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 תקציר
 מבוא

מספר גדול של  )גיאוגרפית-פרפיה החברתיתיפרבעיקר ב(,ג'וינט מפעיל ביישובים שונים בישראלה

 ,של אוכלוסיות יעד רחב חדשניות העוסקות בתחומים חברתיים מגוונים והמיועדות למגוון תכניות

 נוער בסיכון, קשישים, עולים, ואנשים עם מוגבלויות. בני ילדים ו: ןובה

עלתה השאלה בג'וינט מעבר לתרומת הספציפיות של כל תכנית לאוכלוסייה אותה היא משרתת,  

ערכות של הרשות יביישוב ולההכוללת מערכת החברתית לישראל לגבי התרומה של מכלול התכניות 

במלים אחרות, אחת המשמעויות של פיתוח יכולות   המקומית לפיתוח ולאספקת שירותים חברתיים. 

למה שניתן להגדיר כתשתית חברתית מקומית.  מעבר לזה, עלתה השאלה האם ישנה  הקשוראלה 

 אפשרות ליצירת סינרגיות  בין התכניות השונות ביישוב ובאיזו מידה קיימת השקעה מכוונת ביצירת

  .באמצעות צורות שונות של שיתוף פעולה בין התכניות סינרגיות אלה

את ההשפעה הכוללת של  חקר הערכה שנועד לבחון בצורה שיטתיתיזם הג'וינט מ על רקע שאלות אלה

וזאת הן  ,המחקר הוא מחקר גישוש. חברתיות ביישובתשתיות  פיתוח וחיזוק על פעילות הג'וינט 

סיון חלוצי להגדיר בצורה שיטתית את המושג של תשתית חברתית והן מבחינת  ימבחינת היותו נ

 . אלהת ולת של מגוון תכניות חברתיות על פיתוח תשתיההתמודדות עם בדיקה של ההשפעה הכול

 מטרות ומערך המחקר
 למחקר היו שלוש מטרות עיקריות:

  ביישובחברתיות על פיתוח תשתיות לבחון את ההשפעה הכוללת של פעילות הג'וינט  .1
עדת ההיגוי של המחקר הוחלט להתמקד בשש תשתיות חברתיות ובדיונים שהתקיימו בו

 ודרכי עבודהמקצועיות  תפיסות א. והן: ,עליהןצפויות להשפיע פעילויות של הג'וינט ביישוב הש

; מערך ההתנדבות; ג. בין ארגונים ומגזרים שיתוף הפעולה; ב. בטיפול באוכלוסיות היעדחדשות 

הרמה ; ו. ןועל השירותים המסופקים לה היעדמאגר מידע על אוכלוסיות ; ה. מנהיגות מתנדבתד. 

 .בשירותים החברתיים המקצועית של אנשי מקצוע

נעשתה הבחנה בין שתי רמות השפעה: א) השפעה כחלק אלה התשתיות המכל אחת בבחינה של 

לכל תכנית בודדת יכולה להיות השפעה על פיתוח תשתית ספציפית כחלק ממטרות  –מהתכנית 

לתכנית יכולה להיות  –מעבר לתכנית השפעה  )התכנית, למשל פיתוח תשתית התנדבות ביישוב; ב

להשפעה רחבה זו  מערך ההתנדבות ביישוב.  מעבר לגבולות התוכנית קרי, על השפעה רחבה יותר 

משמעות מיוחדת  כאשר יש  ביישוב מגוון של תוכניות אשר זיקת הגומלין ביניהן יוצרת יש 

א באיזו מידה מכלול מצטברת על פיתוח תשתית ספציפית. במלים אחרות, השאלה היהשפעה 

התכניות של הג'וינט ביישוב משפיע על השימוש הנרחב יותר במתנדבים ביישוב. אחד הדברים 

המייחדים מחקר זה הוא הנסיון לבחון את ההשפעה הכוללת והמצטברת של מגוון תוכניות על 

 פיתוח כל אחת מהתשתיות החברתיות ברמה המקומית. 
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 הג'וינט ברמת היישוב תכניותקיים בין לבחון את שיתוף הפעולה ה .  2
לבחון את ההשפעה הרחבה והכוללת על כל אחת מהתשתיות החברתיות, נבחן  סיוןינכחלק מה

 דבתוך כל אח - בין תכניות הג'וינט ברמת היישוב וזאת בשתי רמות שיתוף הפעולה במחקר 

 –בין אגפי הג'וינט ו ,השייכות לאותו אגףשונות  תכניותבין הקשרים  –מהאגפים של הג'וינט 

 שונים.  םלאגפישייכות ה תכניות ביןהקשרים 

סייע לג'וינט, ולארגונים אחרים, בתכנון ל שתוכלשתוכל  לפתח מערכת מושגית בשני נושאים אלה . 3
  .היישוב ברמתהתערבויות 

 תכניותהוהם: עכו, סחנין וכרמיאל. יישובים אלה נבחרו בשל ריבוי  שלושה יישוביםב המחקר התבצע
 .תכניות 30-, בכל אחד מהיישובים היו בעת ביצוע המחקר כםבה

 מערכתבמאנשי מפתח מרכזיים בג'וינט,  ם: מראשי האגפימשלושה מקורות המידע במחקר נאסף

 . בכרמיאל  הג'וינט תכניותממנהלי בשלושת היישובים והמקומית והארצית 

כלו להתייחס לשאלות הרחבות שנבחנות בעת היציאה למחקר לא היה ברור האם המרואיינים יו

במחקר ולהבחנות השונות לגבי סוגי ההשפעה של התכניות. הראיונות עם מקורות המידע השונים 

ענות לשאלון וכי המרואיינים הרגישו נוח להתייחס לפרספקטיבה יתה נכונות רבה ליהראו כי ה

מספיק מידע כדי להתייחס  הרחבה של השפעת התכניות. יחד עם זאת  חלקם סברו כי אין להם

 להשפעה הרחבה יותר של התכניות. 

נבחנו על שני הנושאים ש משלושת מקורות המידע נתוניםשל ה ניתוח משולבמציג הדוח הנוכחי 

  קר.חבמ

 ממצאים עיקריים
  היישוב תברמ חברתיות תשתיות של וחיזוק פיתוח על'וינט הג פעילות כלל של השפעההא.  

  :הבאים הממצאים עוליםהיישובים (עכו, סחנין וכרמיאל)  תבשלוש זה נושאשל  בחינהמ

  חלק מהתשתיות החברתיות פיתוח וחיזוק רוב אנשי המפתח דיווחו על השפעה משמעותית על

 רמת היישוב. ב

  מערכתהעל בשלושת היישובים סברו אנשי המפתח כי לתכניות הג'וינט היתה השפעה רחבה 

 . חברתיים שירותים ולאספקת לפיתוח המקומית הרשות של הערכות ועל הכוללת החברתית

 תפיסה זו עלתה גם מהראיונות עם מנהלי תוכניות הג'וינט בכרמיאל. 

   בחלקם הבדלים אלה קשורים . תכניותמעבר להן פותחו במידה בה  ,יש הבדלים בין התשתיות

ובחלקם למידה בה היה הדגש בתכנית על יצירת השפעה רחבה יותר מעבר  לאופי התכניות

 לתכנית.

 על פיתוח וחיזוק התשתיות תכניותמידת ההשפעה של ההערכת קיימים הבדלים בין היישובים ב .

הג'וינט ביישוב,  הקיים ביישוב, ממשך הזמן בו מעורב תכניותהנובעים בחלקם מתמהיל ה

וממאמץ המכוון   ליישוב,  בעת כניסת הג'וינטית הספציפית המידה בה היתההשקעה בתשתומ

  פיתוח התשתית. שקיים בתכניות ל
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  בפעילויות הג'וינט ראו חשיבות בהשקעה ט ומנהלי התכניות בכרמיאל נראשי האגפים בג'וירוב

  . אלה בכיוונים היום כבר תהקיימ עשייהביעו על ורובם הצ ,החברתיות ביישוב חיזוק התשתיותל
 

 הג'וינט ברמת היישוב  תכניותשיתוף הפעולה בין . ב

כפי שנאמר לעיל, שיתוף הפעולה בין תכניות הג'וינט ברמת היישוב הוא אחד האמצעים החשובים הן 

לקידום וליצירת השפעה כוללת של התכנית על התשתיות החברתיות והן לקידום היעילות של כל 

 תכנית בודדת. 

 היישובים עולים הממצאים הבאים:בבחינת נושא זה בשלושת 

  נכרון, ייידוע, ס  אופנים שונים וביניהם,ב "פעולהשיתוף "המושג של המרואיינים הגדירו את

  הפניית לקוחות.ו, תיאום, שיתוף פעולה, עזרה הדדית

  בין  ופחות השייכות לאותו אגף תכניותבין הבעיקר שיתוף פעולה ברמת היישוב קיים נמצא כי

 תכניות השייכות לאגפים שונים. 

  ייחסו חשיבות רבה לחיזוק שיתופי הפעולה בין התוכניות הפועלות ביישוב שלהם. המרואיינים 

 יש להתמודד עמם המרואיינים הצביעו על קיומם של מספר מכשולים ליצירת שיתופי פעולה  ש

 יעילים של שיתוף פעולה. דפוסים בבאיתור העלו את הצורך ו

 

 ג. פיתוח מערכת מושגית 

רת ההשפעה הכוללת של תכניות דא פיתוח מערכת מושגית להגיהתרומות הנוספות של המחקר ה תאח

 להתייחסהמרואיינים היו מסוגלים נמצא כי חברתיות על פיתוח תשתיות חברתיות ברמת היישוב. 

רלוונטיים למדידה אלה מדדים התשתיות שש הוהם ראו ב ,הספציפית תכניתמעבר להרחבה  להשפעה

הצביעו על קיומן של תשתיות נוספות שניתן לשקול את  הם  ,זאת עם יחד. תכניותה תהשפע של

 . בחינתן בהמשך.

 סוגיות לדיון ד. 
את לקדם  הממצאים מהמחקר מעלים מספר כיוונים אפשריים שיש להתייחס אליהם אם רוצים

של הפעילות של הג'וינט על פיתוח הכוללת חיזוק ההשפעה  -שנחקרונושאים השני הפיתוח העתידי של 

 הג'וינט ברמת היישוב.  תכניותושיתופי פעולה בין  ,החברתיות ביישוב תשתיותה

של  תכניותל מעברהתשתיות חיזוק בעניין להשקיע באופן מכוון ושיטתי עד כמה יש להחליט  -

כדי להרחיב את ההשפעות תח מנגנונים שיש לפומהם ה חזק, אילו תשתיות רוצים להג'וינט

 .הללו

התכניות. מכלול אסטרטגיה בכל יישוב, המבוססת על ראייה אינטגרטיבית של  לפתח -

כניסת עת ) המצב של התשתית ביישוב ב1באסטרטגיה זו יש לקחת בחשבון מספר נושאים: 

 )4הג'וינט ביישוב;  תכניות תמהיל  )3פועלות ביישוב;  תכניות) משך הזמן שה2הג'וינט; 

 פיתוח התשתיות השונות.שלהן להשפיע על ביכולת  תכניותבין ה נקודות הדמיון 

  שתקדם שיתופי פעולה בין תוכניות הג'וינט ברמת היישוב כד לסייע בקידום לפתח אסטרטגיה

 פיתוח התשתיות החברתיות.  תכנית זו כוללת:
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 ב חיזוק תשתיות ספציפיותזיהוי הזדמנויות לשיתוף פעולה בין תכניות סבי -

  סוגי שיתופי הפעולה הרצויים הגדרה של -

 . החברתית התשתית לחיזוק שתורמים פעולה שיתופי של המנגנונים זיהוי -

ישראל בהערכות שלה להגברת ההשפעה  הרחבה של של -הממצאים מהמחקר משמשים את ג'וינט

 יצירת שמטרתהיזם גם תכנית בשם מכב"י ישראל -התכניות  על המערכת החברתית ביישוב. ג'וינט

הגדרת מסייעת לתכנית זו בבמחקר  ה, המערכת המושגית שפותחביישוב הפעילויות כל בין סינרגיה

 פיתוח כלים למדידה מתמשכת של תוצאות אלה.  ובהתוצאות 

תשתיות  בפיתוחם ניארגונים אחרים המעוניי שמשהמערכת המושגית שפותחה במחקר יכולה ל

ערכת לפתח את המ קיים עדיין צורך להמשיך בצד תרומה זו של המחקר, ות ובהערכתן. חברתי

 . המקומית ברמהחברתיות בחינת ההשפעה הכוללת של תכניות המושגית ואת שיטות המדידה ל
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 דברי תודה
ישראל על התשומות המקצועיות לאורך כל המחקר -, מנכ"ל ג'וינטמנטברן ברצוננו להודות למר ארנו

 ועל הסיוע הרב בכל השלבים בביצועו. 

מכון ברוקדייל, על הייעוץ המקצועי בכל שלבי -ג'וינט-תודה מיוחדת לפרופ' ג'ק חביב, מנכ"ל מאיירס

 המחקר. 

מר  ;ראלאנו מודים לחברי ועדת ההיגוי של המחקר: גב' תמי ברנע, מנהלת תחום נכויות בג'וינט יש

 תבתמר יוסי תמיר, מנהל אגף  ;סמנכ"ל ג'וינט ישראל וראש אגף תקציבים וכספיםחיים פקטור, 

 -(לשעבר)  וראש אגף התנדבות ופילנתרופיה מנכ"לית אלכ"א בפועלוגב' גלית שגיא,  ;ישראל-בג'וינט

 על ההערות וההארות בכל שלבי המחקר. 

על הרתמותם למחקר ועל הנכונות להשקיע מזמנם במהלך  ישראל-תודתנו לראשי האגפים בג'וינט

 ביצוע המחקר. 

המחלקות  העיריות, מנהלי ימנכ"ל -אנו חבים תודה מיוחדת לאנשי המפתח בכרמיאל, סחנין ועכו 

על התשומות החשובות ועל נכונותם הרבה לשיתוף  -מנהלי מחלקות חינוך ולשירותים חברתיים 

 .הרווחה והשירותים החברתיים על שיתוף הפעולה פעולה. תודתנו למפקחים במשרד

סיונם ולסייע בביצוע יומנ הג'וינט בכרמיאל על נכונותם להשקיע מזמנם תכניותאנו מודים למנהלי 

  מחקר זה.

 אנו מודים לבלהה אלון על העריכה וללסלי קליינמן על ההבאה לדפוס.
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