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 תקציר

על ידי משרד החינוך והאגף להתנדבות  0006)עיר מתנדבת נוער( הוקמה בשנת  תכנית עמ"ן

ופילנתרופיה בג'וינט ישראל. מטרתה הייתה לפתח ולקדם את נושא התנדבות בני הנוער ברמת 

הרשות. לתכנית ארבעה יעדים עיקריים:  לחזק את מודעותם של בני הנוער לנושא ההתנדבות; להגדיל 

לפתח ולחזק את רמתם המקצועית של בני הנוער , העוסקים בהתנדבות ברשותאת מספר בני הנוער 

התכנית פועלת המקצועית של אנשי המקצוע העוסקים בהתנדבות.   תםהמתנדבים  ולהעלות את רמ

   .רשויות, בהן רשויות מקומיות ואזוריות, רשויות של יהודים, של דרוזים ושל ערבים 54-היום ב

ג'וינט מכון ברוקדייל בליווי -מאיירסמשויות ביקשו מפעיליה ומממניה סיוע במהלך יישום התכנית בר

 כדי לבחון את הישגיה במהלך יישומה. , מחקרי של התכניתה

בירוחם  - 0030בתשע רשויות:  בשנת  נפרדיםמחקרי הערכה בוצעו  0030-ו 0007, 0009 בשנים

 - 0009שדרות ובמגדל העמק; ובשנת בפקיעין, בטמרה, בטירת הכרמל, ב - 0007ובנתיבות, בשנת 

אף הדוחות הופקו בנפרד ו על כל אחת מהרשויות בנפרד בוצעו המחקרים במגידו ובקריית שמונה. 

המחקרים כללו איסוף מידע באמצעות ראיונות טלפוניים עם נציגי הארגונים שעוסקים  לכל רשות.

ההערכה הייתה לקבל תמונה על  נציגים. מטרת מחקר 83סה"כ  - רשותבהתנדבות בני נוער בכל 

תפיסתם של נציגי ארגונים אלה על דרך יישום התכנית, על תפוקותיה, על השגת מטרותיה ועל שביעות 

טווח זמן שונה ממועד תחילת ההערכה בוצעה בבכל אחת מהרשויות לציין כי  חשוברצונם ממנה. 

מציג את  המסמך הנוכחי  .בלבדמשקפת את מצב התכנית בכל רשות באותה שנה הפעלתה  והיא  

 חקרי הערכה אלה. הממצאים ממ

 הממצאים מראים כי:  עיקרי

  ברוב הרשויות העריכו  רוב נציגי הארגונים העוסקים בהתנדבות  כי  התכנית  הצליחה להשיג

שני יעדים מרכזיים והם: הגדלת  מספר המתנדבים וחיזוק  המודעות להתנדבות בני נוער 

ובם דיווחו כי התכנית הצליחה לפתח פרויקטים חדשים ולהרחיב פרויקטים ברשות. בנוסף, ר

 קיימים בתחום התנדבות נוער. 

 בעיקר השגת יעדים נוספים של התכנית  ולפי הערכת  חלק ניכר מהנציגים רצוי להשקיע יותר ל

העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים ושל העובדים העוסקים בהתנדבות ביישוב ובהרחבת ב

ופי הפעולה בין הארגונים העוסקים בהתנדבות. בנוסף סברו הנציגים כי רצוי להשקיע יותר  שית

 בפרסום ובחשיפה של התכנית ברשויות. 

  גם כי התוכנית התמודדה עם ציפיות שונות בכל אחת מהרשויות בהן היא הממצאים מראים

לקדם את  רוב הרשויות, בלדעת חלק ניכר מנציגי הארגונים  ,יושמה  ויחד עם זאת היא הצליחה

 נוער ברשות.  בני נושא התנדבות

הממצאים ממחקרי ההערכה של התכנית היוו תשומה חשובה למפעילי התכנית ולמממניה ושימשו 

בסיס לשיפור התכנית ולקידומה בכל אחת מהרשויות לפי צורכיה  הייחודיים של כל רשות.  התכנית 

 גן מרכזי  לחיזוק נושא ההתנדבות ברשויות ולקידומו. רשויות והיא מהווה עו 54-מופעלת היום ב



 

 

 תוכן עניינים

 3............................................................................................................................................ מבוא

 
 3....................................................... בירוחם  ובנתיבות ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0212 שנת. 1

 0..............................................................................................   התכנית מטרות השגתהערכת   3.3

 6............................................................................................ ויישומה התכנית תפוקות הערכת 3.0

 3................................................................................. לשיפור והצעות מהתכנית הרצון שביעות 3.6

 
מגדל בושדרות בטירת הכרמל בטמרה, בבפקיעין,  ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0222 שנת. 0

 9....................................................................................................................................... העמק

 9................................................................................................ התכנית מטרות השגתהערכת  0.3

 8............................................................................................ ויישומה התכנית תפוקות הערכת 0.0

 33 ............................................................................... לשיפור והצעות מהתכנית הרצון שביעות 0.6

 
 12 ............................................. ית שמונהיקרבדו ויבמג ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0222 שנת. 3

 12 .............................................................................................. התכנית מטרות השגת הערכת 6.3

 14 .......................................................................................... ויישומה התכנית תפוקות הערכת 6.0

 18 ............................................................................... לשיפור והצעות מהתכנית הרצון שביעות 6.6

 
 

 רשימת לוחות

בהתנדבות על פי נציגי הארגונים העוסקים  ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0212 שנת. 1פרק 
 בירוחם  ובנתיבות

 0......................................................... רשות לפי, התכנית מטרות ן של השגתמידת  – 0030 שנת: 3 לוח

 
 6........................ רשות לפי, וקשיים בגיוס מתנדבים המתנדבים במספר הגידול היקף – 0030 שנת: 0 לוח

 
 6.................................................... רשות לפי, השמה ומקומות פרויקטים פיתוחעל  – 0030 שנת: 6 לוח

 
 5................................................................... רשות לפי, ועובדים מתנדבים הכשרת – 0030 שנת: 5 לוח

 
 הארגונים עם שיתוף הפעולה של הארגון שלהם יהנציגים שציינו שחל גידול  בסוג – 0030 שנת: 4 לוח

 4...................................................................... רשות לפי, ברשות נוער בני בהתנדבות שעוסקים

 
    התכנית שבה והמידה התכנית רכז עם הקשר, והחשיפה הפרסום פעילות היקף – 0030 שנת: 3 לוח

 3................................................................................................. רשות לפי, הציפיות על ענתה

 
  



 

 

על פי נציגי הארגונים העוסקים בהתנדבות  ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0222 שנת. 0פרק 
  בפקיעין, בטמרה, בטירת הכרמל בשדרות ובמגדל העמק

 9......................................................... רשות לפי, התכנית מטרותמידת השגתן של   – 0007 שנת: 9 לוח

 
 8.......................  רשות לפי ,וקשיים בגיוס מתנדבים המתנדבים במספר הגידול היקף – 0007 שנת: 8 לוח

 
 7........................................................ רשות לפי, השמה ומקומות פרויקטים פיתוח – 0007 שנת: 7 לוח

 
 30 .............................................. רשות לפי, מתנדביםל ההכשרהשתתפות בתכניות  – 0007 שנת: 30 לוח

 
 ארגונים עם שיתוף הפעולה של הארגון שלהם יהנציגים שציינו שחל גידול  בסוג – 0007 שנת: 33 לוח

 30 ....................................................... רשות ולפי סוג לפי, ברשות נוער בני בהתנדבות שעוסקים

 
 33 .... רשות לפי, התכנית רכז עם והקשר התכנית של והחשיפה הפרסום פעילות היקף – 0007 שנת: 30 לוח

 
 30 .................... רשות לפי, לשיפור והמלצות הציפיות על ענתה התכנית שבה המידה – 0007 שנת: 36 לוח

 
על פי נציגי הארגונים העוסקים בהתנדבות  ן"עמ תכנית מהערכת ממצאים - 0222 שנת. 3פרק 

  במגידו ובקריית שמונה

 36 ...................................................... רשות לפי, התכנית מטרות של השגתן מידת – 0009 שנת: 35 לוח

 
 36 ...................  רשות לפי ,וקשיים בגיוס מתנדבים המתנדבים במספר הגידולהיקף  – 0009 שנת: 34 לוח

 
 35 ....................... רשות לפי, השמה ומקומות פרויקטים פיתוחהשלכות התכנית על  – 0009 שנת: 33 לוח

 
 34 ............................................................... רשות לפי, ועובדים מתנדבים הכשרת – 0009 שנת: 39 לוח

 
 ארגונים עם שיתוף הפעולה של הארגון שלהם  יהנציגים שציינו שחל גידול  בסוג – 0009 שנת: 38 לוח

 33 ............................................ סוג ולפי רשות לפי, ברשות נוער בני בהתנדבות שעוסקים אחרים

 
 33 ............ רשות לפי, התכנית רכז עם והקשר התכנית של והחשיפה הפרסום פעילות – 0009 שנת: 37 לוח
 

 39 ........................................................... רשות לפי  ,לשיפורו והצעות ן"עמ פורום – 0009 שנת: 00 לוח

 
 38 .......... רשות לפי  ,הציפיות על ומענה התכנית של והחשיפה הפרסום פעילות היקף – 0009 שנת: 03 לוח

 
 
 
 
 
 



 

3 

 מבוא

להתנדבות אגף המשרד החינוך ו על ידי 0006הוקמה בשנת )עיר מתנדבת נוער( תכנית עמ"ן 

ברמת הייתה לפתח ולקדם את נושא התנדבות בני הנוער  המטרת .ג'וינט ישראלפילנתרופיה בו

להגדיל ; של בני הנוער לנושא ההתנדבות םמודעותלחזק את  יעדים עיקריים: ארבעה  תכניתל הרשות.

נוער הבני לפתח ולחזק את רמתם המקצועית של  ,את מספר בני הנוער העוסקים בהתנדבות ברשות

  .מקצוע העוסקים בהתנדבותהאנשי ל המקצועית ש תםרמלהעלות את ו מתנדבים ה

כלולים רכיבים בכל רשות ו מספר רב של רשויות כולל רשויות מקומיות ואזוריותב מיושמת תכניתה

 ;ברשותנדבות ארגונים העוסקים בהתכל ה; שולחן עגול של תכנית: רכז שאחראי להפעלת האלו

על  ברשותכולל מאגר מידע  ירתיצ ;הכשרות מקצועיות למתנדבים ולעובדים בתחום ההתנדבות

 רשויות 54-מופעלת היום ב תכניתעבודה בתחום ההתנדבות. ההשיטות על מתנדבים ועל תהליכים ו

  .םערבישל דרוזים ושל  ,רשויות של יהודיםבהן  ,מקומיות ואזוריות

 ג'וינט מכון ברוקדייל-מאיירס ו שלאת סיועומממניה  הביקשו מפעיליברשויות  תכניתבמהלך יישום ה

עבור  כליבפיתוח  תכניתה למפעילי המכון סייע 0003-0006שנים ב .תכניתמחקרי של ההבליווי 

  ועל דרך יישומה. תכניתשישמש אמצעי לאיסוף מידע שוטף על התקדמות ה תכניתהרכזים של ה

בירוחם  - 0030בשנת בתשע רשויות:  נפרדיםמחקרי הערכה בוצעו  0030-ו 0007, 0009 בשנים

 - 0009 ; ובשנתבפקיעין, בטמרה, בטירת הכרמל, בשדרות ובמגדל העמק - 0007ובנתיבות, בשנת 

המחקרים בוצעו בנפרד על כל אחת מהרשויות והופקו דוחות נפרדים על כל  במגידו ובקריית שמונה. 

 בהתנדבות שעוסקים הארגונים נציגי תפיסתם של עמוד על יתה לי. מטרת המחקרים הללו הרשות

המידע נאסף שביעות רצונם ממנה. לבדוק את תפוקותיה וול תכניתשגי היהל בנוגע בכל רשות

 נציגים ברשויות אלה. 83סך הכול רואיינו  נות טלפוניים עם הנציגים בכל רשות. בראיו

טווח זמן שונה ממועד תחילת הפעלתה והיא  ההערכה בוצעה בבכל אחת מהרשויות לציין כי  חשוב

בסיס כשימשו הממצאים ממחקרים אלה  .בלבדמשקפת את מצב התכנית בכל רשות באותה שנה 

 שיפורה. לו תכניתפיתוח הל

מציג לקט של המחקרים שבוצעו בשלוש שנים אלה. הממצאים מוצגים לפי שנת ביצוע  זה דוח

 המחקר. עבור כל שנה מוצגת השוואה בין הרשויות שעבורן בוצעו המחקרים בשנה הנתונה. 

, רקפת, נרקיס, הדס, מרגנית: פרחים של בשמות כונו הן הרשויותשל  אנונימיותהלשמור על  כדי

  .וסיגלית יסמין ,כלנית, פרג, חרצית

  בירוחם ובנתיבות"ן עממהערכת תכנית  ממצאים - 2010 שנת. 1

 שנת בסוף לפעול החלה התכנית בשתיהן .בירוחם ובנתיבות"ן עמשל תכנית  ערכהה בוצעה 0030 בשנת

 אחת בכל נוער בני בהתנדבותהעוסקים  ארגוניםהנאסף מנציגי  המידע .היום גם נמשכת והיא 0004

 תכניתה השגת מטרותלגבי  הנציגיםשל  תפיסתם את  הן המחקר בחן (.נציגים 37ל וסך הכ) יותרשומה

  .שביעות רצונם ממנה אתהן דרך יישומה ו ולגבי



 

0 

  התכנית מטרות השגתהערכת  1.1

ארבע מטרותיה של  הושגואת המידה שבה דרגות  3נתבקשו להעריך בסולם של נציגי הארגונים 

  (."מאוד רבה במידה" 3ועד  "לא בכלל" 3-)מהתכנית 

להשיג שתיים  הצליחה תכניתהעריכו כי ה הרשויותבשתי רוב הנציגים כי עולה  3הממצאים בלוח מ

  .המודעות להתנדבות בני הנוער וחיזוק המתנדביםמספר  מתוך ארבע המטרות והן: הגדלת 

 (*)באחוזים רשות לפי, התכנית מטרות ן של השגתמידת  - 0212שנת : 1לוח 

 נציגי הארגונים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

   הגדלת מספר המתנדבים
 96 94 (3–4במידה רבה )דירוג 

 38 04 (5–6במידה בינונית )דירוג 
   העלאת רמתם המקצועית של המתנדבים

 63 40 (4-3במידה רבה )דירוג 
 44 68 (5–6במידה בינונית )דירוג 

   העלאת רמתם המקצועית של עובדי הארגונים העוסקים בהתנדבות
 09 04 (3–4במידה רבה )דירוג 

 54 94 (5–6במידה בינונית )דירוג 
   חיזוק המודעות להתנדבות בני הנוער ברשות

 96 94 (3–4במידה רבה )דירוג 
 38 04 (5–6במידה בינונית )דירוג 

  .בלוח יםמוצג אינם 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-ם למימסתכ לא תמיד הנתונים*

 העלאת רמתם המקצועית של העובדים  –הממצאים לגבי הערכת השגתה של המטרה השלישית מ

 הושגהעל פי הערכתם של רוב הנציגים בהדס ובמרגנית מטרה זו  עולה כי  –העוסקים בהתנדבות 

 במידה  בינונית או אף פחות מזה. 

חיזוק  –, המטרה הרביעית כשליש מהנציגים במרגניתשל בהדס ו מחצית מהנציגים על פי דבריהם של 

  .במידה רבה הושגה  –המודעות להתנדבות בני הנוער ברשות 

ארגונים שונים כי באותה רשות מראים במידת התרומה המיוחסת על ידי נציגים שונים הבדלים ה

 זו בנושא זה.   תכניתבמידה שונה מנתרמו  באותה רשות

נתבקשו הנציגים בה ונבדק בשאלה נוספת  מספר המתנדביםהנושא של השלכות התכנית על גידול ב

 רשויותהבשתי מהנציגים  יםלהעריך את היקף הגידול במספר המתנדבים בארגון שלהם. שני שליש

הערכות הנציגים יש שונות גדולה ב .תכניתבעקבות ה גדלארגון שלהם ברו כי מספר המתנדבים בס

 (.0היקף הגידול )לוח   לגבירשויות י התבש
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 )באחוזים( לפי רשות ,וקשיים בגיוס המתנדביםבמספר המתנדבים  היקף הגידול  – 0212: שנת 0לוח 

 נציגי הארגונים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

 122 122 סך הכול
 36 36 :של גידול שחל סברו

00%-30% 04 63 
90%-40% 36 7 

 38 - ויותר 300%
 - 04 התקשו להעריך 

 69 69 גידול חל שלא סברו

 122 122 מתנדבים בגיוס קשיים
 80 36 לא היו קשיים
 38 69 היו קשיים 

 

הנציגים נשאלו האם היו קשיים בגיוס מתנדבים. בשתי הרשויות ציינו רובם כי לא היו קשיים. שליש 

 הנוער להתנדב.בני מוטיבציה של החוסר לחוסר זמן ולמהנציגים בהדס שציינו שיש קושי התייחסו 

  ויישומה תכניתה תפוקותהערכת  1.2

את  העריךתבקשו להודרך יישומה. הנציגים  תפוקותיההוא  תכניתשני שנבחן בהערכת ההנושא ה

, מקומות השמהמציאת פרויקטים להתנדבות ו: פיתוח ובהןהשגת המטרות שם לשבוצעו  ותלפעוה

ארגונים העוסקים הבין  פעולהשיתוף ארגונים, יצירת ההכשרות מקצועיות למתנדבים ולעובדי מתן 

  .תכניתרכז הוליווי של  תכניתבהתנדבות, פעולות חשיפה ופרסום של ה

  .לעילצוינו ש התפוקות לגביהנציגים  של םכתרמהע העיקריים הממצאים  מפורטים להלן

  וחיזוק הקיימים פיתוח תחומי התנדבות חדשיםא. 

 "בכלל לא" 3-דרגות )מ 3בסולם של את מידת הצלחתה של התכנית נציגי הארגונים נתבקשו להעריך 

מקומות השמה ביצירת פרויקטים חדשים בתחום ההתנדבות ובפיתוח ( "במידה רבה מאוד" 3ועד 

 הקיימים. המקומות  בהרחבתם שלחדשים או 

 פיתוח פרויקטים ומקומות השמה, לפי רשות )באחוזים*(  – 0212: שנת 3לוח 

 נציגי הארגונים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

 122 122 פרויקטים חדשים של התנדבות נוער ולהרחבת הקיימים
 96 94 (3–4רבה )דירוג  במידה

 38 04 (5–6במידה בינונית )דירוג 

   מקומות השמה חדשים להתנדבות נוער ולהרחבת הקיימים
 80 36 (3–4במידה רבה )דירוג 

 7 69 (5–6במידה בינונית )דירוג 

 .אינם מוצגים בלוח 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-למסתכמים  לא תמיד הנתונים*
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(. 6)לוח  בצע פעולות אלוהצליחה במידה רבה ל תכניתכי הרוב הנציגים העריכו  רשויותי התבש

חסה ויכולה להוות אחד ההסברים לתרומה  שיהשמה למתנדבים הצלחת התכנית בקידום מקומות 

 . רשותמספר המתנדבים ב הגדלתלגבי הנציגים על  ידי   תכניתל

 תנדבותתחום הההכשרות מקצועיות בפיתוח ב. 

בני נוער הארגונים העוסקים בהתנדבות  ובדיעשל המקצועית של המתנדבים ורמתם העלות את די לכ

 בנושא התנדבות.  הכשרותאמורה לפתח  הייתה תכניתה

 )באחוזים(  , לפי רשותועובדים נדביםכשרת מתה – 0212: שנת 4לוח 

 נציגי הארגונים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

עבור עובדים ו/או קיום הכשרות בנושא התנדבות 
 מתנדבים של הארגון והשתתפותם בהם

 
122 

 
122 

 69 94 בהכשרה השתתפוהמתנדבים ו/או עובדים של הארגון 
 09 -- לא התקיימו הכשרות

 63 04 לא יודע אם התקיימו הכשרות

 
בהכשרות  0030בשנת  השתתפואו מתנדבים מהארגון שלהם עובדים נציגי הארגונים נשאלו האם 

 ושעובדיהם השתתפו בהן  הכשרות שהתקיימו דיווחו הדסב רוב הנציגים(. 5בתכנית )לוח שהתקיימו 

הם שדיווחו לא מעט נציגים  הרשויותי ת. מעניין גם לציין כי בשמרגניתלעומת כשליש מהנציגים ב

 .(מרגניתב 63%-בהדס ו 04%) אינם יודעים אם התקיימו הכשרות או לא

  רשותב בהתנדבות בני נוערארגונים העוסקים הפעולה בין  שיתוףג. 

ארגונים העוסקים הפעולה בין  וףשית פיתוחיתה יעמ"ן ה תכניתהחשובות של  יהתפוקותמת אח

ם בנושא זה. נלארגו תכניתה הספציפית של הת. הנציגים נשאלו על תרומברשות בהתנדבות בני נוער

העוסקים ם עם ארגונים אחרים ארגונ של ם של שיתוף פעולהסוגישמונה ב האםהם נתבקשו להעריך 

  .בשנה אחרונה כלל , צמצום או לא חל שינויגידול חל ברשות בהתנדבות בני נוער

ין בעל גידול בסוגי הקשרים השונים ) ומרגנית אחוז גבוה יותר דיווחכי בעולה ( 4)לוח מן הממצאים 

על יצירת  תכניתכי השפעת ה מראים גם מצאים אלה מ (. 68%-ל 38%( מאשר בהדס ) בין 44%-ל 63%

על פי  ,לים אחרותי. במרשותבאותה שונה עבור ארגונים שונים  הייתהארגונים הבין  שיתוף הפעולה

פעולה שיתוף הבנושא  יותרתועלת רבה  תכניתהפיקו מה מסוימים ארגונים ,הערכתם של הנציגים

של  שיתוף הפעולה בחשוב לציין כי אלה שלא ציינו שחל גידול סברו כי לא חל שינוי אחרים. ארגונים מ

גונים ריתכן כי חלק מהאי הארגון שלהם עם ארגונים אחרים שעוסקים בהתנדבות בני נוער ברשות.

 התכנית ולכן היא לא השפיעה עליהם. הפעלת פעולה עם ארגונים אחרים לפני  שיתפו
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עם שלהם של הארגון  הפעולה שיתוףסוגי גידול בנציגים שציינו שחל ה – 0212: שנת 5לוח 
 (*הארגונים שעוסקים בהתנדבות בני נוער ברשות, לפי רשות )באחוזים

 
 שיתוף הפעולה  יסוג

 גידול שחל ציינושאחוז הנציגים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

 54 68 התייעצות
 63 68 תיאום
 54 68 מידע החלפת
 54 04 משותף תכנון
 63 04 בתקציבים פעולה שיתוף
 63 04 אדם בכוח פעולה שיתוף
 44 68 אדם כוח של בהכשרה פעולה שיתוף

 63 36 שיתוף פעולה בציוד או במבנה

 לל נציגים שציינו כי לא חל שינוי. וכ 300%-האחוז המשלים ל שיתופי הפעולה *לגבי כל אחד מסוגי 

אחרים. הארגונים הפעולה עם השיתוף כלשהם ביצירת קשיים בנתקל  נםהאם ארגו נשאלו הנציגים

 ציינוקשיים שהיו אלה שציינו  .ציינו שלא היו קשייםרשויות י התשב( מהנציגים 36%כשני שלישים )

מערכת לפורמלי מערכת החינוך הבלוגיסטיקה, במעבר מ קשייםציינו הם  הדסבנושאים: מגוון 

הנציגים  בין מתנדבים חילוניים ודתיים. חיבורוב נוערבני בתחום התנדבות  פורמלי החינוך הבלתי

    .ההתנדבותמקום לנוער בני השל  םהסתגלותקשיים הקשורים לציינו את ה מרגניתב

בני  התנדבות בתחום בעתיד ולחזק לקדםלדעתם  רצוישיתופי הפעולה ש האם יש  נשאלו הנציגים

ט תשובותיהם הם הציעו וצורך בכך. בפיר ששי ציינו רשויותי הת( בש70%–94%) רוב הנציגים .נוערה

ועם מערכת החינוך הפרומלי, חיזוק התכנון  פעולה עם המגזר העסקיה ףשיתוחיזוק  :מגוון נושאים: 

רוב ציינו  על כך מפגשים בין נציגי הארגונים. נוסףהגדלת מספר הוהמשותף של פעילות ההתנדבות 

 מקומות השמה ה שליצירו ארגוניםהאיגום משאבים בין  :נושאים נוספים והם מרגניתבהנציגים 

  .משותפים

 התכנית והפצתהעילות פד. 

ן "עמ תכניתכדי לפרסם את  0030שנת הנציגים נתבקשו להעריך את היקף הפעילות שבוצעה במהלך 

 מועטה מדי הייתההעריכו הנציגים כי פעילות זו רשויות י התכי בש עולההממצאים משלהם.  רשותב

עיתונות בלפרסם את התכנית יותר בתקשורת: את הצורך הנציגים ציינו . בפירוט תשובתם (3)ר' לוח 

  (.8%( ובמגזר החרדי )34%מודעות )ה(, בלוחות 06%(, בבתי ספר )68%אינטרנט )ברשת המקומית וה
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 תכניתה בהש והמידה תכניתהקשר עם רכז ה ,היקף פעילות הפרסום והחשיפה - 0212: שנת 6לוח 
 )באחוזים( רשותלפי  ,ציפיותהענתה על 

 נציגי הארגונים 
 הדס
N=8 

 מרגנית
N=11 

 122 122 פעילות הפרסום והחשיפה של התכנית ברשות
 09 04 מספיקה

 96 36 מועטה מדי
 -- 30 רבה מדי

   

 122 122 בין הארגון לרכז התכנית ברשות תדירות הקשר
 70 94 ד/קרובותוים קרובות מאתלע

 30 04 לעתים רחוקות
   

 122 122  תכניתעם רכז ה צורך בשינוי הקשר
 54 69 יש לשנות משהו בקשר

 44 36 אין צורך בשינוי
   

 122 122 הציפיותענתה על  התכנית שבה המידה
 83 40 ציפיותהעל כל/רוב  ענתה
 7 40 פיותימהצ חלק על ענתה
 30 -- ענתה בכלל על הציפיות לא
 

  תכניתרכז ה הארגונים עםשל קשר הה. 

בשתי  רוב הנציגים .ברשותעמ"ן  תכניתהקשר בין הארגון שלהם לבין רכז תדירות הנציגים נשאלו על 

הם נשאלו  .(3)לוח סברו כי הארגון שלהם מקיים קשר עם רכז התכנית לעתים קרובות מאוד  הרשויות

 .השיבו בחיוב תי הרשויותבשנציגים ממחצית מהלמעלה . לדעתם יש מקום לשינוי בדפוסי הקשרם אה

יש כי והקשר של  רב יותר צורך בתכנוןשיש  רשויותהבשתי רוב הנציגים ציינו בפירוט השינוי הרצוי 

ו בהגברת מעורבותשיש צורך גם ציינו נציגים מעטים  מרגניתהקשר בין הרכז לארגונים. בלחזק את 

 רכז. שלהם לבין ה תפקידים ברורה יותר בין הארגוןוביצירת חלוקת שלהם הרכז בארגון  של

  רצון מהתכנית והצעות לשיפורהשביעות  1.1

שבה על המידה אחת נשאלו הנציגים בשאלה נבחנה באמצעות שלוש שאלות.  תכניתשביעות הרצון מה

זאת,  לעומת ;ענתה על רוב הציפיות תכניתכמעט כולם ענו כי ה מרגניתב .םיהעל ציפיות ענתה התכנית

לציפיות שלא באשר  .(3)לוח  יהםענתה על רוב ציפיות תכניתציינו שה הדסרק מחצית מהנציגים ב

אינו  ,שלדעתם ,ארגוניםהפעולה בין השיתוף בעיקר את הנושא של הנציגים ציינו בהדס  ,קיבלו מענה

 ק.ימספ

. התכנית שללשם קידומה  הקרובה בשנה לעשות לדעתם כדאי מה פתוחה בשאלה נשאלו הנציגים

הציעו הנציגים להגדיל ולחזק  את שיתוף  רשויותי התשב .נושאים מגווןים עול יהםהצעות מפירוט

להתמקד  הציעו בהדס ,בנוסף. מקצועית ותקציביתלתגבר את הרכז הפעולה בין הארגונים ו

 פורמלי למערכת החינוך הבלתירבים יותר משאבים  הקצותל ;מסוימים ולהעמיק בהם בפרויקטים

 .ברשות נוערבני להקים מרכז להתנדבות ו
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 ;טיוליםעריכת תעודות הוקרה ו באמצעות הענקת ,לתגמל את המתנדבים, למשלהוצע  מרגניתב

השמה ולהקים פורום העם מקומות  הדק את הקשר; ללמתנדביםרבות יותר  הכשרהלהציע תכניות 

  .תקציב לעמ"ןהלהגדיל את ו רשותב תכניתה הגדיל את היקף פרסוםל; של מתנדבים

, טמרהב, בפקיעיןממצאים מהערכת תכנית עמ"ן  - 2002שנת . 2

 העמק מגדלבו שדרותב ,הכרמל טירתב

 שדרות הכרמל טירת, טמרה, פקיעיןוהן  רשויות בוצעה הערכה של תכנית עמ"ן בחמש 0007בשנת 

רק ממשיכה לפעול היא היום ו 0003-0005 שניםהתכנית החלה לפעול ברשויות אלה ב .העמק ומגדל

 רשויותמהאחת בכל  בהתנדבות בני נוערארגונים העוסקים ההמידע נאסף מנציגי . שתי רשויותב

דרך  ולגבי  תכניתה השגת מטרותלגבי הנציגים  תפיסתם שלאת הן  המחקר בחן. נציגים( 63סה"כ )

כונו בשמות של אנונימיות של הרשויות הן המור על שכדי לאת שביעות רצונם ממנה. הן יישומה ו

  .פרחים

  תכניתה השגת מטרותהערכת  2.1

ארבע מטרותיה של  הושגודרגות את המידה שבה  3נציגי הארגונים נתבקשו להעריך בסולם של 

 "(.מאוד רבה במידה"  3לא" ועד  בכלל" 3-)מהתכנית 

 (*)באחוזים רשות לפי, התכנית מטרות ן של השגתמידת  – 0222שנת : 2לוח 

 הארגוניםנציגי  
 כלנית
N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

      הגדלת מספר המתנדבים
 55 66 83 89 39 (3–4במידה רבה )דירוג 

 00 40 35 36 66 (5–6במידה בינונית )דירוג 

      העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים
 55 40 93 94 40 (3–4במידה רבה )דירוג 

 00 66 07 04 39 (5–6)דירוג במידה בינונית 

      העלאת הרמה המקצועית של עובדי ארגונים
 55 40 93 36 40 (3–4במידה רבה )דירוג 

 55 66 35 04 39 (5–6במידה בינונית )דירוג 

      חיזוק המודעות להתנדבות בני הנוער
 55 86 93 89 66 (3–4במידה רבה )דירוג 

 55 - 07 36 66 (5–6במידה בינונית )דירוג 

 .אינם מוצגים בלוח 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-ל מסתכמים הנתונים אינם *

מטרות התכנית. בנרקיס השגתן של הבדלים ניכרים בין הרשויות במידת  יםעול 9מן הממצאים בלוח 

מספר הגדלת כל ארבע המטרות: השגת רבה בהצלחה ומעלה(  30%רוב הנציגים )ציינו רקפת בו

בהתנדבות בני המתנדבים, העלאת רמתם המקצועית של המתנדבים ושל עובדי הארגונים שעוסקים 

ברשות. לעומת זאת, אחוז נמוך יחסית מהנציגים בכלנית  המודעות להתנדבות בני הנוערוחיזוק  נוער
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, סברו כי התכנית השיגה במידה רבה את ארבע מטרותיה. בשתי הרשויות הנותרות, חרצית ופרג

 . כל אחת מארבע המטרותשל  הבהשגתהדעות היו חלוקות באשר למידת ההצלחה 

 נתבקשו הנציגיםבה שנבדק בשאלה נוספת  מספר המתנדביםעל גידול ב תכניתהנושא של השלכות ה

(. מן הממצאים עולה כי כמעט בכל 8להעריך את היקף הגידול במספר המתנדבים בארגון שלהם )לוח 

בי בהערכות לגהרשויות )להוציא פרג( העריכו רוב הנציגים שמספר המתנדבים גדל בעקבות התכנית. 

. ייתכן כי מקור השונות הוא שונים באותה רשות ת בין ארגוניםנּוו  ׁש ישהיקף הגידול נמצא כי 

 .התכניתעם הפעלת חודיים של כל ארגון ונקודת המוצא שלו יהי ומאפייני

 )באחוזים( לפי רשות, וקשיים בגיוס מתנדביםהיקף הגידול במספר המתנדבים  - 0222שנת : 8לוח 

 נציגי הארגונים 
 כלנית

N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

 122 122 122 122 122 סך הכול
 55 300 84 94 33 :של גידול שחל סברו

00%-30% - 03 - 39 33 
40%-50% 66 30 35 66 33 
90%-30% 66 04 - - 33 

 33 40 93 30 - היקף גידול  את להעריך ותקשה
 43 - 34 04 66 גידול חל שלא סברו

 122 122 122 122 122 מתנדבים בגיוס קשיים
 300 40 300 40 39 לא היו קשיים

 - 40 - 68 66 היו קשיים
 - - = 30 - קושי להעריך 

 

בנרקיס ובפרג ציינו הנציגים שלא היו  .(8)לוח  היו קשיים בגיוס מתנדביםהנציגים נשאלו האם 

קשיים. בשלוש הרשויות האחרות ציינו חלק מהנציגים כי היו קשיים. בפירוט הקשיים התייחסו 

קושי  ;נוער וחוסר מודעות להתנדבותהאדישות בקרב בני ההנציגים בכל רשות לקשיים שונים ובהם: 

 החינוך מערכת הבדל בין ; המבחני הבגרותקושי לגייס בני נוער לפני  ;לגייס מתנדבות דתיות

 .  ותלהתנדבשהן מייחסות חשיבות המבחינת  פורמלי בלתיהחינוך הבין מערכת הפורמלית ל

  ויישומה התכנית תפוקותהערכת  2.2

תבקשו להעריך את הודרך יישומה. הנציגים של התכנית הוא תפוקותיה בהערכה שני שנבחן הנושא ה

 : פיתוח פרויקטים להתנדבות ומקומותשל מטרות התכנית ובהן ןהשגתשם הפעילויות שבוצעו ל

ארגונים הפעולה בין שיתוף הכשרות מקצועיות למתנדבים ולעובדי ארגונים, יצירת  מתן, התנדבות

 . תכניתוליווי של רכז ה תכנית, פעולות חשיפה ופרסום של הביישוב העוסקים בהתנדבות

  לעיל.צוינו התפוקות שלגבי הנציגים  ם שלרכתהממצאים העיקריים מהעמובאים להלן 
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  הקיימים וחיזוק חדשים התנדבות תחומי פיתוחא. 

( את "במידה רבה מאוד" 3ועד  "בכלל לא" 3-דרגות )מ 3נציגי הארגונים נתבקשו להעריך בסולם של 

הצליחה לפתח פרויקטים חדשים בתחום ההתנדבות ומקומות השמה חדשים או  תכניתבה הש המידה

  הקיימים.המקומות להרחיב את 

הצלחת התכנית בפיתוח את מראים כי יש שונות גדולה בהערכתם של הנציגים  7הממצאים בלוח 

על נמצא כי , מקומות השמה ופרויקטים חדשים להתנדבות. גם כאן, בדומה לממצאים שהוצגו לעיל 

אחוז ניכר מהנציגים בנרקיס וברקפת הצלחתה של התכנית בתחום זה היא רבה  ם שלפי הערכת

הצלחת התכנית בקידום מקומות  לעומת הערכתם של הנציגים בכלנית; שם רק אחוז נמוך סברו כך. 

הנציגים לגבי הגדלת מספר על  ידי  תכניתחסה לוות אחד ההסברים לתרומה  שיילה עשויההתנדבות 

 המתנדבים ברשות. 

 פיתוח פרויקטים ומקומות השמה, לפי רשות )באחוזים*( – 0222: שנת 2לוח 

 נציגי הארגונים 
 כלנית
N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

      יצירת פרויקטים חדשים של התנדבות נוער
 55 33 83 89 66 (3–4במידה רבה )דירוג 

 66 66 35 36 66 (5–6במידה בינונית )דירוג 

      הרחבת פרויקטים קיימים של התנדבות נוער
 43 86 49 94 - (3–4במידה רבה )דירוג 

 66 - 56 04 33 (5–6במידה בינונית )דירוג 

      יצירת מקומות השמה חדשים להתנדבות נוער
 33 66 93 94 39 (3–4במידה רבה )דירוג 

 55 40 07 04 40 (5–6בינונית )דירוג במידה 

      הרחבת מקומות השמה קיימים להתנדבות נוער
 55 33 93 40 66 (3–4במידה רבה )דירוג 

 66 39 07 40 66 (5–6במידה בינונית )דירוג 

  .אינם מוצגים בלוח 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-ל הנתונים מסתכמיםלא תמיד *

  (12)לוח  מקצועיות בתחום ההתנדבותב. פיתוח הכשרות 

עובדי הארגונים העוסקים של המקצועית של המתנדבים ו תםלהעלות את רממהשאיפה כחלק 

 הכשרה בנושא התנדבות.  תכניותאמורה לפתח  תכניתההייתה בהתנדבות 

עובדים או מתנדבים מהארגון שלהם השתתפו בהכשרות )לוח  0007-בהאם נשאלו נציגי הארגונים 

דיווחו הנציגים כי התקיימו הכשרות רק למתנדבים ולא  רשויותבכל ה עולה כי(. מן הממצאים 30

רוב  ברקפת נמצא כי ,אלה תכניותבהמתנדבים לגבי השתתפות  יהםארגונים. בהערכותהלעובדי 

כלנית בבהכשרות אלה לעומת כמחצית מהנציגים  פוהשתתארגונם מתנדבים מהנציגים דיווחו כי 

  בפרג.מהנציגים  33%לעומת ו נרקיסבו

  



 

30 

 )באחוזים( לפי רשות, מתנדביםל ההכשרהשתתפות בתכניות  – 0222: שנת 12לוח 

 נציגי הארגונים 
 כלנית

N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

 122 122 122 122 122 סך הכול
 33 65 93 40 40 השתתפוהמתנדבים של הארגון 

 87 33 07 40 40 לא השתתפו

  רשותב בהתנדבות בני נוער העוסקים ארגוניםהבין  פעולהה שיתוף פיתוחג. 

ארגונים העוסקים הפעולה בין שיתוף  פיתוחהייתה תפוקות החשובות של תכנית עמ"ן מהת אח

לארגון שלהם בנושא  תכניתה הספציפית של הת. הנציגים נשאלו על תרומרשותב בהתנדבות בני נוער

הארגון  של שיתוף פעולה סוגישמונה , צמצום או לא חל שינוי בגידול חל האםזה. הם נתבקשו להעריך 

 (.33)לוח  רשותב בהתנדבות בני נוערהעוסקים שלהם עם ארגונים אחרים 

עם ארגונים הפעולה של הארגון שלהם  ףשיתו יגהנציגים שציינו שחל גידול בסו– 0222שנת : 11 לוח
 (*)באחוזים רשותסוג ולפי לפי , רשותב בהתנדבות בני נוערשעוסקים 

 

 

 סוגי שיתוף פעולה

 נציגי הארגונים
 כלנית

N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

 - 40 56 36 40 התייעצות
 - 40 49 94 40 תיאום

 88 40 56 94 94 החלפת מידע
 33 40 56 94 40 תכנון משותף

 - 40 07 40 40 שיתוף פעולה בתקציבים
 - 66 93 40 94 אדם בכוח פעולה שיתוף
 - 66 93 36 40 אדם כוח של בהכשרה פעולה שיתוף

 33 66 56 68 40 שיתוף פעולה בציוד או במבנה

 לל נציגים שציינו כי לא חל שינוי. וכ 300%-האחוז המשלים לשיתוף הפעולה לגבי כל אחד מסוגי *

 
למעלה משליש מהנציגים על גידול דיווחו )להוציא פרג(  רשויותהממצאים עולה כי כמעט בכל המן 

הפעולה שבהם רוב שיתוף יש הבדלים בין הרשויות בסוגי הפעולה בין הארגונים. שיתוף בכל סוגי 

רוב הנציגים בכלנית סברו כי חל גידול בהחלפת מידע ובשיתוף  ,למשל ,הנציגים ציינו שחל גידול. כך

כי חל גידול  ו( סבר94%הרוב )שם  – נרקיסלעומת  ,ציינו גידול בנושאים אלה( 94%פעולה בכוח אדם )

חשוב לציין כי אלה שלא ציינו שחל גידול סברו כי לא חל תכנון משותף. בהחלפת מידע ובבתיאום, 

. רשותנוער בבני ל הארגון שלהם עם ארגונים אחרים שעוסקים בהתנדבות ש שיתוף הפעולהשינוי ב

התכנית ולכן היא לא הפעלת פעולה עם ארגונים אחרים לפני  שיתפוגונים רתכן כי חלק מהאיי

 השפיעה עליהם. 

עם ארגונים  פעולההשיתוף כלשהם ביצירת קשיים בהאם הארגון שלהם נתקל  נשאלו הנציגים

 .ציינו כולם או כמעט כולם כי לא היו קשיים מסוג זה רשויותאחרים. בכל ה
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בתחום התנדבות בני נוער פעולה בעתיד ההאם יש להם הצעות לקידום סוגי שיתוף  נשאלו הנציגים

הצעות שהעלו הנציגים יש הבדלים בין הרשויות באחוז לקדם.  אילו סוגים הם ממליצים ואם כן

אחד.  לא ובחרצית אף כשליש מהנציגים רקפתבבנרקיס ו גים;מחצית מהנציכלנית ובפרג לשיפור: ב

לחזק את הקשר בין מערכת החינוך הפורמלי והלא פורמלי;  וצעההצעות היו מגוונות: בכלנית ה

להגביר הוצע  בפרגו לחזק את איגום המשאבים והתכנון המשותף בין הארגונים; הוצעבנרקיס ובפרג 

 .את תדירות המפגשים בין הארגונים

  תכניתחשיפה של ההפרסום והד. פעילות 

 תכנית כדי לפרסם אתהנציגים נתבקשו להעריך את היקף הפעילות שבוצעה במהלך השנה האחרונה 

  שלהם. רשותן ב"עמ

 , תכניתוהקשר עם רכז ה תכניתהיקף פעילות הפרסום והחשיפה של ה - 0222: שנת 10לוח 
 )באחוזים( לפי רשות             

 הארגוניםנציגי  
 כלנית
N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

 היקף פעילות הפרסום והחשיפה של התכנית 
 סך הכול

 
122 

 
122 

 
122 

 
122 

 
122 

 55 40 56 68 39 מספיקה
 54 40 49 30 86 מועטה מדי
 33 - - - - רבה מדי

      

 122 122 122 122 122 הקשר בין הארגון לרכז התכנית ברשות תדירות 
 87 86 300 300 39 לעתים קרובות מאד/קרובות

 33 39 -- -- 66 לעתים רחוקות

      סך הכול –צורך בשינוי הקשר 
 66 -- 08 30 39 יש לשנות משהו בקשר

 39 300 90 88 86 אין צורך בשינוי
 

סברו כי  מחצית מהנציגים  -ברוב הרשויות )להוציא כלנית( הדעות חלוקות  מן הממצאים עולה כי

 (. 30)לוח  יתה מועטה מדי יומחציתם סברו שהיא ה המספיקהייתה פעילות הפרסום 

  על פי הערכת הנציגים תכניתה. הקשר עם רכז ה

ציינו כי הקשר עמו . כמעט כולם 0007-בעמ"ן  תכניתהנציגים נשאלו על תדירות הקשר שלהם עם רכז 

לל כ  כי הוא בכל הרשויות בהתייחסותם לסוג הקשר עם הרכז ציינו  (.30 לוח)קשר תכוף  היה

ו חשבלא  רשויותה רועים ואיגום משאבים. רוב הנציגים בכליא ,התייעצות, תכנון פרויקטים, הכשרות

   .תכניתקשר של הארגון שלהם עם רכז הדפוס הבשדרוש שינוי 

  רצון מהתכנית והצעות לשיפורהשביעות  2.1

על ענתה  תכניתהבה שעל המידה בשאלה אחת נשאלו הנציגים  .נבחנה בשתי שאלות שביעות הרצון

. ברקפת רשויותיש הבדלים בין ה בהערכתם של הנציגים הם ממנה. הממצאים מראים כייציפיות
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 ,; בכלנית מחציתם ציינו זאתיהםענתה על רוב ציפיות תכניתההשיבו שובחרצית כמעט כל הנציגים 

 (. 36לוח ) רובן או על ציפיותיהם ובפרג רבע מהנציגים סברו כי התכנית ענתה על כל ,בנרקיס שליש

 )באחוזים(רשות על הציפיות והמלצות לשיפור, לפי  ה שבה התכנית ענתהמידה – 0222: שנת 13לוח 

 נציגי הארגונים 
 כלנית
N=6 

 נרקיס
N=8 

 רקפת
N=7 

 חרצית
N=6 

 פרג
N=9 

 122 122 122 122 122 הציפיותהמידה שבה התכנית ענתה על 
 00 86 83 68 40 ענתה על כל/רוב הציפיות
 65 39 35 30 - ענתה על חלק מהציפיות

 55 - - - 40 לא כל כך ענתה על הציפיות/לא ענתה בכלל
      

 122 122 122 122 122 המלצות לשיפור התכנית
 חיזוק התשתית של התכנית כולל חיזוק 

 המודעות לתכנית
 
40 

 
68 

 
90 

 
39 

 
- 

 00 66 - 04 39 הגדלת התקציב/המשאבים
 - 39 35 30 66 הרחבת מסגרות ההתנדבות

 30 39 35 - - הרחבת שיתוף הפעולה בין הארגונים
 66 - - - - חיזוק צוות ההיגוי של התכנית

 66 39 - 04 - לא היו המלצות
 

התכנית )לוח  את לקדם כדי הקרובה בשנה לעשות לדעתם כדאי מההנציגים נשאלו בשאלה פתוחה 

והמודעות לה;  רשותיזוק התשתית של התכנית בעולים ארבעה נושאים: ח ההצעות מפירוט. (36

הפעולה בין שיתוף והרחבת  ;הרחבת מסגרות ההתנדבות ;התכניתהתקציב/משאבים של  תהגדל

  .תכניתהיגוי של ההחיזוק צוות הוא  צוין ברשות אחתא נוסף ששנו ארגונים.

 ית שמונהיקרבבמגידו ו"ן עממהערכת תכנית  ממצאים - 2002 שנת. 1

בשתיהן התכנית החלה לפעול  .ית שמונהיקרבבמגידו ובוצעה הערכה של תכנית עמ"ן  0009בשנת 

בהתנדבות ארגונים העוסקים ההמידע נאסף מנציגי . אחתרק ברשות ת פועלהיא והיום  0004בשנת 

השגת  עלהנציגים  תפיסתם של המחקר בחן את  .(נציגים 06סה"כ )רשויות מהאחת בכל  בני נוער

אנונימיות של הרשויות המור על שכדי לדרך יישומה ואת שביעות רצונם ממנה. ועל  תכניתה מטרות

 .הן כונו בשמות של פרחים

  תכניתהשגת מטרות ההערכת  1.1

ארבע מטרותיה של  הושגודרגות את המידה שבה  3נציגי הארגונים נתבקשו להעריך בסולם של 

 "(.מאוד רבה במידה"  3לא" ועד  בכלל" 3-)מהתכנית 

את נציגי הארגונים  ם שלבהערכת רשויותהשתי הבדלים ניכרים בין  ה כי יש עול 35 הממצאים בלוח מ

. רשותנוער בבני המספר המתנדבים וחיזוק המודעות להתנדבות הגדלת שתי מטרות:  ן שלהשגתמידת 

הנציגים לעומת  ,ידה רבה להשיג מטרות אלההצליחה במ תכניתכי ה יכוביסמין העררוב הנציגים 

  במידה רבה.ות אלו השיגה מטר תכניתכי ההעריכו  מהנציגים( 39%-ו 8%) אחוז נמוך שם ;בסיגלית
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נמצא  ,בדי הארגוניםועשל העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים ושתי המטרות הנוספות, באשר ל

זאת  (. עם35)לוח  תכניתשל ההצלחתה מידת הערכתם לגבי ים בחלוקהנציגים היו  רשויותהבשתי כי 

רבה או אלה הושגו במידה  מטרותשתי סברו ש ביסמין נציגיםמה אחוז גבוה יותרזה  בנושאגם 

  .בסיגלית( 40%-ו 48%לעומת  73%-ו 70%) בינונית

 (*)באחוזים רשות לפי, התכנית מטרות ן של השגתמידת  – 0222שנת : 14לוח 

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

   המתנדבים מספר הגדלת
 80 04 (3–4) במידה רבה

 7 39 (5–6) במידה בינונית

   המתנדבים של המקצועית רמתם העלאת
 54 04 (3–4) במידה רבה

 54 66 (5–6) במידה בינונית

   הארגוניםהמקצועית של עובדי  רמתם העלאת
 63 8 (3–4) במידה רבה

 44 50 (5–6) במידה בינונית

   נוערבני ההמודעות להתנדבות  חיזוק
 80 39 (3–4) במידה רבה

 38 40 (5–6) במידה בינונית

 .אינם מוצגים בלוח 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-למסתכמים לא תמיד הנתונים *

נתבקשו הנציגים בה שנבדק בשאלה נוספת  מספר המתנדביםגידול בההנושא של השלכות התכנית על 

מין ומחצית מהנציגים יסב הנציגים רובלהעריך את היקף הגידול במספר המתנדבים בארגון שלהם. 

של  גידוליה סברו שה רשויותהבשתי נציגים שליש מה. המתנדביםבסיגלית סברו שחל גידול בהיקף 

30%–00% . 

 )באחוזים( לפי רשות ,מתנדבים מספר המתנדבים וקשיים בגיוסהגידול בהיקף  – 0222שנת  :15לוח 

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

 122 122 סך הכול
 80 40 :שחל גידול  סברו

00%-30% 66 63 
90%-40% - 7 

 69 39 היקף הגידולהתקשו להעריך את 
 38 40 גידול חל שלא סברו
   

 122 122 קשיים בגיוס מתנדבים
 40 04 לא היו קשיים

 40 94 היו קשיים
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לוח ר' ) קשיים בתחום זה ציינו שהיו רשויותהבשתי הנציגים נשאלו האם היו קשיים בגיוס מתנדבים. 

קושי לרתום את ה עיקריים: האחד,שני נושאים  רשויותהמשתי ו הנציגים ציינ . בפירוט הקשיים(34

 והקושי והשני ,לימודים וחוסר מודעות לנושאב , עומסחוסר מוטיבציהבגלל  ,הנוער להתנדבותבני 

  ס מתאימות לבני הנוער.ומציאת פרויקטים מתאימים ודרכי גי היה

  ויישומה התכנית תפוקותהערכת  1.2

תבקשו להעריך את הודרך יישומה. הנציגים  היהוא תפוקות תכניתשני שנבחן בהערכת ההנושא ה

מקומות ציאת מ: פיתוח פרויקטים להתנדבות וובהן ות שבוצעו להשגת המטרות השונותולהפע

ארגונים הבין  שיתוף פעולההכשרות מקצועיות למתנדבים ולעובדי ארגונים, יצירת מתן השמה, 

 תכניות. בתכניתהליווי של רכז ה ,תכנית, פעולות חשיפה ופרסום של הברשות העוסקים בהתנדבות

  אלה. ברשויותשל עמ"ן שפעל  היישובינכללה גם הערכה של הפורום  0009-שהופעלו ב

   להלן מובאים הממצאים העיקריים מהערכת הנציגים את התפוקות שלעיל.

  פיתוח תחומי התנדבות חדשים וחיזוק הקיימיםא. 

( את "במידה רבה מאוד" 3ועד  " בכלל לא" 3-דרגות )מ 3נציגי הארגונים נתבקשו להעריך בסולם של 

פרויקטים חדשים בתחום ההתנדבות ומקומות השמה חדשים או מידת הצלחתה של התכנית בפיתוח 

 הקיימים. בהרחבת

 לפי רשות )באחוזים*(פיתוח פרויקטים ומקומות השמה,  - 0222: שנת 16לוח 
 

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

   נוער התנדבות של חדשים פרויקטים יצירת
 35 8 (3–4) במידה רבה

 63 48 (5–6) במידה בינונית

   נוער התנדבות של קיימים פרויקטים הרחבת
 44 39 (3–4) במידה רבה

 63 50 (5–6) במידה בינונית

   נוער להתנדבות חדשים השמה מקומות יצירת
 54 8 (3–4) במידה רבה

 54 40 (5–6) במידה בינונית

   נוער להתנדבות קיימים השמה מקומות הרחבת
 35 8 (3–4) במידה רבה

 38 66 (5–6) במידה בינונית

 .אינם מוצגים בלוח 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-ל הנתונים מסתכמיםלא תמיד *

הצליחה  תכניתבה השבהערכת המידה  רשויותהשתי ים ניכרים בין להממצאים מראים כי יש הבד

 (. 33)לוח  סיגליתהרבה יותר מאשר אלה ב גבוהות היו יסמיןההערכות ב כאן גם לקדם נושאים אלה. 



 

34 

  פיתוח הכשרות מקצועיות בתחום ההתנדבותב. 

 תכניתה ,בהתנדבותעובדי הארגונים העוסקים של המקצועית של המתנדבים ו תםלהעלות את רמכדי 

 הכשרה בנושא התנדבות.  תכניותיתה אמורה לפתח יה

 )באחוזים(  רשות, לפי הכשרת מתנדבים ועובדים - 0222שנת  :12לוח 

 

 נציגי הארגונים
 סיגלית

N=12 
 יסמין
N=11 

/או ו עובדים עבור התנדבות בנושא הכשרות קיום
 122 122 בהם והשתתפותם הארגון של מתנדבים

 35 50 בהכשרה השתתפושהמתנדבים ו/או עובדים של הארגון 

 09 50 לא השתתפו בהכשרות

 7 33 לא יודע אם היו הכשרות
 

בהכשרות שבוצעו  0009-נציגי הארגונים נשאלו האם עובדים או מתנדבים מהארגון שלהם השתתפו ב

מהם על שלישים שני מחצית מהנציגים עד בין דיווחו  בשתי הרשויות. (39במסגרת התכנית )לוח 

 .ותרהשתתפות עובדים ומתנדבים מהארגון שלהם בהכש

  רשותב בהתנדבות בני נוערארגונים העוסקים הפעולה בין שיתוף הפיתוח ג. 

ארגונים העוסקים הבין  פעולההשיתוף  פיתוחתה יעמ"ן הי תכניתתפוקות החשובות של מהת אח

לארגון שלהם בנושא  תכניתה הספציפית של התהנציגים נשאלו על תרומ .רשותנוער ב בני בהתנדבות

הארגון  שלשיתוף פעולה  סוגישמונה , צמצום או לא חל שינוי בגידול חל האםזה. הם נתבקשו להעריך 

  (.38לוח ) רשותב בהתנדבות בני נוערהעוסקים שלהם עם ארגונים אחרים 

באחוז הנציגים שהעריכו  רשויותהשתי נמצא דמיון בין  שיתוף פעולהסוגי  בשנימן הממצאים עולה כי 

שיתוף והם: שיתוף פעולה בתקציבים ובציוד ומבנה. בסוגים האחרים של  שהתכנית הביאה להרחבתם

גבוה יותר מהנציגים  אום והחלפת מידע ושיתוף בכוח אדם נמצא כי אחוזיהתייעצות, ת :כגון ,פעולהה

חשוב לציין כי אלה שלא ציינו . בסיגליתהרחבתם מאשר  לעשפעה יתה היה תכניתכי ל כוהערי ביסמין

שלהם עם ארגונים אחרים שעוסקים  של הארגון שיתוף הפעולהבשחל גידול סברו כי לא חל שינוי 

פעולה עם ארגונים אחרים לפני כניסת  שיתפוגונים רתכן כי חלק מהאיי בהתנדבות בני נוער ברשות.

 ולכן היא לא השפיעה עליהם.  תכניתה

האם הארגון שלהם נתקל בקשיים ביצירת שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים. מחצית  נשאלו הנציגים

ובשתיהן ציינו הנציגים את הנושא של  מהנציגים בשתי הרשויות ציינו שהארגון שלהם נתקל בקשיים,

יגלית ציינו בעיות בשיתוף הפעולה עם : בסהםקשיים אחרים שצוינו על ידי הנציגים חוסר בתקציבים. 

אישיים ביצירת שיתוף -ביסמין צוינו בעיקר קשיים בין; בעיות בהסעות של מתנדבים ו הרשות,

  הפעולה. 
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עם שיתוף הפעולה של הארגון שלהם י בסוגהנציגים שציינו שחל גידול  – 0222שנת : 18לוח 
 (*)באחוזיםולפי סוג  רשות, לפי רשותב בהתנדבות בני נוערארגונים אחרים שעוסקים 

 שיתוף פעולה  סוגי

 נציגי הארגונים
 סיגלית

N=12 
 יסמין
N=11 

 63 39 התייעצות
 35 66 תיאום
 96 66 מידע החלפת
 44 8 משותף תכנון
 63 50 בתקציבים פעולה שיתוף
 35 8 אדם בכוח פעולה שיתוף
 63 40 אדם כוח של בהכשרה פעולה שיתוף
 54 50 מבנהב או בציוד פעולה שיתוף

 כולל נציגים שציינו כי לא חל שינוי.  300%-לגבי כל אחד מסוגי שיתופי הפעולה  האחוז המשלים ל*

 

 .בתחום התנדבות בני נוערהאם יש להם הצעות לקידום סוגי שיתוף הפעולה בעתיד  נשאלו הנציגים

הצורך בהשקעה רבה יותר ציינו את  סיגליתב :העלו הצעות שני שלישים מהנציגים בשתי הרשויות 

הוצע להעמיק  יסמין; בפעולה בהסעות מתנדביםהשיתוף הגברת ואת  קייםה פעולההשיתוף חיזוק ב

 ציפיות בין הארגונים. ה לתאם אתהקשרים עם משרדי הממשלה ו את

 תכניתפעילות פרסום וחשיפה של הד. 

חשיפה של הפרסום והבמהלך השנה בתחום שנעשתה הנציגים נתבקשו להעריך את היקף הפעילות 

 שלהם. רשותן ב"עמ תכנית

 רשותלפי  ,תכניתוהקשר עם רכז ה תכניתה לחשיפה שהפעילות הפרסום ו – 0222: שנת 12לוח 
 )באחוזים(

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

 122 122 היקף פעילות הפרסום והחשיפה של התכנית
 54 50 מספיקה

 53 50 מועטה מדי
 - - רבה מדי
 7 33 להעריך התקשו

   

 122 122 רכז התכנית ברשותבין הארגון לקשר התדירות 
 300 94 לעתים קרובות מאד/לעתים קרובות

 -- 04 /בכלל לא לעתים רחוקות

   צורך בשינוי הקשר
 63 04 יש צורך בשינוי
 35 94 אין צורך בשינוי
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פעילות הפרסום העריכו כי  רשויותהבשתי כמחצית מנציגי הארגונים מראים כי  37הממצאים בלוח 

 תה מועטה מדי. ישהיא היהעריכו  םקה וכמחציתיתה מספייוהחשיפה ה

  תכניתרכז ה קשר של הארגונים עםהה. 

כי עולה  00הממצאים בלוח מ .רשותב תכניתההנציגים נשאלו על הקשר בין הארגון שלהם לבין רכז 

רצון מהקשרים וציינו כי הם שבעי  היה תכוף קשר עמושהרוב הנציגים העריכו  רשויותהבשתי 

 הקיימים. 

ציינו  רשויותהבשתי כמעט כל הנציגים . תכניתעם רכז ה באילו נושאים יש קשרהנציגים נשאלו 

 הם עודרועים; איגום משאבים; התייעצות ופתרון בעיות. י: תכנון פרויקטים, הכשרות ואנושאים אלו

אין שהשיבו  רשויותהבשתי עם הרכז. רוב הנציגים  לדעתם יש לשנות את דפוס הקשרשאלו האם נ

  צורך בשינויים בקשר.

 תכניתשל ה היישוביהערכת הפורום ו. 

הפורום ואת שביעות רצונם ממנו. חלק ניכר  תרומות נתבקשו להעריך את  רשויותהבשתי הנציגים 

 . 0009הפורום שהתקיימו במהלך שנת  במפגשי השתתפו רשויותהבשתי מהנציגים 

 (*)באחוזים רשותפורום עמ"ן והצעות לשיפורו, לפי  – 0222: שנת 02לוח 

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

 122 122 השתתפו במפגשים
 96 94 כן
 09 04 לא
   

   הערכת תרומות המפגשים על ידי אלה שהשתתפו*
   ביצועיות בנושא התנדבותקבלת החלטות 
 36 33 (3–4) במידה רבה

 69 39 (5–6) במידה בינונית

   הפריה הדדית/החלפת מידע בין הארגונים
 40 44 (3–4) במידה רבה

 04 66 (5–6) במידה בינונית

   קידום שיתוף פעולה בין ארגונים
 40 03 (3–4) במידה רבה

 09 39 (5–6) במידה בינונית

   וקידום של פרויקטים חדשיםיצירה 
 94 -- (3–4) במידה רבה

 36 44 (5–6) במידה בינונית
   

 122 122 הפורוםהצעות לשיפור עבודת 
 40 98 אין הצעות
 40 00 יש הצעות

 אינם מוצגים בלוח. 0-3כי הנתונים על דרגות  300%-ל מסתכמים לא תמיד הנתונים*
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פרויקטים הקידום ציינו את  הם רשויותהבשתי הנושאים שנדונו במפגשים.  מהםהנציגים נשאלו 

 . תכניתדרכי פרסום האת ארגונים והכרות בין יהההשמה, יצירת הומקומות 

(. הממצאים 00היבטים )לוח תרומת הפורום של התכנית מארבעה  תהנציגים נתבקשו להעריך א

כמחצית מהנציגים ייחסו לו תרומה רבה בהיבט של החלפת מידע בין  רשויותהבשתי מראים כי 

, קידום שיתוף פעולה היבטים נוספים של קבלת החלטות ביצועיות בנושא התנדבותלושה בשארגונים. 

אחוז גבוה  יסמיןב :רשויותויצירה וקידום של פרויקטים חדשים נמצא פער גדול בין הבין ארגונים 

 בהיבטים אלה לעומת  אלה בסיגלית.  רבהרומתו של הפורום הייתה מהנציגים סברו שת יותר

שאין צורך בשינוי סברו  ביסמיןרוב הנציגים הפורום.  נשאלו על הצורך בשינוי בעבודתהנציגים 

היו: תדירות גבוהה יותר של מפגשי  סיגלית. השינויים שהוצעו בבסיגלית מהנציגים לעומת מחצית

 ופחות למידה והכרת פרויקטים. מרובה יותר הפורום, עשייה 

 מהתכנית והצעות לשיפור  רצוןהשביעות  1.1

בה שעל המידה ציגי הארגונים נ נשאלואחת בשאלה  .שביעות הרצון נבחנה באמצעות שתי שאלות

ענתה  תכניתציינו כי ה יסמיןב אחוז גבוה יותר מהנציגים (.03ממנה )לוח  יהםעל ציפיות תכניתענתה ה

 בהתאמה(.  04%-ו 53%)שענו כך  סיגליתעל מרבית ציפיותיהם לעומת השיעור של הנציגים ב

 רשות, לפי ומענה על הציפיות תכניתהיקף פעילות הפרסום והחשיפה של ה – 0222שנת : 01לוח 
 )באחוזים(

 נציגי הארגונים 
 סיגלית
N=12 

 יסמין
N=11 

 122 122 באיזו מידה התכנית ענתה על הציפיות
 53 04 ענתה על כל/רוב ציפיות
 63 66 ענתה על חלק מהציפיות

 38 66 לא כל כך ענתה על הציפיות
 - 7 לא ענתה בכלל על הציפיות

 

 את לקדם כדי הקרובה בשנה לעשות לדעתם שכדאי הדברים מהם פתוחה בשאלה נשאלו הנציגים

הגדלת התקציבים ה של התכנית ותוחשיפ מה: פרסווהםבשתי הרשויות צוינו שני נושאים התכנית. 

שקשורות הועלו הצעות  בסיגלית בכל אחת מהרשויות הן כדלקמן: . הצעות נוספות תכניתל

מודעותם של בני הסעות למתנדבים, העלאת הסדרת יצירת מקומות השמה אטרקטיביים, ) למתנדבים

רויקטים קיימים לפני לקדם פ) תכניתה ה שלהנוער להתנדבות( והצעות הקשורות לדרך הפעלת

והרכזת צריכה לעבוד  יותר מפגשים של צוות ההיגוילערוך , יותר שמתחילים חדשים, להתמקד

עם ארגונים אחרים ולהטמיע  שיתוף הפעולה את חזקהוצע בעיקר ל ביסמיןהנוער(; ישירות עם בני 

  .רשותב תכניתה את
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הממצאים ממחקרי ההערכה של התכנית היוו תשומה חשובה למפעילי התכנית ולמממניה ושימשו 

בסיס לשיפור התכנית ולקידומה בכל אחת מהרשויות לפי צרכיה הייחודיים של כל רשות.  התכנית 

 לחיזוק נושא ההתנדבות ברשויות ולקידומו.  מרכזי רשויות והיא מהווה עוגן  54-מופעלת היום ב

 

 

 


