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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ דו"ח מחקר מקי שבח לעומק את דפוסי ההתנדבות ברשת מרכזי
מידע וייעו לנוער "הפו על הפו".
המוסד לביטוח לאומי ,באמצעות הקר למפעלי מיוחדי ,מסייע לעמותת על החל משנת ,1999
יחד ע שותפי רבי אחרי ,לפתח את המרכזי בכל רחבי האר .עבודת המתנדבי במרכזי
מהווה את אחד המרכיבי המרכזיי והניסיוניי בשירות שגובש ,והיה זה א טבעי שהקר
למפעלי מיוחדי ,המסייעת לפיתוח שירותי רווחה ניסיוניי ,תעניק את הסיוע הכספי
המשמעותי בפרויקט בפיתוח מרכיב זה.
המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדי ונוער באוניברסיטת תל אביב בראשותו של
פרופ' ווזנר ביצע את המחקר הזה וא היה שות למימונו .השלב הראשוני של פיתוח המרכזי
לווה במחקר נפרד שנעשה בידי המרכז הבינתחומי ,אוניברסיטת תל אביב ומכו ברוקדייל.
ברצוני להודות בהזדמנות זו לד"ר מייק נפתלי ,מנכ"ל על לשעבר ,על תרומתו הרבה לקידו
ויישו התוכנית ופיתוח שירותי רווחה למע ילדי ונוער בסיכו .תודה לכל הצוותי והעובדי
של עמותת על שבזכות התלהבות ,מסירות ומקצועיות הפכו את המרכזי לשירות ייחודי
ונדרש.
התוכנית בוצעה בזכות שותפות נרחבת שכללה את עמותת אשלי ,משרד הרווחה ,המוסד
לביטוח לאומי ,משרד החינו ,משרד הקליטה ,חברת המתנ"סי ,משרד הבריאות ,רשויות
מקומיות ועוד .נציגי המשרדי והארגוני ליוו את התוכנית בוועדות המקצועיות השונות וסייעו
לעצב את יישומו.
אנו מצטרפי למילי החמות של פרופ' ווזנר ומודי לצוות המחקר על עבודת המקצועית
המקיפה והמעמיקה .אנו תקווה כי דו"ח זה ,בהיותו מקי וממצה ,יוכל להוות אב דר נוספת
במחקר על ההתנדבות וללמד אותנו רבות על המתנדבי בישראל ,על מאפייניה הייחודיי ועל
השפעותיה .ההמלצות שמלוות את הדו"ח לכל אורכו ,ובעיקר בסופו ,יוכלו לשמש ג ארגוני
מתנדבי אחרי ובכ לתרו לחיזוק החברה האזרחית בישראל.
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זוהר חמו מפקח טיפול ארצי רשות חסות הנוער ,משרד הרווחה
חנה מירז אחות מפקחת ארצית שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
טלי יוגב ממלאת מקום ס.מנהל השירות לנוער וצעירים ,משרד הרווחה
חיותה שנבל מנהלת השירות לנשים ולנערות ,משרד הרווחה
חנה סלוצקי פקידת סעד ארצית ,משרד הרווחה
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והספורט
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הקדמה

"וישמחו הע עלהתנדב ,כי בלב של התנדבו"...

)דברי הימי א' ,פרק

כ"ט ,פסוק ט'(
אנו מציגי בפניכ מחקר שנער על ידי צוות המרכז הבינתחומי במש כשנתיי .זירת המחקר
היא מפעלי "הפו על הפו" שנוסדו על ידי על ,עמותה לנוער בסיכו ,בשותפות ע גורמי
ארציי ומקומיי שוני .אנו מודי למנהלת "הפו על הפו" שנתנה יד לביצוע המחקר,
ובמיוחד לביטוח הלאומי ולעמותת על ,שהזמינו ומימנו אותו.
המחקר שלפנינו מציג את משולש ההתנדבות ובכ תרומתו הייחודית לידיעה שלנו על אודות
ההתנדבות החברתית .רבי המחקרי על אודות משתני הקשורי למתנדב ,הקשר בי איש
המקצוע והמתנדב ,וא הערכת השירות על ידי המוטב .מחקר זה מאיר את הזיקה בי שלושת
המעורבי בפעולת ההתנדבות וזאת בהקשר משות אחד :המתנדב ,איש המקצוע והמוטב.
לעונג לי להודות לחוקרי ,לעוזרותיה ,שרו וול ויפעת צברימלר ,לגב' שרית ביימוראי
מהקר למפעלי מיוחדי ,המוסד לביטוח הלאומי ,שטיפחה את הביצוע ,להנהלת "הפו על
הפו" הארצית ,הנהלת תחו התנדבות בעל ,מנהלי ורכזי ההתנדבות במרכזי :תלאביב,
שדרות ,עכו ,נתניה ,נצרת עלית ,כפרסבא וחיפה ,ולגב' מיכל ונדרשוור ,מנהלת המרכז
הבינתחומי ,שפעלה רבות לעריכת מחקר זה בי יתר תוכניות המחקר של המרכז הבינתחומי.

פרופ' יוחנ ווזנר
ראש המרכז הבינתחומי
לחקר מדיניות וטיפול בילדי ונוער

תמצית
מחקר זה בח את ההתנדבות ברשת "הפו על הפו" הפועלת בעמותת ארגו על למע נוער
במצבי סיכו .באמצעות שילוב של מתודולוגיה כמותית )שכללה שימוש במספר רב של שאלוני(
ומתודולוגיה איכותנית )שכללה ראיונות רבי ותצפיות( ,המחקר בח לאור כשנתיי ומחצה
בשני שלבי מספר היבטי הקשורי בהתנדבות במרכזי אלה.
ניתוח הממצאי הראה כי הארגו הנחקר קושר יחד מתנדבי ,צוות מקצועי ונוער מוטב
התנדבות ,כמו ג בני נוער מתנדבי הנמצאי כחוליה מקשרת בי המתנדבי הבוגרי ומוטבי
ההתנדבות .כמו כ נמצא כי רשת מרכזי "הפו על הפו" היא בעלת קשרי גומלי הדוקי ה ע
ארגו הגג שבתוכו היא פועלת )על( וה ע הקהילה הסובבת אותה.
לאור זאת ,המחקר בח את מאפייני המתנדבי הפועלי במרכזי "הפו על הפו" ,ואת מאפייני
הפעילות ההתנדבותית שלה .הממצאי נוגעי בשלל היבטי של הפעילות ההתנדבותית :מניעי
ההתנדבות והשפעותיה; תהליכי הסוציאליזציה הארגונית של המתנדבי; קבוצת המתנדבי
והשפעותיה על תחושת השייכות של חבריה; תפיסת התפקיד ותחושת הנחיצות של המתנדבי.
מחקר זה עמד ג על התגמולי המשמעותיי בעיני המתנדבי; ממה מושפעת שביעות הרצו
שלה וכיצד נית להגבירה; מה הקשיי והמחירי הכרוכי בפעילות ההתנדבותית ,וכיצד כל
אלה משפיעי בסופו של דבר על התמדת או על נשירת של מתנדבי מהארגו.
בנוס ,עסק המחקר בצוות המקצועי במרכזי ובסוגיות ייחודיות של ניהול כוח אד שהוא
מתנדב תו התייחסות למערכת היחסי הייחודית בי עובדי בשכר ומתנדבי בארגו.
כמו כ ,נבחנו היבטי הכרוכי בקבוצה ייחודית של בני הנוער המתנדבי ,על שלל המאפייני
ועל תרומת הייחודית למרכז ,תו התבוננות בשאלה הא מדובר בנותני שירות או בצרכני
שירות .נמצא כי להיבט החברתי משקל רב בהתנדבות של בני הנוער .נבחנה תרומת של בני
הנוער והמחקר ד א באספקטי הייחודי של ניהול הנוער המתנדב.
במחקר זה השתתפו ,לראשונה ,ג מוטבי ההתנדבות :נחקרו מאפייניה הייחודי של קבוצה זו;
יחסיה ע המתנדבי ,ה הבוגרי וה המתבגרי; וכיצד מושפעי בני הנוער המוטבי
מההתנדבות למענ.
לסיו ,נחקרה השפעת ההתנדבות על הארגו עצמו ועל הקהילה והסביבה שבה פועלת רשת
"הפו על הפו".
נמצא כי להתנדבות השפעות חיוביות רבות על כל הגורמי המפורטי לעיל וכי נית לראות
שההתנדבות "עובדת" .המחקר מצביע על חשיבות היחסי הביאישיי בי כל הגורמי הללו,
ועל ההשפעות ההדדיות שיש לה אלו על אלו.
יחד ע זאת ניכר כי הארגו עדיי נמצא בשלבי של התבגרות ארגונית ,ועדיי לא פותחה בו
תורת התנדבות מגובשת ומסודרת .דבר זה משפיע על עמימות ארגונית ותפקידית גבוהה ועל
חוסר יציבות ארגונית .לבסו ,המחקר נוגע במסקנות אופרטיביות באשר לניהול מתנדבי ונית
יהיה ללמוד ממנו כיצד לשפר את ניהול המתנדבי ואת עבודת ה בארגו זה וה בארגוני
דומי.
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מבוא
עמותת על )עמותה למע נוער במצבי סיכו( הוקמה בשנת  ,1981ומאז היא פועלת תו
מת דגש על מספר צירי פעולה עיקריי :מת שירותי ייעו ויישוג לנוער; ביסוס הפעילות
ההתנדבותית; קידו תוכניות חדשות; ופיתוח גופי ידע ושיטות התערבות חדשות.
רשת מרכזי "הפו על הפו" קמה בשנת  1998לאור מטרות אלה .מדובר במרכזי למע
נוער ,הפועלי במתכונת בלתיפורמלית של בתי קפה .משו שהרצו היה להגיע אל הנוער באשר
הוא ,הוקמו המרכזי במקומות שבה שוהי בני הנוער ,ושיש גישה ישירה אליה .במרכזי
אלה ,לצד צוות שכיר מצומצ ,קיי מער רחב של מתנדבי ,הכולל מתנדבי בוגרי ומתנדבי
בנינוער ,המעבירי את שירותי המרכז לבני הנוער ,מוטבי השירות ,תומכי בפעילותו הכוללת,
ומעניקי למרכזי צביו ייחודי.
המחקר הנוכחי ,מנסה לעמוד על צדדיה השוני של הפעילות ההתנדבותית במרכזי
"הפו על הפו" ,תו שימת דגש על נקודות מבט רבות ככל האפשר ובאמצעות כלי רבי
ומגווני .המחקר משלב כלי איכותניי לצד כלי כמותיי ,ובי הנבדקי בו מתנדבי
מבוגרי ובני נוער ,מוטבי התנדבות וצוות בשכר .מחקר זה חדשני א בהיותו מחקר פעולה
משת :הוא שילב את הצוות השכיר במרכזי כחוקרי וכיועצי .זאת ,כדי להביא את נקודת
המבט "הפנימית" וכדי לאפשר לאנשי ,המכירי את הפעילות ההתנדבותית באופ מירבי,
להשפיע על התמונה המצטיירת ממחקר זה.
שאלות המחקר הרבות ,שמרכיבות את המחקר הנוכחי יכולות ללמד על שאיפותינו להציג
תמונה מורכבת ורחבה ככל האפשר .ניסינו לבחו מי ה המתנדבי במרכז ומה ה המאפייני
הסוציודמוגרפיי שלה; מה ה המניעי שלה להתנדבות ,התגמולי המשמעותיי עבור
והיחסי שלה ע שאר המשתתפי במרכז; מה התהליכי של ניהול המתנדבי במרכזי
"הפו על הפו" ומה הסוגיות המהותיות בניהול מתנדבי; מי ה בני הנוער המתנדבי ,מה
המאפייני הייחודי לה ,וכיצד ההתנדבות משפיעה עליה .בדקנו ג ,וזאת לראשונה ,מיה
מוטבי ההתנדבות ,וכיצד האינטראקציה ע בני הנוער המתנדבי ומתנדבי מבוגרי משפיעה
עליה .ניסינו לבחו ג את תפיסת הארגו לגבי התנדבות ,וסוגיות ארגוניות חשובות נוספות.
הדו"ח המוצג בזאת הוא פרי מחקר של שנתיי ימי במרכזי "הפו על הפו" ,שנער
בשישה מרכזי שוני של "הפו על הפו" – ותיקי וחדשי ,בערי הגדולות ובפריפריה.
במחקר דושלבי נאספו נתוני רבי על הפעילות ההתנדבותית במרכזי ,וה מציגי תמונה
שכוללת נקודות מבט רבות ככל האפשר :של הצוות ,המתנדבי והמוטבי ,בסביבות עבודה
שונות ולאור זמ.

רקע תיאורטי
התנדבות :הגדרות ומאפייני
התנדבות מוגדרת כ"פעולה מסייעת של יחיד ,שנתפסת כבעלת ער על ידיו ,ושאינה מכוונת באופ
ישיר לרווח כספי ואינה נכפית ע"י אחרי או מחויבת ע"פ חוק" .(Van Til, 1988, p. 6) .יש
הגדרות נוספות למושג ,הכוללות אלמנטי של רצו חופשי מוחלט של המתנדבי ,היעדר תמורה
חומרית ופעילות כלפי מוטב מסוי ) Cnaan & Amrofell, 1994; Ellis & Noyes,1990; Smith,
.(1981
היקפי ההתנדבות בישראל נעי בי  30%20%מקרב האוכלוסייה הבוגרת )גדרו,(1997 ,
לעומת כ  50%בארצות הברית ) .(Pearce, 1993; Pynes, 1998; Sundeen, 1992ממוצע שעות
ההתנדבות שהמתנדבי הישראלי מקדישי לפעילות זו ה ארבע שעות שבועיות )בדומה
למתנדבי האמריקניי( )גדרו.(1997 ,
בספרות יש מידע רב ,מהימ ועקבי עלאודות המאפייני הסוציודמוגרפיי של
המתנדבי
) .(Pearce, 1993נמצא ש"אנשי בעלי הכנסה ,רכוש ,רמת השכלה ,מצב תעסוקתי
ומעמד משפחתי גבוהי יותר נוטי יותר להתנדב ,להתנדב בכמה ארגוני ,ולקחת על עצמ
תפקידי הנהגה בארגוני ,מאשר אלה שיש לה פחות מהיתרונות שנמנו לעיל" ) Pearce, 1993,
 .(p. 65מחקרי שוני הראו כי יש קשר חיובי בי גיל ובי התנדבות ,כ שאנשי מבוגרי יותר
נוטי יותר להתנדב ) ,(Wilson, 2000וכי נשי מתנדבות יותר מגברי )דריהWilson, ;1999 ,
.(2000
חלק ניכר מ המחקר אודות הפעילות ההתנדבותית ,הפרוחברתית ,עוסק בסיבות
המביאות אנשי להקדיש מזמנ החופשי למע פעילות זולתנית )אלטרואיסטית( ללא תמורה
כספית ,כלומר ,במניעי להתנדבות .שפע הממצאי בתחו מאפשר לחלק את הסיבות העיקריות
למניעי אינסטרומנטליי או מכווני עצמי )כגו :קבלת תחושה טובה מהפעילות ,סיפוק ,מילוי
זמ פנוי ,העלאת הער העצמי ,פיתוח קריירה ועניי אישי ,כמו ג מניעי חברתיי( לצד מניעי
אלטרואיסטייזולתניי )כגו :רצו לעזור לזולת ,מניעי דתיי או הומניסטיי ,רצו לסייע
למי שמזל שפר פחות ,ושאיפה לתיקו עוולות חברתיות() .נפתלי ;1997 ,סלומוBlake & 1997 ,
 .(Jefferson, 1992; Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Fitch, ; 1987; Zakour, 1994מעבר
למניעי להתנדבות באופ כללי ,ראוי להזכיר כי יש מניעי להצטרפות לארגו מסוי :סיבות
ערכיות )כמו הזדהות ע הארגו ועמדות התואמות את אלו של הארגו( ,סיבות חברתיות )למשל,
הצטרפות לארגו בשל קשרי חברתיי והיכרות ע מתנדבי אחרי שפועלי בו( וסיבות
מצביות )קרבה פיזית לארגו והתנסות בחוויה דומה() ,פרס וליס.(1975 ,
גדרו ) ,(1977פירס ) (Pearce, 1983ואחרי הבחינו בי שני סוגי תגמולי מהפעילות
ההתנדבותית :תגמול אקסטרינזי ,המגיע מ הסביבה )כגו שכר לעובד בשכר או תעודת הערכה
למתנדב( לעומת תגמול אינטרינזי ,המגיע מהאד עצמו )כגו סיפוק ופיתוח הדימוי העצמי( .כנע
ואמרופל ) (Cnaan & Amrofell, 1994חילקו את תגמולי ההתנדבות לחמש קטגוריות עיקריות:

2

תגמולי שוויער כלכלי שאינ כס )כגו צבירת ניסיו מקצועי ,יוקרה וקורות חיי טובי
יותר(; תגמולי פנימיי שגורמי למתנדב לחוש טוב יותר ע עצמו; תגמולי הקשורי
לאינטרקציה חברתית; היענות לנורמות וללחצי חברתיי; והימנעות מפעילות לא רצויה אחרת
)לדוגמא ,עבודות שירות במקו כלא( .במחקר שער גדרו ) (1977נמצא שמתנדבי ציפו
לתגמולי אקסטרינזיי )כדוגמת סמלי של הכרה חברתית ,פיתוח ולימוד והערכה( לצד
תגמולי אינטרינזיי )הדגשת האני החברתי ,פיתוח עצמי ואחרי( ,א המתנדבי הצעירי
בעיקר חיפשו תגמולי אינטרינזיי.
תגמולי המספקי את המניעי של המתנדבי יכולי להוביל לשביעות רצו מהפעילות
ההתנדבותית .גדרו ) (1983מצא ששביעות הרצו של המתנדבי נגרמת מנוחות בתפקיד ומהיעדר
תסכולי .מוסטיי ) (Mostyn, 1983טענה ששביעות רצו נבעה מהתאמת התפקיד לציפיות של
המתנדבי לתגמולי .אצל בלייק וג'פרסו ) (Blake & Jefferson, 1992נמצא שההיבטי
בהתנדבות שגרמו לשביעות רצו מירבית היו תחושה של המתנדבי שה מועילי ,ביטחו עצמי
ביכולת כמתנדבי ,ומוטבי שמביעי הערכת תודה .שביעות רצו מהתנדבות נמצאה קשורה
ג ע מוטיבציה לעבודה ,ע חיבה לאנשי ,ע מעורבות בארגו וע שביעות רצו כללית בחיי
) .(Cnaan & Cascio, 1999בר ,בי שביעות רצו והתמדה של מתנדבי לא נמצא תמיד קשר
חיובי ) .(Wilson & Musick, 1999
יחד ע זאת ,ההתנדבות כרוכה לא פע ג בקשיי וגובה מחירי מהמתנדבי :היא
גורמת לפיחות במשאב הזמ המוגבל );(Omoto & Snyder, 1993 ;Blake & Jefferson, 1992
היא עלולה לגבות מחיר נפשי כבד :לעורר חרדות ופחדי ,להגביר דכאו ,ולהביא לשחיקה
ועייפות )חסקילוונטל ;2001 ,לרמאברבנאל.(1994 ,
חשוב להבי מה הגורמי למחויבות והתמדה של מתנדבי ,על מנת לשמר אות לאור
זמ בארגו .כנע וקאסיו ) (Cnaan & Cascio, 1999הגדירו "מחויבות" כמורכבת ממספר השעות
בשבוע שהמתנדבי מקדישי לפעילות ,אור זמ ההתנדבות ,ורמת שביעות הרצו מהפעילות.
גורמי שנמצאו כשמשפיעי על התמדה ומחויבות של מתנדבי:
מצד הארגו :הערכה והכרה; הכשרה ,הדרכה ותמיכה; גמישות בלוח הזמני; קידו והאצלת
סמכויות )גדרו ;1985 ,דריה ;1999 ,סלומוKeyton, Wilson, & Geiger, 1990; ;1997 ,
.(Miller, Powell, & Seltzer, 1990; Qureshi, Challis, & Davis, 1983; Zakour, 1994
מצד המתנדב עצמו" :נטיה למחויבות" של המתנדב ) Lee, Ashford, Walsh, & Mowday,
 ;(1992מאפייני סוציודמוגרפיי )גיל ,מצב משפחתי ,השכלה( ) ;Cnaan & Cascio, 1999
 ;(Miller et al., 1990, Wilson & Musick, 1999ניסיו קוד בהתנדבות )גדרו;1985 ,
 ;(Lammers, 1991עמדות ותחושה של נחיצות )דריה ;(Qureshi et al., 1983 ;1999 ,הישגי
בתפקיד )גדרו ;(1985 ,וכ הזדהות ע הארגו ועמדות חיוביות כלפיו ) ;Qureshi et al., 1983
.(Miller et al., 1990
לצד הגורמי להתמדה ,חשוב להכיר ג את הגורמי לנשירה של מתנדבי .מחקרי
כמותיי בנושא הצביעו בעיקר על שינוי בנסיבות חיי ,לח משפחתי או בעיות בריאות כגורמי
לנשירה ) .(Blake & Jefferson, 1992מחקר איכותני שנער בנושא זה )חסקילוונטל(2001 ,
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מצא כי עיקר הגורמי שהשפיעו על נשירה היו תהלי סוציאליזציה לא מוצלח ,אוס של חוויות
שליליות הכרוכות בפעילות ההתנדבות )טראומה משנית ,לחצי ודחק( לצד קושי לבקש תמיכה,
וכ תחושה כי העזיבה היא דבר לגיטימי.
ג לקבוצת המתנדבי מקו חשוב בחווית ההתנדבות .המתנדבות בקו ח של ויצ"ו,
שחקרה סלומו ) ,(1997דיווחו כי קבוצת המתנדבות אליה ה שייכות נתפסה כראשונה בי
הגורמי שמשפיעי על התמדת .ג גדרו ) (1985מצא שלמתנדבי אחרי בארגו יש השפעה
חיובית על התמדה .פרס וליס ) (1975א המליצו להשתמש בקבוצה ליצירת לח חברתי שיגרו
למתנדבי להישאר .בר ,לקבוצת המתנדבי יכולה להיות ג השפעה שלילית על המתנדב
היחיד .כ ,למשל ,במחקר אודות שחיקת מתנדבי ,נמצא כי למתנדבי עמיתי היה חלק רב
בשחיקה של מתנדבי .נשירה של מתנדבי אחרי ,חוסר קשר ע מתנדבי אחרי ,חס
בשיחות על לחצי בהתנדבות ע מתנדבי אחרי ,כל אלה העלו את רמת השחיקה ואת הנטיה
לעזיבה של המתנדבי שנשארו בארגו ).(Cyr & Doerick, 1991

ניהול מתנדבי
בשלושי השני האחרונות חלה התקדמות רבה במחקר אודות התנדבות ,בעיקר בארצות
הברית ,א בהשוואה לתחו הידע והמחקר שנבנה סביב עבודה בשכר ,מלאכה רבה ניצבת עדיי
בפני החוקרי בתחו .בשני הראשונות למחקר ההתנדבות ,נטו החוקרי לעסוק במתנדבי
עצמ :מאפייניה )סוציואקונומיי ,דמוגרפיי ופסיכולוגיי( ,מניעיה ,ומחויבות לפעילות
ההתנדבותית .רק לאחרונה עלתה המודעות לכ שהמתנדבי פועלי לרוב בתו ארגו ,ושיש
חשיבות להבנה של יחסי ארגומתנדבי )ר' למשל  .(Grube & Piliavin, 2000חיפוש חומר
כתוב אודות ניהול מתנדבי יניב בעיקר ספרי הדרכה

) (handbooksומעט מאוד מחקר

ותיאוריה.
כ ,בתחו הדרכה והכשרת מתנדבי נית למצוא את חוברת ההדרכה של קונווי
) ,(Conway, 1989לצד מחקר אחד שעסק בסוציאליזציה ארגונית של מתנדבי בארגו
הצלה אמריקני ) .(Lois, 1999בתחומי אחרי של ניהול )כגו :השמה ,ליווי ותמיכה( ,ישנ
ספרי הדרכה בלבד )למשל .(Ellis, 1996; McCurley & Lynch, 1994 ,הקשר בי הסביבה
הארגונית ורמתה המקצועית כמכלול של ובי אפקטיביות המתנדבי ,שביעות הרצו שלה,
התמדת ועוד ,לא נחקר מספיק.
כ לדוגמא ,תחו הנוגע לניהול המתנדבי שנחקר לא מעט ,נוגע לתגמולי מהפעילות
ההתנדבותית )גדרו ,Cnaan & Amrofell, 1994; Mostyn, 1983; Pearce, 1993) ;1977 ,אלא
שג כא המחקר נגע בעיקר במתנדבי עצמ ופחות בפ הארגוני של התגמולי :כיצד ארגוני
מתנדבי נוהגי לתגמל את המתנדבי ומה ההשפעות של תגמולי אלה לטווח הארו ,לא רק
על המתנדבי ,אלא ג על הארגו ועל מוטבי ההתנדבות?
השפעות ההתנדבות
נראה כי להתנדבות יכולה להיות השפעה רבה על מוטבי ההתנדבות ,א כי נושא זה לא נחקר דיו.
מחקר של רונאל וגוטר ) ,(2003שבדק את השפעת ההתנדבות למע בנינוער השוהי ברחוב,
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הראה כי למתנדבי השפעה חיובית ייחודית על הנוער מוטב השירות .העובדה כי מדובר באנשי
הפועלי ,לכאורה ,ללא תגמול מיידי גרמה לבני הנוער לתפוס את המתנדבי כמייצגי זולתנות
)אלטרואיז( טהורה ,ומכא להבי כי העול אינו רק מקו של מאבק מתמיד ,כי א ג זירה
שבה מתקיימת נתינה ללא בקשת תמורה .שינוי בתפיסת העול בתקופה בה היא מתעצבת אצל
האד היא בעלת משמעות רבה .כמו כ ,בני הנוער ראו את המתנדבי כנותני דוגמא אישית
וחלק הביעו רצו להתנדב בעצמ .העובדה כי מדובר במתנדבי ולא באנשי מקצוע בשכר סייעה
לבני הנוער לקבל את העזרה המושטת לה בפחות חשש ,ולעיתי היה בכ כדי להכליל את
אמונ של בני הנוער כלפי השירות כולו.
להתנדבות ג השפעה על המתנדבי עצמ .מעבר לתגמולי ולשביעות הרצו מחד
ולקשיי ולשחיקה מאיד ,ישנ השפעות נוספות של הפעילות ההתנדבותית על המתנדבי עצמ.
ההתנדבות ג כרוכה לעיתי בפיתוח כישורי ומיומנויות חדשי ,ביוקרה ויחס חיובי יותר מ
הסביבה ,בשיפור הדימוי העצמי ובסיפוק עצמי ).(Lois, 1999
חשוב לציי ,בהקשר של השפעות ההתנדבות ,את תחו ההעצמה ,ה הקהילתית וה
הפרטנית .סד ) (1997הגדירה העצמה פרטנית כמעבר ממצב של חוסר אוני למצב של שליטה
רבה יותר בחיי ,בגורל ובסביבה .העצמה קהילתית היא מעבר של קבוצה בעלת מאפיי קריטי
משות ממצב של חוסר אוני למצב של שליטה גבוהה יותר בסביבה .יצחקי ויורק ) & Itzhaky
 (York, 2002הראו שפעילי קהילה מתנדבי עלו בהערכה עצמית ,תחושת השליטה בסביבה
ובצורות שונות של העצמה במש התנדבות .יש להניח שההתנדבות ג תורמת להעצמה
קהילתית ,הכוללת את מוטבי ההתנדבות .לדעתנו ,המרוויחי העיקריי מתהלי ההעצמה
שחווי מתנדבי יהיו בני הנוער המתנדבי ,שבעצמ לעיתי מגיעי מרקע קשה ,א ,תו כדי
סיוע לאחרי ,מגלי את העוצמה הפנימית ומפסיקי להיות חסרי אוני.
התנדבות נוער והשפעותיה
בני נוער מתנדבי בעצמ ,ולעתי ה א מתנדבי למע בני נוער אחרי .התנדבות בני הנוער
נחקרה באר ובעול .לא נמצא הבדל בי מתנדבי מתבגרי לבי מתנדבי מבוגרי בכל הנוגע
למניעי להתנדבות ) .(Schondel & Boehm, 2000הורי שמתנדבי בעצמ ) & Raskoff
 (Sundeen, 1994ותהליכי סוציאליזציה בגיל מוקד ,המחנכי את הנוער לפעילות פרוחברתית
) ( Janoski, Musick, & Wilson, 1998ה בי הגורמי להתנדבות בני נוער .נמצא כי בעיקר
נוער ממעמד חברתי גבוה יחסית נוטה יותר להתנדב; ושנגישות לכוח חברתי וקשרי חברתיי
ה בי הגורמי שמבדילי בי נוער מתנדב לבי נוער שאינו מתנדב ) Sundeen & Raskoff,
.(2000
נמצא כי להתנדבות של בנינוער ,כמו להתנדבות מבוגרי ,יש השפעה חיובית על מוטבי
ההתנדבות ,כמו ג השפעה חיובית על בני הנוער המתנדבי ) & Schondel, Boehm, Rose,
 .(Marlowe, 1995נמצא כי להתנדבות יש קשר חיובי ע הצלחת הנוער בלימודי ,והיא סייעה
בהפחתה של בעיות התנהגות שונות .במחקראור שנער במש שנה בקרב בני נוער מתנדבי
בארה"ב ,נמצא כי ההתנדבות העלתה אצל הנוער שהתנדב את השאיפות להשכלה גבוהה ,את
רמת הציוני ,את הדימוי העצמי ואת ההנעה הפנימית לביצוע משימות המוטלות עליה
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) .(Johnson, Beebe, Mortimer, & Snyder, 1998מחקראור אחר ,שנער ב 237מרכזי
שוני בארה"ב ,הראה כי התנדבות בני הנוער תרמה להפחתה בכישלונות בלימודי ,להפחתה
בהרחקה ובנשירה מבית הספר ולשיפור בציוני .לבני הנוער המתנדבי היו פחות בעיות התנהגות
ופחות הריונות בלתירצויי ,ובנוס חל שיפור בדימוי העצמי של בני הנוער ובעמדות שלה כלפי
החברה ).(Moore & Allen, 1996
להתנדבות בני הנוער הייתה ג השפעה רחבה יותר ולטווח ארו יותר .היא השפיעה על
יחס לחברה ולקהילה .בני נוער שעסקו בהתנדבות רכשו אחריות חברתית רבה יותר וידע רב
יותר בנוגע לעצמ ובנוגע לאחרי ,וה רכשו כישורי חדשי וגילו נכונות רבה יותר לקבל
החלטות
) .(Hamilton & Fenzel, 1988מחקר שבדק דפוסי התנדבות בקרב  1,404בני נוער )בגיל
 (1217מצא שבני נוער רבי פעילי בקהילה ,ושיחס ע הקהילה מושפע לטובה באופ ניכר
מהפעילות ההתנדבותית שלה ).(Raskoff & Sundeen, 1994
ג בישראל נמצאו השפעות חיוביות להתנדבות בני הנוער .מחקר של מג ,בירנבוי
ואילובי' ) (Magen, Birenbaum, & Ilovich, 1992בח את השפעתה של ההתנדבות על בני
נוער משכונות מצוקה בישראל ,על שאיפות החיי של הנוער ועל החוויות החיוביות שצברו .בני
נוער שהתנדבו במש שנה לפחות היו בעלי תחושת לכידות חברתית רבה יותר ,בעלי רצו עז יותר
למחויבות חברתית ובעלי יכולת גבוהה יותר לחוות חוויות חיוביות .מחקר אחר שנער בישראל,
אשר תיאר תוכנית התנדבות של בני נוער בבתי חולי לחולי נפש ,הראה כי לתוכנית היו השפעות
חיוביות על החולי ועל הצוות ,א היא ג העניקה חווית למידה בעלת משמעות לנוער
) .(Schlosberg, 1991מחקר ,שבח  415נערי ונערות בני קיבו שעסקו בפעילות
התנדבותית לפני הצבא ,טע כי ההתנדבות השפיעה על עמדות הנוער ,כ שנטו לעבר עמדות
חברתיות יותר ,א כי ג פחות קונפורמיות )אברהמי ודר.(1995 ,
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תיאור התוכנית ושאלות המחקר
"הפו על הפו"
בשנת  1998החלה הקמת רשת ארצית של מרכזי מידע וייעו לנוער ,במסגרת של בתי קפה בש
"הפו על הפו" ,והופעלה מאז על ידי עמותת על .המודל הבסיסי שעלפיו נבנו מרכזי "הפו על
הפו" הוא "קפה אחר" ,מרכז מידע וייעו ארצי לנוער שהוק בקי  1997עלידי על בתחנה
המרכזית החדשה בתלאביב" .קפה אחר" פעל במתכונת בלתיפורמלית ,תו שהוא שילב חזות
של בית קפה ומקו למפגש חברתי ,יחד ע מער של שירותי מידע וייעו לנוער.
שבעה עשר מרכזי "הפו על הפו" ,הפזורי כיו בערי רבות באר ,מספקי מידע,
אוז קשבת ,תמיכה ,ייעו והכוו בתחומי רבי המעסיקי בני נוער :חברות ,מיניות וזוגיות,
אהבה ,שימוש בסמי ובאלכוהול ,תרבות שעות פנאי ,מסלולי שירות צבאי ,סוגיות הנוגעות
לזהות עצמית ולזהות מינית ,מסגרות חינו ולימודי ,זכויות משפטיות ואזרחיות ,יחסי ע
ההורי וע חברי ,ונושאי הקשורי לתזונה ולבריאות )מתו אתר האינטרנט של הארגו:
.(www.elem.org.il
העקרונות המנחי את התוכנית ה :רגישות תרבותית ,נגישות פיזית ,ארגונית ורגשית,
יצירת תנאי נוחי לקשר ,התערבות בלתיפורמלית ובלתישיפוטית ,דושיח "בגובה העיניי",
איתור נוער ויישוג .רוב הסיוע שנית לבני הנוער מוגש על ידי מתנדבי ,מבוגרי ובני נוער,
הפועלי בסיוע אנשי מקצוע מומחי .בני הנוער עצמ שותפי פעילי בהפעלת המרכזי .בי
השירותי הניתני במרכזי "הפו על הפו" :שירותי מידע ,שירותי ייעו ,סיוע נפשי ,העצמת
זהות תרבותית ,תיוו וגישור ,וייעו משפטי )כאהסטרבצ'ינסקי ורונאל.(2000 ,
בשנת  2000פורס מחקר ראשו שבח את תהלי הקמת מרכזי "הפו על הפו" ואת
ששת החודשי הראשוני לפעילות )כאהסטרבצ'ינסקי ורונאל .(2000 ,המחקר הנ"ל עסק
בשבעה מרכזי בלבד ,כול בשלביה הראשוני .כבר במחקר זה היה ברור לחוקרי שנושא
ההתנדבות מרכזי ל"הפו על הפו" .שילוב המתנדבי נעשה כחלק מחזו החברה האזרחית,
ומתו עקרו ההשתתפות והמעורבות .המתנדבי היו אמורי ,לפיכ ,להיות חלק בלתינפרד
מצוות המרכזי )נפתלי.(1998 ,
מטרת המחקר
סקירת הספרות מראה ,כי רוב המחקרי שעסקו במתנדבי ובהתנדבות התמקדו במתנדבי
עצמ :על מאפייניה ,מניעיה ועמדותיה ,בעוד שההקשר הארגוני שבתוכו פועלי
המתנדבי ,על כל המשתמע מכ לגבי יחסי מתנדביארגו ולגבי אופי ההתנדבות ,כמעט ולא
נחקר .כמו כ ,מחקרי שעסקו בהתנדבות ,עסקו לרוב בפ מסוי וספציפי ,כגו :מניעי,
התמדה ונשירה ,מאפייני ,תגמולי ושביעות רצו .טר נער מחקר מקי שניסה לבדוק מספר
רחב של נושאי בקבוצת מתנדבי אחת .בכ מנסה מחקר זה לחדש.
מטרת המחקר היא איסו נתוני מקיפי בנוגע לשלל הנושאי שהועלו כא ,הקשורי
בפעילות של מתנדבי במרכזי "הפו על הפו" .המחקר עוסק במתנדבי עצמ ,במאפייני
שלה ,במניעי שלה ,בתגמולי המשמעותיי עבור ,ובגורמי לשביעותרצו וחוסר
שביעותרצו .זאת לצד עיסוק ביחסי המתנדבי ע הארגו בתוכו ה פועלי וע הצוות בשכר
שפועל בתו אותו המרכז; ביחסי המתנדב או המתנדבת ע קבוצת השייכות שלה; וביחסיה
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ע מוטבי ההתנדבות .בנוס ,מחקר זה בח את השפעת ההתנדבות על המתנדבי עצמ ועל
החברה שבה ה פועלי .בכדי להגיע למטרות אלה ,המחקר נער בשבעה מרכזי מידע וייעו
"הפו על הפו" ובשילוב מגוו כלי מחקר ,והשתתפו בו למעלה מארבע מאות משתתפי )רואיינו
או מילאו שאלוני(.
שאלות המחקר מתייחסות למעגלי השוני שכרוכי בפעילות ההתנדבותית בעל :המתנדבי
עצמ ,בני הנוער המתנדבי ,הצוות השכיר ,מוטבי ההתנדבות והארגו.
המתנדבי :מהו פרופיל המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" ,שמשתתפי )מאפייני
אישיי ודפוסי התנדבות(? מה המניעי של המתנדבי לפעילות זו? כיצד נער תהלי של
סוציאליזציה ארגונית במרכזי ומה השפעותיו? מה השפעותיה השונות של קבוצת המתנדבי,
וכיצד נוצרת קבוצה כזו? כיצד תופסי המתנדבי את התפקיד ההתנדבותי שלה ואת
מגבלותיו? מה התגמולי שהמתנדבי מקבלי מפעילות זו ומה הקשיי והמחירי אות
ה משלמי בגינה? ומה גורמי הנשירה וההתמדה של המתנדבי?
צוות וניהול :אילו תהליכי ניהוליי מתרחשי במרכזי באשר לאיתור ,גיוס ,מיו,
הכשרה ,הדרכה וליווי של מתנדבי? מה מצב היחסי בי הצוות השכיר לבי המתנדבי ומה
השפעותיה של יחסי אלה? מה הסוגיות המשמעותיות בניהול מתנדבי במרכזי הנחקרי?
כיצד משפיעה ההתנדבות על הצוות השכיר במרכז?
בני הנוער המתנדבי :מה המאפייני הייחודי לקבוצה זו? אלו סוגיות ייחודיות
עולות מפעילות של בני הנוער המתנדבי? מהי תרומת למרכזי "הפו על הפו" ומה בי
תרומה פעילה לתרומה בלתיאמצעית? מה מצב היחסי בי בני הנוער המתנדבי לבי שאר
הקבוצות הפועלות במרכז :המוטבי ,המתנדבי הבוגרי והצוות? מה ה האתגרי הייחודי
בניהול בני הנוער המתנדבי ?
נוער כמוטב התנדבות :מה המאפייני הסוציודמוגרפיי של מוטבי ההתנדבות? מה
הסוגיות הייחודיות שנגזרות מהתנדבות למע בני נוער? כיצד משפיעה ההתנדבות על מוטבי
השירות? מה היחסי בי המתנדבי הבוגרי לנוער ,ובי הנוער המתנדב למוטבי? הא יש
קריטריוני ברורי למדידת הצלחה בעבודה ע בני הנוער?
הארגו :מהי התפיסה הארגונית את ההתנדבות? כיצד מוגדרת ההתנדבות בתו הערכי
הארגוניי? כיצד משפיעה ההתנדבות על הארגו ועל המרכזי? למי שיי המרכז? מה הקשיי
המערכתיי שניצבי בפני הארגו? מה התפקידי השוני המוגדרי על ידי הארגו ומה רמת
העמימות התפקידית?
הסביבה בה מתקיימת ההתנדבות :כיצד משפיעה ההתנדבות על סביבת המתנדבי ועל
סביבת המרכזי? כיצד נית להבחי בי המרכזי השוני ומה המאפייני הייחודי לכל מרכז
"הפו על הפו"?
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מער המחקר
שיטת המחקר
מטרת המחקר הייתה להציג תמונה מקיפה ככל האפשר אודות ההתנדבות במרכזי "הפו על
הפו" .לש כ ,נעשה שילוב בי מער מחקר איכותני לבי מער מחקר כמותי .כ ג יכולנו
להתמודד טוב יותר ע האתגרי של תוק חיצוני ותוק פנימי.
השימוש במער מחקר איכותני נעשה בשל הרצו להציג את הפעילות ההתנדבותית
וההיבטי השוני שלה מתו נקודת המבט של המשתתפי במרכזי "הפו על הפו" ,בשל
הניסיו לשאוב את הנתוני מתו הסביבה הטבעית של האוכלוסייה הנחקרת ,ומשו שחלק
מהשאלות שנשאלו במחקר טר נבדקו בהיק דומה )צברביהושע.(1990 ,
מאיד גיסא ,המחקר הכמותי איפשר לנו לשאול משתתפי רבי יותר ,ובכ לעג את
תוצאות המחקר האיכותני .בעזרת כלי זה ,שאפנו לאסו מספר רב של נתוני מספריי ,לבחו
מתאמי והשפעות ,ולתק את הממצאי תיקו חיצוני .לגבי חלק מהשאלות שנשאלו במחקר
העדפנו כי המשתתפי יענו עליה ללא תיווכו של חוקר .כ ,מחקר זה משלב בי מער מחקר
איכותני ומער מחקר כמותי .שילוב זה מאפשר להציג תמונה מקיפה ביותר של ההתנדבות
במרכזי "הפו על הפו" ,ולהתמודד טוב יותר ע אתגרי של תוק פנימי ושל תוק חיצוני.
מעבר לכ ,כדי להשיג נקודת מבט של מתבונ מבפני ולא רק של מתבונני מבחו,
שותפו אנשי הצוות במרכזי "הפו על הפו" :רכזי המתנדבי ,רכזי הנוער ומנהלי המרכזי,
ושותפה הנהלת "הפו על הפו" הארצית והנהלת תחו ההתנדבות בעל.
המשתתפי
הפעילות ההתנדבותית משפיעה לא רק על המתנדבי עצמ ,אלא ג על מוטבי ההתנדבות ועל
הצוות בשכר שלצידו ה פועלי .לש כ ,בחנו במחקר זה את המתנדבי הותיקי והמתנדבי
החדשי ,את המתנדבי הבוגרי ואת בני הנוער המתנדבי .חקרנו ג את "מוטבי ההתנדבות"
– בני הנוער שפוני למרכזי "הפו על הפו" .חלק מאוכלוסיית המחקר היה ג הצוות השכיר
במרכזי :רכזי התנדבות הנוער ,רכזי ההתנדבות ,מנהלי המרכזי ,ועובדי הנוער .בנוס ,כלל
המחקר ג את הצוות הבכיר בארגוהעל של מרכזי "הפו על הפו" – על .מתו אוכלוסייה
מוערכת )ע"י הנהלת על" ,לא צוות המחקר( של  132מתנדבי בוגרי ו 144בני נוער מתנדבי,
רואיננו  47מתנדבי בוגרי ו 75מילאו שאלוני ,ו 65נערי מתנדבי מילאו שאלוני.
הדגימה
בשלב הראשו נדגמו המרכזי שישתתפו במחקר .הדגימה כללה מרכזי ותיקי ,מרכזי
חדשי ומרכזי בהקמה ,לצד מרכזי ממקומות גיאוגרפיי שוני ,ובעלי משתני סוציו
דמוגרפיי מגווני .כ נבחרו המרכזי הבאי :תלאביב ונתניה )מרכזי ותיקי(; נצרת עילית
ועכו )מרכזי חדשי(; חיפה ושדרות )מרכזי בהקמה( .חלוקה נוספת של המרכזי היא בי
אלה השוכני בערי הגדולות ובי אלה הנמצאי בפריפריה ,או בערי הקטנות :תלאביב,
נתניה וחיפה )ערי גדולות(; נצרת עילית ,עכו ושדרות )ערי קטנות( .כמו כ נבחר מרכז ותיק
נוס ,המרכז בכפרסבא ,להוות קרקע למחקר הגישוש ולבדיקת כלי המחקר.
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כלי המחקר
לש השגת תמונה מקיפה ככל האפשר על המתרחש במרכזי "הפו על הפו" ,ובשל השילוב של
מער מחקר איכותני וכמותי ,השתמשנו במספר רב של כלי מחקר:
שאלוני :שישה שאלוני שוני נבנו לקבוצות המשתתפי השונות :מתנדבי במרכזי
חדשי ,מתנדבי במרכזי ותיקי ,נוער מתנדב במרכזי חדשי ,נוער מתנדב במרכזי
ותיקי ,מוטבי ,ואנשי צוות .חלק מהשאלות בשאלו התבססו על שאלוני קודמי מתוקפי,
וחלק האחר ,שנכתב לצור מחקר זה ,עבר מבחני מהימנות.
ראיונות :ראיונות עומק חצימובני נערכו ע מתנדבי שוני וע אנשי צוות.
תצפיות :נערכו מספר תצפיות בלתימשתתפות במרכזי עצמ ,בישיבות הצוות
ובפעילות השוטפת במרכזי .התצפיות נערכו בעזרת מדריתצפית.
תיאורי מקרי :הצוות השכיר במרכזי "הפו על הפו" התבקש על ידי החוקרי להביא
תיאורי מקרי שיכולי לספר את הסיפור של המרכז .הרכזי סיפרו על קשרי בי מתנדבי
ובני נוער ,ועל סיפורי התנדבות יוצאי דופ .לבקשתנו ,תוארו מקרי המבהירי סוגיות שונות
בתחו ההתנדבות.
ההלי המחקרי
בשלב הראשו של המחקר נבחרו המרכזי ,הוכנו כלי המחקר ,ונער מחקר גישוש במרכז בכפר
סבא .המשתתפי נדגמו ,נער איסו נתוני ,והתבצע ניתוח איכותני וכמותי של הממצאי.
השלב השני של המחקר נער כשנה לאחר השלב הראשו .כלי המחקר שופרו וצומצמו.
שוב נאספו ממצאי כמותיי ואיכותניי .ע חלק מהמשתתפי נערכו ראיונות שניי ,כדי
ללמוד על התפתחות מקצועית ,אישית וארגונית.
לאחר סבב איסו הנתוני השני ,שונתה דר הניתוח שלה ,והנתוני האיכותניי היו
אלה שהובילו את המחקר .ראשית הוצאו התימות המרכזיות של התופעה ,ולאחר מכ נמצאו
הנתוני הסטטיסטיי לחזק ולהוסי עליה .כל הראיונות ,כולל אלה משלב א' של המחקר,
נקראו שוב ,וקטגוריות אוחדו ,שונו והוסרו .לאחר יצירת התימות הסופיות ,הראיונות נקראו
מחדש והוצאו מה ציטוטי בהתא לתימות שנבחרו.
הציטוטי המובאי בדו"ח זה ה אנונימיי ,ולרב מצייני רק הא הדוברת היא
מתנדבת או עובדת ,תו שימוש בלשו נקבה בלבד ,על מנת למנוע זיהוי הדובר/ת .במקרי
מסוימי ,שבה חשבנו כי מידע זה חשוב להבנת ההקשר ,הוספנו ג מה תפקידה של העובדת,
הא היא פועלת במרכז חדש או יש ,בעיר גדולה או קטנה.
ע סיו איסו הנתוני היו בידינו ג מספר רב יותר של שאלוני ,דבר שאיפשר לעסוק
ג בסטטיסטיקה היסקית ,ולא רק בסטטיסטיקה תיאורית ,כפי שנעשה בשלב הקוד .נבחנו
הבדלי בי ממוצעי כל השאלות בי הקבוצות העיקריות :עיר גדולה מול עיר קטנה ,מרכז ותיק
מול מרכז חדש ,ושלב א' מול שלב ב' של המחקר .כמו כ ,ניסינו ללמוד על הבדלי הנובעי
ממשתני שוני של המשיבי לשאלוני )מתנדבי או מוטבי( ושל הניהול במרכזי השוני.
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הממצאי
משולש היחסי במרכזי "הפו על הפו"
צוות שכיר
על

הקהילה
המרכז
מתנדבי

נוער

בני הנוער
המתנדבי
בקריאה המחודשת של החומר האיכותני הרב שנצבר במהל שתי שנות המחקר ,חשנו כי

נית להציג את התימות המרכזיות שעולות ממנו באמצעות מערכת היחסי של השחקני,
הקבוצות והמעגלי השוני שקיימי בכל מרכז "הפו על הפו".
כ ,ראינו כי במרכז התמונה ניצב מרכז "הפו על הפו" )"המרכז"( המדובר .כל מרכז
מורכב משלוש קבוצות עיקריות של שחקני )ללא סדר היררכי( :הצוות השכיר במרכז ,בני הנוער
מוטבי ההתנדבות ,והמתנדבי .בי המתנדבי הבוגרי למוטבי ההתנדבות ממוקמי בני הנוער
המתנדבי ,שכ מעמד הוא כחוליה מקשרת ,ה מבחינת הגיל ,השפה והתרבות ,א בעיקר
מבחינת הגדרת ,שכ רוב ,כפי שנציג בחלק שיעסוק בה ,מגיעי ג לקבל את השירות ולא
רק לתת אותו.
מרכז "הפו על הפו" אינו פועל בחלל הריק .שני שחקני נוספי משפיעי עליו תדיר:
ראשית ,עמותת על ,שבתוכו פועל המרכז ,משפיעה על המדיניות ,התרבות ,הערכי ופעילות
המרכז .כפי שנראה בחלק שעוסק בארגו ,אי קשר זה תמיד מצליח להיות הדוק ואפקטיבי.
שנית ,כל מרכז "הפו על הפו" פועל בתו הקהילה ובתו הסביבה שבה הוא ממוק .כפי
שנראה בפרק שעוסק בסביבה ,למאפייני הייחודיי של סביבת המרכז ,השפעה רבה על אופי
המרכז והאנשי הפועלי בתוכו .מאיד ,למרכז יכולה להיות השפעה על הקהילה ועל הסביבה
שבה הוא פועל ,ועל כ יחסי אלה ה הדדיי תמיד.
הממצאי המוצגי מטה מסווגי על פי חלוקה זו .ראשית ,נעסוק בתפיסת ההתנדבות
ובהגדרת ההתנדבות על ידי השחקני השוני שהוצגו כא .לאחר מכ ,נעסוק באריכות
במתנדבי הבוגרי שפועלי במרכזי ,על כל המשתמע מכ .לאחר מכ נדו בצוות השכיר
במרכזי ,ובעיקר בהיבטי הקשורי בניהול מתנדבי .נעסוק בהרחבה בהתנדבות הנוער,
ובמוטבי ההתנדבות ,מההיבט של ההתנדבות בלבד .לבסו ,ניגע בשני המעגלי הנוספי
המשפיעי על המרכז :הארגו והסביבה הקהילתית.
כא המקו לציי כי במחקר זה אנחנו מתייחסי רק למתנדבי שטח ,העובדי אל מול
הנוער .ישנו מער התנדבות נוס והוא מתנדבי מטה ,מתנדבי הנוטלי חלק בניהול סניפי על,
שמחקר זה אינו נוגע בו.
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תפיסת ההתנדבות במרכזי "הפו על הפו"
תורת ההתנדבות במרכזי
על פי ד"ר מייק נפתלי ,מנכ"ל על בזמ המחקר ,במהל עשרי שנות קיומו פילס הארגו דר
והתפתח כארגו וולונטרי המספק שירותי לנוער באמצעות עבודת מתנדבי .רשת מרכזי "הפו
על הפו" היא דוגמא לשירות שכזה .לדעתו ,מת שירותי על ידי ארגו וולונטרי כעל הוא תוצר
של התפתחות שעדיי נמשכת ,והוא מבטא תפיסה של מעורבות קהילתית החיונית לכינו שירותי
אנוש מוצלחי .לפי תפיסה זו ,המתנדבי מגלי עניי ואכפתיות לקהילה בה ה חיי באמצעות
מת השירות ההתנדבותי:
להצליח במת שירותי אנוש ,הקהילה חייבת להיות מעורבת .הקהילה מעורבת באמצעות
אנשי קהילה פעילי שמוכני להחליט לתת ולתרו )מנכ"ל על(.
על א תפיסה מוגדרת זו של המנכ"ל ,מתו עשרות הראיונות והתצפיות השונות שערכנו,
נית להתרש כי תורת התנדבות מוצקה ,הכוללת אידיאולוגיה ופרקטיקה מוגדרות ,טר נוסחה
במרכזי "הפו על הפו" וג לא בהנהלת הסניפי .המרואייני השוני הציגו מגוו רחב של
תפיסות לגבי מהי התנדבות ומי נחשב למתנדב ,מהו טווח האחריות של המתנדבי ,מהי מערכת
היחסי הרצויה בי המתנדבי לצוות השכיר ,מהי מידת המעורבות של המתנדבי וכדומה.
המרואייני הציגו גמישות בניסוח תפיסות שונות לגבי ההתנדבות ,וגמישות זו נשמרת ג במהל
ההכשרות וההדרכות המשותפות שעוברי אנשי הצוות השכיר ממרכזי שוני .על בסיס
תפיסות גמישות אלו ,נגזרו דרכי שונות להתנדבות ולניהול מתנדבי ,ה בי מרכזי שוני וה
באות מרכזי בתקופות שונות .היו מרואייני שבירכו על גמישות זו ,והיו אחרי שהצרו עליה
היות וחיפשו מסגרת תומכת יותר לעבודת השוטפת .בכל מקרה הייתה הסכמה מלאה בי
המרואייני לחלל מסוי שטר התמלא על ידי תורת התנדבות כתובה של המרכזי .נית לשער
שהיעדרה של תורת התנדבות מנוסחת מבטא שלב בתהלי בו נמצאת על ,לפי המנכ"ל ,של
הפיכתה לספק שירותי אנוש לנוער בהתבסס על עבודת מתנדבי.
אול היות ועל מתבססת כארגו וולונטרי שנות שירותי על ידי מתנדבי ,אי זה
מפתיע שמבי השיטי של ההצהרות המגוונות אליה נחשפנו נית לעמוד על יסודות המשותפי
למרבית .הטווח אמנ רחב ,א התרשמנו כי בכל זאת קיימת שפה משותפת הנוגעת להתנדבות,
ותהלי הסוציאליזציה למרכזי ,כולל לימודה של שפה זו.
תפיסת ההתנדבות כזולתנות
על א שהתנדבות יכולה להיתפס כזולתנות )אלטרואיז( טהורה ,בפועל מצאנו מגוו של תפיסות
והגדרות המתייחסות לרצ הנע מתפיסה של ההתנדבות כמבטאת זולתנות מלאה לבי ראיית
המתנדבי כמשרתי את צרכיה האישיי .בדיוק כפי שקיימת התלבטות בספרות העוסקת
בהתנדבות ) (Cnaan & Amorfell, 1994; Smith, 1981; Van Til, 1988באשר להגדרת
ההתנדבות ,ועד כמה עליה להכיל מתנדבי המקבלי תמורה חומרית או הפועלי שלא מתו
בחירה חופשית לחלוטי ,כ קיימת התלבטות כזו ג בקרב המתנדבי והעובדי בשטח.
בתו המרכזי ישנ מתנדבי שלפחות כלפי חו מצהירי שה הגיעו להתנדב על מנת
להעניק מעצמ למרכזי ולנוער; אחרי שהגיעו על מנת לזכות בתמורה כלשהי ,לא חומרית,
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בגי ההתנדבות; וג כאלו שהגיעו תמורת מלגה .שאלת המתנדבי שמקבלי מלגה חודשית ,או
הנוער שמגיע להתנדב במסגרת התוכנית "מחויבות אישית" הנכפית עליו על ידי בית הספר ,הייתה
שאלה חשובה בחלק מהמרכזי .אנשי הצוות והמתנדבי ערי לצור בהגדרת ההתנדבות
ודיעותיה נעות בי האידיאולוגיה ,המצמצמת את ההתנדבות למקרי בה אי תמורה חומרית
כלשהי ,לבי הפרגמטיות הערה לצור של המרכזי בכוח אד ולכ מגמישה את הגדרת
ההתנדבות ג למקרי בה התמורה החומרית היא העילה המוצהרת להתנדבות.
אל מול התפיסה הזו ,קיימת התפיסה הנגדית שאינה מבחינה בי המתנדבי על פי
התמורה לה ה זוכי .אלו הדוגלי בגישה זו אינ מתענייני ברווח החומרי של המתנדב ,אלא
מתייחסי למערכת היחסי בי המרכז לבי מי שמוגדר כמתנדב .לדוגמא:
ש :למי את מתייחסת כמתנדב?
ת :כול.
ש :ג לאלה שמקבלי מלגה?
ת :כ.
ש :למה?
ת :כי ה לא עובדי אצלנו ,לא מקבלי משכורת ,היחסי שלי אית זה לא
יחסי של עובד ומעביד .זה שיש לה טובות הנאה משלה מהצד) ...עובדת(.
בראיונות עלתה ג תפיסה הרואה בחיוב מתנדבי שהחלו להתנדב מתו רצו לקבל
מלגה ,בא ה נשארו להתנדב לאחר מכ ללא תמורה ,או העניקו מזמנ יותר ממה שהיו
אמורי .כ ,ההתייחסות היא אמנ לכלל המתנדבי על פי תרומת ,אול בכל זאת קיימת
בבסיס אבחנה הרואה יתרו בהתנדבות "הטהורה" ,שלא מתו התחייבות חיצונית כלשהי.
המעבר להתנדבות "הטהורה" הוא לעתי הקריטריו להצלחת ההתנדבות ,המצדיק את הגדרתה
כהתנדבות.
אצל מרבית המרואייני ראינו התייחסות למתנדבי כמייצגי אידיאולוגיה משמעותית,
בעלת תרומה ייחודית למרכז .לכ ג מרבית המרואייני התדיינו ע עצמ לגבי סוגיית
ההתנדבות "הטהורה" מול זו הנעשית מתו מחויבות חיצונית או לש תמורה חומרית.
משמעות ההתנדבות
יש ער לזה שיש כא מתנדבי .קוד כל אתה בא ממקו אחר ) (...אות נער ונערה ה
לא פריירי ,ה יודעי מה זה בשכר ,מה זה לא בשכר ,מה זה עובד .ואז הוא מבי :רגע!
יש מישהו שמוכ לעזור לו כמיטב יכולתו ,לא תמורת שכר ,לא אינטרס ,אי פה אינטרס.
אז זה מאוד חיובי ,זה יוצר אמו .שנית ,זה מתחיל להפו אצל ילדי מסוימי לנושא
משמעותי ,שהוא רוצה להיות כמו ,ויש כאלה שאומרי לי' :את רואה! את משרישה
לה את זה לתו הראש הער הזה של לתרו למע הקהילה' .הנושא ההתנדבותי הוא
דבר שא יש קהילה שהיא מתנדבת ,אז זה קהילה פתוחה )מתנדבת בוגרת(.
הציטוט שלעיל מדגי כיצד מייחסי במרכזי משמעות מורכבת להתנדבות ,הכוללת
פני רבות ,כגו דוגמא אישית ותרומה לקהילה .באופ לא מפתיע ,כאשר דנו עמנו המרואייני
במשמעות ההתנדבות ,ה נטו להתייחס בעיקר להתנדבות האידיאולוגית" ,הטהורה" ,שאינה
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לש קבלת תמורה או מתו התחייבות חיצונית .לצור הבחינה של משמעות ההתנדבות ,כמו
נעזבה המורכבות של הגדרת ההתנדבות אותה הצגנו לעיל ,לטובת תפיסה פשטנית יותר,
שהוכללה אל כלל המתנדבי והפכה אות באחת לכאלו שלכאורה אינ פועלי מתו אינטרס
אישי ,ג א זו לא תמונת המציאות.
אחד ההיבטי החוזרי על עצמ בהקשר ההתנדבותי קשור בער החברתי שההתנדבות
מייצגת .ההתנדבות נתפסת על ידי מתנדבי ואנשי צוות שכיר רבי כמייצגת פעילות המכוונת
לתרומה לחברה .ההתנדבות מבטאת פעילות אזרחית ,פרוחברתית ,הפועלת לשיפור מצב
הקהילה .ער זה מחלחל ג לבני הנוער שמגיעי להתנדב:
לדעתי חשוב לתרו לחברה .א א אחד לא יתרו לחברה אז מה תהיה החברה שלנו
בכלל? אי אפשר כל הזמ לעבוד ,לעשות משהו בשביל לקבל תשלו (...) .אני מרגישה טוב
ע עצמי שאני תורמת לחברה וכל מיני דברי כאלה ,אבל זה ג מקד את החברה שלנו
) (...וזה נורא חשוב )נערה מתנדבת(.
המעורבות של המתנדבי היא ביטוי לעוצמת הקהילה; קהילה שיכולה ,בכוח
המתנדבי ,לפעול למע ענייניה .המתנדבי ה אזרחי פעילי בקהילה ,שתרומת מחזקת את
הקהילה כשהיא לעצמה ,ולכ ההתנדבות מסמלת את החוס הקהילתי והיא מגבירה את ההו
החברתי של הקהילה כולה ) .(Putnam, 1992מבחינת בני הנוער ,חשיפה לחוויה זו מעשירה
בהדגימה אפשרות לחיי קהילה חיוביי .מבחינת העובדי היא מחזקת את הערכת לקהילה
ומשפרת את יכולת להועיל לצורכי הקהילה.
בנוס להיבט הפרוחברתי ,להתנדבות יש משמעות עבור פעילויות המרכז לעצמו.
ההתנדבות מאפשרת למגוו רחב של אנשי מרקע שונה ,מקשת חברתית רחבה יחסית ,בעלי רקע
מקצועי ותרבותי מגוו ובטווח גילי רחב להיות נוכחי במרכזי .בכ זוכי המרכזי לרב
גוניות ,שכ המתנדבי יכולי לייצג פני אנושיות רבות .הרבגוניות הזו מאצילה על המרכז,
שנתפס כמקו מעניי ,וג מאפשרת לבני הנוער מגוו רחב של מפגשי אנושיי המעשיר אות.
הסיכוי שבני הנוער ימצאו ב שיח מתאי לה גדל ע המגוו של המתנדבי.
מרבית המרואייני התייחסו לכ ,שהיות המתנדבי חלק מצוות המרכז יוצר למקו
אווירה מיוחדת ,היות וזהו מקו המוכיח אכפתיות ונתינה באמצעות המתנדבי שאינ זוכי
לתמורה כספית עבור פעילות ,וזהו גור משמעותי למרכזי .רוח ההתנדבות היא המדגימה את
היישו של ערכי חברתיי וחינוכיי ,וזאת ללא דידקטיקה או הטפה ,אלא באמצעות האווירה
שהיא משרה על המרכז .לאור האווירה השונה ,בני הנוער מרגישי פתיחות רבה יותר במרכזי,
ויוצרי קשר ע המרכז והצוות ,שכירי ומתנדבי כאחד ,בקלות רבה יותר.
אני לא יכולה לדמיי לעצמי בכלל את המקו הזה כאילו בנוי על עובדי ) (...נות לו את
האופי שלו המיוחד ...שכאילו אנחנו פה בגלל שאנחנו רוצי להיות פה .ואנחנו רוצי
לעזור וכי אנחנו רוצי לתת חו ואנחנו רוצי ) (...להיות כא בשביל הילדי ,ולא בגלל
שאנחנו מקבלי על זה כס .זה חלק מהעניי ) (...נראה לי שזה יוצר איזושהי אוירה
כזאת מיוחדת ,אמיתית .מ משהו שנית באמת מהלב )מתנדבת בוגרת(.
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רוח ההתנדבות" :בגובה העיניי"
אחד המושגי אליו התייחסו המתנדבי ואנשי הצוות ,כאשר ניסו לתאר כיצד "רוח ההתנדבות"
מתבטאת בעבודת המתנדבי ,היה "מפגש בגובה העיניי" .בתורת העבודה של המרכזי,
הכתובה והבלתיכתובה ,מפגש "בגובה העיניי" הוא מושג מודגש והוא בא לתאר את הגישה
הבלתישיפוטית והבלתיהיררכית של המרכזי ועובדיה כלפי הנוער )כאהסטרבצ'ינסקי
ורונאל .(2000 ,האידיאל הזה משפיע ג על הגישה הניהולית בסניפי ובמרכזי :מנהלי
המרכזי ואנשי הצוות שואפי להיות "בגובה העיניי" ע המתנדבי ,ללא היררכיה מודגשת,
וזאת מתו התפיסה שאווירת המרכז כולו אמורה לשק את עיקרו הפעולה הזה .ג מפגש של
אנשי הצוות ע הנוער משתדל לייש את העיקרו.
אול עדיי הביטוי המלא של גישת המפגש הבלתיאמצעי "בגובה העיניי" מתממש
במפגש של הנוער ע המתנדבי ,שאינ מגיעי למפגש כאנשי מקצוע אלא כשווי למוטבי.
המפגש בי הנוער למתנדבי הוא מפגש אנושי )לא "טיפול"( ,השוא להיות שוויוני מבחינת יחסי
הכוחות במפגש עצמו ,ולבטא קבלה לאשיפוטית ופתיחות .בעבור בני הנוער בסיכו ,המפגש
"בגובה העיניי" ע המתנדבי חיוני לש חבירה מוצלחת למרכז .הסביר זאת מנכ"ל על:
המתבגר בסיכו ,אחת מהחוויות הרגשיות הבסיסיות שלו שלאחרי לא אכפת ממנו )(...
)האחרי( לא )פועלי( למענו ,ה פועלי מתוק איזושהי כפיה או איזושהי חקיקה )(...
פתאו מופיע מתנדב ,שבא בגלל שאתה ב אד ,ואני ב אד ,וכי לי לדבר את,
ולראות אות ולשוחח את .ה יכולי לדבר לגמרי בגובה העיניי וג להחלי חוויות
בגובה העיניי .זאת אומרת ברמה הלגמרי אנושית ,שאיננה מותנית ומושפעת מחשיבה
טיפולית קלינית (...) .זאת אומרת שהשיח הוא לגמרי שיח אנושי )מנכ"ל על(.
ג המתנדבי עצמ מודעי ליכולת זו שלה ,מעצ היות מתנדבי שאינ מוגדרי
כאנשי מקצוע ,לשאת באופ הטוב ביותר את המסר של "מפגש בגובה העיניי" .העידה על עצמה
מתנדבת:
אני לא נותנת לה את ההרגשה שאני מעליה ,או אני לא מפה ובגלל זה אני יותר שווה.
) (...באמת לתת את ההרגשה הכי נוחה (...) ,להגיד מה הוא מרגיש ,להוציא ,לשפו ).(...
אני מתנדבת פה וסבבה ,כאילו בוא ביחד .זה יותר גור לה להיפתח ולספר (...) .אני
חושבת שזה חשוב לנוער הידיעה של מישהו שבאמת בגובה העיניי כמה שיותר ,וזה נות
את זה ,זה נות את האפקט הזה ,ההתנדבות )מתנדבת בוגרת(.
מתו הממצאי שסקרנו עד כה ,נקל לראות שההתנדבות ,על כל המשמעותיות שיוחסו
לה לעיל ,יוצרת למרכזי תדמית של מקו אידיאליסטי ,אלטרואיסטי ,של שירות אנושי השונה
ממרבית השירותי הממוסדי אליה נחשפו בני הנוער .מדובר ,לדעת חלק מהמרואייני ,במעי
"בועה" חברתית .ההתנדבות ,שמדגימה נורמות וערכי השוני לחלוטי מאלו השולטי בחברה
הרחבה ובזירות הפעילות של בני הנוער ,במיוחד מהערכי והנורמות של "הרחוב" ,מקצינה את
תחושת הבועה .טענה אחת העובדות:
]המרכז[ הוא מקו בועתי .בהרבה מובני הוא לא מקיי חלק מהדברי שקורי בחו,
במודע ושלא במודע ,במפגיע או שלא במפגיע ) .(...כשנער מגיע ל"הפו" אז הוא חווה פה
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סוג של אווירה אחרת .המרחב הזה הוא יחסית מרחב פתוח לעומת מה שקורה בחו.
מתקיימי בו דברי ,מתקיימי בו איכויות אנושיות ,מתקיימת בו נתינה ,מתקיימת פה
קבלה ,מתקיי פה דושיח .אנחנו מונעי את הכניסה של אלמנטי ,שאפשר לקרוא לה
אלמנטי שליליי או אלמנטי מפחידי שקורי בחו ,לתו המרכז .זה מה שהופ את
המרכז לסוג של בועה ,לטוב ולרע ,כי לפעמי הבועה הזאת היא סוג של משהו שלא קיי,
או משהו שיכול להתנפ כשאתה יוצא בחו )עובדת(.
המתנדבי הבוגרי
המתנדבי מהווי את עיקר כוח האד במרכזי "הפו על הפו" ,מתו תפיסה ארגונית הדוגלת
בבנייתה של חברה אזרחית בישראל .המתנדבי ה נותני השירות הישירי ללקוחות הארגו
ומהווי את הבסיס לקיומו ,וכ ,למעשה ,מהווי את הקודקוד המשמעותי ביותר במשולש
היחסי במרכזי "הפו על הפו" .נית למצוא סוגי שוני של מתנדבי :מתנדבי בוגרי לצד
בני נוער מתנדבי; מתנדבי "טהורי" שאינ מקבלי כל תגמול חומרי בעבור פעילות
הנעשית מרצונ החופשי ,לעומת מתנדבי שמקבלי מלגה )פר"ח ,שח"ק(; מתנדבי המחויבי
לבצע פעילות התנדבותית )של"צ" ,מחויבות אישית"( ומתנדבי שנמצאי בי שתי הקבוצות
)שנת שירות(.
מאפייני סוציודמוגרפיי
מסיכו הממצאי הנוגעי למאפייני סוציודמוגרפיי במדג של מתנדבי ב"הפו על הפו",
עולי הבדלי ניכרי בי מתנדבי בערי גדולות )תלאביב ,חיפה ,כפרסבא ונתניה( לבי
מתנדבי בערי קטנות )עכו ,שדרות ונצרת(.
מגדר :א בערי הגדולות רוב המתנדבי ) (66%ה נשי ,דבר התוא את הידוע לנו
אודות מתנדבי בכלל ,הרי שבערי הקטנות החלוקה המגדרית היא שווה .פירושו של דבר,
שחלק של מתנדבי גברי בערי קטנות הוא רב יותר בהשוואה לכל קנה מידה שהוא.
מצב תעסוקתי :בעוד שבערי הגדולות רוב המתנדבי ) (72%עובדי במשרה מלאה או
חלקית ,בערי הקטנות רק כ– 50%מהמתנדבי עובדי .נתוני אלה אינ מפתיעי וה
קשורי במצב הכלכלי של ערי קטנות בפריפריה של מדינת ישראל .יחד ע זאת ,יש בנתו זה
שיעור מאל על הקשר בי תעסוקה להתנדבות .אמנ נמצא בעבר כי עבודה בשכר אינה מונעת
מאד להתנדב ,אלא רק מגבילה את השעות אות הוא יכול לתרו ) Moystyn, 1983; Wilson,
 ,(2000אבל אי ספק שהשילוב בי זמ פנוי ובי אידיאלי ורצו לתרו לקהילה מקל על
האפשרות להתנדב.
גיל ומצב משפחתי :נתו מעניי נוס הוא גיל המתנדבי .טווח הגילאי שנמצא נע בי
גיל  19לגיל  63והממוצע הוא  27שני .בעוד בערי הגדולות רוב המתנדבי ) (72.5%הינ
צעירי בני  ,2922הרי שבערי הקטנות יש מקו רב יותר למתנדבי מבוגרי יותר )26%
מהמתנדבי ה בני  30ומעלה( וצעירי יותר ) 26%ה בני .(1921
בערי הגדולות מתנדבי בעיקר רווקי ) (95%ללא ילדי ) .(98%לעומת זאת בערי
הקטנות  22%מהמתנדבי ה נשואי ו– 28%ה הורי לילדי .לנתו זה יכולות להיות מספר
סיבות :יתכ כי בשל המחסור במועמדי להתנדבות ,נאלצי בערי הקטנות למיי פחות ,ולקבל
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ג מתנדבי מבוגרי יותר ובעלי משפחות .בערי הגדולות נוטי יותר לקבל מתנדבי צעירי
ורווקי ,הנחשבי כנראה מועמדי מתאימי יותר בעיני הרכזי .מעניי לציי כי מחקרי
הראו דווקא כי מתנדבי מבוגרי יותר והורי לילדי נוטי יותר להתמיד בהתנדבות לאור
זמ ) .(Wilson, 2000על כ ,א אכ מדובר בסינו מוקד של מתנדבי ,יתכ ופרופיל המתנדב
האידיאלי המהווה קריטריו למיו ,אינו מוצדק בהכרח .ניסיו קוד :הניסיו הקוד של
מתנדבי בערי קטנות רב יותר מזה של מתנדבי בערי הגדולות .בערי הקטנות 63%
מהמתנדבי ה בעלי ניסיו קוד בהתנדבות ,לעומת  40%בלבד בערי הגדולות .ג ניסיו
קוד נמצא מנבא למחויבות של מתנדבי )גדרו.(Lammers, 1991 ;1985 ,
אר מוצא :ממצא מעניי נוס נוגע לשיעור העולי החדשי בקרב המתנדבי .בערי
הגדולות  12%מהמתנדבי עלו ממדינות חבר העמי ,כמעט  3%עלו מאתיופיה ,ו 12%ממדינות
אחרות )כ ש 73%מהמתנדבי ה ילידי ישראל( .לעומת זאת ,בערי הקטנות ,שדווקא אחוז
העולי באוכלוסייה בה גבוה יותר ,שיעור העולי החדשי בקרב המתנדבי נמו יותר8.5% :
מחבר העמי ו 12%ממדינות אחרות .שיעור ילידי האר המתנדבי בערי הקטנות הוא .83%
דבר זה תוא את הידוע לנו על הנטייה של מיעוטי להתנדב ) .(Wilson, 2000יתכ כי בערי
הגדולות ,מקו שבו קל יותר לעבוד ,ללמוד ולהתערות ומספר העולי רב יותר ,העולי פחות
חשי כמיעוט ,ועל כ נוטי יותר לפעול למע כלל הקהילה .לעומת זאת ,בערי הקטנות תהלי
הקליטה קשה יותר ,הנבדלות בולטת יותר ,ועל כ הנטייה של העולי החדשי להתנדב פחותה.
השכלה :ה בערי הגדולות וה בערי הקטנות ,רוב המתנדבי ) 74%ו– 79%בהתאמה(
ה בעלי השכלה גבוהה )סטודנטי או בעלי תואר( .ממצא זה תוא מחקרי אחרי שבחנו
מאפייני סוציודמוגרפיי של מתנדבי ).(Pearce, 1993
אמונה דתית :ה בערי הגדולות וה בערי הקטנות רוב המתנדבי ה חילוניי )65%
ו– 58%בהתאמה( .השאר מגדירי עצמ מסורתיי ) 20%ו– ,(14%ובערי הקטנות רבי יותר
נוטי להגדיר את עצמ כ"מאמיני" ) 20%לעומת  7.5%בערי הגדולות( .נתו זה מפתיע מעט,
שכ מחקרי בישראל הראו כי ישנו מתא מסוי בי רמת הדתיות לבי הנטייה להתנדבות
)גדרו .(1997 ,יחד ע זאת ,מדובר בארגו חילוני בעיקרו ,הפונה לנוער חילוני ,ועל כ יתכ וכא
הסיבה להימצאות של מתנדבי רבי יותר המגדירי עצמ ככאלה.
לסיכו ,נית לראות כי בס הכל המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" ,בעיקר בערי
הגדולות ,מגיעי מהאוכלוסייה המבוססת יותר :נשי ,עובדי ,בעלי השכלה גבוהה ,חילוני,
ילידי האר ,ללא נטל של גידול משפחה .דבר זה תוא ממצאי ממחקרי קודמי .החידוש הוא
דווקא באוכלוסייה בפריפריה ,ש דווקא מתנדבי הגברי ,המתנדבי פחות מועסקי ,ומספר
משמעותי מה נשואי.
מאפייני ההתנדבות
"טוהר" ההתנדבות – כאמור ,אי כל המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" עוני על ההגדרה
המצומצמת של התנדבות ,כלומר מתנדבי לחלוטי מרצונ החופשי וללא כל תמורה חומרית.
ג כא יש הבדלי משמעותיי בי מתנדבי בערי גדולות ובערי קטנות.
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לוח מס'  :1התפלגות "טוהר" ההתנדבות בקרב מתנדבי בוגרי
ערי גדולות

ערי קטנות

כלל המתנדבי הבוגרי

מתנדבי "טהורי"
מלגה מהעירייה

77%


50%
25%

64%
12%

שנת שירות



11.5%

6%

מלגה מהאוניברסיטה

10%

8%

9%

חובה אקדמית

8%

3%

5%

שירות לציבור

2.5%

2.5%

2.5%

שירות צבאי

2.5%



1.5%

____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 39בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 36

אמנ רוב המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" עוני להגדרה של מתנדבי "טהורי",
א יחס בערי הגדולות ,שכאמור נהנות ממספר מועמדי רב יותר ,גדול בהרבה ) 77%לעומת
 50%בערי הקטנות( .בערי הקטנות ישנ ג מתנדבי רבי שמגיעי למע מלגה מטע
הרשות המקומית :תגמול חומרי שנאלצי להשתמש בו כדי למשו מתנדבי בערי הקטנות,
ואי משתמשי בו בערי הגדולות .בנוס ,צעירי ,שמחליטי להתנדב לשנת שירות לפני הצבא,
מגיעי לפריפריה ולא לערי הגדולות .בערי הגדולות ,לעומת זאת ,אנו מוצאי מתנדבי רבי
יותר שמגיעי מתו האקדמיה ולמע תגמולי אקדמיי ,כגו נקודות זכות או מלגת לימודי.
בשתי הקבוצות ישנו מספר קט של מתנדבי המגיעי לאחר שנאלצו לרצות עונש ב"עבודות
שירות" או "שירות לציבור" )של"צ(.
ותק ,מש זמ ההתנדבות ותדירות הגעה – המתנדבי שהשתתפו במחקר היו בעלי ותק קצר
יחסית בהתנדבות .בממוצע ,המתנדבי שנדגמו התנדבו כתשעה חודשי .כ– 20%מהמתנדבי
שהשתתפו במחקר התנדבו פחות מחודשיי ימי בזמ איסו הנתוני ,ואילו  33%התנדבו
למעלה משנה .הנותרי )כ– ,(50%התנדבו בי חודשיי לשנה.
בממוצע בערי הגדולות המתנדבי תורמי כ– 5שעות בשבוע במרכז "הפו על הפו";
לעומת המתנדבי בערי הקטנות תורמי כ 4.2שעות בממוצע.
רוב המתנדבי )כ (70%מגיעי לפעילות פע בשבוע .כ– 25%מהמתנדבי מגיעי יותר
מפע בשבוע .השאר מגיעי פע בשבועיי או בתדירות משתנה.
זמ הגעה למרכז הפעילות – בערי הגדולות כמוב קשה יותר להגיע אל המרכז ,ובממוצע
המתנדב משקיע כחצי שעה מזמנו רק כדי להתחיל את הפעילות ההתנדבותית .לעומת זאת,
בערי הקטנות ההגעה למרכז גוזלת מהמתנדב רק כרבע שעה בממוצע .פירושו של נתו זה הוא
שמתנדב בעיר הגדולה משקיע עוד שעה שלמה מזמנו )להגיע ולחזור( על שלוש השעות שהוא
מתנדב בשבוע ,ולמעשה כ 25%מזמנו מוקדש לפעילות שאינה מת שירות ללקוחות .מעבר
להסבר הפשוט ,שבעיר גדולה יש תנועה רבה יותר בכבישי ,וקשה יותר להגיע ממקו למקו,
נתו זה יכול להצביע על כ שמתנדבי בעיר הגדולה ,שעוברי תהליכי מיו קפדניי יותר,
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מוכני ג להשקיע יותר מזמנ כדי להתחיל את הפעילות ההתנדבותית .לעומת זאת ,בעיר
קטנה ,רק מתנדבי שקל לה להגיע אל המרכז יפנו להתנדב בו מלכתחילה .א מצרפי לכ את
הנתוני שלעיל אודות מש ההתנדבות במש השבוע ,ניכר כי המתנדבי בערי הגדולות
משקיעי זמ רב יותר בפעילות ההתנדבותית מאשר עמיתיה בערי הקטנות.
יתכ ויש לממצא זה משמעות נוספת .בערי הקטנות מושג הקהילתיות ותחושת
השייכות הקהילתית ,כפי שנראה בהמש ,חזקי יותר ומשפיעי יותר על הרצו להתנדב.
מתנדבי פועלי ברדיוס הקרוב לבית מתו תחושת שליחות ומתו רצו לשרת את
האוכלוסייה הקרובה אליה .לעומת זאת ,בערי הגדולות ההתנדבות היא מופשטת יותר ונעשית
למע טובת הכלל המרוחק ממ.
מניעי להתנדבות
מניעי להתנדבות מנקודת המבט של המתנדבי – תחו המניעי להתנדבות נחקר רבות בעבר,
והמחקר ניסה לעמוד על הסיבות השונות שמניעות מתנדבי להתגבר על כלל המכשולי הניצבי
בפניה ולהגיע אל הפעילות ההתנדבותית )נפתלי ;1997 ,סלומוBlake & Jefferson, 1997 ,
; & 1992; Cnaan

.(Goldberg-Glen, 1991; Fitch, 1987; Zakour, 1994

בלוח מס'  2מופיעי עשרת המניעי להתנדבות שמירב המתנדבי ציינו אות .נית
לראות כי ארבעת המניעי המשמעותיי ביותר בעבור המתנדבי הבוגרי הינ שילוב של
מניעי אלטרואיסטי ואגואיסטי ) (Cnaan & Goldberg-Glen, 1991לצד מניעי הקשורי
בהחלטה לפעול בארגו הספציפי בו ה פועלי )פרס וליס .(1975 ,המניעי המדווחי כאלה
שהשפיעו ביותר על המתנדבי להגיע אל הפעילות ההתנדבותית ה אלטרואיסטיי בעיקר:
הזדמנות לעשות משהו בעל ער; התנדבות למע הזולת נותנת למתנדב להרגיש טוב ע עצמו;
והתנדבות יוצרת חברה טובה יותר.
יחד ע זאת ,מניעי נוספי שזכו לציוני גבוהי ה מניעי הקשורי בארגו עצמו:
הזדהות ע הארגו וחיפוש פעילות מאתגרת .גישה אחרת רואה במניע "הזדהות ע מטרות
הארגו" מניע אלטרואיסטי א הוא .א הארגו נתפס כאלטרואיסטי בעיני המתנדב ,ההזדהות
עמו היא ג ממניעי אלטרואיסטיי; ההתנדבות בארגו כזה היא אפיק לפעילות
אלטרואיסטית.
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לוח מס'  :2מניעי להתנדבות בקרב מתנדבי בוגרי
סיבות להתנדבות

שיעור המסכימי )ציוני  5 ,4או ( 6

ציו

התנדבות מהווה הזדמנות לעשות משהו בעל ער
אני מזדהה ע מטרות הארגו

98.5%
94%

5.31
5.10

התנדבות למע הזולת נותנת לי להרגיש טוב יותר ע 88%

4.86

עצמי
ההתנדבות במרכז מעניקה פעילות מאתגרת

85.5%

4.81

התנדבות יוצרת חברה טובה יותר

 78%) 87%עיר גדולה 97% ,עיר קטנה(

4.73

חשוב במיוחד לסייע לנוער שמהווה את דור העתיד של  73% ) 82.5%עיר גדולה 94% ,עיר קטנה( 4.73
המדינה
סיוע לאנשי שזקוקי לעזרה משפר את הגישה שלי לחיי

82.5%

4.63

רציתי להרחיב אופקי

82.6%

4.43

זהו ניסיו חינוכי מצוי עבורי

 70%) 77%עיר גדולה 84% ,עיר קטנה(

4.37

זו הזדמנות לעבוד ע אנשי מקבוצות גיל שונות

 65%) 75%עיר גדולה 87% ,עיר קטנה(

4.13

____________________________________________________________________
מתנדבי בערי גדולות  ; n = 40מתנדבי בערי קטנות  . n = 35הציוני בסול של  1נמו עד  6גבוה.

כ ,תיארה אחת המתנדבות את האלטרואיז כדר חיי:
הייתי אלטרואיסטית מטבעי ,ובאל ואחד דברי שאני עשיתי ואני עושה ) (...א אחד לא
אמר לי או משהו; אני עושה אות פשוט .זה ,לא יודעת ,א זה הצור שלי ,בשבילי זה כמו
לנשו חמצ ,ביטוי נדוש אבל מה לעשות ,וא זה בקטע שאני יכולה לעזור למישהו
)מתנדבת(.
מתנדבת נוספת תיארה את הסיבה להתנדבות ,כנעוצה בסיפור האישי שלה וברצונה
לטפל בקשייה האישיי .כלומר ,ההתנדבות כדר לשיפור ולמימוש עצמי:
אחת הסיבות שבאתי ,זה היה כי יש לי אח (...) .הוא קצת הל לאיבוד ע עצמו ולא הל
לתיכו ולא הל לצבא .איכשהו בגללו ,התחלתי לשנוא בני נוער .כאילו ,הייתי רואה אות
ברחוב ,הולכי סטלני ,פריקי כזה וזה ,אוה ,לא יכולתי לסבול את זה .וג איתו היה לי
מאוד קשה (...).ואז אמרתי ,טוב נעשה טיפול ב ,...אי קוראי לזה? בהצפה .ובאתי
במיוחד לפה ,כדי לא לשנוא .וזה מאוד עזר בלי שו בעיה )מתנדבת(.
מתנדבת אחרת תיארה את ההתנדבות כחיפוש פ משלי לעבודתה בשכר ,ולמימוש
עצמי:
אני מורה ולא כל כ מעוניינת בעבודה אחרת .העבודה שלי די קשה במש עשרה חודשי
ואני רוצה קצת לנוח ,להתנדב זה משהו אחר ) ,(...יותר קס ) ,(...כי זו עבודה ע בני נוער
ואתה מרגיש שאתה עושה משהו ) .(...לא יודעת בדיוק אי להסביר ,אני מרגישה טוב כשאני
מתנדבת ,זה עושה לי טוב )מתנדבת(.
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יש לציי ,כי נמצאו הבדלי במניעי לפי מאפייני שוני של מתנדבי כגו :מגדר ,מצב
תעסוקתי ,גיל ,ניסיו קוד ,ואמונה דתית .כמו כ ,נמצאו הבדלי במניעי להתנדבות בי
מתנדבי "טהורי" לשאינ כאלה .הבדלי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
מניעי מנקודת המבט של מנהלי המתנדבי – נושא המניעי משמש את העובדי המרכזי את
המתנדבי בעיקר למיו ,וה שמי על כ דגש רב בראיונות הקבלה של המתנדבי:
מאוד חשוב לי שאני איידע אות כבר בהתחלה ,שנראה א אנחנו עוני לו על הציפיות ,כי
א לא נענה עליה אז הוא די מהר יל מכא ,וזה מה שאנחנו לא רוצי ,וכס לא
מקבלי פה .ג א ה מחפשי כא ג'ובי לעתיד ,אז צרי לדעת שזה לא תלוי בנו ,זה
משרדי חיצוניי לחלוטי ,וא זה מקד אות או לא ,זה כבר תלוי ב .תשאיר את
השיקולי של ,אבל בוא נגיד אל תבנה על זה כשאתה בא להתנדב פה .זה מאוד חשוב
להדגיש את זה כי לא מעט אנשי מגיעי לפה בגלל זה )עובדת(.
במקו שעוסק בטיפול ,נראה כי גור נוס מניע חלק מהמתנדבי :מניע טיפולי .הייעו,
העבודה הטיפולית ע הנוער וההנחיה השוטפת שמתלווה אליה משמשי לעתי ככלי טיפולי
למתנדב עצמו .כ ,ההתנדבות מאפשרת העצמה אישית ,פיתוח מיומנויות ביצירת קשרי
חברתיי ,והזדמנות להתמודד ע חוויות אישיות שטר עובדו באופ מלא:
אני חושבת שלא סת אנשי באי לעבוד במקומות כגו אלה (...) .מהניסיו שלי ,אני
יודעת שהרבה פעמי אנשי שמגיעי לתחו הזה ,לעבוד ע מצוקה ,פוגשי את המצוקה
של עצמ ,משחזרי כל מיני דברי .אני חושבת שצרי להיות ש מאוד רגיש ומאוד ככה
לתת את המענה )עובדת(.
באשר למניעי אלטרואיסטיי של מתנדבי ,היו מספר עובדי שהעלו ספקנות רבה
במהל הראיונות עימ ,באשר להימצאותו של מניע כזה ,או שה רואי אותו באור שלילי:
אני ,בניגוד לתיאוריות שרווחות בעיקר בעל על הפילנתרופיה ועל החשיבה שאנשי עושי
את זה מטוב ליב ,אני מאוד ספקנית .ג אנשי שרוצי לעשות טוב כאילו ,בעיני זה
המניע הכי נורא .זה מניע מצוי א מתחילי לעשות איתו איזו שהיא עבודה ,אתה מתו
איזה שהיא עמדה של 'אני אעזור ואני אעשה טוב למישהו' אתה כבר באיזו שהיא עמדת
התנשאות על האחר וזה מה שהייתי שוברת ,דבר ראשו ,ע כל מתנדב ,וזה ג בראיונות
היו שאני שותפה בה .אני אומרת :לא רוצה אנשי שרוצי לעזור )עובדת(.
סוציאליזציה ארגונית של מתנדבי
כפי שתיארנו בחלק של סקירת הספרות ,תהלי הסוציאליזציה הארגונית מורכב משלושה
שלבי :סוציאליזציה מטרימה )כולל משיכה ומיו( ,הסתגלות )כולל הכשרה ,הל מציאות,
תהליכי היכרות וחונכות( ,והתערות )התחלת תפקוד ,הדרכה והעשרה ,ותהליכי שינוי והפנמה(
) .(Bauer, Morrison, & Callister, 1998נתאר כל אחד מהשלבי הללו בנפרד.
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משיכה לארגו – כאשר בוחני את גורמי המשיכה של מתנדבי לארגו מסוי ,בוחני ג את
המניעי שלה להתנדבות באופ כללי )אות תיארנו לעיל( וג את המניעי שלה להתנדב
בארגו המסוי בו בחרו להתנדב .פרס וליס ) (1975מנו שלושה מניעי להצטרפות לארגו :סיבות
ערכיות )כמו הזדהות ע הארגו ועמדות התואמות את אלו של הארגו( ,סיבות חברתיות )למשל,
הצטרפות לארגו בשל קשרי חברתיי והיכרות ע מתנדבי אחרי שפועלי בו( ,וסיבות
מצביות )קרבה פיזית לארגו והתנסות בחוויה דומה( .בבוחנו את מניעי ההצטרפות של
המתנדבי למרכזי "הפו על הפו" ,לעל ,ולמע נוער ,אנו מוצאי את שלושת סוגי המניעי
שנמנו לעיל.
א .סיבות ערכיות :ראשית ,מתנדבי הגיעו לעל ולמרכזי "הפו על הפו" משו שהזדהו ע
המטרה העיקרית שלו :פעילות למע נוער במצוקה .רבי מה ציינו בראיונות עימ כי הפעילות
למע הנוער משכה אות במיוחד ,א משו שה מאמיני כי זהו שלב שבו עוד נית לשנות
ולהשפיע על מהל חייו של אד ,וא מתו ראית הנוער כדור העתיד של החברה.
המצב שנוער מגיע אליו ,נוער שהוא נוער במצוקה ) ,(...זה בגלל הסביבה .זה לא דברי
שהוא עשה (...) .ברגע שה נוער ה עוד ,...הכל עוד טרי ,הכל עוד מושפע מדברי שקרו
לה בבית .ואני חושבת שזה שעוד אפשר להשפיע עליה ולתק אות וליצור אזרחי
מועילי (...) .זה הרבה זמ אני רוצה להתנדב .אני פשוט מאמינה שהבסיס זה הנוער
)מתנדבת בוגרת(.
ב .סיבות חברתיות :מתנדבי אחדי ציינו סיבות חברתיות כסיבת הגעת למרכז "הפו על
הפו" .ה הגיעו להתנדב משו שחבר שלה התנדב ,או היה מוטב התנדבות בעל .מתנדבי
סיפרו בראיונות כי ה עצמ משכו לארגו חלק מחבריה ובכ הגדילו את מצבת ההתנדבות
במרכז בו ה פועלי.
אול רק  19%מהמתנדבי שמילאו שאלוני ציינו כי הגיעו להתנדב יחד ע חבר או
קבוצה של אנשי )יש לציי שבקרב בני הנוער המתנדבי ,מספרי אלה גבוהי בהרבה ויפורטו
בפרק העוסק בבני הנוער המתנדבי(.
ג .סיבות מצביות :אמנ המתנדבי לא נשאלו באופ ספציפי הא הגיעו למרכזי "הפו על הפו"
בשל קרבה למקו ,א זמ ההגעה שלה למרכזי )בי רבע שעה בערי קטנות לחצי שעה בערי
הגדולות( יכול ללמד ששיקול הנוחות היה בעל משקל מסוי בהתנדבות.
בראיונות ע המתנדבי עלו סיבות מצביות נוספות ,כגו הרצו לפעול בתו הסביבה בה
אתה חי ,או רצו לפעול למע נוער הדומה ל בעבר:
מישהו פיספס אותי ואני פיספסתי את עצמי ,ואני מאמינה שהרבה נערי ונערות נתקלי
באות דברי שאני נתקלתי ,ואני יודעת לאיזה סוג של גיהנו ה יכולי להגיע .צרי
שיהיה לה מזל אדיר בשביל לעבור את הגיהנו שאני עברתי ,ואחר כ לעמוד על הרגליי
ולצאת לשק את עצמ ולהגיע לתוצאה שהגעתי )מתנדבת בוגרת(.
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גיוס ומיו – במרכזי "הפו על הפו" קיימת תחלופה גבוהה יחסית של מתנדבי ,בשלה נדרשי
המנהלי והרכזי לגייס ולמיי מועמדי חדשי לאור השנה כולה.
כא נית להצביע על הבדלי משמעותיי בי הערי הגדולות והערי הקטנות .בערי הגדולות
הגיוס הוא בעיקר ריאקטיבי ,פסיבי :מועמדי פוני למרכז ועל רכזי המתנדבי לבחו אות
ולערו מיו:
אצלנו ב"הפו" יש המו פניות ,ג פניות טלפוניות וג אנשי שפשוט מגיעי ל"הפו"
ואומרי שה רוצי להתנדב .אז מהבחינה הזאת אני לא צריכה לחפש ,אני לא צריכה
לתלות מודעות באוניברסיטה ,וזה ככה פריבילגיה של ]עיר גדולה[ (...) .כרגע אני במצב שאני
פשוט מודה לאנשי על הפנייה ואומרת לה שאני אחזור אליה כשאני אצטר )עובדת,
עיר גדולה(.
לעומת זאת ,בערי הקטנות ,נוקטי העובדי בשלל אמצעי כדי לגייס מתנדבי באופ
פרואקטיבי :פרסו מודעות בעיתונות ,במכללות ובלוחות מודעות; פניה למקומות עבודה; פניה
לרשויות המקומיות; ועבודה ע גורמי שוני המעניקי מלגות או מחייבי אנשי לפעילות
ציבורית.
נגזר מכ שבערי הגדולות יש אפשרות לערו תהלי מיו מפורט יותר .ואכ ,מתנדבי
בערי גדולות ,שנשאלו על תהליכי המיו שעברו ,תיארו השתתפות בשלבי מיו רבי יותר מאשר
בערי הקטנות.

תרשי מס'  :1הכלי למיו מתנדבי
100%

ערים קטנות

90%
80%

ערים גדולות

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ראיון טלפוני

ראיון
קבוצתי

מילוי שאלון

ראיון אישי

_____________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 41בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 36

נית לראות מהגרא שלעיל כי כלי המיו הדומיננטי ביותר הוא ראיו אישי ) 88%מכל
המתנדבי דיווחו כי נער לה ראיו( ,ואחריו מילוי שאלו ) 51%מהמתנדבי מילאו שאלו(.
יש לציי כי העובדי אמנ יודעי באילו כלי מיו להשתמש ,א ה אינ יודעי תמיד
כיצד למיי ,מה הקריטריוני למיו ,וכיצד לערו סלקציה .העובדי דיווחו בראיונות על קושי
ממשי לדחות מתנדב ולומר לו שאינו מתאי למרכז .כ קורה לא פע שמתנדב מתקבל למרות
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חוסר הלימה או מועבר לתפקיד אלטרנטיבי .אי בנמצא קריטריוני ברורי למיו ופרופיל
מתנדב שכדאי לקבלו ,וכ כל עובד וכל מרכז מעצב לעצמו קריטריוני כאלה.
מראיונות שנערכו ע עובדי ,נית ללמוד כי תהלי המיו ,במיוחד בערי הקטנות,
משמש יותר כבסיס לתיאו ציפיות ופחות כבסיס לסלקציה .במצב זה ,יתכ כי השקעת משאבי
רבי כל כ בתהלי המיו אינה יעילה ,ועדי לערו את תיאו הציפיות בהכשרה.
הכשרת מתנדבי חדשי – לרב ,מתנדבי חדשי שנכנסי למערכת עוברי תהלי הכשרה קצר
מאוד ,ורב הכשרת נעשית בשטח ) .(on-the-job trainingמעבר לכ ,החודש הראשו של
המתנדב בשטח נחשב כתקופת ניסיו ,בה המתנדב והארגו בוחני זה את זה ובודקי את מידת
ההלימה ביניה ואת הרצו להמשי ולפעול יחד .בפועל ,תקופת הניסיו לעיתי נמשכת זמ רב
יותר .אופ נוס להכשרת מתנדבי חדשי הוא באמצעות תהלי של חונכות :המתנדב החדש
מוצמד למתנדב ותיק ממנו ,שמלמד אותו נורמות ותרבות ארגוניות ומעביר לו מניסיונו לגבי
מיומנויות הדרושות למתנדב בעבודתו.
למרות ההגיו הארגוני במת הכשרה בשטח ,ה העובדי וה המתנדבי תיארו את
תהלי ההכשרה לרב במילי "לזרוק/לקפו למי" .הדימוי הזה ,שחזר שוב ושוב ,תיאר את
הכניסה המהירה לשטח ,את הצור ללמוד לשחות במהירות ,ואת העובדה שללא הכשרה ,רבי
אינ שורדי:
האמת שאנחנו קצת זורקי למי ) .(...מה זורקי למי? אחרי הראיו קובעי אית
יו ,אני נפגשת אית ביו הראשו שלה פה ,יש לנו ערכה למתנדב שיש ש ג חומר רקע
על על ,על המרכז ,על "הפו" ,על דרכי התערבות ב"הפו" ,על שירותי בעיר ומאמרי על
גיל ההתבגרות וכאלה .אני עוברת אית באופ יסודי ,זאת אומרת לא קוראת את זה אית,
אבל ככה עוברת ומסבירה על הערכה ,עוברת על נהלי ,דרכי עבודה ב"הפו" ,ככה משהו
ברמה האישית איתו ,עושה הכרות ע הצוות ע הרכז יו ,ואז הוא פחות או יותר מצטר
לרכז יו והרכז יו מלווה אותו ,מנחה אותו ,א זה ע מתנדבי ותיקי א זה הוא
בעצמו .אני נמצאת פה כמעט כל יו ,אז אני כ ככה נמצאת פה וכ ניגשת לראות אי הול
)עובדת(.
שאלנו את המתנדבי מה תהליכי ההכשרה שה עברו ע כניסת:
לוח מס'  :3תהליכי הכשרה למתנדבי בוגרי
ערי גדולות

ערי קטנות

כלל המתנדבי

פגישה אישית ע רכז/ת המתנדבי

82%

66%

75%

קבלת חומר כתוב על המרכז לקריאה עצמאית

70%

50%

61%

סיור מוקד במקו בו מתבצעת הפעילות

58%

38%

49%

חודש התנסות במרכז

43%

27%

36%

מספר מפגשי ,יחד ע שאר המתנדבי 14%

30%

22%

החדשי ,לפני תחילת הפעילות
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חונכות ע מתנדב/ת ותיק/ה יותר במרכז

17%

13%

15%

חונכות ע איש/אשת צוות אחר/ת במרכז

5%

0%

2.5%

לא קיבלתי כל הכנה מוקדמת

5%

2.5%

4%

______________________________________________________________
שיעור המתנדבי שדיווחו על השתתפות בסוג ההכשרה .בקרב המתנדבי בערי גדולות ; n = 41
בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 36

יש לציי ,כי רק  14%מהמתנדבי בערי גדולות ו 30%מהמתנדבי בערי הקטנות
עוברי תהליכי הכשרה בני מספר מפגשי מסודרי ע שאר המתנדבי .יחד ע זאת ,חל שיפור
משמעותי בי השלב הראשו של המחקר לבי השלב השני שהיה כשנה אחריו :בשלב הראשו רק
 7%מהמתנדבי בערי הגדולות דיווחו על השתתפות במפגשי הכשרה קבוצתיי ,לעומת 28%
בשלב ב' .בערי הקטנות השינוי היה דרמטי יותר :מ– 6%בשלב א' ל– 47%בשלב ב' .נית לראות
כי הארגו צועד לקראת תהליכי הכשרה מסודרי.
בראיונות עלתה ג חוויה של "הל מציאות" בכניסת ,ויתכ שהכשרה ארוכה יותר
הייתה מפחיתה מתחושות לא קלות אלו:
האוכלוסייה בעיר ,ואני לא אשקר ,זה היה בעבורי הל .אבל על קנקנה הצלחתי לעמוד
בשנה הראשונה שלי כא ) ,(...ולהגיד ל שידעתי לקראת מה אני הולכת ולמה לצפות? לא!
כי האמת שג )הצוות( לא ממש ]יודע[ ) מתנדבת בוגרת(.
נמצאו קשרי בי כמות ההכנות שנערכו למתנדב לבי משתני שוני :תפיסת המתנדבי את
היוקרה בהתנדבות; שביעות רצו; תפיסת תפקיד; תחושת אכזבה; הערכת המתנדב את הממונה
עליו; תפיסת תגמולי ועוד .קשרי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
הממצאי שעלו בנושא הסוציאליזציה הארגונית )המוזכרי פה והמפורטי בדו"ח
המלא( מחזקי את החשיבות שיש לבניית הכשרות מסודרות ויעילות לאור מידת החשיבות
שהמתנדבי מעניקי לנושא .נראה כי השקעה בהכנה טובה יותר יכולה לעשות את השינוי
המשמעותי ביותר בחוויית ההתנדבות עבור המתנדב :היא מגבירה את שביעות הרצו שלו ,את
הערכתו כלפי הארגו וכלפי הממונה עליו ,מורידה את רמת העמימות התפקידית ,ומעלה את
הנכונות של המתנדב לתרו יותר לאור זמ .יחד ע זאת ,הכנה מרובה מעלה את רמת הציפיות
של המתנדבי לקראת פעילות משמעותית מאוד ,וכאשר המציאות אינה כזו ,ה נוטי
להתאכזב .על כ מומל לארגו לדאוג לתיאו ציפיות הול במהל ההכנה.

25

חונכות – אוסטרו וקוזלובסקי ) (Ostroff & Kozlowski, 1993הגדירו חונ כ"חבר ארגו ותיק
ומנוסה ,המסייע לעובדי צעירי לפתח כישורי טכניי ,ביאישיי ,ופוליטיי" )עמ' .(171
 15%מהמתנדבי הבוגרי דיווחו שבתהלי כניסת עברו חונכות ע מתנדב ותיק .ג כא חל
שינוי חשוב במהל תקופת המחקר ,במיוחד בערי הגדולות :בשלב א' של המחקר דיווחו רק
 11%מהמתנדבי בערי הגדולות על תקופת חונכות ע מתנדב ותיק ,לעומת קרוב ל– 30%בשלב
השני.
התערות בתפקיד – לאחר ההכשרה ,חודש הניסיו והחונכות ע מתנדב ותיק ,מתחילי
המתנדבי להתערות במרכז החדש ולתפקד כמתנדבי .בראיונות ע המתנדבי ,ה דיווחו על
השינוי שחל בתקופה הראשונית של ההתנדבות מבחינת התפיסה ההתנדבותית ,מבחינת הבנת
מה עליה לעשות ,ולש אילו מטרות:
לא יודעת ,אני יכולה לדבר על עצמי .אני זוכרת כשאני התחלתי אני הייתי באה לנער ונגיד
הוא מדבר איתי על סמי ,והייתי אומרת לו :תשמע! תיזהר! אתה תהיה נרקומ ,ואתה
תכנס לבית סוהר ,ואת תהיי זונה .אבל היו אני לא עושה את זה .פיתחתי תפיסה תו כדי
עבודה )מתנדבת בוגרת(.
המטרות של ההתנדבות הופכות להיות פחות דרמטיות ע הניסיו .המתנדבי מתחילי
להבי שג לשיחות היומיומיות ולקשר המתמש יש חשיבות ,וה מביני כי יש מגבלות למה
שה יכולי ,כאנשי שאינ בעלי מקצוע בתחו ,להעניק לנערי:
זה משהו שלוקח המו זמ להבי מה אתה נות ,מה אתה מקבל .הסיפוק הוא לא מיידי ,זה
לא ...אתה לא חוזר הביתה בהכרח כל משמרת ואומר "יא אללה! איזה כלי אני ,הצלתי
ילד" .זה לא ממש קורה ,זה לוקח המו זמ להבי שג השיחה השטותית שקיימתי איתו על
הבר ) (..שכל הדברי הקטני האלה ,אפילו עצ הנוכחות שלנו פה ,כשא נער לא נכנס לפה
שעות על גבי שעות ,שעצ הנוכחות ,שעצ הקביעות ,היציבות ,שזה הדבר המשמעותי
)עובדת(.
שייכות וקבוצה
לקבוצת המתנדבי חלק חשוב במת תחושת שייכות למתנדבי ,בתהלי הלמידה שה חווי,
ובהתמדת מתנדבי לאור זמ .ניסינו להבי איזו משמעות יש לקבוצת המתנדבי בעיני כל
מתנדב/ת ושאלנו על טיב הקשר של המתנדב/ת ע קבוצת המתנדבי האחרי.
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לוח מס'  :4קשרי חברתיי בי מתנדבי בוגרי )שיעור המתנדבי שציינו כל היגד(
בערי גדולות

בערי קטנות

כלל המתנדבי

נפגשי בפגישות להדרכה קבוצתית

78%

71%

76%

עובדי יחד

68%

57%

64%

נפגשי בפעילות חברתית מאורגנת עבור 57%

61%

59%

המתנדבי מטע המרכז
נפגשי בצורה לא פורמלית מחו לפעילות 18%

9%

15%

ההתנדבותית
חלק מהמתנדבי האחרי הינ חבריי 13%

14%

13.5%

הקרובי
אי לי שו קשר ע מתנדבי אחרי בארגו
אני

2%

4%

3%

מסוכס/ת ע חלק מהמתנדבי 0%

0%

0%

האחרי
______________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ;n = 38בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 21

נית לראות כי אצל כלל המתנדבי עיקר הקשר ע המתנדבי האחרי במרכז בו ה
פועלי מתרחש בהדרכות הקבוצתיות הנערכות לה ובפעילות החברתית שמאורגנת עבור על ידי
הצוות .רק מיעוט קט של המתנדבי מתארי קשר אישי יותר ע שאר המתנדבי .אחת
המתנדבות מסבירה את הקושי ליצור קשרי לא פורמליי ע מתנדבי אחרי מעבר לשעות
הפעילות:
חלק גדול מאלה שבאי סטודנטי ,סטודנטיות ,ולא ממש יש זמ להחלי טלפוני או
להתקשר .ג יש איזשהו פער גילי ,אבל לא הייתי מתביישת להרי למישהו טלפו סת
לשאול מה נשמע מה ענייני ,אבל לא היה צור כזה )מתנדבת בוגרת(.
מעגלי השייכות – המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" פועלי ,למעשה ,בתו מספר מעגלי
שייכות .ראשית ,ה שייכי לקבוצה המצומצמת שפועלת באותו היו שה מגיעי להתנדב.
זוהי קבוצת השייכות החזקה ביותר ,וש נוצרת היכרות אישית ואינטימית ע שאר האנשי.
לאחר מכ ,קיי המעגל של מרכז "הפו על הפו" שבו ע פועלי ,ומעבר לו המעגל הסניפי
והמעגל הארגוני.
כאשר נשאלו המתנדבי על תחושת השייכות שלה למרכז בו ה פועלי ,נמצא כי 81%
מה חשו שייכות למרכז .אול ,בבחינה מדוקדקת ,עלו הבדלי משמעותיי בי מתנדבי
בערי גדולות וקטנות .למשל ,בשלב ב' של המחקר דיווחו  80%מהמתנדבי בערי קטנות כי ה
חשי תחושת שייכות גבוהה למרכז ,לעומת  61%בלבד בערי הגדולות .נתו זה נית לפרש בגודל
המרכז ובאווירה האינטימית שבו ,שכ גודל הקבוצה משפיע על רמת הלכידות שבה.
פחותה מזו הייתה תחושת השייכות המדווחת של המתנדבי כלפי הארגו ,על .רק 38%
מכלל המתנדבי חשו שייכות לארגו על לעומת  80%כלפי המרכז .כ– 52%מהמתנדבי בערי
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הקטנות חשו שייכות לעל לעומת  31%בערי הגדולות .מכא ,שתחושת השייכות לקבוצה
הקטנה מגבירה את תחושת השייכות לארגו הגדול יותר .מעניי לציי כי חל שינוי בתחושת
השייכות לעל במהל המחקר .בשלב הראשו של המחקר דיווחו  50%מכלל המתנדבי כי ה
חשי שייכות לארגו על הארצי .רק  31%נשאו בתחושות דומות לאחר כשנה.
תפקידי הקבוצה :תמיכה ,למידה וגור התמדה – לקבוצת המתנדבי מספר תפקידי חשובי
בניהול המתנדבי ובהנעת .מעבר לכ שהיא משפיעה על תחושת השייכות הארגונית ,כפי
שתיארנו לעיל ,היא מהווה מקור לתמיכה הדדית ומסגרת ללמידה והבנה ,ומשפיעה על התמדת
של מתנדבי לאור זמ .ישנ מרכזי "הפו על הפו" הנטועי בערי בעלות אוכלוסייה מגוונת,
כגו חיפה ,נצרת עילית או עכו .במקומות אלה התייחסו המתנדבי והעובדי להטרוגניות של
הקבוצה ולתפקידה בהגברת ההיכרות ההדדית והסובלנות.
מתנדבת בוגרת התייחסה לחשיבותה של הקבוצה כמקור תמיכה וכמקו שבו נית
"לאוורר" רגשות לא קלי שמלווי את המתנדבי:
המפגש הזה זה טוב כי נתקלי כא בקשיי וכי לא הכל פשוט ,ויש דברי שמה לעשות,
אנחנו לא ממש יודעי אי להתמודד .וזה לשחרר ,קוד כל זה לשחרר ,כי זה קבוצת
השווי .אתה יושב ע אנשי שאתה מרשה לעצמ להגיד הכל ,כאילו פשוט להגיד הכל.
וזהו זה ,כאילו עולי קשיי ,ומקבלי עצות אחד מהשני ,וזה מפרה וזה טוב )מתנדבת
בוגרת(.
בדומה ,הציגה אחת העובדות את תפיסתה הגורסת כי תפקיד הקבוצה הוא ללמד
ולהראות דר:
ש :את רואה את הקבוצה ג כקבוצת עזרה עצמית ,ג קבוצת תמיכה?
ת :בוא נגיד שאני לא באה לראות פה אי אנחנו מטפלי אחד בשני ) ,(...אבל בהחלט יש
איזה שהיא מראה לכולנו מה טוב ומה לא טוב ,איפה טעינו )עובדת(
מנהיגות התנדבותית – עובדי בדרגות שונות בעל תיארו את עקב אכילס של קבוצת המתנדבי
בעל ,כחוסר היכולת או חוסר הרצו לפתח מנהיגות של מתנדבי .המנהיגות בעל היא בעיקר
רשמית :מנהלי ה ג מנהיגי.
רכזת ההתנדבות הארצית תיארה בראיו עמה את האופ שבו היא השכילה לעשות זאת,
בתפקידה הקוד כרכזת מתנדבי באחד מהמרכזי ,כשהפכה מתנדבי לראשי צוותי:
החזקתי יותר מששי מתנדבי .זה היה מאוד קשה ,מאוד קשה ,ואני כ הייתי באיזה
חוויה כל פע שאני מזניחה מישהו ,אבל אני חושבת שככל שהבנתי ,עשיתי איזה שהוא
תהלי שבאיזה שהוא שלב התחלתי לעבוד מול ראשי צוותי ,ואז לא מול כול באופ
ישיר ,היו כאלה שניהלו כל מיני צוותי ,ואז היה לי יותר פשוט .אבל לקח לי הרבה זמ
להכשיר את המתנדבי להיות ראשי צוותי ,לעבוד מול )רכזת התנדבות ארצית(.
א לרב ,התהלי הזה לא נעשה .ג א העובדי מביני את תפקיד בהכשרת מתנדבי
למנהיגות מקומית ,הדבר אינו קורה ,לעיתי מתו חשש של המנהיגות הרשמית מאיבוד שליטה:
28

אני חושבת שצרי למצוא פוטנציאל מתו המתנדבי של הנהגה ,זאת אומרת של איזשהו
גרעי שינהיג שזה לא פשוט ,לא פשוט .זה ,מצד אחד ,יכול מאוד להעצי אותי ) .(...מה יכול
להיות בעייתי ע קבוצה חזקה ,זה שקבוצה חזקה בעצ תנסה להכתיב את הagenda
ב"הפו" )עובדת(.
היררכיה בי מתנדבי
על א שכל מתנדב ומתנדבת במרכזי "הפו על הפו" מבצעי עבודה דומה ונותני שירות דומה,
מסתבר שלא כול דומי ,במיוחד בעיני הצוות .ישנ מתנדבי "טהורי" ,המגיעי לחלוטי
מרצונ החופשי ,לעומת מתנדבי שמגיעי במידה מסוימת של כורח .הדוגמא הקיצונית לכ ה
של"צי :אנשי שהגיעו בשל פסק די של בית משפט שקבע כי עליה לבצע "שירות לתועלת
הציבור" .בנוס ,יש מתנדבי המקבלי מלגה בעבור עבודת ,לעומת אחרי ששכר מצוות
מצווה .מסתבר כי ג לותק משמעות רבה בהיררכיה ההתנדבותית :ככל שמתנדב ותיק יותר ,כ
הוא מוער יותר ,וניתני לו סמכות ותגמולי נוספי .בנוס ,הצוות אינו יכול להתעל מיכולות
וכישורי שהמתנדבי מגיעי עימ; מתנדבי שמסוגלי לתקשר היטב ע בני הנוער ולהעניק
ייעו הנתפס כייעו טוב נמצאי גבוה יותר בהיררכיה הארגונית .לבסו ,למרות החזו הארגוני
והרצו להעצי בני נוער ,עדיי מתנדבי בוגרי זוכי לכבוד ולסמכות רבי יותר מאשר בני
הנוער המתנדבי .
כאשר נשאלו המרואייני לגבי היררכיה בי מתנדבי ,רוב נגעו בהבדלי בי מתנדבי
"טהורי" לבי כאלה המקבלי מלגה בעבור שעות הפעילות שלה .לחלק מהעובדי היה ברור
שלא צרי להיות הבדל וה ניסו להדגיש זאת; אחרי אמרו שיש הבדל ,ושה מעדיפי באופ
גור מתנדבי "טהורי" ,ה בתהליכי המיו וה בתהליכי הניהול:
בפנטזיה שלי הייתי רוצה לראות רק מתנדבי "טהורי" ) (...ולא רק "טהורי" ,אלא
"טהורי" מהקהילה .זאת אומרת ,יש היו מתנדבי מכל מיני מקומות .הייתי רוצה
לראות באמת את הקהילה נמצאת פה ולא את אותו ש"ש ]שנת שירות[ )עובדת(.
כ ,קריטריו להצלחה של ניהול מתנדבי תואר על ידי אחת העובדות כתהלי שבו
מתנדב שקיבל מלגה המשי להתנדב מרצונו החופשי לאחר קבלתה:
המלגות ה הצלחה אדירה ,אני לא תיארתי לעצמי שזה יהיה ככה .הייתי בטוחה שברגע
שיסתיימו השעות ,זהו ,ואני רואה שהחבר'ה ממשיכי .במקו להיות זה שמכשיר אות,
ה מהווי את הבסיס והבניה לשנה הבאה .יש פה פאנל אדיר של מתנדבי .המלגות
נותנות בסיס אדיר למתנדבי )עובדת(.
בנוס ,התייחסו מרואייני להבדלי בי מתנדבי הנובעי מותק של מתנדבי:
מתנדבי ותיקי בדר כלל נחשבי מנוסי ואפקטיביי יותר ,א כי ג מעט שחוקי
ועייפי; ומיכולת :מתנדבי בעלי יכולת לקיי שיחות ייעו כמעט מקצועיות ע נערי נחשבי
כמובילי במרכז.
הבחנה נוספת היא הבחנה גילאית ,א כא קיימת אמביוולנטיות .מצד אחד ,העובדי
מתייחסי אל המתנדבי הצעירי ,בני הנוער ,כאל מתנדבי פחות מקצועיי ,כאלה שלא תמיד
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נית להעניק לה סמכויות הניתנות למבוגרי .מאיד ,במרכזי בה יש מתנדבי רבי
המקבלי מלגה ,הרי שיש מקו גבוה יותר בהיררכיה הארגונית לבני הנוער ,שבאי מרצונ
החופשי:
אני לא אגיד ל שמתנדב בוגר אולי חושב שמתנדב נער לוקח לו את העבודה .אבל זה משהו
שאנחנו עובדי עליו ) .(...המסקנה הייתה קוד כל שאחד מאנשי הצוות אחראי על מתנדבי
הנוער של אותו יו .שזה אומר שהוא נות לה משוב ושהוא יושב אית ,מכיר אות קצת
יותר לעומק ,ושא ה לא מגיעי להתקשר אליה ,ושהוא כמו שרכז יו אחראי לתפעל
את המתנדבי הבוגרי )עובדת(.
תפיסת תפקיד ותחושת נחיצות בקרב מתנדבי
לאחר תהלי המיו ,הגיוס והחוזה ,מגיע שלב ההשמה .ברב המקרי ,תפקיד של המתנדבי
הוא להיות במרחב השירות ,לשוחח ע נערי שמגיעי ולעיתי ג להפנות אות הלאה .בנוס,
מצופה מהמתנדבי להשרות אווירה נעימה במרכז ,להוות חוליה מקשרת בי הצוות ובי הנערי,
ולעיתי ג לעסוק בשיווק ובגיוס תרומות בעבור המרכז .במקרי מסוימי ,קיימי תפקידי
מוגדרי אחרי למתנדבי :תיאו שירות ,מיחשוב ,אחזקה ,שיווק ,הפעלת סדנאות ועוד.
שאלנו את המתנדבי הבוגרי לגבי מידת הבחירה שניתנה לה בהיכנס לתפקיד47% .
מהמתנדבי ציינו כי לא ניתנה לה כל בחירה ) 40%בשלב א' של המחקר ו– 60%בשלב ב'(24% .
מה ציינו כי ה בחרו מראש להתנדב במרכזי "הפו על הפו" משו שרצו לעסוק בתפקיד
המסוי בו ה עוסקי ) 31%בשלב א' ו 13%בשלב ב'( 24% .מהמתנדבי אמרו שהציגו בפניה
אפשרויות שונות וה בחרו מתוכ ) 21%בשלב א' ,לעומת כ– 30%בשלב ב'( .כ ,רוב המתנדבי
אינ בוחרי בתפקיד מסוי .ה מגיעי להתנדב ממניעי התנדבות שוני ,חלק מתו רצו
להשתיי לארגו ,ומקבלי על עצמ את התפקיד היחיד שמוצע לה.
יחד ע זאת ,לא נית להתעל מהשינוי הרב שחל בנושא בשנה האחרונה .ניכר כי בשלב
הראשו של המחקר עמדה בפני המתנדבי בחירה רבה יותר לגבי תפקיד )רק  40%לא יכלו
לבחור( .לאחר שנה כבר כ 60%מה לא יכלו להביע עמדה או רצו לגבי התפקיד אותו ה
ממלאי .בנוס ,בשלב הראשו של המחקר הגיעו מתנדבי רבי ) (30%למרכזי "הפו על הפו"
על מנת למלא תפקיד ספציפי ,תופעה שהצטמצמה מאוד לאחר שנה ) 13%בלבד( .יש לזכור כי
למחקר זה נבחנו מרכזי חדשי וותיקי .לאחר כשנה רוב המרכזי היו כבר "ותיקי" )פרט
לשדרות( .יתכ ובשלב ההקמה נית היה להציע למתנדבי תפקידי שוני ,ומשאלו אויישו נותרו
פנויי בעיקר התפקידי השכיחי של מת שירות .בנוס ,יש לזכור כי פרט לפעילות מול
המוטבי במרכז ,קיימת העבודה בניידות ,לצד תפקידי "יצירתיי" המותאמי למתנדב או
למרכז .יתכ ,כי המרכזי עברו לגישה המתמקדת בתפקיד מת השירות .כמו כ ,יתכ כי רכזי
המתנדבי סומכי על עצמ ומעדיפי להתאי לכל מתנדב את התפקיד ,במקו להשאיר את
הבחירה בידיו.
בדקנו ג הא ,לאחר מידת הבחירה בתפקיד שהוצגה לעיל ,המתנדבי מרוצי
מהתפקיד שנית לה או שמא היו מעדיפי למלא תפקיד אחר .ג כא חל שינוי משמעותי
במהל תקופת המחקר .בס הכל ,כ– 80%מהמתנדבי ציינו כי לא היו מעוניני לבצע תפקיד
אחר בפעילות ההתנדבותית שלה 91% :בשלב א' לעומת  72%בשלב ב' .פירושו של דבר ,שבשלב
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א' של המחקר היה קיי מרחב בחירה גדול בהרבה ,והמתנדבי יכלו להשתת בתהלי ההשמה
שלה ,דבר שהביא לשביעות רצו גבוהה יותר מהתפקיד שה מילאו .לעומת זאת ,אחרי שנה
צומצמה הבחירה ,ואיתה התחושה של המתנדבי שה ממלאי בדיוק את התפקיד הרצוי
מבחינת.
מצאנו ג כי לתחושת חוסר הבחירה היו השפעות שונות על המתנדבי .ממבחני t
למדגמי בלתיתלויי שערכנו ,עלה כי חוויית חוסר הבחירה התבטאה בהשפעה מצומצמת של
תחושת חוסר נוחות כללית מהפעילות בהתנדבות .מתנדבי ,שחשו כי לא ניתנה לה בחירה
בתפקיד ,נטו יותר להיפגע ולא להסכי ע הממונה.
בידול תפקידי :המתנדבי לעומת העובדי בשכר – מאחר שהמתנדבי ואנשי הצוות השכירי
פועלי באותו מרחב פעולה ,ע אות הלקוחות ואותה אוריינטציית שירות )ולעיתי ג
מקיימי שיחות ע אות הנערי( ,קיי חוסר בהירות מסוי לגבי ההבדלי בי עבודת
המתנדבי לעבודת העובדי בשכר .ה המתנדבי וה אנשי הצוות השכירי עסוקי ביצירת
הגדרות נבדלות לתפקידיה .אנשי הצוות השכירי תוהי לפעמי ,במיוחד כשמדובר
במתנדבי שה מנהיגי וראשי צוותי ,במה נבדל תפקיד מתפקיד המתנדבי .לעיתי ,כדי
להימנע מחוסר בהירות ,נעשי גבולות מלאכותיי בי התפקידי ,ולעיתי ישנה הדרה ,מודעת
או לא ,של מתנדבי מצמתי של קבלת החלטות ושליטה.
אחת העובדות ניסתה להגדיר את ההבדלי בי המתנדבי לבי הצוות השכיר ,באמצעות
דימוי של מעגל פנימי וחיצוני:
אני רוצה שמתנדבי יעשו את הקשרי ע הנוער ,מתנדבי ייזמו דברי ,פעילויות ) (...אני
רואה את זה כמו מעגל פנימי מרכזי של המתנדבי ,הצוות הוא איזה שהוא מעגל חיצוני
שנמצא ש להדרי ,לכוו ,לעזור ,לטפל במקרי הספציפיי שצרי או קשי יותר.
המתנדבי ה כאילו הכוח האמיתי )עובדת(.
תחושת נחיצות בקרב מתנדבי – ניסינו לברר עד כמה חשי המתנדבי שה נחוצי לפעילות
המרכז ,ועד כמה תרומת ייחודית ,באמצעות השאלות הבאות:
לוח מס'  :5תפיסת תפקיד של מתנדבי בוגרי
שיעור המשיבי "במידה מסוימת" או "במידה רבה "
ערי גדולות
60%

ערי קטנות
75%

כלל המתנדבי

באיזו מידה היה התפקיד מבוצע טוב
יותר על ידי איש מקצוע?
30%
33%
28%
באיזו מידה היה התפקיד מבוצע טוב
יותר על ידי שכיר ?
61%
55%
66%
באיזו מידה את/ה מערי/ה שהמשימה
ההתנדבותית של לא הייתה מתבצעת
אלמלא היית מבצע/ת אותה בעצמ?
____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 41בקרב המתנדבי בערי קטנות . n = 35
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67%

 67%מכלל המתנדבי הסכימו כי אנשי מקצוע היו מבצעי את תפקיד טוב יותר .בערי
הגדולות  60%מהמתנדבי האמינו בכ ,לעומת  75%מהמתנדבי בערי הקטנות .מכא יתכ כי
בערי קטנות מתנדבי חשו כי ה מהווי "ברירת מחדל" ,כוח עבודה זול במקו אנשי מקצוע
בשכר .לעומת זאת ,בערי הגדולות ,שבה יש ג מתנדבי ומועמדי להתנדבות רבי יותר וג
אנשי צוות רבי יותר ,המתנדבי מצליחי יותר לתפוס את מקומ הייחודי במרכזי "הפו על
הפו" .לעומת זאת ,כאשר שאלנו את המתנדבי אותה שאלה ,א במקו אנשי מקצוע ,הוצע
להחלי אות באנשי שכירי ,רוב המתנדבי חשבו שה יכולי לבצע את עבודת טוב לפחות
כמו אנשי דומי שהיו מקבלי שכר .רק  30%מהמתנדבי חשבו כי שכירי היו מבצעי את
התפקיד טוב יותר ,וכא לא נמצא הבדל משמעותי בי המקומות השוני .פירוש הדבר,
שהמתנדבי אינ סבורי שאיקבלת שכר פוגמת ביכולת לתרו .מהראיונות עימ עולה
שפעמי רבות ה סבורי שההפ הוא הנכו ,ולהתנדבות יש ער מוס.
בס הכל ,רב המתנדבי חשי שקיימת נחיצות גבוהה להמש פעילות במרכז ,שכ
רוב ) (61%האמינו כי המשימה ההתנדבותית שלה לא הייתה מבוצעת אלמלא ה עצמ היו
מבצעי אותה .לא נמצא כל הבדל בי הנתוני בעיר גדולה לנתוני בעיר קטנה.
סמכות בתפקיד – בשיחות ע מתנדבי עלה נושא הסמכות שלה בתפקיד בשני מובני
קרובי :עד כמה סומכי על המתנדבי לבצע את תפקיד כמו ג משימות מעבר להגדרות
התפקיד ,ועד כמה יש למתנדבי סמכות לקבל החלטות ולבצע אות .מהראיונות ע המתנדבי
עלה כי תחושת היא שסומכי עליה ושניתנת ביד סמכות:
ה נותני כבר יותר סמכות ,שנה שעברה הצוות ) (...היו אמורי לשבת איתנו בשיחה יענו,
אתה יודע פה ,יסתובבו בינינו .השנה ,א תשי לב ,ה כל הזמ במשרד .אתה מבי מה זה
אומר? נותני לנו יותר סמכות כי סומכי עלינו יותר ,יש לנו השנה יש לנו סגל של מתנדבי
אחלה ,רחב ,מפותח ,הכל טוב משהו ,אז בגלל זה נותני את הסמכות הזאת .אבל בקשר
אלי ,בגלל שה רוצי פשוט לרכז את הנוער הערבי ,שאני ארכז את הנוער הערבי ,אתה
מבי? שאני אהיה רכזת נוער ערבי )מתנדבת בוגרת(.
תגמולי
מערכת התגמולי במרכזי "הפו על הפו" מורכבת וכוללת תגמולי חומריי )למשל ,שי לחג או
מתנת יו הולדת( לצד תגמולי רגשיי )למשל ,הערכה וכבוד( .המתנדבי זוכי לתגמולי
אקסטרינזיי )המגיעי מהסביבה של המתנדב ,כגו :תעודת הערכה( לצד תגמולי אינטרינזיי
)המגיעי מהמתנדב עצמו ,כגו :סיפוק אישי( .בנוס ,זוכי המתנדבי לתגמולי חברתיי
וחשי תחושת הכלה חברתית .מהראיונות שערכנו ע מתנדבי וע עובדי במרכזי "הפו על
הפו" ,עלתה קשת רחבה של תגמולי שנתפסו בעיני המתנדבי כמשמעותיי.
לתגמול האינטרינזי ,שמגיע מתו האד עצמו ,אי תחלי ,והוא לרב זה שיכול לגרו
לאד להתמיד לאור זמ .ישנ מתנדבי שעבור ההתנדבות עצמה היא תגמול .כ ,אחת
המתנדבות ציינה את הסיפוק הנובע מעבודה "ע הנשמה" ,המקו נות לה את הכוחות:
זה עושה לי ממש טוב .אני רק מדברת על זה אני קורנת) .צוחקת( יש בזה משהו מאוד
מספק .כל הפידבקי ) .(...ואני לא אגיד ל שאני שומעת בהכרח דברי קלי ,זה לא
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העניי .זה באמת ,זה לדעת שעשית משהו בשביל מישהו וזהו ) ,(...רק לשאול ' :עזרה לכ
השיחה? רוצי שנקבע שיחה נוספת?' רק 'כ ,בטח ,ומתי' ,וה מחכי לזה ,אז זה כי .זה
כי לדעת שבאמת שאתה נות (...) .יש ימי שאני יכולה להגיע לכא ע ההכי חרא )(...
ולהגיע לכא זה פשוט משנה הכל ,כי אני שיודעת שכא אני צריכה לתת ולתת כמה שיותר
וזה נות לי את הכוח ) .(...ביו ההתנדבות שלי אני כאילו מגיעה הביתה ) (...בfull power
)מתנדבת(.
תחושת המשמעות הזו יכולה להיות חשובה במיוחד אצל מי שחסרי אותה בצדדי
אחרי בחייה ,למשל בתעסוקה בשכר .אחת העובדות תיארה מתנדב שכזה:
זה כמו שמתנדב הייטק אמר לי פה שהוא עובד בהייטק והוא חווה כזו ריקנות ,כזו
"מרפקיאדה" ,וכזה "אד לאד זאב" .וכשהוא מגיע לפה זה סוג של בועה ,זה סוג של
מקו שהוא של הנפש )עובדת(.
התגמולי האקסטרינזיי מסופקי למתנדבי על ידי הארגו ,בדר כלל באמצעות
הממונה או הקבוצה .הערכה שמצוינת באמצעות תעודה או אות הצטיינות מהווה דוגמא טובה
לתגמול כזה .מהתבוננות בלוח מס'  6ניכר כי התגמולי המשמעותיי ביותר בעבור המתנדבי
נוגעי בהערכה ובתחושה שה מועילי ונחוצי .מדובר בתגמול אינטרינזי ,מחד ,שכ על
המתנדב לחוש תחושת סיפוק ומשמעות ,א על מנהלי המתנדבי והארגו לעסוק בהערכה
שוטפת ובמשובי כדי להעניק למתנדבי תחושה זו ,כפי שכבר תואר על ידי עובדי ומתנדבי
לעיל.
מדבריה של אחת המתנדבות עולה עד כמה תגמול כזה יכול להשפיע לטובה על תחושת
המתנדב:
גאווה! ) (..אני גאה בכלל בעל ,ב"הפו על הפו" שמתפתח .משהו באמת זה עוזר לנוער
) .(...לא מזמ קיבלתי את המצטיינת )תעודת מתנדבת מצטיינת( .כמו שאתה מקבל את
האוסקר (...) .אמרתי איזה נאו קט ,היה טוב (...) .להגיע למעמד של מתנדב ,השנה זה
הישג גדול )מתנדבת(.
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לוח מס'  :6דירוג התגמולי בקרב מתנדבי הבוגרי
ציו ממוצע בסול

תגמולי

שיעור המסכימי )ציו  5 ,4ו(6

הרגשה שאני מועיל/ה ותור/ת
שירות מועיל לקהילה

91.5%
86.5%

4.94
4.72

הערכה ותודה

84.5%

4.63

רכישת ידע על הקהילה

 71%) 78%עיר גדולה 90% ,עיר קטנה(

4.33

מפגשי העשרה

69.5%

4.01

של 1 :נמו עד  6גבוה

מספק הרגשה שיש מי שדואג  58%) 66%עיר גדולה 81% ,עיר קטנה(

3.94

לענייני הקהילה
קבלת הרגשה שזקוקי לי

 53%) 59%עיר גדולה 71% ,עיר קטנה(

3.69

פתרו בעיות שמטרידות אותי

 42%) 49%עיר גדולה 62% ,עיר קטנה(

3.27

יצירת קשרי חברתיי

 37%) 46%עיר גדולה 62% ,עיר קטנה(

3.18

משרת את מטרותיי המקצועיות

55%

3.00

מסייע לי בלימודי

25.5%

2.30

יוקרה ומעמד חברתי גבוה

 8%) 17%עיר גדולה 35% ,עיר קטנה(

2.25

תגמולי חומריי

 5%) 10%עיר גדולה 19% ,עיר קטנה(

1.52

השפעה פוליטית

3%

1.43

____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 38בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 21

סוג תגמול אקסטרינזי אחר הוא התגמול החומרי .אמנ מלוח  6נית לראות כי
המתנדבי נטו לציי את התגמולי החומריי והתגמולי המספקי את צרכיה האישיי ,כגו
קריירה ,יוקרה ולימודי ,בתחתית הרשימה .א בראיונות ע מתנדבי עלתה חשיבות ג של
תגמולי חומריי .בר ,חשיבות התגמולי החומריי צוינה דווקא בהיות דר להבעת
הערכה .אחת המתנדבות הותיקות תיארה את הצור הממשי של המתנדבי בתגמולי חומריי:
מערכת צריכה קוד כל בחגי לתת למתנדבי שי כמו שנותני לעובדי ,זה אחד
מהפאקי הכי שיש פה .לא הקטע של המתנה ,זה קטע שזה אפילו מעליב ,זה לא מיליו
דולר זה מאה שקל ,ומישהו שמוכ לתת מעצמו שבועות וחודשי ושני ,לקבל פע בחצי
שנה מאה שקל מתנה ,זה עניי של הערכה .וזה לא קיי פה ,לפחות עד היו .ולפחות אותי
זה נורא מרגיז (...) .פע בשנה גיבוש ,איזה צ'ופר ,איזה יו כי )מתנדבת(.
תגמול נוס שהוצג על ידי המתנדבי קשור לפיתוח כיווני חשיבה חדשי והעמקה
בתחומי עניי חדשי :קבלת תרומה אישית לקורות החיי )בקידו הקריירה( ובהעשרת הידע
הקיי באמצעות השתלבות בהכשרות .מעניי לציי כי התגמול הנוגע לקידו הקריירה של
המתנדבי )תרומת ההתנדבות למטרותיה המקצועיות( קיבל ציו נמו יחסית ) 3שפירושו לא
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כל כ עד במידה מועטה( .א כאשר נשאלו המתנדבי הא ההתנדבות בפועל תתרו ,לדעת,
לקריירה המקצועית שלה ,מחצית ענו בחיוב:
ע ההעשרות האלו וע השיחות האלו ,ע הרכז הקוד וע המנהלת ,אני חושבת שאני
התקדמתי ,למדתי ,באתי ע ראש פתוח ,רציתי ללמוד ,אז אני למדתי )מתנדבת(.
לממצאי אלה שתי משמעויות חשובות .ראשית ,נראה כי מערכת התגמולי במרכזי
"הפו על הפו" תואמת במידה רבה את הצרכי של המתנדבי .שנית ,התגמול החשוב ביותר
מבחינת המתנדבי הוא הידיעה שה תורמי ומועילי .נראה כי נית לענות על צור זה בתגבור
שיחות המשוב ע המתנדבי .יחד ע זאת ,יש לזכור כי שאלוני תגמולי עלולי לסבול מהטיה
של רציה חברתית ,ועל כ כדאי להמשי ולהתחשב בצור של מתנדבי בתגמולי חומריי
ובתגמולי קריירה והתפתחות.
שביעות רצו
שביעות רצו של מתנדבי נתפסת ג כמשתנה תלוי ,תוצאה של פעולה מוצלחת ,למשל ,או של
הדרכה שוטפת טובה ,וג כגור מנבא ,למשל של התמדה ואינשירה.
מתו שאלוני המתנדבי הבוגרי עולה כי הרב המכריע של המתנדבי מרוצי או
מרוצי מאוד מעבודת ההתנדבותית 52% :מרוצי מאוד 39% ,מרוצי וכ 9%אינ מרוצי.
כלומר ,המתנדבי הביעו שביעות רצו כללית גבוהה מאוד :למעלה מ– 90%מהמתנדבי הביעו
שביעות רצו .בערי הקטנות שביעות הרצו הייתה מעט גבוהה יותר מאשר בערי הגדולות:
 95%מהמתנדבי הבוגרי בערי הקטנות היו מרוצי או מרוצי מאוד לעומת  89%בערי
הגדולות.
ממצא נוס שיכול להצביע על שביעות הרצו של המתנדבי הוא הנכונות להמלי
לחבריה להצטר לארגו 95% .מהמתנדבי בערי הגדולות ו– 91%מהמתנדבי בערי
הקטנות ענו כי היו עושי זאת.
אלו ה ממצאי חשובי שמראי כי נעשית בשטח עבודה טובה של ניהול המתנדבי
ותיגמול .יחד ע זאת ,יש לזכור כי מתנדבי נוטי ,בעוד בתפקיד ,לתאר שביעות רצו גבוהה,
שכ ה מבצעי תפקיד שאינ מוכרחי לבצע ,וחוסר שביעות רצו במצב כזה יוצר דיסוננס
מסוי .בנוס ,יש לזכור כי המדג דוג רק מתנדבי שבחרו להישאר כמתנדבי .מ הסת ,א
אי המתנדבי מרוצי ,ה נושרי ,וכ נותרי רק מתנדבי מרוצי במער .בנוס ,יש לציי
כי רוב המחקרי שנעשו על שביעת רצו הראו דווקא קשר שלילי בי שביעות רצו מדווחת
והתמדה ,ממצא המתיישב ע התחלופה הגבוהה בקרב מתנדבי במרכזי "הפו על הפו".
שביעות רצו ממה? – מחקרה של דריה ) (1999הראה כי לא נית להתייחס אל שביעות רצו של
מתנדבי כאל נתו כללי ,אלא רצוי לפרק אותו לגורמי ,כדי להבי טוב יותר את רמת שביעות
הרצו של מתנדבי :מה ההיבטי בפעילות ההתנדבותית שגורמי לשביעות רצו או לחוסר
שביעות רצו?
ניכר כי היבט היחסי זוכה לשביעות הרצו הגבוהה ביותר 95% .מרוצי מהיחסי
שלה ע הממונה הישיר עליה )זהו משוב חיובי מאוד לרכזי ולמנהלי המתנדבי(88% .
מרוצי מהיחסי ע מתנדבי אחרי במרכז .יש לציי כי היחסי ע עובדי אחרי במרכז
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זכה ג הוא לשביעות רצו גבוהה ,א פחותה מזו הנובעת מהיחסי ע הממונה הישיר )82%
מרוצי או מרוצי מאוד מאספקט זה(.
מתנדבי הביעו שביעות רצו גבוהה ג מהיבט התפקיד )רבי מרוצי מהאתגר
שתפקיד מציב בפניה ,מסוג המשימות שכרוכות עמו ,וממידת העצמאות בתפקיד( .בנושא
ההערכה ותגמולי שמקבלי מתנדבי )כולל העשרות ופעילויות חברתיות( הביעו שביעות רצו
כ 70%מהמתנדבי .זהו אחוז שביעות רצו גבוה ,א הוא נמו ביחס להיבטי האחרי שצוינו,
במיוחד בכל הקשור לטיב התגמולי ולתכיפות קבלת ) 59%ו 47%מרוצי ,בהתאמה(.
לגבי אפשרויות הקידו בארגו :רק מיעוט מהמתנדבי ) (25%היה מרוצה מהיבט זה.
לא ברור א המתנדבי אינ מרוצי מאיקידו )כ לא נראה מהתשובות לשאלה הכללית
שדווחו לעיל וכ לא מהראיונות( ,או הא ה אינ רואי נושא זה כרלוונטי לשביעות רצו,
כלומר התנדבות לחוד וקידו לחוד.
לוח מס'  :7שביעות רצו של מתנדבי בוגרי מהיבטי שוני בהתנדבות
ההיבט בפעילות ההתנדבותית

שיעור המשיבי על רמת שביעות רצו גבוהה או
גבוהה מאוד מאותו היבט

היחסי שלי ע הממונה הישיר/ה עלי
היחסי ע המתנדבי האחרי

95%
88%

האתגר בפעילות

86%

סוג המשימות שעלי לבצע

85%

התנאי בה אני עובד/ת

85%

מידת העצמאות בתפקיד

82%

היחסי ע הצוות בשכר

82%

המשוב שאני מקבל/ת

80%

ההישגי שלי עד עכשיו

77%

ההדרכה השוטפת שאני מקבל/ת

77%

ההתקדמות של הנוער

75%

הפעילות שארגנו למע המתנדבי

71%

מידת השגרה בפעילות

70%

סידורי העבודה

67%

טיב התגמולי שאני מקבל/ת

59%

היוקרה בעבודה ע נוער

58%

תכיפות התגמולי שאני מקבל/ת

47%

היוקרה בארגו

45%

האפשרויות לקידו

25%

____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 38בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 21
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מחירי וקשיי
ההתנדבות כרוכה בקשיי לא פשוטי ,שגובי לעיתי מחיר כבד מהמתנדבי :מחיר נפשי,
פיחות במשאב הזמ ,מחיר כלכלי ,ומחיר סטיגמתי .על כ ,שאלנו את המתנדבי הבוגרי בערי
גדולות ובערי קטנות" :באופ כללי ,באיזו מידה יש מחיר אישי לעבודת ההתנדבותית?".
בעיר גדולה  10.5%מהמתנדבי ענו שכלל אינ משלמי מחיר אישי בהתנדבות,
כמחצית ) (47.4%מהמשיבי מצאו מחיר אישי מועט ,ו– 42.1%דיווחו על מחיר אישי "מסוי".
בעיר קטנה  19%השיבו שאינ משלמי מחיר אישי 33.3% ,ציינו שה משלמי מחיר אישי
מועט וכמחצית ) (47.6%דיווחו על תשלו אישי מסוי .א לא אחד מהמשיבי מצא
בהתנדבותו "מחיר אישי כבד" .מכ אנו למדי שאי המתנדבי תופסי את ההתנדבות כבעלת
עלות גבוהה מדי לגביה.
לוח מס'  8מציג את הקשיי שפירטו המתנדבי בשאלוני ,מהקושי שקיבל ציו גבוה
ביותר )כלומר המחיר הגבוה ביותר מבחינת( ,ועד לקשיי שמתנדבי פחות נתקלי בה.
לוח מס'  :8דירוג הקשיי הנובעי מהפעילות ההתנדבותית )מתנדבי בוגרי(
הקושי המתואר

שיעור המסכימי )ציוני  5 , 4ו(6

ציו ממוצע

יש לי פחות זמ פנוי
הפעילות דורשת יותר שעות ממה שחשבתי

55%
 45%) 37%עיר גדולה 24% ,עיר קטנה(

3.55
2.81

תחושת תסכול ,מאחר ואי התקדמות

 45%) 32%עיר גדולה 9.5% ,עיר קטנה(

2.76

מאמ פיזי ונפשי

 65%) 45%עיר גדולה 10% ,עיר קטנה(

2.50

הצור לוותר על ענייני אישיי ומשפחתיי

19%

2.38

פגיעה בלימודי/בעבודה בשכר

 34%) 24%עיר גדולה 5% ,עיר קטנה(

2.33

תחושת דיכאו ,בגלל הבעיות שאני שומע/ת

 46%) 36%עיר גדולה 19% ,עיר קטנה(

2.25

לעיתי אני חש/ה פגוע/ה באופ אישי

 27%) 21%עיר גדולה 10% ,עיר קטנה(

2.06

הפעילות לא מעניינת/מאתגרת אותי

 70%) 46.5%עיר גדולה 5% ,עיר קטנה(

2.01

ייאוש

 16%) 10%עיר גדולה 0% ,עיר קטנה(

1.84

חוסר הערכה מהסביבה

 32%) 22%עיר גדולה 5% ,עיר קטנה(

1.65

תחושת ניצול

0

1.26

מריבות ע מתנדבי אחרי/הצוות

0

1.12

____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ;n = 38בקרב מתנדבי בערי קטנות  . n = 21הציו בסול של  1נמו עד  6גבוה.

שני הקשיי הראשוני שפורטו קשורי במשאב הזמ שפוחת" :יש לי פחות זמ פנוי"
) 3.6בעיר גדולה ו 3.5בעיר קטנה(; ו"הפעילות דורשת יותר שעות ממה שחשבתי" )בעיר
גדולה  3.1ובעיר קטנה  .(2.2לצד קשיי אלה נית להעלות ג את הקושי שנוצר בשל הצור
לוותר על ענייני אישיי ומשפחתיי ,ואת הפגיעה בלימודי ובעבודה ,שג ה קשורי בבעיה
של חוסר זמ ,וקיבלו ציוני בינוניי )כ– 2.3כל אחד(.
לצד הקשיי הללו ,תיארו המתנדבי קשיי נפשיי ורגשיי שכרוכי בפעילות
ההתנדבותית ,ומעניי לראות כי קשיי אלה צוינו על ידי המתנדבי בעיר גדולה יותר מאשר
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המתנדבי בעיר קטנה .למשל" :תחושת התסכול ,מאחר ואי התקדמות" ,ציו ממוצע בעיר
גדולה  3.05ובעיר קטנה  .( (t(57)=2.4, p=0.022.24היבט ה"מאמ הפיזי והנפשי" דווח בעיר
גדולה על ידי  65%מהמתנדבי )ממוצע  (2.84ובעיר קטנה ) 10%ממוצע (t(56)=2.0, (p=0.051.9
 .א לא אחד מהמשיבי ציי את הקשיי שכרוכי ביחסי ביאישיי ,וא לא אחד ציי
תחושה של "ניצול".
הממצא המרכזי הוא כי א קושי מתואר לא קיבל ציו ממוצע מעל ) 3.5כלומר הקושי
תואר כקיי במידה מסוימת( .אול ,במהל הראיונות שנערכו ע המתנדבי וע העובדי,
תוארה קשת של קשיי שחווי מתנדבי במרכזי "הפו על הפו" :מחיר כלכלי ,פיחות במשאב
הזמ ,שעמו ותסכול ,וקשיי רגשיי )כולל הקושי בהשמת גבולות( .אפילו א המתנדבי לא
הבליטו קשיי אלו בשאלוני ,אי להתעל מה:
הרגשתי שזה לא היה בגלל שאני רוצה לעשות פסק זמ ,זה לא היה בגלל שאני הרגשתי
שאני מבזבזת את הזמ שלי .זה היה בגלל שאני פשוט הגעתי למצב שאני לא יכולה להמשי
להתנדב ,זאת אומרת אני חייבת לגמור את החודש (...) ,והתחלתי בעבודה חדשה ,משמרות.
וזה לעבוד כמעט כל יו ,וג בסופי שבוע ,ויש לימודי ,וזה ג יוצר מצב שאתה כבר ג
עיי )מתנדבת(.
בשביל להיות פה אני משלמת מחיר של זמ ונסיעות .לא תמיד יש אי להגיע לפה ,כל מיני
דברי שאולי יכולתי לעשות בארבע השעות הללו ואני תורמת אות פה ,דברי כמו ספורט,
לימודי שיכולתי לעשות בזמ הזה )מתנדבת(.
יש רגעי ב"הפו" ,יש שעה שלא מגיע א נער חדש ,לפעמי יו של מגיעי שני חדשי.
מה עושי? יש מתנדבי שלא יודעי מה לעשות .אנחנו מתחילי לדבר ,מחלקי משימות,
חושבי על איזה רעיו יצירתי ,אבל עדיי זה הקושי שלה ) .(...מזווית העי אתה בוח את
מבט המתוסכל של המתנדבי ואומר' :או ,שלא יעזבו' )עובדת(.
מהראיונות עולה כי הקושי הגדול מכול הוא הקושי הרגשי .מתנדבי נתקלי לעיתי
בבעיות אנושיות קשות ביותר ,וכאנשי ,שאמנ רוצי לסייע ,א חסרי ידע וניסיו מקצועי ,ה
מתקשי לעיתי להכיל את הבעיות הקשות אליה ה נחשפי .אחת המתנדבות הכירה באופ
אישי בני נוער שנפגעו בפיגוע ,כמו ג נערה שנפטרה ממנת יתר ,והייתה לכ השפעה רגשית קשה
על חייה:
יצאתי מסרט ,אמרו לי יש פיגוע ב]ש מקו[ ,אמרתי יופי ,הלכתי לישו .שבת בבוקר
מתקשרי ) ,(...הולכי להוציא היו ניידת ,פותחי את הקפה (...) ,כי הפיגוע היה של
ילדי ]ש מקו[ (...) .באותו רגע זרקתי הכל ,נסעתי ל]ש המרכז[ .ש פגשתי המו
מהילדי שלנו ואחת הילדות שאני הכי אוהבת אמרה לי ש]שמ של שתי נערות[ נהרגו .אז
זה בו שאתה מקבל בבט ואתה בהל ואתה ,כשאתה ש ,אתה לא עושה (...) ,אתה יותר
בשביל מאשר בשביל .וזהו ,ואז אתה הול הביתה ואתה לא מאמי .ואתה לא רוצה
ללכת להלוויה ,כי אתה לא מאמי .ואתה מגיע לקפה כי הקפה נפתח ואתה רוצה לראות את
הילדי ואתה רוצה לראות אי הילדי מרגישי .אני חושבת שלא היה עיתו שלא גזרתי,
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שלא שמרתי ) ,(...והייתי צריכה לעבוד קוד ע עצמי לפני שיכולתי להתמודד ע הנוער,
ובשביל זה הלכתי לפסיכולוגית של על (...) .אני מספיק מחוברת למציאות ומספיק חזקה,
אבל בוא נגיד שזה לא עבר לי עד היו )מתנדבת(.
גורמי התמדה ונשירה של מתנדבי
תחלופה גבוהה מדי של מתנדבי יכולה לגבות מחיר כבד .תהליכי המיו ,ההכשרה ,ההכנסה
לארגו ,והניהול של המתנדבי דורשי מאמ רב מהנהלת הארגו .ע נשירת המתנדב ,ההשקעה
הרבה יורדת ,ברובה ,לטמיו ,והיא א יוצרת צור לחידוש תהליכי אלה בגיוס מתנדבי
חדשי .ככל שתהליכי אלה ארוכי ,מקצועיי ויקרי יותר ,כ עלותה של הנשירה גבוהה
יותר .בלייק וג'פרסו ) (Blake & Jefferson, 1992טענו ש"כל ארגוני המתנדבי צריכי לעסוק
בנושא התחלופה של המתנדבי ,במיוחד א היא גבוהה בארגו .העלות של הכשרת המתנדבי
וההשפעה על מורל שאר המתנדבי כשאנשי עוזבי ,היא לרוב בעלת אפקט דומינו" )עמ' .(3
הגורמי שיכולי להשפיע ביתר שאת על התמדת של מתנדבי בארגו ה רמת
המחויבות שלה ורמת ההנעה שלה .כנע וקאסיו ) (Cnaan & Cascio, 1999הגדירו מחויבות
של מתנדבי באמצעות מש הזמ בו פעלו בארגו ,מספר השעות בשבוע אות ה מקדישי
לפעילות ,וכוונת להישאר בארגו.
בחלק אשר עסק במאפייני ההתנדבות )ראה עמודי  ,(2018ניכר כי המתנדבי אינ
פועלי זמ רב בארגו .אנו יודעי כי קיימת תחלופה גבוהה למדי של מתנדבי ,ואכ זמ
ההתנדבות הממוצע של המתנדבי שהשתתפו במחקר היה תשעה חודשי בלבד .מאיד ,רוב
המתנדבי דיווחו כי ה מתנדבי בי ארבע לחמש שעות שבועיות ומגיעי לפעילות פע בשבוע
או יותר ,תדירות די גבוהה .נית ליישב את שני הממצאי בכ שמתנדבי בעל נדרשי לתת לא
מעט והדבר עלול לגרו לה לעזוב את הארגו לאחר זמ קצר .אול יש להדגיש שרוב המרכזי
קיימי זמ לא רב ,ולכ אי עדיי לצפות להתנדבות לאור זמ .ידוע ג מהספרות המחקרית
שההתמדה פוחתת ככל שגיל המתנדבי יורד )דריה ,(1999 ,ורוב מתנדבי על ,אפילו הבוגרי,
צעירי.
הנעת מתנדבי – בשאלוני שחולקו למתנדבי כללנו מספר שאלות שיכולות להצביע על רמת
ההנעה )מוטיבציה( של מתנדבי במרכזי "הפו על הפו" .בדקנו הא חל שינוי במספר השעות
שהקדישו לפעילות ההתנדבותית והא לדעת יחול שינוי כזה בעתיד; את נכונות לפעול שעות
רבות יותר בעתיד; את כוונותיה להישאר או לעזוב את הארגו; ואת מידת החשיבות של
הפעילות ההתנדבותית בעיניה כיו.
מבחינת הזמ השבועי שהמתנדבי מקדישי לפעילות ,משתנה שיכול להצביע ,כאמור,
על המחויבות ,א ג על ההנעה בתפקיד ,מדובר על פי רוב בארבע או חמש שעות בערי הגדולות,
ובשלוש או ארבע שעות בערי הקטנות .כאשר נשאלו המתנדבי הא היו מוכני להקדיש שעות
רבות יותר לפעילות במרכזי "הפו על הפו" בעתיד ,כמחצית השיבו בחיוב .בקרב המתנדבי
בערי הגדולות נמצא הבדל משמעותי בי שלב א' במחקר לשלב ב' :בשלב הראשו הסכימו 66%
מהמתנדבי לפעול שעות רבות יותר בעתיד ,א כעבור שנה ירד שיעור לחצי ורק  30%היו

39

נכוני להקדיש שעות רבות יותר למרכזי "הפו על הפו" .בערי הקטנות המגמה הייתה הפוכה,
דבר שיכול להצביע על עליה ברמת ההנעה :מ– 40%בשלב א' ,ל– 52%בשלב ב'.
בדקנו הא חל שינוי בתדירות ההגעה של המתנדבי מאז שהתחילו להתנדב54% .
מהמתנדבי בערי הגדולות ו– 65%בערי הקטנות דיווחו כי לא חל כל שינוי בתדירות ההגעה
שלה מאז שהתחילו להתנדב .בערי הגדולות היו מתנדבי רבי יותר שהגבירו את תדירות
הגעת 30% :לעומת  15%בערי קטנות ,ושיעור דומה של מתנדבי בערי הגדולות ובקטנות
דיווחו כי ה מגיעי פחות מבעבר ) ,16%ו 20%בהתאמה(.
בנוס ,נשאלו המתנדבי לגבי כוונותיה העתידיות באשר לתדירות הגעת לפעילות
ההתנדבותית :הא בכוונת להגיע יותר ,פחות ,או ללא שינוי? כא לא נמצאו הבדלי
משמעותיי בי מתנדבי בערי גדולות או קטנות 46% :ציינו שבכוונת להגיע יותר בעתיד8% ,
דיווחו שבכוונת להגיע פחות ,ו– 46%טענו שלא יחול שינוי בתדירות הגעת בעתיד.
שאלנו את המתנדבי עוד כמה זמ בדעת להישאר בארגו .מתנדבי רבי יותר בערי
הקטנות ) (33%ענו כי ה מתכווני לעזוב את הארגו במהל מחצית השנה הקרובה ,לעומת 13%
בלבד בערי הגדולות .מאיד ,יש מתנדבי רבי יותר בערי הקטנות שרואי את עצמ פועלי
בארגו לאור שני ) 28%לעומת  7%בלבד בערי הגדולות( .בנוס ,רוב המתנדבי

)(56%

בערי הגדולות ציינו כי אינ יודעי כמה זמ עוד ימשיכו בארגו ,דבר שיכול ללמד על רמה
מסוימת של עמימות בהנעה ועל חוסר יכולת להחליט על רמת המחויבות שלה לארגו.
רמת החשיבות שהמתנדבי מייחסי לפעילות ההתנדבותית שלה יכולה יותר מכל
ללמד על רמת ההנעה של המתנדבי ועל המחויבות הארגונית שלה ,ועל כ הממצא הבא מפתיע
מאוד לאור כל הממצאי שהופיעו לעיל:

לוח מס'  :9חשיבות ההתנדבות בעיני המתנדבי הבוגרי )שיעור המצייני כל היגד(
עד כמה הפעילות ההתנדבותית בערי הגדולות בערי הקטנות כלל המתנדבי
חשובה בעיני?
היא חשובה לי מאוד

46%

25%

36%

)בי הדברי החשובי בחיי(
היא חשובה לי במידה רבה )א 41%

66%

53%

יש דברי חשובי ממנה(
היא חשובה במידה מסוימת

13%

9%

11%

היא אינה חשובה בעיני

0%

0%

0%

____________________________________________________________________
בקרב המתנדבי בערי גדולות  ; n = 41בקרב מתנדבי בערי קטנות . n = 36

ראשית ,ממצא זה מלמד על רמות הנעה ומחויבות גבוהות בקרב המתנדבי במרכזי
"הפו על הפו" :כ– 90%מה ייחסו חשיבות רבה ואפילו רבה מאוד להתנדבות שלה .למעלה
משליש מה ראו את הפעילות ההתנדבותית כאחד הדברי החשובי ביותר בחייה .א לא
אחד מהמתנדבי )ג לא בקרב המתנדבי ה"לא טהורי"( אמר שהפעילות אינה חשובה בעיניו.
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מעניי לראות כי בקרב מתנדבי בערי הגדולות שיעור הנשאלי שציינו כי הפעילות
היא בי הדברי החשובי בחייה כמעט כפול משיעור בערי הקטנות ) 46%מול 25%
בהתאמה( .יש לציי כי ההבדלי בי עיר גדולה לקטנה נמצאו קרובי למובהקות במבח חי
בריבוע ).(p=0.08
בכל המשתני המלמדי על מחויבות והנעה ,נמצאה ירידה משמעותית בקרב המשיבי
בערי גדולות משלב א' לשלב ב' .למשל ,בשלב הראשו דיווחו לא פחות מ– 91%מהמתנדבי
בערי הגדולות כי ה חשי שייכות גבוהה למרכז בו ה פועלי .מספר זה הצטמצ ל–61%
בלבד לאחר שנה )הבדל זה נמצא מובהק במבח חי בריבוע .(χ2(1)=5, p=0.025 ,כיצד נית ליישב
את העובדה שמתנדבי רבי כל כ בערי הגדולות ,ה בשלב א' וה בשלב ב' של המחקר ,ציינו
כי הפעילות בעל היא בי הדברי החשובי בחייה?
יתכ כי נית למצוא את הפתרו בהסברי שניתנו בעבר לקשר שבי חוסר שביעות רצו
של מתנדבי לבי התמדת לאור זמ )למשל ,חסקילוונטל :(2001 ,דווקא המתנדבי שחשי
מחויבות רגשית רבה לארגו נוטי לראות בו את הבעיות ,ולחוש כי יש לה ג זכות וג חובה
לבקר את הארגו .כ ג כא :דווקא המתנדבי שהפעילות חשובה בעיניה כל כ מתקשי
להתמודד ע השינויי שחלו בארגו וע תחלופת הצוות .בעיות ארגוניות משפיעות עליה
בצורה דרמטית יותר ,ועל כ יתכ שה עוזבי יותר מסיבות רגשיות.
גורמי נשירה – כדי להבי מדוע מתנדבי מחליטי להפסיק בשלב מסוי את פעילות
ההתנדבותית ,ראיינו את המתנדבי ,את הרכזי ואת המנהלי .כמו כ ,ראיינו מתנדבי
שסיימו שנת התנדבות ולא חזרו להתנדב ,א לא ראיינו מתנדבי שנשרו .מתשובותיה עולה
קשת רחבה של סיבות לנשירה .אחת העובדות תיארה את שלל גורמי הנשירה של מתנדבי
במרכזי "הפו על הפו":
]עוזבי[ או כי הגיעה תקופה ככה לחוצה בחיי ,א מישהו התחיל לעבוד ,מישהו התחיל
ללמוד ,כי זה כבר לא מסתדר ע המערכת .או כי זה אחרי תקופה מאוד ארוכה של
התנדבות ,שנה או שנה וחצי ,איזשהו מיצוי ,שחיקה ,לא יודעת אי לקרוא לזה ,ומעטי כי
לא הסתדר לה ככה לא התחברו נכו )עובדת(.
רבי מהעובדי מאמיני כי מתנדבי עוזבי בגלל שינוי בנסיבות חיי .בר ,בדר כלל
נסיבות החיי המשתנות מעניקות לגיטימציה לעזיבה ,שהייתה נגרמת ,בלאו הכי ,בשל סדר
עדיפויות נמו של הפעילות ההתנדבותית אצל המתנדב .דבר זה טבעי ומתועד בספרות ) Warner,
 :(1972ההתנדבות איננה ,בדרכלל ,מרכזית בחייה של המתנדבי ,ולכ עניני משפחה ,פרנסה
ובריאות יקדמו לה בסדרי העדיפויות .אחת העובדות הסבירה את הנשירה כשינוי בנסיבות חיי,
א מדבריה נית ללמוד ג על החשיבות של סדר העדיפויות של המתנדב בהחלטה זו:
תחושה של ,אני חושבת שיש הרבה פעמי דברי שמשתני בחיי ,סיבות אישיות,
וכשמתחילי לקצ ,זה לא כמו לעזוב עבודה ,הכי קל להוריד את הקטע של ההתנדבות
הרבה פעמי )עובדת(.
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מתנדבי ועובדי ציינו סיבות נוספות לנשירה :תחושה של מיצוי ,שעמו ושחיקה אצל
מתנדבי ,בשילוב ע תסכול ותחושה של חוסר סיפוק; תסכול מתמש ,שיכול לנבוע מחוסר
תיאו בי ציפיות המתנדב ע הגעתו ,לבי המציאות אותה הוא פוגש במהל ההתנדבות שלו
בפועל; תחושה של חוסר קידו למתנדבי ,קונפליקטי ע הצוות או ע מתנדבי אחרי,
וחוסר הערכה; קשיי חברתיי ותחושת חוסר שייכות .שתי עובדות ומתנדבת תיארו את גורמי
הנשירה:
שעמו זה בעיה אחת ,חוסר סיפוק ,הוא לא עושה פה כלו ) .(...אני חושבת שחוסר בטחו,
סת שחיקה ,די מיציתי את התפקיד .עשיתי והיה לי נחמד ,אני רוצה להמשי )עובדת(.
]המתנדבי[ באו אולי וחשבו שא ה הולכי להתנדב ולהציל את העול ,לחוות חוויות
שלא חוויתי ,מראות שלא ראיתי .דבר שני בנקודת הזמ הנוכחית של ה"הפו" שלי,
בתחילת הדר ,אולי מחכי ,מחכי וא אחד לא בא' :מה זה החרטה הזה? אי לי זמ
לחכות ,אני רוצה משהו מיידי ,אני רוצה משהו אינסטנט ,רוצה להתנדב במקו שיית לי
כבר לעשות ולא לחכות' )עובדת(.
נגיד ,יש אנשי שה מתנדבי במשמר האזרחי ,נכו? יש לה דרגות .אני מכירה רב פקד
מתנדב .אני מכירה רכז שהוא מתנדב שהוא רכז של המתנדבי ) (..מי שיש לה מוטיבציה,
נגיד אד כמוני ,היא רוצה להתקד ,והיא לא רוצה להתקד במסלול של השכירי ,זה לא
המסלול שלי (...) .ג במסלול של מתנדבי צרי להיות איזשהו ,שאני גדלה ,ולא אני אשאר
פה שנה ,שנתיי ,שלוש ,חמש ,ואני אותו דבר )מתנדבת(.
המתנדבי שמגיעי להתנדב בעל מתחייבי מראש ,לעיתי בחוזה כתוב ,שלא לעזוב
לפני תו השנה .קביעת שנה כמסגרת מקילה על המתנדבי בכ שהזמ ,כאמור ,מוגדר ,א ג
מקילה על מרכזי "הפו על הפו" ועל על ביצירת קבוצת מתנדבי קבועה .אלא שאליה וקו
בה :הגדרת המחויבות הזו תוחמת בעבור רבי מהמתנדבי את זמ הפעילות שלה ,ורבי מה
עוזבי מיד ע תו השנה .אחת המתנדבות תיארה כיצד המחויבות לשנה אכ השפיעה על
החלטתה לעזוב:
קוד כל ,שוב פע ,השיקול היה פשוט .הרגשתי שמבחינת ההתחייבות שלי ל"הפו" ,ה
הרי דיברו על זה שא מתנדבי אז רצוי ,כאילו אתה מתחייב לשנה ) ,(...שוואלה ,ה בוני
עלי לשנה ,וזה היה מאוד חשוב לי לעשות את זה .ובאמת ,אני עזבתי אחרי ,אני חושבת,
משהו כמו אחתעשרה חודש או שנה ,משהו כזה .אז מהבחינה הזאת הייתי מבסוטית שכ
מילאתי את ההתחייבות שלי .השיקולי היו לימודי ועבודה ,שפשוט לא ראיתי את עצמי
נותנת את המאה אחוז שיכולתי לתת קוד ,שזה לא רק לבוא בימי שלישי ,אלא ג לא
להיות בלח על מתי לעזוב ,ולבוא באופ רצי כל יו שלישי ולבוא לכל הפגישות שמעבר
)מתנדבת(.
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בחנו כיצד מאפייני מרכזיי של מתנדבי )מאפייני סוציודמוגראפיי ומאפייני ההתנדבות(
משפיעי על שביעות רצו ,מחיר ,קשיי ,תגמולי ,ויחס אל הממונה ,כפי שה משתקפי
בשאלוני המתנדבי הבוגרי .קשרי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
צוות המרכזי וסוגיות בניהול
חלק מרכזי נוס במשולש היחסי במרכזי "הפו על הפו" הוא הצוות השכיר .הקשר של אנשי
הצוות ע המתנדבי הוא ישיר :ה מנהלי את המתנדבי ,מכשירי אות ,מפקחי עליה,
מעשירי אות ומתגמלי אות .מתפקיד הצוות לדאוג שאל המרכז יכנסו המתנדבי
המתאימי ביותר ויתמידו בו לאור זמ .ג הקשר שלה ע הנוער מוטב השירות הוא ישיר:
חלק מהמוטבי זקוקי לשיחה מקצועית ,והוא מופנה לאנשי מקצוע שכירי שנמצאי במרכז.
חלק מהאספקטי של ניהול מתנדבי נדונו כבר בפרק שעסק במתנדבי הבוגרי .בפרק זה נדו
באספקטי נוספי :בניהול השוט של המתנדבי ,הכשרת והדרכת ועד הפסקת עבודת;
בסוגיות ייחודיות שכרוכות בניהול כוח אד שאינו מקבל שכר; במערכת היחסי הייחודית
שנוצרת בי הצוות השכיר לבי המתנדבי; ובהשפעת ההתנדבות על הצוות השכיר במרכז.
הדרכה שוטפת ,העשרה ותמיכה במתנדב
לאחר שלב ההכשרה הראשונית ,מתקיימת העשרה מתמשכת במרכזי .ההעשרות מתקיימות בי
פע בחודשיי ועד לפע בשבועיי 90% .מהמתנדבי דיווחו כי מפגשי אלה מתרחשי לפחות
אחת לחודש 78% .מהמתנדבי דיווחו כי ה מגיעי )כמעט( לכל המפגשי.
חלק מההדרכות מועברות על ידי הרכזי עצמ ,חלק נוצרות על בסיס נושאי שמעלי
המתנדבי ,וחלק על ידי אנשי מקצוע אחרי .כ ,למשל ,באחד המרכזי נערכה הדרכה על ידי
נציגת ארגו נט"ל ,לגבי התמודדות ע חרדות ,בעקבות המצב הביטחוני .כמו כ נערכות ישיבות
מתנדבי באופ שוט; חלק נערכות עבור כל קבוצה בנפרד )צוות ,מתנדבי בוגרי ונוער
מתנדב( וחלק משותפות .למפגשי אלה מספר מטרות )כפי שנמנו על ידי הרכזי( :העברת מידע,
פיתוח כישורי ,הגברת מחויבות ,גיבוש חברתי" ,ונטילציה" )העלאת קשיי והפגת מתחי(
ותגמול.
המתנדבי ,עלפירוב ,מעריכי "העשרה" זו ולראיה  78.5%מהמתנדבי ציינו כי
מפגשי אלה תורמי לה במידה רבה או אפילו רבה מאוד .חלק א ציינו את ההעשרות
כתגמול משמעותי עבור:
]מער ההעשרות[ נת לי עוד כל מיני דברי שלא ידעתי ,כיווני (...) ,כיווני מחשבה.
באיזשהו מקו אני כא ג בשביל עצמי ,בסופו של דבר ,כי זה תחו שכ מעניי אותי וכ
משהו שאני ארצה לעשות בעתיד .לא יודעת עדיי באיזה כיוו בדיוק ,אבל זה משהו שכאילו
באתי ג לקחת כלי בשבילי .וזה כ קיבלתי כא )מתנדבת(.
בנוס להדרכה הקבוצתית ,עורכי הרכזי שיחות אישיות ע המתנדבי שתדירות נעה
בי אחת לשבועיי לבי אחת לשלושה חודשי 21% .מהמתנדבי דיווחו על פגישה אישית
לפחות אחת לשבועיי 39% ,על פגישה פע בחודש ,ו 40%דיווחו על תדירות הנמוכה מפע
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בחודש או כי אינ נפגשי אישית ע הרכזי כלל .רק  18%מהמתנדבי ציינו כי פגישות אלה ה
במועדי קבועי .מעניי לראות כי בערי גדולות  21%דיווחו על פגישות במועדי קבועי מול
 11%בלבד בעיר קטנה .כ תיארה את השיחות האישיות אחת המתנדבות:
]מפגשי[ שבה ממש לוקחי את המתנדב ועושי איתו פגישה בארבע עיניי ושואלי
אותו' :שפו!' כאילו יש איזה משהו שאתה רוצה להתייע איתו ,מתנדב ,משהו ,וזה ולדבר.
והיה לי מפגש אחד כזה ע ]ש הרכזת[ בארבע עיניי שהיה אחלה ) .(...דיברנו על כל מיני
מקרי (...) ,אי שאני מתמודדת אית ,ואי אני עוברת את השנה הזאת כאילו )מתנדבת(.
מעבר להכשרות הקבוצתיות והמפגשי האישיי נער ,בכל סיו יו פעילות במרכז ,מפגש
שמטרתו סיכו היו .מטרת השיחה היא לשבת יחד ,מתנדבי וצוות שכיר כאחד ,ולסכ את מה
שהתרחש באותו יו במרכז ,תו דיו ומסקנות .תחושת התרומה של המתנדבי משיחות אלה
היא גבוהה מאד 79% :מהמתנדבי בערי הגדולות ו 90%בערי הקטנות ענו שהמפגש תר
לה "במידה רבה מאד" )ההבדל אינו מובהק(.
ביקשנו לבדוק מהי ההשפעה שיש לתדירות ההכשרה וההדרכה על עמדות המתנדבי .לצור כ
ערכנו השוואה במבחני  tלמדגמי בלתיתלויי בי שאלוני המתנדבי הנפגשי אחת לשבועיי
ומעלה לבי האחרי .מבחינת ההבדלי המובהקי נמצא כי תדירות הפגישות הקבוצתיות
הגבוהה משפרת את שביעות הרצו מההתנדבות ,מהממונה ,מהתנאי ומההעשרות עצמ.
תדירות גבוהה מסייעת להבנת המתנדבי את המסגרת ,ה אינ חשי אובד זמ פנוי עקב
ההתנדבות ,ה מרוצי מההתקדמות שלה ,ואינ מאוכזבי ממשמעות תפקיד .לפגישות
האישיות נמצאה השפעה על שביעות הרצו של המתנדבי ,על תחושת התרומה ועל תחושת
השייכות למרכז .המפגשי האישיי מקילי על קשיי ההתנדבות ומגבירי את שביעות הרצו
הכללית מהתפקיד .פירוט ההשפעה של ההכשרה וההעשרה על משתני אלה מופיע בדו"ח המלא.
סיו ההתנדבות
התנדבות מסתיימת בשני אופני :על ידי עזיבתו של המתנדב מרצונו החופשי )נשירת מתנדבי(
או בסיו ההתנדבות על ידי הרכז ("פיטורי" בפי העובדי( .א כי האופ השני הוא נדיר יותר,
הוא מציב אתגר ניהולי לא פשוט בפני הרכזי .מהראיונות עמ עולה כי יש כמה נסיבות שבה
ה יביאו לסיו פעילות של מתנדבי :בעיות נפשיות של מתנדב שהתגלו בדיעבד ושהפריעו
לפעילות )למשל מתנדבת שהתגלה כי היא סובלת מהפרעת אכילה(; הפגנת חוסר רצינות וחוסר
מחויבות .להתייחסות חמורה במיוחד זכו יחסי אסורי ע בני הנוער .כ ,לדוגמא ,תואר
מקרה של מתנדב שפוטר באופ מיידי על רקע של הטרדה מינית על גבול תקיפה של אחת הנערות
המוטבות.
הקושי הניהולי בפיטורי מתנדבי נובע ,קוד כל ,מהבעיה לומר לאד שבא מרצונו החופשי
לתרו לחברה ,כי אינו יכול לעשות כ .בנוס ,הרכזי מודעי לכ שפיטורי מתנדבי עלולי
"לעשות רעש במערכת" ,ומתנדבי אחרי עלולי להביע תרעומת וחוסר הבנה לפיטורי של
מתנדבי .כמו כ ,יש לזכור כי ,במרכזי מסוימי של "הפו על הפו" ,יש קושי אמיתי לגייס
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מתנדבי ,וקשה לוותר על מתנדבי שכבר פועלי במערכת והושקעו בה משאבי .לבסו ,על
הרכזי להתמודד ע תפיסה שכיחה בקרב המתנדבי שלא נית לפטר אות.
סוגיות ייחודיות בניהול מתנדבי
ניהול מתנדבי טומ בחובו אתגרי שלעיתי מנהלי של עובדי בשכר אינ צריכי להתמודד
אית .העובדה כי מדובר באנשי שפועלי בתו הארגו ומייצגי אותו ,מחד ,אבל ,מאיד,
אינ מקבלי שכר ואינ חשופי לסנקציות כלכליות ,מקשה לעיתי לקבוע גבולות ברורי
וכללי חדמשמעיי .מדובר באנשי שבאו מרצונ החופשי ולחלק מה קשה להבי כי לאור
ההתנדבות לא יוכלו להמשי לפעול על פי שיקול דעת הבלעדי ורצונ החופשי .ההתנדבות
דורשת מחויבות ,התמדה ועמידה בכללי ,ולעיתי קשה לאכו את אלה על אנשי שיכולי,
לפחות באופ תיאורטי ,לבוא וללכת כאוות נפש.
אחת המנהלי של מרכז "הפו על הפו" תיארה את הבעיתיות בקשר חדצדדי שכזה ואת הצור
שלה ליצור הדדיות בקבלה ובנתינה בי הצדדי ,כדי להתמודד ע הסוגיות הניהוליות שהעלינו:
החסרונות ה שההתנדבות במהותה היא איזה שהוא סוג של היקשרות חדצדדית.
הוודאיות לגבי השתייכותו של המתנדב לעשייה היא תלויה בחיבור הרגשי שלו ,הסיפוק
שהוא ישאב ויקבל ממנה .יחסי לא הדדיי במוב הזה שזה לא הרבה ) (...עבודה מול שכר,
אלא יש איזה שהוא מרק שצרי להירק בי המקו שבו המתנדב פועל לבי המתנדב
עצמו ,ואחד הדברי שאני באה אית זה שא מישהו נות משהו הוא צרי לקבל משהו
בחזרה .אני לא חסידה של ארוחות חינ ,לא כשיטה חברתית ולא כשיטה ניהולית .ואחד
הדברי שאני שמה לי למטרה זה לא לקחת אנשי לפני שאני יכולה להגיד לעצמי או לה
מה יצא לה מזה ,מה ה יקבלו מזה ,ואחד הדברי שאני אעסיק את עצמי הרבה זה הא
תגמלתי ,הא תחזקתי מספיק ונכו את המתנדבי )מנהלת מרכז "הפו על הפו"(.
נושא הפיקוח על המתנדבי והיכולת להציב גבולות ברורי וכללי התנהגות ארגוניי ,העסיק
רבי מהעובדי ,וה העלו זאת בראיונות .אחת העובדות תיארה בכנות כיצד מעמדו של מתנדב
שונה ממעמדו של עובד בנושא הפיקוח:
אבל אלה ]המלגאי[ חייבי לתת את השעות שלה ,פשוט ,אז ה מגיעי ולא עושי
פדיחות .קרה כאלה שה לא על מלגה ,שה אומרי אני לא יכול .אני לא היסטרית ) (...יש
איזו רמה אדמיניסטרטיבית שאני לא יכולה להימלט ממנה :תוכנית שנתית ברורה ,מעקב
קבוע אחרי הפעילות השבועית שלו ברמה של מה עשית השבוע ,מה אתה עושה בשבוע הבא?
) (...עשרי דקות באיחור ,אני לא היסטרית בקטעי האלה ע מתנדבי .כשזה מגיע לרמה
של עובד פרופר ,אני חושבת שהייתי הרבה יותר (...) .פה כשמתנדבי ,אני אומרת אי לי את
המסגרת הנוקשה הזאת )עובדת(.
מנהלי ועובדי רבי ,בעיקר בתחילת דרכ בארגו ,מרגישי שלא בנוח להציב דרישות בפני
המתנדבי .ה חשי אסירי תודה למתנדבי על פועל ,וכמעט מוכני להסתפק בכל מה
שהמתנדב יית .מראיונות שנערכו ע עובדי ,עולה כי ככל שה ותיקי יותר ,ובדרגה ארגונית
גבוהה יותר ,כ משתנה תפיסה זו ,וה מאמיני שהמתנדבי ג מקבלי לא מעט מהפעילות
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ההתנדבותית ,ועל כ יש לגיטימציה מלאה להציב בפניה דרישות .להל דבריה של רכזת
ההתנדבות הארצית שהציגה את השינוי התפיסתי שעברה:
בהתחלה הרגשתי חייבת ,כי אמרתי ,בכל זאת ,אנשי באו ,ה נותני מהזמ שלה ,אני
לא יכולה לבקש מה לעשות שמונה מאות מיליו דברי .מהר מאוד הבנתי שא ה באי
וה נותני וה מחוברי רגשית למקו ,אפשר לבקש מה עוד אל דברי וה רק רוצי
שיבקשו מה .יותר מזה ,ה הרבה פעמי באי ]ואומרי [:אנחנו רוצי לעשות עוד
משהו (...) .בעיקרו ,אני חייבתי את כול להגיע ]לישיבת צוות[ ,שא מישהו לא מגיע,
שיתקשר אלי לפני ויסביר לי למה .יש לפעמי סיבות שה מוצדקות ,מבחינתי זה חלק
מהחובות של המתנדבי .ואני הסברתי את זה ג בהגדרת תפקיד )רכזת התנדבות ארצית(.
התלבטות נוספת של רכזי המתנדבי קשורה לסגנו הניהול אותו ה מאמצי .מאחר שמדובר
ביחסי עובדמתנדב ולא מעבידעובד ,היחסי יכולי לקבל גוו פחות פורמלי .בנוס יש לזכור כי
במקרי רבי העובדי בשכר במרכזי באי מרקע דומה למתנדבי ונמצאי בגילי דומי.
רכזי רבי מתעסקי בשאלה זו :עד כמה לשמור על ריחוק מסוי מהמתנדבי? עד כמה
להקנות ליחסי צביו פורמלי? הא לאמ סגנו סמכותי או שיתופי )על כל ההשלכות הנגזרות
מכ(?
מערכת יחסי בי העובדי למתנדבי וסגנו ניהול
במרכזי "הפו על הפו" עובדות מספר קבוצות יחד :מתנדבי בוגרי ובני הנוער המתנדבי
מחד ,והצוות השכיר ,ובתוכו רכזי ההתנדבות ,מאיד .ליחסי בי קבוצות אלה יכולה להיות
השפעה על מער המתנדבי ,על התמדת המתנדבי ,על האווירה במקו ועל טיב השירות שנית
לאוכלוסיית היעד.
מערכת היחסי בי רכזי ומתנדבי היא מורכבת לעיתי ,בשל המטרות השונות שכרוכות בה
יחד .מחד ,הרכז צרי לפקח על המתנדבי ,ומאיד לתמו בה .מחד ,הרכזי מנסי ליצור
מערכת לא היררכית ,ומאיד עולי מצבי רבי בה הרכז צרי להשתמש בסמכותו .בנוס,
רכזי שנכנסו לתפקיד לאחר עזיבתו של רכז אהוד נתקלי בקושי מיוחד ליצור קשר ע
המתנדבי שנשארו.
ג היחס של העובדי למתנדבי אינו אחיד .מהראיונות עולה כי בחלק מהמקומות
מנסי הרכזי להעביר מסר בנוגע למקומ החשוב של המתנדבי במרכז ,א בעבור חלק
מהצוות בשכר ,בעיקר מי שאינו קשור להפעלת מתנדבי ,ההתנדבות נתפסת לעיתי כנטל.
א מציד של המתנדבי מדובר במערכת יחסי מורכבת" .הכובעי" השוני של רכזי
ההתנדבות והעמימות הסמכותית שלה עלולי לבלבל אות .מהראיונות שערכנו ,עולה כי
מתנדבי רבי נקשרי מאוד לרכז ההתנדבות שלה וחלק ניכר מהמחויבות הארגונית שה
מפגיני נובע מקשר אישי חזק זה .דא עקא ,ע עזיבתו של הרכז אותו ה מכירי ,ה נוטי
לעזוב ,או להישאר ולפתוח במערכת יחסי פחות טובה ע המחלי.
שינוי מעניי ומובהק שהתברר בי שני שלבי המחקר הוא זהות חבר צוות העובדי
שמדרי את המתנדבי .בשלב הראשו ,רוב המתנדבי הבוגרי קיבלו הדרכה קבועה ממנהל
המרכז ) (87.5%ומיעוט ) (12.5%מרכז המתנדבי ,ואילו בשלב השני המצב התהפ :רוב
המתנדבי קיבלו הדרכה מרכז מתנדבי ) (69%ומיעוט ) (29%מהמנהל ,וכ אכ אמורה להיות
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חלוקת התפקידי .יחד ע זאת ,נראה כי המנהל כממונה על המתנדבי אינו רק פתרו ארעי.
המגמה ברורה בערי קטנות וגדולות כאחת .מפתיע למצוא כי המתנדבי שממונה עליה מנהל
המרכז דיווחו על יחסי טובי יותר ע הצוות בשכר מהמתנדבי עליה ממונה רכז ההתנדבות
)ממוצע  5מול  .(t(57)=1.98, p=0.05 ,4.3יתכ והדבר נובע מתחושת כי ה "קרובי יותר
להנהלה" ,מאחר והמנהל בכבודו ובעצמו מדרי אות.
לוח מס'  :10הערכת סגנו הניהול של הרכזי על ידי מתנדבי בוגרי
היגדי הנוגעי לסגנו הניהול של הרכזי
מוכ/ה לשמוע לדעתי ומתחשב/ת בי
שמח/ה שאני מתנדב/ת

ממוצע )בסול של  1שיעור המסכימי
)ציוני  5 ,4ו(6
נמו עד  6גבוה(
96.5%
5.39
98%
5.36

מערי/ה את העובדה שאני מתנדב/ת

5.29

96.5%

מעודד/ת אותי ותומ/ת בי

5.25

95%

מתייחס/ת אלי כאל חבר/ה לעבודה

5.15

98%

עוזר/ת לי לפתור בעיות שוטפות בעבודתי

5.00

90%

אני יכול/ה ללמוד ממנה/ו דברי חדשי

4.95

86%

הגדיר/ה לי במדויק את תפקידי

4.63

82.5%

מראה לי כיצד נית לשפר את עבודתי

4.60

79%

הסביר/ה לי בדיוק מה עלי לעשות

4.59

77%

מספק/ת לי משוב על ביצועי

4.55

81%

מארג/ת היטב את עבודתי

4.34

72.5%

ע

ההיגד

____________________________________________________________________
מתנדבי בעיר גדולה  ,n=38מתנדבי בעיר קטנה .n=21

מלוח מס'  10עולה כי ,בכל ההיגדי ,הממוני על המתנדבי זכו לציוני גבוהי למדי.
בעיקר זכו לציוני גבוהי ההיגדי שעוסקי בהערכה מצד הממוני ובעידוד את המתנדבי.
כזכור לנו מהפרק שעסק במתנדבי ,התגמולי החשובי ביותר למתנדבי קשורי בהערכה,
ועל כ נראה שיש הלימה בי הצרכי לבי סגנו הניהול .יחד ע זאת ,ממצאי אלה מחזקי את
הממצאי שהצגנו קוד לכ ,שהראו כי למתנדבי חסר משוב מסודר וארגו .היגדי שזכו,
באופ יחסי ,לציוני נמוכי מעט יותר ,נוגעי לארגו וסדר של הממוני .מתנדבי אחדי חשו
כי הממוני אינ מכווני אות מספיק בעבודת ,ואינ עוזרי לה לארג את העבודה ולהבי
מה בדיוק עליה לעשות.
ביקשנו לבחו כיצד הערכה גבוהה לממונה משפיעה על המתנדבי .לצור כ ערכנו השוואה
במבחני  tלמדגמי בלתיתלויי בי שאלוני מתנדבי שנתנו הערכה גבוהה לממונה בפ
המקצועי ובפ האישי .מצאנו כי הערכת הממונה משפיעה על שביעות הרצו מההתנדבות,
והשייכות למרכז .הערכת הממונה מבחינה מקצועית מקילה על קשיי שוני בהתנדבות ,מגבירה
את ההזדהות ע מטרות הארגו ומפחיתה את האכזבה מהתפקיד .קשרי אלה מפורטי בדו"ח
המלא.
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השפעת ההתנדבות על הצוות השכיר במרכזי
במרכזי "הפו על הפו" ,מעצ ההישענות על עבודת מתנדבי ,מתקיי מפגש יומיומי
אינטנסיבי בי המתנדבי לבי אנשי הצוות השכירי .אנשי הצוות השכירי נחשפי לעובדה
שהמתנדבי מבצעי את העבודה במקביל לה ,אול מבלי לקבל משכורת על כ .על א היות
של אנשי הצוות השכירי מודעי למגוו המניעי להתנדבות ולתגמולי השוני בה זוכי
המתנדבי ,נראה כי ג ה מוהלי ביחס למתנדבי תפיסה של המתנדבי כמייצגי זולתנות.
זולתנות נתפסת זו נמצאה בדר כלל פועלת על אנשי הצוות השכירי בדומה לפעולתה על בני
הנוער מוטבי השירות ,כ שהמתנדבי זוכי להערכה רבה על עצ התנדבות ,ליחס מיוחד,
ואפילו משמשי מודל מסוי לחיקוי .לדוגמא ,טענה אחת העובדות:
אני מעריכה אות ,בגלל הסיבה שאני לא הייתי בטוחה שאני הייתי בעצמי מתנדבת .היו,
אני יודעת ) (...שביו שאני עוזבת את על אני אתנדב ,כי ראיתי את החוויה ולמדתי ).(...
יש לי פה מתנדב שנראה כזה צעיר כמוני וחושב באותו ראש ,והוא בא לפה ומתנדב .הוא
הציע את עצמו .הוא בא לפה ,נכנס למשרד ואמר לי' :אני רוצה לבוא להתנדב' .שאלתי את
עצמי' :בואי הנה ,את היית עושה את זה?' והוא בא ונות שעתיי ויושב פה את השעתיי
האלה .הערכה אדירה )עובדת(.
לסיכו ,ניהול המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" כלל מספר אספקטי חשובי:
אספקטי מעשיי שנוגעי במיומנויות של ניהול ופרקטיקות ניהוליות המתרחשות במרכזי ,על
השפעותיה השונות; סוגיות ייחודיות הנובעות מהיחסי המיוחדי שבי מנהל לבי כפי שאינו
מקבל שכר ולא נית להפעיל עליו סנקציות; ואספקטי הקשורי ביחסי בי שתי קבוצות
השחקני ובהשפעות ההדדיות של יחסי אלה עליה ועל הסביבה שבה ה פועלות.
נוער מתנדב
התנדבות הנוער היא אחד מהמאפייני הבולטי של מרכזי "הפו על הפו" :לצד
מתנדבי בוגרי פועלי מתנדבי שה בני נוער .א משולש היחסי במרכזי "הפו על הפו"
כולל מתנדבי בקודקוד אחד ומוטבי בקודקוד אחר ,הרי שבני הנוער המתנדבי מהווי מעי
חוליה מקשרת ביניה :ה אינ לגמרי נותני שירות מוגדרי כמו המתנדבי הבוגרי ,א ג
אינ רק צרכני שירות כמו המוטבי .מעמד וגיל של בני הנוער המתנדבי מאפשרי קרבה
וקשרי טובי יותר ע מוטבי ההתנדבות ,והקשר בי המתנדבי והמוטבי הופ להיות פחות
אמצעי.
מאפייני סוציודמוגרפיי של בני הנוער המתנדבי
מהממצאי הנוגעי למאפייני סוציודמוגרפיי של בני הנוער המתנדבי במרכזי
"הפו על הפו" שמילאו שאלוני ,נית לראות כי יש מספר הבדלי בי בני הנוער המתנדבי
שנדגמו בערי גדולות )תלאביב ,חיפה ,כפרסבא ונתניה( לבי המתנדבי שנדגמו בערי קטנות
)עכו ,ונצרת עילית – לא מילאו שאלוני במרכז בשדרות(.

49

מגדר :לא נמצא כל הבדל משמעותי בשיעור הנערות והנערי המתנדבי בי הערי
הגדולות והערי הקטנות .השיעור שנמצא )כ 60%נערות( תוא את הידוע לנו אודות מתנדבי
בכלל.
גיל :טווח הגילי של בני הנוער המתנדבי שנדגמו נע בי  14ל .19הגיל הממוצע עומד
על  16.5שני ,ואינו שונה באופ משמעותי בי ערי קטנות לגדולות.

מרבית בני הנוער

המתנדבי ) (57%ה בני  32% ,17 –16ה בני  , 19–18ורק  11%ה בני .15–14
מצב תעסוקתי :לא נמצאו הבדלי משמעותיי בשיעור המועסקי בקרב בני הנוער
המתנדבי בי הערי הגדולות לקטנות ) 32%ו 36%בהתאמה( .הבדל קט נמצא בשיעור בני
הנוער המתנדבי שדיווחו כי אינ עובדי ואינ מחפשי עבודה בערי הגדולות ) (42%מול
שיעור בערי הקטנות ) .(32%מעניי לראות כי כשליש מבני הנוער המתנדבי עובדי .שיעור זה
הוא גבוה כמעט פי שלושה משיעור בני הנוער העובדי באוכלוסייה )הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,שנתו סטטיסטי לישראל .(2002 ,ג א הגדרות נערי עובדי שונות בי מחקרנו
למחקר הלמ"ס ,פערי כה גדולי יכולי להצביע על מעמד הסוציואקונומי של הנערי
המתנדבי.
אר מוצא :ממצא מעניי נוס נוגע לשיעור העולי החדשי בקרב בני הנוער
המתנדבי .בערי הגדולות  19%מבני הנוער המתנדבי עלו ממדינות חבר העמי ,ו 5%עלו
ממדינות אחרות .לעומת זאת ,בערי הקטנות ,בה שיעור העולי באוכלוסייה גבוה יותר ,אחוז
המתנדבי שה עולי חדשי גבוה הרבה יותר 48% :מחבר העמי ,ו 10%ממדינות אחרות,
כלומר מרבית המתנדבי הינ עולי .כמו כ ,נמצא כי העולי בערי הגדולות ה עולי
וותיקי יותר מהעולי בערי הקטנות ) 22%עלו אחרי שנת  1991מול  45%בערי הקטנות( .לא
איתרנו ולו מתנדב אחד עולה מאתיופיה ,א יש לציי כי ג שיעור באוכלוסייה קט בהרבה
מזה של עולי מדינות חבר העמי .בבדיקה שערכנו מצאנו כי במרכזי ישנ מתנדבי בודדי
שכאלה שלא נכללו במדגמנו .מעניי לציי את ההבדל בי הימצאות העולי בקרב המתנדבי
הבוגרי והצעירי .לעיל )עמ'  (18צוי שישנ אחוז גדול יותר של מתנדבי מבוגרי שעלו ארצה
ולא נולדו בה בערי הגדולות מאשר בערי הקטנות ,אול המצב הפו בקרב הנוער המתנדב.
כנראה ,כפי שנטע להל ,הנוער המתנדב דומה יותר באפיוניו לאוכלוסיית הנוער המקבל שירותי
)המוטבי( במרכזי ,ואילו המתנדבי המבוגרי מאפייני את המתנדבי הישראליי
הטיפוסיי.
השכלה :ה בערי הגדולות וה בערי הקטנות ,רוב בני הנוער המתנדבי ה תלמידי
בית ספר .אול שיעור התלמידי בקרב הנדגמי בערי הגדולות ) (81%נמו משיעור בקרב
הנדגמי בערי הקטנות ) .(97%בבחינה נוספת נמצא כי בני הנוער המתנדבי בערי הגדולות
שאינ לומדי הינ רוב בני  18ומעלה ,כ שרק  5%מבני הנוער המתנדבי שנדגמו בשאלו
בערי הגדולות הינ קטיני שנפלטו ממערכת החינו.
אמונה דתית :ה בערי הגדולות וה בערי הקטנות רוב בני הנוער המתנדבי ה
חילוני ) 62%ו– 73%בהתאמה( .בערי הגדולות יותר בני נוער מתנדבי נטו להגדיר עצמ
כמסורתיי ) 24%לעומת  7%בערי הגדולות( ,ובערי הקטנות רבי יותר נטו להגדיר את עצמ
כ"מאמיני"
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) 20%לעומת  8%בערי הגדולות( .נתוני אלה נמצאי בהתאמה ע הנתוני שנאספו
מהמתנדבי הבוגרי )כ– 70%חילוני( .ממצאי אלה מחזקי את תפיסת הארגו כארגו
חילוני בעיקרו ,הפונה לנוער חילוני ,והמוש מתנדבי רבי יותר המגדירי עצמ ככאלה.
בחנו מתאמי סטטיסטיי בי המשתני הסוציודמוגרפיי המפורטי לעיל לבי המשתני:
מניעי להתנדבות ,תגמולי ,הזדהות ,יחסי ע הממונה ,צור בהערכה ,וקשרי חברתיי.
קשרי אלה מפורטי בדו"ח המלא וה יכולי ללמד רבות על קבוצה ייחודית זו של מתנדבי
ועל תתהקבוצות בתוכה.
מאפייני ההתנדבות
"מחויבות אישית"
לוח מס'  :11נוער מתנדב "טהור" מול נוער מתנדב מטע "מחויבות אישית"
"מחויבות אישית"

מתנדבי "טהורי"

 10%בעיר גדולה מול  35%בעיר
 90%בעיר גדולה מול  65%בעיר קטנה.
סוג המרכז
קטנה.
 9%בשלב א' מול  32%בשלב ב'.
שלבי המחקר  91%בשלב א' מול  68%בשלב ב'.
21%
79%
כללי
____________________________________________________________________
בני הנוער המתנדבי בערי גדולות  ; n = 40בני הנוער המתנדבי בערי קטנות n = 31

לא כל בני הנוער המתנדבי ב"הפו על הפו" הינ מתנדבי "טהורי" ,על פי ההגדרה
שמוציאה מתו כאלה הפועלי שלא מרצונ החופשי או בעד תמורה חומרית כלשהי21% .
מהמתנדבי הינ מתנדבי במסגרת "מחויבות אישית" .נערי ונערות אלה מחויבי על ידי
המסגרת החינוכית לתרו מספר שעות לארגוני שוני ,ועל כ קיימת מידה של כפיה בהתנדבות
כזו ,א כי המוסד בו ה יתנדבו נתו לבחירת .תפקיד של רכזי התנדבות הנוער במקרי הללו
כולל ,בי היתר ,פיקוח על מספר השעות אות ממלא המתנדב וחתימה לאישור שעות אלה
)בדומה לאישורי המונפקי למתנדבי בוגרי המקבלי מלגה( .אמנ מדובר בשיעור נמו
מקרב המתנדבי ,אבל שיעור גדל באופ משמעותי בקרב הנדגמי משלב א' ) (9%לשלב ב'
) ,(32%הבדל שנמצא מובהק במבח  tלמדגמי בלתיתלויי. p=0.02, t(69) = 2.374 :
מהראיונות והתצפיות עולה כי גיוס מתנדבי כאלה נובע מהרצו ליצור מצבת בני נוער מתנדבי .
מניתוח השאלוני עולי מספר ממצאי מענייני .ראשית ,נראה כי יש הבדלי משמעותיי בי
מניעי המתנדבי ה"טהורי" למניעי המתנדבי "במחויבות אישית" :בבחינת תסוגה )רגרסיה(
נמצא כי  40%מהשונות המתואמת בסוג המתנדב )"טהור" או "מחויבות אישית"( מוסברת ע"י
בחינת התשובות לשאלו המניעי להתנדבות .המבח נמצא מובהק במבח p< 0.001) ANOVA
 .(F(12,54)=4.67,כלומר ,לפי התשובות לשאלו המניעי להתנדבות נית לדעת ,ברמת וודאות
סבירה ,הא המתנדב "טהור" או לא.
במבח  tלמדגמי בלתיתלויי נמצאו מספר הבדלי מובהקי :המתנדבי ב"מחויבות
אישית" נתנו ציו נמו יותר להזדהות ע הנוער המוטב כמניע )ציו ממוצע  3.2מול  4.2בסול
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של  1נמו עד  6גבוה;  ;(p= 0.25 ,t(69)= 2.4והמתנדבי ב"מחויבות אישית" מתנדבי פחות
שעות בשבוע מעמיתיה )ממוצע  2.9מול .(p= 0.015, t(63) = 2.5 ;4.8
מש זמ ההתנדבות ותדירות הגעה
לוח מס'  :12תדירות שעות ההתנדבות והנוכחות במרכז בקרב בני הנוער המתנדבי
מספר שעות

בערי הקטנות כלל המתנדבי

בערי הגדולות

ההתנדבות בשבוע
 1עד 2.5

8%

38%

20%

 3עד 4

56%

28%

45%

 5ומעלה

36%

34%

35%

שיעור המוכני להתנדב שעות רבות יותר
67%

אני מוכ להתנדב יותר שעות 82%

75%

תדירות נוכחות במרכז
יותר מפע בשבוע
פע בשבוע

37.5%
40%

55%
21%

45%
32%

פע בשבועיי

0%

10%

4%

משתנה

22.5%

14%

19%

הא יכול לחול שינוי בתדירות?
כ ,אגיע יותר
כ ,אגיע פחות

49%
26%

26%
33%

39%
29%

לא

25%

41%

32%

_______________________________________________________________
בני הנוער המתנדבי בערי גדולות  ; n = 39בני הנוער המתנדבי בערי קטנות n = 28

מלוח מס'  12נית לראות כי בערי הקטנות תופעת המתנדבי למש זמ קצר )פחות
משעתיי בשבוע( שכיחה הרבה יותר מבערי הגדולות ) 38%מול  8%בהתאמה( .רוב המתנדבי
בערי הגדולות ) (56%תורמי  43שעות מזמנ למרכז "הפו על הפו" ,לעומת  28%בלבד
שפועלי כ בערי הקטנות .מעניי לראות כי בשני סוגי המרכזי שיעור דומה של 35%
מתנדבי חמש שעות בשבוע ומעלה )ויש א המתנדבי עשר שעות בשבוע( .שלושתרבעי
מהמשיבי ציינו כי ה מוכני להתנדב שעות רבות יותר א יתבקשו ,דבר שיכול להצביע על
מוטיבציה גבוהה ומחויבות לארגו.
נמצא מתא מובהק )פירסו( בי כמות השעות אות תור המתנדב למידת שביעות
הרצו שלו מההתנדבות ) .(rp= 0.442, p< 0.01כלומר ,ככל שהמתנדבי תורמי שעות רבות
יותר במרכז ,כ ה מרוצי יותר מההתנדבות ,או ,מאיד ,ככל ששביעות הרצו עולה ,הנכונות
להעניק שעות התנדבות עולה 35% .בקרב מתנדבי התורמי ארבע שעות ויותר ציינו כי
ההתנדבות היא מהדברי החשובי בחייה מול  7%בקרב האחרי .המתנדבי התורמי
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לפחות ארבע שעות בשבוע חשו כי התנדבות תורמת באופ משמעותי יותר למוטבי) .השפעות
נוספות של משתנה זה מפורטות בדו"ח המלא(.
הצטרפות ביחידי או ע חבר/י – מנתוני השאלו עולה כי למעלה מ– 70%מהמתנדבי הגיעו
להתנדב בצוותא ע חבריה כקבוצה לעומת  18%בלבד בקרב המתנדבי הבוגרי .בקרב בני
הנוער המתנדבי ב"מחויבות אישית" שיעור זה מגיע ל 87%לעומת רק  59%בקרב בני הנוער
המתנדבי ה"טהורי" ,דבר המוסבר במעורבות של המסגרת החינוכית בה ה לומדי
בהפניית לפעילות.
מאפיי נוס 52% :מהמתנדבי שהצטרפו לבד ציינו כי הצטרפו מאחר וקיבלו במרכז
שירות בעבר ,כ שה הגיעו לאחר היכרות קודמת ע המרכז .המתנדבי שהצטרפו לבד
מתנדבי שעות רבות יותר מהמתנדבי שהצטרפו ע חברי )ממוצע  5.2מול  .(4עוד נמצא כי
המתנדבי שהצטרפו לבד ייחסו חשיבות גדולה יותר לתגמולי .כלומר ,אמנ רק שליש מבני
הנוער המתנדבי הצטרפו להתנדבות לבד ,אבל נראה כי דווקא אלה ה מתנדבי מחויבי יותר.
סוגיות הנוגעות להתנדבות בני נוער
הנוער המתנדב כצרכ שירות – חלק מבני הנוער המתנדבי ,כמו בני נוער אחרי שנכנסי
למרכזי "הפו על הפו" ,מגיעי מתו הרצו לקבל ייעו וסיוע .אמנ המטרה המרכזית
המוצהרת בשלה ה מגיעי למרכז היא הפעילות ההתנדבותית ,אול ,תחת אצטלה זו ,יכולי
ה לפנות לעובדי או למתנדבי הבוגרי ולזכות בייעו ,תו התנערות מסטיגמה שה חוששי
שתדבק בה :של "נוער במצוקה" .במוב מסוי ,ההתנדבות משמשת לה כ"סיפור כיסוי" ,כ
שברגע המתאי עבור ה יכולי לקבל את הייעו הנחו לה ,הקשור לעניינ האישי:
אני רואה את הנוער ]המתנדב[ כמו פופקור ,ה מתבשלי וכל אחד בזמנו בא אלי' :אני
יכול לדבר את רגע?' )עובדת(.
ישנ עובדי הרואי את התנדבות הנוער אפילו כסוג של שירות ,הנית ,באופ מודע,
לאות בני הנוער המתנדבי ,ובעצ מאפשר למרכז להגיש סיוע לנוער ,שיתכ ולא נית היה
להגיע אליו בדר אחרת .לדוגמא:
מתנדבי הנוער באי לכא כי התנדבות היא שיטה התערבותית מסוימת ,שיטה
טיפולית מסוימת ,שיטת תמיכה מסוימת ,עבור נוער ברמת סיכו כזאת או אחרת ,ולכ
ה כא בשביל לקבל שירות )עובדת(.
מהשאלוני עולה כי כ 60%מבני הנוער המתנדבי ציינו כי ה מתייעצי ע
המתנדבי הבוגרי על נושאי שאינ קשורי להתנדבות )השיעור בערי קטנות מגיע עד ל
 .(70%מחצית מהמשיבי לשאלוני ציינו כי "פתרו בעיות שמדאיגות אותי" הוא תגמול אותו
ה מקבלי מההתנדבות לפחות במידה מסוימת )ציו ממוצע  3.6בסול הנע מ 1נמו ל 6גבוה(.
הסיוע שמקבלי בני הנוער המתנדבי עונה על צרכי מגווני שלה ,ולעתי הוא נוגע בסוגיות
שאולי לא היו עולות בהקשר אחר ,ג לא בייעו אישי .דווקא המסגרת המיוחדת של ההתנדבות
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מאפשרת לבני הנוער לזכות בסיוע המגוו באופ שלא היו מקבלי בדר אחרת .העידה נערה
מתנדבת:
מה המקו תור לי? ) (...ויש דברי שאני אפילו לא באה לחברות שלי ,פשוט דברי
שאני חושבת עליה לבד .ובהפו על הפו כאילו אנחנו ,נגיד ,יושבי מדברי על משהו,
ותו כדי שאנחנו מדברי אנשי אומרי דעות שלה ,ומתו זה אני כאילו מבינה
דברי אחרי ,מקבלת חוות דעת שניה ,בלי שאפילו אני מספרת משהו ,ואז יש לי
אפשרות להגיד חוות דעת שלי ולראות אי אנשי מגיבי לזה )נערה מתנדבת(.
בבחינת המתאמי נמצאו הבדלי מובהקי סטטיסטית )במבח  tלמדגמי בלתי
תלויי( המייחדי את שאלוני בני הנוער המתנדבי ,שדיווחו כי ה מתייעצי ע המתנדבי
המבוגרי :בני נוער מתנדבי אלה חשי הזדהות גדולה יותר ע מרכז "הפו על הפו" ) = )t(34
 (p=0.004 ,3.11וע על ) ( p=0.024 ,t(35)=2.35מאשר חבריה שאינ מתייעצי .בני נוער
מתנדבי אלה מייחסי להתנדבות חשיבות גדולה יותר מחבריה ) ,(p=0.051, t(33)= 2.02ה
חשי

שה

ממלאי

תפקיד

משמעותי

יותר

במרכז

"הפו

על

הפו"

) (p=0.012 ,t(35)=2.66ומוכני להתנדב בעתיד שעות רבות יותר ). ( p=0.031 ,t(61)=2.20
כ ,נראה כי להיוועצות ע המתנדבי המבוגרי חשיבות רבה בעיני בני הנוער
המתנדבי .נמצא קשר ברור בי חוויית ההתנדבות של בני הנוער המתנדבי לבי חווית
כצרכני של השירות .נראה כי חוויית צרכ השירות ,לפי דיווחי בני הנוער המתנדבי עצמ,
משפרת את הקשר שלה למרכז ואת תיפקוד כמספקי שירות .כלומר צריכת השירות מניעה את
בני הנוער המתנדבי לתת שירות ולהתחבר למרכז.
לעתי בני הנוער המתנדבי ה יותר צרכני שירות מאשר מתנדבי ,ובכ מעוררי
תרעומת אצל חלק מאנשי הצוות והמתנדבי הבוגרי .התרעומת עולה במקרי בה בני הנוער
המתנדבי אינ מגישי סיוע כמצופה ממתנדבי ,ודווקא תובעי תשומת לב של המבוגרי,
ובכ גוזלי משאבי שאמורי להיות מופני למוטבי .לדוגמא:
אי סו תלונות הגיעו אלי שבעצ הצוות של המבוגרי אמרו 'די ,קחו את מתנדבי הנוער
מפה' .ה שרצו פה יומ ) ,(...ה כא ממילא ,רק שעכשיו ה היו ב titleשל מתנדבי
נוער (...) .החלטנו שאנחנו מוציאי אות מהימי של ה"הפו" ,אי לה יותר יו של
התנדבות כי ממילא ה מגיעי ) (...בגלל שה במקו טיפולי ) .(...ה ממש לא במצב
שה יכולי לעשות אינטראקציה ע נוער אחר (...) .זאת אומרת ,ה היו מי תיק
)עובדת(.
אמנ כפי שצוי ,מרבית אנשי הצוות והמתנדבי מביני ,שבעבור חלק מהנוער,
ההתנדבות מהווה כרטיס כניסה למרכז לש קבלת השירות ,אול ההטעיה שבכותר עלולה
להפריע .הציפייה היא שמתנדב יהווה דוגמא ,וא בני הנוער המתנדבי אינ עומדי בציפייה זו
עולה חשש שה עלולי להוות דווקא דוגמא שלילית ,וזאת באות המקרי בה ה מפגיני
התנהגויות הפוגעות במרכז .יש לציי שאנו מציגי כרגע דעת מיעוט ,אול ,לאור ייחודה ,מצאנו
לנכו להביאה כא במלואה:
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זה קצת בעייתי ע הנוער המתנדב ,כי יש כאלו שבעצמ יש לה בעיות ,שבעצמ ה
צריכי יעו וזה קצת בעייתי כי ) (...ג מתנדב נוער צרי להוות איזושהי דוגמא לשאר,
לשאר הנוער שמגיע לפה .זה קצת בעייתי שהוא בעצמו עושה קצת בעיות )מתנדבת
בוגרת(.
מניעי להתנדבות של בני הנוער
לוח מס'  :13מניעי להתנדבות בקרב בני הנוער המתנדבי

זה עושה לי טוב להתנדב

ציו ממוצע
בסול של 1
נמו עד  6גבוה
4.78

86%

זה יעזור לי בעתיד

4.11

70%

קל לי להזדהות ע הנוער במרכז

4.01

69%

רציתי לפגוש עוד אנשי

3.76

63%

קיבלתי חינו להתנדבות

3.19

46%

זו מצווה להתנדב

3.00

42%

קיבלתי שירותי במרכז ,ורציתי להישאר ולעזור לאחרי

2.77

34%

יש לי הרבה זמ פנוי

2.55

24%

אמרו לי להתנדב בבית הספר

2.15

21%

לא היה לי משהו יותר טוב לעשות ע הזמ שלי

2.05

20%

מניעי להתנדבות

שיעור המסכימי
)ציו  5 ,4ו(6

____________________________________________________________________
בני הנוער המתנדבי בערי גדולות  ; n = 40בני הנוער המתנדבי בערי קטנות n =31

בחינת המניעי המוצהרי של בני הנוער המתנדבי ,כפי שעלו בשאלוני ,מראה כי בני
הנוער נטו יותר להצהיר על מניעי אגואיסטיי )מכווני עצמי( כסיבה להתנדבות .מרבית
) (86%התייחסו אל המניע "זה עושה לי טוב להתנדב" )ציו ממוצע  ,(4.78והמניע הבא
אחריו ברמת החשיבות "זה יעזור לי בעתיד" ) 70%הסכמה(" .רציתי לפגוש עוד אנשי" הוא מניע
חברתי שכיח בקרב קבוצה זו ) 63%הסכמה( והוא חזר לאור כל הראיונות והשאלוני כמניע
וכתגמול מההתנדבות .המניע "קל לי להזדהות ע הנוער במרכז" ) (69%מעניי במיוחד .עולה
ממנו כי בני הנוער המתנדבי אינ מונעי רק מצרכי אישיי אלא ג ציינו כי ה מונעי
מהצור לתרו לנוער שקל להזדהות איתו .היכולת של בני הנוער המתנדבי להזדהות ע
המוטבי מהווה א את אחד מיתרונות התרומה הפעילה שלה כספקי שירות .כ תיארה זאת
נערה מתנדבת:
הגעתי דווקא לפה מכל המקומות האחרי .מש אותי שזה בני נוער ,זה אנשי כמוני ,אני
יותר מתחברת לעניי ,יותר מבינה ויותר קל לי להתנדב במקו של נוער מאשר במקו של
זקני .בגלל שאני יותר יכולה לעזור ,אני מרגישה שאני יותר מתחברת אליה )נערה
מתנדבת(.
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נמצאו הבדלי מענייני בי מניעי להתנדבות של בני נוער לבי אלה של המתנדבי
המבוגרי .כמו כ נמצאו הבדלי משמעותיי בי מתנדבי בני נוער בעיר גדולה לבי אלה
מעיר קטנה .הבדלי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
שמירת סודיות – אחת הסוגיות הקשורות לשיתו נוער מתנדב בייעו הנית במרכז לעמיתיה
היא שאלת הסודיות .נוער מתנדב איננו קרוב רק בגילו לנוער המוטב במרכזי ,אלא לעיתי
מדובר בחברי ללימודי ,לשכונה ,ל"חבר'ה" .לכ לא נית לחשו בפני בני הנוער המתנדבי
סוגיות פרטיות של מוטבי שעלו בייעו .בשל כ ,בני הנוער המתנדבי משתתפי רק בחלק
הראשו של ישיבות סיכו היו ,שבו דני העובדי והמתנדבי הפועלי באותו יו בנושאי
היו הרלבנטיי ,בבעיות שהועלו על ידי הנוער המוטב באותו היו וכיצד ה טופלו .בחלק השני
של הישיבות ,בו דני בבעיות ספציפיות של נערי ,בני הנוער המתנדבי אינ נוטלי חלק.
השתתפות חלקית זו בישיבות מעוררת ,מ הסת ,תרעומת בקרב בני הנוער המתנדבי .זאת,
מאחר ונוצרת אפליה לרעה בינ לבי המתנדבי הבוגרי:
היו כל מיני דיוני בנוגע לנוער שיושב בישיבות סיכו ,אבל רק עד שלב מסוי ) (...כי
מצד אחד ,אתה אומר לה את שותפי בחלק .מצד שני ,מה יותר מבחי מלהגיד עכשיו
את קמי והולכי? ישר זה מסמ את הגבול! יש פה משהו שהוא לא לזה ולא לזה ,זו
התחושה שלי )עובדת(.
סוגיה נוספת שעולה בהקשר זה נובעת מהתייחסות המרכז אל הנוער המתנדב ג כאל
נוער מוטב ,כפי שראינו בתתהפרק הנוער המתנדב כמוטב .התייחסות זו מחייבת את אנשי הצוות
בשכר לדווח על בעיות אישיות של נערי מתנדבי שהועלו בשיחות עמ .חלה על העובדי ג
חובת תיעוד ,בסיכו היו ,על מצב וההתקדמות בעבודה ע בני הנוער המתנדבי ,כפי
שעליה לדווח על עבודת ע בני הנוער המוטבי ולתעד אותה .בתיאור מקרה באחד המרכזי
נמצא כי בשל חובות דיווח ותיעוד אלו ,היו בנינוער מתנדבי שטענו כי אינ מוכני יותר לדבר
על נושאי אישיי שלה ולהיווע באנשי הצוות .לטענת ,ה אינ רוצי שנושאי אישיי
שלה יהיו נחלת עמיתיה לעבודה במרכז .בנוס ,טענו אות בני הנוער המתנדבי ,כי במהל
תקופת ההתנדבות שלה במרכז עובדי ומתנדבי בוגרי מתחלפי ,כ שסודותיה הופכי
לנחלת הכלל.
הנוער המתנדב כמספק שירות – המטרה המוצהרת בשמה בני הנוער המתנדבי מגיעי למרכז
היא מת שירות .זוהי ג המטרה לשמה מגויסי מתנדבי אלו .מ האמור לעיל ,עולה השאלה:
הא נוער מתנדב תור למרכזי ומהי תרומתו? מהחומר שנאס עולה התמונה כי אכ בני הנוער
המתנדבי מהווי משאב ייחודי ,אשר המרכזי השוני משכילי ,כל אחד בדרכו ,לעשות בו
שימוש .בסעי זה נפרט את מגוו התפקידי והתרומות למרכז של הנוער המתנדב.
בטר נציג את מגוו התפקידי ,נציי שבמהל הראיונות שנגעו להתנדבות הנוער,
נתקלנו בקושי מסוי של אנשי צוות ,מתנדבי בוגרי וג של נוער מתנדב עצמ ,להגדיר את
מהות תפקיד ,וזאת על א שהנוער המתנדב מבצעי מגוו רחב למדי של תפקידי ותרומת
למרכזי בולטת .ניכר היה כי קיימת עמימות תפקידית ) (role ambiguityמסוימת לגבי התנדבות
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הנוער ועמימות בכלל באשר למה מצופה מה במרכז .הא זוהי עמימות מכוונת דווקא לנוער
המתנדב? כפי שנראה בפרק העוסק בארגו ,לאו דווקא .נראה כי העמימות בה נתקלנו היא שלב
בתהלי של הפנמת תורת העבודה ע המתנדבי .כפי שכבר הצענו לעיל ,אי עדיי תורת
התנדבות מוגדרת במרכזי ,על א שישנ מוסכמות מסוימות .היות וכ ,הגדרת התפקיד של
הנוער המתנדב כנראה טר זכתה לגיבוש המלא .טענה בפנינו עובדת:
אני חושבת שהקושי המרכזי הוא העמימות ,כי אנחנו עובדי בארגו כזה שעמימות זה
הדבר העיקרי פה ,ולמבוגרי קצת קל לקבל את זה ,לנוער ]בני הנוער המתנדבי[ צרי
דברי מאוד מוגדרי ,מאוד ברורי והרבה פעמי ה קולטי את העמימות הזאת ,או
אני מעבירה לה את העמימות הזאת ,כי בארגו זה הרבה יותר קשה לה לקחת נשימה
ארוכה ולסחוב את זה )עובדת(.
הממצאי הכמותיי מחזקי את קיומה של עמימות בקרב חלק מבני הנוער המתנדבי,
במיוחד בערי הגדולות 28.5% .מהנדגמי הסכימו )לפחות במידה מסוימת( ע המשפט "לא
ברור לי בדיוק מה עלי לעשות" )ציו ממוצע  ,2.6בסול של  1נמו עד  6גבוה( .השיעור בערי
הגדולות ) (40%גדול באופ משמעותי מהשיעור בערי הקטנות ).(13.3%
בחינת ההבדלי בי השאלוני של בני הנוער המתנדבי המדווחי כי לא ברור לה מה עליה
לעשות לבי חבריה המדווחי כי ברור לה מה עליה לעשות ,הראתה הבדלי רבי שנמצאו
מובהקי במבח  tלמדגמי בלתיתלויי .נמצא כי העמימות התפקידית קשורה לחוסר שביעות
רצו ,ועל המחויבות ההתנדבותית שלה .הבדלי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
תרומתו של הנוער המתנדב למרכזי "הפו על הפו"
התרומה הפעילה ) – (Doingהתרומה הפעילה של הנוער המתנדב במרכזי ,מתבטאת בקשת
רחבה למדי של תפקידי ,כולל תפקידי שאחרי אינ יכולי להתפנות אליה .ברגע שבני
הנוער המתנדבי ממלאי תפקידי אלו ,נית לשחרר משאבי כוח אד ולהתמקד במת ייעו
לנוער או בניהול המרכז .יתרה מכ ,בחלק מהפעילויות יש לבני הנוער המתנדבי ,מעצ היות
בני נוער ,יתרו יחסי על מתנדבי בוגרי .נית לראות שני סוגי תפקידי עיקריי שממלאי בני
הנוער המתנדבי :כאלו שכרוכי במפגש ע הנוער מוטב השירות ,כלומר העוסקי בשירות
ישיר ,וכאלו בה אי מפגש ע צרכני השירות ,אלא מתבצע סיוע לתפקוד המרכז ושירות עקי.
לעתי בני הנוער המתנדבי בוחרי למלא רק סוג אחד של תפקידי ,אול לרוב ה עוסקי
בשניה:
אני מתנדבת נוער ,זאת אומרת אני מקבלת את הנערי שבאי :להראות לה את
המקו ,וא ה רוצי כאילו לדבר וא לא ,אז ה מדברי ע המבוגרי .וחו מזה
כאילו ג לדאוג למקו ,כאילו א יוצא אז לשטו כלי או כל מיני דברי כאלה ,לסדר
את הקלסרי שלנו )נערה מתנדבת(.
סוג התפקידי הראשו בו מתקיי מפגש ע מוטבי השירות כולל ,בראש וראשונה ,את
עבודת היישוג ) ,(out-reachבמסגרתה נער מתנדב יוצא יחד ע מתנדב מבוגר או עובד שכיר
57

לפגוש בני נוער ולהזמינ למרכז .ברור שקרבת הגיל ,ולרוב ג קרבה תרבותית ,מהווה יתרו
בהתגברות על חשדנות ראשונית ,ולכ היא מסייעת להתחלת קשר כלשהו ע המרכז .בהמש
לכ ,כאשר נער חדש נכנס למרכז ,הוא אמור להשתת במעי שיחת היכרות )אוריינטציה( ע
המרכז .ג מפגש ראשוני כזה נער פעמי רבות ע נוער מתנדב .במהל ההיכרות מוצע לחדשי
למלא שאלוקלט ) (intakeראשוני ,והנוער המתנדב מסייעי בכ.
בהיות במרכז "הפו על הפו" ,בני הנוער המתנדבי מוצאי עצמ משוחחי ע
מוטבי השירות מעבר לשיחת ההיכרות הראשונה .אי מדובר על שיחות של התערבות וטיפול,
אול יש יתרו לעתי לשיחה בלתימחייבת ע נער מתנדב ,שהוא ב גיל של המוטבי
המתלבטי בנושא מסוי .בשיחה כזו המתנדבי יכולי להביא מניסיונ ,הדומה לניסיו של
המוטבי ,ודווקא הקרבה וההזדהות יכולות להוות סיוע ראשוני .מוב שאי זה תחלי לשיחה
מעמיקה יותר ע מתנדב בוגר או איש צוות ,אלא תוספת המביאה לידי ביטוי את הגיל הצעיר של
הנוער המתנדב כיתרו ,ומשנוצרה שיחה כזו ,יכולי אנשי צוות בוגרי להתערב .בכ מתקיי
שיתו פעולה הנהנה מיתרונות התנדבות הנוער במרכז בו ישנ ג מתנדבי ועובדי מבוגרי
יותר התורמי מידע וניסיונ העדי .תיארה זאת נערה מתנדבת:
זה שיחה ואני מדברת אית ואני לא חושבת על כאילו ...לפעמי אני אפילו לא חושבת על
מה להגיד ,ואני אומרת .אני לא אומרת דברי שיכולי לפגוע בה ,אני פשוט אומרת
חוות דעת שלי (...) .אני כאילו אני חושבת על מקרי דומי .אני מנסה להזדהות אית
קצת .א אי לי שו דבר דומה לזה ,אז אני מביאה חברות שלי בתור דוגמא )נערה
מתנדבת(.
ג מתשובותיה של מוטבי ההתנדבות ,כפי שעלו בשאלוני שחולקו לה ,נית לראות
את היתרונות הייחודי של התנדבות הנוער .בלוח מס'  14נית לראות כי כשלושתרבעי
מהמוטבי שהשיבו לשאלו ציינו כי "יותר קל להרגיש קירבה לבני הנוער המתנדבי כי ה בני
נוער כמונו" .בתצפיות ובראיונות עלה כי בחלק מהמקרי )בערי הגדולות כמו בקטנות( ,בני
הנוער המתנדבי מהווי גור משיכה לבני נוער הניגשי אליה בשל היכרות קודמת .הממצא
המרכזי מראה כי כ 85%מהמוטבי ציינו כי בני הנוער המתנדבי מראי לה שאפשר להתנדב;
תרומה חשובה זו של מת מודל לחיקוי של התנדבות תידו בתתהפרק הבא .בנוס ,ממצאי אותו
השאלו לא הראו איאמו של מוטבי השירות במתנדבי בני גיל .מרבית בני הנוער לא הסכימו
ע הפריט "בני נוער מתנדבי ה צעירי מדי ובכלל לא יכולי לעזור"

) 76.5%לא הסכימו

ע הקביעה הזו( 64.6% .מהמשיבי לא הסכימו ע המשפט "לא קל לבטוח במתנדבי שה בני
נוער" .מכא שנית להניח כי בני הנוער המתנדבי אכ יוצרי תחושה של קרבה וגיל הצעיר
אינו מהווה מכשול לכ.
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לוח מס'  :14התייחסות מוטבי השירות אל הנוער המתנדב ,כפי שעלתה מהשאלוני
התייחסות אל הנוער המתנדב

ציו ממוצע בסול שיעור המסכימי )ציוני
של  1נמו עד  6גבוה  5 ,4ו(6

בני נוער מתנדבי מראי לנו שג אנחנו יכולי להתנדב
למדתי מבני הנוער המתנדבי כא שאפשר להתנדב

4.57
4.02

83.5%
67%

יותר קל להרגיש קירבה לבני הנוער המתנדבי

4.1

72%

מאד הושפעתי מבני הנוער המתנדבי כא

3.47

51%

לא קל לבטוח במתנדבי שה בני נוער

3.00

34.5%

בני נוער מתנדבי ה צעירי מדי ולא יכולי לעזור

2.62

23.5%

____________________________________________________________________
בקרב המוטבי בערי גדולות  ; n = 119בקרב המוטבי בערי קטנות n = 46

תפקידי נוספי ,הכוללי פעילות מול המוטבי שתוארו כאופייניי לבני הנוער
המתנדבי ,ה סיוע במציאת מידע מסוי באוגדני המידע אשר במרכז ,השתתפות בדיוני
קבוצתיי הנערכי תדירות במרכז ,וג פרסו המרכז בקרב בני הנוער בעיר .הנוער המתנדב
משוחחי ע חבריה בבית הספר או בשכונת המגורי על המרכז ,מספרי לה על המתרחש
בו ,ומזמיני את החברי להצטר ג כ.
הסוג השני של פעילות הנוער המתנדב הוא סיוע בניהול ובארגו המרכז .הכוונה היא
לקשת רחבה של תפקידי בה בני הנוער המתנדבי מבצעי שירותי עבור המרכז עצמו ,שרק
בעקיפי מגיעי אל הנוער מוטב השירות .לדוגמא ,נערה מתנדבת שלקחה על עצמה לסדר את
ספריית המידע אשר במרכז; בני נוער מתנדבי שמתקני את מחשב המרכז; אחרי שמסייעי
בעבודות תחזוקה ,כגו קידוח וקישוט המרכז; אחרי המסייעי בהגשת שתייה וסידור המרכז
בסו יו עבודה .ההשתתפות בעבודות האחזקה של המרכז מסייעת לבני הנוער המתנדבי
להרגיש שה מביאי תועלת ג כאשר אי פעילות רבה במרכז בגלל היעדר מוטבי ,וג ,כאמור,
מאפשרת לעובדי המרכז לתעל התנהגויות של נוער הזקוק לסיוע לאפיק חיובי "הפותח" אותו
לקבל ג ייעו.
התרומה הבלתיאמצעית ) – (Beingבני הנוער המתנדבי ,נמצאי במרכזי באופ תדיר.
נוכחות מאשרת לבני הנוער ,מוטבי השירות ,כי המרכזי ה מקו עבור נוער שמכבד את הנוער
ודעותיו .האווירה השלטת במרכזי היא של מקו עבור נוער ,מקו צעיר ,מקו שנית לבטוח
בו .כ ,התרומה הבלתיאמצעית באה לידי ביטוי בעיקר בהשריית אווירה מיוחדת זו בתו
מרכזי .מעצ היות פועלי במרכז ,בני הנוער המתנדבי ה לרוב קרובי יותר ברוח
למוטבי השירות ובכ מקילי על קליטת במרכז .לדעת אנשי צוות רבי ,בני הנוער המתנדבי
ה תמצית האווירה הייחודית של המרכזי ,המבחינה בינ לבי שירותי ממוסדי יותר:
התפקידי של הנוער ,בגדול זה פשוט לעשות את המקו ,המקו הוא הנוער ,זה מקו
שלה ,זה מקו בשביל .בני הנוער בעצ מרככי את החוויה של כניסה של נער חדש
למקו .ברגע שנער חדש נכנס לפה ורואה שיושבי פה חבר'ה כמוהו שיושבי ומדברי
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על נושאי שמענייני נוער ,הרבה יותר נוח להיכנס למקו כזה מאשר לאיזה שהוא
משרד שמפוצ בעובדות סוציאליות מבוגרות שבתחושה של הנוער פחות יבינו אות
)עובדת(.
הימצאות של הנוער המתנדב במרכז ,מסייעת ג למיקוד של המרכז ,שכ ה הגור
שמזכיר שוב ושוב את הצור להתמקד בנוער ,לחשוב כמוה ולפעול באופ המתאי ביותר
לצורכיה של בני הנוער .א בשירותי ממסדיי יותר השירות מושפע מצרכי ארגוניי ונטיות
ביורוקרטיות של הארגו ,הרי שכא הימצאות של בני הנוער המתנדבי במרכזי מונעת זאת,
לאור השפעת המתמדת על אופי השירות .בכ בני הנוער המתנדבי מעלי את הנגישות
הארגונית של המרכזי ,כלומר ,ה מעלי את יכולת של המרכזי לצמצ מכשולי ארגוניי
בפני מוטבי פוטנציאליי.
נקודה נוספת היא הדגמת התפקיד הסבילה של הנוער המתנדב .בהיות במרכזי
ופועלי באופ פרוחברתי ,בני הנוער המתנדבי מהווי מודל חיובי ללמידה עבור מוטבי
המגיעי למרכזי .הלמידה יכולה לכלול מגוו של אפשרויות ,החל מהתנהגות מסתגלת במרכז,
שמכבדת את המקו ,ועד להצטרפות מוטבי לשורות הנוער המתנדב .הימצאות של בני הנוער
המתנדבי במרכזי מאפשרת לנוער המוטב להיחש למגוו התנהגויות פרוחברתיות של נוער
הקרוב יחסית אליה .מכא ,שעצ הימצאות של נערי מתנדבי חושפת את המוטבי
לאפשרויות מגוונות של למידה בלתיאמצעית.
בני הנוער המתנדבי ,מהיות בני נוער המתרועעי ע בני גיל ,מהווי גור משיכה
למרכז ,ג כאשר אינ מבצעי יישוג פעיל .נמצא שבני נוער ,שחבריה מתנדבי במרכזי,
הגיעו בעקבות החברי למרכזי השוני וזכו לקבל את שירותיה .כאמור ,לעתי בני נוער
שהגיעו למרכזי א בקשו להתנדב ,וזאת בעקבות הדוגמא של חבריה.
כמו כ ,ב"עצ האמירה שנוער יכול להתנדב" )כפי שהתבטאה אחת העובדות במרכזי(,
ה תורמי תרומה משמעותית לפעילות המרכז .מתברר ,מניתוח שאלוני שניתנו למדג בקרב
מוטבי השירות ,שהשפעת א חזקה למדי .כפי שציינו 83% ,מהמוטבי הסכימו ע המשפט
"בני נוער מתנדבי מראי לנו שג אנחנו יכולי להתנדב" )בסול מ 1נמו עד  6גבוה ,זכה
ההיגד לציו הממוצע הגבוה ביותר ,4.57 ,מבי יתר ההיגדי(.
על א האמור לעיל על הפוטנציאל החיובי בהתנדבות נוער כמדגימת תפקיד ,עלינו לזכור,
שהדגמת התפקיד יכולה להיות ג בכיוו שלילי ,וזאת כאשר הנוער המתנדב אינ מציגי
התנהגות פרוחברתית ,אלא דווקא התנהגות פוגעת .במקרי כאלו השפעת הבלתיאמצעית של
הנוער המתנדב חמורה יותר משל בני נוער אחרי המפגיני אות ההתנהגויות ,וזאת לאור
מעמד המיוחד וההילה הנקשרת להתנדבות.
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לוח מס'  :15תחושת בני הנוער המתנדבי על השפעת ההתנדבות על סביבת
ערי
גדולות
40%

ההשפעה על הסביבה
חלק מה הביעו רצו להתנדב

העלה את המודעות שלה לנושא הנוער במצבי 22.5%

ערי
קטנות
13%

כלל
המתנדבי
28.5%

17%

20%

סיכו
חלק מה החליטו לתרו כס/ציוד לארגוני 20%

7%

14.5%

דומי
חלק מה התחילו לפעול כמתנדבי

17.5%

10%

14%

לא הושפעו כלל

20%

56.5%

35%

____________________________________________________________________
בני הנוער המתנדבי בערי גדולות  ; n = 40בני הנוער המתנדבי בערי קטנות n = 30

בשאלו נשאלו בני הנוער המתנדבי עצמ על אודות ההשפעה של התנדבות על
הסביבה המיידית שלה כפי שה חווי אותה .בערי הגדולות  40%מהמתנדבי ציינו כי חלק
מחבריה הביעו רצו להתנדב ,ו 17.5%ציינו כי חלק מהחברי הצטרפו להתנדבות .לעומת ,רק
 13%מבני הנוער המתנדבי בערי הקטנות דיווחו כי חבריה הביעו רצו להתנדב .רק 20%
מבני הנוער המתנדבי בערי הגדולות ציינו כי להתנדבות לא הייתה כל השפעה על הסביבה.
לעומת זאת ,למעלה ממחצית מהמשיבי בערי הקטנות סברו כ .הנתוני מפתיעי מאחר
ודווקא בערי הקטנות ,בה הקהילה קטנה והדוקה יותר ,היינו מצפי להשפעה משמעותית
יותר .ייתכ והסיבה נעוצה בעובדה כי המרכזי בערי קטנות ה צעירי יותר ,ולכ טר
הוטמעה בה התפיסה של ההתנדבות כפעילות קהילתית .ייתכ ודווקא בקהילה קטנה קשה יותר
לגרו לשינוי.
ניהול נוער מתנדב
יחסי ע הממונה – עמימות תפקידית כרוכה ג בהבנה הברורה מיהו הממונה על נושא
התפקיד .שאלנו את בני הנוער מי הממונה עליה .נמצא כי ניהול בני הנוער המתנדבי נעשה על
ידי גורמי שוני .אמנ ,כשנישליש מבני הנוער המתנדבי דיווחו כי רכז הנוער המתנדב ממונה
עליה ,אול בבחינת ההבדלי בי סוגי המרכזי עולה תמונה מעט שונה .בערי הגדולות אכ
מרבית ) ( 85%מבני הנוער המתנדבי דיווחו כי רכז הנוער המתנדב הוא הממונה עליה .לעומת
זאת ,בערי הקטנות המצב מורכב יותר ורבי מה דיווחו כי הממונה עליה הוא רכז
ההתנדבות של המרכז או מנהל המרכז עצמו .בערי הקטנות יש פחות נושאי תפקיד ,ולעיתי
אכ ריכוז ההתנדבות של בני הנוער נתו בידי נושא תפקיד נוס .מעבר לכ ,בערי הקטנות יש
היררכיה פחות מורכבת ויתכ כי בני הנוער חשי קרבה לבעלי תפקיד אחרי ,דוגמת המנהל/ת,
אות בני הנוער המתנדבי בערי הגדולות מכירי פחות .יש לציי ש– 11%מבני הנוער
המתנדבי אינ יודעי מיהו הממונה עליה ,דבר המחדד את האמירה בנוגע לעמימות התפקיד
הקיימת במרכזי ,בעיקר באשר לבני נוער מתנדבי.
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מהשאלוני שחולקו לבני הנוער המתנדבי נמצאו מספר הבדלי מובהקי מענייני בי
מתנדבי המנוהלי ע"י רכז הנוער המתנדב ,לחבריה שדיווחו כי אינ מנוהלי על ידי רכז
הנוער המתנדב בנוגע למשתני :אכזבה מהתפקיד ,מחיר ההתנדבות ,ושביעות רצו .הבדלי אלה
מפורטי בדו"ח המלא.
באותו שאלו נשאלו בני הנוער המתנדבי כיצד ה הגדירו את הממונה עליה .כמעט כל
בני הנוער המתנדבי ) (96%תיארו את הממונה עליה כ'ידיד' או כ'חבר' .זהו נתו מרשי מאוד,
שמראה כי היחסי בי המתנדבי בני הנוער לבי הצוות מושתתי על יחסי לא פורמליי עד
כדי חבריי .מעניי לראות כי רבע מבני הנוער המתנדבי רואי בממונה לא רק חבר כי א
מנהיג .המחשה לחשיבות שנותני בני הנוער המתנדבי ליחסי האישיי ע הממונה ניתנת
במקו נוס בשאלו הנוער המתנדב .בתתשאלו התגמולי מההתנדבות אחד משני התגמולי
המשמעותיי ביותר עבור המתנדבי היה "מערכת היחסי ע הממונה" ) 76%מהמשיבי
לשאלוני ציינו אותו כתגמול משמעותי עבור( .לסיכו ,לא ברור מיהו נושא התפקיד המתאי
ביותר לניהול בני הנוער המתנדבי וא יש צור לרכז מיוחד לה ,אול ברור כי לקשר זה
חשיבות רבה.
היחסי בי הנוער המתנדב למתנדבי הבוגרי ולצוות – במספר הקשרי שוני ראינו שבני
הנוער המתנדבי נמצאי במקו מיוחד במרכז .ראשית ,תפקיד אינו מוגדר דיו .שנית ,ה
נחשבי צרכני שירות ,סמויי או גלויי ,פוטנציאליי או בפועל ,ובה בעת ה מתנדבי.
שלישית ,תרומת הבלתיאמצעית ,שקשורה לעצ היות במרכז )ה (beingולא לפעילות
המסוימת בה ה משתתפי )ה ,(doingהיא שמקנה לה ייחוד וא יתרו לעתי על כלל אנשי
הצוות והמתנדבי הבוגרי .מקו מיוחד זה ,על העמימות שבו ,יכול להשפיע ג על מערכות
היחסי של הנוער המתנדב ע אנשי הצוות והמתנדבי הבוגרי.
אצל חלק ניכר מהצוות ומהמתנדבי הבוגרי קיימת הכרה בתרומה הייחודית של הנוער
המתנדב ,ודעת הרוב היא שהנוער המתנדב ,על א היות צרכני שירות סמויי או גלויי ,ה
בראש ובראשונה חלק מצוות המרכז ,וכ יש להתייחס אליה .לדוגמא:
קוד כל כי היא בסטטוס אחר כא ]מהמוטבי[ ,כאילו ע ]ש של נערה מתנדבת[ אני
מרגישה שאי את הגבולות האלה כמו ע הנערי ,של לא לתת לה טלפו ,לא ליצור
אית קשר מעבר למקו .אתה זה אחרת (...) .היא אמנ לא מתנדבת בוגרת ,אבל היא
חלק מהצוות ע כל ההשלכות .וזה מה שאנחנו מנסי לשדר לה :את חלק מהצוות ,את
אתנו ,זה לא שאת שונה כי את ילדה ,כי את בת ששעשרה ,את כמונו )מתנדבת בוגרת(.
על א האמור לעיל על תפיסת הנוער המתנדב כחלק אינטגרלי מהצוות ,הרי שנמצא
הבדל בינ לבי מתנדבי בוגרי מבחינת הסמכות במת השירות במרכז .התפיסה היא כי בצד
האמו המופג לעתי כלפי בני הנוער המתנדבי ,הרי שלאור גיל הצעיר ,הקרוב לגיל המוטבי,
יכולת להתערב ולסייע בייעו אינה כשל המתנדבי הבוגרי .לכ קיימת מודעות במרכזי
שבני הנוער המתנדבי אינ יועצי למוטבי ,וזו אחת מהגבלות התפקיד היותר מוגדרות
שלה ,בצד העמימות שצוינה לעיל .הנוער המתנדב יכולי לסייע באוריינטציה למרכז ,אול,
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כאשר השיחה היא שיחת ייעו ,ה אמורי להימנע ממנה ולא להשתת בה כלל .בר,
מהראיונות עולה כי לא כול הפנימו הגדרה זו .לעתי ,מתו דבקות בתפקיד ואולי מתו
תחושת ההתלהבות האופיינית לנוער והשאיפה לסמכות רבה יותר בתפקיד ,הצהירו נערי
מתנדבי על מוכנות ג לשיחות ייעו ע עמיתיה המוטבי .לדוגמא ,טענה בפנינו נערה
מתנדבת ,בתשובה לשאלה מה תעשה במקרה ואחד המוטבי יעלה בפניה נושא אישי שיכול
להיות "גדול" עליה ,כדוגמת הרצו להתאבד:
אני לא חושבת שזה גדול עלי .אני חושבת שאני יכולה לדבר איתו ואני יכולה להוריד אותו
מהנושא הזה (...) .אני לא מפחדת מנושאי כאלה )נערה מתנדבת(.
עמימות תפקידית – מספר מרואייני התייחסו בביקורת אל העמימות של הגדרת התפקיד או
העמימות בביצועי התפקיד של הנוער המתנדב ,וביקורת זו כוונה ה כלפי הארגו וה כלפי בני
הנוער המתנדבי עצמ .לדעת המחזיקי בדעה זו ,אופ הניהול של הנוער המתנדב ,שאינו מגדיר
לה תפקידי ברורי ,מעיד על חוסר מקצועיות מסוי .להתרשמותנו ,זוהי תגובה המעידה על
הצור בתורת התנדבות מוגדרת ועל חוסר נוחות לנוכח הגמישות הגדולה שכרוכה בהתנדבות
הנוער .גמישות זו מעמיסה על אנשי צוות מסוימי ,המהווי מיעוט מבי משתתפי המחקר,
שאינ יודעי את המצופה מה בניהול הנוער המתנדב או שאינ מצליחי לבצע זאת בהצלחה.
לתגובה זו שותפי ג חלק מהמתנדבי הבוגרי ,שצופי אל התנדבות הנוער בעי ביקורתית
במידה מסוימת ,יתכ מתו השוואה לאידיאל ההתנדבותי שעומד אל מול עיניה .לדעת אות
מתנדבי בוגרי ,הנוער המתנדב בעצ אינ עושי דבר במרכז ,למעט לשהות בו .אות
מתנדבי אינ ערי לתועלת שבשהייה של הנוער המתנדב במרכז ,ולצור של המרכז בהוויית
) (beingהנוער.
הכשרה – מהראיונות שנערכו ,עולה כי העמימות בהגדרת התפקיד של בני הנוער המתנדבי
מתחילה למעשה כבר ע הכשרת .נית לקבוע שבחלק מהמרכזי נושא ההכשרה עצמו הינו
עמו למדי ,אינו מוגדר ואינו תחו בפעילות ייחודית של הכשרה.
מהאמור לעיל ,כמו ג מראיונות נוספי ,עולה תמונה של גמישות רבה למדי בי
המרכזי בהגדרה של מהי הכשרה לנוער המתנדב ,מה תכניה וכיצד יש להעבירה .במרכזי
מסוימי ההכשרה מתבצעת תו כדי קליטת לתפקיד ,כלומר ,בני הנוער המתנדבי החדשי
מגיעי למרכז ובתהלי הדומה לחונכות אישית ,ע מתנדבי ותיקי ,ה מתחילי בעבודת.
ההכשרה הבסיסית היא החונכות ,ולאחריה ישנ השלמות בישיבות צוות .במרכזי אחרי
הוחלט על הכשרה מובנית ,אול רכזי הנוער המתנדב שהיו אמורי להעבירה לא קיבלו הכשרה
בעצמ כיצד לבצע את ההכשרה.
ממצאי השאלוני מראי כי כמעט כל בני הנוער המתנדבי דיווחו כי עברו לפחות
הכשרה אחת ) .(97%פגישה מוקדמת ע רכז ההתנדבות וסיבוב מוקד במרכז היוו את החלק
השכיח ביותר בהכשרות )כשנישליש מהמתנדבי דיווחו על כל אחת בנפרד( .נית להבחי כי,
בממוצע ,בני הנוער המתנדבי דיווחו על יותר משתי הכשרות שונות שקיבלו טר ההתנדבות
)ממוצע  .(2.35אול ,בעיר גדולה הממוצע גדול יותר מבעיר קטנה ) 2.65מול  1.9בהתא(.
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בבחינת ההשפעה של סוגי ההכשרות ,במבחני  tלמדגמי בלתיתלויי ,נמצא כי במיוחד
להכשרה קבוצתית היו מספר השפעות על משתני שוני הקשורי במחויבות של המתנדבי,
שביעות רצו ,קשיי )במיוחד רגשיי( ,ועל התחושה של המתנדבי הצעירי כי ההתנדבות עזרה
לה .קשרי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
בחירה בתפקיד –

במהל ההכשרה או בסופה ,משובצי בני הנוער המתנדבי לתפקידי.

שאלנו אות הא הייתה לה בחירה בתפקיד 46% :מהמתנדבי בעיר גדולה דיווחו כי לא
קיבלו כל בחירה בתפקיד לעומת רק  10%מהמתנדבי בעיר קטנה .לבחירה בתפקיד משמעות
בעיני המתנדבי ונמצא כי היא משפיעה על השעות שהמתנדב משקיע בהתנדבות .מתנדבי
שציינו כי לא הייתה לה בחירה מתנדבי בממוצע  3.5שעות לעומת ממוצע של  4.9אצל האחרי
)ההבדל נמצא מובהק במבח  tלמדגמי בלתיתלויי .(t(63) = 2.3, p=0.02 :בדומה למתנדבי
הבוגרי ,נראה כי ישנה חשיבות למת תחושת הבחירה לבני הנוער המתנדבי .לא מפתיע לראות
כי במרכזי בערי קטנות ישנה פניות גדולה יותר לייצר גיוו תפקידי ומרחב בחירה עבור בני
הנוער המתנדבי.
התגמולי החשובי לבני הנוער המתנדבי – בחינת התגמולי אליה מתייחסי בני הנוער
המתנדבי חשובה לניהול נכו ולשמירת ההנעה של המתנדבי לאור זמ .בשאלו נתבקשו בני
הנוער המתנדבי לציי עד כמה ה רואי בהיבטי שוני של ההתנדבות תגמול" .הרגשה שאני
מועיל ותור" ו"יצירת קשרי חברתיי" היו התגמולי המשמעותיי ביותר בעיני המתנדבי
וזכו ,כל אחד ,להסכמה של כשלושתרבעי מהמשיבי .מעניי לראות שהראשו קשור להעצמה
אישית ישירה מפעילות זולתנית ,בעוד שהשני קשור לרווח אישי שאינו ייחודי להתנדבות כפעילות
זולתנית .ג שני התגמולי הבאי ברמת החשיבות קשורי לשני העולמות הללו" :הערכה
ותודה" )ציו ממוצע  (4.1קשור ,כנראה ,להעצמה אישית הייחודית לפעילות זולתנית ו"היחסי
שלי ע הממונה הישיר שלי" ) (3.8רווח שיכול להתקיי ג במסגרת חברתית אחרת .כל אחד
מה נחשב ע"י כשנישליש מבני הנוער המתנדבי כתגמול .לציוני הנמוכי ביותר בהערכה
כתגמולי זכו "סיוע בלימודי"" ,תגמולי חומריי" ,ו"כיוו ללימודי ועבודה" ,2.45 ,2.1) ,ו
 2.9בהתאמה( .נראה כי אי סיוע אינסטרומנטלי ישיר לנוער או אי לגיטימציה להתייחס
להיבטי אלה כתגמולי משמעותיי.
בהמש להיבט החברתי של התנדבות הנוער שנדו פה כבר )למשל בעובדה שבני הנוער
נוטי להגיע להתנדבות יחד ע חבר אחד או יותר( ,נית לראות כי כל התגמולי החשובי לבני
הנוער קשורי באופ כזה או אחר להיבט החברתי בחייה וליחסי שלה ע האנשי אות
ה פוגשי במהל ההתנדבות .כל התגמולי שנרשמו כפחות חשובי ,אינ כרוכי בקשר ע
אד נוס.
נמצא כי למספר התגמולי שמתנדבי בני נוער מייחסי לה חשיבות יש השפעה על משתני
שוני :תחושת נחיצות; מחויבות והנעה; שביעות רצו ותחושת שייכות .ציוני נמוכי
לתגמולי נמצאו קשורי לתסכול ,אכזבה מהתפקיד ,ומחויבות נמוכה .קשרי אלה מפורטי
בדו"ח המלא.
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קשיי הנובעי מהפעילות ההתנדבותית – הקושי המרכזי אותו מעלי מעל למחצית מבני הנוער
המתנדבי המשיבי הוא המחסור בזמ פנוי ) 45%בעיר גדולה ו 67%בעיר קטנה; ההבדל אינו
מובהק( .ה"עלות" בזמ של ההתנדבות חוזרת ג בשאלוני המתנדבי הבוגרי ומוכרת מהספרות
) .(Blake & Jefferson, 1992; Omoto & Snyder, 1993הנתו המעניי נמצא אחריו ברמת
החשיבות "תחושת התסכול מאחר ואי התקדמות" )ציו ממוצע  2.5בסול של  1נמו עד  6גבוה,
 31%מהמשיבי הסכימו איתו( .ממצא דומה עולה במקו אחר בשאלו בו התבקשו המתנדבי
לציי את הקשיי בה ה נתקלי בפעילות ההתנדבותית .הקושי המשמעותי ביותר אותו
ציינו המתנדבי ) 40%מהמשיבי ציינו אותו כמשמעותי( הוא "חסר לי ידע וניסיו כדי לפתור
בעיות" .כלומר בני הנוער המתנדבי מעוניני לחוש כי ה מבצעי שינוי משמעותי ,התקדמות
משמעותית ,אול חסרי לה הכלי לבצע את זה .ייתכ כי הבעיה אינה מחסור בכלי בלבד,
אלא ג חוסר הבגרות לצד הרצו להגיע לתוצאות מהירות.
מעניי לציי כי "מאמ פיזי ונפשי" צוי על ידי רבע מהמשיבי בעיר קטנה כמשמעותי
לעומת רק  7%מהמשיבי בעיר גדולה )ההבדל נמצא מובהק במבח חי בריבועχ2(1)= 3.75, p= :
 .(0.05ממבט על מכלול התשובות ,נראה כי בני הנוער המתנדבי בערי הקטנות חווי את
ההתנדבות כתובענית יותר .ממצא זה משתלב ע הממצא שבני הנוער המתנדבי בערי הקטנות
מרוצי פחות מההתנדבות מהמתנדבי בערי הגדולות.
נתו מעניי נוס הוא מבט על הקשיי שאינ נחשבי על ידי המתנדבי .בני הנוער
המתנדבי אינ חושבי שהפעילות אינה מעניינת ) 10%מהמתנדבי ציינו זאת ,ציו ממוצע 
 (1.9ואינ חשי מנוצלי )  7%מהמתנדבי ציינו זאת ,ציו ממוצע .(1.3
העצמה אישית וקבוצתית
פעילות פרוחברתית ,בה הנוער מרגיש שהוא מביא תועלת ,היא בהכרח בעלת השפעה
אינטראקטיבית על הנוער המתנדב עצמו .אחד ההיבטי לשכר זה של ההתנדבות הפרוחברתית
הוא להבינו כהעצמה ,תהלי שבו הנוער עובר ממצב של חוסר אוני נתפס ,למצב של שליטה רבה
יותר על חייו ,סביבתו וגורלו .פעילות זו משפיעה על התפיסה העצמית של הנערי ,א ,בעיקר ,על
ידי התנדבות מראי בני הנוער לעצמ ולאחרי ,שנוער יכול לפעול למע נוער אחר ,קרי :למע
עצמו .הפעילות מעצימה את הנוער מבחינת התפיסה הקבוצתית שלה.
הנוער חווה העצמה אישית ישירה מעצ העובדה שה יכולי להביא תועלת במרכזי
בפעולת למע בני גיל ,לרכוש ידע ייחודי ולהתנסות במיומנויות אישיות חדשות .כדוגמא
להעצמה אישית ,אנו יכולי לראות באות בני הנוער המתנדבי שהתחילו את המפגש ע
המרכז כמוטבי השירות ,בהגיע מרקע של מצוקה .תו כדי היכרות ע המרכז ובסיוע הייעו
הנית במרכז ,היו מוטבי שהתקדמו באופ אישי ובשלב מסוי הפכו לנוער מתנדב .בכ ה כמו
מחזירי למרכז תמורה בעד הסיוע שקיבלו ומביעי את הערכת למרכז ולפועלו בחייה.
ההתנדבות ,כהתנהגות פרוחברתית ,מהווה בעבור בני נוער מסוימי הזדמנות להתנהגות השונה
לחלוטי מהתווית החברתית שלה .בני נוער ,אשר נחשבו כ"עושי צרות" במקומות אחרי,
ושזכו לתיוג רשמי א וכאשר הסתבכו ע מערכת אכיפת החוק ,בהיות מתנדבי במרכזי
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זוכי לתיוג חיובי והערכה ,ונחשבי כמביאי תועלת חברתית .זוהי הזדמנות למהפ חברתי
עבור.
המרכזי מהווי מסגרת המאפשרת לבני נוער להתנדב וליצור פעילות פרוחברתית
בקהילה שלה .ה מעניקי לנוער הזדמנות לחוות ג מעי העצמה קהילתית ,או תחושה של
חברה אזרחית ,בה ג בני נוער יכולי לגלות אחריות לקהילה בה ה חיי .מעבר להעצמה
האישית שיש באפשרות זו ,היא מאצילה ג על הקהילה בה המרכזי פועלי ,ה מתו הפעילות
של הנוער בתו הקהילה ועבורה ,וה מתו התהלי של יצירת אזרחי בעלי מודעות חברתית
ואחריות קהילתית .לדוגמא:
ע נוער ,אחד הקטעי הכי בעייתיי מצד אחד והכי מיוחדי מצד שני זה העובדה ,שכל
נער שמגיע ואומר 'אני רוצה לעשות משהו בשביל הקהילה ,בשביל החברי שלי ,בשביל
החברה שאני חי בה' ,אני לוקחת את זה ורואה מה אני עושה ע זה .אני מאמינה שזו
אמירה ע כוח אדיר ,ע יכולת מרשימה מאד בלהגיד' :אני מפנה מהזמ שלי,
מהמחשבות שלי ,מהעיסוקי שלי ,כדי לראות ב אד אחר מול העיניי ,לא רק את
עצמי מול הראי' .אני רואה את זה כאמירה ע פוטנציאל אדיר להתקדמות וצמיחה
בחיי .זה מומנטו שאני לא רוצה לפספס )עובדת(.
קבוצה ושייכות ארגונית
כפי שצוי קוד ,נית לראות מהממצאי הכמותיי כי יצירת קשרי חברתיי היא אחד
התגמולי המשמעותיי ביותר עבור המתנדבי ) 76%ראו בו תגמול( ומהווה מניע מוצהר עבור
 63%מהמתנדבי .כשנישליש מהמתנדבי הגיעו להתנדב בצוותא ע חבריה כקבוצה או
קבוצה קטנה .עוד עולה כי נוצרו קשרי חברות בי בני הנוער המתנדבי ,שיתכ והכירו לפני כ,
א העמיקו את ההיכרות תו כדי התנדבות .היו מקרי בה בני הנוער המתנדבי פעלו
כקבוצה מגובשת ,היוצרת יחדיו פעילות פרוחברתית ,ה במרכז וה מחוצה לו ,כמו לדוגמא
פעילות למע מעו יו שכונתי .ממצאי אלה השתקפו היטב בשאלו הנוער המתנדב80% :
מהמשיבי דיווחו כי בני הנוער המתנדבי האחרי ה חבריה הטובי או שה נפגשי עימ
בנסיבות חברתיות מחו לפעילות )"סת בשביל הכי"( .להשוואה ,בקרב המתנדבי הבוגרי,
רק  22%ציינו כי ה נפגשי ע מתנדבי אחרי לבילוי או כי חלק מהמתנדבי ה חבריה
הטובי .ג להכשרה הקבוצתית הייתה השפעה מירבית על בני הנוער.
בני הנוער המתנדבי ,בהיות חלק מתהלי קבוצתי ,פרוחברתי ,חווי תחושת תועלת
חברתית שיש בה יותר מאשר התועלת שמביא כל אחד לעצמו .היות התהלי משות לקבוצת בני
נוער ,ולא שיי ליחידי בלבד ,מאציל עליו ער חברתי מוס ,שכ מדובר על שכבת גיל שלמה ,בה
מתרחש תהלי פרוחברתי התור בכ לחברה הרחבה.
נמצא כי ההתנדבות חשובה יותר למתנדבי שציינו כי יתר בני הנוער המתנדבי ה
חברי שלה .ההבדל נמצא מובהק במבח  tלמדגמי בלתיתלויי )ממוצע  1.9מול  2.6בסול
של  1גבוה עד  4נמו .(t(33)=2.2, p=0.04 ,מעניי לראות כי מתנדבי ללא חברי ציינו כי לא
ברור לה מה עליה לעשות בהתנדבות )ממוצע  3.5מול  2.4בסול של  6גבוה עד  1נמו,
 .(t(68)=2.65, p=0.01כ ,לחברות בי המתנדבי בני הנוער במרכז תפקיד כפול :סוציאליזציה
ארגונית ולימוד התפקיד מחד ,והעלאת מרכזיותה של ההתנדבות בחיי המתנדב ,מאיד.
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שייכות והזדהות
תרשי מס'  :2תחושת השייכות בקרב הנוער המתנדב
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_____________________________________________________
בני הנוער המתנדבי בערי גדולות  ; n = 19בני הנוער המתנדבי בערי קטנות .n = 18

ממצאי השאלוני שחולקו לבני הנוער המתנדבי מעידי על הזדהות גבוהה של בני
הנוער המתנדבי ע מרכז "הפו על הפו" שבו ה פועלי )שנישליש מהמתנדבי דיווחו על
הזדהות לפחות במידה רבה ע המרכז( .מעניי לראות כי ,בדומה למתנדבי הבוגרי ,ההזדהות
ע המרכז עולה על ההזדהות ע עמותת על ).(24%
דר נוספת להדגי את הקשר שחשי המתנדבי אל פעילות במסגרת "הפו על הפו"
היא בבחינת התשובות לשאלה "עד כמה ההתנדבות חשובה בעיני?" 71% .מהמשיבי רואי את
ההתנדבות כחשובה במידה רבה )" 20%בי הדברי החשובי בחיי" " 51% ,יש דברי חשובי
ממנה"( ,א לא אחד ציי כי ההתנדבות אינה חשובה בעיניו .כלומר המתנדבי חשי מחויבי
למרכז ולהתנדבות.
לסיכו ,בני הנוער המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" מהווי משאב ייחודי ובעלער
רב .נוכחות משנה את אווירת המרכז אפילו א ,לפרקי ,אי פעילות ההתנדבותית חיונית.
אי ספק שתרומת ההתנדבות להעצמת הנערי המתנדבי עצמ אדירה .נראה לנו שעל
והמרכזי טר סיכמו לעצמ מה תפקיד של בני הנוער המתנדבי ,ולכ לא הכינו מער
מוסכ של הכשרה ,הגדרת תפקידי והעשרה ,וחלל זה מורגש .היעדר ההגדרה התפקידית עלולה
לבלבל את כל הצוות ,מתנדבי מכל הגילאי ועובדי בשכר ,וכ את הנוער מוטב השירות .יתכ
וממצאינו יסייעו לקובעי המדיניות בעל ולמבצעיה בשטח לקבוע בצורה ברורה יותר מה ה
מצפי מהנוער המתנדב.
נוער כמוטב התנדבות
הקודקוד השלישי במשולש היחסי במרכזי "הפו על הפו" הוא הנערי עצמ שמגיעי אל
המרכזי ומקבלי בו את השירות .זהו המחקר הראשו הידוע לנו שבו מוטבי ההתנדבות עצמ
משתתפי ,ועוני על שאלוני .כ ,יכולנו לקבל נתוני מענייני על המאפייני הסוציו
דמוגרפיי של אות נערי ,על האופני השוני בה ההתנדבות למענ משפיעה עליה ,ועל
היחסי הייחודי בינ לבי שאר המשתתפי בפעילות :הצוות ,המתנדבי הבוגרי והנוער
המתנדב .יש להדגיש כי מחקר זה נסוב על ההתנדבות במרכזי בלבד ,ועל כ לא נרחיב על
השירות אותו מקבלי המוטבי .אנו נפרט את הנושאי המקשרי בי ההתנדבות למוטבי.
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מאפייני סוציודמוגרפיי של מוטבי ההתנדבות
מגדר 60% :מהמוטבי הינ נערות .אי כל הבדל משמעותי בשיעור הנערות בקרב
המוטבי בי ערי גדולות לערי קטנות .תמונה כמעט זהה נמצאה בקרב הנוער המתנדב
) ,(59%ובקרב המתנדבי הבוגרי ).(58%
גיל :טווח הגילי נע מ 13שני ועד  18שני .הגיל הממוצע הוא  15.7ואכ כמחצית
מהמוטבי נמצאי בשכבת הגיל הזו ובכיתות ט' וי' .המוטבי בערי גדולות נמצאו מבוגרי
מעט יותר מהמוטבי בערי הקטנות )ממוצע  16מול  .(15.3התמונה שונה מנתוני בני הנוער
המתנדבי .המוטבי נמצאו בממוצע צעירי מבני הנוער המתנדבי במעט יותר משנה ,וגיל
הממוצע עמד על  15.7לעומת  16.9בקרב המתנדבי.
לימודי 83% :מהמוטבי לומדי בבית הספר; שיעור זה נמצא מאוד דומה לזה שנמצא
בקרב בני הנוער המתנדבי ) .(88%בבדיקה שנערכה לגבי  17%מהמוטבי שדיווחו כי אינ
לומדי ,עולה כי  14%מקרב הנ בוגרי  12שנות לימוד ,שיעור זהה פרשו אחרי  11שנות לימוד,
ו 72%הנותרי פרשו ממערכת החינו ע פחות מ 11שנות לימוד .כלומר ,כ 12%מהמוטבי
פרשו ממערכת החינו לפני סיו בית הספר התיכו.
עבודה בשכר 34% :מהמוטבי עובדי בעבודות קבועות או מזדמנות .שיעור זה זהה
לשיעור העובדי בקרב בני הנוער המתנדבי .לא מפתיע לראות כי בעיר גדולה ,בה הזדמנויות
העבודה שכיחות יותר ,שיעור גדול יותר בקרב המוטבי מצאו עבודה קבוע ) 17%בעיר גדולה מול
 9%בעיר קטנה( .מצב דומה נמצא ג בקרב בני הנוער המתנדבי ) 16%בעיר גדולה מול  4%בעיר
קטנה( .לא נמצאו כל הבדלי מובהקי בי תשובות המוטבי העובדי לתשובות המוטבי
שאינ עובדי .כפי שהראינו בפרק הד בבני הנוער המתנדבי ,שיעור מועסקי זה בקרב בני
נוער הוא גדול לער פי שלושה מהשיעור הממוצע בישראל ,כפי שהוא מדווח בנתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .מכא נית ללמוד ג על מעמד הכלכלי של מוטבי ההתנדבות.
נמצאו קשרי בי מאפייני סוציודמוגרפיי של בני הנוער המוטבי ,לבי משתני שוני:
היחס למתנדבי ,שביעות רצו מהשירות ,תחושה שה נתרמי מהשירות ועוד .קשרי אלה
מפורטי בדו"ח המלא.

סוגיות ייחודיות בעבודה ע הנוער
העובדה כי צרכני השירות של מרכזי "הפו על הפו" ה נערי בגיל ההתבגרות ,שחלק מה ה
נוער במצבי סיכו ,מעמידה סוגיות ייחודיות שעל המתנדבי ועל העובדי בשכר להתמודד אית.
סוגיית סודיות וחובת דיווח – ראשית ,יחסי האמו שנוצרי בי המתנדבי לבי הנערי
שמגיעי למרכזי יוצרי דילמה במצבי שבה נוצר צור לדווח על המתרחש אצל נער או נערה
שהמתנדבי יצרו עמ קשר .הדיווח יכול להיות להורי ,לרשויות החוק ,או לשירותי נוספי.
לעיתי הנערי מתעקשי לדעת כי נשמרת הסודיות באשר למידע שה מעבירי במרכזי,
ולרב נית להבטיח סודיות זו .א ישנ מקרי בה המתנדבי ניצבי בפני דילמה אמיתית,
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בעיקר כאשר נשקפת סכנה לנער או לסביבתו .אחת המתנדבות תיארה את הרצו ליצור קשר ע
המשפחה ,יחד ע הנטייה לכבד קוד כל את רצונו של הנער:
אנחנו הגענו למסקנה שהמשפחה שלו לא ממש מבינה באיזה מצב הוא נמצא ,לא מבינה את
התהליכי שעוברי עליו ,לפי מה שהוא מדבר ,ואולי צרי קצת לנסות לדבר אית .ושאלנו
אותו והוא ממש נבהל מזה ,והוא ג התחיל להגיד ,לשאול אותנו' ,תשמעו מה שאני מדבר
אתכ לא עובר הלאה ,נכו?' .אמרנו לו' :תשמע ,הסיבה שאני שאלתי אות את זה ,זה בגלל
שרק אתה יש ל את הסמכות להגיד לנו כ או לא .אז אל תיבהל ,לא זה לא' .והוא אמר
'לא' )מתנדבת(.
בחינת גבולות ומחויבות מצד הנערי – הנערי שמגיעי למרכזי "נכוו" לא פע מקשרי
מאכזבי וממשברי אמו ,ה ע אנשי קרובי אליה ,וה ע אנשי מקצוע .לכ ,קורה לעיתי
שבקשר החדש ע המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" ה נוטי לבחו את רמת המחויבות של
המתנדבי כלפיה.
אחת המתנדבות תיארה מערכת יחסי ע נערה מסוימת ,שבה הנערה בחנה ללא הר את רמת
המחויבות של המתנדבת כלפיה:
היא ]מוטבת[ הייתה מגיעה הרבה פעמי בימי שאני לא הייתי ,אבל היא הרבה פעמי ג
קבעה איתי ולא הגיעה (...) ,היא הייתה מגיעה בדיוק אחרי שהלכתי ,או מגיעה נגיד ביו
שני' :אוי! היו יו שני! התבלבלתי ,חשבתי היו יו שלישי' (...) .תמיד היא הייתה מגיעה
דווקא בימי שהייתי באה לדברי אחרי ,זאת אומרת ליו הולדת של "הפו" היא הגיעה
והייתה חייבת לדבר איתי (...) .זה היה מאוד מעניי שהיא דווקא רצתה בימי שהיא ידעה
שאני לא מתנדבת ,דווקא אז היא רצתה כנראה לבחו את המחויבות .אבל היא הייתה
צריכה מישהו שידבר אתה )מתנדבת בוגרת(.
שמירה על מערכת יחסי תקינה ואתית – היות והמפגש בי המתנדבי לנערי אינו פורמלי ,נוצר
מרחב במערכות היחסי שלעיתי קשה להגדירו ולגדרו .הנערי אינ יודעי תמיד מה הגבולות
ביחסי ע המתנדבי או שאינ מכבדי אות תמיד.
הקו האדו הברור והמוחלט שתואר על ידי העובדי הוא יחסי בי מתנדב לבי נערה
)בעיקר( ,המהווה עילה מספקת לפיטורי מידיי של מתנדב .רבי מהעובדי תיארו את החשש
שלה מאפשרות כזו ,וכיצד פעלו באופ נחר ,ה במצב של סימני מוקדמי וה במצב שמערכת
יחסי כזו נתגלתה כבר.
השפעת ההתנדבות על מוטבי השירות
את ההשפעה של המתנדבי על מוטבי השירות נית לבחו משני היבטי שוני :ראשית ,עצ
ההתערבות של המתנדבי כמשמשי בתפקיד דומה לזה של עובדי המרכזי ומעניקי ייעו או
אוז קשבת לנערי .שנית ,השפעת המפגש ע מתנדבי על תפיסת העול של הנוער.
מתנדבי בתפקיד ייעוצי – המתנדבי מבצעי במרכזי עבודת התערבות שוטפת ומשמעותית
בעבור בני הנוער .עבודה זו כוללת את יישוג בני הנוער והבאת למרכזי ,את קליטת במרכזי
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ואת ההתערבות הנערכת עמ לאחר מכ ,שלפעמי ממשיכה לאור תקופה ארוכה יחסית.
מתנדבי )מבוגרי ובני נוער( תיארו סיפורי רבי של יצירת קשר ע נערי בסיכו :נער
שהתמכר לסמי ,שנער מתנדב ליווה אותו לקבוצת תמיכה; סיוע לנערי שברחו מהבית וגישור
בי חלק מה לבי בני משפחת; וקשר ארו טווח ע קבוצת בני נוער עולי שהייתה מגיעה דר
קבע לאחד המרכזי ,ותמיכה אינטנסיבית בה לאחר פיגוע טרור בו נהרגו חבריה .סיפורי
רבי נוספי מעידי על הקשר הייחודי בי מתנדבי למוטבי ,על התהליכי שנוצרי בעקבות
קשרי אלה ,ועל התוצאות שלה.
בני הנוער עצמ ,מוטבי השירות ,היו מודעי לכ שהמרכזי מופעלי על ידי מתנדבי:
 95%מה )מבי המשיבי על השאלוני( ידעו לענות כי פגשו מתנדבי במרכזי .בהתבקש
לתאר את השירותי לה זכו מהמתנדבי ,ציינו בני הנוער המוטבי את מכלול השירותי
הניתני במרכז ,כפי שמראה לוח מספר  .16מרבית בני הנוער דיווחו כי זכו למגוו של שירותי
מהמתנדבי ,ומכא נית להסיק שהנערי ,מוטבי השירות ,חשי כי המתנדבי משתלבי
במער השירותי של המרכזי ומספקי את מכלול השירותי.
לוח מס'  :16התפלגות סוגי הסיוע ותכיפות קבלת מהמתנדבי ,כפי שעלה משאלו המוטבי
סוג עזרה שקבלתי מהמתנדבי

א פע
לא

רק פע
אחת

יותר מארבע
פעמי

בי פעמיי
לארבע

קבלתי מידע כללי על המרכז
קבלתי מידע על נושא/י ספציפי/י

5.6%
20.1%

27.2%
16.8%

36.7%
29.1%

30.6%
34.1%

קבלתי ייעו

24.6%

16.8%

19.6%

39.1%

ייעו ממוש  מספר מפגשי

36.5%

12.9%

18.0%

32.6%

מפגש קבוצתי

41.6%

15.7%

16.9%

25.8%

הפניה לשירות מסוי להמש טיפול

75.4%

12.0%

8.4%

4.2%

____________________________________________________________________
מוטבי  .n = 179הנתוני מוצגי בשיעור מקרב המשיבי ,כ שכל שורה מסתכמת ל .100%

נית לראות מהלוח לעיל כי רוב בני הנוער ציינו כי קיבלו מהמתנדבי מידע או ייעו,
לעיתי מתמש .בי  30%ל 40%מה ציינו כי זכו לשירות זה לפחות ארבע פעמי.
בכדי לבחו את השפעת הדיווחי הללו על עמדות המוטבי ,יצרנו משתנה המכיל את מיצוע
התשובות לשאלות "מידע על נושא ספציפי"" ,ייעו" ו"ייעו ממוש" .כלומר ,ציו גבוה במשתנה
זה משמעו כי המוטב דיווח על שירותי ייעו בתכיפות גבוהה יותר .במבחני  tלמדגמי בלתי
תלויי נמצאו מספר הבדלי מובהקי המעידי כי מוטבי שדיווחו כי קיבלו שירותי ייעו
בתכיפות גבוהה יותר היו ג בעלי עמדות חיוביות יותר על המתנדבי ,הושפעו יותר מההתנדבות,
והיו שבעי רצו יותר מהשירות שנית על ידי המתנדבי .הבדלי אלה מפורטי בדו"ח המלא.
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ההשפעה הייחודית של ההתנדבות – ניתוח הראיונות הצביע על מספר תימות מרכזיות
המתייחסות להשפעה של עצ ההתנדבות על הנוער .התימה העיקרית נוגעת בכוונה המיוחסת
למתנדבי .היות והמתנדבי אינ מקבלי שכר ואינ מקיימי את 'חוקי' העול המוכרי של
'ת וקח' ,ה נתפסי כנותני מבלי לקחת .מאחר ובני הנוער אינ מתייחסי למניעי בלתי
כלכליי שמביאי להתנדבות ,הרי שעולה אצל בני הנוער השאלה "מדוע ה עושי זאת?".
כלומר על פי תפיסת בני הנוער ,א אי תמורה כספית להתנדבות ,הרי שהיא מעידה על כוונה
טהורה לעזור .המפגש הזה ,ע פעילות פרוחברתית שאינה מיועדת למטרות רווח ,מפתיע פעמי
רבות את הנערי מוטבי ההתנדבות ,ויכול להשפיע על שינוי בתפיסת העול שלה .הכוונה לעזור
ללא תמורה מעבירה לנוער מסר של אכפתיות שזוכה להערכה רבה ותור ליצירת אמו
במתנדבי.
בני הנוער מעריכי את ההתנדבות כעבודה ללא תמורה .תפיסה זו מצביעה על יתרו
לשירות שמפעיל מתנדבי ,וזוכה באמו מיידי לאור הזולתנות הנתפסת של המתנדבי .על רקע
התנגדות בני הנוער בדר כלל לצריכת שירותי ממסדיי ולקשר ע עובדי שירותי כאלו,
השפעת המתנדבי עליה מצביעה על דר אפשרית להתמודד ע התנגדות זו.
היחסי בי המתנדבי הבוגרי לנוער
בני הנוער מוטבי השירות נשאלו ג על המידה בה ,לדעת ,המתנדבי יכולי לסייע לה
בתחומי שוני .יש לציי כי בחלק זה של השאלו אי הבחנה ישירה בי מתנדבי בוגרי לבי
הנוער המתנדב .אול ,נראה כי המוטבי התייחסו בחלק זה אל המתנדבי הבוגרי ,מאחר ואי
בני הנוער המתנדבי נוגעי )על פי רוב( בנושא הייעו במרכזי "הפו על הפו" .התחומי
הבולטי בה בני הנוער זיהו תרומה כלשהי של המתנדבי ה התלבטויות אישיות )כ83%
נתרמו( וקשרי ע חברי )כ– 75%נתרמו( .תרומה בולטת מעט פחות היא בתחומי של קשר ע
המשפחה )כ 63%נתרמו( והיחסי ע בני המי השני )כ 59%נתרמו( .התחומי בה בני הנוער
דיווחו כי פחות נתרמו על ידי המתנדבי ה לימודי ,קשר ע בית הספר והרשויות ,וקשר ע
הצבא .ממצא זה עומד בהתאמה לעולה ממחקר קוד על מרכזי "הפו על הפו" בו נמצא שבני
הנוער שהגיעו למרכזי היו מעוניני לשוחח על נושאי אישיי )כהאסטרבצ'ינסקי ורונאל,
 .(2000נית להסיק כי המתנדבי נתפסי אצל ככתובת תקפה לבקשת סיוע בתחומי
המענייני אות.
ממצאי אלו עלו ג בראיונות ע המתנדבי ,שתיארו את העזרה שלה בקשיי
האישיי והחברתיי של בני הנוער ,כפי שסיפרה אחת המתנדבות הבוגרות:
כמה אנשי כבר מבוגרי מתייחסי אליה ממש ברצינות ומוכני להקשיב לצרות שלה
ולשטויות שלה? במקו שלה זה ענק .נגיד ,היה לי ילד שהייתה לו אהבה נכזבת ,הוא
היה ב ארבעעשרה ,הייתה לו חברה בת שלושעשרה ,והיא זרקה אותו ,והוא ראה את זה
סו העול ,התחיל לשתות וודקה עד שש בבוקר ,והוא גילה נטיות של התאבדות(...) .
העברנו אותו לגור מקצועי ,הילד נרגע ,הבי שזה לא סו העול ,הפסיק לשתות וחזר
למסלול הלימודי (...) .לזהות את הבעיה ,להבי ,לחבר אותו ,לשלוח אותו לגור רווחה
)מתנדבת בוגרת(.
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בכדי לבחו את השפעת הדיווחי הללו על עמדות המוטבי ,יצרנו משתנה המכיל את מיצוע
התשובות לשאלות "קשר ע המשפחה"" ,התלבטויות אישיות"" ,קשרי ע חברי" ו"יחסי
ע בני המי השני" .במבחני  tלמדגמי בלתיתלויי נמצאו מספר הבדלי מובהקי ,המעידי
כי מוטבי שדיווחו כי נתרמו יותר מייעו שנית על ידי המתנדבי בנושאי אישיי אלה
הושפעו יותר מההתנדבות ,והיו מרוצי יותר מהשירות שנית על ידי המתנדבי .הבדלי אלה
מפורטי בדו"ח המלא.
יתרו התפקיד הבלתיפורמלי – בני נוער מוטבי המגיעי למרכזי "הפו על הפו" לרב נפגשו
בחייה ע אנשי מקצוע ,דוגמת עובדי סוציאליי ,פסיכולוגי ,יועצי ואחרי .חלק א
"שבעי" מייעו מקצועי .במרכזי "הפו על הפו" ה נתקלי במתנדבי שאינ מגיעי ע
ה"כובע" של איש המקצוע ,אלא מציעי לה ייעו לאפורמלי שאינו טיפול ונער במסגרת
בלתימחייבת.
הממצאי מ השאלוני שחולקו לבני הנוער מוטבי ההתנדבות במרכזי מחזקי את
שעולה מ הראיונות לגבי תפיסת המוטבי את המתנדבי .כ ,למשל 90% ,מבני הנוער הסכימו
כי "מתנדבי ה אנשי שבאמת אכפת לה" )ציו ממוצע  ,5בסול של  1נמו עד  6גבוה(82% .
מבני הנוער לא הסכימו ע ההיגד ש"המתנדבי ה קצת פריירי" )ציו ממוצע  (2ו 88%לא
הסכימו ע ההיגד ש"התנדבות היא בזבוז זמ ללא תמורה" )ציו ממוצע  .(1.8מכא אנו למדי
שבני הנוער מעריכי את פעולת ההתנדבות ובשו פני ואופ אינ רואי בה ביטול זמ ואנרגיה
מצד המתנדבי.
השאלוני עסקו ג בהשפעת המתנדבי על שינוי תפיסת העול של המוטבי.
הממצאי מחזקי את ההשערה שההתנדבות גורמת לשינוי משמעותי בחיי המוטבי63.7% .
מהמשיבי הסכימו ע ההיגד "המתנדבי הראו לי שיש טוב בעול" )ממוצע  ,3.86בסול של 1
נמו עד  6גבוה( .יתרה מכ ,בני הנוער ג היו מודעי לכ שעבודת ההתנדבות ,ההשתתפות
ב"טוב שבעול" ,היא בעצ מלאת סיפוק 86% .מהמשיבי הסכימו ע המשפט "יש למתנדבי
סיפוק מההתנדבות" )ממוצע  ,(4.83וכפי שכבר צוי בני הנוער לא תפסו את ההתנדבות כביטול
זמ מיותר .מכא שנית לראות את המפגש ע המתנדבי כסוג של הקניית ערכי פעילה ,בדר
של דוגמא אישית .באמצעות המפגש ע המתנדבי ,נחשפי בני הנוער לערכי של נתינה ,של
אזרחות טובה ושל אכפתיות הדדית .תפיסת הפשטנית של בני הנוער את ההתנדבות כזולתנית
בעיקרה מוסיפה לפ זה .
הדוגמא האישית של ההתנדבות יכולה לעתי א לעודד אצל הנוער רצו לחקות ולפעול
ברוח דומה .בני נוער רבי שהגיעו למרכזי ונחשפו למתנדבי הביעו ,לאחר פרק זמ ,את רצונ
ה להתנדב ג כ ,וחלק אכ הפכו למתנדבי באותו מרכז ,ובכ המחישו את המשמעות הרבה
של הדוגמא האישית של המתנדבי .אול ,התפיסה של הדוגמא האישית מתייחסת לא רק
להווה ,לביטוי ההתנהגותי של התנדבות הנוער עצמו ,אלא ג לפוטנציאל שנזרע בקרב הנוער,
ויתכ וינבוט בעתיד לכלל פעולה ערכיתאזרחית דומה .לדברי מתנדבת:
זה מתחיל להפו אצל ילדי מסוימי לנושא משמעותי ,שהוא רוצה להיות כמו (...) .וא
אנחנו מצליחי להכניס לה את זה לראש ,את נהפכת למודל וה מיישמי את זה לחיי
שלה ,קצת פחות בגיל נוער ,קצת יותר בגיל מבוגר .זה ג מחזק את הקהילה ובקהילה כמו
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]ש המקו[ ,שהיא קהילה חלשה ע סטטוס אקונומי מאוד נמו ,אני חושבת שזה גור
מאוד משמעותי ,שזה יכול להיות השפעה בטווח ארו על השיקו .אז אי ספק שלנושא
הזה של מתנדבי יש ער )מתנדבת(.
בדומה לממצאי האחרי ,ג השפעתה של הדוגמא האישית של המתנדבי על הרצו
להתנדב בעתיד קיבלה ביטוי בשאלו המוטבי .לגבי הפריט "עוד לפני שהגעתי למרכז 'הפו על
הפו' חשבתי להתנדב" ,בני הנוער היו חלוקי בדעותיה ורק  43%הסכימו ע המשפט .לעומת
זאת 71% ,הסכימו ע ההיגד" :למדתי מהמתנדבי שכדאי ג לי להתנדב" )ממוצע  .(4.07מכא
נית לשער כי בני נוער מוטבי ,שחלק לא העלו על הדעת את האפשרות להתנדב ,החלו לבחו
אפשרות זו כתוצאה מהמפגש ע ההתנדבות .המפגש ע מתנדבי הוא כנראה בעל פוטנציאל
להשפעה שתשא פרי בעתיד.
במקביל ,בחנו את השאלה הא עמדות אלה של המוטבי השתנו בעקבות המפגש ע
המתנדבי או שמא ה שררו לפני פגישת ע מתנדבי במרכז .לצור כ השווינו בי התשובות
לשאלה "עוד לפני שהגעתי למרכז 'הפו על הפו' חשבתי להתנדב" לשאלות אחרות .מצאנו כי
 82%מהמוטבי שלא חשבו לפני כ להתנדב סברו כי למתנדבי יש סיפוק מההתנדבות )ציו
ממוצע  ,(4.7ו 62%מהמוטבי שלא חשבו לפני כ להתנדב ציינו בשאלו כי למדו מהמתנדבי
שכדאי ג לה להתנדב )ציו ממוצע  .(3.8כלומר ,אפשר לראות שינוי עמדות בקרב מוטבי אלה.
ההבדל בי המתנדבי והצוות השכיר – לכאורה ,המתנדבי עושי עבודה דומה לזו של הצוות
השכיר ,ומעניקי שירות של ייעו ,אוז קשבת וטיפול לא מקצועי .יחד ע זאת ,רצינו לבדוק
הא המוטבי תופסי באופ שונה את הצוות השכיר ואת המתנדבי ,או שמא ההתנדבות
צובעת את כל המרכז ,והמוטבי אינ מבדילי בי שתי הקבוצות .ניסינו לבחו באילו תחומי
יש לקבוצה כזו או אחרת יתרו על פני חברתה ,ומהי ההשפעה הייחודית של המתנדבי על
המוטבי במרכזי "הפו על הפו".
ה מהראיונות והתצפיות וה מהממצאי הכמותיי ,עולה כי לעיתי קרובות העדיפו בני
הנוער לשוחח ע מתנדב דווקא .כמחצית מבני הנוער טענו כי חשוב לה לדעת א העוזר מול
הוא מתנדב או עובד שכיר )ציו ממוצע  3.4בסול של  1נמו עד  6גבוה( .מעניי לראות שוב כי
בעיר קטנה הנושא חשוב יותר מבעיר גדולה )ציו ממוצע  4מול .(3.2
כדי לבחו את השאלה הא מוטבי העדיפו לשוחח ע מתנדבי ,ע עובדי ,או שמא
לא ידעו את ההבדל ,יצרנו שלושה משתני חדשי :הערכת המוטבי את המתנדבי יותר
מעובדי בשכר; הערכת העובדי בשכר יותר מהמתנדבי ,ומשתנה של העדפת מתנדבי:
המתנדבי טובי יותר ,והעובדי אינ טובי יותר )הסבר מפורט על יצירת המשתני מצוי
בדו"ח המלא(.
מצאנו שכמחצית מהמוטבי סברו כי המתנדבי טובי מהעובדי ,ומול כרבע
מהמוטבי סברו כי העובדי טובי מהמתנדבי .אול ,כאשר מחברי את שני המשתני יחד,
מתגלה כי למעשה כ 86%מהמוטבי מעדיפי את המתנדבי על פני העובדי ,או ,במילי
אחרות ,לפחות  86%מהמוטבי מבדילי בי העובדי למתנדבי ומבכרי את האחרוני.
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מצאנו שמוטבי המעדיפי מתנדבי מעוניני לדעת הא לפניה עומד מתנדב,
ומוטבי המחפשי עובדי מעוניני לדעת הא לפניה עומד עובד .בניהנוער ,מוטבי השירות,
אכ הבחינו היטב בי מתנדבי לבי עובדי בשכר .רוב העדיפו לשוחח ע מתנדבי ,א מיעוט
העדי את הקשר ע עובדי שכירי ,בעלי מקצוע.
שביעות רצו של המוטבי מהפעילות ההתנדבותית – היבט נוס שנבח בשאלו המוטבי הוא
מידת שביעות הרצו של בני הנוער מהשירות שנית לה מצד המתנדבי .הנתוני שעלו הציגו
תמונה חדמשמעית של שביעות רצו גבוהה של המוטבי מהמתנדבי 92% .מהמוטבי הביעו
שביעות רצו מהיחס של המתנדבי כלפיה )ממוצע  5.2בסול של  1גבוה עד  6נמו(83% .
מהמוטבי הביעו שביעות רצו מהעזרה שנתנו לה המתנדבי )ממוצע .(4.7
המלצה על המרכז לחברי :שביעות הרצו המתוארת לעיל מההתנדבות התבטאה בכ
ש 92%מהמוטבי השיבו כי ה ממליצי לחברי שלה לבוא למרכזי )ממוצע  .(5.2ממצא
חשוב נוס הוא כי מוטבי שהעדיפו מתנדבי נטו יותר להמלי על מרכז "הפו על הפו"
לחבריה :ממוצע  5.6מול  .t(69)=2.55, p=0.013)) 4.9נראה שהמתנדבי ה אחד הגורמי
המרכזיי להמלצת מוטבי לחבריה להגיע למרכז "הפו על הפו".
היחסי בי הנוער לנוער המתנדב
במשולש היחסי במרכזי "הפו על הפו" ,כפי שתואר לעיל ,בני הנוער המתנדבי נמצאי בי
המתנדבי הבוגרי לבי בני הנוער המוטבי .הקשר בי שתי קבוצות הנוער ,החפיפה החלקית
בי הקבוצות ,והיחסי הייחודיי ביניה יכולי להוות חוליה מקשרת בי צוות המרכז ,עובדיו
ומתנדביו ,לבי צרכני השירות .על כ מערכת היחסי בי שתי קבוצות הנוער יכולה להיות בעלת
השפעה מכרעת ביישוג השירות ובהבאתו לצרכני:
אחד היתרונות הבולטי ביותר בכ שיש מתנדבי נוער זה שלנוער קל יותר לדבר ע נוער,
ולמתנדב בוגר קצת יותר קשה להבי נוער ולדבר איתו (...) .נגיד ,לפני כמה חודשי שבאמת
איזה כמה חבר'ה הגיעו וישבנו ודיברנו וזה ,לא ממש נכנסנו לשו דבר ,וממש ככה אנשי
שישבנו ודיברנו והרגשתי שה יחזרו .א יקרה ,מתי שיהיה לה משהו רציני ממש לדבר
עליו ) (...הוא יודע לא לפנות .הוא יודע שאנחנו כא (...) .א אני מסוגלת לגרו לב אד
להיפתח אלי ואני מסוגלת לגרו לכ שהוא עדיי יישאר פתוח מבחינת הזה וידבר ע עוד
מישהו ,אז מה רע? זה דווקא טוב )נערה מתנדבת(.
בנוס ,כפי שתואר בפרק שעוסק בהתנדבות נוער ,המפגש ע בני נוער שעוסקי בפעילות
פרוחברתית מעניק לנערי תחושה שג ה יכולי להתנדב ,ומהווה חלק חשוב בתהלי
ההעצמה שה עוברי.
נזכיר כי הממצאי הכמותיי מצביעי על קשר ייחודי בי בני הנוער המתנדבי ובני
הנוער המוטבי ,וכי הנערי שמגיעי למרכז חשי שלמרות גיל הצעיר של בני הנוער
המתנדבי ,ה יכולי לעזור לה בהתמודדות ע מצוקותיה.
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יצירת קשר אישי ע מתנדב/ת
בי הנערי שמגיעי באופ תדיר למרכזי "הפו על הפו" לבי המתנדבי הממתיני לה ש,
נוצרי לעיתי קשרי אישיי ארוכי טווח .לנערי המגיעי למרכז ,מתו ידיעה כי יש מתנדב
אחד המכיר אות ,ושנית להמשי עמו קשר משמעותי לאור זמ ,יכול להיות רצו עז יותר
להמשי ולהגיע למרכז ויכולת גבוהה יותר לקבל את השירות.
מהממצאי עולה כי עיקר הקשרי במרכזי "הפו על הפו" ה קשרי אישיי ולא
שיחות מזדמנות ,ולקשרי אלה נמצאה השפעה רבה על עמדות המוטבי 70% .מהמוטבי
השיבו כי יצרו קשר אישי ע אחד המתנדבי .שיעור זה נמצא זהה בקרב המוטבי בערי
גדולות ובערי קטנות.
במבח  tלמדגמי בלתיתלויי ,נמצא כי מוטבי שיצרו קשר אישי ע מתנדב ,ה בעלי עמדות
חיוביות יותר על ההתנדבות ,מושפעי יותר מההתנדבות ודיווחו על שירותי ותרומה רבי יותר
מההתנדבות .פירוט על כ נמצא בדו"ח המלא.
קריטריוני להצלחה בעבודה ע נוער
תוכנית "הפו על הפו" מוגדרת כתוכנית מניעה ולא טיפול ,ובכ היא מקבילה להתפתחות
החיי של המתבגר ונמצאת לעזרתו בכל רגע נתו .יחד ע זאת ,כבכל תוכנית מניעה ,התוצרי
יכולי להיות עמומי וקשי למדידה .מנכ"ל על תיאר עמימות זו:
הפתרו של תוכנית כמו "הפו על הפו" שהיא תוכנית מניעה בהווייתה .תוכנית מניעה זאת
אומרת תוכנית שאתה לא מנסה להגדיר בפרמטרי מאוד נוקשי מה יהיו התוצרי
המיידיי שלה )מנכ"ל על(.
במצב שבו נערי מוטבי באי ויוצאי מהמרכז ,ולעיתי אי יודעי מה עלה בגורל,
חשוב ,לעובדי ולמתנדבי כאחת ,לדעת מה המדדי להצלחה .בראיונות שערכנו עולה כי
המדדי להצלחה מעסיקי את מי שפועלי במרכזי ,וה מנסי להגדיר אות בבהירות רבה
ככל האפשר .לעיתי חל שינוי בתפיסת המתנדבי את מושג "ההצלחה" ע בני הנוער ,וה
מגדירי את שנעשה בפועל כהצלחה.
בשיחות ע עובדי ומתנדבי נראה היה כי נוצרי קריטריוני ,רשמיי ולא רשמיי,
להערכת את הצלחת ע בני הנוער .אחד הקריטריוני השכיחי להצלחה בהתערבות ע בני
הנוער תואר באמצעות שיחות ,שכונו על ידי המתנדבי כשיחות "משמעותיות" ,יחד ע תיאור
תוצאות בעקבות קשר ארו טווח .קריטריו נוס שעלה מהראיונות למדידת ההצלחה ע בני
הנוער היה מידת הקבלה החברתית שהנער חווה במסגרת חברת השווי לו .קריטריו שלישי,
המעורר שאלות ,הוא נער שמפסיק להגיע ,ועל כ נתפס כמי שאינו זקוק עוד לעזרה של המרכז,
וכמי שהתגבר על בעיותיו .הבעיה היא שבהיעדר מעקב הול ,העובדי אינ יכולי לדעת א זו
הסיבה לאשורה לכ שהנער חדל מלהגיע ,או שמא הפסיק לבוא מטעמי אחרי.
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ארגו
א כי מרכזי "הפו על הפו" מהווי מעי תתארגוני העומדי בפני עצמ ,הרי שהקשר
שלה ע הארגו שבו ה פועלי ,על ,משפיע כל העת על המדיניות והפעילות שמתרחשת
בתוכ.
השפעת ההתנדבות על המרכזי
מרכזי "הפו על הפו" נשעני על עבודת מתנדבי ,ועל כ סביר יהיה להניח שתימצא השפעה
מיוחדת של המתנדבי על המרכזי עצמ .בבואנו לבחו את השפעת המתנדבי על המרכזי
עצמ ,עלינו להבחי בי מתנדבי העובדי באופ ישיר ע הנוער ,כאלו המגישי את שירותי
המרכז לנוער )שה מושאי מחקר זה( ,לבי "מתנדבי מטה" ,אשר עוסקי בייעו למרכזי או
בניהול.
תפיסת היסוד שלי ) (...הייתה שמתנדבי ה ]מרכזיי[ במת שירותי אנוש ,שלהצליח
במת שירותי אנוש הקהילה חייבת להיות מעורבת .הקהילה מעורבת באמצעות אנשי
קהילה פעילי שמוכני להחליט לתת ולתרו (...) .ע כל המורכבות של תחו הנוער,
ובגלל המצב שנוער בדר כלל משקיע את האנרגיה ב]סביבה הטבעית[ שלו ,בהחלט צריכי
מתנדבי שיש לה היכולת להידבר ע מתבגרי )מנכ"ל על(.
התפיסה הארגונית ,כפי שהיא מוצגת לעיל ,איננה רואה במתנדבי "כוח עבודה זול" או
זר במרכזי "הפו על הפו" ,אלא חוליה מרכזית בעמוד השדרה של על בכלל ושל המרכזי
בפרט :כתושבי בקהילותיה של הנערי ,יש לה זכות שיתו בפעילות המרכז ,וא זכות
להנהיג אותו באחד הימי .בתור מתנדבי ,מבוגרי ובני נוער כאחד ,לה יש כוח ליצור קשר
ייחודי ע נוער מנותק .ה ג בעלי השפעה ישירה ועקיפה על תפיסת העול של בני הנוער
ומהווי חוליה חשובה ביותר במת השירות לאוכלוסיית היעד של הארגו.
לא נית להתעל מהעובדה שהמתנדבי ה "כוחעזר" משמעותי ביותר למרכזי.
בזכות עבודת המתנדבי יכולי המרכזי להציע שירותי לאוכלוסיית נוער גדולה בהרבה
מאשר היו מסוגלי ללא מתנדבי .אנשי הצוות השכיר שרואיינו תיארו עד כמה תרומה זו של
המתנדבי מאפשרת לה לתת ולהרחיב את השירות לכלל בני הנוער שפוני .יש לציי שהשירות
הנית במרכזי הינו ייחודי בכ שהוא זמי תמיד לבני הנוער ללא רשימת המתנה או קביעת תור.
לדוגמא ,סיפרה אחת העובדות במרכזי:
אז אני יכולה להגיד ל בגאווה ,שה ]המתנדבי[ חלק מעמוד התוו שמחזיק את המקו
פה ,שה נותני עבודה והעבודה שלה היא כל כ חשובה ונאמנה ) (...ולפעמי ,בזמ
שאנחנו בשיחות אישיות ,ה יושבי בחו ע הבני נוער וה מנהלי את כל מיני שיחות,
כמוב מהידע שלה והניסיו שלה בחיי .חלק מהעבודה שלה זה ג לתחזק את המקו
ולשמור על המקו ולדאוג שהכל יתפקד אי שצרי (...) .אני בעד שיהיו כמה שיותר
מתנדבי ,כי יש לנו כל כ הרבה בני נוער שמגיעי ,והרבה פעמי אי ל את הזמ
המספיק לתת לה מהזמ של )עובדת(.
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ג כא ,בדומה להבחנה שנעשתה באשר לבני הנוער המתנדבי ,נית להבחי בי שני סוגי
תרומה doing :ו– .beingא העובדת שלעיל תיארה את העשייה של המתנדבי בפועל ,וכיצד זו
משפיעה על המרכזי ,הרי שיש לזכור כי למתנדבי תרומה נוספת למרכזי ,חשובה לא פחות,
והיא בעצ היות במרכז .מרבית המרואייני התייחסו לכ שהיות המתנדבי חלק מצוות
המרכז מעניק למקו אווירה מיוחדת ,היות וזהו מקו המוכיח אכפתיות ונתינה באמצעות
המתנדבי ,שאינ זוכי לתמורה כספית עבור פעילות .אווירה ייחודית זו מביאה לכ שבני
הנוער מרגישי פתיחות רבה יותר במרכזי ויוצרי קשר ביתר קלות ע המרכז וצוות עובדיו
)שכירי ומתנדבי כאחד( .ראינו בפרק המוטבי כי בני הנוער המגיעי למרכז מושפעי
מההתנדבות ומבדילי בי המתנדבי לבי העובדי בשכר.
אחד המאפייני של האווירה המיוחדת אותה משרי המתנדבי במרכז הוא יצירת קשר
שאינו מקצועי או פורמלי והוא בלתיאמצעי .מרואייני רבי הדגישו את החשיבות שיש לתרבות
כזו של יצירת קשר על אופי המרכז בכללותו .תרבות הקשר הזו מבחינה ,לדעת עובדי ומתנדבי
כאחד ,בי המרכז לבי שירותי ממוסדי יותר .לחלק מבני הנוער שמגיעי למרכז יש התנגדות
לאנשי מקצוע ,לאור ניסיו קוד בלתימוצלח מבחינת .בני נוער אלו מתרחקי משירותי
שנתפסי אצל כממסדיי או כמאפייני את אנשי המקצוע .האווירה שהיא לכאורה בלתי
מקצועית מאפשרת לנוער לחוות את המקו כשונה מכל שירות מקצועי בו נתקלו בעבר .בנושא זה
הרחבנו בתתהפרק "יתרו התפקיד הבלתיפורמלי" שבפרק "הנוער כמוטבי ההתנדבות" )ראו
עמודי  .(7977לדעת עובדי ומתנדבי ,ללא האווירה הייחודית שנוצרת על ידי המתנדבי ,היו
המרכזי נתפסי כעוד שירות ממוסד בלבד ולא היו מצליחי להגיע אל בני הנוער .אחת
העובדות תיארה עד כמה יחס של המתנדבי הוא ייחודי בסביבת של בני הנוער:
]אני[ חושבת שאחד הדברי המשמעותיי שבני נוער חווי במרכז הוא שמבוגרי
מתייחסי אליה .ה מתייחסי אליה בצורה כמעט בגובה העיניי .אני לא רוצה להיות
יומרנית ,אבל זה משהו שבני נוער לא חווי בחיי היו יו .עכשיו ,זה מקבל כפל משמעות
כשזה מגיע ממתנדבי ,זאת אומרת יש מישהו מבוגר שעל בסיס וולונטרי מגיע לפה ,יושב
איתי ומדבר איתי ונות לי יחס ) ,(...וזה מאוד קוס לבני נוער כי ביויו החוויות שה
חווי מאנשי מבוגרי ה חוויות בעיקר של החיקוי והלמידה ,ותמיד ממקו יותר נמו
)עובדת(.
השפעה נוספת של המתנדבי על המרכזי נוגעת לרבגוניות שה מייצגי .המתנדבי
באי מקשת חברתית רחבה יחסית ,ה בגילי שוני ובעלי רקע מקצועי ותרבותי מגוו .היות
וכ ,נוכחות מאפשרת לבני הנוער להיחש למגוו אנושי רחב ביותר .בתו מגוו אפשרויות זה
יכולי בני הנוער לבחור לעצמ את המתנדב המתאי ליצירת קשר עמוק יותר.
למי שיי המרכז?
היבט מעניי על אופייה ,היקפה ועוצמתה של השפעת המתנדבי על המרכז מתקבל משאלת
הבעלות על המרכז .אמנ כלפי חו ברורה השייכות :המרכזי משתייכי לרשת "הפו על הפו"
המופעלת על ידי על .כמו כ ,סביר שהעובדי יחושו תחושת בעלות על המרכז ומתנדביו ,כמו
אות עובדות שצוטטו קוד לכ בדו"ח  " :יש לי מתנדב ש" "..יש לנו מתנדב שלנו ש ."...אול
77

לשאלת הבעלות על המרכז אספקטי נוספי :מי הוא בעל הדעה הקובעת באשר לאופי המרכז
ופעילותו? מקרב איזו קבוצה מתקיימת המנהיגות שמובילה את המרכז? כיצד תחושת הבעלות
הזו משפיעה על עוצמת ההזדהות של מתנדבי ע המרכז ושל המרכז ע מתנדביו? כיצד תופסת
כל קבוצה )מתנדבי שטח ,מתנדבי מטה ושכירי( את נושא הבעלות על המרכז? הא קיימת
התנגשות בי תפיסות אלה ,והא היא עלולה להביא לקונפליקט?
נמצא כי בי המרכזי השוני של "הפו על הפו" ישנה שונות באשר לתפיסת הבעלות
על המרכז ,וזו הושפעה רבות מקיומ של מתנדבי מטה לצד מתנדבי שטח" .מתנדבי המטה" ה,
כאמור ,מתנדבי המגיעי למרכז "הפו על הפו" מתו המטרה לסייע בניהולו ובארגונו .מדובר
בדר כלל בחברי בקהילת העסקי המקומית או הקהילה הציבורית המקומית .מתנדבי אלה
תורמי מניסיונ המקצועי לניהול המרכז .עובדי במרכזי בה ישנו פיתוח נרחב של מתנדבי
כאנשי מטה הציגו עמדה על פיה מתנדבי המטה פועלי למעשה כהנהלת המרכז .כהנהלה של
מתנדבי ה אמנ אינ מתערבי בעבודה השוטפת של המרכז ,אול מעורבות בולטת בבניית
התשתיות לטווח קצר וארו של המרכזי .לדוגמא ,באחד המרכזי נוצרו וועדות של מתנדבי
מטה שבצמוד למנהלת המרכז תכננו את השגת המשאבי והניהול הכספי של המרכז ,וג את
שיווקו ופרסומו .עובדת מרכז זה הציגה את מתנדבי המטה כמנהליה בפועל ,שאמורי ,לדעתה,
להוריד אליה את ההחלטות הניהוליות על מנת שהיא תבצע אות ,וג לבקר את אופ פעולתה
במידת הצור.
במרכז אחר המצב היה מעט שונה .מצאנו מתנדבת שטח אחת שהייתה חברה שוות זכויות
בוועדה מצומצמת שמנהלת את המרכז ,ואשר בה יושבי נציגי שירותי מהיישוב ע מנהלת
המרכז )"צוות אופרטיבי"( .המתנדבת הייתה בי מייסדי המרכז והביעה תחושה של בעלות מלאה
על המרכז והמתרחש בו .כ ,מתנדבי שטח ,ברגע שה נקראי לעבודה הנחשבת יותר כעבודת
מטה ,חווי העמקה של הזדהות ע המרכז ,יחד ע עלייה בתחושת בעלות מסוימת.
בניגוד למתנדבי המטה ,מתנדבי השטח בדר כלל הביעו פחות רצו לבעלות על המרכז,
וקיבלו בהבנה את מנהיגות של אנשי הצוות השכיר .ג העובדי הביעו בדר כלל עמדה על פיה
קיימת היררכיה ברורה במרכזי .ההיררכיה התפקודית מציבה את העובדי בשכר מעל
למתנדבי .כפי שאמרה נחרצות אחת העובדות" :אי דמוקרטיה מבחינתי בניהול".
יחד ע זאת ,באחת התצפיות על עבודת המרכזי ,עלה כי כאשר עלתה סוגייה לגבי נער
מוטב שהפריע לעבודת המרכז ,עובד שכיר קיבל החלטה ארגונית שאמורה הייתה לפתור זאת.
למתנדבי היו השגות וטרוניות ,ה על ההחלטה עצמה וה על העיקרו על פיו העובד מחליט
עבור ,וה לא קיבלו את ההיררכיה הניהולית של קבלת ההחלטות בלא מחאה .באחד המרכזי
עלתה בתצפית שיטת העבודה על פיה העובדי בשכר ה המפעילי הדומיננטיי של המרכז
המסתייעי בעבודת המתנדבי.
ההיררכיה הניהולית בולטת במיוחד ע בני הנוער המתנדבי ,כפי שראינו בפרק הד
בהתנדבות בני הנוער .רכזי ההתנדבות מבהירי לבני הנוער המתנדבי את הצור בהתייעצות
ובמסירת די וחשבו שוט לאיש צוות שכיר ,ולעתי אפילו ההחלטה ע מי לדבר איננה בידיה.
היררכיה זו מקבלת ביטוי ג בשמירה על הסודיות המקצועית ,כ שבני נוער מתנדבי אינ
חשופי למידע על התערבויות הנערכות ע נוער שמקבל שירות במרכזי.
מאיד ,מספר עובדי בשכר הביעו עמדה על פיה המתנדבי הבוגרי נתפסי למעשה
כעובדי שווי זכויות ,ומספר עובדי אפילו הביעו משאלה שהמתנדבי ייטלו יוזמה ואחריות
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רבות יותר .הרצו הוא שהמתנדבי יביעו את עמדת באופ נחר יותר ויהיו יותר משמעותיי
בתהלי קבלת ההחלטות .על א רצו זה ,ראינו שלא תמיד העובדי בשכר אכ מפני מקו
למתנדבי לבצע זאת ,והרוש שנתקבל אצלנו הוא של שונות בי המרכזי ,המורכבת מגישות
שונות של הצוות השכיר וג מאופיי של המתנדבי בכל מרכז.
כ ניכר כי שאלת הבעלות על המרכז נותרת לא פתורה ולא ברורה ,ה אצל המתנדבי
וה אצל העובדי בשכר .אמנ ,העובדי בשכר רוצי לשמור על שליטה ויכולת קבלת החלטות,
לעיתי בלעדית ,אול ה שואפי ג להעביר חלק מהאחריות למתנדבי .העובדי מנסי
להעביר אחריות למתנדבי ,ה משו שידוע לה שזו התפיסה הארגונית ,וה משו שה
מעוניני להאציל סמכויות ולהקל על עצמ .ג המתנדבי אמביוולנטיי לגבי הנושא :מחד ,ה
מעוניני להיות שותפי בהחלטות שמתקבלות במרכז ובהשפעה עליו ,ומאיד ,חלק אינ
רוצי לשאת באחריות נוספת.
קשיי מערכתיי במרכזי :חוסר תיאו וחוסר יציבות
בראיונות עלו שני קשיי עיקריי שנית לראות כמערכתיי ,דהיינו מובני בתו ארגו מרכזי
"הפו על הפו" :בעיה בתיאו בתו הארגו ,ויציבות ארגונית.
בעיה בתיאו :הקושי הראשו שהועלה מתייחס לבעיתיות בתיאו בי החלקי השוני
של על ,ה ברמה האופקית ,בי זרועותיה השונות של העמותה ,כגו מרכזי "הפו על הפו",
הניידות ותוכניות ייחודיות ,וה ברמה האנכית ,בי מרכז על בתלאביב לבי המרכזי בשטח.
לקושי שכזה בתיאו תוארגוני יכולות להיות השפעות על אספקטי ארגוניי רבי ,כגו:
קביעת מדיניות והפנמתה בשטח ,יצירת שינוי ארגוני אפקטיבי ,למידה כללארגונית ,ויצירת
כפילויות שנובעות מחוסר תיאו .חוסר התיאו עלול להגביר את העמימות הארגונית ודבר זה
יכול ,בתורו ,לגרו לתחלופה גבוהה של עובדי ומתנדבי .כ ,למשל ,אחת המתנדבות סיפרה
לנו על סיטואציה ,שבה היה ניסיו לארג ערב התרמה ע אומני ,א בשל חוסר תיאו ועדכו
ע על ,הסתבר בשלב מאוחר מדי כי האומני כבר תרמו לעל .הדבר הביא לעגמת נפש רבה של
מתנדבי וא לעזיבה.
חוסר יציבות ארגונית :כפי שנית היה לראות מהציטוטי האחרוני ,זהו קושי מערכתי
נוס שנתקלנו בו במהל המחקר .רבי מאנשי הצוות השכיר ומהמתנדבי מתחלפי בקצב גבוה
מדי מכדי לשמר תרבות ארגונית ולמידה .התחלופה מעוררת שני סוגי בעיות :חילופי עובדי
הגורמי לשינוי המדיניות כלפי המתנדבי ,ופיטורי עובדי נגד רצונ או פרישת המעוררי
טינה בקרב המתנדבי .במקרה הראשו ,המתנדבי צריכי ללמוד לשנות את הכללי הבלתי
כתובי ואת אופ התנהלות המרכז .כל זאת על רקע העמימות ברשת "הפו על הפו" ,המדגישה
את חשיבות של אות כללי בלתיכתובי .במקרה השני הבעיה קשה יותר :המתנדבי
רואי את חוסר התיאו בצוות והוא משרה אווירה עכורה .חלק פורשי בגלל הפיטורי מתו
"נאמנות" לעובד המפוטר .העובד החדש נמצא במבח מתמיד ג מצד המוטבי וג מצד
המתנדבי ,תו השוואה לעובד הקוד ,לדוגמא "אצל  Xזה לא היה קורה" .כל אלה מראי
כיצד התחלופה התדירה של עובדי מקשה על עבודת ההתנדבות במרכזי "הפו על הפו".

79

תפקידי
נושא התפקידי בעל הוא מורכב ודורש התייחסות מיוחדת .כפי שכבר תיארנו בחלקי שעסקו
במתנדבי בוגרי ובנוער מתנדב ,ישנה עמימות תפקידית גבוהה בארגו .לא תמיד ברור
למתנדבי מה ה אמורי לעשות במסגרת תפקיד :מה הוא כולל ,מה גבולות התפקיד ,כיצד
יש לבצעו ,ומי נושא באיזה תפקיד בדיוק .התפקיד הוא נושא ארגוני בעיקרו ,שכ מאחריותו של
הארגו לספק לעובדי ולמתנדבי הגדרות תפקיד ברורות לכל נושא תפקיד בארגו ,והעמימות
הגבוהה הכרוכה בתחו זה נראה כי מחייבת א היא תיקו בדרגי הגבוהי יותר של הארגו.
נתאר את הסיטואציה מתו נקודות המבט של נושאי התפקידי השוני בארגו.
המנהלי במרכזי התייחסו לנושא .בראיונות עמ עלתה המודעות לנושא העמימות
התפקידית בעל ,לריבוי המשימות וה"כובעי" בתו כל תפקיד ,ולקושי לדעת מה הגבולות
התפקידיי .ה תיארו דרכי התמודדות שונות ע הנושא ,א באמצעות הכשרה ,א באמצעות
הצבת דוגמא ) ,(modelingוא באמצעות ניסיו להעניק תווית וש לתפקיד כדי ליצוק בו תוכ
מסוי ,בעיקר כזה של "עובד/ת נוער".
אני חושבת שזה בעיקר התפקיד של הרכזת ,זאת אומרת שבאיזשהו שלב להיות האבא
והאמא של המתנדבי; האבא ,האמא ,המורה ,מי שנותנת את המעני .אני היו עושה את
זה ,אבל אני עושה את זה בחלקית משרה ,אני לא מרגישה שאני כולי ש ,ברור לי שאני
נותנת מענה כחירו ,כי זה מה יש .אני חושבת שאת הרכזת שלי לש הייתי דוחפת ,אני
אישית הייתי מעצימה אותה ,ועושה לה את ה ,modelingומצפה שזה יהיה הלאה )מנהלת(.
ואמנ ,מראיונות ע רכזי מתנדבי ,ניכר שה מתקשי להגדיר את תפקיד וציינו שעמימות זו
מערכתית ואינה נובעת רק מה ,אלא בעיקר מהיות התפקיד רבגווני וגבולותיו רחבי מאד ,וכ
בשל שינויי ארגוניי תכופי .בחלקה ,עמימות זו נובעת מהחדשנות של גישת המרכזי בתחו
הנוער .בעבר עובדי נוער לא הפעילו מתנדבי ,ולכ אי "תקדימי" להתבסס עליה ,ואי ניסיו
אישי או הכשרה מעמיקה לתת תשתית רעיונית ומעשית.
ש :תנסי להגדיר לי את התפקיד של?
ת :קצת קשה כי יש שינויי בהגדרת התפקיד ג בדרגי שמעלי .לה לא ברור עדיי מה זה
הול להיות .קוד כל זה כל מה שקשור לניהול מתנדבי .כא זה הגיוסי ,הכשרה ,ליווי,
כניסה לתפקיד של מתנדבי ,זה בכלל כל מיני לפתוח את ההתנדבות לתחומי שה לא רק
מה שאנחנו קוראי מתנדב של ייעו; א זה מתנדב של קבוצות וא זה מתנדב של פעילות
בוקר ,וא זה מתנדב של חומרי ,זה משהו הרבה יותר רחב מהייעו )רכזת מתנדבי(.
חשוב לציי ,כי אספקט ארגוניניהולי מוצלח בנושא תפקידי המתנדבי קשור בניסיו
למצוא תפקידי רבי אפשריי למתנדבי .כ ,א מגיע אד שאינו מסוגל למלא את התפקיד
השכיח של ייעו לבני הנוער ,מנסה הצוות למצוא תפקידי אלטרנטיביי ,ולשמר את אות
אנשי בתו המערכת ,מבלי לפגוע בשירות:
אני יכולה להגיד שרוב האנשי שבאי להתנדב ,שמוניוחמישה אחוז מה ,באי כי ה
רוצי לעבוד ע נוער .ואז כשהייתי אומרת לה שה לא מתאימי בכלל ,הייתי בודקת
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יכולות אחרות ומציעה לה משהו אחר (...) .איש שאני מבקשת ממנו לגייס משאבי או
לעשות שיווקי ,והוא אומר לי שהוא מוצא מלא זמ פנוי והוא מוכ לעבוד שלוש פעמי
בשבוע ,אי לי שו בעיה ע זה )רכזת התנדבות ארצית(.
לסיכו ,במהל השני שבה מתקיי ארגו על כארגו מתנדבי ,הולכת ומתעצבת בו
תפיסה ארגונית .על הוא ארגו צעיר ,המורכב מאנשי צעירי ,בשכר ובהתנדבות ,העובד ע
נוער .השינוי ,הגמישות וה"אימיסוד" מתאימי לארגו ולאווירתו ,ומכתיבי במידה רבה את
התרבות הארגונית ,לטוב ולרע .הגמישות אמנ מאפשרת התאמה של התוכנית למגוו של ערי,
קהילות ,עובדי ומתנדבי שוני ,א ,כתפיסה בהתהוות ,עדיי קיימת עמימות גבוהה וחוסר
יציבות ,ה בכוח האד ,וה בתפיסה הארגונית .מקומ של המתנדבי ותפקיד דורשי
הבהרות ,שכ ישנ פערי בתפיסת ההתנדבות בי הנהלת הארגו לבי העובדי והמתנדבי
בשטח .ג בנושא הבעלות על המרכזי ישנה אמביוולנטיות גבוהה :ניסיו לשת מתנדבי מחד,
לצד ניסיו לשמור על שליטה והיררכיה ארגונית מאיד .חוסר היציבות ,חוסר התיאו והעמימות
התפקידית משפיעי ג ה על התרבות והאקלי הארגוניי .נראה ,כי על הארגו לקבל
החלטות ברורות לגבי המדיניות הארגונית באשר לתחומי השוני ,ובאשר לאופ שבו היא
מועברת ומופנמת בשטח .אול ,כל זה צרי להיעשות מבלי לאבד את האווירה הצעירה ,את
חוסר המיסוד ואת הספונטניות הנמצאי בכל ארגו מתנדבי ,א המהותיי עוד יותר בארגו
צעיר כמו על.
הסביבה בה מתקיימת ההתנדבות :יחסי גומלי ע הקהילה
ההתנדבות והמתנדבי מקיימי יחסי גומלי ע הסביבה בה ה חיי .מחד ,מאפייני הסביבה
הייחודיי יכולי להשפיע על ההתנדבות .מאיד ,ההתנדבות עשויה להשפיע על הקהילה בה היא
מתרחשת .בפרק הנוכחי נדו ביחסי גומלי אלו ,על היבט הכפול ,ונראה כיצד המאפייני
המיוחדי לכל מרכז ,הנובעי מאופי הקהילה המסוי ,משפיעי על יחסי הגומלי של
ההתנדבות ע הקהילה.
השפעת ההתנדבות על הסביבה
בבחינת ההשפעה הישירה של ההתנדבות על הסביבה החברתית של המתנדבי והקהילה בה
מתרחשת ההתנדבות ,עלו מספר תימות מרכזיות:
ראשית ,עלתה השאלה בדבר תגובת הסביבה החברתית של המתנדבי לעצ התנדבות.
הא הסביבה הקרובה של המתנדבי ערה לכ שה מתנדבי ומה התגובה שזה מעורר? כפי
שהצגנו בפרקי הנוגעי במתנדבי הבוגרי ובני הנוער המתנדבי ,עולה ,באופ כמעט חד
משמעי ,שהסביבה החברתית של המתנדבי ,המורכבת מבני משפחה ,חברי ,ועמיתי ללימודי
או לעבודה ,יודעת על ההתנדבות וג מגיבה אליה בחיוב .אנשי הצוות השכיר ובעיקר המתנדבי
ידעו לתאר כיצד הסביבה החברתית של המתנדבי מביעה הערכה רבה לעבודת ההתנדבות .אצל
חלק מהמתנדבי ההערכה הייתה מיידית ,ואצל אחרי הייתה תחילה תגובה חשדניתמשהו של
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הורי או חברי ,שלאחר זמ אצל רוב הפכה להיות הערכה רבה .לעתי תיארו מתנדבי כיצד
הסביבה א מסייעת לה להתמיד בהתנדבות.
כ מתנדבת אחת ,שהיא שותפה בעסק משפחתי ,סיפרה כיצד בני המשפחה השותפי
מאפשרי לה לארג את שעות העבודה כ שתוכל להתנדב במרכז באי מפריע ,ותרומתה למרכז
היא אכ אינטנסיבית ומשמעותית .מתנדבת אחרת העידה בפנינו על ההערכה החברתית לה היא
זוכה:
תמיד יש לזה השפעה חיובית .ברגע שב אד עושה את הדבר בהתנדבות והקהילה יודעת
את זה ,זה מכניס אספקט של כבוד והערכה והערצה אל האנשי שעושי את זה ) .(...ה
לקחו וארגנו לכבודנו ערב .אתה רואה שהקהילה מעריכה את מה שאתה עושה )מתנדבת
בוגרת(.
אמנ מרבית העובדי והמתנדבי הציגו תמונה ורודה יחסית של הערכה חברתית גבוהה
לה זוכה ההתנדבות ,אול היו ג מתנדבי שחוו תגובות פחות אוהדות ,לרוב בצד תגובות
אוהדות .מתנדבת ערביה תיארה ,בצד ההערכה הרבה לה זוכה ההתנדבות ,ג הסתייגות בקרב
הקהילה המקומית ,המודעת פחות לעשייה בקהילה הכללית ללא תמורה כספית .מתנדבת ערביה
אחרת חשפה את שלל התגובות לה זכתה לאור התנדבותה:
יש את החבר'ה ,הקרובי משפחה ,שה מה זה מבסוטי וגאי בזה עד הסו .יש את
החבר'ה מבחו ) , (...אומר 'מה את עושה ש? מה זה "הפו על הפו" בכלל? מה את עושה
ש? מה את מבזבזת את הזמ של וזה?' אני מסבירה לה מה שהסברתי ל בהתחלה :זה
בשביל הקהילה ובשביל הידע האישי ,זה ג חשוב ,אני רוצה כלי לעתיד ) .(...יש לי מרצה,
אני בקשר טוב איתו ,אז אני אומרת לו שאני חונכת נוער וזה ,ואפילו הראיתי לו את
ה"מתנדב המצטיי" ]תעודת הערכה[ (...) .אומר לי )' (...תגידי לי באמת מה? מה כל
הסיפורי הללו? מה תעשי ע זה? אפילו א תעזבי בעתיד ,מישהו יזכור אות?' )מתנדבת
בוגרת(.
תרשי מס'  :3השפעת ההתנדבות על סביבת המתנדבי ,כפי שעלתה בשאלוני המתנדבי
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בוגרים
נוער

המתנדבי הבוגרי ובני הנוער המתנדבי נשאלו בשאלוני לגבי יחס הסביבה החברתית
שלה להתנדבות .בתרשי מס'  3קיבצנו את נתוני בני הנוער המתנדבי והמתנדבי הבוגרי,
אות הצגנו עד כה בנפרד.
שיעור דומה בקרב המתנדבי הבוגרי ) (32%ובקרב בני הנוער המתנדבי ) (39%ציינו
שחלק מסביבת התחילו לפעול כמתנדבי או הביעו רצו לכ .למעלה ממחצית )(54%
מהמתנדבי הבוגרי ציינו שהתנדבות העלתה בסביבת את המודעות לנושא הנוער במצבי
סיכו ,לעומת רק  20%בקרב בני הנוער המתנדבי .רק  5%מהמתנדבי הבוגרי דיווחו שחלק
מסביבת החליטו לתרו כס/ציוד לארגוני דומי ,לעומת  15%מבני הנוער המתנדבי.
לעומת זאת 15% ,מהמתנדבי הבוגרי ו  35%מבני הנוער המתנדבי ציינו כי הסביבה לא
הושפעה כלל מעובדת היות מתנדבי.
הא ההערכה הברורה שהסביבה החברתית מגלה כלפי ההתנדבות מתבטאת ג בהרחבת
הנכונות להתנדב? הממצאי מובילי לתשובה חיובית לשאלה זו .חלק מהמתנדבי שרואיינו על
ידינו סיפרו כי ג ה ,למעשה ,הגיעו להתנדב לאחר שפגשו בחברי שלה שהתנדבו .כמחצית
מבני הנוער המתנדבי ה"טהורי" דיווחו בשאלוני כי הגיעו להתנדבות בעקבות המלצה של
חבר ,וכ ג רבע מקרב המתנדבי הבוגרי ה"טהורי" .כלומר ,המפגש ע מתנדב עורר אצל
את הרצו להתנדב בעצמ ,אותו אכ מימשו לבסו .מכא שאנו יכולי לראות את ההתנדבות
בקהילה כמו אב שנזרקת לבריכה ומעוררת גלי של הערכה וא התעוררות הרצו להתנדב .דבר
זה תוא את הידוע לנו מהספרות המחקרית ,כי ככל שאד מרושת חברתית ,כ יש סיכוי שהוא
יתבקש להתנדב ,יתנדב בפועל וא יתמיד בכ ).(Wilson, 2000
נערה מתנדבת תיארה יפה את השפעתה זו:
אנשי באו ,בעקבות שאני באה ל"הפו על הפו" ,אנשי באי לראות מה זה ,ומי שנהנה
נשאר (...) .אנשי שומעי אי זה באמת ,ואז ה מתענייני ובאי לראות כשמישהו מכיר
מישהו שבא לפה ,יותר קל לו לבוא לבקר פה )נערה מתנדבת(.
כפי שסיפרו מתנדבי ,לא תמיד חבריה שהביעו רצו להתנדב ג קמו לעשות זאת,
אול לעתי ג ,א לא התנדבו בפועל ,מצאו החברי דרכי אחרות לנתינה:
הרבה הציעו ,הביעו רצו להתנדב ,אבל תכל'ס ,קשה לקו מהספה (...).קיבלתי המו שקיות
של בגדי ,שזה דבר שהוא הכי קל לעשות )מתנדבת בוגרת(.
הממצאי מצביעי על כ שההתנדבות במרכזי משווקת את רעיו הנתינה בתו
הקהילה .הסביבה החברתית של המתנדבי ,שנחשפת לאפשרות ההתנדבות ללא בקשת תמורה
כספית ,ומעריכה אותה באופ חיובי כסוג של נתינה לקהילה ,עוברת שינוי איטי בהעלאת הנכונות
להתנדבות ולנתינה למע הקהילה .מתנדבי ועובדי בשכר כאחד ראו בשינוי הקהילה חלק
מחזו ההתנדבות .לדוגמא ,אמרה עובדת:
יש את החזו הזה :להכניס את המודעות של התנדבות לקהילה ,להעלות את כל הנושא של
התנדבות ,התחו הזה של הנתינה ,של העזרה לזולת .זה המשמעות שהמתנדבי יבואו
ויעשו את זה .זאת המהות בגלל שמתנדבי ה המהות של על וה המהות של "הפו"
)עובדת(.
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ההתנדבות ,המתקיימת בתו קהילה ויוצרת מעגלי של נכונות לנתינה בתו הסביבה
החברתית הקרובה למתנדב ,מאפשרת בקהילה סוג אחר של מערכות יחסי .מבי המרואייני
היו כאלו שייחסו חשיבות לאפשרות השונה הזו שפותחת ההתנדבות בתו הקהילה ,בהיותה
נושאת מסר של שליחות חברתית אל תו הקהילה הרחבה .לדברי מתנדבת ,שנשאלה הא
ההתנדבות משפיעה על הקהילה בה המרכז פועל:
אני חושבת שכ ,השפעה לטובה .יש ג מבוגרי שיש לה נטייה לעשות דברי רעי .פה
ה מקבלי ער ,ער לב אד ,אי להתייחס לבני אד ,אי לדבר ע בני אד .היא
]ההתנדבות[ עושה אוכלוסייה יותר טובה )מתנדבת בוגרת(.
דר נוספת שעלתה מ הממצאי לגבי השפעת ההתנדבות על הקהילה היא שההתנדבות
מהווה ביטוי של העצמה קהילתית וחיזוק החברה האזרחית .ההתנדבות משמשת למתנדבי,
תושבי הקהילה ,כדר להעצי את הקהילה בה ה חיי .כלומר ,באמצעות ההתנדבות
המתנדבי פועלי לשיפור הקהילה שלה.
יש בזה ]בהתנדבות[ מה שאני קוראת לזה "כוח" ,כוח במירכאות ,כוח במוב של לתת ,שאת
מתנדבת לקהילה .אני ,למשל ,רוצה שלילדי שלי תהיה מסגרת נורמלית ,כי א את לא
עושה ע נוער משהו ה יעשו ל מה שאת לא רוצה ,אי ואקו .אז אני פעילה במקו שבו
אני גרה )מתנדבת בוגרת(.
אתה לוקח חבורה של אנשי ,מעצי אות ,מגדל אות ויודע שזה יקרי ג הלאה .זאת
אומרת ,ג כשהוא לא יהיה ב"הפו" ,החוויה שהוא עבר פה תעשה ש משהו .א אני
מעצימה אותו ,וא אני מקרינה אותו ,אז הוא יעשה את זה כלפי הסביבה שלו ,כלפי
העובדי של ]ש מקו[ (...) .יש פה איזושהי חוויה שאתה הול אתה )עובדת(.
חווית ההתנדבות במרכזי ,על ההכשרה וההתנסות המעשית שבה ,מלמדת את
המתנדבי ,שאינ אנשי מקצוע בתחו הטיפולי ,דרכי התמודדות ע מצוקות נוער .המתנדבי
זוכי להיות חברי קהילה בעלי מיומנויות מיוחדות שלא היו לה לפני כ ,וה יכולי לתרו
ממיומנויות אלה לאחרי בקהילה .בכ ההתנדבות למע נוער במרכזי משמשת בקהילה
כאמצעי להכשרת סוכני שינוי לנוער שיכולי לסייע לנוער בקהילת ,לא רק במרכז עצמו .תיארה
זאת מתנדבת בוגרת:
מה שאני מקבלת פה במרכז אני לא רק מעבירה למרכז (...) ,אני מעבירה לחיי .אתה יודע
מה ,למה ללכת רחוק? למשפחה שלי ,אני עוזרת למשפחה שלי .יש לי ג אח ב  ,13יש לי
אחות יותר גדולה ממני וג אני עוזרת לה ,מייעצת לה ,וה מקבלי את ההחלטות
שאני נותנת לה ,ואפילו להורי שלי ואפילו לחברי שיותר מבוגרי ממני )מתנדבת
בוגרת(.
נית לשער כי מתנדבי במקומות אחרי )לדוגמא ,מתנדבי מד"א( הופכי להיות בעלי
מיומנויות סיוע באות תחומי .מכא ,שההתנדבות היא אמצעי קהילתי להפיכת אזרחי מ
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השורה לבעלי מיומנויות סיוע מגוונות ,שיכולי בעת מצוקה להושיט עזרה בלתיפורמלית
לעמיתי בקהילה .נית לשער כי בקהילה חלשה יחסית ,בה החברי נוטי יותר להישע על
מקורות סיוע חיצוניי ,ההתנסות בהתנדבות יוצרת שינוי אצל המתנדבי עצמ ומכשירה אות
כסוכני שינוי באותה קהילה החווי יכולת הישענות פנימית.
על א הכיוו החיובי ,יש לזכור כי תהלי העצמת הקהילה אינו מיידי ,ונדרש זמ ממוש
על מנת שנית יהיה לראות תוצאות בקהילה .עובדה זו חשובה בתכנו של מחקר עתידי מכוו
קהילה ,שבא לבדוק את השפעת ההתנדבות על הקהילה .טענה עובדת:
לא נוצר עדיי אותו הד קהילתי .זה לא  issueבקהילה .יש את המתנדבי של משמר אזרחי
שכ ]יצרו הד[; "הפו על הפו" צרי עוד שנתיישלוש )עובדת(.
תימה נוספת שעלתה לגבי השפעת ההתנדבות על הקהילה היא היותה של ההתנדבות
מימוש של הו חברתי ) .(Putnam, 1992בפעולת למע הקהילה ,המתנדבי מספקי לקהילה
בחינ משאב יקר :את זמנ .בכ ה מאפשרי להשיג בקהילה מטרות חברתיות משמעותיות
ע פחות משאבי חומריי מבחו ,תו ניצול המשאב האנושי הקיי בקהילה.
א אנחנו נעבוד ע נער שהוא בבעיות ,אנחנו נצליח להפו אותו לבוגר בלי בעיות .א
אנחנו נשאיר את הנוער ע בעיות ,אז הוא יהפו להיות בוגר ע בעיות (... ) .א אני לא ,אז
מי? )מתנדבת(.
עובדת במרכז תיארה בפנינו את החזו של המרכז ,ועל פיו המרכז מהווה מוקד להתנדבות
עבור בני נוער ושל בני הנוער .אותה עובדת רצתה לראות בני נוער שמתנדבי במרכז "הפו על
הפו" ופועלי במסגרת ההתנדבות בקהילה על ידי מת שירותי שוני לנזקקי ,בהתנדבות:
הרעיו הוא שמתנדבי נוער יתחלקו לכמה רמות של פעולה או שתי טיפולוגיות של מתנדבי
) (...ויהיו מתנדבי קהילה ,שיהיו מתנדבי שה home baseיהיה אמנ פה במרכז ,אבל
ההתנדבות שלה תהיה החוצה ,א ורק החוצה (...) .למה יהיו בחו? תרומה לקהילה! שוב
פע אני רוצה לפתח את נושא ההתנדבות .ההתנדבות כאיזשהו ער )" :(...המרכז ה]ש
ישוב[ להתנדבות למע נוער בסיכו" ) .(...שיתנדבו במועדוניות ,שיתנדבו במרכזי ,שיעשו
פרוייקטי קהילתיי )עובדת(.
ואכ ,כפי שראינו בתתהפרק על תגמולי ההתנדבות 86% ,מהמתנדבי הבוגרי )ציו
ממוצע  4.7בסול של  1נמו עד  6גבוה( ,התייחסו למונח "סיוע לקהילה" כתגמול משמעותי
מההתנדבות.
השפעת הסביבה על המרכזי
לצד ההשפעה של מרכזי "הפו על הפו" על הסביבה שבה ה פועלי ,מתקיימת הדדיות
והסביבה והקהילה משפיעות על המרכזי .כ ,נקודות החוזק של הקהילה ,כמו ג האתגרי
והקשיי שעמ היא מתמודדת ,חודרי אל המרכזי ומשפיעי עליה באופני שוני :ה
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משפיעי על אופיו של כוח האד הפועל בתוכו ,על מגוו בני הנוער שמגיעי אליו ,ועל האתגרי
והבעיות שהמרכז עצמו צרי להתמודד עמ.
מתנדבת בוגרת ממרכז תלאביב תיארה כיצד האוכלוסייה של בני הנוער המגיעי למרכז
מושפעת מזו הקיימת בעיר וממיקו המרכז בתו קניו "דיזינגו סנטר":
החבר'ה הקבועי ) (...זה לא אוכלוסייה אחת ,יש הרבה ,הרבה עולי חדשי ,ג יש
פנקיסטי ,כאילו ,ה"סנטריסטי" קוראי לה ,החבר'ה של ה"סנטר" .וזה תמיד ,אני
זוכרת ,אני גדלתי בתלאביב ,ובתקופה שאני הייתי נערה היו ש פנקיסטי והיו ש
"פריקי" וילדי של הכיכר כאילו זה ה"סנטר" ,זה משהו ידוע )מתנדבת בוגרת(.
עובדת במרכז בנצרת עילית תיארה כיצד הרבגוניות והרבתרבותיות בעיר משפיעות על
השסע בתו מרכז "הפו על הפו":
האוכלוסייה בנצרת עילית היא אוכלוסייה ממש רבגונית ברמה הזאת שיש בה ותיקי,
עולי ,אתיופי ,רוסי ,ערבי  משוסעת .משוסעת ברוב המקרי .ואנחנו לא בבועה ,זאת
אומרת במקו הזה ,ג פה .קבוצות שהולכות מכות לא נכנסות באותו יו (...) .נניח מקור
הבעיה יכול להיות ,היה המתנדב הערבי ,הוא ערבי נוצרי ,מה שמשנה את כל הפרספקטיבה
לגביו )עובדת(.
אחת העובדות בעיר מעורבת יהודיתערבית תיארה כיצד הקונפליקטי שקיימי
בסביבת המרכז חודרי פנימה .הצוות אינו מנסה לעשות הפרדה ,נהפו הוא :ה רואי זאת
כהזדמנות לנסות ולדבר על הבעיות ואולי ג להתמודד אית:
המציאות הזאת ,אנחנו מנסי להביא אותה לפה .אנחנו דני על זה ,אפילו כל אחד מעלה
את הדעה האישית שלו .אני מאמינה והצוות ) (...מאמי שבלי שילמדו אחד את השני ובלי
שיכירו אחד את השני מבפני איאפשר ,ומפה אנחנו משתדלי ,והרבה פעמי זה ג כ
יוצא דר הבני נוער עצמ ,כשיש פיגוע ה מגיעי לפה ופה מתחיל להתפתח דיו .היה
פיגוע' ,אי אתה רואה את זה מהצד היהודי? מהצד הערבי?' וכל אחד מעלה את הדעה שלו
ואת הרגשות שלו ,ואנחנו משתדלי לא להיכנס לפוליטיקה ,אבל אי מה לעשות ,ה
מגיעי ע זה ,יש לה את זה ,אבל אי לה בחו את המקו ואת הפינה לבוא ולשפו,
ואני מאמינה שא לכל אחד יש את הפינה איפה שהוא יכול לשפו ושמישהו יקשיב לו,
ושמישהו יכבד את הדעה שלו ,אפילו שהוא לא מסכי איתו ,זה המו .זה יכול לקחת אותנו
קדימה ,והרבה פעמי יש מפגשי בקשר לכל המצב הביטחוני ובקשר לפלסטיני )עובדת(.
זאת לצד תפיסה מציאותית של מקומו המוגבל של המרכז בעיר מעורבת ,בניסיו לעשות
שינוי ניכר בסביבה:
א אני מתעלמת מה sayשל העיר אני נלחמת בטחנות רוח .זאת אומרת ,אני לא באה
ללמד אות לעשות דוקיו ,אני לא באה ללמד אות לעשות אינטגרציה ,כי אי פה .זאת
אומרת אי נכונות לזה ,לא בצד הזה ולא בצד הזה .אני שואלת את עצמי עוד פע' :מה
המנדט שלי? מה אני אמורה לעשות?' אני אמורה להיות פה ולתת מענה לנוער במצוקה
ולנוער במצבי סיכו בי היתר .המצב המצחיק הוא שאנחנו באיזשהו מקו עלה תאנה ,זאת
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אומרת אנחנו המקו היחיד שכ רוצי שיהיה מעורב ,כי המתנ"ס מופרד וזו הפונקציה
שלנו בעיר )עובדת(.
לסיכו ,בי מרכזי "הפו על הפו" לבי הסביבה שבה ה פועלי ,מתקיימי יחסי
גומלי ארוכי טווח .המרכז משפיע על הסביבה בהעלאת המודעות להתנדבות ובנכונות להתנדב,
במיוחד בסביבה הקרובה של המתנדבי .ההתנדבות במרכזי יוצרת הו חברתי ,תורמת ליצירת
החברה האזרחית ,ובאמצעות רישות חברתי השפעתה רבה .מאיד ,לסביבת ההתנדבות השפעה
רבה על המרכז :אופי האוכלוסייה משפיע על הרכב המתנדבי ובני הנוער צרכני השירות,
והבעיות והאתגרי שקיימי בסביבת מרכזי "הפו על הפו" חודרי ג אל המרכז פנימה
ומהווי חלק מסדר היו שלו.
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סיכו ,מסקנות והמלצות
מטרת מחקר זה הייתה לבחו את עול ההתנדבות במרכזי "הפו על הפו" ,מתו מירב
זוויות ההתבוננות העונות על מגוו רחב של שאלות ,כפי שהצגנו במבוא לדו"ח .עושר המידע
שנאס על ידינו ,כמו ג רבהגוניות שלו ,סייעו בידינו לצייר באופ מהימ את תמונת ההתנדבות
במרכזי ,ולעמוד על מרכיביה והתהליכי הבוני ומעצבי אותה .בהיותנו מתבונני מ הצד,
הבוחני תהליכי תו השוואה לידוע במקרי אחרי ,ניסינו לשלב במהל הדו"ח את מסקנות
ראייתנו הייחודית כחוקרי ואת ההמלצות העולות מה .לא נחזור כא על כל ההמלצות
והמסקנות ,אות העלינו במהל הדו"ח ,אלא נתמקד בעיקריות.
בטר נפתח במסקנות ובהמלצות העיקריות ,נציי שהמחקר המוצג כא היווה אתגר
מיוחד לאור מורכבותו הרבה .מספר פני למורכבות זו .ראשית ,המחקר עוסק בבחינת תמונות
מצב ותהליכי ,שחלק משותפי למרכזי שוני וחלק מיוחדי לכל מרכז ,תהליכי
המושפעי ממגוו רחב של משתני מתערבי ,כגו גודל ומרכזיות היישוב בו קיי המרכז ,מבנה
היישוב והרקע הסוציודמוגרפי של תושביו ,ותק המרכז ,המבנה הסוציודמוגרפי של מוטבי
המרכז ,עובדיו ומתנדביו ,קשרי המרכז ע הרשות המקומית ,והמשאבי המוזרמי אליו.
שנית ,נושא המחקר ,ההתנדבות במרכזי ,נתגלה כנושא הנמצא בשינוי מתמיד ,שחלקו
מבטא את תנועת המרכזי עצמ )שינויי צוות ,דינמיקה פנימית של המרכזי ,שינויי בעל
וכדומה( וחלקו נמצא בתנועה משלו )לדוגמא ,שינוי בהגדרת ההתנדבות במהל הזמ( .הניסיו
שלנו לבחו את המרכזי בשתי נקודות זמ בא לענות על השינוי המתרחש ,אול נתגלו ג
הפתעות שכמו טרפו מחדש את קלפי הזמ .לדוגמא ,מרכז ותיק נסגר ונפתח מחדש ע צוות חדש,
ובכ הפ לכאורה למרכז חדש ,א מרכז בעל ניסיו עבר מסוי.
שלישית ,נושא המחקר עצמו חש פני חדשות תו כדי המחקר ,ואיל אותנו להתאי
עצמנו לכ .לדוגמא ,שאלת התנדבות הנוער .על פניו מדובר בהיבט של התנדבות ,א מעל המחקר
ריחפה באופ מתמיד השאלה :הא זו התנדבות בכלל או ש כיסוי לשירות הנית לבני הנוער?
דוגמא נוספת היא "טוהר" ההתנדבות ורוחב ההגדרה של ההתנדבות ,אליה התוודענו תו כדי
איסו הנתוני .מצאנו כי אי במרכזי הגדרה אחידה להתנדבות ,ומי שנחשב במרכז אחד
כמתנדב אינו נחשב ככזה במרכז אחר .שונות זו חייבה אותנו לרגישות מתאימה והיא ג מוליכה
אותנו להצגת מספר המלצות להל.
מסקנתנו המרכזית היא כי ההתנדבות "עובדת" .למתנדבי נמצא מקו חשוב במרכזי
ותרומת נתפסת כחיונית וייחודית .המתנדבי מהווי כוח עבודה חשוב ,ולעיתי ה א
מניעי את הפעילות במרכז לבד .ההתנדבות היא שנותנת למרכזי את הגוו הייחודי:
המתנדבי מגיעי ממגוו רחב של עיסוקי ,גילי וקהילות; הבסיס הזולתני של ההתנדבות
מעלה את ערכו של השירות בעיני בני הנוער מוטבי השירות וא בעיני הצוות השכיר; המתנדבי
מעניקי למרכז אופי בלתיפורמלי ,המקרב קהלי גדולי לשירות; והמתנדבי מחברי את
המרכז לקהילה בה הוא ממוק ומשפיעי עליה לאור זמ .מעבר לכ ,נראה כי ההתנדבות
מסייעת למתנדבי עצמ וה נמצאי מתוגמלי ממנה .ע זאת ,מצאנו במחקר מספר דגשי
וא ליקויי אות נפרט להל.
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חוסר בתורת התנדבות מגובשת :ממצא מרכזי במחקר ,כאמור ,הראה שנכו לעת המחקר ,לא
נמצאה עדיי ,לא במרכזי "הפו על הפו" ,וכנראה ג לא במנהלת על ,תורת התנדבות מוגדרת
ומגובשת ,שתסייע בעבודת המרכזי .טר נוסחה במרכזי או בהנהלת על תורת התנדבות כזו,
המבטאת אידיאולוגיה ברורה ,וממנה נגזרת פרקטיקה מוגדרת .לאור העמימות הרבה שנתגלתה
בשאלות רבות הנוגעות לתמונת ההתנדבות במרכזי ,עולה הצור בניסוחה של תורת התנדבות.
תקוותנו כי הדו"ח הנוכחי ישמש בסיס לתורה כזו ,היות ומ הממצאי נית לשרטט את
יסודותיה .המלצתנו היא שתורת ההתנדבות תגובש תו כדי רבשיח בי נציגי מהנהלת על,
הנהלת המרכזי הארצית ,ונציגי מרכזי שוני ,מתנדבי ועובדי בשכר.
כאמור ,תורת ההתנדבות אמורה למנוע עמימות בנקודות בה נתגלתה העמימות
כמפריעה לעבודת המרכזי .עמימות זאת הופיעה ,בי השאר ,בשאלות הנוגעות לסמכות של
המתנדבי ,למיקומה של ההתנדבות במרכזי )"למי שיי המרכז :למתנדבי או לצוות?"(
ולתפקידי אות ממלאי המתנדבי .עמימות זו אמורה להיפתר ביצירת תורת התנדבות
בהירה .יתכ ותורה כזו ג תוכל לסייע בהגשמת שאיפה מוצהרת בעל ,והיא כינונה של מנהיגות
מקומית בקרב המתנדבי בתוכניות השונות של על.
מיהו מתנדב? נקודה נוספת ,האמורה לקבל מענה בתורת ההתנדבות ,היא עצ ההגדרה :מיהו
מתנדב? הממצאי הראו על שונות רבה בתפיסה מהי ההתנדבות .השונות החלה בהתייחסות
לתמורה לה זכו המתנדבי )"הא תמורה חומרית כמו מלגה מוציאה את ההתנדבות או שנכללת
בתוכה?"( דר נושא הבחירה החופשית לעסוק בפעילות התנדבותית )בניגוד,למשל ,לשל"צ או
ל"מחוייבות אישית"(; וכלה במעמד המקצועי של המתנדבי ,שנע בי תפיסת כעובדי לכל
דבר ,מלבד העובדה שאינ מקבלי שכר )ועל כ נתפסי לעיתי כ"כוח עבודה זול"( ,ועד
לראיית ייחוד כזולתניי ,או חיפוש אחר הזולתנות והייחודיות בעבודת.
התנדבות "טהורה" וזולתנית :שאלת הזולתנות של המתנדבי ריחפה לאור כל שלבי המחקר,
ולכ מ הראוי להעלותה ג במסקנות .הממצא המעניי היה שעל א מגוו הדעות לגבי מה נכלל
במונח ההתנדבות ,הרי שעלתה כחוט השני השאיפה להתנדבות הזולתנית ,שא הוגדרה
כ"טהורה" .ג בקרב מתנדבי המקבלי תמורה חומרית בצד ההתנדבות ,חיפשו העובדי את
אלה המקדישי מעבר לחובה ,ובכ הופכי א ה למתנדבי "טהורי" .יתירה מכ,
להתנדבות ה"טהורה" יוחסה השפעה ,ה על המרכז וה על סביבתו ,יותר מאשר להתנדבות
שאינה כזו .הבחנו בתפיסה לפיה רוח ההתנדבות הזולתנית מייצגת סול ערכי תוא ,בו הנתינה
למי שנזקק ,ללא בקשת תמורה ,היא ער גבוה שחשוב להגשימו .לפי תפיסה זו ,מוטבי השירות
המגיעי למרכז נחשפי לאווירה זו ,ומושפעי ממנה .א זו אכ תמונת ההתנדבות המבוססת
על ניסיו העובדי ,הרי שיש להדגיש את מקומה של ההתנדבות ה"טהורה" ,ג במרכזי בה
נדרש מאמ רב יותר למצוא מתנדבי העוני על קריטריוני אלו .המלצה זו אינה באה לבטל
את מקומ של אלה הזכאי לגמול עבור ההתנדבות ,או שהפעילות היא עבור כחלק ממחויבות
חיצונית ,אלא להדגיש את חשיבות המכוונות לעבר ההתנדבות ה"טהורה".
מומל ,א כ ,למרכזי להשקיע בעידוד המתנדבי להתנדבות הנחשבת כזולתנית
ו"טהורה" ,ג א החלו בהתנדבות מתו כוונה לתמורה חומרית כלשהי או מתו מחויבות
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חיצונית .מוב שנית להעניק תמורות בלתיחומריות או סמליות למתנדבי על מנת לעודד
במעשה ההתנדבות ,ואי זה נתפס כסותר את רעיו ההתנדבות "הטהורה".
ניהול מתנדבי :ניהול מתנדבי בארגו רבסניפי מהווה אתגר לא פשוט .כפי שציינו ,תורת
התנדבות מוגדרת יכולה לסייע בניהול נכו יותר של משאב חשוב זה ,אול ,עד שתגובש ,על
המרכזי לתת את הדעת לסוגיות ניהול הדורשות התייחסות :ליווי ,הכשרה ,פיקוח ,פיטורי,
תמיכה ויחסי אישיי בתו הארגו.
בתו כ עולה ג הסוגיה של "ניהול המתנדבי את המרכז" או שאלת "הבעלות על
המרכזי" .ניכר כי שאלת הבעלות על המרכז נותרת לא פתורה ולא ברורה ,ה אצל המתנדבי
וה אצל העובדי בשכר .אמנ ,העובדי בשכר רוצי לשמור על שליטה ויכולת קבלת החלטות,
לעיתי בלעדית; אול ה שואפי ג להעביר חלק מהאחריות למתנדבי ,אולי כי ידוע לה
שזו התפיסה הארגונית ואולי משו שה מעוניני להאציל סמכויות .ג המתנדבי
אמביוולנטיי לגבי הנושא :מחד ,ה מעוניני להיות שותפי בהחלטות שמתקבלות במרכז
ובהשפעה עליו ,ומאיד ,חלק אינ רוצי לשאת באחריות נוספת .התוצאה היא עמימות ושונות
בי המרכזי ,ע השפעה מקומית מכריעה של נטיות לב /של המנהל/ת ורכז/ת ההתנדבות.
אבל עמימות ושונות אלו נמצאו לעתי כפוגעות במתנדבי ,ולכ ,להערכתנו ,יש לתת מענה חד
משמעי לסוגייה ברמת הארגו.
קשר אישי ע הממונה :ממצאי המחקר מראי כי הקשר האישי ע רכז/ת ההתנדבות )או
הממונה( משמעותי למתנדבי .המתנדבי מעריכי את הממונה כאד ומתייחסי אליו כאל
חבר .על כ ראוי לחזק את הקשר הפרטני של רכזי המתנדבי ע המתנדבי ,וזאת במקביל
לפעילות הקבוצתית הנעשית ע כלל המתנדבי .ליווי המתנדבי באופ אישי וצמוד ,בחינת
הבעיות שה מעלי ,הדרכת והכוונת ,ועצ קיו פגישות אישיות תדירות נמצאו בעלי יכולת
השפעה על תפיסת ההתנדבות של המתנדבי .יש להדגיש ,להערכתנו ,את חשיבות של פגישות
אלה ולהקפיד על תדירות קבועה ,ג א המשאבי הנדרשי לכ ה גדולי יחסית ,שכ
ביכולת למנוע נשירה ולהבטיח תפוקת עבודה טובה יותר של המתנדבי.
מיו :נית לעיתי לאבח את מחויבות המתנדבי ותרומת למרכז כבר בתהלי המיו
והקליטה .אול ,אי בנמצא קריטריוני ברורי ארציי למיו וסינו המועמדי להתנדבות.
הממצאי בהקשר זה היו ברורי ,ומצביעי על ליקוי ארגוני מסוי .מתנדבי נקלטי הלכה
למעשה על פי החלטת העובדי בלבד )רכז/ת המתנדבי או המנהל/ת( ולא על בסיס ניסיו
מצטבר או החלטה ארגונית .במקביל ,נמצאו כללי מיו שוני למתנדבי שוני ,למשל בי
המתנדבי ה"טהורי" והמתנדבי הזכאי למלגה תמורת ההתנדבות .מכא ,מומל להנהלת
ההתנדבות בעל לעצב ולהפני קריטריוני ברורי למיו מועמדי ,שיקוימו ,ע דרגת חופש
מסוימת ,על ידי כלל המרכזי .יתכ שגיבוש תורת ההתנדבות ,כפי שהומל לעיל ,יסייע ג
בעיצוב קריטריוני למיו .לחילופי ,יתכ ונית לקצר כמעט לגמרי את תהלי המיו ,הגוזל
משאבי יקרי מהמרכזי ,להגבילו לסינו מועמדי בלתימתאימי בעליל ,ולנסות להכלילו
אל תו תהלי ההכשרה לה זוכי המתנדבי המתחילי.
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הכשרה :בהתייחס להכשרת המתנדבי ,הרי שנמצא פער מסוי בי הרצו של המתנדבי לקבל
הכשרה ראויה והציפיות הגבוהות שההכשרה לעתי מעוררת אצל ,לבי תחושת הל מסוימת
שחוו ע קליטת הראשונית .בנוס ,לא פגשנו תהלי מוגדר של הכשרה מסודרת המשותפת
למרכזי כול ,אלא גמישות בהתא לתנאי המרכז .כא המקו לציי ,כי המתנדבי מייחסי
חשיבות רבה לאיכות ההכשרה לה זכו ,ולא לכמות ההכשרות לה זכו .המלצתנו ,ברוח הקודמות,
היא לקראת מת מער הכשרה אחיד למתנדבי המגיעי למרכזי שוני ,ע תוספת של דגשי
מקומיי לכל מרכז ומת חשיבות רבה להשקעה בהכשרה .כפי שכבר עמדנו על כ ,תורת
התנדבות מוגדרת תוכל לסייע ג ביצירת הכשרה אחידה ומקיפה.
הכשרת העובדי :המלצה נוספת הנובעת מהאמור לעיל היא חשיבות הכשרת העובדי במרכזי
כיצד לעבוד ע מתנדבי .אולי מתו איכתיבת תורת ההתנדבות הארגונית בעל ,שכבר נזכרה
מספר פעמי ,אולי מתו חוסר תיאו ושיתופעולה בי המרכזי )לרוב חדשי ,יחסית( לבי
מרכז על ,שיוזכר להל ,ואולי מתו תחלופת העובדי בכל המישורי ,המתוארת לעיל ,ניכר
מחסור בהכשרה לעובדי בתחו הפעלת מתנדבי .אנו רואי בהפעלת מתנדבי ,בריכוז
ובניהול במרכזי "הפו על הפו" תחו מקצועי הדורש לימודי מסודרי .לראיה ,קיימי
היו לימודי לתואר שני או לימודי המש בנושאי אלו .אול ,רוב של עובדי המרכזי מעול
לא רכשו השכלה שכזו .יתרה מכ ,נראה כי חסר לה ידע מקצועי בנושאי עבודה ע מתנדבי:
מיו ,שיבו ,עריכת חוזה ,הכנת מטלות ,הכשרה ,הדרכה ,תגמול וסיו התפקיד.
אי באמור לעיל בכדי להפחית באיכות הגבוהה של העובדי ,ואנו רואי בתרומת
למתנדבי ולמרכזי "הפו על הפו" ,בעבודת המסורה ,ובאמונה שלה במטרות הארגו ,חלק
מרכזי בהצלחת רשת מרכזי "הפו על הפו" .אול אנו באי להדגיש כי ידע מקצועי וכלי
מסודרי נדרשי .אנו ממליצי שעל )וכל ארגו אחר הרוצה לעבוד ע מתנדבי( יערו
תוכניותלימודי אינטגרליות ורצופות להכשרת עובדיה ,ה במרכז על וה ברשת מרכזי
"הפו על הפו" ,ה העובדי בשכר וה המתנדבי הבכירי )מטה ושטח( ,ואחרכ ימסד
תוכנית רבשנתית להדרכה שוטפת ,קבוצתית ואינדיבידואלית ,ארצית ,אזורית ומקומית .ייתכ
ותוכניות אלו יתרמו ליציבות בארגו ולמניעת התחלופה.
מחויבות להתנדבות ומוטיבציה :הממצאי מצביעי על הנעה )מוטיבציה( גבוהה בקרב
המתנדבי ועל מחויבות גבוהה לארגו .הממצאי קושרי את מחויבות המתנדבי לשביעות
רצונ במרכזי ולמידת ההשקעה ,ה של המתנדבי וה של צוות המרכז )בשכר ובהתנדבות(
במתנדבי .את הממצאי מדגיש הממצא הסטטיסטי הבלתימפתיע ,לפיו ככל שהמתנדבי
משקיעי שעות רבות יותר בהתנדבות ה חשי מחויבי רבה יותר ,וככל שהתנדבות "טהורה"
יותר כ ה שבעי רצו יותר .יתירה מכ ,המניעי להתנדבות עליה דיווחו המתנדבי הבוגרי
כמשפיעי ביותר ה הזולתניי .מכא שרצוי למרכזי לעודד אות המתנדבי המוכני
להשקיע יותר ממרצ ,לאפשר לה לתרו יותר למרכזי ולהדגיש את הזולתנות שבעבודת.
עמימות התפקיד :כא המקו להתייחס שוב לעמימות המלווה את המתנדבי במרכזי "הפו על
הפו" .עמימות זו מתחילה בהגדרת התפקיד וגבולותיו ,וממשיכה בכללי ה"לא כתובי"
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המניעי את המרכז ,בשאלת הבעלות על המרכז ,ותחומי האחריות .בני הנוער המתנדבי
מדגימי עמימות זו ביתר שאת בגבול בי היות מתנדבי למוטבי .ממצאי המחקר מראי כי
ההתמודדות ע העמימות הינה אחת מהמשוכות אות נאלצי המתנדבי לעבור בדרכ למימוש
התפקיד .חלק מהמתנדבי מתקשי במשימה זו .חשוב לראות כי לעמימות יתרונות בגמישות
וביצירת אווירה לא פורמלית .ע זאת ,כתיבת תורת התנדבות מסודרת יכולה להקל על
המתנדבי ועל אנשי הצוות בשכר.
בני נוער מתנדבי :התנדבות בני הנוער מעלה במרכזי סוגיות שלעתי טר נמצא לה פתרו
ראוי .בתחו זה נמצאו הפערי המשמעותיי ביותר בי המרכזי ,למשל לגבי תפקיד של בני
הנוער המתנדבי בשירות )מפעילות ייעו אקטיבית עד לתפקיד הפסיבי של נוכחות במרכז(.
נמצא כי מרכזי מסוימי ערכו ניסיו להפעיל נוער מתנדב במסגרת פרויקט "מחויבות אישית",
אול התוצאות לא היו מעודדות .על פי ממצאי המחקר ,אי זה מפתיע .ראשית ,כפי שציינו,
המרכזי מעריכי יותר את ההתנדבות ה"טהורה" .שנית ,מסגרת "המחויבות האישית" פונה,
בדר כלל ,לתלמידי כיתה י' .אול ,מאחר וגיל בני הנוער המתנדבי נמצא כגור משמעותי
באיכות עבודת ,נראה כי יש להשקיע בנערי מתנדבי מבוגרי יותר ,מכיתה י"א ומעלה.
סוגייה נוספת היא מיקומ של בני הנוער המתנדבי בי המוטבי לבי הצוות :הא בני הנוער
המתנדבי ה מוטבי סמויי או אנשי צוות לכל דבר? הממצאי אינ חדמשמעיי בסוגייה
זו ,אול נית לקבוע כי נמצא פער מסוי בי פרופיל הנוער המתנדב לנוער צור השירות ,כלומר,
ה מהווי אוכלוסייה מעט שונה .נראה כי דר ייחודית זו מאפשרת העצמה של נוער דר
התנדבות במקביל למת ייעו .כ מקיי המרכז את מטרתו .חשוב להדגיש ,כי דווקא בני הנוער
המתנדבי הצורכי את שירותי המרכז נמצאו תורמי יותר ושבעי רצו יותר מההתנדבות.
בנוס ,נמצא כי העובדה שבני נוער מתנדבי היו בעצמ צרכני שירות בעבר שיפרה את הקשר
שלה למרכז ואת תפקוד בו .מכא שראוי להמשי לעודד את מוטבי השירות להפו למתנדבי
במרכזי ,ג א ה ממשיכי להיות מוטבי סמויי של השירות .ה המרכזי וה בני הנוער
עצמ מרוויחי מכ באופ ברור .המלצתנו היא כי על הנהלת "הפו על הפו" להגיע להחלטה
מסודרת לגבי מקומ ותפקיד של בני הנוער המתנדבי בכל המרכזי.
השפעת ההתנדבות על המוטבי :שאלה חשובה שעלתה במחקר היא הקשר הנוצר בי
המתנדבי למוטבי השירות ,הנוער שמגיע למרכזי .על רקע התנגדות בני הנוער בדר כלל
לצריכת שירותי ממסדיי ולקשר ע עובדי שירותי כאלו ,השפעת המתנדבי עליה מצביעה
על דר אפשרית להתמודד ע התנגדות זו .על פי התפיסה הפשטנית ,לעיתי ,של בני הנוער,
תמורה חייבת לקבל ביטוי גלוי בממד החומרי ,ולכ המתנדבי נתפסי כמי שעובדי ללא
תמורה ,כזולתניי באופ טהור .לכ נמצאה בשאלוני המוטבי השפעה משמעותית על תפיסת
את המתנדבי ואת השירות .בנוס ,המתנדבי משרי אווירה בלתיממסדית שאינה כבולה
לנהלי בירוקרטיי ,ולכ היא נחשבת אישית יותר .מכא שקל לנוער לרכוש אמו במתנדבי,
וכתוצאה מכ בשירות כולו ,המתבסס על עבודת מתנדבי.
לקח חשוב זה נית וראוי ליישו ג בשירותי אחרי ,ה במגזר הממשלתי וה במגזר
השלישי ,שיכולי לאמ את אופ העבודה של המרכזי ע מתנדבי .נית לראות את המפגש ע
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המתנדבי כסוג של הקניית ערכי פעילה ,בדר של דוגמא אישית .באמצעות המפגש ע
המתנדבי ,נחשפי בני הנוער לערכי של נתינה ,של אזרחות טובה ושל אכפתיות הדדית.
תפיסת החדממדית של בני הנוער את ההתנדבות כזולתנית בעיקרה מוסיפה לפ זה .היות
והקשר האישי ע מתנדבי הינו משמעותי ביותר ,ג מבחינת השירות הנית לבני הנוער וג
מבחינת שינוי תפיסת עולמ של המוטבי ,כדאי וראוי לשקוד על פיתוח מערכות יחסי שכאלו
במרכזי "הפו על הפו" ג בשירותי לנוער דומי ומקבילי.
התחלופה והקשר בארגו :נמצא ליקוי בתיאו בי החלקי השוני של על ,ה ברמה
האופקית ,בי זרועותיה השונות של העמותה ,כגו מרכזי "הפו על הפו" ,הניידות ותוכניות
ייחודיות ,וה ברמה האנכית ,בי מרכז על בתלאביב לבי המרכזי בשטח .ליקוי ארגוני נוס
שמצאנו הוא התחלופה הגבוהה של עובדי ,שנמצאה פוגעת ביותר בעבודת המתנדבי .עבודת
המתנדבי במרכזי "הפו על הפו" עמומה מלכתחילה ,ושני ליקויי אלו נמצאו מוסיפי עליה,
ומשפיעי על הנעת המתנדבי והעובדי ,ועל היכולת לקבוע מדיניות ולהתמיד בה .רצוי
שהארגו יפתח ערוצי תקשורת מסודרי בי חלקיו השוני ,וינסה לבחו מה הסיבות לחוסר
היציבות המשמעותי כל כ בקרב העובדי .יתכ ונדרש שינוי ארגוני מסודר כדי לשמר עובדי
ומתנדבי לאור זמ .נראה כי על הארגו לקבל החלטות ברורות לגבי המדיניות הארגונית באשר
לתחומי השוני ,וג באשר לאופ שבו היא מועברת ומופנמת בשטח.
מעקב אחרי מתנדבי לשעבר :סוגיה חשובה נוספת נוגעת לאישמירה על קשר מסודר ע
המתנדבי הבוגרי ובני הנוער לאחר שסיימו את תפקיד במרכזי "הפו על הפו" .ניהול מעקב
אחר "בוגרי" המרכז ,קשר ,והיוועצות בה יכולי להרחיב ה את מעגל התורמי לכל מרכז ,וה
את מעגל ההשפעה של המרכזי על הקהילה .אנו סבורי כי יש ליצור מסגרת פעילות למתנדבי
היוצאי )מעי "מועדו בוגרי הפו"( ולהתייחס אליה כאל שליחי של המרכז.
סביבת ההתנדבות :המרכזי נמצאי בתו סביבה חברתית ודמוגרפית השונה ממרכז למרכז.
היחס בי הסביבה החברתית למרכזי נמצא דוכיווני .מחד ,אופיו של כל מרכז מושפע מהסביבה
בה הוא פועל ,היות וג המוטבי וג המתנדבי משקפי סביבה זו; מאיד ,מעשה ההתנדבות
אינו פועל בחלל ריק ,והוא נמצא משפיע השפעה על הקהילה בה הוא מתרחש .השפעה זו מדגימה
את תיאורית החברה האזרחית ,בה התושבי פועלי במגזר הוולונטרי ובמגזר הבלתיפורמלי,
צוברי הו אנושי לעצמ והו חברתי לקהילה כולה ,והיא מהווה העצמה של הקהילה ,הלומדת
לקחת אחריות חברתית על עצמה .מחקר זה לא יצא לבחו באופ ישיר את השפעת ההתנדבות על
הקהילה ,אול נית להערי כי ההשפעה עדיי אינה גדולה .מ הראוי לחשוב על דרכי כיצד
להגבירה ולעודדה ,שכ ההתנדבות במרכזי היא משאב למרכזי וג משאב קהילתי ,שיכול,
מעצ קיומו ,לתרו לקהילה כולה.
"משבר גיל התבגרות" :כל האמור לעיל נראה כ"משבר גיל ההתבגרות" בו נמצאי כרגע מרכזי
"הפו על הפו" .יתרונה של על הוא היותה ארגו צעיר ורענ ,א מכ ג נובעות הבעיות
המפורטות לעיל :המחסור בתורת התנדבות מסודרת ואחידה לכל המרכזי ,העמימות בהגדרת
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התפקידי ,העמימות בדבר מקומ של בני הנוער המתנדבי ,הקושי בקשר בי המרכזי,
ותחלופת העובדי והמתנדבי הגבוהה .הגמישות מאפיינת את הארגו ,וחוסר פורמליות חשוב
לו .כמוכ ,עולה מהראיונות ע העובדי והמתנדבי השוני ההתרגשות והמחויבות המלוות
עבודה במקו צעיר ,רענ וחדשני .אול ,להערכתנו ,על רשת מרכזי "הפו על הפו" לנסות
"להתבגר" ,מבלי לאבד את החיוניות .כלומר ,לעבור לצורת עבודה מעט מאורגנת יותר ומתו
ראיה לטווח זמ ארו יותר ,תו שמירה על החדשנות .כדוגמא ,יש לחפש עובדי המעוניני
לעשות קריירה בהתנדבות ,ומתנדבי המתעתדי לתרו למרכז לתקופת זמ ארוכה ומשמעותית
יותר משנהשנתיי .בעינינו ,האתגר הניצב היו בפני על הוא להתבגר מבלי להזדק,
ולהתמקצע מבלי להתמסד.
במהל המחקר נערכו שינויי ארגוניי בתחו ההתנדבות בעל .לדוגמא ,תפקיד רכז
המתנדבי הוגדר מחדש כ"רכז התנדבות וקהילה" שתפקידו לדאוג לרווחת והתמקצעות של
כל המתנדבי ,ואי מוטלות עליו מטלות נוספות .כמו כ ,החלה להיכתב תורת התנדבות מסודרת
בעל .שינויי אלו נעשו בעקבות מסקנות דו"ח הביניי ובשיתו צוות המחקר .אנו רואי בה
כיוו נכו לתחילת תהלי ה"התבגרות" וחיזוק מעמד ההתנדבות בעל .אנו מקווי כי הדו"ח
הנוכחי יהווה בסיס להמש התהלי.
לסיו ,על תהלי המחקר :ברצוננו להתבונ ג באופ רפלקסיבי אל עצמנו והתהלי
אותו עברנו במחקר זה .אי עוררי שתהלי זה השפיע על המתודולוגיה אותה עיצבנו במהל
המחקר .בראשיתו של המחקר ידענו מה ברצוננו לחקור וכיצד ,וא יכולנו לשער את מבנה הדו"ח
המסכ את המחקר .תו כדי איסו הנתוני ובחינת הממצאי ,כאשר נחשפנו אל הבלתיצפוי
הנמצא בשינוי ותחת תנועה ,נאלצנו להגמיש תפיסות מתודולוגיות ולהתאימ לצו הממצאי.
לדוגמא ,את דו"ח הביניי כתבנו בהתאמה מלאה לשאלות המחקר הראשוניות .לעומת זאת,
כתיבת הדו"ח הנוכחי אילצה אותנו לבחו מחדש את הממצאי ולהציע מבנה חדש לדו"ח ,העולה
מתו הממצאי עצמ ונאמ לה יותר .ההתייחסות לשאלות המחקר השונות כבר אינה
מחולקת לפרקי בהתאמה מלאה ,אלא נחלקת בתו הפרקי השוני ,תחת הנושאי המרכיבי
כל פרק ,שה הנושאי המשקפי יותר את תמונת ההתנדבות במרכזי.
נית לסכ שהשינוי ,אותו עברנו כחוקרי ,משק את התנועה בה נמצא נושא המחקר
עצמו :ההתנדבות במרכזי "הפו על הפו" .בחינה רפלקסיבית של עצמנו מעלה מסקנה והמלצה
למחקרי דומי בעתיד :ככל שהנושא מורכב וחשו לשינויי ,פנימיי או חיצוניי ,כ ג
ייטיב המחקר א יגמיש את עצמו ,יפתח כלי מתאימי ,תו כדי למידת הדינמיקה והמאפייני
של נושא המחקר באשר הוא .כמוכ ,על המחקר להתאי את ניתוח הממצאי וכתיבת
לממצאי ,וזאת במקו להציג את הממצאי על פי תפיסה שנקבעה מראש .אמנ זו גישה
המקובלת לרוב במחקרי איכותניי ,אול ניסיוננו הראה שנית להכלילה אל כל מחקר באשר
הוא ,כמותי או איכותני.
צוות המחקר :מסקנה נוספת הנובעת מההתבוננות הרפלקסיבית נוגעת לצוות המחקר .עוד
בראשיתו של המחקר שיערנו שעל מנת להתגבר על מורכבות המחקר ,מ הראוי ליצור מער
השתתפותי בו לעובדי המרכזי תהיה אמירה משמעותית לגבי שאלות המחקר והדר לבדק.
כעת ,לאחר סיו המחקר ,נית לקבוע כי שיטה זו הצדיקה את עצמה ושיתו העובדי סייע לנו,
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ה בהבנה טובה יותר של נושאי המחקר וה בבדיקת .במבט לאחור ,יתכ ונית היה להיטיב
יותר את שיתו העובדי על ידי הכללת עובד/ת בעבודה השוטפת ,ואולי ג על ידי הכללת
מתנדבי בצוות המחקר .אנו רואי במסקנה זו מעי המלצה למחקרי עתידיי בנושאי
דומי.
הקורא מופנה לדו"ח המלא לקריאת המאפייני של מרכזי "הפו על הפו" שהשתתפו במחקר.
כמו כ ,מכיל הדו"ח המלא ,כנספחי ,את כלי המחקר השוני שהשתמשנו בה :שאלוני,
מדריכי ראיונות ומדריכי תצפיות.
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נספח א' :שאלו מתנדבי בוגרי
מתנדב/ת יקר/ה שלו,
אנו עורכי מחקר דושלבי אודות ההתנדבות במרכזי "הפו על הפו" ,כדי ללמוד ולהכיר טוב
יותר את נושאי ההתנדבות באר בכלל ובמרכזי "הפו על הפו" בפרט .מטרת המחקר לעזור לנו
לתכנ טוב יותר את עבודת המתנדבי במרכזי "הפו על הפו".
במהל המחקר אנו מסתייעי במתנדבי ובעובדי משבעה מרכזי שוני באר .אנו מעונייני
בדעותי האישיות ואי בשאלו תשובות נכונות או בלתינכונות .אנא ,ענה/י על כל השאלות ,על
פי ההוראות בשאלו .א ענית על השאלו בשלב הראשו )לפני כשנה( ,אנו מבקשי ממ לענות
רק על חלק משאלו זה וכ על מספר שאלות חדשות.
השאלו הוא אנונימי לחלוטי ותשובותי ישמרו במרכז המחקר.
אנו בטוחי שתקדיש/י לנושא חשוב זה את הזמ הראוי לו.
אנו מודי ל מאוד על שיתו הפעולה.
בברכה,
צוות המחקר
עובדי המרכזי
"המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדי ונוער"
"הפו על הפו"
אוניברסיטת ת"א
במידה ומתעוררות אצל שאלות ,הנ יכול/ה לפנות :
לרכז/ת ההתנדבות במרכז.
אל בעז בדוד ,המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדי ונוער ,ביה"ס לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת תל – אביב.
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הוראות למילוי השאלו
יש לסמ עיגול מסביב למספר המסמל את תשובת .אלא א נאמר אחרת ,יש לסמ עיגול סביב
תשובה אחת בלבד.
רצוי לקרוא את השאלה על כל סעיפיה עד הסו ,לפני החלטת על התשובה המתאימה עבור.
הא מילאת שאלו כזה בעבר?
כ
לא
נא לציי את ארבע הספרות האחרונות של מספר הטלפו של בבית _ _ _ _ )א מילאת שאלו
כזה בעבר אנא חזור/חזרי על אותו המספר .מספר זה יסייע לנו לקשר שאלו זה ע שאלוני
אחרי שמלאת בעבר ,ולא ישמש לזיהוי
חלק א':
מי
זכר
נקבה
שנת לידה_ _ _ _ :
אר מוצא
ישראל
חו לאר) __________ :אנא רשו/רשמי ש מדינת המוצא של המשפחה(.
א לא נולדת בישראל ,אנא צייני שנת עליה__ __ __ __ :
הא היית מגדיר/ה את עצמ כ:
חילוני/ת
מסורתי/ת
מאמינ/ה
דתי/ה
חרדי/ת
אחר
לא יודע/ת
מצב משפחתי:
רווק/ה
נשוי/אה
גרוש/ה
אלמנ/ה
הא יש ל ילדי
כ .כמה? _____ מה גילו/ה של הילד/ה הבכור/ה? ______
לא
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ש ה הישוב בו את/ה מתגורר/ת כיו______________ :
כמה שני למדת בס הכל? _ _
הא הינ סטודנט/ית כיו?
כ ,בפקולטה_______ :
לא ,סיימתי תואר בפקולטה________ :
לא.
הא כיו את/ה עובד/ת בשכר?
לא
ברצוני לעבוד א לא מצאתי עבודה/איני יכול/ה
כ ,במשרה חלקית בתפקיד________ :
כ ,במשרה מלאה בתפקיד_________ :
הא לפני ההתנדבות הנוכחית פעלת איפע בהתנדבות ג במסגרות אחרות?
לא
כ ,פעלתי בהתנדבות במש ______ בארגו _________
הא לפני ההתנדבות הנוכחית פעלת ע בני נוער במצבי סיכו ומצוקה?
לא
כ ,במש ______ בארגו _________
חלק ב':
כמה חודשי את/ה מתנדב/ת במרכז "הפו על הפו"? ______)יש לציי מספר חודשי(
באיזה מרכז של "הפו" את/ה פועל/ת?
תל אביב
נתניה
שדרות
עכו
נצרת עילית
חיפה
כפר סבא
כמה זמ לוקח ל להגיע למקו הפעילות? ______ דקות בממוצע.
חלק ג':
)א מלאת את השאלו הזה לפני כשנה ,אי צור למלא את השאלות הבאות ,111 ,פע נוספת.
עבור/עברי ישירות לשאלה .(9
בעקבות מה הגעת למרכז?
מודעת פרסו
חבר/ה שבעצמו/ה מתנדב/ת הציע/ה לי להתנדב
הגעתי מיוזמתי האישית
הגעתי מטע האוניברסיטה ,כתנאי לקבלת מלגה
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הגעתי מטע האוניברסיטה ,בשל חובות אקדמיות
הגעתי מטע העירייה )או גו אחר( ,כתנאי לקבלת מלגה.
הגעתי מטע "שירות לציבור"
הגעתי במסגרת שנת שירות
הגעתי במסגרת הצבא\
בעקבות כתבה בתקשורת
אחר .פרט/י______________ :
באיזה מסגרת הצטרפת לעבודה בהתנדבות?
לבד
ע עוד חבר)י(
כחלק מקבוצה שבה אני חבר/ה
כאשר הגעת לארגו בפע הראשונה ,אילו פעולות נערכו לפני כניסת לתפקיד )ציי/י את כל
התשובות הנכונות לגבי(?
מילאתי שאלו ע פרטי אישיי
נער לי ראיו טלפוני
נער לי ראיו פני אל פני
השתתפתי בסדנא קבוצתית
אחר ,פרט/י_________________ :
לא נער לי כל מיו לקראת הפעילות.
אילו מבעלי התפקידי הבאי היו בעלי חלק פעיל בתהלי כניסת לארגו )אנא סמנ/י את כל
התשובות הנכונות לגבי(?
רכז/ת המתנדבי
מנהל/ת מרכז הפו
רכז/ת מתנדבי נוער
רכז/ת ניידות
אד אחר מאנשי הצוות )אנא ציינ/י את תפקידו/ה(___________ :
אחר_______________ :
איזו הכנה מוקדמת קבלת בתחילת הפעילות )ציינ/י את כל התשובות הנכונות לגבי(
סיור מוקד במקו בו מתבצעת הפעילות ההתנדבותית
קבלת חומר כתוב על המרכז לקריאה עצמאית
פגישה אישית ע רכז/ת המתנדבי
חודש התנסות במרכז
מספר מפגשי ,יחד ע שאר המתנדבי החדשי ,לפני תחילת הפעילות )א הקפת תשובה זו,
אנא ציי/י את מספר המפגשי שנערכו( __ :
חונכות ע מתנדב/ת ותיק/ה יותר במרכז )א הקפת תשובה זו ,אנא ציי את מספר שעות
החונכות שקיבלת( __ :
חונכות ע איש/אשת צוות אחר/ת במרכז
לא קיבלתי כל הכנה מוקדמת
קיבלתי הכנה מוקדמת אחרת/נוספת .פרט/י._____________ :
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באיזו מידה חשת כי ההכנה המוקדמת סייעה ל בפעילות ההתנדבותית?
סייעה לי במידה רבה מאוד
סייעה לי במידה רבה
סייעה לי באופ בינוני
סייעה לי מעט
לא סייעה לי כלל
הא היתה ל אפשרות לבחור איזה תפקיד למלא במרכז?
לא היתה שו אפשרות לבחירה
בחרתי מראש להתנדב במקו זה כי רציתי לעסוק בתפקיד המסוי בו אני עוסק/ת
הציעו לי מספר אפשרויות ואני בחרתי מה את תפקידי זה
אנשי מתנדבי מסיבות שונות .לפני רשימה של סיבות שיכולות להשפיע על ההגעה לפעילות
ההתנדבותית .יש לציי ליד כל משפט ,באיזו מידה הוא השפיע על החלטת לבוא למרכז ,על פי
הסול:
כלל לא

לא כל כ

במידה מועטה

1

2

3

במידה מסוימת במידה רבה
4

במידה רבה מאוד
6

5

זו מצווה להתנדב

1

2

3

4

5

6

אני מזדהה ע מטרות הארגו

1

2

3

4

5

6

א אני לא אתנדב ,לא יהיה מי שיבצע את העבודה

1

2

3

4

5

6

לא היה לי משהו יותר טוב לעשות ע הזמ שברשותי

1

2

3

4

5

6

חשתי בדידות

1

2

3

4

5

6

יש לי זמ פנוי

1

2

3

4

5

6

רציתי לצבור נסיו מעשי לקראת עבודה בשכר

1

2

3

4

5

6

רציתי להרחיב אופקי

1

2

3

4

5

6

זה נחשב יוקרתי להיות חלק מהארגו שבו אני פועל/ת

1

2

3

4

5

6

התנדבות למע הזולת נותנת לי להרגיש טוב יותר ע עצמי

1

2

3

4

5

6

ההתנדבות במרכז מעניקה פעילות מאתגרת

1

2

3

4

5

6

רוב האנשי בסביבתי הקרובה מתנדבי

1

2

3

4

5

6

סיוע לאנשי שזקוקי לעזרה ,משפר את הגישה שלי לחיי

1

2

3

4

5

6

התנדבות יוצרת חברה טובה יותר

1

2

3

4

5

6

המעסיק שלי מצפה מהעובדי להתנדב

1

2

3

4

5

6

התנדבות היא הזדמנות לתק עוולות חברתיות

1

2

3

4

5

6

התנדבות היא הזדמנות לפתח קשרי חברתיי

1

2

3

4

5

6

זו הזדמנות לעבוד ע אנשי מקבוצות גיל שונות

1

2

3

4

5

6

התנדבות מהווה הזדמנות לעשות משהו בעל ער

1

2

3

4

5

6

התנדבות היא הזדמנות להשיב לחברה על מזלי הטוב

1

2

3

4

5

6

קרוב/ת משפחה או ידיד/ה טופל/ה בשירות זה או בשירות דומה

1

2

3

4

5

6

יש לי נסיו קוד במת שירותי דומי

1

2

3

4

5

6
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קל לי להזדהות ע הנוער במרכז ,מפני שעברי דומה לשלה

1

2

3

4

5

6

ההתנדבות מהווה גיוו בפעילות השבועית שלי

1

2

3

4

5

6

היה לי קשר קוד ע הצוות שפועל במרכז

1

2

3

4

5

6

זו הזדמנות להעניק יותר סיוע למי שזקוק לו ,בפחות כס

1

2

3

4

5

6

זו הזדמנות להמשי במסורת ההתנדבות שקיימת במשפחתי

1

2

3

4

5

6

זהו נסיו חינוכי מצוי עבורי

1

2

3

4

5

6

חשוב במיוחד לסייע לנוער שמהווה את דור העתיד של המדינה

1

2

3

4

5

6

קיבלתי חינו להתנדבות

1

2

3

4

5

6

)ענה '/על השאלות הבאות אפילו א ענית עליה לפני כשנה(.
באיזו מידה את/ה חש/ה כי פעילות ההתנדבותית תורמת לבני הנוער?
במידה רבה
במידה מסוימת
לא כל כ
בכלל לא
הא יש תפקיד אחר שהיית מעדיפ/ה לעשות במקו מה שאת/ה עושה כיו?
לא
כ) _____________________ :פרט/י איזה תפקיד(
באיזו מידה ,לדעת ,היה התפקיד אותו את/ה ממלא/ת מבוצע טוב יותר ,לו היה נעשה על ידי
בעל/ת מקצוע )כגו :פסיכולוגי/ת או עובד/ת סוציאלי/ת(?
במידה רבה
במידה מסוימת
לא כל כ
בכלל לא
באיזו מידה ,לדעת ,היה התפקיד אותו את/ה ממלא/ת מבוצע טוב יותר ,לו היתה מבוצע על ידי
אד בשכר?
במידה רבה
במידה מסוימת
לא כל כ
בכלל לא
באיזו מידה הינ מעריכ/ה ,שהמשימה ההתנדבותית של לא היתה מתבצעת אלמלא היית
מבצע/ת אותה בעצמ?
במידה רבה
במידה מסוימת
לא כל כ
בכלל לא
הא היית ממליצ/ה לחברי להצטר כמתנדבי במרכז "הפו"?
107

כ
לא
חלק ד':
הא ערכו אית הסכ לגבי חובותי וזכויותי כמתנדב/ת? )אי הכוונה להסכ סודיות(:
לא ערכו עימי הסכ
ערכו עימי הסכ בעל פה
ערכו עימי הסכ בכתב
מה תפקידו/ה של הממונה הישיר/ה של במרכז:
מנהל/ת המרכז
רכז/ת ההתנדבות
רכז/ת התנדבות נוער
מתנדב/ת אחר/ת
עובד/ת אחר
לא יודע
אחר______________ :
באיזו תדירות )בממוצע( את/ה נפגש/ת עימה/ו לפגישה אישית?
פע בשבוע או יותר
פע בשבועיי
פע בחודש
פחות מפע בחודש
איני נפגש/ת איתו/ה כלל
הא הפגישות האישיות ה בד"כ:
במועדי קבועי מראש
במועדי לא קבועי ,ביוזמתי
במועדי לא קבועי ,ביוזמתו/ה
במועדי לא קבועי ,פע ביוזמתו/ה ופע ביוזמתי
הא המרכז מקיי מפגשי סיכו יו?
כ
לא
באיזו מידה תורמי ל מפגשי סיכו היו לעבודת:
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מועטה
לא תור לי כלל
באיזו תדירות את/ה נפגש/ת עימה/ו לפגישה קבוצתית )כלומר יחד ע מתנדבי אחרי(?
פע בשבוע או יותר
פע בשבועיי
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פע בחודש
פחות מפע בחודש
איני נפגש/ת עימו/ה למטרה זו
באיזו תדירות את/ה מגיע/ה למפגשי השתלמות שהמרכז עור למתנדבי?
אני מגיע/ה כמעט לכל המפגשי
מגיע/ה למחצית מהמפגשי
כמעט ולא מגיע/ה למפגשי
באיזו מידה את/ה חש/ה שמפגשי ההעשרה תורמי ל?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
ה אינ תורמי לי דבר
הא בדר כלל הממונה) ,יש לענות לכל הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

במידה מועטה

במידה מסוימת

במידה רבה

במידה רבה מאוד

1

2

3

4

5

6

מתייחס/ת אלי כאל חבר/ה לעבודה

1

2

3

4

5

6

מעודד/ת אותי ותומכ/ת בי

1

2

3

4

5

6

מוכנ/ה לשמוע לדעתי ומתחשב/ת בי

1

2

3

4

5

6

שמח/ה שאני מתנדב/ת

1

2

3

4

5

6

מעריכ/ה את העובדה שאני מתנדב/ת

1

2

3

4

5

6

עוזר/ת לי לפתור בעיות שוטפות בעבודתי

1

2

3

4

5

6

הגדיר/ה לי במדויק את תפקידי

1

2

3

4

5

6

הסביר/ה לי בדיוק מה עלי לעשות

1

2

3

4

5

6

מארגנ/ת היטב את עבודתי

1

2

3

4

5

6

מספק/ת לי משוב על ביצועי

1

2

3

4

5

6

אני יכול/ה ללמוד ממנה/ו דברי חדשי

1

2

3

4

5

6

מראה לי כיצד נית לשפר את עבודתי

1

2

3

4

5

6

באילו מילי היית מתארת את רכז/ת ההתנדבות עימו/ה את/ה עובד/ת? )נית להקי יותר
מתשובה אחת(:
מנהל/ת
מנהיג/ה
ידיד/ה
חבר/ה
איש/אשת מקצוע
אחר___________ :
איזה סוג קשר יש ל ע מתנדבי אחרי בארגו? )יש לציי את כל התשובות הנכונות לגבי(.
עובדי יחד
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נפגשי בפגישות להדרכה קבוצתית
נפגשי בפעילות חברתית מאורגנת עבור המתנדבי מטע המרכז
נפגשי בצורה לא פורמלית מחו לפעילות ההתנדבותית
חלק מהמתנדבי האחרי הינ חברי הקרובי
אי לי שו קשר ע מתנדבי אחרי בארגו
אני מסוכסכ/ת ע חלק מהמתנדבי האחרי
אחר___________________ :
עד כמה את/ה חש/ה חלק ממרכז "הפו על הפו" בו את/ה פועל/ת?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מסוימת
כלל לא
עד כמה את/ה חש/ה שייכות לארגו על" שבמסגרתו פועל המרכז?
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה מסוימת
כלל לא
חלק ה':
באופ כללי באיזו מידה את/ה מרוצה מעבודת כמתנדב/ת?
בכלל לא מרוצה
לא מרוצה
מרוצה
מרוצה מאוד
 .1להל רשימת תגמולי שמתנדבי מקבלי לפעמי במסגרת עבודת .אילו תגמולי
את/ה מקבל/ת במסגרת פעילות ההתנדבותית? )יש לענות על כל הפריטי על פי
הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4

במידה רבה

במידה רבה

מאוד
6

5

פתרו בעיות שמדאיגות אותי

1

2

3

4

5

6

רכישת ידע על הקהילה

1

2

3

4

5

6

הרגשה שאני מועיל/ה ותורמ/ת

1

2

3

4

5

6

יוקרה ומעמד חברתי גבוה

1

2

3

4

5

6

השפעה פוליטית

1

2

3

4

5

6

יצירת קשרי חברתיי

1

2

3

4

5

6

משרת את מטרותי המקצועיות

1

2

3

4

5

6

שירות מועיל לקהילה

1

2

3

4

5

6
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מפגשי העשרה

1

2

3

4

5

6

מספק הרגשה שיש מי שדואג לענייני הקהילה

1

2

3

4

5

6

תגמולי חומריי

1

2

3

4

5

6

הערכה ותודה

1

2

3

4

5

6

מסייע לי בלימודי

1

2

3

4

5

6

קבלת הרגשה שזקוקי לי

1

2

3

4

5

6

אחר____________________________:

1

2

3

4

5

6

הא את/ה חושב/ת שפעילות ההתנדבותית תסייע ל בעבודת בשכר בעתיד?
כ
לא )יש לעבור לשאלה (5
א כ ,מאילו בחינות )יש לציי את כל התשובות הנכונות לגבי(:
הזדמנות לרכוש נסיו בתחו זה
אפשרות לקבל בעתיד עבודה בשכר בארגו זה
הזדמנות לרכוש ידע וכישורי
אפשרות לקבל המלצה לעבודה אחרת
אפשרות לבדוק הא מקצוע הקרוב לתחו ההתנדבות מתאי לי
אפשרות להכיר אנשי שיעזרו לי בקריירה
אחר_____________________________ :
באיזו מידה את/ה מרוצה מההיבטי הבאי של פעילות ההתנדבותית? )יש להתייחס לכל
הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4

במידה רבה

במידה רבה

מאוד
6

5

טיב התגמולי שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

תכיפות התגמולי שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

האפשרויות לקידו

1

2

3

4

5

6

מידת העצמאות בתפקיד

1

2

3

4

5

6

סוג המשימות שעלי לבצע

1

2

3

4

5

6

מידת השגרה בפעילות

1

2

3

4

5

6

ההתקדמות של הנוער

1

2

3

4

5

6

היחסי שלי ע הממונה הישיר/ה עלי

1

2

3

4

5

6

המשוב שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

היחסי ע הצוות בשכר

1

2

3

4

5

6

היחסי ע המתנדבי האחרי

1

2

3

4

5

6

האתגר בפעילות

1

2

3

4

5

6

סידורי העבודה

1

2

3

4

5

6
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התנאי בה אני עובד/ת

1

2

3

4

5

6

היוקרה בארגו

1

2

3

4

5

6

היוקרה בעבודה ע נוער

1

2

3

4

5

6

ההישגי שלי עד עכשיו

1

2

3

4

5

6

ההדרכה השוטפת שאני מקבל/ת

1

2

3

4

5

6

הפעילות שארגנו למע המתנדבי

1

2

3

4

5

6

באופ כללי ,באיזו מידה יש מחיר אישי לעבודת ההתנדבותית?
אי מחיר אישי
יש מחיר אישי מועט
יש מחיר אישי מסוי
יש מחיר אישי כבד
לעיתי הפעילות ההתנדבותית כרוכה בקשיי או במחיר כלשהו .באילו קשיי את/ה נתקל/ת
בפעילות ההתנדבותית? )יש לענות לכל הסעיפי על פי הסול(:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4

במידה רבה

במידה רבה
מאוד
6

5

יש לי פחות זמ פנוי

1

2

3

4

5

6

תחושת תסכול ,מאחר ואי התקדמות

1

2

3

4

5

6

הצור לוותר על ענייני אישיי ומשפחתיי

1

2

3

4

5

6

לעיתי אני חש/ה פגוע/ה באופ אישי

1

2

3

4

5

6

פגיעה בלימודי/בעבודה בשכר

1

2

3

4

5

6

הפעילות דורשת יותר שעות ממה שחשבתי

1

2

3

4

5

6

ייאוש

1

2

3

4

5

6

מריבות ע מתנדבי אחרי/הצוות

1

2

3

4

5

6

הפעילות לא מעניינת/מאתגרת אותי

1

2

3

4

5

6

חוסר הערכה מהסביבה

1

2

3

4

5

6

מאמ פיזי ונפשי

1

2

3

4

5

6

תחושת דכאו ,בגלל הבעיות שאני שומע/ת

1

2

3

4

5

6

תחושת ניצול

1

2

3

4

5

6

אחר__________________________ :

1

2

3

4

5

6

כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מתייחסת לעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
גאי בי מאוד
נראה לה שההתנדבות חשובה
ה אדישי
ה יודעי א מזלזלי )לדעת ההתנדבות אינה חשובה(
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ה אינ יודעי
אחר_______________ :
כיצד סביבת הקרובה )משפחה וחברי( מושפעת מהעובדה שאת/ה מתנדב/ת?
חלק מה התחילו לפעול כמתנדבי
חלק מה הביעו רצו להתנדב
חלק מה החליטו לתרו כס/ציוד לארגוני דומי
הדבר העלה את המודעות שלה לנושא הנוער במצבי סיכו ומצוקה
אחר________________ :
הסביבה לא הושפעה כלל מעובדת היותי מתנדב/ת
לכל מתנדב/ת ישנ דברי המפריעי לו/ה בפעילות .לפני רשימת דברי כאלה .יש לסמ באיזו
מידה כל דבר ברשימה הפריע ל ,על פי הסול:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4

במידה רבה

במידה רבה

מאוד
6

5

חסר לי ידע ונסיו כדי לפתור בעיות

1

2

3

4

5

6

לא ברור לי מה בדיוק עלי לעשות

1

2

3

4

5

6

הייתי צרי/ה לוותר על דברי אחרי כדי לעבוד בהתנדבות

1

2

3

4

5

6

חלק גדול מהזמ הוקדש לטיפול בבעיות משמעת של הנוער

1

2

3

4

5

6

לא בדיוק ברור לי מי הממונה עלי

1

2

3

4

5

6

אי לי חומרי ואמצעי נחוצי

1

2

3

4

5

6

יש כפילות בי עבודתי לזו של אחרי

1

2

3

4

5

6

חוסר תכנו וארגו פוגע בפעילות שלי

1

2

3

4

5

6

חוסר הסכמה ע הממונה עלי לגבי מטרות הפעילות ודרכי ביצוע

1

2

3

4

5

6

חוסר הכרת תודה מהנוער

1

2

3

4

5

6

חוסר הכרת תודה מהצוות

1

2

3

4

5

6

אחר______________________________________________

1

2

3

4

5

6

חלק ו':
תאר במילותי את מטרות מרכזי "הפו על הפו":
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
באיזו מידה את/ה חש/ה הזדהות ע מטרות אלה?
במידה רבה מאוד )מטרות המרכז ה ג מטרותי(
במידה מסוימת )מסכימ/ה ע חלק מהמטרות א לא ע אחרות(
כלל לא )איני מסכימ/ה ואיני מקבל/ת את מטרות המרכז(
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איני מבינ/ה מה המטרות
כמה שעות בשבוע את/ה פועל/ת כיו כמתנדב/ת? _____ )יש לרשו את מספר השעות(.
הא היית מוכנ/ה לפעול יותר שעות א היה בכ צור?
כ ,הייתי מוכנ/ה לפעול עוד __ שעות בשבוע )יש לציי מספר(
לא
תאר את תדירות הגעת לפעילות:
יותר מפע בשבוע
פע בשבוע בדיוק
פע בשבועי
פחות מפע בשבועיי
תדירות הגעתי משתנה מפע לפע
הא חל שינוי בתדירות פעילות מאז שהתחלת להתנדב?
כ ,אני מגיע/ה כעת יותר
כ ,אני מגיע/ה כעת פחות
לא חל שינוי בתדירות פעילותי
לפי דעת ,הא יכול לחול שינוי בעתיד בתדירות פעילות?
כ ,אגיע יותר
כ ,אגיע פחות
לא יחול שינוי
כמה זמ לדעת עוד תישאר/י בארגו?
בכוונתי לסיי לפעול בחודש הקרוב
בכוונתי להמשי עוד חודשיישלושה
בכוונתי להמשי עוד ארבעה עד שישה חודשי
בכוונתי להמשי עוד שנה לפחות
אני רואה את עצמי בארגו עוד שני רבות
איני יודע/ת לומר כמה זמ עוד אשאר בארגו
מאז שהתחלת לפעול במרכז ,כמה מ המתנדבי שפעלו עימ עזבו?
א אחד מהמתנדבי לא עזב
מעט מהמתנדבי שעבדו עימי עזבו
כמחצית מהמתנדבי שעבדו עימי עזבו
רב המתנדבי שעבדו עימי עזבו
באיזו מידה פעילות ההתנדבותית חשובה ל?
היא חשובה לי מאוד )בי הדברי החשובי בחיי(
היא חשובה לי במידה רבה )א ישנ דברי חשובי ממנה(
היא חשובה במידה מסוימת
היא אינה חשובה בעיני
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חלק ז'
לפני רשימה של  16תחומי מהקשרי שוני בחיי )בית ,משפחה ,חברי ,מקו עבודה ,הפו
על הפו וכו'( .אנא ציינ/י לגבי כל אחד מהתחומי באיזו מידה את/ה חש/ה כי הוא מתקיי
בחיי ,על פי הסול:
כלל לא

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4

במידה רבה

במידה רבה

מאוד
6

5

אני יכול/ה לעשות דברי שמבטאי את רצוני האישי

1

2

3

4

5

6

יש לי הזדמנויות לנוח ולהשתחרר מלחצי היו יו

1

2

3

4

5

6

מצב הרוח שלי הוא טוב

1

2

3

4

5

6

אני חושב/ת על עצמי דברי חיוביי

1

2

3

4

5

6

אני יכול/ה לארג את הסביבה הפיזית שלי על פי רצוני

1

2

3

4

5

6

תנאי החיי שלי )דיור ,ביגוד וכו'( נוחי

1

2

3

4

5

6

אני מרגיש/ה טוב מבחינה גופנית

1

2

3

4

5

6

יש לי הרגשת ביטחו שלא אפגע פגיעה פיסית

1

2

3

4

5

6

המעמד החברתי שלי טוב

1

2

3

4

5

6

אני מצליח/ה להסתדר ע אנשי אחרי שיש לי אית קשר
)עמיתי ,חברי לספסל הלימודי ועוד(

1

2

3

4

5

6

יש לי חברי טובי

1

2

3

4

5

6

אני חש/ה הרגשת שייכות לסביבה שלי

1

2

3

4

5

6

אני יכול/ה להביע את הערכי והאמונות שלי בחופשיות

1

2

3

4

5

6

ישנה ההתאמה בי הערכי שלי ובי הערכי המקובלי בסביבה
שלי

1

2

3

4

5

6

אני חש/ה שאני אד ישר והגו

1

2

3

4

5

6

אני חש/ה שיש לי שורשי תרבותיי

1

2

3

4

5

6

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

לא כל כ

1

2

במידה

במידה

מועטה

מסוימת

3

4
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במידה רבה

במידה רבה
מאוד

5

6

בכניסתי לתפקיד )עד כמה שזכור לי( חשבתי שאני עומד/ת 1

2

3

4

5

6

למלא תפקיד משמעותי
כיו אני מרגיש/ה שאני ממלא/ת תפקיד משמעותי במרכז

1

2

3

4

5

6

בכניסתי לתפקיד )עד כמה שזכור לי( הכשרת האוריינטציה

1

2

3

4

5

6

שקיבלתי נראתה לי מספקת
כיו אני מרגיש/ה שהכשרת האורינטציה שקיבלתי במרכז תורמת

1

2

3

4

5

6

להצלחתי בתפקיד
בכניסתי לתפקיד )ככל שזכור לי( נראה היה לי שעבודתי

1

2

3

4

5

6

ההתנדבותית תורמת לרווחת הנוער הבא למרכז
כיו אני מרגיש/ה שעבודתי ההתנדבותית תורמת לרווחת הנוער

1

2

3

4

5

6

הבא למרכז
כיו אני מרגיש/ה שההתנדבות שלי תורמת הרבה לבני נוער הבא
למרכז
אנו מודי ל על שיתו הפעולה.
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1

2

3

4

5

6

נספח ב' :שאלו מוטבי ההתנדבות
יתכ ומלאת שאלו כזה לפני כשנה .אי דבר! אנו מבקשי ממ למלא אותו פע נוספת.
א מלאת את השאלו בשנה שעברה נא לציי כא ב_____:X
במסגרת "הפו על הפו" ישנ מתנדבי ,מבוגרי וג בני נוער .הא פגשת במתנדבי?
לא

כ

)סמ/י עיגול מסביב לתשובה המתאימה(

א לא ,אי צור למלא את שאר השאלו ואפשר להניח אותו בקופסא המתאימה .תודה.
א כ פגשת מתנדבי ,מעניי אותנו לדעת איזו סוג של עזרה קבלת מה וג באיזה תדירות.
לגבי כל משפט ,סמ/י  ,Xבריבוע המתאי ,לפי מספר הפעמי שקבלת עזרה בתחו .יש לסמ X
רק בריבוע אחד בכל שורה.
א פע רק פע
אחת
לא

סוג עזרה שקבלתי מהמתנדבי

בי פעמיי
לארבע פעמי

יותר מארבע
פעמי

קבלתי מידע כללי על המרכז
קבלתי מידע על נושא/י ספציפי/י
קבלתי יעו
יעו ממוש  מספר מפגשי
מפגש קבוצתי
הפניה לשירות מסוי להמש טיפול
קבלתי עזרה אחרת) .בבקשה כתוב /כתבי
מה(_________________ :
_________________________
השאלה הבאה מתייחסת לתחומי שבה המתנדבי יכולי לעזור .לגבי כל תחו ,בבקשה
סמ/י  Xאחד בשורה ,לפי התרומה של המתנדבי באותו תחו.
התחו
לימודי

תר לי
מאוד

תר לי בצורה
בינונית

קשר ע בית הספר והרשויות
קשר ע המשפחה
התלבטויות אישיות
א.

קשרי ע חברי

יחסי ע בני המי השני
קשר ע הצבא
משהו אחר) ,בבקשה כתוב/כתבי
מה(__________________ :
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תר לי
קצת

לא תר לי
בכלל

לפני מספר משפטי המתייחסי למפגש ע המתנדבי .אנא ,סמנ/י ליד כל משפט עד כמה
את/ה

מסכי/ה או לא מסכי/ה למשפט .יש להקי מספר אחד בכל שורה.
המשפט

חשוב לי לדעת א מי שמדבר/ת אתי
מתנדב/ת או עובד/ת שכיר/ה
א פע לא פגשתי בעבר מתנדבי באופ
אישי
אי לדעתי הבדל גדול בי עובדי בשכר
למתנדבי
מתנדבי ה אנשי שבאמת אכפת לה

מסכי מסכי די
מסכי
מאוד

לא כל
כ
מסכי
3

לא
מסכי

בכלל לא
מסכי

2

1

2

1
1

6

5

4

6

5

4

3

6

5

4

3

2

6

5

4

3

2

1

למי שבא להתנדב יותר אכפת מאשר למי
שמקבל משכורת
יש למתנדבי סיפוק מההתנדבות

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

המתנדבי ה בעצ קצת פריירי

6

5

4

3

2

1

התנדבות היא בזבוז זמ ללא תמורה

6

5

4

3

2

1

למדתי מהמתנדבי שכדאי ג לי להתנדב

6

5

4

3

2

1

עוד לפני שהגעתי ל"הפו על הפו" חשבתי
להתנדב
יותר קל לדבר ע מתנדבי כי ה לא
מטפלי ואי סטיגמה
קשה לי לדבר ע מתנדבי כי ה לא
מקצועיי מספיק
המתנדבי מתחלפי הרבה וקשה לסמו
עליה
המתנדבי לא תמיד מגיעי וזה מפריע

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

המתנדבי הראו לי שיש טוב בעול

6

5

4

3

2

1

המתנדבי נותני לנו את כל הנשמה ,יותר
מהעובדי השכירי
העובדי השכירי משקיעי יותר מאשר
המתנדבי
המתנדבי באי בגלל האינטרס שלה

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

למתנדבי אי כל התחייבות ,וזה פוגע
בעבודה שלה
אנא רשו/רישמי עד כמה את/ה מסכי ע המשפטי הבאי:
המשפט
המתנדבי במרכז עוזרי לי

לא כל
מסכי מסכי די
מסכי כ
מאוד
מסכי
3
4
5
6

בכלל לא
לא
מסכי מסכי
2

1

אני מרוצה מהעזרה שניתנת לי על ידי המתנדבי 6

5

4

3

2

1

אני מרוצה מהיחס של המתנדבי כלפי

6

5

4

3

2

1

קיבלתי עזרה מהמתנדבי ,כמו שציפיתי לקבל

6

5

4

3

2

1

הייתי ממלי לחברי שלי לבוא ל"הפו"

6

5

4

3

2

1

השאלות הבאות מתייחסות למתנדבי בני הנוער:

יותר קל להרגיש קרבה לבני הנוער המתנדבי כי

לא כל
מסכי מסכי די
מסכי כ
מאוד
מסכי
3
4
5
6
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בכלל לא
לא
מסכי מסכי
2

1

לא כל
מסכי מסכי די
מסכי כ
מאוד
מסכי

ה בני נוער כמונו
לא קל לבטוח במתנדבי שה בני נוער
בני נוער מתנדבי ה צעירי מדי ובכלל לא
יכולי לעזור
בני נוער מתנדבי מראי לנו שג אנחנו יכולי
להתנדב
מאד הושפעתי מבניהנוער המתנדבי כא
למדתי מבניהנוער המתנדבי כא שאפשר
להתנדב

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

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

לא

)בבקשה להקי בעיגול(

שאלות כללויות
מהו גיל? ______ )רשו/רישמי במספרי ,למשל .(15
הא את/ה :ב

בת

)בבקשה להקי בעיגול(.

הא את/ה לומד/ת בבית ספר? כ

לא

)בבקשה להקי בעיגול(.

א כ ,באיזו כיתה? ___ )ציי/י את הכיתה ,למשל י"א(.
א לא ,כמה שני למדת בס הכל? ______ )כתוב/כיתבי מספר ,למשל .(10
הא את/ה עובד היו? כ
א כ ,איזה סוג עבודה?

לא )בבקשה להקי בעיגול(

עבודות מזדמנות

תודה רבה ל על שיתו הפעולה.

בכלל לא
לא
מסכי מסכי

עבודה קבועה )בבקשה להקי בעיגול(

☺☺
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