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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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 מבוא .1
מספר גדול של גיאוגרפית) -ייה החברתיתרפיפרב,(בעיקר 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 ון: ובה

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

ערכות של הרשות יישראל לגבי התרומה של מכלול התכניות למערכת החברתית הכוללת ביישוב ולה

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

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

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

  .ה בין התכניותסינרגיות אלה באמצעות צורות שונות של שיתוף פעול

יזם הג'וינט מחקר הערכה שנועד לבחון בצורה שיטתית את ההשפעה הכוללת של על רקע שאלות אלה 

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

ת והן מבחינת  סיון חלוצי להגדיר בצורה שיטתית את המושג של תשתית חברתיימבחינת היותו נ

 ההתמודדות עם בדיקה של ההשפעה הכוללת של מגוון תכניות חברתיות על פיתוח תשתיות אלה. 

 מערך המחקרומטרות . 2
 מטרות המחקר 2.1

  :מטרות עיקריות ושלשלמחקר היו 

  על פיתוח תשתיות חברתיות ביישוב ההשפעה הכוללת של פעילות הג'וינט בחון את לא. 
 רמתבהג'וינט פעילות של התרומה הכוללת של  המושג תהגדרראשון בביצוע המחקר היה ההשלב 

-, שכללה נציגים מהצוות הבכיר של ג'וינטועדת ההיגוי של המחקרוהיישוב. בדיונים שהתקיימו ב

 . תשתיות חברתיות ביישוב חיזוקללפיתוח ונקבע כי תרומה כוללת מוגדרת כתרומה  ישראל,

הפעילויות שחברתיות להתמקד בשש תשתיות ועדת ההיגוי של המחקר הוחלט וב בדיונים שהתקיימו

  :והןעליהן, צפויות להשפיע של הג'וינט ביישוב 
 בטיפול באוכלוסיות היעדחדשות  ודרכי עבודהמקצועיות  תפיסות .א

 בין ארגונים ומגזרים  שיתוף הפעולה .ב

  מערך ההתנדבות .ג

 מנהיגות מתנדבת  .ד

 ועל השירותים המסופקים להם היעדמאגר מידע על אוכלוסיות  .ה

  בשירותים החברתיים אנשי מקצועהרמה המקצועית של  .ו
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 כחלק השפעה) א: השפעה רמות שתי בין הבחנה נעשתה האלה מהתשתיות אחת כל של בבחינה

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

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

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

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

 של התכניות מכלול מידה באיזו היא השאלה, אחרות במלים. ספציפית תשתית פיתוח על מצטברת

 ההמייחדים הדברים אחד. ביישוב במתנדבים יותר הנרחב השימוש על משפיעות ביישוב וינט'הג

 אחת כל פיתוח על תוכניות מגוון של והמצטברת הכוללת ההשפעה את לבחון סיוןיהנ הוא זה מחקר

 . המקומית ברמה החברתיות מהתשתיות

 הג'וינט ברמת היישוב תכניותלבחון את שיתוף הפעולה הקיים בין ב. 
הג'וינט ברמת היישוב. ההנחה  תכניותשיתוף הפעולה בין סוג והיקף עסק המחקר הוא  נושא שני בו

 הג'וינט ביישוב.  תכניותתה כי מרכיב זה חשוב בהבנת ההשפעה הכוללת של יהי

 : ביישוב נבחן בשתי רמות תכניותשיתוף הפעולה בין ה

 אותו אגף ידי-עלמופעלות הפועלות ביישוב ו תכניותבין  - אגפי-תוך פעולה שיתוף  

 אגפים  ידי-עלופעלות הפועלות ביישוב והמ תכניותשיתופי פעולה בין  - אגפי-בין פעולה שיתוף

  שונים.

שתוכל לשמש בסיס לתכנון של פעילויות הג'וינט  אלההנושאים הבשני לפתח מערכת מושגית ג. 
 אחרים חברתיים ארגונים של הפעילות ושל

תר של ומסגרת מושגית שתאפשר הגדרה שיטתית יליצור תה ימחקר היג'וינט במטרה נוספת של ה

יתה כי יההנחה ה ההשפעה הכוללת של תכניות חברתיות על פיתוח תשתיות חברתיות ברמת היישוב.

 . .יה בראייה יישוביתיעתיד לסייע לג'וינט בקידום העש תפיסות אלהגיבוש 

 מערך המחקר 2.2
 תכניותעכו, סחנין וכרמיאל. יישובים אלה נבחרו בשל ריבוי ה - שלושה יישוביםב המחקר התבצע

, במיוחד בשל ההשקעה הרבה שנעשתה בהם בעקבות מלחמת לבנון השנייה (בכל אחד םבה

מכב"י לא הייתה קיימת ביישובים אלה בעת  תכנית). תכניות 30-צוע המחקר כמהיישובים היו בעת בי

 ביצוע המחקר והיא החלה לפעול לאחרונה בכרמיאל ובסחנין.

ולכן נדרש פיתוח של  י וחלוצי. לא נמצאו מחקרים שבחנו סוגיות דומותיהמחקר הוגדר כמחקר ניסו

ועדת היגוי שכללה נציגות של הצוות הבכיר של הג'וינט.  ידי-עלהמחקר לווה  מערך מחקר ייחודי.

 ובגיבוש המסגרת המושגית תוך כדי ביצועו.  ,שותפה בקביעת מרכיבי המחקר הייתהועדה וה

הג'וינט בכרמיאל  תכניותממנהלי  בג'וינט, ם: מראשי האגפימשלושה מקורות המידע במחקר נאסף

 . שוביםיהי תמרכזיים בשלוש ומאנשי מפתח

אסף נארגונית -פניםוההכוללת  מבטנקודת הלבחון את  כדי - אגפים בג)וינט ראשי ראיונות עם  א/

. ראשי האגפים בג'וינט (אלכ"א, אשל, אשלים, מסד נכויות, מסד עולים, תבת) מידע משישה
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איון בוצע יון חצי מובנה שפותח לצורך המחקר. כל רשאלבאמצעות בראיונות עומק המידע נאסף 

 .הכל בין ארבע לשש שעות-סךברך אמפגשים ובשני 

המידע מאנשי המפתח נועד לספק את נקודת המבט  - אנשי מפתח בשלושת היישובים ב/ ראיונות עם

 יישובית של גורמים מרכזיים המעורבים ביישובים. -המקומית הכלל

אנשי  12עם הכל בוצעו ראיונות -ועדת ההיגוי של המחקר. בסך ידי-עלבחירת אנשי המפתח נעשתה 

; והם: מנכ"ל העירייה ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים בשלושת היישוביםביישובים מפתח 

חלה ונעדר לזמן רב); ארבעה מפקחים ממשרד  המנהלמנהלי מחלקות חינוך בשני יישובים (בעכו 

(האחד אחראי על סחנין והשני על שני היישובים האחרים) ושניים  קנהישניים בתחום ז -הרווחה 

בתחום הנכים (האחד אחראי על סחנין והשני על שני היישובים האחרים). המפקחים האחראים על 

(חמישה בעכו ובסחנין  ראיונות 14נערכו יותר מיישוב אחד רואיינו בנפרד על כל יישוב ולכן 

  וארבעה בכרמיאל).

כי היה ניסיון לראיין גם מפקחים משירות פרט ומשפחה ושירות ילד ונוער במשרד חשוב לציין 

 מעורבים מספיק בתכניות ביישובים אלה.  הרווחה אולם הם טענו כי הם אינם

באמצעות שאלון חצי מובנה שפותח  )2010ינואר -2009המידע נאסף בראיונות טלפוניים (נובמבר 

  עה לשעה וחצי.איון ארך בין שילצורך המחקר. כל ר

את נקודת  נועד לספק תכניותידע ממנהלי ההמ - בכרמיאל הג)וינט תכניותמנהלי ראיונות עם  / ג

תוכננה להתבצע בכל שלושת בדיקה זו  .פנים ארגונית-מקומית-הביצועיתשל הרמה  מבטה

על עדת ההיגוי של המחקר ובדיון שהתקיים בו .כרמיאלרק בהיישובים אולם היא התבצעה 

של  מבטדת הכדי ללמוד על נקו מידע שנאסף ביישוב אחד מספיקהוחלט כי הבכרמיאל הממצאים 

 יקה דומה בשני היישובים הנוספים.אין צורך לבצע בדכי ו בשטח תכניותמנהלי ה

של ו הבדלים בין האגפים נמצא. תכניות 31כרמיאל ) פעלו ב2009 סראמבעת ביצוע המחקר (

של  תכניות 16-ל ,אגף נכויותשל  אחת תכניתמכרמיאל (בהמופעלות  תכניותבמספר ההג'וינט 

 .)אשל

המרכזיות בכל אחד מהאגפים. הבחירה  תכניותהוחלט למקד את הבדיקה ב תכניותבשל ריבוי ה

 .תכניות 15 ההאגפים וכלל יצוות ידי-עלבוצעה  תכניותשל ה

בה יש גם דרג ניהולי  תכניתהוחלט כי בכל  כן-כמו. תכניתרואיין המנהל הישיר של ה תכניתבכל 

 15עבור במקורות המידע  ירואיין גם הוא. ,קרי מנהל אזורי או ארצי ,מעל הדרג של השטח

) 2009אפריל -סראמ(ראיונות טלפוניים המידע נאסף ב. איש 23שנבדקו בכרמיאל הם  תכניותה

  רכו כשעה וחצי.אהראיונות  באמצעות שאלון חצי מובנה.

בין התשובות שנתקבלו מהרכזים/המנהלים הישירים הבדלים וד המידע נמצא כי לא קיימים בעיב

על במקור מידע אחד לכן הוחלט להשתמש רק ו ,לבין אלו של הדרג הניהולי הנוסף תכניותשל ה

 . תכניתהגורם הממונה ישירות על ניהול הוהוא  ,תכניתאודות ה
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  עיבוד המידע והצגת הממצאים 2.3
 מכלאיסוף המידע סיום לאחר  .זמנית-ולא בו בוצע בשלביםהמידע השונים ממקורות  המידע איסוף

 ועל בסיסם ,של המחקרההיגוי  ועדתונידונו במצאים מדוחות אלה הוצגו ומהוכן דוח מסכם. השלב 

  .ים הבאיםהבדיקה בשלבמרכיבי  התקבלו החלטות על

בעת היציאה למחקר לא היה ברור האם המרואיינים יוכלו להתייחס לשאלות הרחבות לציין כי  חשוב

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

השונים הראו כי היתה נכונות רבה לענות לשאלון וכי המרואיינים הרגישו נוח להתייחס לפרספקטיבה 

 פעת התכניות. הרחבה של הש

. הניתוח בחן את נקודות של הממצאיםמשולב ניתוח עם סיום איסוף המידע משלושת המקורות בוצע 

התרומה של פעילות הג'וינט  בט של המקורות השונים על שני הנושאים שבהם עסק המחקר:מה

ממצאים ההג'וינט ביישוב.  תכניותלפיתוח/חיזוק תשתיות חברתיות ביישוב ושיתופי הפעולה בין 

צוות הבכיר של הג'וינט. הדוח הועדת ההיגוי של המחקר ובפורומים נוספים של וב והוצג מניתוח זה

  ממצאים אלה. מציגהנוכחי 

  תשתיותוחיזוק של על פיתוח ביישוב פעילות הג'וינט השפעה של ה. 3
 חברתיות ביישוב

ממצאים על ההשפעה של פעילות הג'וינט ביישוב על פיתוח וחיזוק תשתיות  יםצגופרק זה מב

תי שבין הבחנה עבור כל אחת משש התשתיות שנבדקו תוך בחברתיות. הממצאים מוצגים בנפרד 

על מערך קרי  ,בג'וינט תכניותלמעבר ו של הג'וינט תכניותלצורך ה פיתוח/חיזוק :רמות ההשפעה

ארגונית, -בט הפניםמנקודת הב, שעסק יותר ההיבט הראשוןהמידע על  החברתיים ביישוב. השירותים

וההיבט השני נבחן בקרב  ;הג'וינט בכרמיאל תכניותבקרב ראשי האגפים בג'וינט ומנהלי בעיקר  בחןנ

 מקורות המידע.  תשלוש

מצאים על ההשפעה של התכניות בשלושת היישובים מלהלן הממצאים העיקריים שעולים מניתוח ה

 כל אחת משש התשתיות החברתיות שנבדקו. וב

 )1(תשתית  חדשות ודרכי עבודהמקצועיות  תפיסות 3.1
התשתית של תפיסות ממצאים ממקורות המידע השונים לגבי פיתוח וחיזוק מובאים  1בלוח 

 בטיפול באוכלוסיות היעד.  מקצועיות ודרכי עבודה
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לפי ראשי האגפים בג'וינט, אנשי  ,עבודה חדשות וחיזוק של תפיסות מקצועיות ודרכי פיתוח : 1 לוח
 בכרמיאל תכניותומנהלי  מפתח ביישוב

 תכניות מנהלי
 בכרמיאל (%)

 
 (%) יםביישוב מפתח אנשי

 
 'וינטבג אגפים ראשי

תפיסות פיתוח/חיזוק 
  מקצועיות ודרכי עבודה

 כן - 74

 לא - 13

 לא יודע - 13

 רבהבמידה /מאודבמידה רבה  - 57

 במידה בינונית - 36

 במידה מועטה/בכלל לא   - 7

 תכניותב -כן 
מסוימות יותר 

 מאחרות 

 הג'וינט תכניותכחלק מ
 

 כן - 14

 עדיין לא - 53

 להעריך  קשה - 33

 רבהבמידה /מאודבמידה רבה   -36

 במידה בינונית  - 21

 במידה מועטה/בכלל לא  - 29

 מתקשה להעריך  - 14

יש הטמעה מסוימת, 
  לחזק אותהחשוב 

 הג'וינט תכניותמעבר ל

  הג'וינט תכניותהתשתית כחלק מ פיתוח/חיזוק א.
הג'וינט  תכניותסברו כי  הג'וינט בכרמיאל תכניות יראשי האגפים בג'וינט ומנהל כי עולה הממצאיםמ

  .)1(לוח  מחדירות ליישובים תפיסות ודרכי עבודה חדשות
 מביאות לשטח תפיסות מקצועיות ודרכי עבודה חדשות  תכניותהסברו כי  וינט)בג האגפים ראשי

 שהן יותר מרכזיות תכניותהם סברו כי יש , עם זאת לטיפול באוכלוסיות היעד ובסוגיות חברתיות.

 . מאשר באחרות תורה מקצועיתדרה של חעל ה שיש בהן יותר דגש

 מקצועיות תפיסות הביאו ליישוב ) 74%( תכניותכי רוב הדיווחו  בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

 .חדשות

 הכניסו תפיסות מקצועיות ודרכי עבודה  תכניותהעריכו כי הרובם  - ביישובים המפתח אנשי

העריכו במידה בינונית). ההערכות  36%-ו רבהבמידה /מאודבמידה רבה זאת העריכו  57%חדשות (

בסחנין היו גבוהות יותר מאשר בשני היישובים האחרים (כל אנשי המפתח דירגו את הנושא 

  בשני היישובים האחרים).לעומת מחצית מאנשי המפתח  רבהבמידה או  מאודבמידה רבה 
 

אנשי המפתח והמנהלים בכרמיאל לגבי התפיסות שפותחו עולים שני ממדים  ידי-עלבפירוט שניתן 

 עיקריים והם:
 כגון העצמה, שותפות ומעורבות האוכלוסייה למען עצמה,  ,ממד של תפיסות ועקרונות מקצועיים

 ה קהילתית, תפיסת התעסוקה כחלק מרווחה.יראי

 שיתופי פעולה בין ארגונים כגון גישה הוליסטית לאוכלוסיית היעד ,ממד של דרכי עבודה ,

 ומגזרים, איגום משאבים ועבודה שיטתית ומאורגנת בפיתוח שירותים.

  הג'וינט תכניותעל פיתוח התשתית מעבר להשפעה ב. 
על  ודרכי העבודההמקצועיות מידת ההשפעה של התפיסות תפיסות שונות לגבי קיימות  נמצא כי

 .)1(לוח  ג'וינטה תכניותמעבר ל מערך השירותים ביישובים
 וראו חשיבות  תכניותסברו שיש הטמעה מסוימת של התפיסות מעבר ל וינט)ראשי האגפים בג

 בחיזוק ההטמעה שלהן ביישוב.
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  14%מיעוטם ( - היו חלוקים בהערכותיהם את מידת ההשפעה וינט בכרמיאל)הג תכניותמנהלי (

 תכנית) סברו כי ל53%מחציתם ( ,הג'וינט תכניותשל התפיסות מעבר להשפעה יש סברו כי היום 

 להעריך את ההשפעה.  ו) התקש33%, ושליש (פוטנציאל השפעה אבל הוא טרם מומשיש 
האגפים העריכו המנהלים  תנמצא כי יש הבדלים בין האגפים בהערכות אלה. בשלושה מתוך חמש

אחת שלתפיסות החדשות שפותחו בהן יש יכולת להשפיע על שירותים אחרים  תכניתכי יש לפחות 

 ביישוב. 

 תכניותמעבר לגם כאן נמצאו הבדלים בהערכות של מידת ההשפעה  - יםביישוב מפתח אנשי 

 ./בכלל לאכמועטה 28%כבינונית,  21%רבה, כרגו את ההשפעה כרבה מאוד ויד 36% -הג'וינט 

 ,. כךישוב בהערכה שלהם את מידת ההשפעהבין אנשי מפתח באותו יהבדלים קיימים נמצא כי 

ושניים  ,בינוניתכ, אחד רבהכו מאודשניים את ההשפעה כרבה העריכו  יישוב אחדב ,למשל

אחד העריך השפעה רבה, שניים בינונית, אחד מועטה ואחד  - ביישוב שניו; בכלל לאמועטה/כ

  התקשה להעריך.

של  השפעהבחשבון בהערכת ה הביאל שלושה היבטים שישש עולה כי י אנשי המפתחתשובותיהם של מ

  והם: ביישובוחיזוק תפיסות מקצועיות ודרכי עבודה חדשות פיתוח על  תכניותה
 שני -עבור היישוב בהן החדשנות שבמידת של היישוב ביחס לתפיסות אלה ו המצב ההתחלתי-

היו  ןשסברו כי ה שלישליישוב לעומת  חדשותהתפיסות היו סברו כי מאנשי המפתח  יםשליש

נמצא כי כל אנשי המפתח ראו  יישוב אחדב .ןוהפעילות של הג'וינט חיזקה אות ,קיימות ביישוב

בעשייה חידוש לעומת שני היישובים האחרים בהם מחציתם סברו כי התפיסות היו חדשות 

להלן מספר ציטוטים המבטאים את  ומחציתם סברו כי התפיסות היו קיימות והם חוזקו.

  התייחסות אנשי המפתח לנושא זה.

הג'וינט הביאו איתן מודלים של עבודה שלא היו מוכרים קודם, או שהן  תכניות "למעשה, -

זה הביא חיבור ושותפות בין הרשות וגורמים שונים שלא היו קודם,  .חידדו מודלים קיימים

אחת שלא נתנו קודם כמו שכונה  תכניתשנותנים במעורבות של תושבים, סל שירותים מגוון 

תומכת לנכים; צורת ההתקשרות עם הקהילה היא שונה וממוקדת על אזור גיאוגרפי אחד 

  למשל, ולא כמו שעבדנו קודם על אזור". ',משעול'ב

הג'וינט: אנחנו מאמצים בשמחה את מה  ידי-על"אנחנו מובילים את התפיסות ולא מובלים  -
אנחנו לא מקבלים. הג'וינט לא הביא איזושהי תפיסה  - שמתחבר לתפיסות שלנו. מה שלא

שלו מצוינות. התפיסות הן שלנו והן יכלו לבוא לידי ביטוי בזכות  תכניותחדשה, למרות שה

 ."המשאבים של הג'וינט

  יש תפיסות ונה אחידה לגבי כל התפיסות איההטמעה  -בין תפיסות במידת הטמעתן הבדלים

  יותר מאחרות. דרכי עבודה שהוטמעוו

  מתרחשת בהדרגה והדבר לוקח זמןשל התפיסות ההטמעה  -קצב ההטמעה  

" התהליכים הם איטיים מטבעם: מערכת החינוך לא מקבלת פתאום תפיסה הוליסטית יחד  .
 . בשטח" הספר. זה תהליך איטי, אבל הוא מחלחל וקורה-עם כל בתי
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 )2שיתופי פעולה בין ארגונים ומגזרים (תשתית  3.2
תשתית של שיתופי פעולה ההממצאים ממקורות המידע השונים לגבי פיתוח וחיזוק  מובאים 2בלוח 

 .בין ארגונים ומגזרים ביישוב

לפי ראשי אגפים  ,התשתית של שיתופי פעולה בין ארגונים ומגזרים ביישובוחיזוק  פיתוח : 2לוח 
 בכרמיאל  תכניותבג'וינט, אנשי מפתח ביישוב ומנהלי 

 
 בכרמיאל (%) תכניות מנהלי

 
 (%) יםביישוב מפתח אנשי

 אגפים  ראשי
 'וינטבג

פיתוח/חיזוק שיתופי 
  פעולה בין ארגונים

 פעולה שיתוף יש עמם הגופים
 עם אגפים ברשות - 94

-ממלכתיים עם גופים - 60
 ציבוריים 

 עם גופים וולונטריים  - 53

 אגפים עם פעולה שיתוף סוגי
 ברשות

 התייעצות - 87

 סיוע במימון - 53

 בנייה של פעולות משותפות - 40

שיתופי פעולה עם מגזר  סוגי
 ולונטריו

 הפניה של לקוחות - 40

 סיוע במימון  - 33

במידה  -כן  לא נשאלו 
 רבה 

 תכניתכחלק מ
 הג'וינט

 

 כן - 13

 לאעדיין  - 47

 להעריך  קשה - 40

 במידה/מאודבמידה רבה  - 43
 רבה

 במידה בינונית  -14

 במידה מועטה/בכלל לא  - 29

 מתקשה להעריך  - 14

שוני בין אגפים 
 ובין יישובים 

 תכניותמעבר ל
 הג'וינט

 

  הג'וינט תכניותכחלק מ התשתית פיתוח/חיזוקא. 
יוצרות שיתוף פעולה בין  תכניותהכי בין הגורמים השונים יש הסכמה כי  עולה 2בלוח הממצאים מ

 :של הג'וינט תכניותכחלק מהפעלת הביישוב ארגונים ומגזרים 
 המטרה של שיתוף  שהאגף משקיע רבות בתשתית זו. בכל האגפיםסברו  וינט)בג אגפיםה ראשי

ולהעלות את  הג'וינט, ושלהמקומית , של הרשות תכניותהפעולה היא ליצור פלטפורמה לקידום 

הג'וינט יוצרות  תכניות ,לדעתם הסוגיות החברתיות בהן עוסק האגף על סדר היום של הרשות.

. כמעט בכל האגפים מוקם פורום עירוני תכניותשיתוף פעולה בין גורמים ברשות כחלק מהפעלת ה

תה המקומית וה העמוושל כל הגורמים העוסקים באוכלוסיית היעד של האגף. בחלק מהאגפים מה

ם סברו כי כל אגף יוצר שותפויות עם גופים ספציפיים אגפיהראשי תשתית לפעילות משותפת. 

). עמם שירותי הרווחה שלרוב האגפים יש שיתוף פעולהאת (להוציא  הרלוונטיים לתחום פעילותו

כל האגפים עובדים בשותפות עם גופים ממשלתיים והתנדבותיים וחלקם יצרו שותפויות עם 

 העסקי. ארגונים מהמגזר
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 עם 94%של שיתוף פעולה עם אגפי הרשות ( מומדווחים על קיו בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי ,(

 תכניותבהפעלה של  ,) ביישוב87%וולונטריים (עם גופים ) ו80%ציבוריים (-גופים ממלכתיים

שעמם יש שיתופי מהמגזר הוולונטרי בסוגי הארגונים  תכניותמצאה שונות גדולה בין הנהג'וינט. 

, הפעולה ובהם: עמותת עלה, נשות הדסה, עמותת אנוש, יד שרה, התאחדות המלאכה והתעשיי

 הרשות לפיתוח הגליל והתאחדויות עולים. 

 נמצא כי ,למשל ,עם הגופים השונים. כך תכניותקיימים הבדלים בסוגי שיתופי הפעולה של ה

על בנייה של  ות) מדווח40%וחלק ניכר ( ,עצות עם אגפי הרשות) מתיי87%( תכניותכמעט כל ה

) 40%פעילות משותפת. השיתוף עם הגופים מהמגזר הוולונטרי הוא בעיקר סביב הפניית לקוחות (

  ).33%וסיוע במימון (

בה מהמנהלים מדווחים על קיומה של ועדת היגוי  60%לגבי מנגנוני שיתוף הפעולה, נמצא כי 

 ים שונים הפועלים למען האוכלוסייה ביישוב.מיוצגים ארגונ

 )80%השונים. כמעט כולם (הגורמים המנהלים נשאלו על קשיים ביצירת שיתופי פעולה עם 

 עדר קשיים בנושא. ימדווחים על ה
 

  הג'וינט תכניותהתשתית מעבר ל פיתוח/חיזוק על השפעהב. 

שיתוף לידת שיתוף הפעולה שנוצר ביישוב בין ארגונים ומגזרים מעבר מראייה של הבדלים ב יש

 .)2(לוח  הג'וינט תכניותשנוצר לצורך  הפעולה
 שיתוף הפעולה שנוצר שונה בין יישובים ובין אגפים באותו יישובסברו כי  וינט)בג אגפיםה ראשי: 

ששיתוף הפעולה סברו  2-ו תכניותשיתוף פעולה מעבר ל אגפים סברו שקייםראשי  4 - יישוב א'ב

 2 -יישוב ג' סברו שלא קיים; וב 2-סברו שקיים, אחד סבר שהוא בינוני ו 3 - יישוב ב'בינוני; בהוא 

 סברו שהוא בינוני.  4-סברו שקיים ו
הקשורים  תכניתמעבר ל ף הפעולה שהם יכולים ליצורובמידת שית אגפיםההבדלים בין  יש לדעתם

גופים קשרים עם מים קייהמישנם אגפים  ,למשל ,כך השירותים. למערך הארגוני המקומי של

שיכולים להוות עוגן ארגוני לקידום ושימור שיתוף  ,כגון רווחה וחינוך ,ציבוריים מקומיים

יצירת התשתית הארגונית לגוף מקומי ברור שניתן להישען עליו אין ויש אחרים שבהם  ;הפעולה

, דבר המקשה על יצירת תשתית של שיתוף פעולה יישובברים זומגלשיתוף פעולה בין ארגונים 

 . תכניתמעבר ל
 הדעות היו חלוקות לגבי מידת ההשפעה על שיתופי הפעולה מעבר  - ביישובים אנשי המפתח

שייחסו השפעה מועטה או בכלל  39%לעומת  ,רבהאו  מאודהשפעה רבה  ייחסו 43% - תכניותל

בין אנשי מפתח באותו יישוב בהערכה שלהם את מידת ההשפעה (בכל  גם כאן נמצאו הבדליםלא. 

ומחציתם  רבהכאו מאוד אנשי מפתח דירגו את התרומה כרבה כמחצית מאחד מהיישובים 

 ). כמועטה

  לשני היבטים:אנשי המפתח בפירוט מהות ההשפעה התייחסו 

לא היינו במצב גרוע, אבל " :חיזוק שיתופי הפעולה שהיו קיימים לפני כניסת הג'וינט ליישוב -
הרבה שולחנות  כך-כל. מאחר ואנחנו משתתפים במאודהג'וינט בהחלט השפיע במידה רבה 
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אנחנו כבר מכירים אחד את השני (הכוונה לגופים הקיימים בעיר), נוצרו בינינו  - עגולים

 . "הג'וינט תכניותקשרים אישיים ואנו פונים אחד לשני גם בנושאים מעבר ל

דרך עבודה ליצירת קשרים בין גופים שלא שיתפו פעולה והפיכת הנושא של שיתוף פעולה  -

התפיסה  :"יש היום נכונות לראות שותפות כדבר שמועיל ולא כדבר שיוצר תחרות ביישוב:
שצריך לשתף התחזקה. ההשפעה מחלחלת וצריך לתת לזה את הזמן". "בעקבות השולחנות 

בין גורמים ביישוב שבעבר לא שיתפו פעולה, לדוגמה, לשכת  העגולים התפתחו שיתופי פעולה

שהקים הג'וינט, אבל  'ההון האנושי'התעסוקה שכיום מחוברת לרווחה. זה קרה בזכות מרכז 

 השיתוף ממשיך גם מעבר לזה".
 בעקבות  שנוצרו שיתופי פעולה חדשים ו) סבר13%( חלק קטן - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

(שיתופי פעולה בין גופים שלא שיתפו פעולה בעבר ו/או סוגים חדשים של שיתופי פעולה התכנית 

) לבין אלה 40%דעות המנהלים התחלקו בין אלה שסברו שלא נוצרו שיתופי פעולה (בין ארגונים). 

 . )47%שהתקשו להעריך אם הם נוצרו (

 מתשובותיהם על קיומם של מנגנונים לשיתוף פעולה עולה כי: 

לשיתוף ליצירת שיתופי פעולה מעבר  ועדת ההיגוי של התכניתרכות של מידת התרומה של ההע -

 או רבה, מאודחסו תרומה רבה י) י22%חמישית ( -היו שונות  תכניתשנוצר לצורך ה הפעולה

 התקשו להעריך. 44%-ו תרומה מועטה ושליש ייחס

רך התוכנית, שנועד לקדם את , שלא לצו) מדווחים כי לא הוקם פורום עירוני נוסף80%רובם ( -

  סברו כי הוקם אך קשה להעריך את תרומתו. 13%-ו טיפול באוכלוסיית היעדה
 

עניין וכוונה לחזק את שיתופי הפעולה בין ארגונים סברו כי יש  תכניותראשי האגפים בג'וינט ומנהלי ה

 . תכניתומגזרים ביישוב מעבר לאלו שנוצרו לצורך ה
 ראו חשיבות בהמשך קידום הנושא, והתפיסה הייתה כי יש להשקיע  - וינט)בג האגפים ראשי

בחיזוק תשתית זו. כיווני הפעולה היו שונים באגפים שונים: חיזוק התשתיות ומנגנוני שיתוף 

(שולחן עגול, עמותות כלל עירוניות, ועדות מקצועיות, הכשרות בין ארגוניות);  הפעולה הקיימים

  רית; פיתוח שיתופי פעולה עם המגזר העסקי.פיתוח שיתופי פעולה ברמה אזו

 היוםאו עוסקים  ,לעסוק ) מדווחים כי הם מתכננים80%(רובם  - בכרמיאל תכניותמנהלי ה, 

 . ו/או עסקייםוולונטריים בעיקר עם גופים  בשיפור שיתופי הפעולה
 

 )3מערך ההתנדבות (תשתית  3.3
תשתית של מערך ההממצאים ממקורות המידע השונים לגבי פיתוח וחיזוק מובאים  3לוח ב

 .ההתנדבות ביישוב
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לפי ראשי אגפים בג'וינט, אנשי מפתח ביישוב  ,פיתוח וחיזוק מערך ההתנדבות ביישוב :3לוח 
 בכרמיאל  תכניותומנהלי 

  תכניות מנהלי
 (%) בכרמיאל

 
 (%) יםביישוב מפתח אנשי

 אגפים  ראשי
 'וינטבג

פיתוח/חיזוק 
 ההתנדבות 

 כן - 74
 לא - 26

 לא נשאלו 
 

 תכניותכחלק מ כן 
 הג'וינט

 /מאודבמידה רבה  - 27
 רבהבמידה 

 במידה מועטה  - 13
 בכלל לא  - 47
 מתקשה להעריך  - 13

 רבה במידה/מאודבמידה רבה  - 36
 במידה בינונית  - 14
 במידה מועטה /בכלל לא  - 14
 מתקשה להעריך  - 36

ההשפעה תלויה 
 תכניתבקיום 

 בתחום 

 תכניותמעבר ל
 הג'וינט

  הג'וינט תכניותכחלק מ התשתית פיתוח/חיזוק א.

קיימת העסקה של שני הגורמים ראשי האגפים בג'וינט ומנהלי התוכניות בכרמיאל נמצא כי לדעת 

  של הג'וינט ביישובים. תכניותמתנדבים ברוב ה
 תשתית ההתנדבות קיימת כמעט בכל  יזוקחול פיתוחהפעילות לסברו כי  וינט)בג אגפיםה ראשי

: דרך דרכים לקידום הנושא אגפים בין שתיה האגפים. בהתייחסות להתנדבות הבחינו ראשי

שבהן  תכניות(כגון גמל"א ועמ"ן), ודרך התנדבות בספציפית מיוחדות שעוסקות  תכניות

 "מוטב יחדיו").  תכניתביטחון ב(כגון סיירת  תכניתהשל ההתנדבות היא אחד המרכיבים 

 יש העסקה של מתנדבים על 73%( תכניותמדווחים כי ברוב ה בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי (

  .תותכניהפעלת הלצורך  בסיס קבוע

  הג'וינט תכניותהתשתית מעבר ל פיתוח/חיזוקעל השפעה  ב.

מעבר  ביישובמערך ההתנדבות פיתוח וחיזוק ל תכניותהשל  שפעהההיש הבדלים בראיית נמצא כי 

 ).3הג'וינט (לוח  תכניותל

 מיוחדות  תכניותמידת ההשפעה תלויה במידה בה יש ביישוב סברו כי  וינט)בג אגפיםה ראשי

אחד האגפים ב. התכניתשל  שבהן ההתנדבות היא אחד המרכיבים תכניותאו העוסקות בהתנדבות 

 גורם נוסףהנושא ברמה הארצית והמקומית.  קיים תחום מיוחד לנושא ההתנדבות העוסק בקידום

  מעודד את פיתוח התחום הוא קיומה של עמותה ביישוב.דעתם לש

 חסו תרומה יי חציתםכמ :יש שונות בהערכה שלהם את מידת ההשפעה - ביישובים המפתח אנשי

רוב אנשי המפתח ייחסו אחד היישובים התרומה. ב תהתקשו להעריך ארבה עד בינונית ומחציתם 

חסו ימהם מחציתם י (באחד האחריםשני היישובים לעומת  ,תרומה לקידום הנושא תכניותל

לתרומה . בהסבר שניתן דירג את התרומה כגבוהה) ובשני אף אחד לא ,או רבה מאודתרומה רבה 

העוסקות בתחום ההתנדבות שתרמו למיצוב  תכניותאנשי המפתח לקיומן של גם התייחסו 

סברו כי הכניסה של הג'וינט לתחום זה היא בתחילתה  אחד היישוביםולחיזוק הנושא ביישוב. ב

 ולכן קיים קושי להעריך את ההשלכות. 

 לפיתוח מערך  מאודתרמה  תכנית) סברו כי ה27%( רבעכ - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

התקשו  13%-סברו כי היא בכלל לא תרמה ו 47%ייחסו תרומה מועטה,  13% ההתנדבות ביישוב,



11 

 תכניותוה יחסו לכך שנושא ההתנדבות מפותח ביישובלהעריך. המנהלים שסברו שאין תרומה התי

 התחברו למערך ההתנדבות הקיים.
 

מערך חיזוק בראו חשיבות בקידום ו וינט בכרמיאל'הג תכניותמנהלי 'וינט וגראשי האגפים ב

 . הג'וינט תכניותמעבר ל ההתנדבות ביישוב
 מבחינת כיווני פעולה עולה כי בכל האגפים יש עניין בחיזוק תחום זה.  - וינט)בג אגפיםה ראשי

באשלים יש כוונות  ,ניצול מקורות נוספים לגיוס מתנדבים (למשל ,למשל ,הכיוונים שהועלו הם

וגיוס תקציבים לפיתוח תחום  ,לגייס חיילות ומורים מובטלים במגזר הערבי לפעילות התנדבותית)

  מתנדבים (סיוע חברתי לנכים באמצעות מתנדבים).פעילות באמצעות של חדש 
 מדווחים על כוונות לקידום הנושא של ההתנדבות. 80%(רובם  - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי (

, הרחבה של תחומי תכניותכגון הגדלת מספר המתנדבים ב ,הם התייחסו לכיווני פעולה שונים

מרכזות גם את נושא ההתנדבות של ל תכניותוהפיכת חלק מה ,העשייה של המתנדבים הקיימים

 אוכלוסיות היעד ביישוב. 

 )4מנהיגות מתנדבת (תשתית  3.4
 .הממצאים ממקורות המידע השונים לגבי פיתוח וחיזוק המנהיגות המתנדבת ביישוב מובאים 4בלוח 

לפי ראשי אגפים בג'וינט, אנשי מפתח ביישוב  ,פיתוח וחיזוק המנהיגות המתנדבת ביישוב :4לוח 
 בכרמיאל תכניותומנהלי 

  תכניותמנהלי 
 בכרמיאל (%)

 
 (%) יםאנשי מפתח ביישוב

 ראשי אגפים 
 בג'וינט

פיתוח מנהיגות 
 מתנדבת 

 כן - 50

 לא - 50
 לא נשאלו 

 
 תכניותכחלק מ  כן

 הג'וינט

אין השפעה  - 100
  תכניתמעבר ל

 רבה במידה/מאודבמידה רבה  - 43

 במידה מועטה/בכלל לא  - 14

 מתקשה להעריך  - 43

 תכניותבחלק מה
יש מעורבות 

 לקוחות

 הג'וינט תכניותמעבר ל

 
  הג'וינט תכניותכחלק מ התשתית פיתוח/חיזוקא. 

 ותאוכלוסי מתוךאנשים יתוח מנהיגות מקומית של פ -פיתוח מנהיגות מתנדבת מתייחס לשני היבטים 

(כגון פעילים שכונתיים באלכ"א, ועדי בתים במסד קליטה, פעילות כדי לפעול לטובת עצמה  היעד

ת היעד ואוכלוסיכלולים בשאינם ומעורבות תושבים  ,הורים באשלים, ופעילים נכים בתחום נכויות)

  .ופועלים לטובתן

הג'וינט קיימת מעורבות של  תכניותבסברו כי  וינט בכרמיאל'הג תכניותמנהלי ראשי האגפים בג'וינט ו

 .תכניותשל ה בתכנון והפעלהלקוחות 
 יתוח בפמעורבים הלקוחות הג'וינט  תכניותבחלק ניכר מסברו כי רובם  - וינט)בג אגפיםה ראשי

מעורבות של התושבים לטובת  יש ןבהש תכניותבחלק מהאגפים יש  .תכניותוהפעלה של ה

 אוכלוסיית היעד 
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 יש מעורבות של הלקוחות  )43%( תכניותמה מחציתכבדיווחו כי  בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

, ארגון והפעלה של שירותי )20%( כגון ארגון פעילות לטובת עצמם ,בקידום נושאים לטובת עצמם

 . )7%( ופיתוח מנהיגות בקרב התושבים )7%( התנדבות

 )4(תשתית  הג'וינט תכניותהתשתית מעבר ל פיתוח/חיזוקעל השפעה  ב.

פיתוח וחיזוק על  תכניותיש הבדלים בהערכות של מידת ההשפעה של הבין הגורמים השונים נמצא כי 

  .)4(לוח  ביישובהמתנדבת  המנהיגות
  עיסוק בפיתוח מנהיגות מתנדבת של יש  תכניותמהבחלק סברו כי  - וינט)בג אגפיםה ראשי

 הג'וינט. תכניתאוכלוסיות היעד לפעול למען עצמן מעבר ל

 ת ואוכלוסי מתוךפיתוח המנהיגות המתנדבת לבנפרד נתבקשו להתייחס  ביישובים מפתחה אנשי

היו דומות לגבי שתי בת אוכלוסיות היעד. ההערכות לטו ,הרחבהקהילה בלפיתוח מנהיגות ו היעד

 והתקש) 43%(וכמחצית נוספת או רבה  מאודיחסו תרומה רבה י )43%(האוכלוסיות: כמחצית 

  .להעריך את ההשפעה

, ביישוב למשל ,ש הבדלים בין רשויות ובין אנשי מפתח באותה רשות בהערכת מידת התרומה. כךי

כי ההשפעה רבה לעומת יישוב אחר בו רבע מאנשי המפתח ייחסו תרומה העריכו שלישים -אחד שני

 רבה)

 לא קיים ועד מנהל או ועד פעילים ולכן אין  תכניותסברו כי ב - וינט בכרמיאל)מנהלי תכניות הג

  .תכניתמעבר לעל פיתוח מנהיגות מתנדבת השפעה 
 

ביאו דוגמאות למגוון של ה אנשי המפתח ,אוכלוסיות היעדפיתוח המנהיגות ב על השפעהבתיאור ה

  זקנים, אנשים עם מוגבלויות, צעירים ועולים. :קרבן פותחה מנהיגותבאוכלוסיות ש

הצמיחו מנהיגות קהילתית של תושבים. אותם פעילים מעורבים גם מחוץ  'משעול'ב"

"אם מדברים על  ;בעיר בכלל"הספר ו-עד ההורים בביתוהם פעילים בו - תכניתל

אוכלוסיית הקשישים היום מוצאים ועדים של זקנים שמנהלים את ענייני שני המועדונים 

אצלנו " ;"בולקידום הנכים בייש הפועלים ביישוב. יש גם עמותה שבראשה עומדים נכים,
קמו נכים והפכו לפעילים  תכניתאכן קרה בזכות הקהילה הנגישה. בעצם מתוך ה זה

 .חברתיים"

לטובת אוכלוסיות היעד עולים  בפירוט התשובות לגבי פיתוח מנהיגות מתנדבת באוכלוסייה הרחבה

  שני כיווני עשייה:

 לשעבר פוליטיקאיםו"יש גם אנשי עסקים, חברה, רוח, הקהילה בנושאים שונים:  התגייסות .1

 לטובת, הקהילה למען עסקים אנשי של עמותה פועלת כיום. היעד אוכלוסיות את לקדם שמנסים

  ;"פרס-תבבי פעילויות, לסטודנטים מלגות: ביישוב פרויקטים
 מטופלים שלא אנשים יש: ברווחה"למשל של פעילים לסיוע לאוכלוסיות מסוימות:  התנדבות .2

 אנשים שהם, פעילים לגייס". "הצלחנו שונות בדרכים להם ומסייעים מטופלים שמלווים, ברווחה

 ".תכניתב המשתתפת המובטלים לאוכלוסיית שיעזרו, עובדים
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 ות ועניין בקידום הנושא של מנהיגות מתנדבת.יבקיימת הסכמה כי יש חש

 העשייה של אוכלוסיית היעד למען עצמה.ראו חשיבות בהמשך העידוד של  וינטג)ב האגפים ראשי 

 בתיאור כיווני הם מתכוונים לפעול לקידום הנושא. מדווחים כי  בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

כגון הכשרה של מנהיגות בקהילה, שיתוף נציגים מהקהילה  ,שאיםלנוהתייחסו הם הפעולה 

 וחיזוק ודרבון האוכלוסייה לעשייה למען עצמה ולמעורבות בקהילה. ,עדות ובקבלת החלטותובו

 )5(תשתית  עבורםבשירותים ועל עד הי מידע על אוכלוסיותמאגר  3.5
 לגבי פיתוח וחיזוק התשתית של מאגרי המידע םממקורות המידע השוניהממצאים  מובאים 5בלוח 

 עבורם. בעל אוכלוסיות היעד ועל שירותים היישוב  ברמת

לפי ראשי אגפים  ,יישובהמת רב עבורןבפיתוח מאגרי מידע על אוכלוסיות היעד ועל שירותים  :5 לוח
 בג'וינט ואנשי מפתח ביישוב 

 מאגרי מידע  'וינטבג אגפים ראשי (%) יםביישוב מפתח אנשי

מידע על אוכלוסיות  מאגר  
 היעד 

מאגרי המידע הם בעיקר  לא נשאלו 
 ברמה הארצית

התשתית כחלק פיתוח 
 הג'וינט תכניותמ

 רבהבמידה / מאודבמידה רבה  - 57

 במידה בינונית  - 7

 במידה מועטה/בכלל לא  - 36

קיימים קשיים בפיתוח מאגרי 
  מידע ברמה המקומית

פיתוח התשתית מעבר 
 הג'וינט תכניותל

שירותים מאגר מידע על   
 אוכלוסיות היעדעבור ב

העמותות בחלק מהאגפים  לא נשאלו 
על  מפתחות מאגרי מידע

 שירותים וזכויות

פיתוח התשתית כחלק 
 הג'וינט תכניותמ

 רבהבמידה / מאודבמידה רבה  - 33

 במידה בינונית  - 33

 במידה מועטה/בכלל לא  - 36

לפיתוח מאגרי  תכניותיש 
מידע כדי להגביר נגישות 

 לשירותים 

פיתוח התשתית מעבר 
 הג'וינט תכניותל

 

 )5 (תשתית הג'וינט תכניותכחלק מ התשתית פיתוח/חיזוק א.

 כמעט כל האגפים עוסקים בתחום זה. שלושה היבטים עיקריים כי דיווחו  וינט)בג האגפים ראשי

בין מאגרי מידע ההבחנה היא ו  -) הרמה של איסוף המידע 1למאגרי המידע:  ותםעלו בהתייחס

ברמה המקומית של נעשה נאסף ברמה הארצית לעומת מאגרי מידע שהאיסוף שלהם שבו המידע ש

) על מה 3היא בין שימוש ארצי לשימוש מקומי;  ההבחנה -) הרמה של השימוש במידע 2הרשות; 

ארבעה נושאים עליהם אוספים מידע: מקבלי שירותים במסגרת ההבחנה היא בין  -נאסף המידע 

אודות שירותים ומידע על על  אחרות, מידע תכניותמסגרת בתים ג'וינט, מקבלי שירו תכניות

 זכויות. 
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יישובית. מאגרי המידע -פיתוח מאגרי המידע מתבצע יותר בראייה ארצית מאשר מקומיתלדעתם 

אולם יש פחות התמקדות בפיתוח מאגרי מידע לכל  ,הארציים משרתים גם את הרמה המקומית

 רשות. בחלק מהאגפים העמותות מפתחות מאגרי מידע על שירותים מקומיים לאוכלוסיות היעד. 

המשמש  תכניותקיים מאגר מידע פרטני על המשתתפים בדיווחו כי בחלק מהאגפים נמצא כי 

 . לצורך מעקב

  הג'וינט תכניותהתשתית מעבר ל פיתוח/חיזוקעל השפעה ב. 

מידע על של מאגרי של פעילות הג'וינט על יצירת תשתית  השפעההמידת  יש הבדלים בהערכת

 .)5(לוח  לשימוש המערכת המקומיתשירותים העל ויעד האוכלוסיות 

 קיימים קשיים בפיתוח מאגרי מידע ארציים ומקומיים על  סברו כי וינט)בג פיםגהא ראשי

בחלק מהאגפים נמצא כי  הג'וינט. תכניותמעבר לאלה המשתתפים באוכלוסיות היעד ביישוב, 

על שירותים כדי להגביר את הנגישות למידע על המקומי לפיתוח מאגרי מידע  תכניותדיווחו על 

 זכויות ועל שירותים.

 נשאלו בנפרד על שני סוגי מאגרי מידע.  ביישובים המפתח שיאנ 
העריכו כי פעילות  )57%למעלה ממחציתם (נמצא כי  - מאגר מידע על אוכלוסיות היעד -

) העריכו כי ההשפעה 36%( שלישו ,את מערך המידע על אוכלוסיות היעד מאודהג'וינט שיפרה 

 במידה מועטה או בכלל לא.  הייתה

חלק ניכר  כוהערי שני יישוביםב רשויות בהערכת מידת התרומה.הנמצא כי יש הבדלים בין         

 ובו רק רבע ייחס ישלישלעומת יישוב  ,מאודאת ההשפעה כרבה או רבה  מאנשי המפתח

 . תרומה רבה

 מפירוט תשובותיהם עולים דפוסים שונים של השפעה:         

"הג'וינט עשה סקר כדי לבדוק את אחוז הילדים בסיכון. הוא עשה סקר גם לגבי 

יש  תכניתלכל " קשישים. זה משמש היום לעירייה בסיס לעזור לאותן אוכלוסיות".

 הרחבנו את המידע על אוכלוסיות היעד"; תכניותאוכלוסיית יעד שונה ודרך ה

וקא רשומים ברווחה. אותם קשישים והג'וינט יש קשישים אחרים שלאו ד תכניות"ב

 .נכנסו למסד הנתונים שלנו ואנו משתמשים בו"

או  מאודשליש ייחסו תרומה רבה הדעות היו חלוקות:  - תיםומאגר מידע על מערך השיר -

 תרומה מועטה או בכלל לא.  וושליש ייחס ,תרומה בינונית ושליש נוסף ייחס ,רבה

 ,למשל ,כךאנשי מפתח באותה רשות בהערכת מידת התרומה. הרשויות ובין יש הבדלים בין 

או רבה, לעומת שני היישובים  מאודההשפעה כרבה  אתרובם העריכו אחד נמצא כי ביישוב 

  או רבה. מאודחסו השפעה רבה יהאחרים בהם כרבע י

פירוט התשובות לגבי מהות ההשפעה עולים שני היבטים: האחד, מיפוי השירותים שבוצע מ

על  דוע אוכלוסיית היעדיוהשני, המידע הוא כלי חשוב לי ;הוא כלי שמסייע לתכנון שירותים

  .שירותים
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עבורם. אין לי ב"יש היום יותר מידע לאוכלוסיות למי לפנות ומה השירותים שקיימים 

ספק שהנתונים שנאספו והעובדה שיש מאגר מידע על השירותים מסייעים גם 
עקרון שחייב שיהיה בסיס ה"הג'וינט הביא את  ות";לאוכלוסיות וגם למקבלי ההחלט

ושיכללנו את המיפוי בזכות הג'וינט. זה  נתונים מעודכן כדי לעבוד. אנחנו לקחנו את זה

 הפך לכלי עבודה בידינו". 

 )6 (תשתית אנשי מקצוע בשירותים חברתייםהרמה המקצועית של  3.6
 הרמההממצאים על ראיית מקורות המידע השונים את התשתית של פיתוח וחיזוק  מוצגים 6בלוח 

 המקצועית של אנשי מקצוע בשירותים החברתיים ביישוב.

  

לפי ראשי האגפים בג'וינט ואנשי מפתח  ,רותים ביישובי: חיזוק הרמה המקצועית של נותני ש6לוח 
  יישובב

 
 (%) יםביישוב מפתח אנשי

 
 'וינטבג אגפים ראשי

המקצועית של  הרמהפיתוח /חיזוק 
 אנשי מקצוע בשירותים החברתיים 

 הג'וינט  תכניתכחלק מ קיימת השקעה רבה  לא נשאלו 

 רבה במידה/מאודבמידה רבה  - 14

 במידה בינונית  -36

 במידה מועטה /בכלל לא  - 36

 מתקשה להעריך - 14

 הג'וינט תכניותמעבר ל  במידה מועטה

 

 )6(תשתית  הג'וינט תכניותמ כחלקהתשתית  פיתוח/חיזוק א.

 תכניותה יצוותבשיפור הרמה המקצועית של רבה קיימת השקעה סברו כי  וינט)בג האגפים ראשי. 

הם התייחסו לשני ערוצי פעולה עיקריים לשיפור הרמה המקצועית: כתיבת תדריכים והכשרות. 

ההכשרות מתבצעות בעיקר ברמה ארצית או אזורית ומיועדות לאנשים העוסקים בתחומי 

 הפעילות של האגף. 

 )6(תשתית  הג'וינט תכניותהתשתית מעבר ל פיתוח/חיזוק ב.

 היאעל שיפור הרמה המקצועית של נותני השירותים ביישוב  השפעהכי הקיימת הסכמה נמצא כי 

 .העטומ
 ברוב האגפים יש הכשרות גם לקהל הרחב יותר של אנשי מקצוע סברו כי  וינט)בג האגפים ראשי

או עוסקים בסוגיה החברתית בה עוסק האגף. בחלק  ,המטפלים באוכלוסיות היעד של האגף

מהאגפים פותחו מסגרות הכשרה מיוחדות שנועדו להכשיר אנשי מקצוע מהשטח בטיפול 

ההכשרה של הג'וינט  תכניותחלקם דיברו על קיומו של קושי לשלב ב ,עם זאת באוכלוסיות היעד.

הג'וינט. בין  תכניותממשלתית ואינם מועסקים ב-את אנשי המקצוע שעובדים במערכת הציבורית

המוכנות של המערכת הציבורית לשחרר אנשים להכשרות ולשלם  עדריה היהשהוצגו הסיבות 

 ממשלתית-ההכשרה של אנשי מקצוע במערכת הציבורית הם סברו כי כן-כמועבור השתתפותם. ב

 היא לא המנדט של הג'וינט. 

 על חיזוק הרמה המקצועית של את ההשפעה  ודירג) 14%(חלק קטן  -ביישובים המפתח אנשי

כמועטה/בכלל  שליש נוסףהעריכו אותה ברמה בינונית ושליש ורבה,  מאודכרבה אנשי המקצוע 
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שני ב ,למשל ,כך לא. יש הבדלים בין אנשי מפתח באותו יישוב בהערכה שלהם את מידת ההשפעה.

ידם לגבי מידת -בהסבר שניתן על כל אחד מאנשי המפתח את ההשפעה ברמה שונה.דירג  יישובים

 ההשפעה עלו שתי הבחנות:

השפעה הש, תכנית, אלה הנמצאים בקשר עם האנשי מקצועההבחנה בין המעגל הראשון של  -

בקשר עם  יםנמצא ינם, שאאנשי מקצועהמעגל השני והשלישי של  לביןגדולה יותר, עליהם 

 עליהם היא פחותה . ההשפעה ו ,תכניתה

הבחנה בין השפעה ישירה הנוצרת דרך עבודה משותפת או הדרכות משותפות, לבין השפעה  -

עקיפה ולא מכוונת, הנוצרת עקב חלחול העשייה, בצורה אקראית, למעגלים נוספים של 

א רואה את ההשפעה מעבר לזה, "מי שמעורב ישירות בפרויקטים מושפע ונתרם. אני לעובדים. 
"זה בעצם מעגל שני ושלישי וזה השפיע במידה בינונית. זה כמו  .בקרב אנשי מקצוע אחרים"

ומכיר  תכניתשומע על ה תכניתשלוקחים אבן וזורקים אותה למים. גם מי שלא עוסק ישירות ב

 וגם הוא נהנה בעקיפין מהפירות". 
 

על הכוונות להרחיב ולהעמיק  וינט)אשי האגפים בגרגבי העניין בהמשך פיתוח תשתית זו דיווחו כל ל

, אנשי מקצוע בשירותים החברתייםאת הפעילויות בערוצים השונים לשיפור הרמה המקצועית של 

 בעיקר בערוץ של ההכשרות ובערוץ של פיתוח התורה המקצועית.

  

 הג'וינט ביישוב תכניותפעולה בין  ףשיתו. 4
 נבחן, החברתיות מהתשתיות אחת כל על והכוללת הרחבה ההשפעה את לבחון סיוןימהנ כחלק

 מהאגפים דאח כל בתוך -  רמות בשתי וזאת היישוב ברמת וינט'הג תכניות בין הפעולה שיתוף במחקר

 בין הקשרים – וינט'הג אגפי ובין, אגף לאותו השייכות שונות תכניות בין הקשרים – וינט'הג של

 . שונים לאגפים השייכות תכניות
והרמה השנייה נבדקה  ,וינט בכרמיאל'הג תכניותהרמה הראשונה נבדקה בקרב ראשי האגפים ומנהלי 

יש לציין כי ראשי האגפים התייחסו לנושא ברמה הכוללת של האגף  בקרב כל שלושת מקורות המידע.

 ופחות ברמה של שלושת היישובים שנבדקו.

, סוג שיתוף הפעולה, מידת תכניותכרות בין היארבעה היבטים: הרמות שיתוף הפעולה נבחנו מ שתי

 החשיבות המיוחסת לשיתוף פעולה וכוונות לקידום הנושא בעתיד. 

  אגפי ביישוב-ף פעולה תוךשיתו 4.1
 אגפי-התוךשיתוף הפעולה  שליבטים הה תעל התייחסות הגורמים לארבע הממצאיםמוצגים  7בלוח 

  .ברמת היישוב
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 תכניותלפי ראשי האגפים בג'וינט ומנהלי  ,אגפי ברמת היישוב-שיתוף הפעולה התוך : 7 לוח
 הג'וינט בכרמיאל 

 ההיבטים של שיתוף פעול
 אגפי ברמת היישוב-ךתו

 
 'וינטבג האגפים ראשי

 בכרמיאל וינטהג' תכניות מנהלי
(%) 

 הובכרות טיה - 53 כרות יקיימת ה תכניותכרות בין היה .א

 כרות חלקיתיה - 32

 לא מוכרות - 15
 

 יותר ברמת האגף מאשר ברמת סוג והיקף שיתוף הפעולה  .ב
 היישוב

 

 יש שיתוף פעולה - 71

  אחרותתכניות אין קשר עם  - 29

יש  -חשוב אך לא תמיד חיוני  חשיבות שיתוף הפעולה .ג
 קשיים 

 מאודחשוב  - 93

 חשוב  כך-כללא   - 7
 

כיוונים לפיתוח/חיזוק  .ד
 שיתוף הפעולה 

 הדעות חלוקות לגבי מידת הצורך
 להשקיע בנושא 

 יש כוונות לשפר  - 46

 אין כוונות לשפר -54

 א. היכרות בין תכניות האגף ביישוב

 השייכות לאותו אגף.  תכניותבין הברמת היישוב כרות יסברו כי קיימת ה וינט)בג האגפים ראשי 
 תכניות בכרמיאל השייכות לאגף שלהם כי מחצית מה מדווחים בכרמיאל וינטהג) תכניות מנהלי

 ). 15%לא מוכרות ( תכניותואין כמעט  ,)32%, כשליש מוכרות חלקית (היטבמוכרות  )53%(
 

 והיקפו ביישוב אגפי-התוך סוג שיתוף הפעולהב. 

 לדעתםרמת היישוב. בהבחינו בין שיתוף הפעולה ברמת המטה לעומת  וינט)בג אגפיםה ראשי, 

היישובית. ברמה ברמה מאשר  ה הארציתקיימת יותר ברמ תכניותקת הגומלין בין הזיה של יהראי

רצף הטיפול בלקוח ומידת ההשלמה שבין מבחינת  תכניותנבחנת זיקת הגומלין בין ה רציתהא

שיש  יותתכנאלא ל ,תכניותלכל הזיקה זו אינה רלוונטית  ,לדעתםבטיפול בלקוחות.  תכניותה

 ביניהן קשר פונקציונלי. 
אום ברמת האגף הם ישיבות הצוות יהמנגנונים העיקריים המשמשים ליצירת תלדעתם 

אחת לפחות שיש לה אופי  תכניתם סברו כי ברוב האגפים יש אגפיהראשי , כן-כמווההכשרות. 

  האגף ברמת היישוב. תכניותאום ושיתוף פעולה בין יכוללני ושיכולה להוות פלטפורמה ליצירת ת

במושגים שונים:  םהם הגדירו אות ,האגף ביישוב תכניותבהתייחסותם לסוגי שיתופי הפעולה בין      

 .תכניותהעברת לקוחות בין הואום, עזרה הדדית, יידוע, ינכרון, שיתוף פעולה, תיס

 יש לפחות סוג אחד של שיתוף 71%( תכניותה כי ברוב סברו בכרמיאל וינטהג) תכניות מנהלי (

), החלפת מידע 43%), בניית פעילות משותפת (43%בעיקר התייעצות ( :האגף תכניותפעולה עם 

 ).21%) וסיוע בכוח אדם ובשכר (36%(

 ביישוב אגפי-תוך החשיבות של שיתוף פעולהג. 
 באוכלוסיות היעד של סברו כי שיתופי הפעולה תורמים לשיפור הטיפול  וינט)בג אגפיםה ראשי

לא תמיד חיוני. הוא ודורש השקעה רבה של זמן ברמת היישוב שיתוף הפעולה  זאת, האגף. עם
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של  קצב ההתקדמות השונהכגון ביצירת שיתוף הפעולה ברמת היישוב קיימים מחסומים 

  שותפים המרכזיים הרלוונטיים.חינת הבמ תכניותהשוני בין הו ,ביישוב הןביישום של תכניותה
  תכניותתופי פעולה בין יחשיבות רבה לשייחסו  כמעט כולם - וינט בכרמיאל)הג תכניותמנהלי 

כי הם תורמים  ברווס ,מהם הביעו שביעות רצוןפעולה  פישיתושדיווחו שיש להם האגף. אלה 

סיבות . בפירוט התרומות הם התייחסו לשל האגף במידה רבה לשיפור הטיפול באוכלוסיית היעד

 אללקוחות הפניה של ), 13%( תכניותהשלמה הקיימת בין הה), 20%( הדדיתלמידה  הבאות:

 ). 7%(מקצועית ות צ) והתייע7%(השונות  תכניותה

 ביישוב אגפי-התוךהפעולה  ףשיתושל  פיתוח/חיזוקכיווני ד. 
 צורך  אור םחלק של שיתופי הפעולה. היו חלוקים לגבי כיווני הפיתוח וינט)בג אגפיםה ראשי

התייעלות בביצוע, בהשקעה בפיתוח הנושא ובבבחינה לעומק של הנושא ברמת האגף והיישוב, 

 צורך בשינוי המצב הקיים.  וחלקם לא ראו

 מדווחים על כוונות לשפר את שיתופי הפעולה מחציתם  -בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

 לפעול על אחרות מתכננים תכניותקשר עם  . מחצית מאלה שאין להםהאגף תכניותבין  הקיימים

 .ביישובהפועלות  אחרותההאגף  תכניותליצור שיתופי פעולה עם מנת 
 

  אגפי ביישוב-ף פעולה ביןשיתו 4.2
השייכות לאגפים שונים דומים לאלה  תכניותההיבטים שנבדקו בנושא של שיתופי הפעולה ביישוב בין 

 . )8(לוח  אגפי-ף הפעולה התוךשנבדקו בשיתו

הג'וינט  תכניותמנהלי , בג'וינט םלפי ראשי האגפי ,ברמת היישובאגפי -בין: שיתוף פעולה 8לוח 
 ביישוב  ואנשי מפתח  בכרמיאל

היבטים של שיתוף פעולה 
 אגפי ברמת היישוב-בין

 האגפים ראשי
 'וינטבג

 וינטהג' תכניות מנהלי
 (%) בכרמיאל

 ביישוביםמפתח  אנשי
 (%) יםביישוב

 - קיים מאגר מידע תכניותה בין כרותיה .א
 השימוש לא ברור 

 מוכרות - 30

 כרות חלקיתיה - 10

 לא מוכרות - 60

 לא נשאלו

והיקף שיתוף  סוג .ב
 הפעולה 

ף פעולה ויש שית
עם אגפים 
 רלוונטיים

 יש שיתוף פעולה - 66

אין קשר עם אגפים  - 34
 אחרים

 מאודבמידה רבה  - 57
 רבהבמידה או 

 במידה בינונית - 23

 במידה מועטה   - 23
חשוב אבל יש  הפעולה שיתוף חשיבות .ג

וצריך  קשיים
 להגדיר ציפיות 

  מאודחשוב  - 80

 בוחש כך-כללא  - 20

 מאודחשוב  - 100

 /חיזוקפיתוחל כיוונים .ד
 שיתוף הפעולה 

דעות חלוקות לגבי 
מידת הצורך 

 להשקיע בנושא

מתכוונים לשפר או  - 62
 כבר משפרים 

  אין כוונות לשפר – 38

 לא נשאלו 
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 היכרות בין תכניות השייכות לאגפים שניםא. 
 צע ישמאפשר לבחון את ה תכניותמאגר מידע על ה קייםסוברים כי  וינט)בג אגפיםה ראשי

 למטרה זו.  תכניותלא ברור עד כמה יש שימוש במאגר הלדעתם הקיים ביישוב.  תכניותה

 מוכרות השייכות לאגפים שונים  תכניותמה 30% כימדווחים  בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

  האחרות. תכניותה ידי-עלאינן מוכרות  60%-חלקית ומוכרות  10%, היטב

 היקפווב ביישו אגפי-ביןה פעולההסוג שיתוף ב. 

 הם  היישוב. ברמת המטה רמתבין הבחינו גם כאן בין רמת המטה ל וינט)בג האגפים ראשי

ספציפיות שיש ביניהן קשר או זיקת  תכניותקשרים פונקציונאליים בין  התייחסו לקיומם של

עניין להם יש  םשניים שעמ או גומלין. הם מצביעים על קיומם של שיתופי פעולה עם אגף אחד

 . של האגף או נגיעה כלשהי לאוכלוסיית היעדמשותף 

הקיימות (למשל  תכניותיידוע על ה הם התייחסו לכמה צורות:יתוף הפעולה הקיים אור שיבת

 ועזרה הדדית. ,תכניתישוב בהתאם לנושא הי), תיאום הכניסה לתכניותקיום מאגר מידע על ה

 .ימכב" תכניתן לשיתוף פעולה שהוא הם התייחסו לכך שברמת היישוב יש מנגנו כן-כמו

 סוברים כי קיים תיאום במידה רבה מאוד או 57%למעלה ממחציתם ( - ביישובים המפתח אנשי (

אום כבינוני, וחמישית סברו כי ירגו את התיחמישית ד הג'וינט ביישוב רבה בין התכניות;במידה 

 הוא קיים במידה מועטה.

יש הבדלים בין היישובים בהערכת אנשי המפתח את שיתוף הפעולה הקיים. ביישוב אחד כל אנשי 

ק מלבד אחד, דיווחו על שיתוף פעולה בין התכניות, לעומת שני היישובים האחרים בהם ר המפתח,

שיתוף פעולה רב בין התכניות. מפירוט התשובות עולה כי  ריכו כי קייםמחצית מאנשי המפתח הע

 ליצירת תיאום בין התכניות. באחד היישובים הרשות עצמה יזמה מנגנון

 לפחות סוג אחד של שיתוף להם יש מדווחים כי  שלישים-שני - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

אין שיתופי פעולה. שיתופי  מדווחים כי )33%רים (ותהנו ,של אגפים אחרים תכניתפעולה עם 

) והפניית לקוחות בין 33%), התייעצות (40%הפעולה הנפוצים הם בנייה של פעילות משותפת (

 ).33%( תכניותה

תורמים במידה שיתופי הפעולה וסוברים כי מהקיים  מאודאלה שיש להם שיתופי פעולה מרוצים 

  .ביישוב רבה לשיפור הטיפול באוכלוסיית היעד

 ביישוב אגפי-ביןהפעולה השיתוף  של וחשיבותג. 
 של אגפים שונים  תכניותשיתוף פעולה בין לסברו כי  חלק ניכר מהם -וינט)בג אגפיםה ראשי

ביצירת קושי  ,לדעתם ,יש ,. עם זאתלאיגום משאבים וללימוד הדדי לפוטנציא ישברמת היישוב 

בין האגפים בהרכב השותפויות, בכללי ההתנהלות ביישוב, במקורות הבדלים  שיתוף הפעולה בגלל

 םה תכניותהכניסה ליישוב והמשא ומתן עם הרשות על ה .תכניותהמימון ובלוחות הזמנים של ה

 היא ולכן לא ברור עד כמה גישה כוללת כזאת יםג'וינטי-או כלל יםאגפי-ולא כלל תכניתל יםפרטני

 אפשרית, תורמת ויעילה. 

 תכניותאו רבה ליצירת תיאום בין ה מאודחסו חשיבות רבה ייכולם  - ח ביישוביםהמפת אנשי 

בפירוט התשובות לגבי הסיבות לחשיבות הנושא הם העלו ביישוב לקידום פעילות הג'וינט ביישוב. 
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יה רחבה של השירותים והצרכים של אוכלוסיות שונות ביישוב י: יצירת ראהבאים הנימוקים את

), ייעול השירותים 28%(( ), מניעת כפילויות36%), איגום משאבים (36%עבורן (בלתכנון שירותים 

 ).21%המקומית ( ) וחיסכון בעבודה של מערכת השירותים21%(

 האגפים  תכניותרות עם כל יכ) מייחסים חשיבות לה80%ובם (ר - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי

) ולחיזוק הג'וינט ביישוב 33%), ליצירת שיתופי פעולה (40%בעיקר לצורך יידוע ( ,האחרים ביישוב

)13% .( 

 ביישוב םאגפי-שיתופי פעולה בין פיתוח/חיזוקכיוונים בד. 
 חלקם התייחסו לצורך בהגדרה ברורה של הציפיות והמטרות של שיתופי  -וינט)בג פיםאג ראשי

 הפעולה בין האגפים ברמת היישוב. 

 מדווחים על כוונות ו/או עשייה 62%חלק ניכר מהמנהלים ( - בכרמיאל וינט)הג תכניות מנהלי (

 מאגפים אחרים תכניותר שיתופי הפעולה הקיימים. מחצית מאלה שאין להם קשר עם ופילש

  אחרות. תכניותליצור שיתופי פעולה עם מנת -לפעול על מתכננים
 

  המלצות לשיפור. 5
את  שלהם כוללתהערכה אנשי המפתח ביישוב הם שני נושאים נוספים שנבדקו במחקר רק בקרב 

 לשיפור פעילות הג'וינט ברמת היישוב. והמלצות  ,תרומת פעילות הג'וינט ביישוב

 ,י המפתח נשאלושאנ .של תרומת הג'וינט ליישוב נבדקה באמצעות שתי שאלות וללתכההערכה ה

של פעילות הג'וינט ביישוב בחמש השנים  כיצד הם רואים באופן כללי את התרומה ,בשאלה פתוחה

 עיקריים: נושאיםשני שובותיהם עולים תהאחרונות. מ

 והשתמשו  מאוד) תיארו את התרומה בביטויים חיוביים 86%כמעט כולם ( -התרומה  ואופי היקף

 מחצית מאנשי המפתחמשמעותית".  מאוד"וכגון "חיונית", "מכרעת", "מרכזית",  ,במושגים

"דוחפת  ,"פרץ דרך" ,כגון "חולל מהפך" ,התייחסו גם לאופי התרומה תוך שימוש במושגים

 "יצר שינוי דרמטי".וותי", "מעלה פאזה", "מעירה את השטח"; "מנוף משמע ",עניינים

 היבטיםשלושה כאן עלו  -התרומה  מהות:  
הג'וינט הכניס מספר רב של " :)36%המכסות מגוון של אוכלוסיות ותחומים ( תכניותריבוי  -

במספר תחומים שונים. בעצם הייתה העמקה של השירותים הניתנים בתחומים  תכניות

פיתוח תחומים לרוחב והעמקה  ,קיימים, לצד נושאים חדשים שנכנסו ליישוב, כמו תעסוקה

 ."של נושאים

הג'וינט הגיע " :)43%( הג'וינט לא היו נכנסים אליהם אכניסה לתחומים חדשים שלול -

לא היה נמצא תקציב לעבוד איתה. הג'וינט הגיע לאוכלוסיות לאוכלוסייה שבמקרים אחרים 

 ."עבור זהבשבאופן פורמלי לא היינו אמורים להגיע אליהן וגם היינו מתקשים לגייס כספים 
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באות  - של הג'וינט הן הוליסטיות תכניותה" :)43%הכנסת תפיסות ודרכי עבודה חדשות ( -

משאבים ומשתפות. יש כאן תפיסה הוליסטית לקדם קבוצות, קהילות ובנוסף הן מאגמות 

 ".וראייה מערכתית
 

לדרג את התרומה הכוללת של פעילות הג'וינט לפיתוח שירותים  המפתחבשאלה נוספת נתבקשו אנשי 

) מייחסים תרומה 86%כמעט כל אנשי המפתח ( .חיוניים ולשיפור איכות החיים של אוכלוסיות חלשות

 או רבה מאוד מייחסים גם תרומה רבה שלישים-שניים חיוניים, לפיתוח שירותאו רבה  מאודרבה 

רו שהשיפור יתרומה בינונית הסב לשיפור איכות החיים של אוכלוסיות חלשות. אלה שהצביעו על

 אוכלוסיותולא נגע במידה שווה בכל  לא חל בכל תחומי החיים, בנושאים הקשורים לאיכות החיים

 היעד.

הצעות לשיפור פעילות הג'וינט ביישוב.  המפתח נשאלו בשאלה פתוחה על ישאנ
 ,סברו שאין צורך 43%) סברו שיש מקום לשיפורים בעבודת הג'וינט, 43%( כמחציתם

  ו שאינם יודעים.הנותרים אמרו
בשינוי  חלק ניכר לצורך והתייחס יישוב אחדב בהערכה של השיפור הדרוש. בין היישוביםיש הבדלים 

 ). 20%יישוב אחר בו מיעוטם הצביעו על צורך זה (בלעומת  ,)75%(

 ההצעות לשיפור שהועלו היו מגוונות:

  שהן  תכניותהרבה רכזים ומשרות בהרבה  כך-כל"חבל שיהיו  :)15%וכוח האדם ( תכניותצמצום

(אם הן דומות) ופחות מנהלים, כדי לחסוך בתקציבים.  תכניותדי דומות: אני מציע שיהיו פחות 

 .הייתי מנסה לצמצם כוחות מטה כדי להעביר יותר כסף לפעילות"

 תכניותשיפור התיאום בין עובדי הג'וינט השונים ובין ה): "15%( תכניותאום בין הישיפור הת 

 ".תכניותגורם מתאם בין ה :השונות

 ) כוללת ליישוב, לפי  תכנית :אסטרטגית תכנית"יש צורך לעבוד על  :)7%תכנון אסטרטגי ליישוב

כוללת, במקום להגיע  תכניתיה ולבנות יאוכלוסיות. כלומר, להסתכל על הצרכים של כל אוכלוס

 יעשה בתיאום בין גורמים שונים".ישונה. הביצוע /נוספת תכניתכל פעם עם 

 ליווי, אבל אולי אפשר לשפר את הליווי "הג'וינט אמנם נותן  ):15%( שיפור הליווי המקצועי

מתן סדנאות, ימי עיון) ולזרוע בהם תחושה של המשכיות כדי  ידי-עללגורמים המקצועיים (

 להחדיר יותר מוטיבציה".

עולה כי  ,הג'וינט בראייה אזורית ייד-על תכניותנשאלו על דעתם לגבי פיתוח בה  ,בשאלה נוספת

 כמחציתם היו בעד ומחציתם נגד.
 להבדלים בין היישובים במאפייני הם התייחסו  ,בפירוט הנימוקים נגד התכנון האזורי

המקשים על יצירת היישובים  שלהיבטים ארגוניים ופוליטיים האוכלוסייה ובצרכים שלה וב

"זה חייב להיות מקומי כי כל יישוב שונה במאפיינים,  :בין רשויות ף פעולה אזוריושית

 תכניותלא צריך לפתח כרגע ; ""ינחנו נפספס המון אם זה יהיה אזורבצרכים. אובאוכלוסייה, 
אזוריות, כי יש לנו קודם כל מצוקות ביישוב, שצריך לעשות כל מאמץ לפתור אותן לפני שמגיעים 
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כדי להצליח צריך ליצור שיתופי פעולה בין רשויות  ,"עדיף שיהיו מקומיות. חוץ מזה ;לאזור"

 .קשה להן לשתף פעולה" :כמו באוכלוסיות חלשות -ונושא זה בעייתי ברשויות חלשות 

  בעיקר לאזורים מרוחקים או קטנים אנשי המפתח  התייחסו ,בעד תכנון אזוריבפירוט הנימוקים

שאין אוכלוסיית יעד מספיק גדולה תלוי בגודל האוכלוסייה: כ" :יה זוישבהם ניתן ליישם רא
שיש בהן מספיק אוכלוסיית יעד  תכניותאזורית.  תכניתצריך ליצור  - ביישוב כדי ליישם פרויקט

 .כלכלית" מבחינהוהן יכולות להתקיים 
 

 סיכום וסוגיות לדיון . 6
 התכניות היווועל שיתופי הפעולה בין של ההשפעה הכוללת של פעילות הג'וינט ברמת היישוב הבחינה 

 אנשי מקצוע בג'וינט, לגורמים בשטח ולחוקרים. ל אתגר מקצועי

 פעילות ג'וינט על פיתוח וחיזוק התשתיות החברתיות כלל השפעה הכוללת של ה. א

 .נושא זהשל היישובים (עכו, סחנין וכרמיאל) הבדיקה בשלושת מובא סיכום  9בלוח 

  לא כל התשתיות פותחו במידה אם כי  השפעהכמעט בכל התשתיות נמצאה מידה לא מעטה של

של הג'וינט והן במידה בה  תכניותשווה. יש הבדלים בין התשתיות הן במידה בה הן פותחו לצורך ה

-בסך על פיתוח התשתיות מעבר לתכניות, כלומר על מערך השירותים ביישוב.השפיעו  תכניותה

ר מההערכות לגבי פיתוח התשתית הן נמוכות יות מעבר לתכניותהכל ההערכות לגבי ההשפעה 

 . תכניותלצורך ה

  .רוב אנשי המפתח דיווחו על השפעה משמעותית על פיתוח וחיזוק חלק מהתשתיות ברמת היישוב 

 על פיתוח התשתיות.  תכניותההשפעת את ו הבדלים בראייה של אנשי המפתח ביישובים נמצא

מעבר להעריך את מידת ההשפעה על פיתוח התשתיות בכלל, ו התקשוחלק מהמרואיינים  כן,-כמו

 הג'וינט בפרט. תכניות ל

 מערכתהתה השפעה רחבה על יבשלושת היישובים סברו אנשי המפתח כי לתכניות הג'וינט הי  -

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

 . בכרמיאל וינט'הג תכניות מנהלי עם ותמהראיונ גם עלתה זו תפיסה

בחלקם יש הבדלים בין התשתיות, במידה בה הן פותחו מעבר לתכניות. הבדלים אלה קשורים  -

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

 לתוכנית.

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

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

ליישוב,  וממאמץ  בעת כניסת הג'וינטהמידה בה הייתההשקעה בתשתית הספציפית ביישוב, ומ

  המכוון  שקיים בתכניות לפיתוח התשתית. 

בפעילויות הג'וינט ראו חשיבות בהשקעה יות בכרמיאל רוב ראשי האגפים בג'וינט ומנהלי התכנ -

בכיוונים כבר היום  תקיימהורובם הצביעו על עשייה  החברתיות ביישוב, חיזוק התשתיותל

 אלה.  
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הג'וינט על פיתוח  תכניותשל הכוללת ההשפעה ראיית הגורמים השונים את  :לוח סיכום: 9לוח 
 וחיזוק התשתיות החברתיות ביישוב 

 תכניותמנהלי 
 )5בכרמיאל (

 
 )5( יםאנשי מפתח ביישוב

 ראשי אגפים 
 בג'וינט

פיתוח וחיזוק התשתית 
  ביישוב חברתיות

 כן - 14

 עדיין לא - 53

 להעריך  קשה -33

 רבה במידה/מאודבמידה רבה  -36

 במידה בינונית  - 21

 במידה מועטה/בכלל לא  - 29

 מתקשה להעריך  - 14

יש הטמעה 
מסוימת, חשוב 

  לחזק אותה

תפיסות מקצועיות ודרכי . 1
 עבודה חדשות 

 

 כן - 13

 עדיין לא -47

 להעריך  קשה -40

 במידה/מאודבמידה רבה  - 43
 רבה

 במידה בינונית  -14

 במידה מועטה /בכלל לא  - 29

 מתקשה להעריך  - 14

שוני בין אגפים 
 ובין יישובים 

שיתופי פעולה בין ארגונים . 2
 ומגזרים

במידה רבה  -27
 רבה במידה/מאוד

 במידה מועטה  - 13

 בכלל לא  -47

 מתקשה להעריך  - 13

 במידה/מאודבמידה רבה  - 36
 רבה

 במידה בינונית  - 14

 במידה מועטה /בכלל לא  - 14

 מתקשה להעריך  - 36

ההשפעה תלויה 
 תכניתבקיום 

 בתחום  מיוחדות

 התנדבות . 3

אין השפעה  - 100
  תכניתמעבר ל

 במידה/מאודבמידה רבה  - 43
 רבה

 במידה מועטה /בכלל לא  - 14

 מתקשה להעריך  - 43

 תכניותחלק מה
יצרו מנהיגות 
מאוכלוסיית 

 היעד

 מנהיגות מתנדבת. 4

  מידע ימאגר. 5   
 במידה/מאודבמידה רבה  – 57 *לא נשאלו 

 רבה

 במידה בינונית  - 7 

 במידה מועטה /בכלל לא  – 36

קשיים קיימים 
בפיתוח מאגרי 

מידע ברמה 
  המקומית

 א. על אוכלוסיות היעד 

 / רבהמאודבמידה רבה  -33 *לא נשאלו 

 במידה בינונית  - 33

 במידה מועטה /בכלל לא  - 36
 

 תכניותיש 
לפיתוח מאגרי 

מידע כדי 
להגביר נגישות 

 לשירותים 

ב. על שירותים לאוכלוסיות 
 היעד

 / רבהמאודבמידה רבה  - 14 *לא נשאלו

 במידה בינונית  -36

 במידה מועטה /בכלל לא  - 36

 מתקשה להעריך - 14

אנשי  הרמה המקצועית של. 6  במידה מועטה
 מקצוע במערכת השירותים

 הנושא אינו מטופל ברמה המקומית.  כי םהוחלט לא לשאול לאור מידע ממנהלי האגפי  *

 היישוב הג'וינט ברמת  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. 
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 בבחינת נושא זה בשלושת היישובים עולים הממצאים הבאים:

 נכרון, ייידוע, ס באופנים שונים וביניהם,  "שיתוף פעולהדירו את המושג של "המרואיינים הג

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

  הוא רב יותר מזה שנמצא  השייכות לאותו אגף תכניותשיתוף פעולה ברמת היישוב בין הנמצא כי

 בין תכניות השייכות לאגפים שונים. 

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

וינט 'יש הבדלים בין הגורמים במידת החשיבות המיוחסת לשיתופי פעולה. מנהלי תכניות הג -

בכרמיאל ואנשי מפתח ביישובים מייחסים חשיבות רבה יותר לשיתוף פעולה ברמת היישוב 

 ם בג'וינט. מאשר ראשי האגפי

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

 והעלו את הצורך באיתור דפוסים יעילים של שיתוף פעולה. 

 ג. פיתוח מערכת מושגית 

א פיתוח מערכת מושגית להגדרת ההשפעה הכוללת של תכניות יהתרומות הנוספות של המחקר ה תאח

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

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

הם הצביעו על קיומן של תשתיות נוספות שניתן לשקול את   יחד עם זאת,תכניות. ההשפעת  של

 בחינתן בהמשך.

 ד. סוגיות לדיון 
את הפיתוח לקדם  ממצאי המחקר מעלים מספר כיוונים אפשריים שיש להתייחס אליהם אם רוצים

 של פעילות הג'וינט על פיתוח תשתיותהכוללת חיזוק ההשפעה  -שנחקרונושאים השני העתידי של 

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

של  תכניותל מעברהתשתיות בחיזוק עניין להשקיע באופן מכוון ושיטתי עד כמה יש להחליט  -

כדי להרחיב את ההשפעות מנגנונים שיש לפתח , אילו תשתיות רוצים לחזק ומהם ההג'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 לת ביכו תכניותבין ה נקודות הדמיון 

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

 פיתוח התשתיות החברתיות.  תכנית זו כוללת:
 זיהוי הזדמנויות לשיתוף פעולה בין תכניות סביב חיזוק תשתיות ספציפיות -

  הרצוייםסוגי שיתופי הפעולה  הגדרה של -

 זיהוי המנגנונים של שיתופי פעולה שתורמים לחיזוק התשתית החברתית.  -
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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

במחקר משמשת להגדרת תוצאות  ההמערכת המושגית שפותח .ביישוב הפעילויות כל בין סינרגיה

יכולה לשמש ארגונים  כמו כן היא התוכנית ולפיתוח כלים למדידה מתמשכת של תוצאות אלה. 

בצד תרומה זו של המחקר, קיים עדיין צורך אחרים המעוניינים בפיתוח תשתיות חברתיות ובהערכתן. 

ת המושגית ואת שיטות המדידה לבחינת ההשפעה הכוללת של תכניות להמשיך  לפתח את המערכ

 .חברתיות ברמה המקומית 
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	 ראשי האגפים בג'וינט סברו כי ברוב האגפים יש הכשרות גם לקהל הרחב יותר של אנשי מקצוע המטפלים באוכלוסיות היעד של האגף, או עוסקים בסוגיה החברתית בה עוסק האגף. בחלק מהאגפים פותחו מסגרות הכשרה מיוחדות שנועדו להכשיר אנשי מקצוע מהשטח בטיפול באוכלוסיות היעד. ...
	 אנשי המפתח ביישובים- חלק קטן (14%) דירגו את ההשפעה על חיזוק הרמה המקצועית של אנשי המקצוע כרבה מאוד ורבה, שליש העריכו אותה ברמה בינונית ושליש נוסף כמועטה/בכלל לא. יש הבדלים בין אנשי מפתח באותו יישוב בהערכה שלהם את מידת ההשפעה. כך, למשל, בשני יישובים ...
	- ההבחנה בין המעגל הראשון של אנשי מקצוע, אלה הנמצאים בקשר עם התכנית, שההשפעה עליהם גדולה יותר, לבין המעגל השני והשלישי של אנשי מקצוע, שאינם נמצאים בקשר עם התכנית, וההשפעה עליהם היא פחותה .
	- הבחנה בין השפעה ישירה הנוצרת דרך עבודה משותפת או הדרכות משותפות, לבין השפעה עקיפה ולא מכוונת, הנוצרת עקב חלחול העשייה, בצורה אקראית, למעגלים נוספים של עובדים. "מי שמעורב ישירות בפרויקטים מושפע ונתרם. אני לא רואה את ההשפעה מעבר לזה, בקרב אנשי מקצוע א...
	לגבי העניין בהמשך פיתוח תשתית זו דיווחו כל ראשי האגפים בג'וינט על הכוונות להרחיב ולהעמיק את הפעילויות בערוצים השונים לשיפור הרמה המקצועית של אנשי מקצוע בשירותים החברתיים, בעיקר בערוץ של ההכשרות ובערוץ של פיתוח התורה המקצועית.
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	א. היכרות בין תכניות האגף ביישוב


	 ראשי האגפים בג'וינט סברו כי קיימת היכרות ברמת היישוב בין התכניות השייכות לאותו אגף.
	 מנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל מדווחים כי מחצית מהתכניות בכרמיאל השייכות לאגף שלהם (53%) מוכרות היטב, כשליש מוכרות חלקית (32%), ואין כמעט תכניות לא מוכרות (15%).
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	 ראשי האגפים בג'וינט הבחינו בין שיתוף הפעולה ברמת המטה לעומת ברמת היישוב. לדעתם, הראייה של זיקת הגומלין בין התכניות קיימת יותר ברמה הארצית מאשר ברמה היישובית. ברמה הארצית נבחנת זיקת הגומלין בין התכניות מבחינת רצף הטיפול בלקוח ומידת ההשלמה שבין התכניו...
	 מנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל סברו כי ברוב התכניות (71%) יש לפחות סוג אחד של שיתוף פעולה עם תכניות האגף: בעיקר התייעצות (43%), בניית פעילות משותפת (43%), החלפת מידע (36%) וסיוע בכוח אדם ובשכר (21%).
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	 ראשי האגפים בג'וינט סברו כי שיתופי הפעולה תורמים לשיפור הטיפול באוכלוסיות היעד של האגף. עם זאת, שיתוף הפעולה ברמת היישוב דורש השקעה רבה של זמן והוא לא תמיד חיוני. קיימים מחסומים ביצירת שיתוף הפעולה ברמת היישוב כגון קצב ההתקדמות השונה של התכניות בייש...
	 מנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל - כמעט כולם ייחסו חשיבות רבה לשיתופי פעולה בין תכניות האגף. אלה שדיווחו שיש להם שיתופי פעולה הביעו שביעות רצון מהם, וסברו כי הם תורמים במידה רבה לשיפור הטיפול באוכלוסיית היעד של האגף. בפירוט התרומות הם התייחסו לסיבות הבא...
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	 ראשי האגפים בג'וינט היו חלוקים לגבי כיווני הפיתוח של שיתופי הפעולה. חלקם ראו צורך בבחינה לעומק של הנושא ברמת האגף והיישוב, בהשקעה בפיתוח הנושא ובהתייעלות בביצוע, וחלקם לא ראו צורך בשינוי המצב הקיים.
	 מנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל- מחציתם מדווחים על כוונות לשפר את שיתופי הפעולה הקיימים בין תכניות האגף. מחצית מאלה שאין להם קשר עם תכניות אחרות מתכננים לפעול על מנת ליצור שיתופי פעולה עם תכניות האגף האחרות הפועלות ביישוב.
	4.2 שיתוף פעולה בין-אגפי ביישוב
	א. היכרות בין תכניות השייכות לאגפים שנים
	ג. חשיבותו של שיתוף הפעולה הבין-אגפי ביישוב
	ד. כיוונים בפיתוח/חיזוק שיתופי פעולה בין-אגפים ביישוב


	5. המלצות לשיפור
	אנשי המפתח נשאלו בשאלה פתוחה על הצעות לשיפור פעילות הג'וינט ביישוב. כמחציתם (43%) סברו שיש מקום לשיפורים בעבודת הג'וינט, 43% סברו שאין צורך, והנותרים אמרו שאינם יודעים.
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