז מתנדבי�(ס "בעיקר על בסיס היכרויות של גורמי� במתנ

דיברתי ע� רכזת , ישבתי יחד ע� הרכזת על מספר שמות: "אמרו המנהלי�, למשל, כ�". חבר מביא חבר"של 

פניתי לחברת הנהלה שאנו מכירי� ולתושב "; "התקשרתי לאנשי� וקיבלתי שמות, ס"ר המתנ"ההתנדבות ויו

ס אחד התבצע הגיוס בפנייה לקהל "רק במתנ". ס וביקשו מה� להצטר�"שהכרנו בהכשרה בו השתת� במתנ

, יכולת למשא ומת�, נכונות לתרו�: בנינו פרמטרי� שכוללי�. פרסמנו בעיתו� ופנינו לוועדי� "�רחב יותר 

 הא� יגידו שאכפת ל� –שאלנו ומה היו אומרי� עלי� ,  למשל–הבדיקה לא נעשתה באופ� מודע ; תפיסת עול�

 ". זה היה קריטריו� לקבלה–מאנשי� 

 

הלי� הגיוס המתואר לעיל עולה כי גיוס� של הפעילי� לתוכנית הוא למעשה מהל� איתור אוכלוסיית מת

סי� לא הייתה פעילות עבור אוכלוסייה זו לא היה אפשר לבחור מועמדי� "מאחר שבמתנ. אזרחי� ותיקי�

 . חדשהוהיה צרי� בעיקר לצאת לקהילה ולגייס אוכלוסייה, ס"לתוכנית מתו� מאגר המשתתפי� במתנ

 

מתו� . סי� דיווחו המנהלי� על איתור מספר מועמדי� ועל ביצוע ריאיו� לבחירת הפעילי�"ברוב המתנ

רוב . התיאורי� שנתקבלו נראה כי רוב המנהלי� חיפשו אנשי� פעילי� ובולטי� בקהילה כדי לגייס� לתוכנית

טע� אחד המנהלי� כי , משלל, כ�. המנהלי� לא קבעו קריטריוני� ברורי� לאיתור המועמדי� ולמיונ�

היינו בהתלבטות א� לקחת אנשי� מוכרי� או . אבל ה� לא מתאימי�. בתחילה רצינו לקחת מהמועדוני�"

סי� הדגישו המנהלי� כי האנשי� "בשני מתנ". ס"בסו� לקחנו אימהות של אנשי� שהיו פעילי� במתנ. חדשי�

וחלק� אנשי� שעבדו , ודמת בפעילות התנדבותיתחלק מה� ע� מעורבות ק, שנבחרו ה� בעלי יכולת מנהיגות

 . סי� אחרי� הגיוס כלל אנשי� פחות מעורבי� ופעילי�"בשני מתנ. בתפקידי� ניהוליי� וריכוזיי�

 

מתו� ריאיו� של הרכז המחוזי של התוכנית עולה כי הוא סייע למנהלי� בקביעת הפרופיל של המועמדי� 

 .מסוי� בקביעת הפרופיל הרצוי של הפעיל שרוצי� לגייס לתוכניתהיה קושי , להערכתו. המתאימי� לתוכנית

 


 מניעי
 להצטרפות וציפיות , מאפייני המשתתפי

 מאפייני המשתתפי�

. דמוגרפיי� של הפעילי� שהשתתפו בהכשרה האזורית�במסגרת ההערכה נאס� מידע על מאפייניה� הסוציו

 רכזי� בשכר שעתידי� היו 6� מה� פעילי� ו12, יש א18כ "סה, סי�"בהכשרה זו השתתפו נציגי� משישה מתנ

ס "להוציא מתנ, סי� גוייסו שני פעילי�"מרוב המתנ. סי�"לרכז את הפעילות עבור הגמלאי� בכל אחד מהמתנ

 . שממנו הגיעו ארבעה, אחד
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 ) מספרי
 מוחלטי
(מאפייני הפעילי
 והרכזי
 המשתתפי
 בהכשרה האזורית : 2לוח 
 

         התפקיד               
 פעילי� רכזי�

 
 מאפייני�

 גיל 12 12
 54עד  1 5
� 4 59�55 
� 1 64�60 
1 6 69�65 
� � 70+ 

   
 מי� 12 12

 נשי� 5 4
 גברי�  7 2

   
 מוצא 12 12

 ישראל 1 3
2 � אמריקה�אירופה 
 אפריקה�אסיה 11 1

   
 השכלה 12 12

� יסודית 1 
� תיכונית עיונית 3 
� תיכונית מקצועית 2 
 על תיכונית  3 2
 אוניברסיטאית 3 4

   
   
 ע
 ניסיו� קוד
 בתפקידי מנהיגות 9 5
 בפעילות התנדבותית  11 5

 

מתחת לגיל )  מה�5(כמעט מחצית� : מי� והשכלה,  מגוונת מבחינת גילאוכלוסיית הפעילי
 עולה כי 2מלוח 

גוניות זו נמצא כי זו �בצד רב. י� ויש בה רמות השכלה מגוונות יש בה מספר כמעט דומה של גברי� ונש;60

ולרובה המכריע ניסיו� קוד� בפעילות , )אפריקה�רוב� ילידי אסיה(הומוגנית מבחינת מוצא אוכלוסייה 

 . התנדבותית ובתפקידי מנהיגות

 

קודמת בתפקידי מבחינת מעורבותה ה, סי�"ממצאי� אלה תואמי� לפרופיל האוכלוסייה שהציגו מנהלי המתנ

מעניי� לציי� כי מתו� סקירת הספרות עולה ג� כי ברוב תוכניות ההכשרה לפיתוח מנהיגות . התנדבות ומנהיגות

ייתכ� כי בתוכנית הנוכחית יש לניסיו� זה . לרוב המשתתפי� היה ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות, שנסקרו

ילי� מיועד להיות הגרעי� המוביל של פיתוח המנהיגות לאור העובדה כי גרעי� זה של פע, חשיבות רבה עוד יותר

 . ס"ברמה המקומית של כל מתנ

 

 מניעי� להצטרפות וציפיות מתוכנית ההכשרה האזורית 

ההצטרפות להכשרה , כאמור לעיל. בתחילת התוכנית נשאלו המשתתפי� על מניעיה� להצטרפות לתוכנית

ילי� מקבוצה זו היו אמורי� לסייע בגיוס פעילי� נוספי� פע. האזורית הייתה למעשה הצטרפות לתוכנית כולה

 . סי�"בכל אחד מהמתנ

 

מבחינת , ועליה� היה לדרג כל אחד מה� בסול� של ארבע דרגות, משתתפי� הוצגה רשימה של שישה מניעי�ל

 .בניתוח התשובות נעשתה הפרדה בי� פעילי� לרכזי�. מידת חשיבות של המניע עבור�
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שתי האוכלוסיות . עט בכל המניעי� הדירוג של הפעילי� היה גבוה יותר מזה של הרכזי� עולה כי כמ3מלוח 

. התחושה של יכולת ועניי� לתרו� לאזרחי� ותיקי�, הצביעו על מניע אלטרואיסטי בהצטרפות לתוכנית והוא

ע במה לפתח תחו� עיסוק חדש ולהתמקצ, נמצא כי שתי האוכלוסיות ציפו ללמוד דברי� חדשי�, בנוס� לכ�

 . שה� עוסקי� היו�

 

  )ציו� ממוצע* (לפי תפקיד, מניעי
 להצטרפות לתוכנית: 3לוח 
 

 תפקיד
 רכז

6=N 

 פעיל

12=N 

 
 המניעי�

 הרצו� שלי לקד� נושאי� הנוגעי� לאזרחי� ותיקי� 3.2 2.8
 התחושה שלי שאני יכול תרו� לאזרחי� ותיקי� 3.7 3.3
 י�הרצו� שלי ללמוד דברי� חדש 3.7 3.3
 העניי� שלי בתחו� עיסוק חדש 3.0 2.7
 הרצו� שלי להיות מקצועי יותר במה שאני עושה 3.3 3.3
 העניי� שלי בשיפור היכולות שלי כמנהיג 2.6 1.8

 . בכלל לא �1במידה רבה מאוד ל – 4הדירוג נע בי� * 

 

א� , ות כבעל חשיבות נמוכה יותרמעניי� לראות כי העניי� בשיפור יכולת המנהיגות דורג על ידי שתי האוכלוסי

ייתכ� כי תפיסה זו קשורה לעובדה שרוב� . הדירוג של הפעילי� היה גבוה יותר משל הרכזי�, כצפוי, כי ג� כא�

ולכ� ה� רואי� עצמ� כבר היו� כבעלי יכולת בתחו� , מעידי� על עצמ� כבעלי ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות

שלהערכת� יש לה� כבר , דה שקיימת אצל הפעילי� בי� יכולת מנהיגותממצאי� אלה מעידי� ג� על הפר. זה

לשפר את הכישורי� , לדעת�, שמטרתה, לבי� העניי� ברכישת מיומנויות חדשות, ע� הצטרפות� לתוכנית

 . הקיימי�

 

למשתתפי� . נבחנו התרומות המצופות מתוכנית ההכשרה, בנוס� למניעי� להצטרפות לתוכנית בכללותה

 . לדרג בסול� ב� ארבע דרגותועליה� היה , ימה של שבע תרומות מצופות מההכשרההוצגה רש

 

ג� לגבי הציפיות מההכשרה הדירוג ,  עולה כי בדומה לדירוג שנתקבל על הציפיות מהתוכנית בכללותה4מלוח 

דולי� הפערי� בי� שתי האוכלוסיות בנוגע לציפיות אלה ג. של הפעילי� בכל התחומי� גבוה מזה של הרכזי�

מכא� נית� להסיק כי לשתי האוכלוסיות ציפיות שונות . מאלה שנמצאו לגבי הציפיות מהתוכנית בכללותה

 . מההכשרה

 

מצד אחד ה� ציפו . מההכשרה הייתה גבוהה מאוד כמעט בכל התחומי� שנבדקוהפעילי
 רמת הציפיות של 

שר לה� לפעול אחרת לקידו� נושאי� תאפ, שהתוכנית ַתקנה לה� מיומנויות וידע חדשי� בתחו� המנהיגות

מצד אחר ציפיית� שהתוכנית תחזק את ביטחונ� ביכולת . של קשישי� ותאפשר לה� לקד� נושאי� חדשי�

ייתכ� שוב כי ציפיות אלה קשורות לעובדה . המנהיגות שלה� או שתהפו� אות� למנהיגי� הייתה נמוכה יותר

ולפיכ� ייתכ� כי היא נוטה לראות עצמה , קידי מנהיגותכי מדובר באוכלוסייה שלרובה יש רקע קוד� בתפ

 .כבעלת יכולת מנהיגות ולכ� היא ג� מצפה בעיקר לשפר את מה שכבר קיי�
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 )*ציו� ממוצע(לפי תפקיד , ציפיות מההכשרה האזורית: 4לוח 
 

  תפקיד
 פעיל הציפיות

12=N 

 רכז

6=N 
 2.7 3.2 תתרו� לי ידע חדש בתחו� של מנהיגות

 2.4 3.3 לי כלי� חדשי� לתפקיד של מנהיגתקנה 
 2.5 3.1 תאפשר לי לגלות את יכולות המנהיגות של�

 2.5 2.7 תחזק את הביטחו� שלי ביכולות המנהיגות שיש לי
 1.5 2.7 תהפו� אותי למנהיג

 2.5 3.4 תאפשר לי לפעול אחרת לקידו� נושאי� של אזרחי� ותיקי�
 3.0 3.4 �תקנה לי יכולת לקד� נושאי� חדשי

  . במידה רבה מאוד – �4 בכלל לא ל– 1הטווח הוא בי� * 

 

מהו הדבר המרכזי שהיית רוצה "תפיסה זו התבטאה ג� בתשובות המשתתפי� לשאלה פתוחה שבה נשאלו 

ולכ� לא ראו , כשליש מהמשתתפי� ראו את עצמ� כמנהיגי� כבר לפני ההכשרה". ?לשפר ביכולת של� כמנהיג

את יכולת� לעבוד ע� קבוצה , האחרי� דיברו בעיקר על רצונ� לשפר את יכולת� לשת� אחרי�ו, צור� בשיפור

 .ואת יכולת� לחזק יכולות קיימות

 

סי� והרכז המחוזי של התוכנית הצביעו על ציפיות דומות ביחס לתרומות תוכנית ההכשרה "מנהלי המתנ

מיומנויות וטכניקות של , ניית כלי�ה� הדגישו את חשיבותה של התוכנית בהק. לאוכלוסיית הפעילי�

כלי� להובלת קבוצה ולביצוע תוכניות וחיזוק , המנהלי� ציינו את הצור� בהקניית כלי� למשא ומת�. מנהיגות

המרכז המחוזי של התוכנית סבר כי ההכשרה היא כלי חשוב לפיתוח . המשתתפי� וגיבוש� כקבוצת פעילי�

מנהיג בכוח , שהוא לדעתו סוג אחר של מנהיגות, קהילתי� חברתי–מיומנויות ולפיתוח סוג שונה של מנהיג 

 . קונסנזוס ולא בכוח כריזמה

 

ה� סברו כי ההכשרה היא כלי חשוב ג� . המנהלי� נשאלו ג� על ראיית� את מטרת ההכשרה מבחינת הרכזי�

משותפת בי� להקניית מיומנויות של עבודה ע� קבוצת הפעילי� וכאמצעי ליצירת תשתית לעבודה , עבור�

כמו כ� ה� סברו כי ההכשרה היא מסגרת ללמידת דברי� חדשי� שהרכזי� יכולי� . הפעילי� לבי� הרכזי�

 . ס"לייש� לתחומי עשייה אחרי� במתנ

 

 הערכת מתכונת ההפעלה של ההכשרה האזורית

. � ביצועהנבחנה הערכת� לגבי מבנה ההכשרה ולגבי אופבשאלו� שהועבר למשתתפי� בסו� ההכשרה האזורית 

 .  פעילי�9� רכזי� ו5השאלו� בסו� התוכנית מולא על ידי 

 

קושי , רלוונטיות, מבחינת עניי�, בסול� ב� שש דרגות, באחת השאלות נתבקשו המשתתפי� לדרג את התוכנית

 . ורמת מקצועית

 

רלוונטיות ורמה , היה גבוה מבחינת עניי�, ה� בקרב הפעילי� וה� בקרב הרכזי�, הדירוג הממוצע של התוכנית

 .דרגת הקושי דורגה כנמוכה בידי שתי הקבוצות). 5לוח (מקצועית 
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לפי רקע קוד
 במנהיגות , היבטי
 שוני
 בהערכת
 של משתתפי ההכשרה האזורית את ההכשרה: 5לוח 
 )ציו� ממוצע* (ותפקיד

 
          תפקיד ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות

 אי�

N=5 

 יש

N=9 

 רכז

N=5 

 פעיל

N=9 

 
 היבטי�

 עניי� 5.3 4.8 4.7 6.0
 רלוונטיות 5.1 5.0 4.7 6.0
 רמה מקצועית 5.1 4.6 4.4 5.8
 קושי 1.8 1.4 1.8 3.0

 .בכלל לא = �1במידה רבה מאוד ו = 6 – דרגות 6הסול� הוא ב� * 

 

רוג ההכשרה בכל א� משווי� את דירוג� של היבטי� אלה לפי ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות נמצא כי די

ארבעת ההיבטי� היה גבוה יותר בקרב המשתתפי� ללא רקע קוד� בתפקידי מנהיגות מאשר בקרב בעלי רקע 

 . יש להתייחס לממצאי� כאל מגמות כלליות, מאחר שהאוכלוסיות קטנות. קוד�

 

ותרי� דברי� חסרי� ומי, במסגרת הערכת מתכונת ההכשרה נבחנו היבטי� הקשורי� לפעילויות שהועברו

 :מהממצאי� עולה כי. בתוכנית והצעות לשיפור

 ODT – Out, )9(איתור פעילי� : שתי הפעילויות שצוינו על ידי הפעילי� והרכזי� כתורמות ביותר היו �

Door Training) 9 ( והרצאה בנושא אסטרטגיות לקידו� אינטרסי�)6 .( 

 .וכניתסברו שלא היו דברי� מיותרי� בת) 15 מתו� 13(רוב המשתתפי�  �

או שיש לה� /ציינו שהיה חסר משהו בהכשרה ו)  רכזי�3� פעילי� ו5(למעלה ממחצית מהמשתתפי�  �

התכני� . חלק מהמשתתפי� ציינו תכני� חסרי� ואחרי� התייחסו בעיקר לשיטת הלימוד. הצעות לשיפור

יתוח הנושא של פ, ללמוד להעביר מחשבה בתמצית, ללמוד להקשיב, יחסי� בי� אזרח למדינה: שצוינו היו

, מבחינת דר� העברת ההכשרה. והכרת המחשב, ניהול קונפליקטי� בי� ארגוני�, מ ע� ארגוני�"ניהול מו

משחקי תפקידי� לקראת יציאה , יותר סדנאות המחשה, ציינו המשתתפי� את הצור� ביותר יישו� בשטח

ריכוז ימי� בימי , יותר זמ�(סי� שמפעילי� אזרחי� ותיקי� ושינויי� בדר� ביצוע "סיור במתנ, לשטח

 ).על רקע פיזור היישובי� של המשתתפי�, מרתו�

 

 הערכת תרומותיה של ההכשרה האזורית

התרומות נבחנו בשלושה . אחד הנושאי� החשובי� בהערכת ההכשרה האזורית הוא בחינת תרומותיה

ישוריה� ומיומנויותיה� ההשלכות על כ. 2; השינוי שחל בתפיסת המשתתפי� את נושא מנהיגות. 1: תחומי�

 .ההיערכות לפעילות בשטח. 3; של המשתתפי�

 

הערכה סובייקטיבית של המשתתפי� והשוואה בי� תשובותיה� : תרומות ההכשרה הוערכו בשני אופני�

השימוש בשאלות זהות בשתי נקודות הזמ� נועד לאפשר . לשאלות זהות שהועברו בתחילת ההכשרה ובסיומה

המטרה הייתה לערו� השוואה עבור כל . שחלו אצל המשתתפי� בעקבות ההכשרהלמדוד את השינויי� 

קיבל כל משתת� בתחילת ההכשרה קוד , תו� שמירת אנונימיות, כדי לאפשר לערו� השוואה זו. משתת� בנפרד

לא נית� היה לערו� , אול� מאחר שמחצית� החזירו את השאלוני� בסו� ההכשרה ללא ציו� קוד הזיהוי, זיהוי

 . כל התשובות שנתקבלו בשתי נקודות הזמ� אלא לפי ס�, וואה לפי משתת�הש

 

 תפיסת מושג המנהיגות בתחילת ההכשרה ובסופה

אחת ממטרותיה של ההערכה הייתה לבחו� את המידה שבה השפיעה ההכשרה על תפיסת המשתתפי� את 

וקשה להבחי� בי� מנהיגות , כבמור" מנהיגות קשישי�"המושג , כפי שהוצג בסקירת הספרות. נושא המנהיגות
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רוב החוקרי� סוברי� שהנושא של פיתוח מנהיגות קשישי� הוא תופעה . קשישי� לבי� התנדבות קשישי�

 .ולכ� טר� פותחה מערכת מושגית מתאימה להגדרתה, חדשה

 

הנושא . במסגרת ההערכה נערכה בדיקה מצומצמת של תפיסת נושא המנהיגות בקרב המשתתפי� בהכשרה

 .  באמצעות שתי שאלות שהוצגו בשאלו� שהועבר למשתתפי� בתחילת ההכשרה ובסיומהנבדק

 

. אחת השאלות הייתה שאלה פתוחה ובה נתבקשו המשתתפי� לציי� מה� לדעת� תכונותיו ויכולתו של מנהיג

המונחי� שבה� הגדירו המשתתפי� את תכונותיו ואת יכולתו של , הממצאי� מראי� כי בתחילת התוכנית

נספח ' ר(וכמעט לכל משתת� מערכת מושגי� משלו , אי� רשימה אחת דומה לזולתה. יג היו מגווני� מאודמנה

כמחצית מהמשתתפי� מנו למעלה משמונה תכונות של מנהיג וכמחצית� הסתפקו בציו� שלוש עד ארבע ). 'ג

 . תכונות

 

 מונחי� צוינו בתכיפות שלושה, ע� זאת. היה קשה למיי� את המושגי�, לאור ריבוי הפריטי� ורבגוניות�

עוד נמצא כי המושגי� . יכולת תקשורת ויכולת ל&לתר, יכולת הקשבה: ידי הפעילי� והרכזי� גבוהה יחסית על

צוינו ) ביטחו� עצמי, חו�, יושר פנימי אכפתיות, נוע� הליכות, מר�, כגו� סובלנות(כריזמה ותכונות אישי�ת 

 .ידי הרכזי� � מאשר עלידי הפעילי בתכיפות גבוהה יותר על

 

מהשוואה בי� התשובות בשתי נקודות הזמ� עולה כי הכישורי� והיכולת המופיעי� אצל המשתתפי� בתחילת 

 יכולת –במקו� התכונות שצוינו בשכיחות גבוהה בתחילת ההכשרה . ההכשרה שוני� מאלה שמופיעי� בסופה

יכולת שיתו� :  צוינו בסופה התכונות –ישיות כריזמה ותכונות א, ויכולת אלתור, יכולת תקשורת, הקשבה

מושגי� אלה מבטאי� שינוי מסוי� בראיית ). 'נספח ד(ויכולות ארגו� , כושר ביטוי ושכנוע, ועבודה בצוות

כמו כ� מדובר . לגישה המתמקדת יותר במיומנויות ובידע,  מגישה המתמקדת ביחיד ובתכונותיו–המנהיגות 

היג הפועל כבודד למנהיג המשת� את חברי הקבוצה בעשייה ורות� אות�  ממנ–בשינוי בתפיסת המנהיג 

 .לפעילות מתו� ראייה שיתופית

 

ועל המשתתפי� היה להביע את מידת שאלה נוספת שבחנה את תפיסת המנהיגות הציגה שלושה היגדי� 

 ). 6לוח (הסכמת� בסול� ב� ארבע דרגות 

 

בתחילת ההכשרה האזורית ובסיומה , נושא המנהיגותעמדותיה
 של משתתפי ההכשרה האזורית ב: 6לוח 
)
 )באחוזי

 
 *מסכי�"ו" מסכי� בהחלט"ציינו 

 בסיו� ההכשרה

)N=14( 

 בתחילת ההכשרה

)N=18( 

 
 

 ההיגדי�

 מנהיגות בגיל מבוגר שונה ממנהיגות בגיל צעיר 73 71
 נית� ללמד אנשי� להיות מנהיגי� 55 78
 ולד אתהמנהיגות היא תכונה שאד� נ 61 57

 . לא מסכי� כלל – 1; לא כל כ� מסכי� – 2;  מסכי� – 3;  מסכי� בהחלט– 4: 4�1בסול� של * 

 

עולה כי בשתי נקודות הזמ� סברו רוב " מנהיגות בגיל מבוגר שונה ממנהיגות בגיל צעיר"מהתשובות לעמדה ש

 . המשתתפי� שמנהיגות בגיל המבוגר שונה ממנהיגות בגיל צעיר

 

 –" מנהיגות היא תכונה שאד� נולד אתה"ו" נית� ללמד אנשי� להיות מנהיגי� "–עמדות האחרות לגבי שתי ה

 לעומת 78%(נמצא כי בסו� ההכשרה יותר משתתפי� חשבו שמנהיגות היא יכולת נרכשת מאשר בתחילתה 



 

21

60%�כ(לא חל שינוי באחוז המשתתפי� שסברו שמנהיגות היא תכונה מולדת , לעומת זאת).  בהתאמה55% 

 .לא נמצאו הבדלי� בי� פעילי� לבי� רכזי� בעמדות אלה). בתחילת ההכשרה ובסיומה

 

בשאלה נוספת שבחנה את הערכת� של המשתתפי� על המידה שבה חל לדעת� שינוי בתפיסת� את נושא 

סברו שחל שינוי ) 15 מתו� 11(נמצא כי רוב המשתתפי� , המנהיגות של קשישי� בעקבות תוכנית ההכשרה

נמצא כי הדירוג של מידת השינוי היה גבוה יותר בקרב חסרי רקע קוד� ". במידה רבה"ו" ידה רבה מאודמ"ב

לא נמצאו הבדלי� בי� הרכזי� )  בהתאמה2.7� ו3.8דירוג ממוצע (במנהיגות מאשר בקרב בעלי רקע במנהיגות 

 את תרומות ההכשרה בתחו� בפירוט התשובות לגבי השינויי� שחלו ציינו רוב המשתתפי�. לפעילי� בנושא זה

 . של ידע ומיומנויות מאשר את ההשלכות על התפיסה של מנהיגות קשישי�

 

 הערכת תרומות ההכשרה לידע ולמיומנויות 

 .בהערכת ההכשרה האזורית נבחנה ג� תרומתה לשיפור יכולת המנהיגות

 

) 15 מתו� 14(כמעט כול� בשאלה שבחנה הא� המשתתפי� חשו ששיפרו את יכולת המנהיגות שלה� נמצא כי 

 במידה – 7;  ציינו במידה רבה מאוד4 –בתשובותיה� לשאלה על מידת השיפור נמצאה ש!נ�ת . דיווחו שכ�

�נמצא כי משתתפי� ללא).  בסול� של ארבע דרגות3.0ציו� ממוצע של ( בכלל לא 1� במידה מועטה ו– 3; רבה

דירוג (שיפור יכולת המנהיגות מאשר בעלי רקע קוד� רקע קוד� בתפקיד ייחסו להכשרה תרומה רבה יותר ל

 .לא נמצאו הבדלי� בי� הרכזי� לבי� הפעילי� בנושא זה).  בהתאמה2.7� ו3.4ממוצע 

 

בפירוט הנושאי� שאות� שיפרו המשתתפי� . בנוס� לבחינה של מידת השיפור נבדק ג� סוג הכישורי� ששופרו

ארגו� , טכניקות ארגו�: לדוגמה, )12 מתו� 6 (–ות ארגו� וניהול רכישת מיומנוי. 1: עלו שני תחומי� עיקריי�

. 2; וראייה לטווח ארו�, ניהול שיחות, הצגת נתוני� בצורה מסודרת, בניית פרופיל של מנהיגי�, מפגשי�

לחלוק ע� אחרי� ", "עבודה בשיתו�": לדוגמה, )12 מתו� 4 (–כישורי� של שיתו� המונהגי� במנהיגות 

הקשבה והאזנה לאחרי� ", "היכולת לתת לאחרי� לבטא עמדת� ולא לקחת הכל על עצמ�", "תאחריות ומטלו

ניהול שיחות וגישה "לדוגמה ) 12 מתו� 3(ידע בסוגיות שקשורות לגיל השלישי . 3; "לבקשותיה� ומכאוביה�

 ". י מודע לודבר שלא היית+ 55להכיר טוב יותר את בני ", "עבודה מול מנהיגי� ותיקי�", "נכונה לגמלאי�

 

מעניי� להשוות ממצאי� אלה לשאלה דומה שהוצגה בתחילת ההכשרה על הנושאי� שהמשתתפי� היו רוצי� 

ש� נמצא כי כשליש מהמשתתפי� ראו את עצמ� כמנהיגי� כבר ע� הצטרפות� . לשפר ביכולת מנהיגות�

לוסיית הקשישי� ושיפור והאחרי� התייחסו בעיקר ללמידה של נושא אוכ, להכשרה ולא ראו צור� בשיפור

ובנוס� , מכא� עולה כי רוב המשתתפי� נתרמו מעבר למה שציפו. מיומנויות של אסרטיביות ויכולת הקשבה

ניהול וכישורי שיתו� , מיומנויות ארגו�, כגו�, לכ� ה� נתרמו ג� בנושאי� שלא צפו בתחילת ההכשרה

 .במנהיגות

 

,  חיזוק הביטחו� ביכולת המנהיגות–) 7לוח ( שנבחנו להכשרה יוחסו תרומות רבות ג� בהיבטי� אחרי�

הקניית כלי� חדשי� לתפקיד של מנהיג וקבלת ידע חדש בתחו� , הקניית יכולת להוביל נושאי� חדשי�

הפערי� גדולי� יותר א� . הדירוג של התרומות היה גבוה יותר בקרב הפעילי� מאשר בקרב הרכזי�. המנהיגות

 . רקע קוד� במנהיגותבוחני� את התרומות על פי 
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 )ציו� ממוצע* (לפי תפקיד ורקע קוד
 במנהיגות, תרומות ההכשרה האזורית: 7לוח 
 

 תפקיד רקע קוד� במנהיגות
 אי�

(N=5) 

 יש

(N=9) 

 רכז

(N=5) 

 פעיל

(N=9) 

 
 תרומות

 תר� לי ידע חדש בתחו� מנהיגות 3.3 2.8 2.6 4.0
 תפקיד של מנהיגהקנה לי כלי� חדשי� ל 3.4 2.8 2.8 3.8
 ִאפשר לי לגלות יכולות מנהיגות 3.1 2.4 2.6 3.4
 חיזק את הביטחו� ביכולת המנהיגות שלי 3.2 3.3 2.8 3.6
 שיפר את יכולת המנהיגות שלי 3.1 2.8 2.8 3.4
 הקנה לי יכולת לקד� נושאי� חדשי� 3.1 3.4 3.0 3.6

 .ה מאוד במידה רב – 4;  בכלל לא – 1: 4�1בסול� של * 

 

א� משווי� בי� ממצאי� אלה לבי� ציפיותיה� של המשתתפי� בתחילת ההכשרה האזורית נמצא כי הדירוג 

מכא� עולה כי ההכשרה תרמה בכל הנושאי� שלעיל מעבר למה שציפו . של התרומות גבוה מזה של הציפיות

 ).  לעיל4לוח ' ר(המשתתפי� בתחילת התוכנית 

 

 ילות בשטחתרומת ההכשרה להיערכות לפע

במסגרת הערכת ההכשרה נשאלו המשתתפי� הא� ה� מתכנני� להוביל או לקד� פעילות לטובת האזרחי� 

 . ס המקומי"מעבר לארגו� הכשרה שה� עתידי� להפעיל במתנ, הוותיקי� מיד לאחר ההכשרה

 

ת אחוז עוברי העלא: רוב� לא קשורות לנושא אזרחי� ותיקי� וה�, חמישה משתתפי� ציינו פעילויות נוספות

. ס וקידו� נושא ספורט ותרבות"קידו� בריאות במתנ, הוריות�קידו� נושא של חד, מבחני הבגרות ביישוב

 +. 55 בריאות הקשיש בקהילה ופעילויות תרבות לבני –משתת� אחד ציי� פעילות הקשורה לאזרחי� ותיקי� 

 

ילי� לשלב הבא של התוכנית וכי מעבר מהאמור לעיל עולה כי המטרה העיקרית בסו� ההכשרה היא גיוס פע

 . לרוב המשתתפי� לא הייתה תפיסה מגובשת עדיי� לגבי הפעילויות שבכוונת� לבצע בקהילה, למהל� זה
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 סי� וביצוע הכשרות מקומיות" גיוס פעילי� במתנ –  השלב השני של התוכנית
 

שלב זה כלל שני . ביישו� התוכניתע� סיו� ההכשרה האזורית נערכו הפעילי� והרכזי� לביצוע השלב השני 

סי� "ס והפעלת תוכניות הכשרה מקומיות בכל אחד מהמתנ"גיוס קבוצת פעילי� בכל מתנ: מרכיבי� עיקריי�

סי� מתו� השישה שהשתתפו בהכשרה "מהל� זה התבצע במלואו בארבעה מתנ. עבור הפעילי� שגויסו

 .אשדוד ודימונה, אשקלו�, מרחבי� –האזורית 

 

כיצד גויסו המשתתפי� להכשרות המקומיות וכיצד יושמו : של ההערכה נבחנו שני נושאי� עיקריי�בשלב זה 

: המידע נאס� בסיו� תוכנית ההכשרה מארבעה מקורות מידע. תוכניות ההכשרה ומה� תרומותיה�

 .הרכזי� והמנחה המקצועי של התוכנית, סי�"מנהלי המתנ, המשתתפי�

 

 ות ומאפייניה
גיוס המשתתפי
 להכשרות המקומי

הגיוס נעשה על ידי הרכז . ס בהיערכות לשלב השני של התוכנית היה גיוס המשתתפי�"הצעד הראשו� בכל מתנ

 במידע שנאס�. ס" איש בכל מתנ25�20�המטרה הייתה לגייס כ. בוגרי תוכנית ההכשרה האזורית, והפעילי�

 .אופ� איתור המועמדי� הפוטנציאליי� ותהליכי המיו� שבוצעו: מהרכזי� על תהלי� הגיוס נבחנו שני היבטי�

 

 :מתיאור של הרכזי� את תהלי� הגיוס עולה כי

סי� גויסו הפעילי� על ידי "בכל המתנ. סי� הושקעו מאמצי� רבי� לאיתור המועמדי�"כמעט בכל המתנ �

")  מכירי� במעגל הקרוב והמכירי� צירפו עוד–של שני המנהיגי� מכירי� "(פנייה ואיתור אישיי� 

מתוכ� , +55 איש שנרשמו להתנדבות בגילאי� �90יש כ"(ובשלושה מה� פנו ג� לקהלי� רחבי� יותר 

 )."חיפשנו בעלי פוטנציאל

 . איש13� איש ל70סי� במספר המועמדי� שאותרו והוא נע בי� "הבדלי� בי� המתנהיו  �

לא  "–ס אחד לא נעשה כל מיו� "במתנ :ו זה מזה בדר� המיו� של המועמדי� לתוכניתסי� נבדל"המתנ �

בשלושת ; "מי שרצה הצטר�, כמעט ולא מיינו,  איש�30 כ–הוזמנו למפגש מקדי� . ראיונות ושאלות

ס אחד "במתנ, למשל, כ�. סי� האחרי� דיווחו הרכזי� על ביצוע תהלי� מיו� מסוי� של המועמדי�"המתנ

הייתה פנייה טלפונית או . בנינו פרופיל של מועמד ופנו לאנשי� פוטנציאליי� על פי הפרופיל "–רכז תיאר ה

.  איש הגיעו לחשיפה70. שלחנו חוזר לאנשי� שנראו פוטנציאלית רלונטיי�. מפגש של מספר אנשי� בבתי�

יצרנו תיאו� , אנו ד�הוצ"; " איש21העברנו שאלו� ועל בסיס השאלו� אותרו . חשפנו את הפרויקט בפניה�

פנינו בכתב לכל הגורמי� המוסדיי� . מה הקורס מחייב וביקשנו לחתו� על טופס מחויבות. ציפיות מוקד�

 .ואחרי שאנשי� פנו היו ראיונות, ואחרי זה הייתה פגישה ע� הגורמי�

האחד ,  בשיפורשני רכזי� ציינו כי אי� צור�.  יש הבדלי� בתפיסת הרכזי� את הצור� בשיפור תהלי� הגיוס �

השניי� . ס שתהלי� המיו� בו היה מסודר יותר"ס שכל הגיוס בו בוצע ללא מיו� והשני עבד במתנ"עבד במתנ

הצביע על הצור� להכי� את המשתתפי� למחויבות הדרושה , האחד: האחרי� התייחסו לצור� בשינוי

 מידע על מי שמעונייני� והצביע על הצור� בהכנת שאלוני� כדי לאסו� יותר, ולתא� ציפיות והשני

 .להצטר�

כולל ,  איש102 איש והשתתפו בה� 91הכול  גויסו להכשרות המקומיות בס�, על בסיס מהלכי הגיוס השוני�

 29'; ס א" במתנ24: ס היה כדלקמ�"מספר המשתתפי� בכל מתנ. עשר משתתפי� מההכשרה האזורית�אחד

 משתתפי� ואת השאלוני� 95כשרות המקומיות סיימו את הה. 'ס ד" במתנ25�ו'; ס ג" במתנ24'; ס ב"במתנ

 . איש68מילאו 

 

המידע נאס� . דמוגרפיי� של המשתתפי� בהכשרות המקומיות�במסגרת ההערכה נבחנו מספר מאפייני� סוציו

 ). איש68(בשאלו� שהועבר בסו� ההכשרה ומשק� את מאפייניה� של בוגרי התוכנית 
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 ) אחוזי
(סי
 "לפי מתנ, ות המקומיותמאפייניה
 של מסיימי ההכשר: 8לוח 
 

 הכשרה מקומית
 'ס ד"מתנ

N=19 

 'ס ג"מתנ

N=15 

 'ס ב"מתנ

N=19 

 'ס א"מתנ

N=15 

 
 כ"סה

N=68 

 
 מאפייני�

 גיל 100 100 100 100 100
 59עד  38 30 54 22 54
15 33 23 35 28 64�60 
31 44 23 35 34 65+ 
      

 מי� 100 100 100 100 100
 גברי� 38 47 15 41 43
 נשי� 62 53 85 59 57
      

 מוצא 100 100 100 100 100
 ישראל 21 41 17 7 13
53 29 17 � אמריקה�אירופה 24 
 אפריקה�אסיה 56 59 67 64 33
      

 השכלה 100 100 100 100 100
 יסודית 13 13 8 12 20
 תיכונית עיונית 30 25 42 12 47
 ית מקצועיתתיכונ 20 25 17 24 13
 על תיכונית 12 6 17 12 13

 אוניברסיטאית 25 31 17 41 7
      
     
 ניסיו� קוד
 בתפקידי מנהיגות 62 67 57 67 57
 בעבודה בהתנדבות 59 50 62 56 73

 

 : עולי� הממצאי� הבאי�8מלוח 

טווח ).  שני�6ל  שנה וסטיית תק� ש61הגיל הממוצע הוא  (60מעל שליש מהמשתתפי� היו מתחת לגיל  �

' ד�ו' ס ב" במתנ–סי� בהרכב הגילי� "נמצא כי יש הבדלי� בי� המתנ.  שנה73 לבי� 50הגילי� נע בי� 

סי� "לעומת שני המתנ, 60 יותר ממחצית מהמשתתפי� היו מתחת לגיל –האוכלוסייה הייתה צעירה יותר 

 . האחרי� שבה� כחמישית וכשליש היו בקבוצת גיל זו

, )85%(כמעט כל המשתתפי� היו נשי� ' ס ב"במתנ). 62%(נמצא שבס� הכול הרוב נשי� , מבחינת מגדר �

 .לעומת האחרי� שבה� החלוקה בי� גברי� לנשי� מאוזנת יותר

וכרבע יוצאי ) 21%(כחמישית ילידי ישראל , )55%(אפריקה �למעלה ממחצית מהמשתתפי� ה� יוצאי אסיה �

' ס ד"במתנ: לפי מוצא, סי� בהרכב האוכלוסייה"המתננמצאו הבדלי� בי� ). 24%(אמריקה �אירופה

סי� שבה� הרוב היו יוצאי "לעומת שאר המתנ) 53%(אמריקה �כמחצית מהמשתתפי� היו יוצאי אירופה

 ). 41%(יש ריכוז גדול של ילידי ישראל ' ס א"במתנ. אפריקה�אסיה

למחצית� , לה אקדמיתכרבע מהמשתתפי� בעלי השכ: אוכלוסיית המשתתפי� מגוונת מבחינת השכלה �

�ו' ס א"במתנ: סי�"ג� ברמת ההשכלה נמצאו הבדלי� בי� המתנ.  השכלה יסודית13%�השכלה תיכונית ול

� ו17%(' ד�ו' ס ב"לעומת מתנ, ) בהתאמה41%� ו31%(היה שיעור גבוה יותר של בעלי השכלה אקדמית ' ג

 ).  בהתאמה13%

אי� הבדלי� בי� . שי� היו בעלי רקע בתחו� המנהיגותמבחינת רקע בתפקידי מנהיגות נמצא כי כשני שלי �

 .סי� בשיעור האוכלוסייה בעלת ניסיו� קוד� בתפקידי מנהיגות"המתנ

יש . בעבודה בהתנדבות, או שעוסקי�,  מהמשתתפי� דיווחו שעסקו60%מבחינת הרקע בהתנדבות נמצא כי  �

 .'ס ד" במתנ73%לבי� ' ס א" במתנ50% והוא נע בי�  –סי� בשיעור של אוכלוסייה זו "הבדלי� בי� המתנ
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מגוונת , הממצאי� המובאי� לעיל מראי� כי האוכלוסייה שהשתתפה בהכשרות המקומיות יחסית צעירה

כמו כ� נמצא . ולחלק ניכר התנסות קודמת בתפקידי מנהיגות ובפעילות התנדבותית, מבחינת השכלה ומגדר

 . סייהסי� בחלק מהמאפייני� של האוכלו"שוני בי� המתנ

 

 הערכת מתכונת ההפעלה של ההכשרות המקומיות 

, המשתתפי�: ההערכה של ההכשרות המקומיות נעשתה באמצעות מידע שנאס� מארבעה מקורות מידע וה�

המידע מהמשתתפי� נאס� באמצעות . סי� והרכז המחוזי של התוכנית"מנהלי המתנ, הרכזי� המקומיי�

מהמנהלי� ומהמרכז , המידע מהרכזי�.  ההכשרה האזוריתשאלו� דומה לזה שהועבר למשתתפי� בסו�

המטרה הייתה לבחו� . המחוזי נאספו בריאיו� טלפוני באמצעות שאלוני� מובני� למחצה שפותחו למטרה זו

חשוב . את נקודת מבט� של הגורמי� השוני� לגבי תרומות ההכשרה ולגבי מתכונת הפעלתה של התוכנית

 . מבחינת מספר השעות וחלק מהתכני�, סי� השוני�"ניות שהועברו במתנלזכור כי היו הבדלי� בי� תוכ

 

 :את ההכשרות המקומיות עולה כיהמשתתפי
 בהערכת 

נתנו המשיבי� לתוכנית דירוג גבוה וציינו כי לא הייתה קשה , רלוונטיות ורמה מקצועית, מבחינת עניי� �

רקע קוד� , אר� מוצא, השכלה, כגו� גיל(לא נמצא קשר בי� משתני הרקע של המשתתפי� ). 9לוח (עבור� 

סי� בדירוג של "כמו כ� לא נמצאו הבדלי� בי� המתנ. לבי� הדירוג של התוכנית בהיבטי� אלה) במנהיגות

 . המשתתפי�

 

 )ציו� ממוצע* (היבטי
 שוני
 בהערכת
 של משתתפי ההכשרות המקומיות את ההכשרה: 9לוח 
 

 
 סטיית תק�

 ממוצע

)N=68( 

 
 ניתהערכת התוכ

 עניי� 5.3 1.6
 רלוונטיות 4.9 1.2
 רמה מקצועית 4.8 0.8
 קושי 2.4 1.0

 .בכלל לא = �1במידה רבה מאוד ו = 6 – דרגות 6הסול� הוא ב� * 

 

בשאלה שבה נתבקשו המשתתפי� לציי� את שתי הפעילויות או את ההרצאות שתרמו לה� ביותר נמצאה  �

ס "במתנ,  המשתתפי� התייחסו להרצאה בנושא איתור פעילי�רוב' ס א"במתנ. סי�"שונות רבה בי� המתנ

' ס ג"ובמתנ, הוזכרו ההרצאות של מרצי� שוני�' ס ב"ומתנ, ODTרוב� התייחסו לפעילות ' ד

 . ההתייחסויות היו מאד מגוונות

 .סברו שלא היו דברי� מיותרי� בתוכנית) 92%(כמעט כל המשתתפי�  �

אחוז המצביעי� על . או יש לה� הצעות לשיפור/ו בהכשרה ומחצית מהמשתתפי� ציינו שהיה חסר משה �

 לעומת 63%(דברי� חסרי� היה גבוה יותר בקרב בעלי ניסיו� בתפקידי מנהיגות מאשר בקרב חסרי ניסיו� 

 ).  בהתאמה29%

הוספת הרצאות : בפירוט של הדברי� החסרי� וההצעות לשיפור העלו המשתתפי� שני נושאי� עיקריי� �

 ה� מבחינת תכני� וה� –וקבלת יותר מידע והגברת העבודה היישומית ) 'ס א"מיוחד במתננושא שבלט ב(

שתי סוגיות נוספות שעלו התייחסו לצור� ). יותר התנסויות וסימולציות(מבחינת דר� העברת המידע 

היו מספר משתתפי� שציינו ג� את רצ� . להשקיע יותר בפעילות לגיבוש הקבוצה ולנוכחות המשתתפי�

 .גשי� והצור� בקיצור השעותהמפ

 

 :מתו� תשובותיה� עולה כי. סי� נשאלו הרכזי� ג� על ראיית� את ההכשרה"בכל אחד מהמתנ
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�הפעילות התורמת ביותר לדעת כל הרכזי� הייתה ה �ODT .מעבר לכ� התייחס כל אחד להרצאות שונות .

 .סי� ציינו את בניית הפרויקטי� כפעילות תורמת"בשני מתנ

,  בנוגע לנקודות הקושי בהכשרה ולדברי� הטעוני� שיפור ציינו כול� את רציפות התוכניתבתשובותיה� �

הסוגיה הייתה יצירת מחויבות והבטחת נוכחות . את הבטחת ההתמדה של המשתתפי� ואת גיבוש הקבוצה

כמו כ� הדגישו כל הרכזי� את הצור� בבניית תוכנית יישומית יותר ע� יותר ביקורי שטח  .במפגשי�

 . סימולציות ופחות תאוריהו

 

 :מתו� תשובותיו עולה כי. המרכז המחוזי של התוכנית נשאל על מספר היבטי� של התוכנית

הוא דירג אותה בדרגה גבוהה מבחינת , עניי� וקושי, בהערכתו את התוכנית מבחינת רמה מקצועית �

 . מבחינת קושי) 6 מתו� 2(וברמה נמוכה ) 6 מתו� 5(מקצועיות ועניי� 

, טיפול בקונפליקטי�, מנהיגות בקבוצה: א סבר כי יש מקו� להוסי� נושאי� נוספי� לתוכנית וה�הו �

איסו� , גיוס משאבי� ונוהל דיוני� וישיבות, יחסי גמלאי� ע� אנשי מקצוע, מתודולוגיות להצגת נושא

 .אישית והכרת שירותי��כמו כ� יש להרחיב לדעתו נושאי� כגו� תקשורת בי� . מידע וניתוח

 . לדעתו לא היו נושאי� מיותרי� בתוכנית �

סי� "ברוב המתנ. צור� בעשרה מפגשי� לפחות לתוכנית מסוג זה, לדעתו, מבחינת מש� התוכנית יש �

 . הוערכה התוכנית מעבר לעשרה מפגשי�

הממצאי� המובאי� לעיל מראי� כי יש הסכמה בי� כל מקורות המידע שהתוכנית היא ברמה מקצועית 

, ע� זאת נמצא כי לפי כל מקורות המידע יש צור� בשיפור התוכנית. נת ואינה קשה למשתתפי�מעניי, טובה

בנוס� לכ� עלה הקושי להבטיח מחויבות . ה� מבחינת התכני� הנלמדי� וה� מבחינת שיטות הלימוד

 . דבר שהפריע למשתתפי� עצמ� ולא רק לגורמי� המלווי� והמנחי�; ורציפות של המשתתפי� במפגשי�

 

 ערכת תרומות ההכשרות המקומיותה

תרומות ההכשרות נבחנו . אחד הנושאי� החשובי� בהערכת ההכשרות המקומיות הוא בחינת תרומותיה�

לא נאס� מידע , להבדיל מההכשרה האזורית, בהכשרות אלה(בעיקר ממידע שנאס� מהמשתתפי� בסיומ� 

 . י� ומהרכז המחוזי של התוכניתבנוס� לכ� נאס� מידע ג� מהרכז. מהמשתתפי� בשתי נקודות זמ�

 

 תפיסות ועמדות בנושא מנהיגות

ג� בהכשרות המקומיות נבחנה התפיסה של נושא המנהיגות באמצעות שתי , בדומה להכשרה האזורית

עליה� היה לציי� . שאלה אחת בחנה את עמדות המשתתפי� כלפי מנהיגות באמצעות שלושה היגדי�. שאלות

 . אלה בסול� של ארבע דרגותאת מידת הסכמת� להיגדי� 

 

 )אחוזי
(עמדותיה
 של משתתפי ההכשרות המקומיות בנושא המנהיגות : 10לוח 
 

 "*מסכי�"ו" מסכי� בהחלט"ציינו 

)N=68( 

 
 ההיגד

 נית� ללמד אנשי� להיות מנהיגי� 76
 מנהיגות היא תכונה שאד� נולד אתה 59
 ל צעיר יותרמנהיגות של אזרחי� ותיקי� שונה ממנהיגות בגי 78

 .לא מסכי� כלל –1; כ� מסכי��לא כל – 2 ; מסכי� – 3;  מסכי� בהחלט – 4: 4�1בסול� של * 

 

, לעומת זאת". נית� ללמד אנשי� להיות מנהיגי�"הסכימו ש) 76%( עולה כי מרבית המשתתפי� 10מלוח 

ממצאי� אלה דומי� מאוד ). 59%" (מנהיגות היא תכונה שאד� נולד אתה"שיעור נמו� יותר הסכימו להיגד 

 . לאלה שנמצאו אצל המשתתפי� בהכשרה האזורית
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; חשבו שתכונת המנהיגות מ�לדת ונרכשת כאחד) 48%(משילוב שני המשתני� עולה כי חלק ניכר מהמשתתפי� 

לא נמצא קשר בי� עמדות אלה לבי� ניסיו� קוד� .  מ�לדת בלבד– 18%�ו;  חשבו שהיא נרכשת בלבד34%

 .מנהיגותבתפקידי 

 

בשאלה פתוחה שבחנה את תפיסת המנהיגות נתבקשו המשתתפי� למנות את תכונותיו או את יכולתו של 

הממצאי� מראי� כי קיי� שימוש במונחי� . כל אחד מהנחקרי� יכול היה למנות יותר מתכונה אחת. המנהיג

 ).נספח ה(ובתיאורי� רבי� ומגווני� 

 

:  חמישה מאפייני� עיקריי� בתיאור המשתתפי� את המנהיגות וה�מניתוח הממצאי� עולה כי נית� לזהות

שיתו� ומעורבות , )33%(יכולת הקשבה ותקשורת , )22%(כושר ביטוי ושכנוע , )30%(כושר ארגו� וניהול 

המושגי� הללו מראי� כי ). 33%(מסירות , אכפתיות, אמינות, כגו� יושר, ותכונות אישיות) 25%(הקבוצה 

, כגו� ארגו� וניהול(י� יותר במושגי� המבטאי� התייחסות למנהיגות כמיומנות נרכשת המשתתפי� משתמש

  .ופחות שימוש בתכונות אישיות) תקשורת ושיתו� הקבוצה, יכולת שכנוע

 

 :המגמות העיקריות שעלו ה� כדלקמ�. נבח� הקשר שבי� תפיסת המנהיגות לבי� מאפייני הרקע של המשתתפי�

 ומעלה 65יותר בני . צא קשר בי� גיל המשתתפי� לבי� ייחוס כושר זה למנהיגות נמ.כושר ארגו� וניהול �

 ). 22% – 60 ומתחת לגיל 18% – 64�60בני (מאשר צעירי� יותר , השתמשו במושג זה) 48%(

מגדר ומוצא לבי� ייחוס שיתו� הקבוצה לתכונות , נמצא קשר בי� משתני גיל. שיתו� ומעורבות הקבוצה �

 ומעלה 65מאשר בקרב בני ) 30% (65 במושג זה היה גבוה יותר בקרב אלה מתחת לגיל השימוש. מנהיגות

�אמריקה לעומת ילידי אסיה�בקרב ילידי אירופה; ) בהתאמה9%� ו35%(בקרב נשי� לעומת גברי� ; )10%(

 ).  בהתאמה25%� ו16% לעומת 43%(אפריקה וילידי ישראל 

. בתפקידי מנהיגות לבי� ייחוס הקשבה ותקשורת למנהיגותנמצא קשר בי� ניסיו� קוד� . הקשבה ותקשורת �

 ).9% לעומת 24%(יותר בעלי ניסיו� בתפקידי מנהיגות ייחסו תכונה זו מאשר חסרי ניסיו� 

יותר בעלי השכלה . נמצא קשר בי� השכלת המשתתפי� לבי� שימוש במושג זה. תכונות אישית של מנהיג  �

א� אחד לא (ובעלי השכלה יסודית ) 27%(מת בעלי השכלה תיכונית לעו) 40%(גבוהה ציינו תכונות אישיות 

 ). השתמש במושג

 

בשאלה אחת נבחנה . מנהיגות קשישי
נושא נוס� שנבח� בהערכה הוא עמדת� של המשתתפי� לגבי נושא 

חלק ניכר מהמשתתפי� ". מנהיגות בגיל מבוגר שונה ממנהיגות בגיל צעיר"עמדת� של המשתתפי� על ההיגד 

אחוז המסכימי� ע� העמדה . נמצא כי קיי� קשר בי� עמדה זו לגיל המשתתפי�. הסכימו לעמדה זו) 78%(

המשתתפי� ).  בהתאמה60%� ו83% (60 מאשר בקרב אלה מעל גיל 60גבוה יותר בקרב אלה שמתחת לגיל 

ו לניסיו� ולידע רוב� התייחס. ההבדל בי� מנהיגות בגיל מבוגר לעומת מנהיגות בגיל צעיר, לדעת�, נשאלו מה

) כגו� שקול יותר ואימפולסיבי פחות(כמו כ� התייחסו לסגנו� שונה של מנהיגות . שיש למבוגרי� לעומת צעירי�

 . ולשוני בתכני� ובצרכי� של האוכלוסיות

 

בשאלה נוספת שבחנה את השלכותיה של ההכשרה על תפיסת נושא מנהיגות קשישי� נתבקשו המשתתפי� 

. רבע דרגות על המידה שבה חל לדעת� שינוי בתפיסת� את נושא המנהיגות של קשישי�להצביע בסול� ב� א

סברו שבעקבות ההכשרה חל שינוי במידה רבה או במידה רבה מאוד בתפיסת� ) 93%(כמעט כל המשתתפי� 

 . על מנהיגות של אזרחי� ותיקי�

 

 הערכת תרומות ההכשרות המקומיות 

 . סי�"רכזי� ומנהלי המתנ,  משתתפי�–ל פי כמה מקורות מידע תרומות ההכשרות המקומיות הוערכו ע
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 :מתשובותיה� עולה כי. נשאלו על תרומתה של ההכשרה לשיפור יכולת המנהיגות שלה�המשתתפי

 .לשיפור יכולת המנהיגות שלה�" מידה רבה"ההכשרה תרמה ב) 93%(לדעת רוב�  �

חמישה תחומי� עיקריי� שבה� היה לזהות בציינ� את סוג הכישורי� ששופרו בעקבות ההכשרה נית�  �

 –") ללמוד מאחרי�", "עזרה הדדית", "עבודת צוות", לדוגמה(יכולת לעבודה משותפת : שופרה יכולת�

, "יכולת תכנו� לטווח רחוק", לדוגמה(מיומנויות ארגו� וניהול ; 16% –יכולת הקשבה וסובלנות ; 18%

המיומנויות . 6% –כושר ביטוי ; 10% – הביטחו� העצמי שיפור; 15% –") יכולת לבצע"ו" כושר ארגו�"

הממצאי� מראי� כי יש שונות . המופיעות כא� דומות לאלה שצוינו על ידי המשתתפי� ככישורי� של מנהיג

בי� המשתתפי� בהתייחסות לנושאי� ששופרו ולא נמצא תחו� מרכזי אחד שבו חל שיפור אצל חלק ניכר 

 .מהמשתתפי�

, חיזוק הביטחו� ביכולת המנהיגות: ומות רבות ג� בהיבטי� אחרי� שנבחנו ובה�להכשרה יוחסו תר �

הקניית כלי� חדשי� לתפקיד של מנהיג וקבלת ידע חדש בתחו� , הקניית היכולת להוביל נושאי� חדשי�

ע� זאת מהשוואה בי� . יש שונות קטנה בי� המשתתפי� בדירוג היבטי� אלה). 11לוח (המנהיגות 

לא . סי� האחרי�"דירוג התרומות שלעיל היה נמו� יותר מאשר במתנ' ס א" כי במתנסי� עלה"המתנ

 . נמצאו קשרי� בי� הערכת התרומות למאפייני� אחרי� של המשתתפי�

 

ציו� * (לפי רקע קוד
 במנהיגות, ליכולות ולמיומנויות מנהיגות, תרומות ההכשרות המקומיות לידע: 11לוח 
 )ממוצע

 
 

 סטיית תק�
 וצעציו� ממ

)N=68( 

 
 תרומות

 ידע חדש בתחו� מנהיגות 3.0 0.7
 כלי� חדשי� לתפקיד של מנהיג 3.1 0.6
 הקנה יכולת לקד� נושאי� חדשי� 3.1 0.6
 חיזק את הביטחו� ביכולות המנהיגות 3.1 0.6
 שיפר את יכולת המנהיגות של� 3.0 0.7
 אפשר לגלות את יכולת המנהיגות של� 2.8 0.8
 יר את הרצו� לעסוק בנושאי� של אזרחי� ותיקי�הגב 3.3 0.6

 . במידה רבה מאוד – 4;  במידה רבה – 3; במידה מועטה – 2;  בכלל לא – 1: 4�1בסול� של *

 

 . סי�"ראיית תרומות ההכשרה נבדקה ג� בראיונות ע� רכזי התוכנית ומנהלי המתנ

 


ח וציינו בעיקר את התחלות העשייה בשטח  הדגישו את תרומתה של התוכנית במת� כלי� לעבודה בשטהרכזי

הקבוצה "(גיבוש קבוצה :  שתי תרומות עיקריותסי
"מנהלי המתנציינו , לעומת�. כמדד להצלחת ההכשרה

יצרנו קבוצה חדורת מוטיבציה שיודעת מה רוצה ", "קבוצה חזקה... התגבשה מאוד ונכנסה למחויבות גבוהה

האמונה שלה� ביכולת שלה� להוביל ("וטיבציה של המשתתפי� והעצמה והגברת המ; ")לעשות ואי� לעשות

 ").ביטחו� עצמי, דימוי עצמי, חלק� החזירו לעצמ� אמונה בעצמ�...גילוי יכולות, עורר מוטיבציה", "לשינוי

 

ג� לדעתו גיבוש קבוצה מובילה היה אחד מתוצריה .  של התוכניתהרכז המחוזיגישות דומות הוצגו ג� על ידי 

לדעתו . כמו כ� הוא ציי� את חיזוק יכולת� של המשתתפי� ואת חיזוק ביטחונ� העצמי ביכולת�. השל ההכשר

 . ס במשתתפי� ובתוכנית"הצלחת תוכנית ההכשרה קשורה במידה רבה ג� לתמיכה הארגונית של המתנ

 

 תרומת ההכשרה להיערכות לפעילות בשטח

התבקשו לציי� , בסו� ההכשרה המקומית, תתפי�המש. בהערכה נבח� מה תרמה ההכשרה לכוונה לפעול בשטח

 ציינו כי 10%ורק , ציינו את הפעילויות שבכוונת� לקד�) 90%(רוב� . אילו פעיליות בקהילה ברצונ� לקד�

 ).'ד�ו' סי� א"כול� ממתנ(אינ� יודעי� מהי הפעילות שברצונ� לקד� 
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 ):נספח ו(בפירוט הפעילויות המתוכננות עלו מספר מגמות עיקריות 

אול� ניסוח כיווני הפעולה היה עדיי� כללי , לבוגרי ההכשרות המקומיות היה עניי� רב בקידו� העשייה �

 . ולרוב� לא הייתה תפיסה מגובשת לגבי הפעילויות שבכוונת� לבצע בקהילה לאחר ההכשרה, מאוד

; "וגי� והרצאותח, טיולי�"; "הקמת מועדו� גמלאי�"כגו� , חלק מהמשתתפי� ציינו פרויקטי� ספציפיי� �

קידו� נושא הבריאות בגיל "כגו� ,  וחלק� השתמשו במונחי� כלליי�,"פעילות תאטרו� ומוזיקה"

 . "שיפור פני העיר"; "מתקד�

על לפעילות הגמלאי� �חלק מכוונותיה� של המשתתפי� נוסחו במונחי� של התארגנות ושל יצירת מסגרת �

וחלק אחר כפרויקטי� ספציפיי� ) בות למע� הקהילהגיבוש ארגו� התנד, כגו� הקמת גו� של ותיקי�(

 . כגו� מועדו�, וממוקדי�

מבחינת תוכני הפעילות ואוכלוסיית היעד התמקדו המשתתפי� באוכלוסיית הגמלאי� ובארגו� פעילות  �

טיולי� , חוגי�, הקמת מועדו� חברי�, כגו�(בעיקר הוזכרו התחו� של פעילות תרבותית וחברתית . עבורה

 . תחו� ההתנדבות והבריאות, )והרצאות

יש ש!נ�ת רבה . ס"סי� לא היה אפשר לזהות תחומי פעילות ייחודיי� לפי מתנ"בבחינת הנתוני� לפי מתנ �

 . מבחינת סוגי הפעילויות שה� רוצי� לקד�, ס"בי� המשתתפי� באותו מתנ
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  ביצוע פרויקטי� בשטח– לב השלישי של התוכניתהש

 

ית לפיתוח מנהיגות אזרחי� ותיקי� היה ארגונ� והפעלת� של פרויקטי� השלב השלישי ביישו� התוכנ

אחת ממטרות ההערכה הייתה לבחו� את סוגי . סי�"בקהילה על ידי בוגרי ההכשרות בכל אחד מארבעת המתנ

 . הפרויקטי� ולעמוד על קשיי� בהיערכות לביצוע

 

 
 סוגיות באיסו� מידע על הפרויקטי

מידע מסודר על הפעילויות המבוצעות במהל� מספר חודשי� רצופי� מאז סיו� מטרת ההערכה הייתה לאסו� 

לש� איסו� המידע פותח כלי . מקור המידע העיקרי על הפעילות בשטח היה המשתתפי�. ההכשרות המקומיות

המשקפי� , הכלי עבר מספר שינויי�. בבנייתו התעוררו קשיי� רבי�. לדיווח חודשי על פעילויות מבוצעות

 :להל� הסוגיות העיקריות שעלו בפיתוח הכלי.  את הקשיי� בדיווח על פעילות זובחלק�

בשלב ראשו� פותח טופס לדיווח על בסיס אישי כשהכוונה הייתה לקבל תמונה על מעורבותו של כל אחד  �

כל אחד נתבקש לדווח בטופס על . 2004הטופס הועבר למשתתפי� בינואר . מהבוגרי� בפרויקטי�

המשתתפי� התקשו במילוי . יה� עבד במהל� החודש ועל הפעולות שעשה במסגרת�הפרויקטי� שעל

המידע באמצעות טופס . יותר" פתוח"ה� ביקשו טופס . בעיקר משו� שהיו בו קטגוריות סגורות, הטופס

 . 2004עבור חודש ינואר )  טפסי�16(סי� "זה נתקבל משני מתנ

המשתתפי� נתבקשו לתאר בו במילי� שלה� את . תר שונה הטופס האישי לטופס פתוח יו2004בפברואר  �

 2004טופס זה מולא עבור חודשי� מארס ואפריל . את אוכלוסיית היעד ואת הפעילות שביצעו, הפרויקט

. אול� ג� בטופס זה התעוררו קשיי�).  טפסי�115בס� הכול התקבלו (סי� "בכל ארבעת המתנ

י הפעילויות ה� פעולה קבוצתית והתקשו לדווח ה� סברו כ. המשתתפי� התקשו לדווח על בסיס אישי

, כגו�, כמו כ� ה� התקשו להפריד בי� בעלי התפקידי� השוני� בארגו� הפעילות. עליה� על בסיס פרטני

 . לאור קשיי� אלה נבנה טופס דיווח שלישי. פעילי� ומשתתפי�, מובילי�

בטופס זה נתבקשו .  אישיהטופס השלישי לדיווח שנבנה היה על בסיס פרויקטי� ולא על בסיס �

ס בביצוע "הערכה של התמיכה מגורמי� במתנ, את אוכלוסיית היעד, המשתתפי� לציי� את ש� הפרויקט

�סי� עבור חודשי� יוני"טופס זה מולא בכל ארבעת המתנ. קשיי� ושמות המשתתפי�, הפרויקטי�

י� כי בכל טופס היה אפשר חשוב לצי. סי�" טפסי� מארבעת המתנ74בס� הכול התקבלו . 2004אוקטובר 

כמו כ� נמצא כי . ולפיכ� מספר זה אינו משק� את מספר הפרויקטי� שבוצעו, לדווח על מספר פרויקטי�

 . לעתי� אנשי� התקשו לתחו� את הדיווח לפי פרויקטי� והתייחסו למקב� פעולות כאל פרויקט אחד

המידע המוצג . קושי בניתוח המידע שנאס�לאור הקשיי� שעלו באיסו� מידע על הפרויקטי� שבוצעו היה ג� 

 . כא� נועד לבחו� מגמות עיקריות והוא מבוסס על כל סוגי הטפסי� שנתקבלו

 

 מאפייני הפרויקטי
 שבוצעו וסוגיות בביצוע� 

 מאפייני הפרויקטי� 

ידה המ, תחומי פעולה והיק� העיסוק בפרויקטי�: הפרויקטי� שבוצעו נבחנו תו� התייחסות לשלושה היבטי�

 . שבה הפרויקט הוא תולדה של פיתוח הקבוצה ואוכלוסיית היעד של הפרויקט

 


 :  שבה� עסקו הפרויקטי� ה� כדלקמ�התחומי

�טאי, מחשבי�, חוג אנגלית, כגו�, הרצאות וחוגי� ופעילות תרבותית,  ארגו� טיולי� וימי כי�.תרבות ופנאי �

 . ס אחד" זו ד�וח במתנעל פעילות בתחו�. בוקר של שירה בציבור, כגו�, י'צ

הכשרות , כנס הגמלאי� הארצי, פעילות פנאי ותרבות,  פעילות מועדו� חברי�.פעילות למע� הקבוצה �

 . סי�"פעילות בתחו� זה דווחה בכל המתנ. וסדנאות ופעילות פני� קבוצתית
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רית לאתיופי� הקמת מועדו� להוראת עב שכללה,  פעילות למע� עולי�.פעילויות למע� אוכלוסיות מיוחדות �

 –עשייה למע� נשי� מתקשות בקריאה בעברית ; +55ומועדו� תרבות ליוצאי חבר העמי� בני + 55בני 

 .סי�"בתחו� זה התקיימה פעילות בשני מתנ. סיוע למשפחות נפגעות תאונות דרכי�; "תהילה"פרויקט 

 .דו� בריאות הרצאות בנושאי בריאות שוני� וכנס בתחו� בריאות והוצאת חוברת קי.בריאות �

בני� , סבי�: פעילות חברתית ותרבותית שנועדה לקרב בי� שלושת הדורות. דוריות בקהילה�פעילויות רב �

 ).ס אחד"התקיימה במתנ(ונכדי� 

מתו� מגמה לשלב את ההורי� , הקמת גינה קהילתית להדגמה של גינות חקלאיות עירוניות. אקולוגיה �

 . והילדי� ואת בתי הספר

�  
 .מיד שנייהבזאר של בגדי

 

עסקו כמעט בלבדית ' ב�ו' ס א"במתנ: סי� מבחינת מגוו� תחומי הפעילות"נמצא כי יש הבדלי� בי� המתנ

עסקו בפעילות ' ס ד"ובמתנ, התפרסו על מגוו� גדול של תחומי� ופעילויות' ס ג"במתנ, בפעילות למע� גמלאי�

 . למע� הקבוצה ובפעילות למע� אוכלוסיות מגוונות בקהילה

 

 :יתוח הפרויקטי� צוינו היבטי� נוספי� ואלו ה�בנ

נמצאה רציפות והמשכיות בעיסוק בפרויקטי� השוני� על פני . הרציפות בעיסוק בפרויקט על פני זמ� �

: להמשכיות זו שני מובני�. על רוב הפרויקטי� ד�וח במש� מספר חודשי�, במילי� אחרות. תקופת הדיווח

כגו� ( דורש מעורבות ממושכת יותר טמאחר שהפרויק, לאור� זמ�המש� עיסוק בפרויקט מסוי� , האחד

למע� "כגו� ( המש� עיסוק באותו תחו� אבל בפרויקטי� שוני� השייכי� אליו –והאחר ; )מועדו� לאתיופי�

 ").עצמנו

� 
מהרשימה נית� לראות שהמשתתפי� הגדירו כפרויקט פעילויות שבה� . היק� ההכנה והעבודה הדרושי

החל מארגו� הרצאה ועד הקמת מועדו� ללימוד עברית : בהיק� ההכנה והארגו� הדרושי�ש!נ�ת רבה 

 +. 55לאתיופי� בני 

נקודת מבט שונה על סוגי הפרויקטי� היא המידה שבה הפרויקט הוא תולדה של פיתוח . יוז
 הפעילות �

פרויקט קיי� או ש, )כגו� הפרויקט של המועדו� לאתיופי� או הפרויקטי� בתחו� הבריאות(הקבוצה 

דוריות �רב", "תהילה: "לדוגמה(ַ#ָמקו� או ְ#מקו� אחר והקבוצה משתלבת או מארגנת אותו ביישוב 

 ).וסיוע למשפחות נפגעות בתאונות דרכי�" בקהילה

הא� הפעילות נועדה , היבט נוס� שנבח� היה סוג אוכלוסיית היעד של הפרויקטי�. אוכלוסיות היעד �

מטופסי הדיווח עלה שהמשתתפי� . באוכלוסייה או לכלל האוכלוסייה+ 55לבני , לקבוצת המנהיגי� עצמה

+ 55התקיימו פעילויות תרבות שנועדו לכלל בני , למשל, כ�. הפעילו פרויקטי� לכל שלוש הקבוצות

, הפעילי� פעלו לא רק למע� אוכלוסיית הגמלאי�. ופעילויות תרבות שנועדו רק לחברי הקבוצה המובילה

פעילות למע� נפגעי תאונות דרכי� ופעילות אקולוגית בבית ספר , לדוגמה. � כלל האוכלוסייהאלא ג� למע

סי� החליטו חברי הקבוצה שה� פועלי� רק למע� הקבוצה "באחד מארבעת המתנ. יסודי לילדי� ולהורי�

חבר  "על בסיס,  פעילות� של חברי הקבוצה נועדה רק לחברי הקבוצה המובילה ולאנשי� שצירפו לקבוצה–

 ".מביא חבר

 

שכ� הפרויקטי� נבחנו לא רק ; היה קשה לאמוד לאיזו אוכלוסייה ייחדו המשתתפי� את רוב זמנ�

ארגו� הרצאה בנושא בריאות אינו שקול לארגו� יו� בנושא (כגו� היק� , בשכיחות אלא ג� בהיבטי� נוספי�

 ). ה ההבדל בי� הרצאה לבי� חוגלדוגמ, פעמית לעומת פעילות מתמשכת�פעילות חד(והמשכיות ) בריאות

כל אחד ; מדיו� בצוות התוכנית עולה כי התפתחו מספר דגמי עבודה בקבוצות. דגמי
 של עבודה בקבוצות �

דג� של חלוקה למספר קבוצות עבודה , דג� שבו כול� עובדי� יחד על אותו דבר: ס אחר"מה� אפיי� מתנ

 .ישה פעילי� ודג� משולבש�דג� שבו יש חמישה; שכל חברי הקבוצה פעילי� בו
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 סוגיות בהפעלת הפרויקטי�

מספר האנשי� שהיו מעורבי� : במסגרת ההערכה נבחנו מספר היבטי� הקשורי� להפעלת הפרויקטי� וה�

ס בביצוע וקשיי� שהתעוררו "מידת התמיכה של המתנ, בכל פרויקט וחלוקת התפקידי� בי� המשתתפי�

 .בהפעלה

 

5�חציו�, בי� שניי� לחמישי� וחמישה איש(פרויקט היו מעורבי� מספר אנשי� מטופסי הדיווח עולה כי בכל  

. קשה להערי� את סוג המעורבות של כל אחד מהמשתתפי� בהכנה ובביצוע של הפרויקטי� ואת היקפה). איש

 מהראיונות הטלפוניי� שבוצעו ע� מדג� של בוגרי� נית� ללמוד שלא כל המשתתפי� נשאו בתפקידי מנהיגות

כאשר אחת המרואיינות ביקשה לתאר פרויקט שהייתה מעורבת בו היא ציינה , לדוגמה. עלת הפרויקטבהפ

, א� בפועל היא ציינה שהיא זאת שארגנה את הטיולי�, שכול� היו שותפי� ומעורבי� בהפעלת הפרויקט

מרה כאשר נשאלה על תפקיד� של האחרי� היא א. גבתה כס� וחילקה תפקידי� לשאר המשתתפי�, רשמה

 ". ס"מבקשת מה� לעשות טלפוני� לאנשי� כי ה� גרי� קרוב יותר למתנ"שהיא 

 

ארגנו והפעילו ,  אלו שיזמו–מנהיגי� : על פי התיאורי� שלעיל נית� לחלק את המשתתפי� לשלוש קבוצות

 הוא מרואיי� אחד ציי� שחלקו בפרויקט, לדוגמה(מי שהשתתפו בפרויקט א� לא הניעו אותו  –פעילי� ; אחרי�

 אנשי� שלא נטלו חלק כל שהוא בהפעלת –ומשתתפי� ; )לשמור על הצינור ולהשקות את הגינה האקולוגית

... הייתי יותר משתתפת מפעילה...התחמקתי לא היה לי זמ�"אחת המרואיינות ציינה , לדוגמה(הפרויקט 

 ").השתתפתי בפעילויות שאחרי� תכננו

 

ורבות� של המשתתפי� קשורה לעובדה שבכל המקומות הצטרפו בעייתיות נוספת בניתוח הממצאי� על מע

לפיכ� קשה . חלק מה� היו מעורבי� ברמה זו או אחרת בביצוע הפרויקטי�. אנשי� נוספי� לקבוצת הפעילי�

 . לבודד בעשייה את חלק� של הבוגרי� מחלק� של המצטרפי� החדשי�

 

הכשרה המקומית נוספו לקבוצת המנהיגי� חברי�  נמצא כי מאז סיו� ה2004על פי הנתוני� שנמסרו בדצמבר 

 איש 97 היו פעילי� בתוכנית ס� הכול 2004בדצמבר . חדשי� שלא השתתפו בתוכנית ההכשרה המקומית

 איש מאלה שהשתתפו בהכשרה המקומית 69; ) שסיימו10מתו� ( פעילי� בוגרי ההכשרה האזורית 7: מתוכ�

 . בוצה כפעילי� אחרי סיו� ההכשרה המקומית איש שהצטרפו לק28�ו)  שהשתתפו83מתו� (

 

נבחנה הערכת� על מידת הסיוע והתמיכה שקיבלו מגורמי� , בנוס� לבחינת דפוסי העבודה של המשתתפי�

כאמור בכל טופס ד�וח על ).  טפסי�79(מידע זה נאס� רק בטפסי� הקבוצתיי� . כגו� המנהל והרכז, ס"במתנ

לוח (ת את יחסה של הקבוצה לפרויקטי� שבוצעו במהל� חודֵשי הדיווח ההערכות מבטאו. יותר מפרויקט אחד

12 .( 

 

 ) טפסי
74* (סי
"לפי מתנ, ס בקידו
 הפרויקט"קבלת סיוע מהמתנ: 12לוח 
 

 ס"מתנ ציו� ממוצע סטיית תק� מספר טפסי�
 כ"סה 4.7 1.12 74
 'ס א"מתנ 6.0 0.00 14
 'ס ב"מתנ 3.9 0.48 28
 'ס ג"מתנ 4.5 1.51 19
 'ס ד"מתנ 4.7 0.85 13

 .בכלל לא = �1במידה רבה מאוד ו = 6.  דרגות6בסול� ב� * 

 



 

33

 4.8ציו� ממוצע של ": במידה רבה"מהממצאי� עולה שהמשתתפי� העריכו את הסיוע ואת התמיכה שקיבלו 

יבלו סי� בהערכת התמיכה שק"נמצאו הבדלי� בי� המתנ).  בכלל לא1�במידה רבה מאוד ו�6 (6�1בסול� של 

כמו . סי� האחרי�"הציו� היה גבוה יותר מאשר בשני המתנ' ד�ו' ג' ס א"במתנ: ס"המשתתפי� מגורמי� במתנ

' ס ג"במתנ(סי� בש!נ�ת שבהערכות הקבוצות השונות את התמיכה שקיבלו "כ� נמצא כי יש הבדלי� בי� המתנ

לה לנבוע ג� מהבדלי� בסוגי הפרויקטי� שונות זו יכו). שבו אי� שונות' ס א"השונות הייתה גדולה לעומת מתנ

 . סי�"שבוצעו במתנ

 

ג� שאלה זו נשאלה רק בטפסי� . המשתתפי� נשאלו ג� על קשיי� שהתעוררו במהל� ביצוע הפרויקטי�

סי� "בכל המתנ. ד�וח על קשיי�) 42%(נמצא כי בחלק ניכר מהטפסי� הקבוצתיי� ).  טפסי�79(הקבוצתיי� 

כגו� , סי� נוספי� צוינו קשיי� ארגוניי�"בשלושה מתנ. מוכה של קהל ושל פעילי�צוי� הקושי של היענות נ

 –ס אחד צוי� קושי של תחבורה למשתתפי� ובאחר "במתנ. חוסר זמ� וחלוקת תפקידי�, קביעת לוח זמני�

 . דיווחו המשתתפי� על בעיות במגוו� הנושאי�' ס א"במתנ. מתנדבי�/קושי בגיוס פעילי�

 

להוציא , עולה מבחינת סוג הקשיי� שהמשתתפי� ציינו הוא העדר ציו� של קשיי� תקציביי�ממצא מעניי� ש

סי� בראיונות "שציינו מנהלי המתנ, זאת בניגוד לחשש מקשיי מימו�. קושי בגביית תשלו� לחוג אמנות

� סי� חששו שתהלי� גיוס הכספי� ירתיע את המשתתפי"מנהלי המתנ. שהתקיימו בסו� ההכשרות המקומיות

 . בגלל העדר די כס� למימו� פעילויות ולגיבוש הקבוצה עצמה, "יוציא לה� את הרוח מהמפרשי�"ו



 

34

 הערכה כוללת של התוכנית

 

מעבר להערכת רכיביה השוני� של התוכנית נאס� מידע ממנהלי התוכניות וממדג� של שמונה בוגרי� על 

 ). באמצעות ראיונות עומקהמידע מהבוגרי� נאס�(תפיסת� הכללית לגבי תרומות התוכנית 

 

, משמעותית, מתשובותיה� עולה כי לדעת� זוהי תוכנית חדשנית. הבוגרי� נשאלו כיצד ה� רואי� תוכנית זו

חלק גדול מהבוגרי� התייחסו לכ� שזו תוכנית שמאפשרת לה� . הנותנת לגמלאי� הזדמנות חדשה לפעילות

: התבטא אחד הבוגרי�, למשל, כ�. ת של גמלאי�לפעול למע� עצמ� ומאפשרת מעורבות לאוכלוסיות חדשו

נת� לה� ... פתח לה� דלתות... מעט קשרי� חברתיי�, חלק גדול מהקבוצה ה� אנשי� שלא יצאו מהבית"

 לקחת ציבור גמלאי –מקורית , לדעתי תוכנית מעניינת מאוד"; "מקו� חשוב ומשמעותי...מקו� להתבטא

 ".עוד הזדמנות לשמור על מעמד... ת שוני� הגיעו אנשי� ממעמדו–" מחפש את עצמו"ש

 

במה שונה תוכנית זו ממסגרות "היבט אחר על ראיית הבוגרי� את התוכנית נית� לקבל מתשובותיה� לשאלה 

בשונה ממסגרות , ופה ה� היוזמי� את הפעילות, ה� סברו כי זו מסגרת שבה יש יותר השתייכות". התנדבות

 הקבוצה –הקבוצה מפנה התנדבות לתו� עצמה ולא החוצה ": די הארגו�התנדבות בה� הפעילות מוכתבת על י

אבל למתנדב הקול , בארגו� התנדבות אתה ממלא את התפקיד והול� הבית" ; "עצמה מתנדבת למע� עצמה

 ".פה המעורבות והשותפות היא בכל התהלי� ולכ� זה שונה. אצלנו המתנדב הוא הארגו�. שלו לא שווה בארגו�

 

ה� הדגישו כי בתוכנית . עלתה ג� מהשוואה שנתבקשו לעשות בי� תוכנית זו לבי� מועדו� גמלאי�גישה דומה 

שבו הגמלאי� ה� צרכני� , לעומת מועדו� גמלאי�, זו יש לה� יותר יכולת לקבוע ולעצב את הפעילות

� הקבוצה בונה כא. דברי� מגיעי� מבחו�, תוכנית מובנית,  מגיעי� כוחות מבחו�–מועדו� גמלאי� ": פסיביי�

האנשי� עצמ� מחליטי� ומקבלי� רעיונות למע� עצמ� ולא מחכי� שמשהו . ויוצרת את מתכונת הפעילות

היחוד הוא בבניה . הפעולות דומות... טיול, מביאי� לו מרצה,  במועדו� הציבור פסיבי"; "אחר יעשה למענ�

 ."ת זה כבר פעילו– עצ� המפגשי� וחיפוש מה נעשה –ועשיה יומיומית 

 

הפנאי והתרבות , התשובות התייחסו לתרומות בתחו� החברתי, כאשר נשאלו מה תרמה לה� התוכנית

זה שאתה פעיל וחושב שיש ";"נסיעות וטיולי�, הכרתי אנשי�,  סיפוק אישי–הרבה דברי� ": ולדימוי עצמי

דימוי . בות פרישהחסרת תועלת בעק, לא מרגישה לא שווה. התלהבות שהיתה בעבודה נמשכת, עוד אופציות

 ".עצמי

 

ענו חלק� כי אכ� ה� רואי� עצמ� , כאשר נשאלו הבוגרי� הא� ה� רואי� עצמ� מנהיגי� וא� כ� במה

אלה שראו עצמו מנהיגי� ציינו בתשובותיה� את אופייה של המנהיגות שה� . מנהיגי� וחלק� התקשו להחליט

, קוד� מוודאת שיש קבוצה שהולכת אתי. דלא עובדת לב. יש מנהיגות מחוללת ומטפחת, כ�": מובילי�

 ."ההרגשה היא שעושי� ביחד.. משתדלת לענות לבקשות, מתייעצת את�

 

לא יודעת א� לקרוא לזה ממש . זו שאלה גדולה": חלק ניכר מהבוגרי� התלבטו לגבי ראיית עצמ� כמנהיגי�

ג� הרבה פעמי� חושבת שאני .  פחות עוסקת ביצירת קשרי� ופחות טובה בארגו�–פחות מנהיגה . מנהיגה

שיש לה� , אני יכול להשוות למישהו אחר. כ� לא כל, אישית"; "ולכ� לא מאצילה תפקידי�, מטריחה אנשי�

חששתי לדבר . לא כל אחד יכול להביע עצמו בקבוצה. ניסיו� יותר עשיר ואפילו בלי הקורס יכלו להסתדר

 ".כי היו אחרי� שדיברו, בקבוצה

 

 האזורית –� על שלבי התוכנית כפי שה� התבצעו ובמיוחד על שני מהלכי ההכשרה הבוגרי� נשאלו ג

: חמישה מתו� שמונת הבוגרי� ציינו את מהל� ההכשרה האזורית לחיוב וראו בו מרכיב חשוב. והמקומית



 

35

ה� המניע של , הובילו כל הדר�, בלטו מעל כל הקבוצה. כול� רואי� בה� את המנהיגי�. ה� הגרעי� המוביל"

 ". היה מי שהיה דומיננטי ודאג לשלב הבא–' דח� את שלב ב' עצ� העובדה ששלב א"; "כל הדבר הזה

 

לעומת זאת סברו שלושה אחרי� כי זה לא חיוני וא� ציינו כי חלק מהאנשי� מהגרעי� הראשוני פרשו 

משנה יצירת לא , אני חושבת שהיו כול� יחד; "רק אחת נשארה, ה� פרשו, ה� לא תרמו כלו�: "ממעורבות

כי ה� הרגישו שה� צריכי� להיות מעל וכשבנו התוכניות וראו שיש אחרי� , זו טעות לפתח גרעי�; "גרעי�

 ".נפגעו והלכו, שיכולי� יותר

  

מתשובותיה� עולה כי לתוכנית יש . הערכה כוללת של התוכנית נבחנה ג� מנקודת ראות� של המנהלי�

לגמלאי� שהשתתפו , ס"מרו שלתוכנית הייתה תרומה רבה למתנכל המנהלי� א. ס"השלכות ברמה של המתנ

כמו כ� . ס בקהילה"המנהלי� ראו בה ג� תרומה לתדמיתו של המתנ. ס"בהכשרה ולקידו� נושא הִזקנה במתנ

 .ה� הדגישו את חדשנותה של התוכנית מבחינת מעורבותה של האוכלוסייה וקידו� פעילותה עבור עצמה

 

יכולת , המשכיות וגידול הקבוצה: ה� ציינו מספר דברי�.  עבור� להצלחת הקבוצההבוגרי� נשאלו מה ייחשב

, שהקבוצה מתקיימת ":הצלחת הפרויקטי� ותחושה של יכולת להשפיע, לעבוד כקבוצה באופ� עצמאי

שיהיה דובר לקבוצה ונגבש , שיגיעו לעיתונות, שבפוליטיקה שומעי�, כוח מורגש בעירייה, שמורגשת, מתרחבת

שימשי� , שיהיו יותר אנשי�"; "מעורבות בעירנו ובארצנו, ס"שירותי המתנ, התנתקות, ה בנושאי שלו�תגוב

 ".חשוב להרגיש שיש תועלת, שהפרויקטי� יצליחו"; "שלא ייעל�, לאור� תקופה ארוכה

 

די שלושה מדדי ההצלחה הוזכרו על י, כאמור. המדדי� להצלחה הוצגו ג� על ידי המנהלי� בתחילת התוכנית

מספר הפרויקטי� שיהיו עבור האזרחי� , מנהיגי�/גיבוש קבוצה מקומית של מובילי�: רוב המנהלי� וה�

 . הוותיקי� ומספר האזרחי� הותיקי� שישתתפו בפרויקטי� השוני�

 

 :מהממצאי� עולה כי. סי� נשאלו בסו� התוכנית על קשיי� צפויי� בהמש�"מנהלי המתנ

קושי להחזיק את הרכזת בשל : יי מימו� בהמש� הפעלת התוכנית ובה�כל המנהלי� ציינו שה� צופי� קש �

העדר די , העדר די כס� למימו� פעילויות, חשש שתהלי� גיוס הכספי� ירתיע את המשתתפי�, קשיי תקציב

הפעילי� , ס העלו חששות לגבי קשיי מימו�"מעניי� לציי� שבעוד שמנהלי המתנ. כס� לגיבוש הקבוצה עצמה

 . קשיי מימו� במסגרת הקשיי� שבה� נתקלו בהפעלת פרויקטי�לא ציינו כלל

אחד מה� ציי� ; שני מנהלי� ציינו את הצור� באיש צוות. המנהלי� חששו ג� מהעדר דמות מַכוונת ומלכדת �

ס אחד חשש "מנהל מתנ. במיוחד כאשר פרויקט אינו מצליח, שיהיה צור� בהנחיה צמודה של הרכז

. סי�"בהעדר יד מכוונת של מַרכז התוכנית מטע� החברה למתנ, שהקבוצה תתפצל על בסיס עדתי

מנהל . בדבריה� על ציפיות לא ממומשות ציינו המנהלי� כי העדר דמות מלכדת מעורר את חשש� לקבוצה

 .ס אחד ציי� שהיה רוצה שיהיו פחות תלויי� ברכזת ושיהיה לה� מספיק ביטחו� לעבוד לבד"מתנ

. סוגיה זו עלתה ג� בדברי הבוגרי�. ע להיבטי� אישיי� של האנשי� שנבחרוקושי נוס� שציינו המנהלי� נג �

בחירת האנשי� לתפקידי הובלה בתחילת התוכנית היא סוגיה חשובה שמשפיעה על המש� הובלת הפרויקט 

מדברי הבוגרי� והמנהלי� עלו קשיי� שוני� ביחס לאנשי� אלה ולצור� בבחירה . סי�"ברמה של המתנ

 ל הפעילי�שנ בחרי� להוביל מדוקדקת יותר ש
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 סיכו� ודיו�

 

הממצאי� מהערכת התוכנית לפיתוח מנהיגות של אזרחי� ותיקי� מצביעי� על מספר מגמות עיקריות ואלו 

 :ה�

סי� השתתפו "נציגיה� של שישה מתנ. סי� ולא בשישה כמתוכנ�"התוכנית התבצעה במלואה בארבעה מתנ �

בהכשרה האזורית השתתפו ג� הרכזי� .  בוצעו רק בארבעהא� ההכשרות המקומיות, בהכשרה האזורית

 .סי�"בשכר מכל אחד מהתנ

לתוכנית בהכשרה לפיתוח מיומנויות ) ס" בכל מתנ30�25(התוכנית הצליחה לגייס כמאה אזרחי� ותיקי�  �

הגיוס להכשרה האזורית התבצע : נמצאו הבדלי� בדרכי הגיוס של הפעילי� לשתי ההכשרות. מנהיגות

ל ידי היכרות אישית ואילו הגיוס של המשתתפי� להכשרות המקומיות התבצע בעיקר על ידי פנייה בעיקר ע

 .לקהל רחב יותר

 בהכשרות המקומיות ושני – 60שליש מתחת לגיל (הפעילי� שהשתתפו בשתי ההכשרות צעירי� יחסית  �

האוכלוסייה . יגותחלק ניכר ה� נשי� ולרוב� ניסיו� קוד� בתפקידי מנה, )שלישי� בהכשרה האזורית

 .מי� והשכלה, סי� בפרופיל המשתתפי� מבחינת גיל"נמצאו הבדלי� בי� המתנ. ֶהֶטרוגנית מבחינת השכלה

בשתיה� דיווחו .  האזורית והמקומית–יש דמיו� בתרומות המיוחסות על ידי המשתתפי� לשתי ההכשרות  �

בשיתו� , יות חדשות בארגו� ובניהולעל רכישת מיומנו, המשתתפי� על שיפור מיומנויות המנהיגות שלה�

ס אחד דירוג התרומות של ההכשרה המקומית "ע� זאת נמצא כי במתנ. בתקשורת ובכושר ביטוי, הקבוצה

 .היה נמו� בכל ההיבטי� שנבחנו

מעניי� לראות כי ההשפעה של הניסיו� הקוד� במנהיגות על תרומות ההכשרה הייתה שונה בהכשרה  �

 בהכשרה האזורית נמצא כי חסרי ניסיו� קוד� במנהיגות ייחסו לה תרומה רבה :האזורית לעומת המקומית

 .ואילו בהכשרות המקומיות לא נמצא קשר בי� התרומות לבי� ניסיו� קוד�, יותר מאשר בעלי ניסיו� קוד�

השתתפות הרכזי� בשכר בהכשרה האזורית מראה כי יש הבדל בינ� לבי� הפעילי� בציפיותיה� מהתוכנית  �

 . מות שה� ייחסו להובתרו

 כלי חשוב –סי� ראו בשתי ההכשרות כלי חשוב לשיפור יכולת� של המשתתפי� ובמיוחד "מנהלי המתנ �

לקידו� , ס"ה� ייחסו לה תרומה רבה ג� לקידו� פעילות הגמלאי� במתנ. להעצמתה של הקבוצה ולגיבושה

 . ס ביישוב ולשיפור תדמיתו"המתנ

ה� מבחינת , רות מצביעי� המשתתפי� על הצור� בשינויי� ובשיפורי�נמצא כי בשתי ההכש, בצד התרומות �

מחצית מהמשתתפי� בהכשרות המקומיות סברו כי חסר משהו . התכני� וה� מבחינת שיטות הלימוד

 .אול� פירוט הדעות היה מגוו� מבחינת השינויי� הדרושי�. או יש לבצע בה שינויי�/בתוכנית ו

ה  כי הדעות חלוקות מבחינת החיוניות של הכשרת גרעי� הפעילי� מראיונות העומק ע� הבוגרי� עול �

 .סי�"כשלב מקדי� להכשרות המקומיות במתנ) הכשרה אזורית(

מתגובות המשתתפי� . ההכשרות השתרעו על פני מספר חודשי� ודרשו מחויבות ארוכה של המשתת� �

הבטחת נוכחות רציפה של להכשרות המקומיות ומיחס הרכזי� עולות סוגיות שונות המבטאות קושי ל

 .המשתתפי�

מהערכת ביצוע הפרויקטי� בשטח עולה כי התחלת העשייה בשטח התרחשה בעיקר ע� סיו� ההכשרות  �

מספר (הממצאי� מראי� כי עיקר עשיית� של בוגרי התוכנית . כשנה לאחר התחלת התוכנית, המקומיות

כמו כ� נמצא . נאי ותרבות עבור הגמלאי�היא בארגו� פעילות פ) חודשי� אחרי סיו� ההכשרות המקומיות

: על פי תיאור� ה� מבחיני� בי� שלושה סוגי מעורבות. כי לא כל הבוגרי� קיבלו על עצמ� תפקידי מנהיגות

 מי שלא –ומשתתפי� ;  אנשי� שמשתתפי� ומסייע בארגו�–פעילי� ;  שה� יוזמי� ומארגני��מנהיגי� 

 . נטלו חל כלשהו בהפעלת הפרויקט
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ב אחר בוגרי תוכניות ההכשרה כחצי שנה מתו� ההכשרות המקומיות עולה כי מצד אחד יש נשירה מהמעק �

בדיו�ח הפעילי� היה . יש מצטרפי� חדשי� שלא עברו כל הכשרה, בקרב בוגרי שתי ההכשרות ומצד אחר

צטרפי� ולפיכ� אי� בידינו מידע על סוג מעורבות� של המ, קושי לבודד את הבוגרי� מהמצטרפי� החדשי�

 . פעילי� בה� במיוחד או רק משתתפי� בה�, הא� ה� מובילי� פרויקטי�: החדשי�

סי� מספר חודשי� אחרי ההכשרה עלה כי ה� חששו להמש� פעילות הקבוצה "בריאיו� ע� מנהלי המתנ �

 .א� לא תהיה אפשרות להעסיק רכז ולהשיג המש� מימו� הפעילות שמארגנת הקבוצה

היא , � עולה  כי לדעת� זוהי תוכנית הנותנת לגמלאי� הזדמנות חדשה לפעילותמראיונות עומק ע� בוגרי �

לעומת , תורמת לדימוי� העצמי  וכי בתוכנית זו יש לה� יותר יכולת לקבוע ולעצב את הפעילות עבור עצמ�

 .  הגמלאי� ה� צרכני� פסיביי�,  שבו לדעת�, מועדו� גמלאי�

 :ש להתייחס אליה� בהיערכות לתוכנית זו בעתידעל פי ממצאי� אלה עולות מספר שאלות שי

הא� התוכנית מתאימה בעיקר לאנשי� בעלי ניסיו� קוד� במנהיגות או לכאלה שאי� לה�  •

הממצאי� מראי� כי בהכשרות המקומיות היה דמיו� בתרומות המיוחסות ? ניסיו� מסוג זה

 .להכשרה על ידי שתי קבוצות אלה

הממצאי� מראי� כי האוכלוסייה שהשתתפה ? ת מסוג זהלאילו קבוצות גיל יש למקד תוכני •

חשוב לבחו� שאלה זו בהקשר של אחת המטרות של התוכנית . 65הייתה ברובה מתחת לגיל 

 . שהיא ההעצמה של אוכלוסיית הקשישי�

הממצאי� מראי� כי המשתתפי� הפיקו ? הא� דרושי� שינויי� בתוכנית ההכשרה הנוכחית •

ת עולות שאלות לגבי אור� התוכנית ונושאי� חסרי� או נקודות א� ע� זא, תועלת מההכשרה

 . הדורשות שינוי

הא� יש מקו� להגדיר בצורה ברורה יותר את הציפיות מהמשתתפי� מבחינת ביצוע  •

הממצאי� מראי� כי היה קושי למדוד את דפוסי ? פרויקטי� ונטילת תפקידי מנהיגות

 . נטלו על עצמ� תפקידי מנהיגותהעשייה של הבוגרי� ולבחו� את המידה שבה ה� 

סי� "כדוגמת המתנ(הא� התוכנית מתאימה רק למסגרות שבה� אי� פעילות לקשישי�  •

כגו� מועדוני , או שהיא מתאימה ג� למסגרות שבה� קיימת כבר פעילות עבור�) שבתוכנית

הכוונה בעיקר למרכיב של תוכנית ההכשרה והתאמתה  לאוכלוסית קשישי� ? קשישי�

 . ת אחרותבמסגרו

 

התוכנית הנוכחית מהווה ניסיו� לקידו� מעורבות של קשישי� למע� עצמ� ומהווה התנסות חדשה ,  לסיכו�

בהיערכות ליישו� תוכנית זו במקומות אחרי� יש לתת את לממצאי� . לקידו� העצמה של אוכלוסייה זו

ית כדי לראות את ההתפתחויות חשוב להמשי� ללוות את התוכנ, בנוס� לכ�. המוצגי� ולשאלות העולות מה�

 .החלות בה לאור� זמ�
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 נושאי הלימוד בהכשרה האזורית : נספח א

 

 הנושאי� מפגש
  היכרות ותיאו� ציפיות–פתיחה  1

 חשיבות מנהיגות דמוקרטית בקהילה
 מאפייני� חברתיי� של הגיל השלישי 2

 הילהחלוקת אחריות בי� פעילי� ובעלי מקצוע בק
 קבוצות והקמת�

 מאפייני השותפויות בי� פעילי� ואנשי מקצוע
3 ODT מנהיגות וניהול הדינמיקה של קבוצה;  מנהיגות אחרת– בנושא 
 איתור פעילי� 4

 גיוס ותחזוקה של מתנדבי� בארגו� קהילתי
 בניית פרופיל לאיתור מועמדי� בקבוצה 

 קבוצות ושיטות להקמת� 5
  בקהילהמקורות לאיתור פעילי�

 ניהול ישיבות בארגו� חברתי בקהילה 6
 רצונות והזדמנויות בקהילה , זיהוי צרכי�

 שיווק רעיו� הארגו� בקהילה וגיוס ותמיכה ארגוני 7
 ניהול שיחת גיוס אפקטיבית ע� מועמדי� לקבוצה 8
 זיהוי שיתופי פעולה ושימוש במנגנוני עזר בקהילה 9

 הניהול עצמי של חיי הפני� בקבוצ
 טכניקות לניהול ולארגו� פגישות בארגו�

  קבוצה מובילה–פעולות בהקמת קבוצה מורחבת  10
 ניהול קשר וקונפליקטי� בי� אישיי� ובי� ארגוניי�  11

 פיתוח יצירתי של בעיות
 אסטרטגיות לקידו� אינטרסי� ולניהול משא ומת� ע� ארגוני� בקהילה

 משוב והערכת תהלי� ההכשרה, סיכו� 12
 ' יפיות לשלב בצ

 'תכנו� והדרכה בשלב ב
 גיוס חברי� והתארגנויות של הקבוצה המובילה בקהילה  13
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 נושאי הלימוד בהכשרות המקומיות : נספח ב

 

 מפגש הנושאי�
 ס א"מתנ 

 1 מפגש חשיפה לרעיו�
 2 הכרות ותיאו� ציפיות

 3 התמודדות ע� מצבי שינוי בחיי�
 4 שיתמיומנויות תקשורת בי� אי

 5 מיומנויות ניהול משא ומת�
 6  המושג וסגנונות�מנהיגות

 7 האזרח הותיק כמנהיג
 8 חשיבה יצירתית, פתרו� קונפליקטי�
 9 התנדבות בישראל

 10 הזדמנויות ואיומי�, ניתוח עוצמות וחולשות
 11 הקהילה בה אנו חיי�

 12 ארגוני התנדבות בקהילה
 13 פנאי ופרישה

 14 דלי� מו–תכנו� 
 15  ביטויי מנהיגות �מנהיגות

 16 תכנו� פרויקטי�
 17 תכנו� פרויקטי�

 18  עובד ללא שכר�המתנדב
 19  מפגש ע� אנשי מקצוע�תכנו� פרויקטי�
 20  משובי��הצגת פרויקטי�
 21  משובי��הצגת פרויקטי�

 22 .מפגש סיו�
 ס ב"מתנ 

 1 .חוזה, תיאו� ציפיות, היכרות
 2 תקשורת,  כלי� לבניית מנהיגות,מנהיגות

 3 .כולל מפגש ע� נציגי ארגוני� ומוסדות. הקהילה בה אנו חיי�
 4 .ניהול קונפליקטי� כחלק מתהלי� גיבוש קבוצה

 5 מנהיגות דמוקרטית חברתית

 ODT 6 מפגש �תקשורת בקבוצה, מנהיגות

 7  אבחו� רצונות בקבוצה�תפקידי� חברתיי�
 8 .אסטרטגיות לקידו� אינטרסי� בקהילה. ילתימתנדבי� בארגו� קה

 9 משוב . זיהוי ואיתור צרכי� של אוכלוסיית יעד לפרויקטי�
 10 גיוס תמיכה. שיווק רעיו� קהילתי

 11  מרעיו� למעשה�תכנו� 
 12 .העצמת קבוצות כמנו� ליצירת שינויי� בקהילה

 13 המש� תכנו�
 14 הצגת פרויקטי� קבוצתיי�

 15 מפגש סיו�. רטיבית ליישו� פרויקטי�תכנית אופ
 'ס ג"מתנ 

 1 הכרות ותיאו� ציפיות
 2 הקבוצה כמשאב להתארגנות

 3 מיומנויות בתקשורת בי� אישית וקבוצתית
 4 .אזרח ותיק כמנהיג בקהילה

 5 פ"שת, קואליציות,  תחרות�סוגי תקשורת בקבוצה
 6 שיתופי פעולה

 7  מיפוי�הזדמנויות בקהילה
 8 רגו� קהילתיא

 9  הכרות ע� השירות�מפגש ע� מנהלת אג� הרווחה
 10 מפגש מיוחד לפעולה שמטרתה הרחבת הקבוצה וגיוס חברי� נוספי�
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 11  חקר אישי�עקרונות מנהיגות קהילתית
 12 פיתוח מנהיגות קהילתית

 13 אבחו� צרכי� בקהילה
 14 ל העיריה"מפגש ע� מנכ

 15 מנהל היחידה לתכנו� אסטרטגי מפגש ע� �תכנו� אסטרטגי
 16 ניהול קונפליקטי�, עבודת צוות

 17  התחלת עבודה על תכניות�חלו� ומימוש, חזו�
 18 .מטרות, שלבי� בסול�, "סול� התכנו� "�תכנו�

 19 יישו� המודל על רעיונות נבחרי�, מודל לכתיבת תכנית
 20 .מפגש מסכ�. הצגת פרויקטי�

 'ס ד"מתנ 
 1 הגדרת תפקיד המשתתפי�, ותיאו� ציפיותהיכרות 

 2 .תהלי� הקמה של מנהיגות אזרחי� ותיקי�
 3 .מיומנויות תקשורת וניהול חיי קבוצה

 4 עקרונות בפיתוח מנהיגות
 5 ארגו� התנדבות בקהילה
 6 .מה כבר קבלנו ולא� מתקדמי�, משוב ראשו� על התכנית

 7 הקהילה בה אנו חיי�
 8 ניהול משא ומת�

 9 מבוא לתכנו� פרויקטי� בקהילה
 10 גיוס ותחזוקה של מתנדב בארגו�

 11 הפעיל כמנהיג קהילתי
12 5.11�הכנות לפרזנטציה בכנס ה 

 13 הכרת שירותי� בקהילה
 14 אסטרטגיות לקידו� תהליכי� בקהילה

 15 פתרו� יצירתי של בעיות
 16  פיתוח אחריות קבוצתית�הקבוצה כמשאב

 17 ית פעולה בקהילההכנת תכנ
 18 ניהול קונפליקטי�

 19 הכנת תכניות
 20 הצגת פרויקטי�

 21 סיכו� והערכת התהלי�
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מה� לדעת� : "לשאלהבתחילת ההכשרה האזורית תשובות המשתתפי� : נספח ג
 "?התכונות של מנהיג/היכולות/הכישורי�

 

 
 תשובות 

 מספר
 שאלו�

יכולת לקבל ביקורת ועצות , יכולת להקשיב, ולת להניע אנשי�יכ, יכולת להאציל סמכויות, כריזמה
 מאחרי�

1 

יושר , אחריות, סובלנות כלפי אחרי� וסבלנות, לקד� את עצמ� ואת האחרי�, רצו� לתרו� לאחרי�
 ליזו�, להנחות, הכשרו� להוביל, ביטחו� עצמי, יוזמה, פנימי

2 

 3 מאציל סמכויות, ח�, אכפתי, תקשורתי, בורייושר פנימי וצי, נמרצות, יוזמה, יצירתיות, כריזמה
 4 הדרכה, הנחיה,אמונה, תקשורת בי� אישית

, כושר הקשבה, בעל תכונות המאפשרות לו עבודה בקבוצה, יכולת להפעיל, רצו� לפעול, בעל יוזמה
 התאמה עצמית למצבי� משתני�

5 

יודע , � את עצמו למשימותיודע להתאי, יצירתי, כריזמטי, איש תקשורתי, מוש� ומעניי� קהל
 בעל כושר הקשבה הבנת הזולת, לאלתר דברי�

6 

, מוכשר לתפקיד, מוכ� לשת� פעולה ע� אחרי�, מוכ� להקשיב לזולת, עליו להיות נעי� הליכות
 יצירתי, בעל יוזמה, בעל כושר שכנוע, מקצועי, תקשורתי

7 

יודע , לפעמי� בלתי צפוי, יצירתי, כריזמטי, תקשורתי ובעלי מסר ברור, יכולת חברתית גבוהה
, יודע להתברג בכל מיני מקומות, ידיעה לאלתר דברי� בעת הצור�, להתאי� עצמו להרבה משימות

 בעל החלטה מהירה, בעל כושר הקשבה לזולת, מקצועי, ובקיצור שֵידע למכור קרח לאסקימואי�

8 

 9 . לו מתנדבי� טובי� ומוכשרי�ידע לארג�, הרבה סבלנות, כושר ויכולת לארגו�, להיות בפעולה
 10 כושר ארגוני, נייד וחופשי, עצמאי

, מאפשר ומוביל את הצוות להשגת יעדי� ומטרות מוגדרות עד להשגת  המשימות, מקשיב, דמוקרט
 מוביל ויוז� ומקד� את פעילות הארגו� ובמצבי� משבריי� מציע פתרונות יצירתיי�

11 

 12 בעל יכולת להניע אנשי� להשגת מטרה,  פעולהיוצר שיתו�, יוז� ובעל רעיונות
בעל מוטיבציה , בעל רעיונות, יוזמה, חריצות, יושר: תכונות אישיות שראויות להערצה והערכה

 בעל סמכות, והנעת אנשי�
13 

, ניסיו� חיי�, הסתגלות מהירה למצב נתו�, תפיסה מהירה, כושר ביטוי, השכלה תיכונית לפחות
לדעת להפעיל , כושר תכנו�, לדעת להקשיב, #!לט�ת, ולת לקבל החלטות נכונותיכ, יכולת להשפיע

 מנגנו�

14 

 15 הבנה כי אתה כשיר לתפקיד, רצו�, אחריות
 16 פעיל, יוז�, יחס אישי

 17 יושר, אמינות, כריזמה
 18 למשו� אחריו, להשפיע, יכולת להוביל

 
 



 

45

מה� לדעת� : "לשאלהורית בסיו� ההכשרה האזתשובות המשתתפי� : דנספח 
 "?התכונות של מנהיג/היכולות/הכישורי�

 

 
 תשובות 

' מס
 שאלו�

להאציל סמכויות ; היכולת לשמוע דעות והיבטי� שוני� ולהפנימ� ולעבד� ולתעל לכלל יצירה אחת
יכולת אישית לגרו� לאנשי� לעשות דברי� מתו� רצו� ; לאנשי� בכדי להוציא לפועל את היוזמות

 ת ואכפתיו

1 

לקבל אחרי� ג� א� ה� שוני� מבלי רצו� , לתת מזמנו וממרצו ויכולתו, כושר להוביל אחרי�
שתופיות , יוזמה, כריזמה, כושר ביטוי; כושר לתכנ� ולארג� ולהוביל במר� עד הביצוע, לשנות�

 בעל חוש הומור, נעי� בהתייחסותו לאחרי�, והאצלת סמכויות

2 

בחזו� וביעדי� האפשריי� של , אמונה חזקה, התלהבות, יוזמה, ויותהאצלת סמכ, שיתופיות, כריזמה
יכולת לאתר יכולות וכישורי� אצל הצוות ואצל האחרי� הנהני� או שותפי� לפרויקטי� , הנושא

 באחריות�

3 

 4 יכולת עבודה ע� צוות וקהל, שיתו� פעולה, הגינות, אמינות, כושר ביטוי, כושר שכנוע
 5 דוגמה לחיקוי והזדהות, בעל ידע, ולתבעל יכ, מצליח להשפיע

שיהיה , שתהיה לו תכונה של כוח והשפעה,  במקו� הנכו� ובזמ� הנכו��שיהיה האיש הנכו� 
 כריזמטי, בעל השכלה ואינטליגנציה רחבי�, שיעשה יותר וידבר פחות, מניפולטיבי וגמיש

6 

 7 הכישורי� ה� ידע וכוח. זה יש שנולדי� ע� זה ויש שרוכשי� את �מוביל , תכונות מנהיגות
 בעזרת כלי� וידע �ליזו� יחד וע� , היכולת לכוו�, היכולת להוביל. מנהיגות בעיקרה זו תכונה מולדת

 מתאי�
8 

שאיפות לשפר את , נכונות לפעול בכל מצב וללא תנאי, אחריות כלפי הארגו�, רצו� להיות מוביל
 לקחת מנהיגות היכולת . הארגו� תו� הטבעת דרכ� במידת האפשר

9 

 10 הרבה ידע , הרבה סבלנות
 11 כושר ארגו�,דוגמה אישית, כושר ביטוי, כושר שכנוע

 12 יודע לשמוע, בעל השפעה ושכנוע, צניעות, דוגמה אישית
ללכד אנשי� , נדיבות רצו� לתת מעצמו ולשרת אחרי� ברצו� ללא כפיה, יוזמה, התמדה במעשה

  לפי רצונ� ומקצועיות�להפעיל�, לכבד אנשי�, סביבו
13 

להיות ג� בעל יכולת להעביר , לדעת להקשיב, יכולת לבצע רעיונות ותכנוני�, כוח השפעה, יצירתיות
 מסרי�

14 

דבקות ביעדי� תו� התחשבות במובל ומטרות , כושר שכנוע, "להדביק בהתלהבות", יכולת להוביל
 הארגו�

15 
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מה� לדעת� : "ות המקומיות לשאלהתשובות המשתתפי� בסיו� ההכשר: נספח ה
 "?התכונות של מנהיג/היכולות/ הכישורי�

 

 
  תשובות

' מס
 שאלו�

לא להיסח� , לדעת לקבל ביקורת, לדעת לפשר ולהתפשר, כישורי� לסחו� אחריו. בעל יוזמות מקובל
 אחרי תכתיבי�

1 

ת וברצונות של להתחשב בדעו. אבל ג� לא לתת פקודות, לא מהסס, מנהיג צרי� להיות מוכשר
 לא להדגיש עליונות, האחרי�

2  

 3 ולהוביל כל מהל� בקבוצה, לקבוע, לנהל, להוביל קבוצת אנשי� לרעיונות שוני�
 4 איש ארגו� וכושר ניהול, לדעת להקשיב לזולת, משכנע, כושר ביטוי, בעל השפעה

 5 אהבת התפקיד, קשר אישי, רצו�
 6 אהבת התפקיד, "מרפקי�", יקשר איש, כושר ביטוי, אחריות, חזו�

או שהחברה . בולט בכישוריו ויכול להשתלב בכל נושא שהוא, מנהיג נולד מנהיג הוא דומיננטי בשטח
 בקיצור מנהיגות לוקחי�. כל אד� ע� ראש בריא יכול להיות מנהיג, העושה אותו מנהיג למעשה

7 

 8 החלטות, יכולת גיבוש, תקשורת
 9 לשכנע בצדקת דרכו , יולהוביל אנשי� אחר, יוזמה

, ידע מתאי� לקבוצת היעד יכולת להפעיל, הבנת הצרכי�, אמפתיה, להיות מוביל מתו� יכולת הקשבה
 יוזמה כריזמה בטחו� ואמונה בדר� כושר ארגו�, תיצירתיו, לנתח

10 

 11  ויושרהגינות, הגדרת מטרות תוכנית אופרטיבית לפעולה, ראייה לטווח רחוק, רוח סוחפת, אור� רוח
 12 אהבת האד�, יושרה, כושר שכנוע

 13 ידע בנושא כוח ארגו� קבוצה
 14 אינו פחד� אינו עצל� אינו קמצ�: תכונות מנהיג

. יכולת הקשבה, יכולת שכנוע, בעל מעו�, להיות דוגמה, מנהיג חייב להיות מקובל על צא� מרעיתו
להרגיש טוב ג� אשר הוא מתפשר למע� , י�ישר וללא משוא פנ. החלטותיו חייבות להיות מנומקות

 שלו� בית

15 

 16 לא ענה
 17 מנהיג צרי� להתמיד, בעל ביטחו� עצמי גבוה, כריזמטי
 18 עידוד של החברי� בקבוצה, הקשבה, שיתו� פעולה, התמדה

 19 על שיעור קומה ידע וניסיו� בעבודה ומעורב בכול
 20 הול וארגו�כושר ני, מקובל, יציב, מתוק�. אהוב, נאמ�

 21 אד� שיודע להפעיל אחרי� ויודע לארג� פעילות שתורמת לו ולאחרי�
לתת לה� להרגיש שיש משמעות לחיי� תקיני� . לעשות לה� טוב, לשכנע. לדעת להכיר אנשי� בסביבה

 ג� לגמלאי� צעירי�
22 

 23 אד� שמכיר את הבעיות של החברה, אד� מעורב בקהילה
 24 דינמי, בסובלנות, לקחת את קבוצה לאיפה שה� רוצי� להגיע, יוז�, צפהקצת חו. לדעת שיכול

 25 נתינה ללא שכר. ברצו�, ברצו� לשפר איכות חיי�, בעשייה ברוכה, האמונה באד�
בזכות ההרצאות שקיבלנו נותנת . ראשית כול ההתנדבות באה מהרצו� הטוב. רבות התכונות של מנהיג

 ר וג� לשכנע את הקהילהלנו אפשרות לבצע כמעט כל דב
26 

 27 כושר דיבור, ביטחו�
התמודדות ע� , עמידה במצבי לח�, יכולת לקבל החלטות בזמ� נתו�, אחריות מהימנות, יוזמה, כריזמה

 יצירתיות, חוסר ודאות
28 

 29 יודע לארג� פעולות שתורמות לו ולאחרי�. אד� שיודע להפליל אחרי�
 30 את הבעיות של החברהאד� שמכיר , אד� מעורב בקהילה
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 31 התמדה, אמו�, כושר שכנוע, ביטחו�
כשרו� , יוז�, ראש גדול, מאציל סמכויות. משת� אחרי�, מחפש שינויי�, מציב מטרות ושוא� לבצע

 מזהה בעיות שנית� לעבוד עליה�, אוהב אנשי� ואד�, סוח� מתלהב, בארגו�
32 

 33 וד בשותפותיודע לעב;מוביל אחרי� אחריו;מוביל לשינוי
 תכונות מנהיגות שנולדי� אתה. 1
 ניהול צוות ועובדי�, אופטימיות, כוח רצו�, אנושיות, כריזמה, אחריות, אכפתיות. 2

34 

תומ� , מנחה אות� בדר� טובה ואסרטיבית, מקשיב לדעות החברי�, מַד#ר ברור, נעי� לחברה
וכ� לדעת ליצור קשר ע� המוסדות על מנת , משת� פעולה ע� הנוכחי�, בעל השפעה. ברעיונות החברי�

 בעל סמכות ואחריות. לפתח פרויקטי� חשובי� לקהילה

35 

 36 טיפול נכו� במעקב ההחלטות. לשלוט ולעקב אחרי ביצוע. עצמאות במחשבה
 37 יכולת ארגו� יכולת הקשבה ויכולת להוביל פרויקטי� גדולי�

 38 פרגו�, ארגו�, ביטחו� עצמי, כושר מנהיגות
היכולת להצעיד את , חלומות להגשמה, כריזמה כושר פעילות להצעדת החברה קדימה, ַהְכוונה, זריזות

 החברה למרגשי� והתנדבות
39 

 40 בעל יוזמה. 5;רצו� ויכולת להוביל. 4;יכולת להשפיע . 3;כושר מנהיגות טבעי. 2;כריזמה. 1
 41 פעילות דיוק

ידיעת המטרה . 4; יכולת שיתו� מקסימלית של חברי�.3;יצירתיות. 2;מקובלת על החברה. 1
 הסופית למה רוצי� להגיע

42 

, יחסי אנוש משופרי�, יכולת ארגו�, קביעת המטרה ויעד, ראיית הדברי� בפרספקטיבה רחבה, מעו�
לא , יוזמה דבוקות במטרה, פתיחות, מת� כבוד לאחרי� אפילו א� חושבי� שונה ממ�, יכולת הקשבה

 גמישות, יכולת שינוי גישה במידת הצור�, מדההת, להתייאש

43 

 44 לא ענה

לדעת . 3; לשת� אנשי� אחרי�. 2; ולשכנע אחרי�–נושא חזו� , פרויקט, להביא רעיו� .1
. 4; ע� הקבוצה וע� גורמי� מבחו�, בביטחו� בי� כל הגורמי� בקבוצה, לתא�, לנווט

  הפרויקט–ולהמשי� ביחד להגשמת המשימה 

45 

 46 ספר תיכו�גמר בית 
 – קשרי� טובי� –אסרטיביות .  אמפתיה– להיות מוביל ולדעת להוביל –תודעה ואהבה לעזרה לזולת 

  התלהבות– התמדה – להיות ער לצרכי� שלא הנתר� –לדעת ליצור אווירה נעימה 
47 

 48 אמינות ויושר אישי. עקביות יכולת שיתו� פעולה ועבודה בקבוצה, יוזמה, יצירתיות
מכיר את כל המוסדות הקשורי� , סבלני, מקשיב, רגוע) ועדי� בעבודה בשכונה(ל ניסיו� רב בחיי� בע

 כושר שכנוע עצו�, ותיק בעיר, מוכר, לתפקידו
49 

 50 הגשמת חלומות, דחיפה קדימה, פעילות, ארגו� כריזמה
 51 סבלנות ולדעת להקשיב, כושר דיבות, חברותית

ללמד וללמוד ולהאמי� במה שאתה . לדעת לתת ולקבל באותה מידה. י�יחסי אנוש טוב. יכולת לתקשר
 עושה

52 

 53 לא ענה
 54 שכל ישר, כושר ניהול, חביבות

 55 בעל כושר דיבור. להיות אובייקטיבי. לדעת מה שהיא רוצה
יחס הוג� . לפרג�. לדעת להוביל. להדביק אות� בשאיפות של�. היכולת למשו� אנשי� לכיוו� של�

 לדעת לעבוד בשיתו� פעולה בצורה צוותית. החלטי. לא מתנשא. לדעת לדבר בגובה העיניי�. שי�לאנ
56 

 57 אד� שיודע להנהיג
 58 להיות סבלני לקבל ורצוי ידע

 59 איתור צרכי�. היכולת להקשיב להתעניי� בזולת
 60 לשת� את הקהילה ולהתחבר ע� אנשי� שצריכי� עזרה
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זה להביא למודעות של האוכלוסייה את האפשרויות לשיתו� , ל מנהיג קהילתילפי דעתי הכישורי� ש
 פעולה במועדו� אזורי

61 

 62 לפעול לתכננ� לעשות, לדעת להחליט
; היכולת להתחבר לאנשי� אחרי� ולהעביר רעיונות ולקבל רעיונות מאחרי� על מנת לבצע פרויקטי�

ביצוע יתנהל על הצד הטוב ביותר בעזרת הקבוצה שה. לפעול ולהביא לסיו� מוצלח רעיונות, לתכנ�
 כולה

63 

 64 לקחת יוזמה ולהיות עקבי
קור , התחברות לנושא ורצו� רב בהצלחת הנושא, ידע בנושא אותו הוא מנהל, יכולת ניהולית, ראש גדול

 רוח וכבוד לעובדי� אתו
65 

בכל , חשק לעזור ממש בכל שעה, צרי� הרבה סבלנות). לפעמי� כס�, זמ�(צרי� להיות מוכ� להקרבה 
 כל הזמ�" זמי�"צרי� להיות . זמ�

66 

מוכ� לנסות פע� אפילו אחר . רציני. אופטימי, להשתת� ולשת�. לא מוותר. יכולת לחשוב ולהתחשב
 הכישלו�

67 

 68 כשרו� לנושא אותו הוא מנהל, כריזמה, ביטוי, אובייקטיביות
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ע� סיו� הקורס מה : "לשאלהשרות האזוריות בתחילת ההכהמשתתפי� תשובות : ונספח 
 "?ה היית רוצה לקד�/בקהילה שאתה� הפעילויות 

 

 
  תשובות

' מס
 שאלו�

 1 לא ענה
אבל אני הייתי רוצה שתהיה התנדבות עוזרת אמיתית מכל הלב ולפי . זה צרי� להיות לפי החלטת הרוב

בי� משקפיי� ובגלל זה אינ� רבי� לא מרכי. היכולת לקשישי� שאינ� יכולי� להסתדר בעצמ�
 ....ועוד. ל עבור שיניי� תותבות"כנ; יכולי� לנסוע לבד

2 

 3 לא ענה
 4 מפגשי� ע� האוכלוסייה ושיפור איכות חייה. התודעה לפעילות גופנית. נושא הבריאות

 5 הקמת מועדו� ותיקי�
 6 הקמת גו� ותיקי� תוסס ופועל אשר מעול� לא היה בקהילה שלי

 7 !!ות לשנות את התפיסה של האנשי� המבוגרי� לחברה מלוכדת ושיהיה טע� בחיי�יש לנס
 8 גיבוש ארגו� והתנדבות

 9 גיבוש ארגו� והתנדבות למע� הקהילה
 10 פיתוח מועדות וצורכי גישה חיובית להתמודדות בחיי יו� יו�. פעילות להעשרה תרבותית ורוחנית

 11 פעילות תאטרו� ומוסיקה
 12 הקנית מיומנויות. ושא הבריאות בגיל המתקד�קידו� נ

 13 'הליכה חוג לברידג. חוג התעמלות כדור ע�
 14 לגרו� לנפש בריאה שתגרו� לגו� בריא, בלימוד לש� סיפוק, בהכשרה, תעסוקה

 15 תרבות לשעות הפנאי
 16 לגרו� לאנשי� לצאת לפעילות חברתית משותפות ופעילויות תרבותיות

 17 ייתי רוצה בקהילה להגיש את התושבי� ולשמוע את חוויות חייה�הפעילות שה
 18 לגרו� לאנשי� ביישוב לצאת לכל פעילות שקשורה בתרבות ולתרו� מזמנ� אפילו א� אי� לה�

 19 פעילות כללית מקצועית
 20 לארג� את הגמלאי�

 21 הרצאות פעילות התנדבותיות, חוגי�, טיולי�
 22 לעזור לגייס גמלאי� צעירי� לכל מיני פעילויות שונות בסביבה. גרי�קידו� הסביבה שבה אנו 

 23 מפגשי� חברתי� של הגמלאי� ולעזור לפתור בעיות
 24 יותר להתחשב אחד בשני. נימוס, חינו�

 25 )לתת לה� ביטוי לשאיפותיה� וליכולת� לשנות(לאזרחי� ותיקי� " מקו� כבוד"ס יימצא "שבמתנ
 26 לפי הרצו� שלה� ולפי היכולת שלנו,  יותר טוב לקהילהרצוני לעשות כמה

  27 שיפור פני העיר
 28 עבודה ע� קהילה מגוונת בתחו� מודעות ופיתוח משאבי� אישיי�

 29 התנדבות פעילות, חוגי�, הרצאות, טיולי�
 30 חוג מחשב

 31 מקומות בילוי ג� לצעירי� וג� לגמלאי�. שיפור פני העיר
כולל , ולות שימלאו את שעות הפנאי של הגמלאי� בצורה חווייתית ותכליתית ביותרחשיבה על פע

 פעילויות ספורט מגוונת מעורבות בקהילה, טיולי�, הרצאות, חוגי�
32 

 33  תרבותית�פעילות חברתית 
 34 )סדנאות הרצאות מופעי�(תרבות , איכות הסביבה

שותפה בקבוצה פנימית לגיבוש חברי� וכ� לארג� , תר ועדת היגוי בפרויקט קידו� בריאו"התמניתי ליו
 מועדו� חברי� להמש� גיבוש

35 

 36 קידו� הקהילה המבוגרת
 37  הזק� במרכז–פעילות רב דורית . 2; לסייע בארגו� וניהול . 1

 38 לסייע בארגו� ועזרה לטיפול בקשישי�
 39 ח"� לפעול במסגרת גמתוכניות לפעול במסגרת קידו� מבוגרי� ולהתא� בניה� ולהדרי� ג

השתתפתי בארגו� מפעל של פעילות רב דורית כאשר . 2; גיבוש חברתי תרבותי של משתתפי הקורס. 1
 הזק� במרכז

40 

 41 בתחו� הקהילה כדי לקד� כל דבר
 42 )במסגרת מקצועי כעיתונאית(מעקב ופרסו� הפעילות הנעשית כדי לעודד אחרי� לפעול ולהצטר� 

כדי לקד� מודעות בקרב שתי האוכלוסיות , ע� הפנסיונרי�) תלמידי מחויבות אישית(י� שילוב הצעיר 43 
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פעילות רב דורית בקהילה : ש� הנושא.  הקטנת ניכור ויצירת חברה הרמונית יותר–אחת לגבי השנייה 
 הזק� במרכז

 44 כי� מודר�: הפרויקט
 45 בריאות בקהילה

 46 ח"מכללה גמ
להביא . שיהיו מודעי� לפעילות� ולהוציא לפועל את היכולת שלה�. ות השונותלדאוג לגמלאי� בשכונ

 אלא שידעו שה� יכולי� לפעול בתחומי� שוני� ושירכשו ידע, להכרה שלא ת� זמנ� אחרי הפנסייה
47 

טיולי� (בעיקר אלה שחיי� בשכונות וזאת בתחו� שעות הפנאי . שיפור איכות החיי� של גמלאי�
 )ברתיתהרצאות פעילות ח

48 

 49 לטפל במבוגרי� חולי� מרותקי� למיטה
 50 טיפול בגמילה משימוש בסמי�

 51 להשתדל שלא יהיו אפליות בי� ילדי� בג� ובבית הספר
שאי� באפשרות ההורי� לשבת ולשחק ע� , חוג לקירוב בי� ילדי� להורי� במשפחות מרובות ילדי�

 הילדי�
52 

 53 בוגרת מעורבות יתר בקרב האוכלוסייה המ
 54 הרמה התרבותית חברתית של הקהילה

 55 להציע הצעות קונקרטיות. להיות שותפה בקהילה
 56 נושא העדה האתיופית

 57 לשת� את קהילת האתיופי� בפעילויות בקהילה ובשכונה
 58 לא ענה
 59 לא ענה

 60 עזרה ודעות בבריאות
 61 לא ענה

 62 להביא אנשי� למועדו�
, בצורת חיי� פעילה ותורמת+ 55ות של פעילות חברתית שתקי� את האוכלוסייה של גיל הקמת קבוצ

 דרכי חיי� בריאי� וספורטיביי�, בלימודי�
63 

 64 +55לשפר את תרבות הפנאי של בני 
 65 לקד� את הפרויקטי� שהחלטנו עליה� בקבוצה 

 66 +55תוכניות למע� הקהילה ואזרחי� ותיקי� 
 67  ויותר אכפתיות כלפי הרוב�זה לזה ולהביא לפחות אינדיבידואליזלקרב את האנשי� 

 68 מועדו� אתיופי�
 

 




