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מהו? .ברוקדייל גיוינט-מכון

BR-RR-363-00
תנני המד"צים, תכנית אתר מעקב מתקר

.1974-2 שהוקם בישראל, חברתית ורווחה האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון

 היום בסדר עליונה קדימות בעלות חברתיות בסוגיות יישומי למחקר עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
הלאומי.

 תכניות וביישום בתכנון השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
רווחה.

:עיקריות יחידות חמש במכון בין־תחומית גישה על מתבסס במכון המחקר

ולנוער לילדים המרכז ♦מוגבלות ♦עלייה קליטת ♦בריאות מדיניות ♦זיקנה ♦

החינוך במשרד ונוער חברה מינהל
 ולהכוונתה, בישראל החברתי־ערכי והחינוך פורמלי הבלתי החינוך מערכת להפעלת אחראי ונוער חברה מינהל
ובקהילה במדינה ומעורב פעיל אחראי, אזרח לחיי ולהכשרתם ותרבות חברה לחיי הנוער בני להכנת ופועל

הפעילות תחומי

מנותק. כנוער המוגדרים 18-14 גילאי נוער בני על אחריות נוער: קידום ♦

והורים. מורים תלמידים, בין ושיתוף דיאלוג על־ידי בית־ספרי חיים אורח טיפוח חברתי־ערבי: חינוך ♦
 ההולמות חברתיות מיומנויות הקניית תוך מוקד, ובימי חברה בשעות וקהילתיות חברתיות בסוגיות עיסוק
דמוקרטי. חיים אורח

אליה. והזיקה הארץ ידיעת בתחומי ובכיתה בשדה בפעילות בעיקר מאופיין הארץ: וידיעת של״ח ♦

 בסיס על היא בפעילויות כשההשתתפות פנאי בזמן קהילתיות במסגרות בעיקר נוער, בני חינוך וקהילה: נוער ♦
 תנועות אישית, מחויבות נוער, מועצות הנוער, פרס מד״צים, ־ נוער ומנהיגות התנדבות כגון אישית, בחירה

העל-יסודי. בחינוך קהילתיים לבתי־ספר אחראי התחום נוער.

 עם בקשר פורמלי, והבלתי הפורמלי בחינוך נוער בני עם פעילות וספרד: המזרח ארצות יהדות מורשת ♦
מחקר. ומכוני מכללות מוזיאונים,

 בהכשרה ומעורב המינהל לכלל תכניות המפיק בין־מקצועי תחום והשתלמות: הכשרה תכניות, תכנים, ♦
למינהל. שבזיקה המחנכת האוכלוסייה של ובהשתלמות

פורמלי. הבלתי החינוך ובמסגרות על־יסודיים בבתי-ספר ותלמידים חניכים היעד: אוכלוסיית
 מורים תלמידים, מועצות רכזי וקהילתי, חברתי חינוך רכזי מנהלים, :על־יסודיים בבתי-ספר מחנכת: אוכלוסייה

הורים. ומחנכים,
מדריכות־חיילות. מדריכים, המקומיות, ברשויות ורכזים נוער מחלקות מנהלי בקהילה:
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 ולנוער לילדים המרכז ברוקדייל. בג׳וינט-מכון ולנוער לילדים המרכז במסגרת מתפרסמת זו עבודה
 את לקדם היא המרכז מטרת ישראל. וממשלת הג׳וינט בחסות ברוקדייל, במכון 1995 בשנת הוקם

 של פעילה הפצה יישומי, מחקר הכוללת תכנית באמצעות וערבים יהודים נוער ובני ילדים של רווחתם
מנהיגות. ופיתוח בשדה תכניות ולמפתחי מדיניות לקובעי ייעוץ וידע, מידע

ברוקדייל ג׳וינט־מכון
ולנוער לילדים המרכז

13087 ת״ד
91130 ירושלים

02-6557400 טלפון:
02־5612391 פקס:

brook@jdc.org.il:אלקטרוני דואר
www.jdc.org.il/brookdale אינטרנט: אתר

mailto:brook@jdc.org.il
http://www.jdc.org.il/brookdale


תקציר

 חברה מינהל לבקשת ברוקדייל ג׳וינט־מכון על-ידי שנערך סקר, של ממצאיו לראשונה מוצגים זה בדוח
 התלמידים מועצות ונציגי המש״צים המד״צים, בתכניות המשתתפים מאפייני על החינוך, במשרד ונוער

ופעולתן. הפעלתן אופן ועל אלו תכניות במסגרת המתבצעת הפעילות על מחוזיות(, )מועצות והנוער

 הדרכת הוא המד״צ של תפקידו ט׳. כיתות תלמידי מבין שמגויסים צעירים מדריכים הם המד״צים
 במתנ״ס או הנוער בבית בשבוע פעם־פעמיים נפגש הוא שעימם ז׳(, עד ג׳-ד׳ )מכיתות צעירים חניכים
הקיץ. בקייטנות בהדרכה עובדים מד״צים כן, כמו שעה-שעתיים. למשך

 תחום הינו הארץ" וידיעת "של״ח צעירים. חברה( לאום, )שדה, של״ח מדריכי הם מש״צים
 הארץ ידיעת בתחומי הספר בבית המתקיימות החינוכיות הפעולות מכלול את המרכז חינוכי־לימודי,

 ומוכשרים נבחרים המש״צים בשדה. פעולות בעיקר חוץ־כיתתיות, פעולות אותו ומאפיינות אליה וזיקה
להם. ולסייע הספר בבתי השל״ח מורי לצד לעבוד

 מבתי נציגים הגיל. קבוצות כל של הולם ייצוג תוך דמוקרטי, באופן נבחרות והנוער התלמידים מועצות
 הנוער מתנועות מהמתנ״סים, נציגים גם חברים שבהן הרשותיות, במועצות כנציגים משמשים הספר

 מכל ונציגים המחוזית, למועצה נציגים נבחרים הרשותיות המועצות במסגרת אחרים. מייצגים ומגופים
 ושיתוף הידברות כערוץ משמשת התלמידים מועצת הארצית. והנוער התלמידים למועצת נבחרים מחוז

 נוער לבני קהילתיות פעילויות מארגנים וחבריה לקהילה, הספר בית ובין תלמידים לבין מורים בין פעולה
נוער. לבני הנוגעים ובפורומים השונות הרשויות בפני אותם ומייצגים

 לגבי החלטות לקבלת כבסיס התכניות, למנהלי התכניות על ומידע רחבה תמונה לספק נועד המחקר
 התמקד המחקר התכניות. תרומות את לבחון וכן תוכנן, ולגבי הפעילויות סוג לגבי הארגון, לגבי התכנון,
 של בשטח העבודה קרי: הפעילות, ב. בתכניות; המשתתפים הנוער בני מאפייני א. תחומים: בשלושה

 ובית הקהילה ולחיי למשתתפים התכניות תרומות ג. המועצות; חברי ושל המש״צים של המד״צים,
הספר.

 ועם התכניות משתתפי עם מיקוד קבוצות :כמותיות בשיטות והן איכותניות בשיטות הן נאסף המידע
נכללו אשר והמש״צים, המד״צים לתכנית הקשורים שונים מפתח אנשי של ריאיון שלהם; המלווים

*
 אשר בתכניות, המשתתפים הנוער בני על טלפוני וסקר ; תכנית בכל מקרים שני של ניתוחם במסגרת

מי־ייי לפי המשתתפים של ייצוג תוך תכנית, בכל נוער בני 300כ- של מדגם בקרב נערך

זו. בתכנית הזה מהסוג ניתוח בוצע לא המועצות, בתכנית "מקרה" להגדיר היה שאי־אפשר מאחר



הממצאים עיקרי
בתכניות הפעילות א.

לתכנית להצטרפות מניעים
 למה הן הקשורים אישיים ממניעים בעיקר נובעת המש״צים ולתכנית המד״צים לתכנית ההצטרפות ’

 כגון זו, השתתפות של האפשריים לתוצרים והן וכדומה( הדרכה )טיולים, התכנית בפעילות שכרוך
 בהדרכה לעסוק לרצון משתתפים של גבוהים אחוזים התייחסו התכניות, בשתי החברים. מעגל הרחבת

 על-ידי צוינו אשר המועצות לתכנית להצטרפות במניעים לתכנית. להגעה העיקריות הסיבות אחת כאל
ולהשפיע". לשנות ו״רצון לקהילה" "לתרום :כגון הזולת, למען מניעים יותר בולטים מהנציגים גדול חלק

ההכשרה תרומת
 לכל להם יש בהם אשר למדי, מסובכים תפקידים למלא נדרשים התכניות בכל המשתתפים כאמור,
 במהלך הכשרה עוברים והמש״צים המד״צים בתכניות המשתתפים כך, משום ביותר. מועט ניסיון היותר
שירות". "תוך הדרכה מקבלים והנוער התלמידים מועצות חברי הקיץ;

 ביצוע לקראת שקיבלו שההכשרה סבורים (94%) המש״צים ושל (91%) המד״צים של הגדול הרוב
 בקרב ההכשרה של ביותר המשמעותית התרומה התכניות. במסגרת בפעילותם כיום להם עוזרת תפקידם

 בתחום שנתרמו ציינו המד״צים, מבין שליש רק (.72%) הדרכה שיטות בתחום היא המד״צים
 גם הילדים. קבוצות של ובגיבוש יותר "קשים" ילדים עם קשר ביצירת משמעת, בעיות עם ההתמודדות

 התרומה לעומת (,85%) ביותר הגבוהה בשכיחות ההדרכה לשיטות התרומה צוינה המש״צים בקרב
 בשטח. התמצאות לצורך וידע אסרטיביות כגון נוספים, הדרכה כישורי ברכישת (32%) יותר המועטה

 צריכים שהיו סבורים מהם 70%כ־ לתפקידם. הכניסה לפני הכשרה כיום עוברים אינם המועצות נציגי
 (,56%) המועצה במסגרת עבודה מיומנויות רכישת לצורך בעיקר תפקידם, ביצוע לשם הכשרה לעבור

ארגון. כושר כגון

התפקיד תפיסת
 של שילוב דורשים המועצה ונציג המד״צ המש״צ, שתפקידי נמצא תפקידם את הנוער בני לתפיסת באשר

 המד״צים העבודה. ולמושא לעבודה גישה ושל אכפתיות( סובלנות, עצמי, )ביטחון אישיים מאפיינים
 גישתו ואת וכר( סובלנות )אכפתיות, "מוצלח" מדריך של האישיים המאפיינים את שווה בצורה הדגישו
 לחניכים(. דוגמה משמש בהם, והתחשבות החניכים שיתוף דייקנות, )התמדה, לחניך ובמיוחד לעבודה
 טובה, באיכות רב חומר )הכנת לעבודה בגישתו ראשית מתרכזת "המוצלח" המש״צ תפיסת זאת, לעומת
 ולא האחרים את שמייצג כמי הנערים על-ידי נתפס "מוצלח" מועצה נציג וכר(. שצבר הידע את הבאת

האישית. דעתו את בהכרח

בתכנית הפעילות
 מטרותיהן את להשיג התכניות אמורות שבאמצעותו המרכזי הערוץ היא התכנית במסגרת הפעילות
מהתכניות. המשתתפים ציפיות מימוש את ולאפשר

ii



 ומבין בקיץ ההכשרה את שעברו המש״צים או המד״צים מבין 85% עד 80% על מצביעים הממצאים
 פעילות ולגבי נוער מנהיגות לגבי הספרות בתכניות. פעילים שהם למועצות שנבחרו הנציגים

 את להביע הזדמנויות מיגוון הנוער לבני המספקות תכניות של חשיבותן על מצביעה בלתי-פורמלית
 כתוצאה ארוכות-טווח. מטרות בפני לעמוד להם מאפשרות גם אך מידי, לסיפוק הגורמות וחוויות עצמם
תכנית. בכל פעולות מגוון בוחנים אנו מכך,

 לתרומה המכוונות רבות פעילויות ההדרכה, מלבד כולל, והוא מאוד, מגוון המד״צים של הפעילות דפוס
 מעורבות ומבטאות חולים, בבתי ילדים ביקור כגון עיר(, או )שכונה הנוער בני של הקרובה לסביבה
 הפעילות. של המרכזי האתגר כאל להדרכה מתייחסים המד״צים זאת, עם יחד לקהילה. ושייכות

לפעילות. בממוצע בשבוע שעות 5.5 מקדישים המד״צים

 הוא בפעילויות המנחה הקו מגוונת. פעילות הם גם מבצעים הנוער ומועצות התלמידים מועצות חברי
 נתפסת זו פעילות הקהילה, למען גם פועלות שהמועצות למרות וייצוגם. נוער בני למען פעילויות קיום

 לפעילותם. בממוצע בשבוע שעות 7.24 מקדישים המועצות חברי נוער. בני למען מהפעילות פחות כחשובה

 השל״ח, לימודי תכנית של לתכנים יותר צמודים וטיולים, שדה ימי כגון המש״צים, של הפעילות תחומי
זו. לפעילות בממוצע בשבוע שעות 2.56 מקדישים המש״צים פחות. מגוונים שהם ומכאן

 החלטות. בקבלת מעורבות היא למשתתפיהן מספקות הללו שהתכניות נוספת חשובה הזדמנות
 לגבי החלטות קבלת בתהליכי מעורבות של רבה מידה לעצמם לייחס נוטים המועצות ונציגי המד״צים

 40%וכ- התוכן את קובעים הם שרק ציינו המועצות מנציגי 70%וכ- מהמד״צים 39% הפעילות: תוכן
 חלק כי נמצא לכך, בניגוד המלווים. עם בשיתוף נקבעות שההחלטות ציינו מהנציגים ורבע מהמד״צים

 הבלעדית האחריות את המש״צים פעילות את מלווה אשר השל״ח לרכז מייחסים מהמש״צים גדול
(.67%) הפעילות ומקום (40%) התוכן לקביעת

בתכניות המשתתפים של הרצון שביעות
 82% מהמד״צים, 94% מהתכנית: רצון שביעות הביעו התכניות בשלוש המשתתפים של גבוהים אחוזים

 לדוגמה, רצון. שביעות לחוסר עדויות גם מצאנו הרצון שביעות לצד אולם, מהנציגים. 73%ו- מהמש״צים
 פעילויות, במספיק משובצים לא דהיינו תפקידם, את ממצים אינם כי על מתלוננים המש״צים מבין רבע
 וסדר ארגון מהיעדר מרוצים אינם המועצות נציגי סמכות. מספיק מקבלים ולא שיעורים מעבירים לא

 את הנציגים צללנו כן, כמו (.36%) עצמם לבין הנציגים בין הפעולה שיתוף ומחוסר בישיבות ברורים
 יכולת את המכשילים וגורמים (14%) עשייה חוסר (,10%) הפעילות באמצעות להשפיע המוגבלת היכולת

 החניכים עם ההתמודדות סביב בבעיות מתרכז המד״צים של הרצון שביעות חוסר (.9%) ההשפעה
 כצורך ציינו המד״צים אשר נקודה (,80/0) חניכים של דלילה ונוכחות (140/0) משמעת בעיות כמו שלהם,
והנחיה. הכשרה ליותר מרכזי
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התכניות את המלווים המבוגרים לבין המשתתפים בין היחסים מערכת
 לבין המשתתפים בין היחסים חשיבות על דגש שמה בלתי-פורמלית ופעילות נוער מנהיגות לגבי הספרות

להם. מייעצים או אותם המלווים המבוגרים

 מאופיינת אותם המלווים המבוגרים לבין בתכניות המשתתפים הנוער בני בין הקיימת היחסים מערכת
 ניסיון ידע, כגון במשאבים, הבדלים על המבוססים היררכיים, יחסים בצד ורגשיים אישיים ביחסים
 בסיס על אינטראקציה וגם תמיכה מספקים אלה יחסים אחרים, מבוגרים עם כיחסיהם שלא וסמכות.

 בולט אישיים יחסים על המבוססים קשרים של דפוס רחבה. אוטונומיה הנוער לבני המאפשרים שוויון,
 מהמלווים מקבלים הנוער שבני הצמוד הליווי ולנציגים. למש״צים בהשוואה המד״צים בקרב במיוחד

 מרגישים והמש״צים המד״צים מבין יותר גבוהים אחוזים אך התכניות, בכל אמנם קיים הפעילות סביב
המועצות. לנציגי בהשוואה הזה, הליווי את

הפעילות והעיכת תמיכה הסביבה: התייחסות ב.
 היא כן, על נוספים. ומשאבים זמן להשקיע בהן מהמשתתפים דורשת מנהיגות בתכניות השתתפות

 רחבה תמיכה להם להעניק הספר( ובית הורים )חברים, הנוער, בני של הקרובה הסביבה את מחייבת
 לאו, אם ובין הספר בית במסגרת מתקיימת אם בין בלתי-פורמלית, פעילות בנוסף, מלאה. ולגיטימציה

 לבין התכנית במסגרת הפעילות בין התנגשויות למנוע כדי בעיקר הספר, בית עם ותיאום עידוד דורשת
הלימודי. התפקוד

החברים התייחסות
 לצד אולם, חבריהם. מצד חיובית התייחסות על דיווחו המועצות ונציגי המד״צים המש״צים, כמחצית
 מחוסר דעתם לפי הנובעות וקנאה, זלזול כגון שליליות, תגובות מקבלים הנוער בני וההערכה, העידוד
 בדיווח יותר בולטות אלו שליליות תגובות בהן. מעורבותם ושל הפעילויות משמעות של ההבנה

המש״צים.

ההורים התייחסות
 חלק זאת, עם ותמיכה. הערכה בעידוד, התכניות בשלוש מאופיינת המשתתפים הורי התייחסות
 לפעילות. מקדישים שהם הרב הזמן בגלל לימודיהם ייפגעו שמא הוריהם חשש על דיווחו מהנערים

 מאשר בממוצע שעות יותר משקיעים שהם משום אולי הנציגים, בקרב יותר קצת נפוצה זו תופעה
והמד״צים. המש״צים

הספר בית צוות התייחסות
 לגבי הדיווח ההורים, להתייחסות באשר השונות התכניות משתתפי של בדיווחם שנמצא הדמיון לעומת

 לתפקיד. ומתפקיד לתכנית מתכנית שונה הספר בבית השונים התפקידים בעלי של התייחסותם
 (,56%) מהמחנך ועידוד תמיכה מקבלים המועצות נציגי מבין יחסית גבוהים אחוזים כי הראו הממצאים
 על שדיווחו יחסית גבוה אחוז נמצא המש״צים בקרב זאת, לעומת (.56%) ומהמנהל (40%) מהמורים

 זאת ציינו נמוך אחוז אך (,42% - לקראתי ו״בא 23% - אותי״ )״מעריך המחנכים מצד ועזרה תמיכה
בהתאמה(. ,12%ו־ 21%) למנהל וביחס בהתאמה(, ,25%ו־ 8%) המקצועיים למורים ביחס



 גבוהים אחוזים אולם (,18%) המחנכים מצד תמיכה על דיווחו המד״צים מבין יחסית גבוה אחוז
 בהתאמה(, ,57%ו־ 46%) בתכנית פעילים שהם כלל יודעים אינם והמנהל שהמורים ציינו מהמד״צים

המיקוד. בקבוצות גם התקבל לכך חיזוק באדישות. כללי באופן מאופיינת תגובתם - יודעים הם וכאשר

התכניות תרומת ג.
למשתתפים התכניות תרומת

 כל כי עולה מהסקר והן והראיונות המיקוד מקבוצות הן התכניות לתרומות ביחס שנאספו הנתונים מן
 חדשות מיומנויות למידת על העצמי, הביטחון הגברת על ומשפיעות כתורמות נתפסות התכניות שלוש
 הראו הסקר ממצאי ומהמדינה. מהקהילה האכפתיות הגברת ועל הידע הגברת על וניהול(, הדרכה )כגון
הללו. התחומים ברוב מאוד רבה או רבה במידה שינוי על דיווחו המשתתפים מכלל 90%ל- 60% שבין

 והזדמנויות שייכות מסגרת הנוער לבני מקנות התכניות כי הראו המקרים וחקר המיקוד קבוצות ממצאי
 תורמת התכנית כי גם עלה המד״צים עם מהדיונים ומהנה. מגוונת נורמטיבית בפעילות להשתתפות

 ואפילו מסגרת"( לי )"מקנה מניעתי ערך בעלות נורמות הפנאי, לפעילות חדשות נורמות ולהחדרת לשינוי
מהרחוב"(. אותי )"הוציאו טיפולי

הספר ולבית לקהילה התכניות תרומות
 בית :קרי מתרחשת, היא שבהן למערכות תורמת התכניות במסגרת שהפעילות לכך רבות עדויות קיבלנו
 חניכים כגון בפעילות, חלק שלוקחים אחרים, נוער לבני או לילדים וכן והקהילה, המתנ״ס הספר,

 כזאת. בפעילות זוכים אינם כללי שבאופן לילדים פנאי פעילויות מציעים המד״צים לדוגמה, ותלמידים.
 יותר להם שיש בתחומים למורים ועוזרים התלמידים, לבין המורים בין כמתווכים משמשים המש״צים

 פעילות מארגנים המועצות נציגי טיולים. כמו המקצועיים, מהמורים גדול לחלק מאשר ומיומנויות ידע
 על-אף הנעדרים. החיילים נושא סביב הפעילות דוגמת חברתית, חשיבות בעלי בנושאים לקהילה עזרה

בנושא. העוסקת מעטה מקצועית ספרות למצוא ניתן הללו, התכניות תרומת של החשיבות

עיקריים וקשיים הצלחה גורמי ארגוניים: היבטים ר.
 המוביל המבוגר של הדומיננטיות התכניות: שלוש להצלחת התורמים גורמים מספר נתגלו זה במחקר

 במקרה ספר בתי במיוחד התכנית, מופעלת שבה במערכת תמיכה וגיוס המודעות הגברת התכנית; את
 ותכנון התכנים לגבי החלטות בקבלת הנוער בני מעורבות הגברת המועצות; וחברי המש״צים של

 המעורבים הגורמים בין ברורה אחריות וחלוקת ;המשתתפים של והנחיה הכשרה ;בתכנית הפעילות
התכנית. ביישום

תכנית. לכל ספציפיים וקשיים התלבטויות הצלחה, גורמי מספר עולים בנוסף,

 מערכתיים להיבטים ביחס ודילמות צרכים קשיים, של לשורה התייחסו המד״צים בתכנית הצוות אנשי
 כתכנית אותה לשווק או להצטרף המעוניין לכל התכנית את לפתוח האם לתכנית: הקשורים שונים

 השתתפותם את ולעודד נוער בני למשוך על-מנת יותר אטרקטיבית התכנית את לעשות כיצד ;סלקטיבית



 תנועות דוגמת אידיאולוגית-פוליטית, לתנועה משתייכת שלא למסגרת זהות להקנות כיצד בה; הפעילה
 בין איזון על לשמור כיצד בלבד; המקומית ברמה או הארצית ברמה התכנית את לתכנן יש האם הנוער;
תקציביות. בעיות ;חברי תפקיד לבין הרכז של סמכותי תפקיד

 בתי עם קשרים המש״צ; תפקיד של ומורחבת ברורה הגדרה הם המש״צים בתכנית להצלחה הגורמים
אחרים. ספר

 בשכיחות צוין אף זה קושי התכנית. בפעילות המש״צים בהשמת קושי על דיווחו התכנית צוות אנשי
 פועל שהוא הספר, בית צוות מצד הפעולה שיתוף חוסר עלה בנוסף, המש״צים. בקרב ביותר הגבוהה

התכנית. לחשיבות המודעות חוסר של יוצא

 של והן הנציגים של הן צמוד, ובליווי בהנחיה צורך על דיברו והנוער התלמידים מחצית תכנית מלווי
המלווה. תפקיד של ברורה הגדרה עם ובד בד המועצות, מלווי

בתכניות המשתתפים הנוער בני מאפייני ה.
אישיים מאפיינים
 בעת 16 בני היו מתוכם שלישים כשני בנות. הן בתכניות המשתתפים מכלל 60%שכ- מראים הממצאים

 של גבוה אחוז ישנו המועצות נציגי בקרב יהודים. הם בתכניות מהמשתתפים אחוזים תשעים הריאיון.
 גבוהים אחוזים המש״צים(. בתכנית 2%ו- המד״צים בתכנית 8%) התכניות לשאר ביחס (12%) מוסלמים

(.42%) כלל דתיים כלא או (44%) כמסורתיים עצמם את הגדירו המשתתפים כלל מבין יחסית

משפחתיים מאפיינים
 48%) באוניברסיטה או במכללה לימודים סיימו מהוריהם כמחצית בתכניות, המשתתפים דיווח על-פי

 גדול ובחלק (,91%) עובד המשפחה ראש המשתתפים של המשפחות במרבית מהאמהות(. 49%ו- מהאבות
 בפעילות מעורבים שהוריהם כך על דיווחו הנוער מבני 60%כ- עובדים. ההורים שני (71%) מהמשפחות
האחרונות. השנים בחמש התנדבותית

לימודי רקע
 לומדים מהמשתתפים שלישים שני שמעל נמצא לעיל, שהוצגה הנוער בני של הגילית להתפלגות בהתאם

 מכלל 50%לכ- בהשוואה (72%) מקיף או עיוני תיכון ספר בבית לומדים המשתתפים מרבית י׳. בכתה
 שהם דיווחו (16%) המד״צים בקרב יותר גבוהים אחוזים בישראל. התיכוניים הספר בתי תלמידי
 התפיסה בהתאמה(. ,10%ו־ 11%) והנציגים המש״צים בקרב האחוזים מאשר מקצועי ספר בבית לומדים
 הגדירו (27%) המשתתפים מכלל מרבע שיותר נמצא למדי. חיובית כתלמיד המשתתפים של העצמית

 נהנים שהם דיווחו המשתתפים מרבית טובים". כ״תלמידים - 40%ו- מצטיינים״ כ״תלמידים עצמם
תכנית. לפי הבדלים ללא (,80%) הספר לבית לבוא
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כללית רתחה תחושת
 בתכניות המשתתפים בקרב יותר גבוהים שיעורים הראו הכללית הרווחה לתחושת בנוגע הממצאים
 בתי תלמידי כלל בקרב מאשר (,24%) הבנות והן (27%) הבנים הן מאוד, מאושרים המרגישים המנהיגות

 במקביל, (.1997 ועמיתיו, הראל ראה הבנות; בקרב 20%ו- הבנים בקרב 22%) בישראל התיכוניים הספר
 לסקר בהשוואה עצמי, ביטחון וחוסר אונים חוסר של הרגשה המשתתפים מבין נמוכים אחוזים הביעו

 ביטחון חוסר ;בהתאמה ,32% - ובנות 25% - בנים לעומת ,190/0 ־ ובנות 80/0 ־ בנים :אונים )חוסר האמור
בהתאמה(. ,350/0 - ובנות 21/«0 - בנים לעומת ,20% - בנות ,80/0 - בנים :עצמי

וערכים עמדות
 הקרוב בעתידם הפרק על העומדים המרכזיים הנושאים אחד הוא לצה״ל הגיוס הלימודי, התחום לצד
 הנוער בני של העדיפויות סדרי על מצביעים שלהם האישיים הערכים .18 לגיל מתחת נוער בני של

והחברתית. המשפחתית האישית, בזירה בחייהם להחלטות בסיס לשמש ויכולים

 להתגייס גבוהה מוטיבציה משקפים בצבא והשירות הגיוס כלפי הנוער בני לעמדות ביחס הממצאים
 6%ו- לצבא להתגייס רוצות 910/0 שמתוכם ,97%) הבנות בקרב והן (93%) הבנים בקרב הן לצה״ל,
 ־ בנות ,76% - )בנים קרבי בתפקיד לשרת גבוהה מוטיבציה מבטאים גם הממצאים לאומי(. לשירות

 נכונות פחות על מצביעים הממצאים זאת, עם (.73% - בנות ,79% ־ )בנים לקצונה להגיע ואף (,63%
 יותר הנמוכים לשיעורים פרט האלה, האחוזים כל (.24% ־ בנות ,34% - )בנים הקבע בצבא לשרת

 התיכון הספר בתי תלמידי הנוער בני כלל בקרב השיעורים מן יותר גבוהים בקבע, לשירות הנוגעים
(.1995 וגל, )אזרחי כרמל מכון על-ידי נחקרו אשר בארץ,

 לביסוס הקשורים לנושאים חשיבות פחות מייחסים המנהיגות בתכניות המשתתפים הנוער שבני נמצא
 וכן השני, המין עם הצלחה קבועה, משרה השגת חברתי, מעמד רכישת משפחה, הקמת :כגון ולמיסוד,
 לבני בהשוואה כסף, הרבה ולהרוויח כלכלי קידום כגון חומרניים, ולערכים בלימודים גבוהים להישגים

 חשיבות יותר מייחסים התכניות שמשתתפי נמצא בנוסף, (.1995) וגל אזרחי על-ידי שנחקרו הנוער
 בהשוואה (,59%) לזולת וסיוע (67%) גבוהה השכלה רכישת (,70%) בחיים הנאה כגון: לנושאים,
(.1995 וגל, )אזרחי בהתאמה( ,46%ו- 500/0,530/0) כרמל מכון של במחקר לנחקרים

 )הלשכה בישראל 17־14 בני הנערים מכלל כרבע לעומת נוער, בתנועת כיום חברים מהמשתתפים כשליש
 לפחות, נוספת אחת מנהיגות במסגרת כיום פעילים מהמשתתפים רבע (.1993 לסטטיסטיקה, המרכזית

 מהמשתתפים חמישית צעירים. ויזמים "עמיתים" הנוער, פרס ונוער, תלמידים מועצות מד״צים, כגון;
 ט׳-י״ב תלמידי כלל לאחוז בדומה אזרחי; ומשמר אש מכבי מד״א, כגון כלשהי, במסגרת כיום מתנדבים
 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה הלימודים למסגרת מחוץ האחרון בחודש התנדבו אשר בישראל

 נוספת מנהיגות בתכנית בו-זמנית היום משתתפים הנוכחי במחקר שנחקרו הנוער בני מכלל 7%כ- (.1993
כלשהי. התנדבותית ובמסגרת
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לדיון וסוגיות המחקר השלכות
 המשך לצורך הדעת את עליהן לתת שחשוב סוגיות מספר עולות המחקר של הממצאים מכלול לאור

המנהיגות. תכניות פיתוח

הפעילות
 ופעילות :הדרכה עיקריים פעילות צירי שני על מלמדים חמד״צים פעילות על שהתקבלו הממצאים ♦

 מקום יש האם השאלה נשאלת זאת, לאור שונים. במחוזות שונה שניחם בין האיזון קהילתית.
 המשתתפים את להכשיר לכך, ובהתאם חמד״צים, תכנית במסגרת הקהילתית הפעילות את לעודד

 אשר והכשרה פעילויות בפיתוח בעיקר המאמצים את להשקיע שכדאי או כזאת, לפעילות גם
בלבד. להדרכה קשורות

 בעייתיות על מצביעה חמש״צים ולהשמת לפעילות ביחס מהממצאים העולה הכללית התמונה ♦
 כגון לפעילויות התפקיד שהרחבת הראו הממצאים אולם, הנוכחית. במתכונת המש״צים בהשמת

 בהן העוסקים הנוער ושבני התכנית, להצלחת תורמת טקסים וארגון והעברתם שיעורים הכנת
 וכך אחרים, לאפיקים הפעילות של הרחבתה את לעודד מקום יש זאת, לאור מכך. רצון שבעי

תפקידם. למיצוי הזדמנויות יותר למשתתפים לאפשר

 בני של בייצוג פעילותם עיקר התמקדות על מלמדים המועצות נציגי פעילות על המחקר ממצאי ♦
 הנוער. לבני הקשורים בעניינים לדיון שונות ופגישות במפגשים ובהשתתפות שונות בוועדות הנוער

 ממחוז שונה והיא יחסית, מועטה במידה אך הקהילתית, בפעילות גם אמנם מעורבים הנציגים
 הרחבת את לשקול כדאי לקהילה, לתרום הנציגים של ציפיותיהם ולאור זה, רקע על למחוז.

בלבד. שולי מקום תופסת היא שבהם במחוזות בפרט הקהילתית, הפעילות

 ההכשרה לאחר התכניות בכל (80% )מעל גבוה השתתפות שיעור הראו הפעילות על ממצאים ♦
 בנוסף, המועצות(. נציגי של )במקרה הבחירה ולאחר והמש״צים( המד״צים של )במקרה המכינה

 לצרכים מתאימה ושהיא והמועצות, המד״צים בתכניות בעיקר מאוד, מגוונת שהפעילות נמצא
 הפעילות של רבה תרומה על הממצאים הצביעו על־כן, יתר המשתתפים. של השונות ולנטיות

 יש זאת, כל לאור מתקיימת. הפעילות שבה לקהילה והן האישית ברמה למשתתפים הן במסגרת,
 דפוסי של התרומות היקף ואחר מהפעילות הנוער בני של הרצון שביעות אחר צמוד למעקב מקום

 ולהצעות לצרכים בהתאם הפעילות להרחבת וכן מוצלחים, דפוסים לחיזוק כבסיס שונים פעילות
הספר. ובית הקהילה ושל המשתתפים של

תפקיד הגדרת
 מקום על במיוחד החלטות, בקבלת השל״ח מורי של הדומיננטיות על המצביעים הממצאים לאור

 את לבחון צורך שיש נראה בפעילות, חמש״צ של תפקידו הגדרת על ואפילו התוכנה, ועל הפעילות
 של המעורבות הגברת ומיקומה. הפעילות תוכן לגבי להחליט חופש יותר למש״צים להעניק הדרכים

 יותר טובח להתאמה להוביל עשויה לתכנית רלוונטיים בתחומים החלטות קבלת של בתהליך המש״צים
 מורכב הכשרה תהליך בעקבות בעיקר שנוצרות ציפיות ממנו, למש״צים שיש לציפיות המש״צ תפקיד של

ותובעני.
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מתכניות למלווי מנוער בני בין היחסים מערכת
 בתכניות חשוב נדבך מהווה התכניות מלווי לבין בתכניות המשתתפים הנוער בני בין היחסים מערכת

 רגשות על המבוססים אישיים יחסים :יחסים של הסוגים שני בין הולם איזון על לשמור מקום יש הללו.
 לבני להבטיח בא כזה איזון וכדומה. בניסיון בסמכות, בידע, הבדלים על המבוססים היררכיים ויחסים

מלוויהם. עם משמעותי קשר ליצירת הזדמנות הנוער

ממכשרה
 ההכשרה תכניות של גיבוש בעת מוגברת לב בתשומת הצורך על מעידים ההכשרה תרומת על הממצאים

 יכולת קהל, בפני עמידה יכולת עצמי, )ביטחון הדרכה כישורי כגון תרומה, יותר להם שיש לנושאים
 משמעת, בעיות כגון בעיות עם להתמודדות וכלים וכדומה(, משופרת עצמית הבעה החלטות, קבלת

 לביצוע הנוער בני להכנת חשובה כדרך ההכשרה תכניות בשיפור ההשקעה לצד תפקידם. במסגרת
 להיות עשוי השוטף הליווי שוטפים. ולהדרכה לליווי תחליף אינה שההכשרה להדגיש חשוב תפקידם,
 להקדיש רצוי ולפיכך העבודה, במהלך העולות בעיות עם בהתמודדות לצורך ביותר המתאים האמצעי
 כמו: שונים, בתחומים בהכשרה הצורך עלה המועצות, לנציגי באשר זה. ליווי של לחיזוקו גם מחשבה

 עולה מכאן ייצוג. ודרכי המועצות ועקרונות מנהיגות מיומנויות עבודה, שיטות הדרכה, מיומנויות
 כדאי הקצר שבטווח ייתכן מסגרות. ובאילו שהועלו ההכשרה לצורכי מענה לתת ניתן כיצד השאלה

 אותם לכלול מקום יש הארוך, בטווח אולם, המועצות. ליווי של הקיימת במסגרת אליהם להתייחס
המועצות. לכלל ואחידה מובנית יותר, מקיפה הכשרה של במסגרת

אחרים וארגונים חקחילח עם ומקשר מתכנית של מפנימי ממעמד
 אלה ממצאים התכניות. לחשיבות הספר בית צוות מצד מודעות די שאין הראו במחקר רבים ממצאים
 בית בתוך שמופעלות תכניות שתי שהן המועצות, ולתכנית המש״צים לתכנית ביחס במיוחד בולטים
 על הידע בהרחבת צורך קיים לפיכך, המד״צים. לתכנית באשר נמוכה מודעות גם בלטה אולם, הספר.

 כבסיס הספר, ולבית למשתתפים ולתרומתו לחשיבותן ביחס הספר בית צוות בקרב והמודעות התכניות
 בית מצד הפעולה ששיתוף מצאנו לדוגמה, זקוקים. הנוער שבני ולתמיכה ולעידוד הנחוץ הפעולה לשיתוף

המד״צים. תכנית להצלחת תורם הספר

לתכניות גיוס
 גם כמו בתכניות, המשתתפים הנוער בני של והמשפחתי האישי הפרופיל של ברורה תמונה מביא המחקר

 הראה הכול, בסך שלהם. הערכית והמערכת עמדותיהם לעתיד, הציפיות שלהם, הפנאי פעילות של
 זאת לאור בארץ. הנוער בני לכלל בהשוואה למדי, חזק ומשפחתי אישי פרופיל יש הנוער שלבני המחקר

 מקום יש האם השאלה עולה בתכניות, המשתתפים שמקבלים והמגוונות הרבות התרומות ולאור
 לשאלה חיזוק זאת. לעשות ניתן כיצד כן, ואם חזקים", "פחות נוער לבני גם הללו התכניות את להרחיב

 תכניות :בסיכון נוער לבני הזה מהסוג תכניות של התרומה פוטנציאל את המדגישה מהספרות מתקבל זו
 לאחרים. לתרומה הזדמנויות מתן באמצעות עצמי, וביטחון שייכות תחושת להם להעניק עשויות כאלה

 ועידוד אלו לאוכלוסיות התאמה דורשת יותר חלשות אוכלוסיות והכללת האלה התכניות הרחבת
בסיכון. נוער בני של גדול היקף בעלי ושכונות יישובים ביותר התכניות לפיתוח
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תודה דברי
 והנערות הנערים לכל שלביו. כל על המחקר בביצוע לנו סייעו אשר אלה לכל להודות היא נעימה חובה

 של להוריהם עניין. של רבות שעות לנו וסיפקו רבות בידינו סייעו ובסקר, השונות בקבוצות. שהשתתפו
 ולמפקחים למלווים לרכזים, למדריכים, המיקוד. בקבוצות להשתתפות מזמנם הקדישו אשר הנוער בני

 סייעו ובראיונות, המיקוד בקבוצות להשתתפות שבנוסף ונוער, חברה מינהל של והמחוזיים הארציים
להן. ותרמו המחקר במסגרת שנעשו הפעילויות בארגון

 הדרה המד״צים, מתכנית הלוי ודודו לוי יוסי ונוער, חברה ממינהל ברנהולץ יעל ההיגוי: ועדת לחברי
 מתכנים, פלג חיה של״ח, מתכנית כהן ומושיק שלו נח ונוער, תלמידים מועצות מתכנית רוזנבלום
 של השונים בשלבים הפעולה השיתוף ועל הצמוד הליווי על תודה והשתלמויות, הכשרה תכניות,
הלב. ותשומת התמיכה על המינהל ראש כהן, עודד ולאברהם ;המחקר

 מיוחדת תודה ובעצה. בתמיכה הדרך אורך לכל שסייעו ברוקדייל בג׳וינט-מכון לעמיתנו נודה לבסוף,
 עירן־יונה, מיטל ארגוב, דפנה ; הנתונים מעיבוד גדול חלק ביצוע ועל השדה עבודת ריכוז על מסורי למיכל

 אחר במעקב תמיכתה על קורצווייל לאילנה ;המראיונות חלק ביצוע על בודובסקי וקתרינה ריינפלד תמר
 עריכת על מויאל למטי הדוח; בהדפסת סיוען על גבריאלי ולאתי יוניוב לענבל שלומי, לטלי הסקר;

והארותיו. הערותיו במחקר, שהראה העניין על - המכון מנהל - חביב ולג׳ק ;הדוח

לכולכם. תודה
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מין ולפי תכנית לפי בצבא, והשירות הגיוס כלפי עמדות : 11 לוח

 הרצון לגבי כרמל מכון סקר לממצאי הנוכחי המחקר ממצאי בין השוואה : 12 לוח
מין לפי בצבא, השירות ולגבי לאומי לשירות או לצבא להתגייס

מין ולפי תכנית לפי חשיבות, להם ייחסו הנוער שבני הערכים : 13 לוח

 הנוכחי במחקר רבה חשיבות להם מייחסים הנוער שבני אישיים ערכים : 14 לוח
כרמל מכון ובסקר

תכנית לפי חול, בימי הפנוי בזמן פעילויות : 15 לוח

תכנית לפי פעילות, לכל הריאיון שלפני ביום הנוער בני שהקדישו שעות ממוצע : 16 לוח

תכנית לפי נוספות, מנהיגות ובמסגרות נוער תנועות במסגרת פעילות : 17 לוח

תכנית לפי התנדבותית פעילות : 18 לוח

תכנית לפי חוגים במסגרת פעילות : 19 לוח

מחוז לפי ההצטרפות, טרם המד״צים תכנית על העיקריים המידע מקורות : 20 לוח

מחוז לפי המד״צים, לתכנית ההצטרפות על להחלטה האחראים : 21 לוח

מחוז ולפי מין לפי המד״צים, לתכנית להצטרפות סיבות : 22 לוח
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מחוז לפי ההצטרפות, טרם המש״צים תכנית על עיקריים מידע מקורות : 23 לוח

מחוז לפי לתכנית, המש״צים הצטרפות על להחלטה האחראים : 24 לוח

מחוז ולפי מין לפי לתכנית, המש״צים להצטרפות עיקריים מניעים : 25 לוח

 ההצטרפות, טרם והנוער התלמידים מועצות התכנית על עיקריים מידע מקורות : 26 לוח
מחוז לפי

מחוז לפי המועצות, לתכנית הנוער בני מועמדות הגשת על להחלטה האחראים : 27 לוח

מחוז ולפי מין לפי והנוער, התלמידים מועצות לתכנית להצטרפות עיקריים מניעים : 28 לוח

מחוז לפי המד״צים, בתכנית השתתפות דפוסי : 29 לוח

המד״צים בקרב הפעילות להפסקת סיבות : 30 לוח

מחוז לפי המש״צים, בתכנית השתתפות דפוסי : 31 לוח

המש״צים בקרב הפעילות להפסקת סיבות : 32 לוח

מחוז ולפי מין לפי והנוער, התלמידים במועצות השתתפות דפוסי : 33 לוח

פעילים ולא נושרים ולפי מין לפי המועצות, חברי בקרב הפעילות להפסקת סיבות : 34 לוח

מחוז לפי בפעילותם, למד״צים מסייעת ההכשרה שבהם תחומים : 35 לוח

מחוז לפי חייהם, של אחרים בתחומים למד״צים המסייעים הכשרה נושאי : 36 לוח

מחוז לפי בפעילותם, למש״צים מסייעת ההכשרה שבהם תחומים : 37 לוח

מחוז לפי נוספת, בהכשרה צורך מרגישים המש״צים שבהם תחומים : 38 לוח

מחוז לפי חייהם, של אחרים בתחומים להם המסייעים המש״צים מהכשרת נושאים : 39 לוח

 הנציגים, של דעתם על־פי לכלול, צריכה המועצות נציגי הכשרת שתכנית תחומים : 40 לוח
מחוז לפי

מחוז ולפי מין לפי האחרונה, בשנה הפעילים המד״צים של העיקריים הפעילויות סוגי :41 לוח

האם בקבוצת לפעילות הגיעו שהמד״צים התדירות : 42 לוח

מחוז לפי הפעילות, לתוכן בנוגע ההחלטות לקבלת השותפים : 43 לוח

מחוז ולפי מין לפי פעילותם, במסגרת המד״צים נתקלו שבהם עיקריים קשיים : 44 לוח

המד״צים בעיניי חן מוצאים שלא העיקריים הדברים : 45 לוח
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69 מחוז ולפי מין לפי האחרונה, בשנה הפעילים המש״צים של העיקריות הפעילויות : 46 לוח

71 מחוז לפי לפעילות, הקדישו שהמש״צים בממוצע שבועיות שעות מספר : 47 לוח

71 מחוז לפי הפעילות, תוכן על החלטות קבלת לתהליך השותפים : 48 לוח

72 מחוז ולפי מין לפי כללי, באופן מפעילותם המש״צים של רצון שביעות : 49 לוח

73 ומחוז לפי פעילותם, במסגרת המש״צים נתקלו שבהם קשיים : 50 לוח

74 המש״צים בעיני חן מוצאים שלא העיקריים הדברים : 51 לוח

 76 מחוז ולפי מין לפי האחרונה, בשנה הפעילים המועצות חברי של העיקריות הפעילויות : 52 לוח

לפעילות, מקדישים המחוזיות המועצות שחברי בממוצע בשבוע השעות מספר : 53 לוח
77 מחוז ולפי מין לפי

 79 מחוז ולפי מין לפי המחוזיות, המועצות חברי בעיני חן שמוצאים העיקריים הדברים : 54 לוח

80 מחוז לפי פעילותם, במסגרת המחוזיות המועצות חברי נתקלו שבהם הקשיים : 55 לוח

80 המחוזיות המועצות נציגי בעיני חן מוצאים שאינם העיקריים הדברים : 56 לוח

82 תכנית לפי המלווים, לבין הנוער בני בין יחסים : 57 לוח

86 המועצות ולנציגי למש״צים למד״צים, החברים התייחסויות : 58 לוח

הורי ושל המש״צים הורי של המד״צים, הורי של עיקריות התייחסויות : 59 לוח
87 המועצות נציגי

90 המועצות ונציגי המש״צים המד״צים, מחנכי של עיקריות התייחסויות : 60 לוח

המש״צים של המד״צים, של המקצועיים המורים של עיקריות התייחסויות : 61 לוח
91 המועצות נציגי ושל

ושל המש״צים של המד״צים, של הספר בית מנהל של עיקריות התייחסויות : 62 לוח
92 המועצות נציגי

98 תכנית ולפי מין לפי בתכניות, השתתפותם בעקבות הנוער בני השתנו שבהם תחומים : 63 לוח



מבוא .1
 משלים חינוך מתנ״סים, נוער, תנועות וביניהן: פורמלי, בלתי לחינוך רבות מסגרות קיימות בישראל

 בתפקיד טמונה בארץ פורמלי הבלתי החינוך אידאולוגיית של החברתית החשיבות קיץ. ומחנות לסוגיו
 אחרות. פורמליות בלתי למסגרות דוגמה שימשו אשר חלוציות, כתנועות הנוער תנועות של ההיסטורי

 בלתי מסגרות של התפתחותן לצד הנוער תנועות של בכוחן ירידה של תהליך חל האחרונות בשנים
 בחוגים השתתפות כגון במתנ״סים, נוער לבני פעילות לדוגמה: א-פוליטיות; חלקן חלופיות, פורמליות

 ופעילות מפלגתיות נוער במסגרות פוליטית פעילות המד״צים, תכנית דוגמת הקהילה למען ותכניות
 החינוך מערכת בתוך פורמליות בלתי מסגרות גם התפתחו בזמן בו שונות. במסגרות התנדבותית

 דוגמאות חלק. בהן לוקחים נוער בני ויותר יותר וכיום (,Rapoport & Lomsky-Feder, 1994) הפורמלי
 אישית" "מחויבות ותכנית ונוער, תלמידים ומועצות חברה( לאום, )שדה, של״ח תכנית הן זו להתפתחות

 ובאופנים רבים בתחומים קהילתית עבודה של רבות אפשרויות הנוער לבני המציעה הספר, בית במסגרת
שונים.

 חשיבותן לגבי הסכמה ושוררת הישראלית בחברה רחבה לגיטימציה מקבלות הללו התכניות כל
 לתכניות ביחס גם מקיפה. להערכה זכו לא התכניות רוב זאת, עם לקהילה. והן למשתתפים הן ותרומתן,
 נאסף לא והנוער התלמידים ומועצות צעירים( )מדריכים המד״צים צעירים(, 1של״ח )מדריכי המש״צים

 להציג זה דוח של מטרתו ומכאן אליהן, הנוער בני של תגובתם ועל פעולתן דרכי על שיטתי מידע כה עד
 להמשך בסיס ולשמש אלה תכניות לבחון מכוון המחקר אלו. לתכניות בייחס ארצי מחקר של ממצאים
 והמרכז החינוך במשרד ונוער חברה מינהל על-ידי במשותף נערך המחקר והרחבתן. עיצובן פיתוחן,
ברוקדייל. בגעינט-מכון ולנוער לילדים

 בתחומי הספר בבית המתקיימות החינוכיות הפעולות מכלול את המרכז חינוכי־לימודי, תחום הוא הארץ" וידיעת "של״ח
חברה( לאום, שדה, ־־ )של״ח בשדה. בעיקר חוץ־כיתתיות, פעולות אותו ומאפיינות אליה, והזיקה הארץ ידיעת

והמשתתפים התכניות תיאור 1.1
 התלמידים ומועצות המד״צים המש״צים, תכניות החינוך, במשרד ונוער חברה מינהל של הגדרתו על-פי

 הדרך צעירה. מנהיגות ולעודד ולטפח לקהילה נוער בני של השתייכות ותחושת זיקה ליצור מיועדות
 של בתהליך עבודה, תכניות בביצוע התנסות באמצעות למידה הזדמנויות של הצעה היא זו מטרה להשיג
וכדומה. בדיווח באסרטיביות, קונפליקטים, בפתרון החלטות, קבלת

 נוער בני בקרב לפתח המכוונות מפעיל, ונוער חברה שמינהל תכניות ממיגוון חלק הן הללו התכניות
 אלה תכניות הספר. בבית הרגילות הלימודים בתכניות בהכרח נכללים שאינם ויכולות, כישורים

 הנוער לבני להקנות בניסיון ומתמקדות הרגילה הלימודים מתכנית בנפרד אחרת או זו במידה מתנהלות
שונות. חיים במסגרות ואחריות הובלה מנהיגות, תפקידי



 כיתה עד ג׳־ד׳ )מכיתות צעירים חניכים הדרכת הוא העיקרי שתפקידם צעירים, מדריכים הם המד״ציס
 בן מיון תהליך עוברים המד״צים לתפקיד והמועמדים ט׳, כיתות תלמידי מבין מגויסים המד״צים (.,ז

 המועמד; של האישית והיכולת ההצטרפות מניעי לבירור הנוער רכז על-ידי אישי ריאיון (1) שלבים: שני
 במהלך האזורי המנחה בשיתוף הנוער רכז על-ידי המועמד של והקבוצתי האישי תפקודו בחינת (2)

ההכשרה. תכנית

 לשבוע-שבועיים אחת המתקיים שעות( 90-60) רשותי קורס .1 חלקים: משני מורכבת המד״צים הכשרת
קיץ. מחנה של במסגרת המתקיים ימים שבוע בן מחוזי סמינר .2 ;הלימודים שנת במהלך

 או הנוער בבית בשבוע פעמיים או פעם נפגש הוא שעימם הפנאי, בשעות ילדים קבוצת מדריך המד״צ
 מד״צים כן, כמו נוער. בתנועות המתקיימת לזו דומה ההדרכה פעילות שעה־שעתיים. למשך במתנ״ס
 הנוער, מחלקת הנוער, רכז באחריות היא בקהילה המד״צים פעילות הקיץ. בקייטנות בהדרכה עובדים
המקומית. ברשות הנוער אגף ו/או מתנ״ס

הארץ. רחבי מכל ט׳-י״א מכיתות נוער בני 10,000כ- שנה מדי משתתפים המד״צים בתכנית

 המש״צים הספר. בבית המורים מצוות חלק הם לשל״ח המורים צעירים. של״ח מדריכי הם המש״צים
 פעולות וארגון ניהול :שונים בתחומים ולסייע הספר בבתי לשל״ח המורים לצד לעבוד ומוכשרים נבחרים

 שדה פעולות של בהדרכה סיוע או הדרכה הארץ; בידיעת הקשורים ותצפיות תרגילים העברת שדה;
 כישוריו על-פי קהילתית ובפעילות הספר בבית בפעילות שונים תפקידים מילוי ;קהילתית במסגרת
לשל״ח. המורה על-ידי פותחה אשר מובנית שנתית תכנית על־פי פועלים המש״צים ונטיותיו.

 לשל״ח והמורה הספר בית הנהלת דעת על הנבחרים ט׳-י׳, כיתות בוגרי הם מש״צים לתפקיד המועמדים
 ועדות על־ידי נעשית ההכשרה לקורס המועמדים של הסופית הבחירה הכיתות. מחנכי עם ובהתייעצות

 במסגרות שדה פעילות ובניהול בהדרכה תפקידם לקראת הכשרה עוברים המש״צים מחוזיות. מיון
 המש״צים הכשרת ובהנחייתו. לשל״ח המורה בהכוונת אחרות, ובמסגרות הספר בבתי של״ח פעולות

 ;קיץ מחנה במסגרת בסיסית הכשרה ;הבסיסי הקורס לפני מכינה הכשרה :שלבים במספר מתבצעת
 הבסיסי(; הקיץ קורס לאחר )שנה וניווט לסיור קורס הלימודים; שנת במהלך במחוזות המשך הכשרת

תרגול. ופעולות כנסים ;בהישרדות קורס

הארץ. רחבי מכל נוער בני 2,000כ־ שנה מדי משתתפים המש״צים בתכנית

 מתוך נציגים הגיל. קבוצות כל של הולם ייצוג תוך דמוקרטי, באופן נבחרות והנוער התלמידים מועצות
 מתנועות מהמתנ״סים, נציגים עם יחד הרשותיות, במועצות כנציגים משמשים הספר בתי של המועצות

 המחוזית, למועצה נציגים נבחרים הרשותיות המועצות חברי מבין אחרים. מייצגים ומגופים הנוער
 נוער בני 11,000כ- נבחרים הכול בסך הארצית. והנוער התלמידים למועצת נבחרים מחוז מכל ונציגים

 במועצות וארצי(. מחוז רשות, ספר, )בית הרמות בכל מועצות כחברי מכהנים והם הגיל שכבות מכל
נוער. בני 350כ־ חברים המחוזיות

2



 הספר בית ובין תלמידים לבין מורים בין פעולה ושיתוף הידברות כערוץ משמשת התלמידים מועצת
 מתן על־ידי צעירה מנהיגות טיפוח ;למעשה הלכה הדמוקרטיה ערכי יישום :הן ומטרותיה לקהילה,
 לתלמידים תנאים יצירת ;שוטפת ופעילות אחריות נטילת בחירה, בתהליכי בפועל להתנסות אפשרות

 ולמערכות נוער ולבני לתלמידים משותפים וביצוע תכנון תהליכי קיום דעה; להבעת נוער ולבני
המבוגרים.

 וכישורי מיומנויות להקנות שמטרתו ימים, חמישה בן קיץ בקורס משתתפים הנבחרים הנוער בני
קונפליקטים. עם והתמודדות וארגון שיווק וארגון, תכנון דיון, ניהול עמדות, הצגת :כגון שונים, מנהיגות

 מסגרת נוער: בני בקרב מנהיגות לעידוד פורמלית בלתי פעילות 1.2
ספרות וסקירת מושגית

:מבט נקודות משלוש בלתי־פורמלית פעילות על המבוססות תכניות לבחון ניתן
 תשומות ומספק להשגתן, האמצעים את קובע התכנית, מטרות את מגדיר אשר המפעיל, הארגון .1

לצוות. הכשרות אדם, כוח משאבי כספיים, משאבים :כגון בפועל, התכניות לביצוע
בה. ופועל לתכנית המצטרף הנוער( )בני הפרט .2
הפעילות. של התפוקות את או התוצאות את המקבלת הקהילה .3

המפעיל הארגון א.
 חייהם לקראת הנוער בני את להכין היא אלו תכניות של מטרת-העל המפעיל, הארגון של ראותו מנקודת

 בלתי הנו זה יעד להשגת דרך המשמש הפעילות דפוס הקהילה. בתוך ופעילים מעורבים כאזרחים
 הדורות מתורגלים שבאמצעותו החשובים הכלים אחד מודע בלתי באופן או במודע "המשמש פורמלי,

(.1997; 1974 )כהנא, בוגרים״ של ותפקידים התחייבויות קבלת לקראת הצעירים

 לקראת הצעירים להכנת מכוונים הם שגם הפורמליים, החינוך מדפוסי מובדלת פורמלית בלתי פעילות
 )כהנא, האלה הממדים על אחרת או זו במידה מבוססת בהיותה מבוגרים, בחברת בעתיד תפקידים מילוי
1974; 1997:)

 לדי באה הוולונטריות חופשית. ובבחירה אישית בהכרה התלויה הצטרפות - וולונטרית הצטרפות ♦
 מול הנוער בני של המיקוח כוח ובהגברת לבחירתם הנוער בני של יותר עמוקה מחויבות ביצירת ביטוי

המבוגרים.
 על בנויים ואשר המשתתפים בין קטנים כוח הבדלי על המבוססים יחסים - סימטרי גומלין מגע ♦

 את לכפות יכול אינו הצדדים מן אחד ואף הצדדים, בין הדדית ומתואמים מוסכמים וציפיות עקרונות
השני. צד על רצונו ואת כלליו

 החברתית. וההערכה החשיבות מבחינת ושוות-ערך מגוונות פעילויות היצע ־ רב־ממדית פעילות ♦
 על-פי האפשרי המרב את להפיק שונות יכולות עם משתתפים של גדול למספר מאפשרות אלו פעילויות

 החברתית הניידות את שלהם, העצמי הדימוי את לטפח כך ועל־ידי אחד, כל של האישי הפוטנציאל
הדדית. תלות על המבוססת הסולידריות ואת האישית
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 רגשות על בעיקר המבוססים יחסים האחד, ־ סוגים משגי יחסים מערכת של צירוף או מבגי דואליזם ♦
 על בעיקרם המבוססים יחסים השני, המשפחה(; בתוך ליחסים )בדומה אמצעיים בלתי יחסים ועל

 בתבניות התנסות מאפשרת הדואליות הרחבה. בחברה המקובלים ליחסים בדומה והישגיות תחרות
מנוגדות. התנהגות

 בנורמות להתנסות אפשרויות של הצעה דהיינו, רחב, הרשאה תחום המאפשר דגם ־ מוראטורי מערך ♦
 משימות ושל תפקידים של רחב במיגוון התנסות מאפשר זה דגם וטעייה. בנסייה שונים מסוגים
שונות. "אמיתות" ובחינת

 לשינוי הפתוח אקלקטי אופי הנושאים מוגדרים, לגמרי ולא פתוחים משחק כללי ־ מודולריות ♦
 לאלתר ויכולת יוזמה מפתחת המודולריות במסגרת. המשתתפים של ולמטרות לצרכים ולהסתגלות
מצב. תלויות בהזדמנויות ולהשתמש

 יצרניות, פעולות לצד בעיקרן, הפגתיות אקספרסיבי, אופי בעלות פעולות של מיזוג ־ הפגתיות־יצרנות ♦
 הפעילויות של וההשפעה המשיכה את מגביר זה מיזוג בעתיד. תוצאות להשגת בעיקר המכוונות

סיפוקים. לדחות היכולת את ומקדם

 תהליכי באמצעות השונות הפעילויות לתחומי ערכית משמעות ייחוס - סמלית־ערכית משמעות ♦
וכוס. טכסים )שמות, הסמלה

 על-ידי לפחות בחלקו ומופעל ממוסד מפוקח, שנוצר, דפוס הוא בתכניות המוצע הפעילות שדפוס למרות
 הדפוס מתוך רכיבים בו קיימים וממוסד, מובנה בדפוס שמדובר על־פי ואף הנוער, למען מבוגרים
כאן. המתואר

בתכנית המשתתף הפרט ב.
 לבני האם ראשית, כזו. פעילות של לבחון עניין מעוררות מרכזיות סוגיות שלוש הפרט, של המבט מנקודת

 שנית, בהן? משתתפים שאינם נוער מבני שונים מאפיינים יש הזה הסוג מן לפעילויות המצטרפים נוער
 הללו לתכניות הפרט הצטרפות של הוולונטרי האופי לתכניות? להצטרפות העיקריים המניעים מהם

 להתחייבות, הסיכוי את מעלה וכן בה, ולפעול למסגרת להצטרף מוטיבציה של גבוהה רמה מחייב
 השפעת היא השלישית הסוגיה (.Kahane, 1997) הספציפי התפקיד למילוי מעבר ולאחריות, למעורבות

 תרומתו את תופס הוא וכיצד ההשתתפות מן נתרם הוא כיצד כלומר, עצמו, הפרט על ההשתתפות
פועל? הוא שבה לקהילה

המשתתף מאפייני
 שאינם נוער מבני שונים וחברתיים אישיותיים אפיונים יש מתנדבים נוער שלבני טוענים רבים חוקרים

 :להבחנה משתנים מספר חשפו התנדבות בתכניות פעילים שהיו מתבגרים שבדקו מחקרים מתנדבים.
 Knauft ,(1982) Yogev and Ronen ;סוציו־סביבתיים משתנים על מדווחים (1985) ופרמו שמידע כהן

(1992) 1991) Magens) 1992^ (1983) פורטוויץ ;אישיותיים משתנים על מדווחים) Knauft) על מדווחים 
ערכיות. תכונות
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 היות ההורים, של האינטלקטואלי הרקע ביניהם חברתיים, משתנים מונים (1985) ופרמן שמידע כהן,
 ההורים אחד והיות לזולת עזרה לגבי עמדתה ובמיוחד המשפחה, של הערכי האקלים בכור, בן המתנדב

 של יוקרה וכן חומרי, תגמול חברתי, לחץ הם אחרים חברתיים גורמים זה. בתחום לחיקויי מודל
 שונים, אישיותיים למשתנים גם ופרמו שמידע כהן, מתייחסים בסקירתם עצמה. ההתנדבותית הפעילות

 על מדברים אלה חוקרים בנוסף, בהישגיות. וצורך חברתית רצייה חברתיות, אלטרואיזם, כגון:
 בין מבחינים החוקרים זאת. עושים שלא אלה לעומת מתנדבים נוער בני בקרב שונות חיים אוריינטציות

 והמאמץ התכנון העדפת הכוללת ההווה(, )לעומת לעתיד אוריינטציה אוריינטציות: של סוגים שלושה
 לתפיסת המתייחסת המשפחה(, )לעומת לעצמי אוריינטציה ;ההווה הנאות על־פני העתיד צורכי להשגת

 סבילות(, )לעומת לפעילות אוריינטציה ן עצמאי באופן דרכו את לו לפלס יכולתו ואת זכותו את הנער
 כהן, של מחקרם ענייניו. את לקדם כדי החברתית סביבתו על להשפיע הפרט של ליכולתו המתייחסת

 הספרות, על-פי המתנדבים. בקרב ולפעילות לעתיד יותר גבוהה אוריינטציה על מצביע ופרמן שמידע
 ביצירת חשוב רכיב ומהוות המשפחה במסגרת חברתיות התנסויות בעזרת נרכשות אלו אוריינטציות

(.Sugarman, 1966) הנער אצל לזולת לעזור מוכנות ליצירת החיונית ערכים, מערכת

 ניסו רבים חוקרים לזולת. לעזרה נכונות לבין חיוביות חוויות של רקע בין קשר נמצא אחרים במחקרים
 Wuthnow), לחברה לתרום ורצון מוכנות על-ידי אופיינו רבות חיוביות חוויות בעלי שפרטים להראות

1983 ,1978; Mathes & Jerom, 1982; Magen.) 1996 זה, בכיוון) Magen) אך חזק, קשר במחקרה מצאה 
לאחרים. לתרום שלהם המוכנות לבין בחייהם שמחים רגעים זוכרים נוער שבני המידה בין סיבתי, לא

 לבין לקהילה לתרומה נכונות בין הקשר את מחפשת הספרות וסביבתיים, אישיותיים למאפיינים בנוסף
 קשר מצאו (1985) ופרמן שמידע כהן, זה, בכיוון ומין. גיל בלימודים, הישגים כגון אחרים, משתנים

 נטייתו גדלה התלמיד, של הציונים ממוצע שעולה ככל :לימודיים הישגים לבין התנדבות בין לא־ליניארי
 שהמוטיבציה ייתכן פחות. להתנדב נוטים ביותר הגבוהים ההישגים בעלי התלמידים אך להתנדב,
הלימודים. בתחום משאביהם מרב את משקיעים הם ולכן מאוד, גבוהה אלו תלמידי□ של ההישגית

 ז׳ כיתה )בין בגיל העלייה עם לינארית בצורה עולה לזולת עזרה של שהערך נמצא (1984) זיו של במחקרו
 את גם בוחנת הספרות מתבגר. שהנער ככל זה ערך של חשיבותו את לדעתו שמוכיח מה י״ב(, לכיתה
 טועני□ (Bar-Tai and NissiirH (1982) Bar-Tai (1984 גיל. לבין להתנדבות מוטיבציה בין הקשר

הגיל. עם מתפתחת לעזרה שמוטיבציה

 ונתינה התנדבות חברתית, אחריות של בנושאים לבנות בנים בין להבדלים מתייחסים רבים מחקרים
 אשד (,1991) למדן של מחקרם ממצאי לבנים. בהשוואה פרו-חברתית התנהגות יותר מגלות בנות לאחר.

 יותר אמפתיות האחר, לצורכי רגישות יותר שבנות כך על מצביעים (1977) והופמן (1991) שפר (,1986)
 Magen של מחקרן כגון בתחום, אחרים מחקרים אולם, ומשפחתית. קהילתית לפעילות יותר ומסורות

1991) and Aharoni,) בין ההבדלים למקור הסברים לבנות. בנים בין בלבד קטנים הבדלים על מעידים 
 בשל הבדל נוצר הסוציולוגי, ההסבר לפי הביולוגי. הכיוון מן והן הסוציולוגי הכיוון מן הן עולים המיני□
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 לעצמאות. יותר המתחנכים הבנים לעומת בנות, אצל ורגשית רגישה אמפתית, להתנהגות וחינוך החברות
מולדים. ביולוגיים הבדלים כאל ההבדלים אל מתייחס הביולוגי ההסבר

להצטרפות מניעים ג.
 לחברה לתרום או לזולת לעזור הצורך האחד, להתנדבות: מניעים של סוגים לשני מתייחסים בספרות
 האישיות את ולהעשיר אנשים להכיר הרצון אופקים, להרחיב הצורך והשני, ,■ ה״אחר"( למען )מניעים
 סוגי שני בין הקיים הקשר מודגש בספרות (.Serow, 1991 ;1988 )אדם־צור, ה״עצמי"( למען )מניעים
 מתוך גם זאת עושים הזולת, רווחת למען הפועלים שאנשים מוכיחים זה בתחום מחקרים אלה. מניעים

 הרווחת הדעה למרות זאת, (.Magen, 1996) עצמית והנאה עצמי סיפוק אישי, רווח אישיים, אינטרסים
(.Batso, 1990) אישית כוונה כל מבלי להתקיים יכולות ופרו-חברתית אלטרואיסטית שהתנהגות

האחר: למען מניעים ושני אישיים מניעים שני להתנדבות, עיקריים מניעים ארבעה נמנים בספרות
 הרצון קרי: כ״כפרה", התנדבות .3 לסטטוס; כסמל התנדבות .2 פנאי; שעות לעודף כמוצא התנדבות .1

 לכוח כבסיס התנדבות .4 לאומית; חברתית באחריות חלק וליטול חברתית, דיפרנציאציה על לכפר
 להרחיב והצורך לזולת לעזור הצורך :לשניים המניעים את מחלק אחר מסוג מיון הפוליטית. במשמעות

(.1988 )אדם־צור, האישיות את ולהעשיר האופקים את

1991) Serow) קהילתיים, שירותים של בפעילות להשתתפות בקולג׳ סטודנטים של מניעיהם את בדק 
 הקריירה, קידום למען וניסיון מיומנויות לרכוש ורצון אנשים להכיר רצון כגון אישיים, מניעים ומצא

לחברה. לתרום מרצון הנובעים מניעים לצד

 חברתיות, נורמות המשקפים מניעים מתוך התנדבותיות לתכניות מצטרפים נוער בני הספרות, על-פי
 וזאת (Barnett, 1989; Raviv, Bar-Tai, Raviv & Fleissing, 1987) אלטרואיסטית וגישה אמפתיה דאגה,
אישיים. ממניעים בעיקר כזו לפעילות מצטרפים אשר היסודי הספר בית בגיל לילדים בניגוד

למשתתף ההשתתפות תרומות
 פעילות כי מציינת נוער בני של וולונטרית ובפעילות בקהילה נוער בני במעורבות העוסקת הספרות
 להוכחת כלי משמשת והיא העצמית, זהותו את לגבש למתבגר עוזרת ואכפתיות רבה מעורבות הדורשת
 (Quinn (1995 על-ידי שנסקרו רבים מחקרים (.1988 צור,:)אדם ואחריות משימות עצמו על לקבל היכולת

 המשתתפים של האישית להתפתחות זה מסוג התכניות של תרומות של מאוד רחב מיגוון על מדווחים
 שיפור מטרות; להציב יכולת (;Hamilton & Feuzel, 1988 אצל )גם אישיות במיומנויות שיפור בהן:

 ;Newmann & Rutter, 1983; 1988 אדם־צור, אצל )גם באחריות לשאת יכולת המנהיגות; יכולת
1988 ,Hamilton & Feuzel;) אצל )גם חדשים למצבים יותר טוב עצמם את ולהתאים להסתגל יכולת 

 (;Newman & Rutter, 1983;Hamilton Feuzel, 1988) חברתיות במיומנויות שיפור (;1988 אדם־צור,
 (;1988 אדם־צור, אצל )גם עצמי ביטחון לתקשר; יכולת (;ACTION, 1986) אחרים עם לעבוד יכולת
 )גם אחרים ועל עצמם על ידע צבירת ;הביצוע ביכולת גאווה ; (1988 אדם־צור, אצל )גם חיובי עצמי דימוי
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 התפתחות (;1988 אדם־צור, אצל )גם סמכותיות פחות (;Hamilton & Feuzel, 1988 אצל

 אצל )גם ההיכרויות מספר הרחבת ; (Conard & Hedin ,1981 אצל )גס ואינטלקטואלית פסיכו־סוציאלית
 של למידה מאפשרת הזה מהסוג בפעילות השתתפות כן, כמו (.Hamilton & Feuzel, 1988 ;1985 גדרון,

 התכנון משלבי במשימה פעיל להיות ויכולת מהימנות התמדה, דייקנות, :כגון העבודה, מעולם מיומנויות
 במסגרת וולונטרית שהשתתפות כך, על מצביעים מחקרים מספר (.Harrison, 1987) הביצוע השלמת ועד

(.ACTION, 1986) אחרות במסגרות בפעילויות בהשתתפות העניין את לעודד יכולה מסוימת

 של יכולתן בשל גם משמעותית בצורה מהן נתרמים כאלה בתכניות המשתתפים בסיכון נוער בני
 בתכניות שהשתתפות טוענת (Quinn (1995 לא-נורמטיביות. להתנהגויות מניעה כתכנית לשמש התכניות

 כמו פרו-סוציאלית. התנהגות ולקידום מסכנת בהתנהגות לירידה להוביל יכולה קהילתית מעורבות של
 נוער בחיי אמיתי לשינוי להביא ביותר הגדולים הסיכויים בעלות הן ומקיפות תומכות התערבויות כן,

 שמעלה חדשה חוויה מהווה בסיכון נוער בני בקרב מנהיגות תפקידי שמילוי טוענת (Sauer (1991 שוליים.
 מתנדבים. הם שבמסגרתה המערכת את שמאפיינת היציבות מן נתרמים הם בנוסף, שלהם. הסטטוס את

 ושונה, חדש משהו להתחיל :שונות הזדמנויות הנוער לבני לספק אמורה זה מסוג בתכנית השתתפות
 המתלווה כישלון להרגשת )בניגוד מטלות לבצע יכולת להרגיש נוער, לבני נורמטיבית בפעילות להשתתף

 המהווים מבוגרים עם קשר ליצור הספר(, בית דוגמת אחרות, במסגרות מטלות לביצוע כלל בדרך
(.Wynn et al,. 1994) שהם כפי אותם מקבלים ואשר לחיקוי מודלים

 למידע רחבה חשיפה מאפשרות התנדבותיות מסגרות מחד, הלמידה. תחום הוא השפעה של נוסף תחום
 רבים בתפקידים התנסות וגם הספר, בבית הנהוגות מאלו שונות לימוד ולשיטות (1988 )אדם־צור,
 Dean & Murdock), ללמוד המוטיבציה את משפרת התנדבותית פעילות מאידך, חדשים. ובמצבים

(.Quinn, 1995 ; Sauer, 1991) בה המשתתפים של הלימודיים בהישגים עלייה היא והתוצאה (,1992

 ובהגברת החברתיות בבעיות העניין בהגברת גם ביטוי לידי באה בהן המשתתפים על התכניות השפעת
 מלמדים שונים מחקרים ארוך־טווח. אופי בעלת היא זו השפעה הספרות, על-פי החברתית. המעורבות

 בארגונים מבוגרים להשתתפות קשורה התנדבותית-קהילתית בפעילות בנעורים שהשתתפות
(.Quinn, 1995) בכלל פוליטיים בתהליכים ולמעורבות ופוליטיים אזרחיים התנדבותיים־קהילתיים,

 למשתתפיה אישית העצמה להעניק היכולת היא נוער בני על התנדבותית פעילות של נוספת תרומה
(1991 ,Serow.) 1989 על״פי) Conger,) ביכולת היחיד של האמונה חיזוק של פעולה היא אישית העצמה 

 אונים מחוסר העובר היחיד של מופנם נפשי כתהליך העצמה מגדיר (Rappaport (1984 שלו. ההשפעה

 הפחתת :נוספות הגדרות מספר מזכירים (Koren, DeChillo and Friesen (1992 בחיים. לעוצמה ומניכור
 על להשפיע הפרט כיכולת העצמה ;כוח לתת או לאפשר לאחוז, לפתח, להשיג, כאמצעי העצמה ;חולשה
 (Zimmerman and Rappaport (1988 הפרט. חיי על המשפיעה הסביבה ועל ארגונים על אנשים,

^1984) Rappaport) היחיד של דמוקרטית והשתתפות בחייו אדם של שליטה כהשגת העצמה מגדירים 
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 קבוצה או אד□ שבו למצב והן להעצמה המביא לתהליך הן מתייחסות אלו הגדרות הקהילה. בחיי
מועצמים.

 של הזהות ולגיבוש האישית להתפתחות רבות לתרום יכולה מנהיגות בתכניות שמעורבות אפוא, נראה
 המהווים מוקדמים" "תנאים יש בקהילה למעורבות כי מציינים, רבים חוקרים זאת, עם יחד נוער. בני

 ונפשיים, אישיותיים משאבים בעיקר הם אלה לתרום. ביכולתם ולאמונתם הנוער בני להתנדבות בסיס
 בין־אישית תקשורת גבוהה, עצמית ויכולת הערכה ושליטה, עצמאות תחושת גבוה, עצמי דימוי כגון:

 למתרחש גבוהה מודעות ורמת לזולת תרומה של ולאפשרות לחשיבות באשר ואמונות גישות טובה,
(.O’Neil et al,. 1988) בסביבה

 תחושת בין הקשר על מצביעה הספרות הפרט. של ברמה ל״העצמה" פנימי מקור מהווים אלה משאבים
 ;Friedmann, 1987 ;1996 )סדן, בקהילה והתנדבותו מעורבותו לבין הפרט של אישית העצמה

(2)1990 ,Zimmerman)1987 מזאת, .,יתרה) Friedmann) האישית להעצמה האינדיקטורים אחד כי טוען 

(.Friedmann, 1987) ציבוריים לצרכים הפנוי מזמנו להקדיש יכולתו היא היחיד של

 לתרום ביכולת□ המאמינים נוער בני ה□ התנדבותית בפעילות המעורבים ובו מעגל שנוצר כן, אם נראה,
 הביטחון את מחזקת כזו בפעילות ההשתתפות עצם אשר שליטה, ותחושת גבוה עצמי דימוי ובעלי

 זה, מצב לאור והחברתית. האישית הזהות בגיבוש להם ומסייעת אות□ מעצימה שלה□, העצמי והדימוי
 לפעילות במצוקה נוער ובני אישיים משאבים פחות בעלי נוער בני למשוך ניתן כיצד השאלה נשאלת
הזה. מהסוג

הקהילה על ההשפעה
 יוקרה סיפוק, עצמי, מימוש כגון: נפשיים, תגמולים אחר לחיפוש מענה למשתתפיה מעניקה הפעילות
 ולכן ציבוריים, אינטרסים לבין פרטיים אינטרסים בין החיבור את משקפת הפעילות בנוסף, ושייכות.

 דגש שמה נוער בני בקרב במנהיגות העוסקת הספרות מתרחשת. היא שבה לקהילה גם משמעותית היא
 על להשלכות מתייחסת שאינה וכמעט לעיל, שתואר כפי הפרט, על זה מסוג פעילות של השפעותיה על

(.1981 גורדון, ; 1988 )אדם־צור, מתרחשת היא שבה הקהילה

המחקר ומערך המחקר מטרות .2

לבדיקה ונושאים המחקר מטרת 2.1
 למנהלי לסייע נועד והנוער התלמידים ומועצות המש״צים המד״צים, תכניות אחר המעקב מחקר

 בתכנון בהיקף, בסוג, בתוכן, שונים בתחומים הדרושים שינויים לגבי החלטות בקבלת הללו התכניות
:עיקריים תחומים בשלושה התמקד המחקר ועוד. הפעילות ובארגון

;בתכניות המשתתפים והנערות הנערים מאפייני א.

 של ותרומתה המועצות, חברי ושל המש״צים של המד״צים, של בשטח העבודה כלומר, הפעילות, ב.
;בשטח לפעילות ההכשרה
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הסביבה; והתייחסות מלוויהם לבין המשתתפים בין היחסים ומערכות התכניות הפעלת ג.
;שונות מבט מנקודות הספר בית או הקהילה ולחיי למשתתפים התכניות תרומת ד.

:אלה נושאים במחקר נבדקו לעיל, שהוצגו התחומים את לבחון על-מנת
 רקע מועצות(: וחברי מד״צים )מש״צים, בתכניות המשתתפות אוכלוסיית של ופרופיל רקע .1

 והערכה מסוגלות תפיסת אישי-נפשי, מצב ותעסוקתי; לימודי רקע ומשפחתי; אישי סוציו-דמוגרפי
פנוי. בזמן פעילות ;אישיים ערכים ;בצבא ושירות גיוס כלפי עמדות ;מהעתיד ציפיות ;עצמית

בשטח. מעבודתם המשתתפים וציפיות להצטרפות מניעים .2
הכשרה. צורכי של ובחינה בתכנית השוטפת לפעילות ההכשרה תרומות את הנוער בני תפיסת .3

A המלווים. בעיני התפקיד ותפיסת תפקידם את המועצות ונציגי המש״צים המד״צים, תפיסת
 שהמשתתפים קשיים לפעילות, המוקדש הזמן הפעילות, סוגי לפעילות: ותגובות הפעילות תיאור .5

 מהעבודה המשתתפים של רצון שביעות התכניות, מפעילי של רצון שביעות הפעילויות, בביצוע נתקלים
וכדומה. שלהם

והמלווים. המשתתפים בעיני למלווים המשתתפים בין היחסים .6
 הספר בית בתוך שונים וגורמים ההורים השווים, קבוצת :בתכנית להשתתפות הסביבה התייחסות .7

מקצועיים(. ומורים מנהלים )מחנכים,
מערכתיים. להיבטים ביחס לשינוי והצעות צרכים קשיים, .8
 לדימוי גילם, בני עם ליחסיהם ללימודיהם, להם־עצמם, הפעילות תרומת את המשתתפים הערכת .9

 של המש״צים, של תרומתם כלפי המפעילים הגורמים ועמדות והקהילה, הספר בית לחיי שלהם, העצמי
ולקהילה. הספר בית לחיי התלמידים מועצות נציגי ושל המד״צים

המידע מקורות 2.2
 שונים צוות ואנשי בתכניות המשתתפים הנוער בני היו הפעילות להערכת העיקריים המידע מקורות
 ואנשי ובמתנ״סים, נוער במחלקות נוער רכזי ספר, בבתי חברה רכזי כגון בשטח, בעבודה אותם המלווים

המחוז. וברמת הרשות ברמת תפקיד בכל מפתח

המחקר שלבי 2.3
 בני בהשתתפות מיקוד קבוצות באמצעות ראשוני מידע נאסף הראשון בשלב שלבים. בשני נערך המחקר

 ועל התכניות על ראשוני מידע לאסוף נועד זה שלב אותן. המפעילים הצוות ואנשי בתכניות הפעילים נוער
המחקר. של השני בשלב להתמקד שראוי התחומים על ולהצביע בהן, הפעילים הנוער בני

 מתכנית מקרים שני ונותחו בתכניות, המשתתפים הנוער בני בקרב סקר נערך המחקר של השני בשלב
(.case study) המש״צים מתכנית מקרים ושני המד״צים
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המידע איסוף שיטות 2.4
המחקר של הראשון בשלב המידע איסוף
 בתכניות פעילים נוער בני בהשתתפות מיקוד מקבוצות מידע נאסף המחקר של הראשון בשלב כאמור,
 ואיכותני תיאורי הוא מיקוד קבוצת באמצעות המתקבל המידע התכניות. אותן של צוות ואנשי השונות

 נבחנו הללו הסוגיות מרכזיות. סוגיות של ראשוני ולאיתור לגישוש ככלי משמש אך להכללה, ניתן ולא
המחקר. של השני בשלב שנערך בסקר

:צוות אנשי עם - ושלוש נוער בני עם ־ שש מיקוד, קבוצות תשע התקיימו הכול בסך
 לאחר אך המד״צים, ובתכנית המש״צים בתכנית פעילותם טרם חדשים, נוער בני של קבוצות בשתי

א"׳(. )"שלב הקיץ בקורס שהשתתפו
מד״צים. ־ ואחת מש״צים, - אחת :ב״( )״שלב אחת שנה פעילים היו כבר אשר נוער בני של קבוצות שתי .2
מחוזיות. תלמידים מועצות נציגי עם קבוצות שתי .3
 התלמידים מועצות ושל המד״צים תכנית של המש״צים, תכנית של צוות אנשי עם קבוצות שלוש .4

תכנית(. לכל )קבוצה

 שהוכנו ותרגיל שאלות על-ידי למחצה, מובנית חופשית, שיחה של במתכונת התנהל בקבוצות הדיון
 המשתתפים. שהעלו נושאים סביב התנהל מהדיון חלק השיחה. לנושאי מנחה קו שימשו אשר מראש,

ושוכתבו. הוקלטו הדיונים כל וחצי. כשעה היה שיחה כל משך איש. 17־9 השתתפו קבוצה בכל

 הנוער בני בין הקשר להצטרפות, מוטיבציה :היו המיקוד קבוצות את הנחו אשר העיקריות הסוגיות
 נוספים מוקדים לאתר במטרה אחרים נושאים הועלו לכך, בנוסף התכנית. ותרומת המלווים למבוגרים

מקצוע. אנשי ובריאיון בסקר מעמיקה לבדיקה

תמחקי של השני בשלב תמייע איסוף
 ולמיפוי בתכניות המשתתפים הנוער בני כלל מאפייני על מידע לאיסוף אמצעי שימש הנוער בני סקר

 מש״צים 302 מד״צים, 317 נוער: בני 888 רואיינו הכול בסך התכניות. במסגרת המתקיימת הפעילות
 המחוזות, מכל נוער בני של ייצוג תוך אקראית, היתה והמש״צים המד״צים דגימת מועצות. נציגי 269-1
 הוחלט והנוער, התלמידים למועצות באשר הקיץ. במחנות המשתתפים רשימות בסיס על נערכה והיא

המחוזיות. המועצות של הנציגים כל את לכלול

 כינוס במהלך עצמי למילוי שאלון על ענו המועצות מנציגי חלק בטלפון. נערכו בסקר הראיונות מרבית
 הערכתם על הפעילות, תחומי על הרקע, על שאלות כלל השאלון בטלפון. רואיינו וחלקם מועצות, נציגי

 שביעות על הספר, בית על או הקהילה על להם־עצמם, תרומתה ואת הפעילות השפעת את הנוער בני של
.90% מעל היה התכניות בכל ההיענות אחוז לשינוי. והצעות מסופקים לא צרכים על מהפעילות, רצון

 להצטרפות מניעים להתנדבות, מוטיבציה כמו נושאים של יותר מעמיקה הבנה ורכישת בדיקה לשם
שונים מפתח אנשי רואיינו הקהילה, ועל הספר בית על המשתתפים, על הפעילות והשפעת לתכנית
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 התכנית, של שלמות יחידות הם המקרים מקרים. ניתוח בצורת והמש״צים המד״צים בתכניות הקשורים
 נוער בית או מתנ״ס היה "מקרה" המד״צים בתכנית המבט. נקודות ומכלול הפעולות מכלול את המייצגות

 היה שאי-אפשר מאחר של״ח. תכנית המפעיל ספר בית ־ המש״צים ובתכנית מסוימת, מקומית ברשות
הזה. מהסוג ניתוח לגביה בוצע לא המועצות, בתכנית "מקרה" להגדיר

 קבעו שהם קריטריונים על-פי התכניות מנהלי על־ידי מקרים שני נבחרו והמש״צים המד״צים בתכניות
 לא בראיונות, שנמסר המידע סודיות מטעמי ממנו. ללמוד ניתן ואשר ומעניין כמוצלח מקרה להערכת

 שיחות שערכנו לאחר נבחרו מקרה בכל המרואיינים כמקרים. שנבחרו המקומות שמות זה בדוח יובאו
 התכניות, של המפעילים את לראיין רצוננו את בפניהם והבענו בשטח, התכניות מנהלי עם מקדימות

 שרואיינו התפקידים בעלי מפורטים 1 בלוח מקום. בכל לתכנית הקשורים בקהילה וגורמים המשתתפים
תכנית. לפי קבוצתי( ריאיון או פנים אל )פנים הריאיון ואופן

 של ארגוניים מאפיינים התכנית, במסגרת הפעילות סוגי האלה: הנושאים נבדקו המקרים בניתוח
 תרומות הסביבה, התייחסות המשתתפים, התפקיד תפיסת משתתפים־מלווים, יחסי הללו, המקומות
לשינוי. והצעות צרכים קשיים, הספר, בית על ו/או הקהילה ועל המשתתפים על התכניות והשפעות

תפנית לפי המקרים, בחקר והמרואיינים חראיונות סמי :1 לוח
המש״צים תכנית המד״צים תכנית הריאיון סוג

הספר בבית של״ח רכזי - מתנ״סים מנהלי - פנים אל פנים ריאיון-
הספר בית מנהלי - נוער רכזי -

המד״צים תכנית על רשותי מפקח -
ספר בתי מנהלי -
ביניים בחטיבות חברתי חינוך רכזי -
בעירייה רווחה במחלקת קהילתית עובדת -
בעירייה חינוך מחלקת מנהל סגן -
הדרכה במרכז סדנה רכזת -

הכשרה שנת - מש״צים - א׳ שלב מד״צים - קבוצתי ריאיון
צעירים מש״צים ־ ב׳ שלב מד״צים - מיקוד( )קבוצת
בוגרים מש״צים ־ "קבינט" -
של״ח מורי - הכשרה שנת ־ נוער בני -
מש״צים מחנכי - מד״צים של -הורים

מד״צים של חניכים -

 שיחות של במתכונת הראיונות התנהלו המחקר, של הראשון בשלב שנערכו המיקוד לקבוצות בדומה
ושוכתבו. הוקלטו הראיונות כל מראש. שהוכנו שאלות על-ידי למחצה מובנות חופשיות,

הניתוח אסטרטגיית 2.5
 הסביבה, התייחסות הנוער, בני ופרופיל רקע במחקר: שנבדקו הנושאים לגבי המידע מוצג זה בדוח

 הנושאים בכל למלווים. המשתתפים בין יחסים מערכת ול״אחרים", בהן למשתתפים התכניות תרומות
 לתכנית, הצטרפות הנושאים לגבי השונות. השיטות באמצעות שנאסף המידע של אינטגרציה נעשתה
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 בנפרד, תכנית לכל מוצג המידע ארגוניים, והיבטים הפעילות תפקיד, תפיסת ההכשרה, תרומת תפיסת
 נחשב ההשוואה שלצורך הערבי והמגזר ירושלים אביב, תל מרכז, חיפה, צפון, :מחוז לפי תכנית ובכל

סטטיסטית. מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו אם המין, משתנה לפי גם מוצגים הממצאים כמחוז.

 שהתקבל שהמידע מכך נובעת במשותף שנותחו אלה לבין תכנית לפי בנפרד המוצגים נושאים בין הבחנה
 הפעילות כגון תכנית, כל של הייחודיות על-ידי בעיקר מאופיין הראשונה, הנושאים קבוצת לגבי

 שהתקבל המידע זאת, לעומת הייחודיות. ולמטרותיה לתוכניה בהתאם מהתכניות, אחת בכל הספציפית
 מנהיגות לפיתוח תכניות בהיותן יחד, גם התכניות שלוש את מאפיין השנייה הנושאים קבוצת לגבי

צעירה.

 בני - ״פעילים״ (1):קבוצות שלוש לפי נבדקו לתכניות ההצטרפות ונושא הנוער בני של והפרופיל הרקע
(;1998 אפריל עד )לפחות תשנ״ח הלימודים שנת מרבית במהלך בתכנית פעילים שהיו הנוער

; (1998 מרס )עד תשנ״ח הלימודים שנת במהלך פרשו אך בתכניות פעילים שהיו הנוער בני - ״נושרים״ (2)
 הלימודים בשנת בתכניות כלל פעילים היו לא אך בקיץ ההכשרה את שעברו הנוער בני - פעילים״ ״לא (3)

 קבוצות שלוש בין לתכניות להצטרפות ובמוטיבציה האישי ברקע בפרופיל, דמיון או הבדלים הנדונה.
 שמוצע מה לבין מהתכנית וציפיות אישי פרופיל בין התאמה של שונות מידות על להצביע עשויים אלו

 כל הנוער. בני מאפייני על הפרק בתוך בנפרד מוצגים אלה נתונים התכנית. במסגרת הנוער לבני בפועל
בלבד. ה״פעילים" הנוער בני לדיווח מתייחסים בדוח המוצגים הנושאים שאר

 כלפי עמדות הנוער, בני של הכללית הרווחה )תחושת הנוער בני של האישי הפרופיל ממאפייני חלק לגבי
 הנוער בני כלל על אחרים סקרים של ממצאים לרשותנו עמדו אישיים(, וערכים בצה״ל ושירות גיוס

 המחקר ממצאי בין השוואה מוצגת בדוח (.1995 וגל, אזרחי ;1997 ואחרים, )הראל בארץ הלומדים
 על נבחרים ממצאי□ בין השוואות מובאות בנוסף, האלה. הסקרים ממצאי לבין הללו בנושאים הנוכחי

ארציים. כלל נתונים לבין הנוער בני רקע

 והן המיקוד מקבוצות הן שהתקבל החומר מן הכמותני. והמידע האיכותני המידע שולבו בניתוח כאמור,
 המשתתפים רוב על-ידי שנאמר מה או החוזרים והדברים המנוגדות התשובות יוצגו המקרים מחקר

 נבחרו אשר רבים, ציטוטים כוללת הדברים הצגת המקרים. בניתוח המרואיינים או המיקוד בקבוצות
 דברי כי לציין, יש השיחה. של הכולל בהקשר התחשבות תוך הנחקר, לנושא התאמתם רמת על-פי

 כן, כמו לשוניות. טעויות תוקנו לא ולכן כלשונם, מובאים המרואיינים דברי או בקבוצות המשתתפים
מרובעים. בסוגריים המופיעות מילים בציטוטים הוספנו הבהרה לשם

 המד"צים, לתכניות שהצטרפו הנוער בני מאפייני .3
והנוער התלמידים ומועצות המש"צים

 הסקר במסגרת נבדקו לכן, השונות. בתכניות המשתתפים אפיון הוא הנוכחי המחקר של המוקדים אחד
 הנוער בני ופרופיל והתעסוקתי הלימודי הרקע והמשפחתי, האישי הסוציו-אקונומי הרקע הנוער לבני
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 עצמית, הערכה אישית, מסוגלות תפיסת נפשי, מצב ההתבגרות: לגיל במיוחד רלוונטיים בתחומים
 בזמן ופעילות אישיים ערכים בצבא, והשירות הגיוס כלפי עמדות והתעסוקתי, הלימודי לעתיד ציפיות
 נתונים וכן הנוער בני כלל על אחרים סקרים ממצאי לרשותנו עמדו מהנושאים חלק לגבי כאמור, הפנוי.

 יהיה שניתן כדי הסקר, ממצאי לצד אלה ונתונים ממצאים נציג אנו ארציים. כלל סוציו-דמוגרפיים
 זה בפרק המידע השוואתית. בפרספקטיבה אלה בתכניות המשתתפים הנוער בני מאפייני את להעמיד
שבמדגם. הנוער בני לכלל מתייחס

 בעת בתכניות פעילים היו לא כבר במדגם שהיו הנוער מבני 20%ל- 15% בין כי עולה הסקר מתוצאות
 קורס את שעברו למרות בהן, פעילים היו לא כלל וחלקם השנה במהלך מהתכניות פרשו חלקם הריאיון,

 הפרק לנושאי ביחס ביניהם ההבדלים מועצות. כנציגי נבחרו או והמש״צים( המד״צים )בתכניות הקיץ
בהמשך. מובאים

המשתתפים של ומשפחתיים דמוגרפיים מאפיינים 3.1
 המצטרפים הנוער בני האם היא בלתי-פורמלי חינוך של תכניות בהערכת המעניינות מהסוגיות אחת

 חשפו שונים מחקרים כאמור, אחרים. נוער מבני שונים מאפייני□ בעלי הם הזה מהסוג לפעילויות
 סוציו־סביבתיים, משתנים מתנדבים: לא נוער בני לבין מתנדבים נוער בני בין המבחינים מאפיינים
ועוד. ערכיות ותכונות אישיותיים משתנים

 שלישים שכשני מראה הלוח תכנית. לפי הנוער בני של דמוגרפיים מאפיינים מספר מציג 2 לוח
 מגלות שבנות כך על בספרות הדיווחים עם אחד בקנה עולה זה ממצא בנות. הן בתכניות מהמשתתפים

 סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו מבוא(. )ראה לבנים בהשוואה פרו-חברתית התנהגות יותר
 המש״צים בתכנית משיעורן גבוה (65%) המד״ציס בתכנית הבנות שיעור התכניות: בין המשתתפים במין

בהתאמה(. ,57%ו- 53%) המועצות נציגי ובקרב

 בין מובהקים הבדלי□ נמצאו הגיל במשתנה גם הריאיון. בעת 16 בני היו הנוער מבני שלישים כשני
 30% לעומת בהתאמה(, 77%ו- 83%) הריאיון בעת 16 בני היו והמש״צים המד״צים מרבית :התכניות

 רשימות על התבסס לסקר שהמדגם מהעובדה נובעים אלו ממצאים והנוער. התלמידים מועצות מחברי
 מכאן י׳. כתה סוף לקראת כלל בדרך ורואיינו 1997 בקיץ הסמינר את שעברו והמש״צים המד״צים של
 בין שווה כמעט חלוקה נמצאה המועצות נציגי בקרב .17 גיל מעל ומש״צים מד״צים נמצאו שלא גם

השונות. הגיל קבוצות

 וחיפה מרכז דרום, למחוזות :השונים המחוזות על-פני התכניות משתתפי בפריסת שונות על מצביע הלוח
 בני ייצוג בין השוואתית בבדיקה המחוזות. בשאר מאשר בהתאמה( ,16%ו- 17% ,18%) יותר גבוה ייצוג

 2העליונות החטיבות תלמידי כלל של ייצוגם לבין השונים במחוזות בתכניות המשתתפים הנוער
לדוגמה, ;בתכניות משתתפים של ייצוג-יתר קיים מחוזות שבמספר נמצא, (1997 ופיטרמן, בר )שפרינצק,

 )שפרינצק החינוך משרד נתוני על־פי העליונות החטיבות תלמידי מכלל מחוז בכל התלמידים אחוז בחישוב 2
במדגם. נפרד ייצוג קיבלו שלא משום ההתיישבותי לחינוך השייכים תלמידים הוכנסו לא (1997 ואחרים,
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 • 12% העליונות, החטיבות תלמידי מכלל 9.3% לעומת חיפה ממחוז הם התכניות משתתפי מכלל 16%
 התלמידים מכלל 9.4% לעומת דרום ממחוז ־ 18%ו- התלמידים מכלל 5.6% לעומת צפון ממחוז

 תלמידי לייצוג בהשוואה התכניות משתתפי של תת-ייצוג יש המחוזות בשאר זאת, לעומת בחטיבות.
 מכלל 12% נמצאים שבו תל־אביב מחוז הם לכך בולטות דוגמאות המחוזות. באותם העליונות החטיבות

 9% שבו הערבי והמגזר העליונות, החטיבות תלמידי מכלל 19%ל- בהשוואה בתכניות המשתתפים
מהתלמידים. 15% לעומת התכניות ממשתתפי

)באחוזיס( תכנית לפי הגועה בני של דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ

מין•
100 100 100 100 סח״כ

43 47 35 41 בנים
57 53 65 S9 בנות

גיל*
100 100 100 100 סח״כ

23 14 2 12 15-13
30 77 83 65 16
26 9 15 16 17
21 - * 7 19-18

מחוז•
100 100 100 100 סח״ב

24 19 7 16 חיפה
7 9 19 12 צפון
8 15 12 12 תל-אביב

17 9 25 17 מרכז
10 10 7 9 ירושלים
19 14 21 18 דרום
15 2 9 9 ערבי

- 9 ־ 3 דתי'׳ צפון
- 10 ־ 3 דתי* מרכז
־ 3 - 1 דתי'׳ דרום

(.p^.OS^)2 מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים הבדלים *
בלבד. המש״צים בתכנית הקיים מחוז *

 תכנית. לפי המשתתפים של המחוזית בהתפלגות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים
 שעשוי דבר במחוזות, השונות התכניות משתתפי של שונה פריסה על מעידים בלוח המוצגים ההבדלים

השונים. במחוזות שונים ופעילות שיווק ממערכי לנבוע

 הם בתכניות המשתתפים שמרבית מלמד הלוח התכניות. משתתפי של הדתי הרקע את מציג 3 לוח
 לדוגמה, תכנית. לפי בדת סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים זאת, עם יחד (.90%) יהודים
 2%ו- המד״צים בקרב 8%ל־ בהשוואה מוסלמים, הם .מהמשתתפים 12% התלמידים מועצות בתכנית

(.2%) המד״ציס בתכנית ורק אך מיוצגים הנוצרים המש״צים. בקרב
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 (42%) דומה ואחוז מסורתיים עצמם את הגדירו מהנערים 44%ש־ מראה הלוח דתיות׳/ ל״מידת באשר
 (1995) ואזרחי גל של לממצאים מאוד דומים אלו שממצאים לציין יש כלל. דתיים כלא עצמם את הגדירו
 מסורתיים - 42% :התיכוניים הספר בתי תלמידי כלל בקרב הדתיות מידת של העצמית להגדרה באשר

 התכניות. בין דתיות" "במידת סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים על מצביע 3 לוח חילונים. - 45%ו-
 14%ו- המד״ציס בתכנית 6%) האחרות בתכניות מאחוזם גבוה (22%) מאוד הדתיים או הדתיים אחוז

 הדתיות לאוכלוסיות במכוון משווקת המש״צים שתכנית הוא לכך אפשרי הסבר התלמידים(. במועצות
הנוכחי. לסקר במדגם נכללו אשר הדתיים המחוזות בשלושת המופעלים קורסים באמצעות

)באחוזים( תכנית לפי הגוער גני של דתי רקע :3 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ

דת"
100 100 100 100 סח״כ

85 96 88 90 יהודי
12 2 8 7 מוסלמי

3 1 2 2 דרוזי
- ־ 2 1 נוצרי

דתיות" מידת
100 100 100 100 סה״ב

14 22 6 14 מאוד דתי או דתי
46 33 53 44 מסורתי
40 45 41 42 כלל דתי לא

ק(.<0.05) %2 מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים הבדלים *

 לרקע התייחסות ישנה בספרות, המוזכרים מתנדבים, נוער בני המייחדים החברתיים המשתנים מבין
 של האינטלקטואלי הרקע את היתר בין הזכירו (1985) ופרמו שמידע כהן, הנוער. בני של המשפחתי

זה. בתחום לחיקוי מודל ההורים אחד והיות לזולת עזרה כלפי המשפחה עמדת ההורים,

 במשפחות חיים הנוער מבני אחוזים שמונה תכנית. לפי הנוער בני משפחות מאפייני את מציג 4 לוח
 אריה )בן 18-0 גילאי ישראל ילדי כלל בקרב לשיעור זהה שיעור התכניות, בין הבדלים ללא חד-הוריות

(.1998 וציונית,

 סיימו מההורים שכמחצית עולה 4 מלוח שסיימו. ביותר הגבוה הספר בית לפי נקבעה ההורים השכלת
 מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו מהאמהות(. 49%ו- מהאבות 48%) "באוניברסיטה לימודים

 נמוך (37%) המד״צים אבות בקרב האוניברסיטה מסיימי אחוז תכנית. לפי ההורים בהשכלת סטטיסטית
 לגבי מתקבלת דומה תמונה (.51%) המועצות נציגי ואבות (57%) המש״צים אבות בקרב האחוזים מן

האמהות. השכלת
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)באחוזים( תבנית לפי הגוער, בגי של ההורים מאפייגי ;4 לוח
מועצות מש״ציס מד״ציס סה״ב

6 10 8 8 הוריות חד־ משפחות

לימודים( סיימו שבו )המוסד ההורים השכלת
האב*

100 100 100 100 סה״כ
13 10 21 15 ח׳( כיתה )עד ביניים חטיבת או יסודי ספר בית
36 33 42 37 תיכון ספר בית
51 57 37 48 אוניברסיטה או מכללה

* האם
100 100 100 100 סה״כ

1 2 2 2 יסודי ספר בבית לימודים סיימה לא או כלל למדה לא
13 9 19 14 ח׳( כיתה )עד ביניים חטיבת או יסודי ספר בית
32 31 45 36 תיכון ספר בית
54 58 34 48 אוניברסיטה או מכללה

הורים תעסוקת
90 91 91 91 עובד משפחה ראש
72 75 67 71 עובדים ההורים שני

האב*# מקצוע
100 100 100 100 סה״כ

24 22 12 19 אקדמי יד משלח
11 13 12 12 טכני או חופשי מקצוע
20 21 15 18 מנהל
16 20 18 18 שירותים עובד מכירות, עובד סוכן, פקיד,
20 16 31 23 אחר בתחום או בבינוי בתעשייה, בחקלאות, מקצועי עובד

1 1 4 2 בלתי־מקצועי עובד
8 7 8 8 אחר*

האם*# מקצוע
100 100 100 100 סה״כ

25 24 15 21 אקדמי יד משלח
32 30 27 30 טכני או חופשי מקצוע

6 6 6 6 מנהלת
32 36 39 36 שירותים עובדת מכירות, עובדת סוכנת, פקידה,

1 1 6 3 אחר בתחום או בבינוי בעשייה, בחקלאות, מקצועית עובדת
1 1 6 2 בלתי-מקצועית עובדת
3 2 1 2 אחר*

הורים התנדבות
58 59 46 54 נוער* בתנועת חברים היו או בנעורים התנדבו
61 62 58 60 האחרונות השנים בחמ,ש התנדבו

ק(.<0.05) % מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים הבדלים *
כיום. שעובדים להורים מתייחסים הנתונים *
לסווגם. כדי מפורטים מספיק היו שלא ומשלחי-יד בלמ״ס כלולים שלא צבא אנשי כולל *
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 שמרבית לראות ניתן 4 בלוח מהם. אחד כל של היד משלח ומהו עובדים הוריהם האם נשאלו הנוער בני
 בין מובהקים הבדלים ללא עובדים, ההורים שני מהמשפחות 71%וב- (,91%) עובדים 3המשפחה ראשי

התכניות.

חד־הורית. אם־במשפחה ;דו־הורית במשפחה ־ אב 3

 המרכזית )הלשכה ״1994 משלחי־היד של האחיד ״הסיווג על-פי נעשתה ההורים מקצועות חלוקת
(.1994 לסטטיסטיקה,

 עולה בארץ היהודית האוכלוסייה בכלל משלחי-היד על לנתונים (4 )לוח המחקר ממצאי בין מהשוואה
 21%ו־ מהאבות 19%) אקדמי יד משלח בעלי הם המשתתפים הורי מבין יותר גבוהים שאחוזים

 החופשיים במקצועות גם האוכלוסייה. בכלל מהנשים 14%ו- מהגברים 13% לעומת מהאמהות(,
 11% לעומת מהאמהות, 30%ו- מהאבות 12% המשתתפים: להורי יותר גבוה ייצוג נמצא והטכניים
(.1998 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה מהנשים 21%ו־ מהגברים

 מראה הלוח ההורים. שני של במקצועות תכנית לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 עובדים (24%) התלמידים מועצות נציגי אבות ומבין (22%) המש״צים אבות מבין יותר גבוהים שאחוזים

 מקצועיים עובדים הנם המד״צים מאבות כשליש המד״צים. מאבות 12% לעומת אקדמיים, במקצועות
 האמהות בקרב בהתאמה(. ,20%ו־ 16%) המועצות ונציגי המש״צים בקרב יותר נמוכים אחוזים לעומת
 בעלות אמהות יותר יש התלמידים מועצות ונציגי המש״צים אמהות בקרב דומה. מגמה נמצאה

(.15%) המד״צים בקרב האמהות משיעור בהתאמה(, ,25%ו־ 24%) אקדמיים משלחי-יד

 הוא וחברתיות קהילתיות בתכניות הפעילים או המתנדבים הנוער בני ממאפייני שאחד עולה הספרות מן
 נבחן זאת, לאור (.1985 ופרמו, שמידע )כהן, לחיקוי מודל המשמשת הוריהם, של התנדבותית פעילות
 נוער בתנועת פעילים היו או התנדבו ההורים מכלל כמחצית כי ונראה המחקר, במסגרת הנושא

 המועצות ונציגי המש״צים מהורי 59% :התכניות בין מובהקים הבדלים יש זאת, עם יחד בנעוריהם.
 מההורים שליש שכשני הלוח מן עולה עוד המד״צים. הורי ממחצית פחות לעומת בנעוריהם, התנדבו
התכניות. בין הבדלים ללא האחרונות, שנים בחמש התנדבו

המשתתפים של לימודי רקע 3.2
 משתתפי את לאפיין מעניין התיכון, הספר בית לתלמידי מיועדות הנדונות המנהיגות שתכניות מאחר

 לבין בלימודים הישגים בין ישר יחס עולה הספרות מן בלימודים. ומצבם הרקע מבחינת גם התכניות
 להתנדב נוטים פחות מאוד גבוהים הישגים בעלי שתלמידים מסתבר זאת, עם לקהילה. לתרום הנכונות

(.1985 ופרמו, שמידע )כהן,

 אינם 17־15 בני בארץ הנוער בני מכלל 11.1% ואילו לומדים, לאחד פרט המשתתפים שכל לציין, יש
(.1998 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה לומדים
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 מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו (.70%) י׳ בכיתה לומדים המשתתפים שמרבית עולה 5 מלוח
המשתתפים. גיל לגבי הממצאים עם אחד בקנה העולים התכניות, בין בכיתה סטטיסטית

)באחוזיס( תכנית לפי כתלמידים, העצמית ותפיסתס המשתתפיס של מלימודי תרקע :5 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ

כיתה•
100 100 100 100 סח״כ

25 14 2 13 ז׳־ט׳
27 84 95 70 >->
48 2 3 17 י״א-י״ב

הספר* בית סוג
100 100 100 100 סה״כ

18 14 3 11 ביניים חטיבת
67 69 78 72 מקיף או עיוני תיכון ספר בית
10 11 16 12 מקצועי* תיכון ספר בית

5 6 3 5 אחר**

כתלמיד• עצמית הערכה
33 29 19 27 מצטיין תלמיד
37 45 37 40 טוב תלמיד
29 25 42 32 רגיל תלמיד

79 81 74 78 מאוד( נהנה + )נהנה הספר לבית לבוא נהנה

83 88 76 83 אישית"• "מחויבות בתכנית היוס/בעבר פעיל

54 41 27 40 האחרונה•*** בשנה הספר בית את לייצג נבחר
(.p<0.05 j %2 מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים הבדלים

 טכנולוגי/תעשייתי, תיכון ספר בבית לומדים שהם שענו נוער בני גם כולל מקצועי" תיכון ספר "בית *
 בפיקוח טכנולוגיס/תעשייתיים ספר בתי בין האבחנה נעשתה בתשובותיהם אם ברור היה שלא משום
והרווחה. העבודה משרד שבפיקוח לאלה החינוך משרד

M צבאית. ופנימייה אולפנה תיכונית, ישיבה אקסטרני, תיכון ספר בית :כולל ״אחר״
 חידונים ספורט, תחרויות ספורט, נבחרות לפולין, משלחת כגון: במסגרות, הספר בית את לייצג נבחרו ***

המועצות(. תכנית נציגי כולל )לא תלמידים ומועצות ועירוניים, ממלכתיים וטקסים

 לומדים יותר קטנים אחוזים (,72%) מקיף או עיוני תיכון ספר בבית לומדים התכניות משתתפי מרבית
 מבחינה מובהקים הבדלי□ שישנם מלמד הלוח (.120/0) מקצועי תיכון ספר ובבית (11%) ביניים בחטיבת

 תלמידי של יותר גבוה אחוז יש והמועצות המש״צים בתכניות תכנית. לפי הספר בית בסוג סטטיסטית
 16% - המד״צים בתכנית (.3%) המד״צים בתכנית מאשר בהתאמה( ,18%ו־ 14%) ביניים חטיבות

 ונציגי 110/0 ־ )מש״צים האחרות מהתכניות יותר גבוה אחוז מקצועי, ספר בבית לומדים מהמשתתפים
(.10% ־ המועצות

 טובים", כ״תלמידיס ־ 40% מצטיינים״, כ״תלמידים עצמם את מעריכים המשתתפים מן רבע מעל
 התכניות. בין זה בנושא סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים רגילים". כ״תלמידים - וכשליש
 בהשוואה (,42%) רגילים״ כ״תלמידים עצמם את מעריכים המד״ציס מבין יותר גבוהים אחוזים
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 ובמיוחד (29%) המש״צים מבין יותר גבוהים אחוזים זאת, לעומת (.29%) ולנציגים (25%) למש״צים
המד״צים. מן 19%ל־ בהשוואה מצטיינים", כ״תלמידים עצמם את מעריכים (33%) הנציגים מבין

 לבית לבוא נהנים שהם דיווחו אחוזים כשמונים הספר. לבית לבוא נהנים הם האס נשאלו המשתתפים
 אלה ממצאים נהנים(. לא כלל 5%ו- נהנים כך כל לא 17%) נהנים 51%ו- מאוד נהנים 27% הספר:

 הנוער בני לכלל בהשוואה הספר, בית כלפי יותר חיובית גישה יש התכניות שלמשתתפי כך על מצביעים
4(.1997 ואחרים, )הראל בארץ התלמידים

 37%כ־ ספרם, בית את מאוד אוהבים שהם דיווחו מהתלמידים 16%ש־ נמצא (1997) ואחרים הראל של במחקר 4
 בית את אוהבים לא מאוד 18%ו- ספרם בית את אוהבים כך כל לא 29%כ- "במקצת", ספרם בית את אוהבים
ספרם.

 חלק□ בתכנית. פעילות□ באמצעות לקהילת□ תורמים בתכניות המשתתפים בהמשך, שיוצג כפי
 נמצאו אישית". "מחויבות תכנית ביניהן לקהילה, תרומה שמטרתן אחרות בתכניות בנוסף משתתפים

 "מחויבות בתכנית ההשתתפות בהיקף התכניות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים אמנם
 אותה המפעילים הספר בתי תלמידי ואילו הספר, בתי בכל מופעלת לא זו שתכנית מאחר אך אישית",
בלבד. מקריים התכניות בין אלה שהבדלי□ נראה להשתתף, מחויבים

 ענו 40%ו- שונות, במסגרות הספר בית את לייצג האחרונה בשנה נבחרו הא□ המשתתפים נשאלו בנוסף,
 המועצות נציגי ממחצית יותר התכניות. בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו בחיוב. כך על
 (.27%) המד״צים מבין יותר נמוך אחוז לעומת הספר בית את לייצג שנבחרו דיווחו מהמש״צים 40%וכ־

 השיעורים לבין הספר בתי בתוך מופעלות והמועצות המש״צים שתכניות העובדה בין קשר שיש ייתכן
 שבני נראה האחרונה. בשנה הספר בית את לייצג שנבחרו שדיווחו אלו בתכניות משתתפים של הגבוהים

 בית לייצוג מתאימות ומיומנויות יכולות וכבעלי כפעילים הספר בית בתוך כבר מוכרים הללו הנוער
אלו. לתפקידים נבחרים מהם יותר גבוה שיעור ואי-לכך הספר,

המשתתפים של בשכר עבודה מאפייני 3.3
 מהמשתתפים 30%ושכ- חופשות, בזמן רק עובדים בתכניות מהמשתתפים 39%ש- ללמוד ניתן 6 מלוח

 ממצאים לגבי סטטיסטית מובהקים הבדלים נמצאו לא הלימודים. בזמן והן החופשות בזמן הן עובדים
התכניות. בין אלה

 לפני האחרון בשבוע בממוצע שעות 14כ- עבדו הלימודים( בזמן והן בחופשות הן )שעובדי□ הנוער בני
 המד״צים שמרבית עולה מהלוח סטטיסטית. מבחינה מובהקים התכניות בין וההבדלים הריאיון

 שעות 10כ- עבדו ובממוצע בשבוע, שעות 18 עד עובדים בהתאמה( ,87%ו- 85%) העובדים והמש״צים
 - ובממוצע ויותר, בשבוע שעות 19 עבדו (45%) מחצית□ שכמעט העובדים המועצות נציגי לעומת בשבוע,

 המועצות נציגי בקרב מהראיונות שחלק מכך נובע אלו להבדלים אפשרי הסבר שבועיות. שעות 20כ-
לעבודה. הנוער מבני חלק אצל המוקדש זמן הגדול, החופש בתקופת נערכו
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)באחוזים( תכנית לפי בשכר עבודת של בתחום המשתתפים מאפייני :6 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סת״כ

33 30 25 29 וחופשות לימודים בזמן עובד
39 38 40 39 חופשות בזמן רק עובד

שעבר" בשבוע שעבד שעות מספר
100 100 100 100 סת״כ

11 31 24 21 1־3
15 28 29 23 4-6
29 28 32 30 7-18
45 13 15 26 19+

21 9 11 14 שעבר״# בשבוע שעבדו שעות ממוצע

תעבודת" במקום שעושת תעבודת סוג
100 100 100 100 סה״כ

15 26 26 23 שמרטפות
18 27 19 21 שירות* עבודות
12 10 13 12 מלצרות
20 14 9 14 משרדיות** עבודות
14 12 20 15 הדרכה
12 7 6 8 מכירה

מתקנים ומפעיל מסגרות חקלאות, גינון,
6 3 5 5 בבריכה או פארק בלונה
3 1 2 2 פרטיים שיעורים מתן

(.p<0.05) / מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים הבדלים ״
מספריםב מובאים הנתונים #
עוזר מנקה, פועל, מלאכה, לאיש עוזר ייצור, בפס עבודה מלאי, ספירת משלוחים, אריזה, אפסנאות, כולל: *

כלים ושוטף טבח
קופאי טלמרקטינג, ספרנות, טלפנות, מזכירות, כולל: **

 בשמרטפות עבודה היא ביותר השכיחה התשובה מבצעים. שהם העבודה סוג על נשאלו המשתתפים
 הדרכה הן המשתתפים מבין 10% מעל עסקו בהן אחרות עבודות שירות. עבודות - דומה ובשיעור (23%)
 בגינון, (,8%) במכירה עבדו יותר נמוכים אחוזים (.12%) ומלצרות (14%) משרדיות עבודות (,15%)

(.2%) פרטיים שיעורים ובמתן (5%) מתקנים והפעלת מסגור חקלאות,

 יותר גבוה שאחוז מראה הלוח התכניות. בין העבודה בסוג סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 בקרב 26%ו- המד״צים בקרב 26%) הנציגים אחוז מאשר בשמרטפות עבדו והמש״צים המד״צים מבין

 נמוכים אחוזים לעומת בהדרכה, עבדו מהמד״צים חמישית בקרב,הנציגים(. 15% לעומת המש״צים,
 עם אחד בקנה עולה זה ממצא בהתאמה(. ,14%ו־ 12%) והנציגים המש״צים בקרב בכך שעסקו יותר

 ההדרכה שתעודת שציינו המד״צים, של בחייהם אחרים לתחומים ההכשרה תרומת על הממצאים
 עוסקים (27%) מהמש״צים כרבע (.5 פרק )ראה אחרות במסגרות גם זה בתחום לעסוק להם מאפשרת
בהתאמה(. ,18%ו- 19%) והנציגים המד״צים בקרב יותר נמוכים אחוזים לעומת שירות, בעבודות

 המד״צים לאחוז ביחס גבוה זה ואחוז מהנציגים חמישית עוסקים משרדיות שבעבודות גם מראה הלוח
 יותר גבוהים אחוזים עוסקים שבו נוסף תחום בהתאמה(. ,14%ו- 9%) זה בתחום שעובדים והמש״צים
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 גם זה הבדל כי נראה מהמש״צים(. 7%ו- מהמד״צים 6% לעומת מהנציגים 12%) מכירה הוא נציגים של
 הנוער בני החופשה, שבזמן ייתכן הגדול. בחופש התראיינו המועצות מנציגי גדול חלק שכאמור מכך נובע

הלימודים. בתקופת מאשר משרדית( ועבודה )מכירות אלה מסוגים לעבודות יותר פנויים

 הפנו* בזמן ופעילות ערכי□ עמדות, לעתיד, ציפיות כללית, הרגשה 3.4
 בני של הציפיות רמת ורגשית. נפשית לבריאות מדדים מהווים עצמית ומסוגלות הערכה רווחה, תחושת

 הנפשית הבריאות במצב אחרת, או זו במידה תלויה, והתעסוקתי הלימודי בתחום העתיד לגבי הנוער
בפרט. עצמית, ובהערכה המסוגלות ובתפיסת הכללית,

 של הקרוב בעתיד הפרק על העומדים המרכזיים הנושאים אחד הוא לצה״ל הגיוס הלימודי, התחום לצד
 ומהערכת העצמית מההערכה הן אף מושפעות הצבאי השירות לגבי הציפיות .18 לגיל מתחת נוער בני

האישית. המסוגלות

 מעניקים שהם החשיבות ומידת בחייהם להם חשוב מה כלומר בכלל, הנוער בני של האישיים הערכים
 חומרניות, לזולת, עזרה כגון: שונים, לתחומים נותנים שהם העדיפות סדר על מצביעים שונים, לערכים

 רבות להחלטות בסיס להוות עשויים האישיים הערכים על־כן, יתר אישית. והתבססות התקדמות
והלימודית. המשפחתית החברתית, בזירה ולהתנהגותם הנוער בני של בחייהם

 סיבות משתי ההתבגרות בגיל ונערות נערים של בחייהם חשוב רכיב להיות עשויות הפנוי בזמן פעילויות
 בני עם והיכרויות קשרים ליצור הנוער לבני מאפשרת כאלו בפעילויות השתתפות ראשית, :עיקריות

הפעילויות. של העיסוק בתחומי חיים כישורי ושל מיומנויות של רכישה מאפשרות הן שנית, ;גילם

 שמטרת להדגיש, חשוב האישי. האפיון את להשלים במטרה המחקר במסגרת נבדקו האלה הנושאים כל
 הללו, בתחומים המשתתפים של הנוכחי לפרופיל המנהיגות תכניות של תרומתן את לאמוד אינה המחקר
 ומושפעים בתכניות, תפקודם ועל להצטרפות הסיבות על משפיעים הללו הנושאים כל ספק, שללא למרות
 לדוגמה, לכך. רבות עדויות המיקוד קבוצות במסגרת קיבלנו בהמשך, בהרחבה שיובא כפי ואכן, מהם.

 להעמיק או לרכוש כהזדמנות בתכניות, השתתפות בין קשר רואים המלווים והן הנוער בני הן כי התברר
(.10 פרק )ראה הצבאי בשירות אלו ערכים של מימושם לבין חברתית, ומחויבות התנדבות ערכי

 בני של להתנדבות בסיס המהווים מוקדמים" "תנאים יש בקהילה למעורבות כי בספרות נטען בנוסף,
 גבוה, עצמי דימוי כגון: ונפשיים, אישיותיים במשאבים בעיקר מדובר לתרום. ביכולתם ולאמונה הנוער

 משאבים (.O’Neill et al,. ו988) גבוהה יכולת והערכת גבוהה עצמית הערכה ושליטה, עצמאות תחושת
 בין הקשר על מצביעה והספרות (,Rappaport, 1984) הפרט ברמת ל״העצמה״ פנימי מקור מהווים אלה

 Friedmann, ;1996 )סדן, בקהילה והתנדבותו מעורבותו לבין הפרט של אישית העצמה תחושת
1987 (;2)1990 ,Zimmerman.) ,המשתתפים הנוער בני האם לבחון מיועדת האלה הנושאים בדיקת על-כן 

 בפרספקטיבה מוצגים מהנושאים חלק כך, לשם בארץ. הנוער בני מכלל אחרת מאופיינים בתכניות
(.1995 וגל, אזרחי ; 1997 ואחרים, )הראל אחרים מחקרים לממצאי השוואתית
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מסוגלות ותפיסת עצמית הערכה כללית, הרגשה
 האונים; חוסר מידת ב. האושר; מידת א. מדדים: שלושה באמצעות נבדקה הכללית הרווחה תחושת

 מ״הסקר נלקחו האלה המדדים שלושת את הבודקות השאלות עצמי. ביטחון חוסר של התחושה מידת ג.
 החינוך במערכת י״א עד ו׳ כיתות תלמידי בקרב והיפגעות סיכון התנהגויות על הראשון הלאומי

 מייצגים ונתוניו (,1997) ועמיתיו הראל על־ידי 1994 בשנת נערך הסקר דתית״. והממלכתית הממלכתית
 בין השוואה אפשר הסקר בשאלות השימוש (.HBSC סקר )להלן בארץ היהודיים התלמידים כלל את

הסקרים. נתוני

 עצמית הערכה :זו תחושה על להשפיע שעשויים נושאים שני בדקנו הכללית הרווחה לתחושת בנוסף
 הערכה לבחינת סטנדרטים מדדים באמצעות בסקר נבדקו אלה נושאים שני העצמית. המסוגלות ותפיסת
(.Bandura, 1977) עצמית ומסוגלות (Rosenberg, 1965) עצמית

 אונים חוסר מרגישים 16% מאוד, מאושרים מרגישים הנוער בני מכלל שכרבע עולה הממצאים מן
 הבדלים ללא עצמי, ביטחון כחסרי עצמם את תופסים 15%ו- תמיד או קרובות לעתים לפעמים,

התכניות. בין מובהקים

 בני לגבי HBSC סקר ממצאי לבין הנוכחי המחקר ממצאי בין האלה המדדים של השוואה מוצגת 7 בלוח
 המשתתפים הנוער בני של יותר גבוהים אחוזים הכול בסך כי נראה י׳-י״א. כיתות תלמידי יהודים נוער

 ושיש אונים חסרי מרגישים אינם שהם מאוד, מאושרים שהם דיווחו הבנות( והן הבנים )הן בתכניות
 במיוחד בולטים (.1997 ואחרים, )הראל HBSC בסקר שדווחו לאחוזים בהשוואה עצמי ביטחון להם

 וחוסר (25%) אונים חוסר שמרגישים HBSC בסקר הבנים אחוזי האחרונים: המדדים בשני ההבדלים
 גם בהתאמה(. ,8%ו־ 8%) הנוכחי במחקר שדווחו האחוזים מן שלושה פי גבוהים (23%) עצמי בטחון

 חוסר מרגישות הנוכחי בסקר 19% לעומת HBSC בסקר 32% יחסית: גדולים הבנות בקרב ההבדלים
עצמי. ביטחון חוסר מרגישות (20% לעומת HBSC בסקר 35%ו- אונים

 בגרסה (Bandura (1977 שפיתח סטנדרטי כלי על-ידי נבדקה (self-efficacy) אישית מסוגלות תפיסת
 Rosenberg שפיתח מדד באמצעות נבדקה (self-esteem) העצמית ההערכה פריטים. תשעה בת מקוצרת

5ושליליים. חיוביים להיגדים המחולקים משפטים מעשרה מורכב אשר (,1965)

 =־4 ;מסכים =3 ;מסכי□ לא =2;מסכים לא כלל=1 :קטגוריות ארבע של סולם על היו התשובות הכלים בשני 5
מאוד. מסכים
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 מיו לפי כללית, להרגשה מדדים לגבי HBSC סקר לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :7 לוח
)באחוזים(

 HBSC הסקר ממצאי
י׳-י״א( בכיתות יהודים נוער )בני

 הנוכחי המחקר ממצאי
 יהודים י׳-י״א, בכיתות נוער )בני

בלבד(
בנות בנים בנות בנים כללית להרגשה מדד

20 22 24 27 מאוד מאושר מרגיש
32 25 19 8 אונים* חוסר מרגיש
35 21 20 8 עצמי** ביטחון חוסר מרגיש

 (.p<0.05)%2 מבחן על־פי הנוכחי, במחקר מין לפי מובהקים ההבדלים *
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי המחקרים, בשני מין לפי מובהקים ההבדלים **

 ציוני הם אלה מדדים תכנית. לפי עצמית והערכה מסוגלות תפיסת של מסכמים מדדים מוצגים 8 בלוח
 וההערכה המסוגלות תפיסת (,4) ביותר הגבוה לערך מתקרב שהציון וככל ערכים, ארבעה של ממוצע

 למדי גבוהות העצמית ההערכה והן העצמית המסוגלות תפיסת שהן עולה מהלוח יותר. חיוביות העצמית
 נציגי בקרב (.4) ביותר הגבוה לציון מתקרב הממוצע שהציון ואף התכניות, בכל הנוער בני בקרב

 כן, כמו האחרות. בתכניות שנמצאו הממוצעים מן המדדים בשני יותר גבוהים ממוצעים נמצאו המועצות
המד״צים. של מזו יותר גבוהה מסוגלות תפיסת קיימת המש״צים בקרב

תקן( וסטיית ממוצע )ציון תכנית לפי עצמית והערכה מסוגלות תפיסת :8 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ תחום

3.44 3.33 3.28 3.35 מסוגלות* תפיסת מסכם מדד
.33 .31 .37 .34 תקן סטיית

3.52 3.42 3.42 3.45 עצמית* הערכה מסכם מדד
.31 .37 .33 .34 תקן סטיית

(.p<0.05) ANOVA שונות מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים הבדלים *
 עצמית מסוגלות/הערכה תפיסת = 4 ביותר, הנמוכות עצמית מסוגלות/הערכה תפיסת = 1 ממוצע ציון

ביותר. הגבוהות

לעתיד ציפיות
 מהתפתחות חלק הוא נוער בני בקרב לעתיד אוריינטציות של העיצוב שתהליך כך על מצביעה הספרות

 מטרות לעצמם ולהציב העתיד את לתכנן מתחילים הנוער בני חייהם, של זו בתקופה האישית. הזהות
 בחברה השתלבותם לקראת ולהכנתם הלימודים להמשך בנוגע להכריע עשויים והם לחייהם, ותכניות

 ולעתים אידיאליים מושגים נוער לבני יש הזה התהליך שבתחילת מלמדים רבים מחקרים כמבוגרים.
(.1988 מוס, ;Seginer & Halabi, 1991) בעתיד להגיע שואפים שהם התפקידים של בלתי־מציאותיים

 מידת נבחנה בנוסף, ותעסוקתיים. לימודיים הישגים לגבי ציפיותיהם על הנוער בני נשאלו זה במחקר
 רוצים הם שבו במקצוע ולעסוק להגיע שואפים הם שאליה השכלה רמת את להשיג ביכולתם הביטחון

 מתפיסת רבה במידה מושפעים שיתממשו הביטחון ומידת שהציפיות להניח, ניתן בעתיד. לעסוק
שלהם. העצמית היכולת הערכת ומן המסוגלות
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 הנוער בני שרוב מראה הלוח תכנית. לפי להגיע, רוצים הנוער בני שאליה ההשכלה רמת את מציג 9 לוח
 גבוה אחוז :תכנית לפי מובהקים הבדלים ישנם אקדמית. או על-תיכונית השכלה לרכוש רוצים (85%)

 המש״צים בקרב יותר נמוכים לאחוזים בהשוואה (21%) בגרות בתעודת מסתפקים המדצ״ים מן יותר
 רצון הביעו והנציגים המש״צים מבין למדי גבוהים אחוזים מהתכניות(. אחת בכל 9%) המועצות ונציגים
 בקרב בלבד בודדים אחוזים המד״צים. מן 75% לעומת בהתאמה(, ,90%ו- 89%) גבוהה השכלה לרכוש

מקצועית. תעודה עם לימוד שנות 12 לסיים רוצים התכניות משלוש הנוער בני

)כאחמיס(* תכנית לפי שישעי, המשכלת לרמת הנוער בני ציפיות :9 לוה
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ ההשכלה רמת

100 100 100 100 סה״כ
- - 1 0.2 לימוד שנות 12 סיום
1 2 3 2 מקצועית תעודה עם לימוד שנות 12 סיום
9 9 21 13 מלאה או חלקית בגרות תעודת עם לימוד שנות 12 סיום

90 89 75 85 אקדמיים או על־תיכוניים לימודים
(.p<0.05) x2 מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *

 הם שאליה ההשכלה רמת את שישיגו מאוד רבה במידה בטוחים מרגישים הנוער בני ממחצית יותר
 במידת תכנית לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו רבה. במידה בטוחים 44%ו- שואפים,
 בטוחים המועצות מנציגי שלישים שני :ההשכלה רמת לגבי שאיפתם למימוש חשים הנוער שבני הביטחון

 עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים והמש״צים. המד״צים כמחצית לעומת מאוד רבה במידה בכך
 ממוצע ציוני נמצאו המועצות נציגי בקרב כאמור, עצמית. והערכה עצמית מסוגלות תפיסת על הממצאים

ולמש״צים. למד״צים בהשוואה הללו הממדים בשני יותר גבוהים

 שבו המקצוע מהו לציין הנערים התבקשו שבה שאלה באמצעות נבדקו תעסוקתיים להישגים הציפיות
 של משלחי-היד של האחיד "הסיווג על־פי קטגוריות לחמש חולקו שצוינו המקצועות בעתיד. לעסוק ירצו

 של נוספת ולקטגוריה (1994 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה לסטטיסטיקה״ המרכזית הלשכה
 בעתיד. לעסוק רוצים הם מקצוע באיזה יודעים שאינם דיווחו (37%) הנוער בני מכלל שליש מעל ״אחר״.

 שאכן הנוער מבני 63% )מתוך תכנית לפי לעסוק רוצים הנוער בני שבהם המקצועות מוצגים 10 בלוח
 וכרבע אקדמי יד במשלח לעסוק רוצים היו (59%) מחציתם שמעל עולה מהלוח המקצוע(. את פירטו
 שעלו משלחי-היד תכנית. לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ללא חופשי, במקצוע - (26%) מהם

ופסיכולוגיה. משפטים רפואה, הם גבוהה בשכיחות

 מקצועיים עובדים שירות, אספקת או פקידות כגון אחר, מסוג מקצועות ציינו בלבד בודדים אחוזים
 התעסוקתי, לעתידם באשר הנוער בני בקרב מאוד גבוהות ציפיות על מצביעים אלה ממצאים ומנהלים.

בנושא. בספרות למדווח בדומה
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)באחוזיס(* מין ולפי תכנית לפי תעסוקתיים, הישגיס לגבי הגוער בגי ציפיות :10 לוח
מיו תכנית

סה״כ בנותהיד משלח בנים מועצות מש״צים מד״צים
100 100 100 100 100 100 סה״כ

65 51 58 58 61 59 אקדמי יד משלח
25 28 27 27 25 26 וטכניים חופשיים מקצועות

3 5 7 4 2 4 מנהלים
2 3 1 3 3 3 ושירותים מכירות פקידות/סוכנות,
2 7 3 2 7 4 מקצועיים עובדים
3 6 4 6 2 4 אחר

(.p<0.05) %2 מבחן על׳פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *

 במקצוע לעסוק רצונן את הביעו (65%) הבנות מבין יותר גבוה אחוז כי מלמדת מין לפי ההתפלגות
 רצון הביעו הבנים מבין יותר גבוה אחוז זאת, לעומת (.10 )לוח (51%) מהבנים כמחצית לעומת אקדמי
בהתאמה(. ,2%ו- 7%) הבנות אחוז לעומת מקצועיים כעובדים לעבוד

 בטוחים הנוער מבני כשליש :ביותר אופטימית שציינו במקצוע שיעסקו הסיכויים את הנוער בני הערכת
 בטוחים מרגישים ממחציתם ויותר בעתידם להם הרצוי למקצוע להגיע מסוגלים שהם מאוד רבה במידה

 גם הרצויה, ההשכלה רמת את שישיגו הביטחון למידת ביחס שנמצאו להבדלים בדומה רבה. במידה בכך
 בטוחים מרגישים (43%) המועצות נציגי מבין מובהק באופן יותר גבוה אחוז בעתיד, למקצועם ביחס
 את תואמים אלה ממצאים כאמור המד״צים. מבין 37%ול־ מהמש״צים לרבע בהשוואה מאוד

המועצות. נציגי בקרב עצמית והערכה עצמית מסוגלות תפיסת על הממצאים

בצבא והשירות הגיוס כלפי עמדות
 במסגרת לצה״ל. גיוסם הוא נוער בני של הקרוב בעתיד הפרק על העומדים המרכזיים הנושאים אחד

 מספר באמצעות נעשתה הבדיקה בצבא. והשירות הגיוס כלפי המשתתפים עמדות את בדקנו הסקר
בקבע. לשרת ורצון לקצונה להגיע רצון קרבי, לתפקיד להגיע רצון להתגייס, רצון :מדדים

 הספר בבתי התלמידים כלל לגבי הממצאים לבין הנוכחי המחקר ממצאי בין השוואה לאפשר כדי
 וגל, )אזרחי חברתיים למחקרים כרמל מכון על-ידי שנערך מסקר השאלות נלקחו בארץ, התיכוניים

 נערך זה שסקר בחשבון להביא יש הסקרים שני ממצאי בין ההשוואה משמעות של הבנה לצורך (.1995
כרמל(. מכון סקר )להלן שנים חמש לפני

 מכלל מאוד גבוהים שאחוזים מראה הלוח מין. לפי תכנית ובכל תכנית, לפי הממצאים מוצגים 11 בלוח
 להתגייס רוצים או מאוד רוצים שהם דיווחו (,97%) הבנות מבין והן (93%) הבנים מבין הן המשתתפים,

 "אילו :השאלה באמצעות נבדקה לצבא להתגייס המוטיבציה הזמן. בבוא לאומי( לשירות )או לצה״ל
 רצון מבטאים הזו השאלה ממצאי גם נוהג?" היית כיצד בלבד התנדבותי הנו בצה״ל שהשירות הוחלט

 אחוז כן, כמו מלא. לשירות מתנדבים היו (,60%) כאחד ובנות בנים הנוער, בני רוב לצבא. להתגייס רב
והבנות(. הבנים בקרב 5%) ביותר קטן לצבא כלל מתנדבים היו שלא הנוער בני
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 וכשני הבנים מבין רבעי□ שלושה קרבי: בתפקיד לשרת מאוד גבוהה■ מוטיבציה על גם מצביע הלוח
 והן הבנים בקרב הן המש״צים, בקרב קרבי. בתפקיד לשרת מאוד רוצים או רוצים הבנות מבין שלישים

 בתפקיד לשרת מאוד רוצים או רוצים שהם דיווחו אשר ביותר הגבוהים האחוזים התקבלו הבנות, בקרב
והנציגים. המד״צים בקרב שדווחו לאחוזים בהשוואה קרבי

)באחוזים( מין ולפי תבנית לפי בצבא, והשירות הגיוס כלפי עמדות :11 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה׳״כ

בנות בניס בנות בנים בנות בנים בנות בנים
90 94 89 98 94 86 91 93 לצה״ל להתגייס מאוד/רוצה רוצה

7 — 9 — 3 — 6 — לאומי* לשירות להתגייס רוצה
70 -- 77 ־- 60 -- 71 — לאומי** בשירות שנתיים לשרת רוצה

שהשירות הוחלט אילו נוהג היית כיצד
התנדבותי הנו בצה״ל

100 100 100 100 100 100 100 100 הכול סך
— 57 -- 58 — 56 — 57 שנים לשלוש מתנדב

58 28 65 30 58 22 60 27 לשנתיים מתנדב
34 9 32 10 38 16 35 11 לשנה מתנדב

8 6 3 2 4 6 5 5 כלל מתנדב לא
65 75 71 80 56 72 63 76 בתפקיד לשרת מאוד רוצה או רוצה

קרבי***
76 81 74 81 70 75 73 79 לקצונה להגיע רצון
23 40 .24 32 24 31 24 34 בקבע לשרת רצון

בסקר הבנות מכלל אחוז "
 הלאומי. לשירות להתגייס שרוצות אלה מבין אחוז “

ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים ***

 מוטיבציה מגלים הממצאים לקצונה. להגיע הרצון הנו משמעותי צבאי שירות של המאפיינים אחד
 להם תינתן אם■ לקצונה, להגיע רוצים היו מהמשתתפים 70% מעל זה. בנושא גם הנוער בני בקרב גבוהה

 תהיה אם בקבע, לשרת רוצים היו מהבנות וכרבע מהבנים שכשליש עולה מהלוח בנוסף,. לכך. האפשרות
לכך. האפשרות להם

 (.1995) וגל אזרחי של הסקר ממצאי לבין הנוכחי המחקר של הממצאים בין השוואה מוצגת 12 בלוח
 של הן יותר, גבוהים אחוזים התקבלו בקבע, לשרת הרצון למעט המדדים, שבכל עולה זו מהשוואה

 אשר והנוער, התלמידים ומועצות המש״צים המד״צים, תכניות משתתפי בקרב הבנות, של והן הבנים
 שדווחו האחוזים לעומת לקצונה, ולהגיע קרבי בתפקיד לשרת להתגייס, יותר גבוהה מוטיבציה מגלים
האמור. בסקר

 ארוכה לתקופה לצבא עצמם את לקשור נכונות הביעו התלמידים מן יותר נמוכים אחוזים זאת, לעומת
 אזרחי על־ידי שנחקרו׳ לתלמידים בהשוואה מהבנות( 24%ו- מהבנים 34%) קבע בשירות מהנדרש יותר

(.38%- בנות ,53% - )בנים (1995) וגל
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מין לפי בצבא, השירות ולגבי לאומי לשירות
או לצבא למתגייס הרצון לגבי כרמל מכון סקר לממצאי הנוכחי המחקר ממצאי בין השוואה :12 לוח

(1995) כרמל מכון הנוכחי המחקר
בנות בנים בנות בנים
78 86 91 93 להתגייס רוצה או מאוד רוצה

בצה״ל שהשירות הוחלט אילו נוהג היית כיצד
התנדבותי הנו

100 100 100 100 הכול סך
- 34 - 57 שנים לשלוש מתנדב

36 28 60 27 לשנתיים מתנדב
46 26 35 11 לשנה מתנדב
18 12 5 4 כלל מתנדב לא

70 65 73 79 לקצונה להגיע רצון

38 53 24 34 בקבע לשרת רצון

52 68 קרבי* בתפקיד לשרת מאוד רוצה/רוצה
יחד. המינים לשני *

אישיים ערכים
 בחייהם. לה□ חשוב מה קרי: הנוער, בני של האישיים הערכי□ הוא הסקר באמצעות שנבדק נוסף נושא

 בעבורם. מהם אחד כל של ערכו ואת החשיבות מידת את נושאים 22 לגבי לציין התבקשו הנוער בני
 רוב נלקחו בארץ, התיכוניים הספר בבתי התלמידים לכלל הנוכחי המחקר תלמידי בין השוואה לצורך
 נושאי□ שישה נוספו הנוכחי בסקר (.1995 וגל, )אזרחי כרמל מכון מסקר נושאים( 16) זו שאלה נושאי

 למען לפעול האזרח, זכויות למען לפעול לקהילה, לתרום :והם המנהיגות תכניות למהות הקשורים
 בבעלי ניסויים נגד ולפעול הטבע ערכי על שמירה למען לפעול הסביבה, שימור למען לפעול זכויות, שוויון
חיים.

 על-ידי שונה חשיבות מיוחסת אלה לקבוצות והאם שונות ערכים קבוצות לאתר ניתן האם לבדוק רצינו
 החלטנו (.factor analysis) גורמים ניתוח ביצענו כך לשם המינים. ומשני השונות מהתכנית הנוער בני

 שיבש וכך גורם, בכל כמעט הופיע שהוא מאחר מעניין" במקצוע "לעסוק הערך את זה מניתוח להוציא
:ערכי□ קבוצות שבע עולות מהניתוח הניתוח. תוצאות את

 לשמור הסביבה, שימור ולמען זכויות שוויון למען האזרח, זכויות למען )לפעול אידאולוגיה להגשים .1
חיים( בבעלי ניסויים נגד לפעול לקהילה, לתרום הטבע, ערכי על

 להתקדם בחו״ל, לבלות קבועה, משרה לקבל כסף, )להרוויח חברתית-כלכלית מבחינה להתבסס .2
מכובד( חברתי מעמד לרכוש כלכלית, מבחינה בחיים

 ושוויון האזרח זכויות למען לפעול לזולת, לסייע ציבורית, בפעילות חלק )לקחת הזולת למען לפעול .3
זכויות(

למדינה( תרומה השני, המין עם הצלחה בצבא, )הצלחה לחברה תרומה לצד אישית הצלחה .4
גבוהה( השכלה לרכוש בלימודים, טובים להישגים )להגיע בלימודים הישגיות .5
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בחו״ל( מה זמן לבלות הרגע, את ולמצות מהחיים )ליהנות הנאה .6
לזולת( לסייע משפחה, להקים הכישרונות, את ולפתח )למצות לזולת סיוע לצד אישית הגשמה .7

 הממצאים ומין. תכנית לפי השונות ערכים לקבוצות חשיבות ייחסו אשר הנוער בני אחוז מוצג 13 בלוח
 ובקבוצות תכנית לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו ערכים קבוצות שבמספר מראים
 הערכים לקבוצת חשיבות מייחסים (84%) המועצות נציגי של יותר גבוה שאחוז נמצא מין. לפי אחרות

 ממצאים (.67%) המש״צים ולאחוז (69%) המד״צים לאחוז בהשוואה הזולת, למען לפעילויות הקשורים
 ולתרום ולהשפיע לשנות הנציגים: שציינו לתכנית להצטרפות המניעים עם אחד בקנה עולים אלה

ל״אחר".

 והמד״ציס הנציגים בקרב האחוזים מאשר (,82%) המש״צים מבין יותר גבוה שאחוז נמצא, בנוסף
 את תואם זה ממצא למדינה. תרומה לצד אישית להצלחה הקשורים לערכים חשיבות מייחסים (,70%)כ-

 בתפקיד לשרת מאוד רוצים או שרוצים הבנות( והן הבנים )הן מש״צים של יותר הגבוהים השיעורים
המועצות. ונציגי המד״צים בקרב לאחוזים בהשוואה קרבי,

 מפתיע אינו זה ממצא המד״צים. בקרב ביותר הגבוה לאחוז זכו בלימודים להישגים הקשורים הערכים
 ש״להגיע נראה ועל-כן רגילים, כתלמידים עצמם את הגדירו מד״צים של גבוה שאחוז העובדה לאור

מאליו. כמובן ולא מאוד כחשוב נתפס בלימודים" טובים להישגים

 גבוהים אחוזים :שונות ערכים לקבוצות מעניקים שהם החשיבות במידת המינים בין הבדלים גם נמצאו
 אישית והגשמה אידיאולוגיה להגשמת רצון המבטאים לערכים רבה חשיבות מעניקות הבנות מבין יותר

 שקשורים ערכים זאת, לעומת מהבנים(. 87% לעומת מהבנות 92%ו־ מהבנים, 59% לעומת מהבנות 71%)
 הבנות מאשר הבנים מבין יותר גבוה אחוז על-ידי רבה חשיבות מקבלים חברתית-כלכלית להתבססות

בהתאמה(. ,52%ו־ 60%)

)באחוזיס( מין ולפי תכנית לפי ת,1חש»כ לחס ליחסי הגוער שבני חערכיס :13 ליה
מיו תכנית

בנות בנים מועצות מש״צים מד״צים סח׳׳כ הערך
71 59 68 65 62 65 אידאולוגיה*" להגשים
52 60 57 53 53 S4 חברתית-כלכלית*" מבחינה להתבסס
75 73 84 67 69 73 הזולת" למען לפעול
79 74 73 82 70 76 לחברה* תרומה לצד אישית הצלחה
94 93 91 90 95 93 בלימודים* הישגיות
73 74 73 73 71 73 הנאה
92 87 89 89 86 88 אישית*" הגשמה

 (.p<0.05) %3 מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
(.p<0.05) x2 מבחן על-פי מין לפי מובהקים ההבדלים **

 14 בלוח בארץ. הנוער בני כלל להתייחסות דומה לערכים ההתייחסות האם לבחון היה חשוב בנוסף,
 בלוח הנתונים (.1995 וגל, )אזרחי כרמל מכון סקר ממצאי לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה מוצגת
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 ולגבי הערבי המגזר לגבי הממצאים כרמל מכון שבסקר מאחר בלבד, יהודים נוער לבני מתייחסים
כוללת. השוואה לערוך אפשרות ואין בנפרד, מוצגים היהודי המגזר

 מעניין, במקצוע )לעסוק עצמי במימוש עוסקים יותר החשובים הנושאים הסקרים בשני כי עולה 14 מלוח
 הנוכחי במחקר הנוער בני זאת, עם בצה״ל(. בשירות להצליח ולמצותם, האישיים הכישרונות את לפתח

 מעמד רכישת משפחה, הקמת ובהם: ולמיסוד, לביסוס שקשורים לנושאים חשיבות פחות מייחסים
 כגון: חומרניים, ולערכים בלימודים גבוהים ולהישגים השני; המין עם והצלחה קבועה, משרה חברתי,
 יותר רבה חשיבות מייחסים התכניות שמשתתפי נמצא כן, כמו כסף. הרבה ולהרוויח כלכלי קידום
כרמל. מכון סקר משתתפי מאשר לזולת, ולסיוע גבוהה השכלה לרכישת בחיים, להנאה

 כרמל מכון ובסקר הנוכחי במחקר רבה חשיבות להם מייחסים הנוער שבני אישיים ערכים :14 לוח
)באחוזים("

כרמל מכון סקר הנוכחי הסקר הערך
(1) 82 (1)81 מעניין במקצוע לעסוק
(6)53 (2) 70 הרגע את ולמצות מהחיים ליהנות
(4) 64 (3) 69 הכישרונות את ולפתח למצות
(8) 50 (4) 67 גבוהה השכלה לרכוש
(5) 60 (5)63 בצה״ל בשירות להצליח
(2) 74 (5)63 משפחה להקים

(10) 46 (6) 59 לזולת לסייע
(3)65 (7) 58 בלימודים טובים להישגים להגיע
(3)65 (8)55 השני המין בני עם להצליח

(12) 33 (9) 52 למדינה תורם שאני להרגיש
(3) 65 (10) 49 קבועה משרה לקבל
(5) 60 (11) 46 כלכלית מבחינה בחיים להתקדם
(7) 52 (12) 36 מכובד חברתי מעמד לרכוש

(13) 15 (13) 35 ציבורית בפעילות חלק לקחת
(9) 49 (14) 34 כסף הרבה להרוויח

(11) 34 (15) 33 עבודה( או טיול )לימודים, בחו״ל זמן־מה לבלות
 המקום את מציינים בסוגריים המספרים ־מאוד". "חשוב 1שענ בלבד, יהודי□ נוער לבני מתייחסים הנתונים *

 רבה חשיבות שייחסו נוער בני של ביותר הגבוה ־האחוז1) השונים לערכים ייחסו הנוער שבני החשיבות, בסדר
לערך(. מאוד

הפנוי בזמן פעילות
 הנוגעות שאלות באמצעות נבחנו הפעילות וסוגי הפנוי בזמן בפעילויות הנוער בני של השתתפותם היקף

 לנוער; נוער/מועדון בתנועות חברות .2 שונות; בפעילויות לו ומחוצה בבית בילוי .1 נושאים: למספר
בחוגים. השתתפות .5;התנדבות .4;נוספת מנהיגות במסגרת פעילות .3

 עשית "מה לשאלה תשובותיהם בסיס על חול בימי הפנוי בזמן המשתתפים פעילויות את מציג 15 לוח
 לפי קבוצות לארבע הפעילויות חולקו הממצאים ניתוח לצורך הספר". בבית הלימודים אחרי אתמול

הפנוי; בזמן פעילויות )ב( בבית, עבודות )א( בבית: פעילות .1 הפעילות: מתקיימת שבה המסגרת
 לנוער במסגרת פעילות על הושם בניתוח מיוחד דגש לנוער. במסגרת פעילות .3 לבית; מחוץ בילויים .2

אלו. מסגרות ומהן נוספות, נוער במסגרות פעילים המשתתפים מידה באיזו לבדוק כדי
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 כמחצית הבית: עבודות בתחום מהפעילויות באחת לפחות עסקו מהמשתתפים 69%ש־ עולה 15 מלוח
 (90%) המשתתפים שרוב עולה כן כמו שיעורי-בית. הכינו וכמחציתם בית בעבודות עסקו מהמשתתפים

 בטלוויזיה צפייה מהמשתתפים(, )כמחצית לרדיו האזנה :האלה מפעילויות באחת לפחות שעסקו דיווחו
שלישים(. )כשני ספרים או עיתונים וקריאת )כשליש( במחשב שימוש שלישים(, משני )יותר בווידאו או

 נמצא ויציאות. בילויים של אחת בפעילות לפחות חלק שלקחו דיווחו (80%) המשתתפים מרבית
 או בבית ידידים’ עם ובילו (41%) בעיר או בשכונה הסתובבו המשתתפים מבין יותר גבוהים שאחוזים

 ולהופעות לקולנוע ומסעדות, קפה בתי לפאבים, יציאה על שדיווחו לאחוזים בהשוואה (,76%) לו מחוצה
(.11%־3%)

)באחוזים( תכנית לסי מול, בימי חפנוי בזמן פעילויות :15 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סח׳׳כ הפעילות

בבית עבודות
48 54 55 53 ביוד׳ עבודות
27 60 56 48 בית* שיעורי
60 73 74 69 מחנ״ל• אחד

מפנוי בזמן בבית פעילויות
60 57 53 57 לרדיו האזנה
70 71 77 73 בווידאו או בטלוויזיה צפייה
30 36 31 32 במחשב שימוש
65 62 61 63 ספרים או עיתונים קריאת
88 89 92 90 מחנ״ל אחת לפחות

ויציאות בילויים
39 41 44 41 בעיר או בשכונה הסתובבות
85 71 74 76 לו•** ומחוצה הבית בתוך ידידים עם בילוי
19 8 8 11 ומסעדות* קפה בתי בפאבים, בילוי
4 2 4 3 לקולנוע יציאה
8 3 4 5 להופעות* יציאה

83 77 79 80 מתנ״ל אחד לפחות
לנוער במסגרת פעילות

10 16 15 14 במועדון או בחוג השתתפות
8 4 18 10 קהילתי* במרכז או במתנ״ס פעילות

10 10 4 8 נוער בתנועת פעילות
13 5 14 11 מנהיגות* תכנית במסגרת פעילות
27 30 34 31 מחנ״ל אחת לפחות

 ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
A וכדומה. באחים טיפול בישול, ניקיון, :כולל

ספורט. משחקי כולל

 הבדלים ללא לנוער, במסגרת אחת בפעילות לפחות לריאיון, שקדם ביום חלק, לקחו הנוער מבני כשליש
• התכניות. בין מובהקים
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 עבודות בתחום התכניות. בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבז־לים נמצאו הפנוי בזמן מפעילויות בחלק
 באחת לפחות בהתאמה( ,73%ו- .74%) והמש״צים המד״צים בקרב יותר גבוהים אחוזים הבית,

 בית שיעורי הכנת על דיווחו והמש״צים המד״צים כן, כמו (.60%) המועצות לנציגי בהשוואה מהפעילויות
 זאת, לעומת בהתאמה(. ,27% לעומת 60%ו- 56%) המועצות נציגי בקרב מאשר יותר גבוהים בשיעורים

 לו, ומחוצה בבית ידידים עם בילוי על דיווחו והנוער התלמידים מועצות מנציגי יותר גבוהים אחוזים
 קפה בבתי בפאבים, בילוי לגבי גם כך בהתאמה(. ,71%ו־ 74% ,85%) ולמש״צים למד״צים בהשוואה

 8%) להופעות יציאה ולגבי מהמש״צים( 8%ו- מהמד״צים 8% לעומת מהנציגים 19%) ובמסעדות
 שכאמור מכך נובעים האלה ההבדלים שכל ייתכן מהמש״צים(. 3%ו- מהמד״צים 4% לעומת מהנציגים,

אלה. מסוגים לבילויים זמן יותר שיש תקופה הגדול, החופש בזמן התראיינו המועצות מנציגי גדול חלק

 הבדלים נמצאו קהילתי במרכז או במתנ״ס בפעילות ובהשתתפות מנהיגות, תכנית במסגרת בפעילות גם
 ,13%ו- 14%) והנציגים המד״צים מבין יותר גבוהים אחוזים התכניות. בין סטטיסטית מובהקים
 כן, כמו (.5%) המש״צים בקרב יותר נמוך אחוז לעומת מנהיגות בתכנית בפעילות חלק לקחו בהתאמה(

 לעומת קהילתי, במרכז או במתנ״ס בפעילויות חלק לקחו (18%) מד״צים של יותר גבוה שאחוז נמצא
 במתנ״סים פעילים שהמד״צים ולומר זה ממצא לסייג יש (.8%ו- 4%) המועצות ונציגי המש״צים
 המד״צים בתכנית לפעילותם גם התייחסו שהם לוודאי וקרוב התכנית, מתוקף קהילתיים ובמרכזים

קהילתי. במרכז או במתנ״ס לפעילות התייחסו כאשר

 עולה מהלוח מהפעילויות. אחת לכל המשתתפים שהקדישו השעות ממוצע את מציג 16 לוח
 כשלוש הפנוי, בזמן בבית לפעילויות ובשעתיים בבית עבודה כשעתיים בממוצע הקדישו שהמשתתפים

 הבדלים נמצאו לנוער. במסגרת לפעילות בממוצע וחצי ובשעתיים ויציאות לבילויים בממוצע שעות
 שהוקדשו השעות ובממוצע בבית העבודה שעות בממוצע התכניות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים
 יותר רב זמן הקדישו והנוער התלמידים מועצות שנציגי כך על מעידים אלה הבדלים וליציאות. לבילויים
ולמש״צים. למד״צים בהשוואה ויציאות, בבית,ולבילויים לעבודות

 בנוסף שלהם, העניין תחומי ועל המשתתפים של החברתית המעורבות מידת על תמונה לקבל כדי
 בתנועות השתתפות :פנוי בזמן פעילויות של נוספים תחומים במספר להעמיק ביקשנו הכללית, לתמונה

 פעילות במחקר(, המשתתף נכלל שבגינה התכנית )מלבד נוספות מנהיגות, תכניות ובמסגרת נוער
בחוגים. והשתתפות התנדבותית
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תבנית לפי פעילות, לגל הריאיון שלפני במס ממעי בגי שהקדישו שעות ממוצע :16 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״ג הפעילות תחום

בבית עבודה
1.9 1.3 1.5 1.5 בית* עבודות
2.3 1.7 2.0 1.5 בית שיעורי
2.1 1.6 1.7 1.8 מהנ״ל* אחד לפחות

הפנוי בזמן בבית פעילויות
2.5 2.6 2.2 2.4 לרדיו האזנה
2.1 1.8 2.0 1.9 בווידאו או בטלוויזיה צפייה
2.0 1.1 1.3 1.4 במחשב* שימוש
1.0 0.8 0.8 0.8 ספרים או עיתונים קריאת
1.8 1.6 1.6 1.7 מהנ״ל אחד לפחות

ויציאות בילויים
1.9 1.9 1.9 1.9 בעיר או בשכונה הסתובבות
4.2 3.5 3.3 3.6 לו מחוצה או בבית ידידים עם בילוי
2.5 2.3 2.7 2.5 ומסעדות קפה בתי בפאבים, בילוי
2.2 1.6 2.5 2.2 לקולנוע יציאה
3.2 3.7 2.8 3.2 להופעות יציאה

'3.4 2.7 2.7 2.9 מהנ״ל• אחד לפחות
לנוער במסגרת פעילות

2.0 2.1 2.4 2.2 במועדון או בחוג השתתפות
2.6 2.3 2.1 2.3 קהילתי במרכז או במתנ״ס פעילות
3.2 2.7 2.7 2.9 נוער בתנועת פעילות
2.9 2.4 2.3 2.5 מנהיגות תכנית במסגרת פעילות
2.8 2.3 2.3 2.4 מהנ״ל אחת לפחות

(.p<0.05) One Way Anova מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים הבדלים *

 )מלבד נוספות מנהיגות תכניות ובמסגרת נוער תנועת במסגרת המשתתפים פעילות את מציג 17 לוח
 במועדון או נוער בתנועת חברים מהמשתתפים שכשליש עולה מהלוח במחקר(. נכללו שבגינה התכנית

 כלל מאחוז גבוה בהווה נוער בתנועת החברים המשתתפים אחוז בעבר. פעילים היו 40%ל- וקרוב נוער
 הראל (.1993 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה (23%) נוער בתנועת החברים 17-14 בני הנוער בני

 ובמועדוני נוער בתנועות החברים הנוער בני באחוז בגיל העלייה עם ירידה על מדווחים (1997) ואחרים
זה. מסוג בפעילות חלק לוקחים 16% רק י׳-י״א, כתות תלמידי ובקרב נוער,

 לנוער. במועדון או נוער בתנועת בהשתתפות התכניות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 34% ,37%) המד״צים מאחוז גבוה נוער בתנועות החברים והמש״צים מועצות נציגי שאחוז נמצא

 בקרב ואילו נוער, בתנועת פעילות במקום באה המד״צים בתכנית שהפעילות ייתכן בהתאמה(. ,18%ו־
 במסגרת הפעילות את מסוימת במידה משלימה נוער בתנועת השתתפות המועצות, ונציגי המש״צים
הללו. התכניות
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)באחוזיס( תבמת לפי נוספות, מנהיגות ובמסגרות נוער תנועות במסגרת פעילות :17 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״ב

נוער תנועת במסגרת פעילות
37 34 18 29 נוער* במועדון או נוער בתנועת כיום חבר
38 40 33 37 נוער* בתנועת בעבר חבר היה
33 16 14 20 האחרונה* בשנה נוער בתנועת פעיל להיות הפסיק

אחרות מנהיגות תכניות במסגרת פעילות
33 24 20 25 ׳1אחרת* מנהיגות תכנית במסגרת כיום פעיל
14 22 13 16 אחרת מנהיגות במסגרת בעבר פעיל היה
72 53 73 64 האחרונה* בשנה נוספת מנהיגות בתכנית פעיל להיות הפסיק

(.p<0.05) %ב מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
A ומועצה "מיכאל" צעירים, יזמים "עמיתים", הנוער, פרס ונוער, תלמידים מועצות מד״צים, :כגון מסגרות כולל

ציונית

 כדי שם, פעילותם את הפסיקו זמן כמה לפני נשאלו נוער תנועת במסגרת בעבר פעילים שהיו הנוער בני
 ההדרכה פעילות את והמש״צים המד״צים החלו שבה השנה - האחרונה בשנה הדבר קרה אם לבדוק

 את הפסיקו נוער בתנועת בעבר פעילים שהיו הנוער מבני 20%ש־ מראים הממצאים התכנית. במסגרת
 14% ,33%) והמש״צים המד״צים אחוזי מאשר הנציגים מבין יותר גבוה אחוז האחרונה: בשנה פעילותם

 שהנציגים מכך שנובעים וייתכן סטטיסטית, מבחינה מובהקים אלה הבדלים בהתאמה(. ,16%ו-
 שמקדישים שעות 5.5 לעומת בממוצע שבועיות שעות 7.24 ־ במועצות לפעילות זמן יותר מקדישים
 על מוותרים המועצות נציגי ולפיכך, (,7 פרק )ראה המש״צים שמקדישים שעות 2.56ול- המד״צים
הנוער. תנועת דוגמת אחרות, פעילויות

 מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לפחות. אחת נוספת מנהיגות במסגרת כיום פעילים מהמשתתפים רבע
 רבע לעומת נוספת, מנהיגות תכנית במסגרת פעילים המועצות מנציגי כשליש התכניות. בין סטטיסטית
מהמד״צים. וחמישית מהמש״צים

 הבדלים ללא אחרת, מנהיגות תכנית במסגרת בעבר פעילים שהיו דיווחו הנוער מבני אחוזים עשר שישה
 במסגרות פעילותם את הפסיקו זמן כמה לפני נשאלו הם התכניות. בין סטטיסטית מבחינה מובהקים

 מד״צים של יותר גבוהים אחוזים (.64%) האחרונה בשנה פעילותם את שהפסיקו ענו ומרביתם אלה,
 בקרב האחוזים לעומת האחרונה, בשנה פעילותם את שהפסיקו דיווחו (72%) נציגים ושל (73%)

סטטיסטית. מבחינה מובהקים אלה והבדלים (,53%) המש״צים

 מכלל 15%ש- נמצא זה. במחקר שהוערכו התכניות בשלוש בהשתתפות חפיפה קיימת האם לבדוק רצינו
 ונוער, תלמידים במועצות כנציגים משמשים מהמד״צים 4% :תכניות בשתי חלק לוקחים המשתתפים

 במועצות נציגים שהם דיווחו מהמש״צים 14%ו- המד״צים בתכנית פעילים שהם דיווחו מהמש״צים 7%
 בתכנית גם פעילים שהם דיווחו והנוער התלמידים מועצות נציגי מבין כחמישית ונוער, תלמידים

המד״צים.
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 זמן וכמה תדירות באיזו כן, ואם כלשהי, נוספת במסגרת כיום מתנדבים הס האם גס נשאלו הנוער בני
 בדומה כיום, מתנדבים המשתתפים מכלל 20%ש־ עולה 18 מלוח זאת. לפעילות פעם בכל מקדישים הם

 שלפני בחודש התנדבות על )שדיווחו בישראל ט׳-י״ב כיתות תלמידי כלל בקרב המתנדבים לאחוז
 (.1993 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה 22.1% על העומד הלימודים(, תכנית למסגרת מחוץ הריאיון

 כלשהי במסגרת מתנדבים המועצות נציגי מבין יותר גבוה שאחוז נמצא המתנדבים, המשתתפים מתוך
 סטטיסטית. מבחינה מובהקים אלה והבדלים מהמש״צים(, 17%ו- מהמד״צים 16% לעומת (,27%)

 בתכנית הן משתתפים המנהיגות בתכניות המשתתפים מכלל 7% כי מגלה הנתונים של נוסף עיבוד
מהמש״צים(. 5%ו- מהמד״צים 6% מהנציגים, 10%) כלשהי התנדבותית בפעילות והן נוספת מנהיגות

 בין הבדלים ללא (,38%) יותר או בשבוע פעמיים של בתדירות מתנדבים המשתתפים מכלל גדול חלק
פעם. בכל משעתיים יותר זו לפעילות מקדישים (60%) המתנדבים שמרבית נמצא בנוסף, התכניות.

)באחוזים( תכנית לסי התנדבותית פעילות :18 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ התנדבות

27 17 16 20 "מתנדב*

התנדבות תדירות
33 39 53 40 בשבוע פעם
38 39 35 38 ויותר בשבוע פעמיים

71 54 52 60 פעם בכל משעתיים יותר להתנדבות מקדיש
(.p<0.05) x2 מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
לחיים, קו מתנ״ס, קהילתי, מרכז שכונתי, מועדון האזרחי, המשמר אש, מכבי מד״א, כגון: מסגרות כולל *

אל־סם. אגודת מקומי, טלוויזיה ערוץ או מקומי עיתון חולים, בית המקומית, ברשות מיוחדים פרויקטים

 את מחזקים התנדבותית, במסגרת והשתתפות נוספת, מנהיגות בתכנית להשתתפות ביחס הממצאים
 מייחסים התכניות שמשתתפי יחסית הגבוהה החשיבות לגבי זה בפרק בהמשך שיוצגו הממצאים

לזולת. ועזרה נתינה של לערכים

 עולה 19 מלוח בחוגים. השתתפות היא הנעורים בני של הפנאי שעות את המאפיינת נוספת פעילות
 בקרב בחוגים המשתתפים מאחוז גבוה אחוז לפחות, אחד בחוג חלק לוקחים מהמשתתפים שכמחצית

 ואמנות ספורט בחוגי (.1993 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה 23% על העומד בארץ, 17-14 גילאי כלל
 משתתפים החוגים ובשאר בהתאמה(, ,39%ו־ 41%) נוער בני של יותר גבוהים אחוזים משתתפים

 כלל בקרב מהשיעור נמוך ספורט בחוגי המשתתפים אחוז (.3%-7%) הנוער מבני יותר נמוכים שיעורים
(.1993 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה 52.5% על העומד בארץ, ט׳-י״ב כיתות תלמידי

 מנציגי שכמחצית עולה מהלוח החוגים. בסוג תכנית לפי סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 של התעניינותם מהמד״צים. 33%ו- מהמש״צים 37% לעומת אמנות, בחוגי משתתפים המועצות

 טבע בחוגי יחסית הגבוה בייצוגם גם ניכרת וסיור הארץ הכרת טיולים, טבע, של בתחומים המש״צים
 שאחוז 19 בלוח לראות ניתן בנוסף, המועצות. מנציגי אחד לא ואף מהמד״ציס 2% לעומת (,14%) וסיור
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 1%) המועצות ונציגי המש״צים לעומת ומחשבים תקשורת בחוגי משתתפים (16%) המד״צים מבין גבוה
בהתאמה(. ,4%ו־

)באחוזים( תכנית לפי חוגים במסגרת פעילות :19 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סת״ב

44 49 44 46 בחוגים משתתף

משתתפים* בתם החוגים
39 41 44 41 ספורט*
50 37 33 39 אמנות**

4 1 16 7 ותקשורת מחשבים
5 6 1 4 חוגים
3 1 4 3 צעירים יזמים
0 14 2 6 וסיור טבע

(.p<0.05) x2 מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
 קראטה, שחייה, סוסים, על רכיבה טניס, בייסבול, יוגה, אירובי, מחול כדורסל, כדורגל,. התעמלות, כולל: *

לחימה אומנויות
ומוסיקה ריקוד הפלסטיות, האמנויות בתחומי חוגים כולל **

ועוד. תורה פסיכולוגיה, המתמטיקה, של פילוסופיה רפואה, ציונות, מדינית, חשיבה משפטים, כולל: ***

לתכניות הצטרפות .4
 המש״צים לתכנית המד״ציס, לתכנית להצטרפות הקשורים נושאים שלושה נבחנו הנוכחי במחקר

 גורמים ב. ;התכנית( על למשתתף נודע )איך התכנית על המידע מקורות א. :והנוער התלמידים ולמועצות
 מד״צים של במקרה לתכנית, ההצטרפות על החליט )מי לתכנית הצטרפות על בהחלטה שותפים

 להצטרפות. מניעים ג. תלמידים(; מועצות של במקרה המועמדות, הגשת על החליט ומי ומש״צים,
 בתכניות, המשתתפים עם המיקוד קבוצות באמצעות והן הסקר באמצעות הן נבדקו הנושאים שלושת
המחקר. של הראשון בשלב שבוצעו

 פנימיים, להיות יכולים אלה מקורות שונים. פרסום ערוצי באמצעות מתקבל השונות התכניות על המידע
 הצטרפות והורים. מורים :כגון חיצוניים, וגם בתכנית, אחרים ומשתתפים עלונים התכנית, מפעילי :כגון

 של המאפיינים אחד והיא המצטרף, של החופשית ובבחירתו האישית בהכרעה תלויה למסגרת וולונטרית
 המשקל על לעמוד ובמטרה זאת לאור (.1997 ,1974 )כהנא, נוער לבני בלתי-פורמליות מסגרות

 לתכניות, הקבלה תהליך של למשקל ביחס לתכניות, בהצטרפות הוולונטרי לרכיב הנוער בני שמייחסים
לתכניות. להצטרף החלטתם על האחראים הגורמים את הנוער בני תפיסת במחקר נבדקה

 פעילויותיה ואת בכלל התכנית את תופסים המשתתפים שבה הצורה על מצביעים להצטרפות המניעים
 מהתכניות. המשתתפים ציפיות על אפוא, להצביע, עשויים אלה מניעים בפרט. האפשריות ותרומותיה

 האחד, :נוער בני בקרב התנדבותית לפעילות להצטרפות מניעים של סוגים לשני מתייחסים בספרות
 האופקים, את להרחיב הצורך השני, ;ה״אחר"( למען )מניעים לחברה לתרום או לזולת לעזור הצורך
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 לפי (.Serow, 1991 ; 1988 )אדם־צור, הפרט( למען )מניעים האישיות את ולהעשיר אנשים להכיר הרצון
 ממניעים התנדבותי שבסיסן לתכניות מצטרפים יותר, קטנים ילדים לעומת נוער, בני רבים, מחברים

 Barnett, 1989; Raviv, Bar-Tai), אלטרואיסטית וגישה אמפתיה דאגה, חברתיות, נורמות המשקפים

1987 ,Raviv & Fleissing.)

המז־"צים תכנית 4.1
 מהלוח מחוז. לפי התכנית, על למד״ציס נודע שבאמצעותם העיקריים המידע מקורות מוצגים 20 בלוח
 המד״צים מן 60%)כ- התכנית מפעילי פנימיים: מקורות הם העיקריים המידע מקורות שני כי עולה

 אשר נוספים מידע מקורות המחוזות. בין מובהקים הבדלים ללא (,27%) והחברים זה( מקור על הצביעו
 (,3%) משפחה בני (,8%) הספר בבית המורים הם המד״צים מבין יחסית נמוכים אחוזים על-ידי הועלו

 השונים מהמחוזות המד״צים בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו (.6%) ומודעות עלונים
 של יחסית גבוה שאחוז כך על מצביעים אלה הבדלים וממודעות. מעלונים התכנית על ששמעו ענו אשר

 זה ממצא המחוזות. בשאר יותר נמוכים ואחוזים זה מידע למקור התייחסו (15%) צפון במחוז מד״צים
זה. במחוז המד״צים תכנית של מיוחדת שיווקית פעילות על להצביע עשוי

)גאחוזיס(* מחוז לפי ההצטרפות, טרס חמד״ציס תגגית על חעיקרייס המידע מקורות :20 לוח
מחוז

סח״כ ערבימידע מקורות דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה
53 62 57 72 46 63 52 61 התכנית מפעילי
31 33 30 19 15 30 43 27 מד״צים חברים
17 8 9 4 15 7 5 8 הספר בבית מורים

- 6 4 1 3 15 5 6 ומודעות# עלונים
3 ־ ־ 5 - 7 ־ 3 משפחה בני

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים "
ק(.<0.05) %ב מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

 ממצאים לתכנית. להצטרף בהחלטה מעורבים היו המד״צים תפיסת שעל-פי הגורמים מוצגים 21 בלוח
 תלויה דהיינו, כוולונטרית, ההצטרפות את תופסים המד״צים מידה באיזו להראות אמורים אלו

 שלהם רק הייתה לתכנית הצטרפות על שההחלטה כך על דיווחו המד״צים רוב האישית. בהכרעה
 תפיסת על מצביע זה ממצא אחרים. ולגורמים להם משותפת היתה שההחלטה סבורים וכרבע (,60%)כ-

ביסודה. כוולונטרית ההצטרפות

 המצביעים המחוזות, בין כוולונטרית ההצטרפות בתפיסת סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 על החליטו בעצמם הם שרק סבורים (39%) אביב תל ממחוז המד״צים מבין יותר נמוך שאחוז כך על

 שלושה שבהם ודרום ירושלים ובמיוחד האחרים, במחוזות יותר גבוהים ואחוזים לתכנית, הצטרפותם
כך. סבורים המד״צים מבין רבעים
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)באחוזים(" מחוז לפי תמד״ציס, לתפנית ההצטרפות על להחלטת חאחראים :21 לוח
מחוז

ערביסה״כ דרו□ י-ם מרכז ת״א צפון חיפה
100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ

45 76 74 56 39 54 62 58 אני רק
34 14 22 30 16 29 24 24 שונים** גורמים עם ביחד אני
21 10 4 14 45 17 14 17 אחרים** גורמים רק

(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #
הנוער מועצת אחראית כגון בקהילה גורמים (,7%) החברים (,23%) התכנית מפעילי כוללים: שונים גורמים ״״

(.5%) וההורים (6%) המתנ״ס וצוות

 בקרב יותר רבה המד״ציס לתכנית להצטרף בהחלטה ההורים מעורבות כי העלה שנערך נוסף חישוב
 נעים האחוזים שבהם המחוזות לשאר בהשוואה כך(, על דיווחו מתוכם )שליש הערבי מהמגזר המד״צים

 למידת באשר לערבי היהודי המגזר בין תרבותיים להבדלים קשור זה שממצא ייתכן .0-10%סס/ בין
הנוער. בני של בהחלטות ההורים מעורבות

:להנאה כמקור ־ והוולונטריות כוולונטרית, ההצטרפות צוינה המיקוד קבוצות במסגרת
 מה "...זה להגיע...". כיף גם זה בגלל לכאן, להגיע אותנו וחייב בא לא אחד "...אף
אותנו". מחייבים שלא בזה, שכיף

 להעיד עשויים אלו מניעים להצטרפות. המניעים הוא לתכניות להצטרפות ביחס שנבדק השלישי הנושא
 המיקוד קבוצות באמצעות הן נבדק הנושא מהתכניות. הנוער בני ציפיות ועל להצטרפות מוטיבציה על
הסקר. באמצעות והן

 בספרות: מוזכרים אשר להצטרפות מניעי□ של סוגי□ לשני המד״צים התייחסו המיקוד בקבוצות
 חברים "להכיר החבר׳ה", עם "להיות לטיולים", "לצאת עצמי", "סיפוק כגון: הפרט, למען מניעים .1

 לקהילה". "לתרום ה״אחר"; למען מניעי□ .2 בעתיד״; לי יעזור ״זה בפעילות״, ״השתתפות חדשים״,
אלה: כגון במונחים המד״ציס על-ידי תוארו ביניהם השונים והשילובים השונים המניעים

 אז זה, את לנסות רציתי מעניינות. ופעולות מעניינים טיולים להם שיש "שמעתי
ניסיתי".

 הכרנו וגם לשני אחד התקרבנו נורא אנחנו שלי... החבר׳ה כל את לי נתן "המתנ״ס
חדשים". חברים מלא
להדריך..." מכאילו יותר "זה

לקהילה". ולתרום לעצמנו לתרום להמשיך כך אחר להדריך, כל "קודם
לקהילה". תרומה זה הרבה, עוד זה הדרכה, רק לא "זה

;המניעים סוגי שני של רכיבים כולל ההדרכה, לתכנית, להצטרפות העיקריים המניעים שאחד נראה,
 הזה לקורס באתי כיף... זה בשבילי כיף, זה קטנים... לילדים פעולות "להעביר

רב". סיפוק לי שנותנת בהדרכה להמשיך מדריך, להיות
לילדים". כיף לעשות רוצה "אני
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 המניעים מוצגים 22 בלוח אלה. הצטרפות סוגי לשני מתייחסים שהמד״צים מראים הסקר ממצאי גם
 הצטרפו הנוער מבני 55% כי עולה מהלוח מחוז. ולפי מין לפי המד״צים לתכנית להצטרפות העיקריים

 "נשמע כי התכנית, בפעילות להשתתף רצון מתוך 44%ו- (55%) ההדרכה בגלל לתכנית
 "להיות :חברתיים מניעים הם מהמד״צים חלק על-ידי הוזכרו אשר נוספים מניעים כיף/נחמד/מעניין״.

 או לפעילותה בתכנית, להשתתפות הקשורים ומניעים (13%) חדשים חברים ולהכיר (16%) החבריה" עם
 לי יעזור "זה (,9%) לקהילה״ ״לתרום (,9%) לטיולים״ ״לצאת (,10%) פעיל״ להיות ״אוהב להשלכותיה:

(.9%) בעתיד״

)באחוזים(* מחת ולפי מין לסי המד״ציס לתכגית להצטרפות סימת :22 לוח
מחוז מיו

ערביסת״כ דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים
21 31 39 61 90 67 59 60 45 55 ,#,##הדרכה

48 54 61 38 26 45 59 45 43 44 ## התכנית* בפעילות השתתפות

- 6 9 6 8 12 19 9 8 9 לטיולים לצאת

52 2 9 6 3 10 ־ 7 15 10 פעיל**,#,## להיות אוהב

35 6 9 4 - 17 - 9 10 9 לקהילה## לתרום

17 18 13 17 8 20 5 14 18 16 החבריה" עם "להיות

24 12 17 13 8 8 24 11 18 13 חדשים חברים להכיר

28 3 9 5 8 12 5 7 12 9 בעתיד## לי יעזור זה

7 2 17 6 3 12 - 9 4 7 עצמי## סיפוק

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *
A לנסות "רציתי מעניין", "נשמע נחמד", לי "נשמע הכיף", בשביל "הצטרפתי גם כולל התכנית של בפעילות להשתתף

חדש". משהו
M אחריות". לקחת "רציתי גם כולל פעיל להיות אוהב אני 
 f((p<0.05.) על־פימבחן מין לפי מובהקים ההבדלים #

(p<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים ##

 להצטרפות מניעים במספר סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים כי עולה, מהלוח בנוסף,
 השכיח המניע מרכז ובמחוז תל־אביב במחוז צפון, שבמחוז שבעוד נמצא ראשית, מחוז. לפי לתכנית

 הוא ביותר השכיח המניע ערבי( ומגזר דרום ירושלים, )חיפה, האחרים במחוזות ההדרכה, הוא ביותר
 כי לציין ניתן שנית, והדרכה(. קהילתית פעילות האם, בקבוצת פעילות )כולל התכנית בפעילות השתתפות

 המד״צים מבין יותר גבוהים אחוזים בקרב כמניעים הועלו בעתיד" לי יעזור ו״זה לקהילה" "לתרום
 למחוזות בהשוואה בהתאמה(, ,12%ו- 17%) צפון ובמחוז בהתאמה( ,28%ו- 35%) הערבי במגזר

 (17%) ירושלים ממחוז המד״צים מבין יחסית גבוהים אחוזים בקרב כמניע צוין עצמי״ ״סיפוק האחרים.
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 למה באשר שוני□ במחוזות מד״צים של בתפיסת□ הבדלים על מצביעים אלה ממצאים (.12%) והצפון
הפוטנציאליים. למצטרפים התכנית הצגת של שונות מדרכים אולי הנובעים להם, להציע אמורה התכנית

 סיבה מהווה "הדרכה" המינים: בין מובהקים הבדלים נמצאו להצטרפות המניעים מן בשניים
 של יותר גבוה אחוז זאת, ולעומת (,45%) הבנים מאשר (60%) בנות של יותר גבוה אחוז בקרב להצטרפות

 ,7%ו- 15%) פעילים להיות אוהבים שה□ מפני המד״צים לתכנית הצטרפו שהם ציינו בנות מאשר בנים
בהתאמה(.

המש"ציס תכנית 4.2
 שהמורים עולה מהלוח התכנית. על למש״צים נודע שמהם העיקריים המידע מקורות מוצגים 23 בלוח

 כן, כמו (.77%) התכנית על למש״צים נודע שבאמצעותו העיקרי המידע מקור הוא הספר בבית לשל״ח
 על שמעו המש״צים מבין 10%כ- מהמד״צים. 23%ל- התכנית על המידע כמקור שימשו בוגרים מש״צים
חברים. דרך התכנית

מחוז
)באחוזים(* מחוז לפי חחצטרפות, טיס המש״ציס תבנית על עיקריים מידע מקורות :23 לוח

דרו□ מרכז צפון+
+י-ם +ת״א חיפה

דתי דתי דתי ערבי דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה סה״כ המידע מקורות
89 63 89 83 77 68 82 84 75 75 77 הספר בבית לשל״ח המורים
30 3 12 0 28 43 36 18 7 30 23 בוגרים** מש״צים
11 20 19 17 9 3 0 9 11 11 11 חברים

0 7 4 17 12 10 4 0 11 2 6 הספר בבית מורים
0 3 4 0 2 7 0 0 11 11 5 משפחה בני

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *

 התכנית על להם שנודע המש״צים באחוז המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 גבוהים אחוזים ־ דתי דרום ובמחוז מרכז במחוז חיפה, במחוז ירושלים, במחוז בוגרים. מש״צים דרך

 בשאר כך על שדיווחו מהאחוזים (30%-43% בין נעים )האחוזים כך על דיווחו מש״צים של יותר
 בהתאמה(. ,3%ו- 7%) מאוד קטנים אחוזים כך על דיווחו מרכז-דתי ובמחוז צפון במחוז ואילו המחוזות,

 לעומת התכנית של השיווקית בפעילות מרכזי תפקיד הבוגרים למש״צים יש מסוימים שבמחוזות נראה
 המש״צים מתפקיד כחלק מוגדרת כלומר מכוונת, שיווקית פעילות זוהי האם נבדק לא אחרים. מחוזות

 בין חברתיים ויחסים ספונטניות בסיס על כלומר בלתי״פורמליים, באמצעים שנעשתה או הבוגרים
 לתכנית שניתנת חשיבות על מצביע זה שממצא ייתכן הפוטנציאלים. המש״צים לבין הבוגרים המש״צים

הפעילות. היקף ועל הספר בבית

 של מבוטלת לא השפעה על הנוער בני דיווחו א׳, בשלב המש״צים עם המיקוד קבוצות במסגרת
:זאת הביעו הם כך לתכנית. הצטרפותם על הבוגרים המש״צים
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 מה ראינו בוגרים... כבר מש״צים איזה ידענו שדה, ימי המון לנו היו השנה "במשך
כיף". שזה לי ונראה עושים... הם

 כיף, ממש ונראה הפעילויות... כל של החוויות על מספרים בוגרים[ ]מש״צים "הם
ללכת". רצון יותר מרגישים ככה נחמד. ממש

 להשתתפות נוספים תוצרים שני על לתכנית המועמדים עם דיברו הבוגרים להנאה,־המש״צים בנוסף
 מקבלים שהמש״צים השונה היחס השני, העיר, מכל נוער בני הרבה להכיר ההזדמנות האחד, בתכנית:

:הספר בבית
 וסומכים אחריות לך שיש הספר, בבית שונה יחס איזה מקבל שאתה אמרו "...הם

כזה". בונוס איזשהו גם זה תפקידים... לך ונותנים עליך

 מהמש״צים רבע המש״צים. לתכנית להצטרף הנוער בני בהחלטת המעורבים הגורמים מוצגים 24 בלוח
 להם משותפת החלטה היתה שזו סבורים נוסף רבע בהם. רק כתלויה לתכנית הצטרפותם את רואים

 היו אחרים גורמים רק כי סבורים המש״צים מחצית ומורים. התכניות מפעילי כגון אחרים ולגורמים
לתכנית. הצטרפותם על אחראים

מחוז
)באחוזים(* מחוז לפי לתכנית, המש״ציס ההצטרפות על להקלטה האחראיס :24 לוח

 דרו□
 +י-ם
דתי.

 מרכז
 +ת״א

דתי

 צפון
 +חיפה

דתי ערבי דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה סח״כ
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סח״כ

30 17 24 50 16 10 14 38 38 30 25 אני רק
30 7 28 33 40 33 22 15 27 24 25 אחרים** גורמים עם ביחד אני
40 76 48 17 44 57 64 47 35 46 50 אחרים** גורמים רק

ק(.<0.05) מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים
(.1%) וחברים (3%) הורים (,34%) התכנית מפעילי (,43%) מורים או הספר בית הנהלת :לדוגמה כוללים אלה גורמים1

 הגורמים את המש״צים בתפיסת המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים מספר נמצאו
 ממחוזות מש״צים של יחסית גבוהים אחוזים למשל, כך לתכנית. להצטרף בהחלטה מעורבים שהיו

 לתכנית הצטרפותם על החליטו אחרים גורמים שרק סבורים ומרכז+תל־אביב־דתי מרכז ירושלים,
 אלה ממצאים (.17%) כך סבורים נמוך אחוז - הערבי במגזר ולעומתם בהתאמה(, ,76%ו- 64% ,57%)

 מכריע תפקיד לתכנית, הקבלה לתהליך מייחסים המש״צים שבה בצורה שונות על מצביעים
בהצטרפותם.

 עיקר כי נראה מחוז. ולפי מין לפי המש״צים, לתכנית להצטרפות העיקריים המניעים את מציג 25 לוח
 בפעילות ו״השתתפות (48%) לטיולים״ ״לצאת (,49%) ״הדרכה״ :בתכנית לפעילות קשורים המניעים
 לבית "לתרום כגון האחר", "למען מניעים (.45%) נחמד/מעניין״ נשמע ״זה כי או הכיף״ ״בשביל התכנית

 הבדלים ללא בהתאמה(, ,4%ו־ 5%) יחסית קטנים אחוזים על־ידי הועלו לקהילה״, ו״לתרום ספר״
המינים. ובין המחוזות בין מובהקים
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 דיווח על־פי המיקוד. קבוצות במסגרת גם העיקריות הסיבות כאחת הועלתה טיולים" ללוות "הזדמנות
 משתקף והדבר יותר, צעירים ילדים על אחריות לקחת וגם מהטיול ליהנות הזדמנות זאת המש״צים,

:אלה בדברים היטב
 ללוות זה בעצם שלהם הבולטים הדברים אחד כי למש״צים באתי אישית "אני

 ילדים, על אחראי להיות גם... זה כיף. נורא וזה לטייל אוהב נורא ואני טיולים,
מזה". נהנה ואני

:זה באופן ביטוי לידי באה הספר לבית ולתרום לעזור הזדמנות
 שלי החלק את להשקיע וקצת ספר, בבית לחברה הספר, לבית לתרום של הקטע "כל

אותי". משך נורא שזה חושבת אני בחברה...
:מוסיפים אחרים נערים זה בהקשר

;קצת״ תורם ללמוד... רק לא משהו, עוד עושה ״...אתה
 עוד יש אלא ללמוד רק לא זה מעניינת. יותר קצת שלך העשייה את עושה "זה

משהו".

 גבוה אחוז המינים: בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו וב״טיולים" ב״הדרכה" כי מעניין
 מניעים בשני המחוזות בין מובהקים הבדלים ישנם כן, כמו אלה. סיבות ציינו הבנות מבין יותר

 המניע את שהעלו ביותר הגבוהים האחוזים בעתיד". יעזור ו״זה החברה" עם "להיות להצטרפות:
 של ביותר הגבוהים שהאחוזים נמצא השני, למניע באשר ירושלים. ממחוז המש״צים בקרב היו הראשון
 את המש״צים של שתפיסתם ייתכן הערבי. והמגזר ירושלים צפון, מהמחוזות הם זאת שציינו מש״צים

 התכנית של והשיווק ההצגה מאופן נובעת עתידם על חיוביות השפעות כבעלת בתכנית השתתפותם
אלה. במחוזות
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________________________________________________)גאחוזיס(* מחוז ולפי מין לפי למגמת, המש״ציס להצטרפות עיקרייס ממעיס :25לוח
 _______________________________מחוז________________________________ _____מין_____

דרום מרכז + צפון
י־ם + ת״א 4־ חיפה

Ci

דתי דתי דתי ערבי דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים סח״ג המניע
44 30 46 17 53 57 61 57 44 56 55 42 49 הדרכה#
70 43 54 - 47 65 43 50 32 47 56 39 48 לטיולים# לצאת
30 50 40 67 39 57 29 41 37 56 44 44 45 בפעילות השתתפות

התכנית*
11 17 12 ־ 19 17 4 7 7 5 10 10 10 בוגרים ממש״צים המלצה
30 7 8 ־ 7 3 18 9 4 5 9 7 8 הארץ** הכרת
11 3 4 33 12 3 4 7 4 7 8 7 7 פעיל להיות אוהב

־ ־ 12 - 5 10 14 ־ - 7 4 7 5 לבי״ס לתרום
־ ־ 8 17 ־ 13 7 2 4 2 3 7 4 לקהילה לתרום

10 10 8 ־ 14 10 21 16 11 7 13 12 12 חדשים חברים להכיר
- 7 8 ־ 5 29 7 2 7 4 8 7 7 החבר׳ה## עם להיות
- 3 12 ־ 2 13 14 2 18 7 6 10 8 עצמי סיפוק

11 7 12 17 2 17 ־ - 18 7 6 10 8 בעתיד## יעזור זה
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים *
מעניין". לי "נשמע נחמד", לי "נשמע הכיף", בשביל "הצטרפתי :גם כולל התכנית של בפעילות להשתתף *

M ובטופוגרפיה. בטבע בגאוגרפיה, הידע את להרחיב ורצון ציונות, הארץ, אהבת בגלל שהצטרפו נערים :כולל הארץ הכרת 
. העניינים״ במרכז ״להיות אחריות״, לקחת ״רציתי :גם כולל פעיל להיות אוהב אני ***

(.p<0.05)%2 על־פימבחן מין לפי מובהקים ההבדלים *
(.p<0.05)x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים ##



והנוער התלמידים מועצות 4.3
 שמלווי מראים (26 )לוח המועצות תכנית על לנציגים נודע שבאמצעותם המידע מקורות על הממצאים
 המחוזות. בין מובהקים הבדלים ללא זה, מקור ציינו הנציגים מקרב 47% :העיקרי המקור הם המועצות
 מבין 37% :המועצות תכנית של קיומה על חשוב מידע מקור הם גם מהווים הספר בבתי המורים
 בין זה במקור מובהקים הבדלים נמצאו המורים. באמצעות התכנית על להם שנודע דיווחו הנציגים

 אותו, ציינו הערבי ובמגזר דרום צפון, במחוזות נציגים של יותר גבוהים אחוזים שעל-פיהם המחוזות,
 וההבדלים מחברים, התכנית על שמעו מהנציגים כרבע האחרים. במחוזות כך שדיווחו האחוזים לעומת

 התכנית על נודע (48%) תל־אביב במחוז הנציגים מבין יותר גבוה לאחוז מובהקים: המחוזות בין
כך. על דיווחו (9%) חיפה במחוז הנציגים בקרב ביותר קטן אחוז ואילו החברים, באמצעות

 מחוז לפי ההצטרפות, טרם והנוער התלמידים מועצות התכנית על עיקריים מידע מקורות :26 לוח
)באחוזים(•

המחוז
סח״כ ערביהמידע מקורות דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה

41 54 52 40 43 45 48 47 המועצות מלווי
54 49 10 29 38 52 28 37 הספר# בבית מורים
30 24 21 31 48 . 24 9 24 חברים#

8 4 4 11 15 10 2 6 תקשורת אמצעי
13 - 4 4 5 ־ 8 5 אישית פנייה

3 - 17 2 5 5 9 5 # במתנ״ס גורמים
8 4 - 11 - 10 3 5 משפחה בני
8 - 7 7 ־ - 2 4 אחרת** מנהיגות תכנית

 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *
נוער. תנועת גם כולל אחרת מנהיגות תכנית המקור *״
(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

 הנציגים שרוב נמצא והנוער, התלמידים מועצת לתכנית מועמדות הגשת על המשפיעים לגורמים באשר
 במידת סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו (.27 )לוח בעצמם כך על החליטו (70%)כ־

 במחוז מהנציגים 30%כ־ אחרים. לגורמים מייחסים שהנציגים למועצות מועמדותם הגשת על האחריות
 סבורים דומה אחוז הערבי במגזר מועמדותם. את להגיש עליהם השפיעו שונים שגורמים סבורים חיפה

אחרים. ולגורמים להם משותפת החלטה היתה שזו

 בני בהחלטת והורים מורים של למעורבותם באשר המחוזות בין מובהקים הבדלים על מצביע נוסף עיבוד
 הערבי מהמגזר הנציגים בקרב יותר גבוה שאחוז נמצא כך במועצה. לנציגות מועמדות להגיש הנוער
 אחוזים זאת, לעומת בהתאמה(. ,10%ו- 30%) זו בהחלטה מעורבים היו וההורים שהמורים דיווחו

 ייתכן בהתאמה(. ,5%ו־ 2%) בהחלטתם המורים מעורבות על דיווחו ותל-אביב מרכז במחוזות בודדים
 ומשום לילדים, הורים ובין לתלמידים מורים בין היחסים בדפוסי תרבותיים מהבדלים נובע זה שממצא

 בחברת ממשקלה יותר רב משקל הערבי מהמגזר הנוער בני בהחלטות מבוגרים של למעורבותם יש כך
היהודים. הנוער בני
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)באחוזים(* ממיז לפי המועצות, לתכנית הנוער בני מועמדות הגשת על לההלטה האחראים :27 לוח
מחוז

ערביסח״כ דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה
100 100 100 100 100 100 100 100 סח״כ

59 80 67 81 81 61 56 68 אני רק
29 5 12 8 13 22 13 14 אחרים*• גורמים עם יחד אני
12 15 21 11 6 17 31 18 אחרים"" גורמים רק

(.p<0.05)x* מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #
גורמים ביישוב, נוער אחראי כגון בקהילה, גורמים (,15%) מורים (,40%) חברים לדוגמה: כוללים אלה גורמים “

(.5%) מועצה ומלווה (9%) מועצה ראש במתנ״ס,

 המחוזית?". למועצה להיבחר רצית "מדוע לשאלה הנציגים שענו העיקריות התשובות מוצגות 28 בלוח
 (40%) ולהשפיע״ לשנות ״רצון :האחר״ ״למען מניעים או סיבות הן העיקריות שהסיבות עולה מהלוח

 ל״רצון התייחסו אשר ומרכז, תל־אביב צפון, מהמחוזות הנציגים אחוזי (.35%) לקהילה״ ו״לתרום
 האחוזים מן בהתאמה( ,51%ו- 57% ,52%) סטטיסטית מבחינה מובהק באופן גבוהים ולהשפיע״ לשנות

המחוזות. בשאר שדווחו

)באחוזים(* מחוז ולפי מין לפי והנוער, מתלמידים מועצות לתכנית להצטרפות עיקריים מניעים :28 לוח
מחוז מיו

ערביסה״כ דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים
23 42 36 51 57 52 34 44 35 40 # ולהשפיע לשנות רצון
23 54 52 31 30 45 22 34 37 35 לקהילה# לתרום

8 20 0 4 0 20 20 11 13 12 הספר# לבית לתרום
33 10 0 9 10 10 14 16 11 14 # פעיל להיות אוהב
15 18 10 11 5 15 16 14 13 14 התכנית של בפעילות להשתתף
23 14 14 27 15 10 16 15 21 18 חדש במשהו להתנסות

0 4 7 2 5 10 8 6 3 5 חדשים חברים להכיר
0 0 14 11 5 0 0 4 4 4 הארצית למועצה להגיע
8 2 4 0 0 10 2 3 4 3 עצמי סיפוק
0 4 4 0 0 5 12 5 4 5 נבחרתי#

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים "
(.p<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

 לרצון כסיבה לקהילה" ל״תרומה ההתייחסות במידת גם המחוזות בין מובהקים הבדלים קיימים
 סיבה על הצביעו ודרום ירושלים צפון, מהמחוזות נציגים של גבוהים אחוזים המחוזית. למועצה להיבחר

 של השונה תפיסתם על להצביע עשויים המחוזות בין אלה הבדלים בהתאמה(. ,54%ו- 52% ,45%) זו
 להשפיע לשנות, קרי: האפשריות, השפעותיה ואת המועצה תפקיד את השונים במחוזות הנציגים
 גבוה אף ובשיעור נציגים, מבין 12% בקרב להצטרפות כסיבה גם עלה הספר״ לבית ״לתרום ולתרום.

סטטיסטית. מבחינה מובהקים וההבדלים מהם(, אחד בכל 20%) ודרום צפון חיפה, במחוזות יותר
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 ולא משהו "לעשות רצו הם כי הצטרפו שהם ציינו הנוער בני המיקוד. בקבוצות גס עלו הללו הסיבות כל
 ולהשפיע לשנות מהרצון כחלק אי-אפשר". פרטי שבאופן דברים "להרים כדי או ידיים" בחיבוק לשבת

 "לייצג התלמידים( )או הנוער בני לכלל הרצויים בכיוונים להשפיע מחויבותם את הנציגים מציינים
 בכלל. נזקקות למשפחות ואף נזקקים, או חלשים נוער לבני לעזור וגם אותם", לאכזב "לא תלמידים"

(.7 בפרק הפעילות )פירוט המועצות מתמקדות שבהן הפעילויות בתיאור ביטוי לידי באים הדברים ואכן,

 אישיים, למניעים למועצה להצטרף רצונם את ייחסו מהנציגים חלק ה״אחר", למען למניעים במקביל
 חברים )"להכיר חברתיות סיבות (,14%) פעיל״ להיות ו״אוהב (18%) חדש במשהו להתנסות רצון :כגון

 ברצון המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים (.3%) עצמי וסיפוק (5% ־ חדשים״
 בשאר האחוזים מן (33%) הערבי במגזר יותר גבוה לאחוז זכתה זו תשובה להצטרפות. כמניע פעיל להיות

המחוזות.

:המיקוד בקבוצות הן גם הועלו חדשות ולחוויות חברתיים למפגשים להנאה, לסיפוק, ציפיות
כיפי". דבר זה המועצות.... דרך מכירים אנשים והמון אנשים להכיר של הקטע "גם

:אחרים אנשים של הרצונות של הגשמה של כתוצר נתפסה הנאה אולם,
שמחים". אחרים שאנשים שמחה, להיות לי שיגרום מה "זה

 של האישית וההתפתחות מההתקדמות כחלק המחוזית למועצה המועמדות הצגת עלתה לכך, בנוסף
:הרשותיות המועצות נציגי של או הספר בתי מועצות נציגי

לעשות". אפשר כן עוד ומה הבא השלב מה לראות "רציתי

מהתכניות ונשירה השתתפות .5

:נוער בני של קבוצות שלוש על-פי נבחרים לנושאים נתייחס זה בחלק
 אפריל עד )לפחות תשנ״ח הלימודים שנת מרבית במהלך בתכנית פעילים שהיו נוער בני - ״פעילים״ .1

1998.)
(.1998 מרס )עד תשנ״ח הלימודים שנת במהלך פרשו אך בתכניות, פעילים שהיו נוער בני - ״נושרים״ .2
 הלימודים בשנת בתכניות כלל פעילים היו לא אך בקיץ, ההכשרה את שעברו נוער בני ־ פעילים" "לא .3

הנדונה.

 רווחה, תחושת והמשפחתיים, האישיים המאפיינים על נשאלו פעילים" "לא או "נושרים" נוער בני
 והסיבות הפנוי בזמן פעילות אישיים, וערכים עמדות לעתיד, ציפיות עצמית, ומסוגלות הערכה

 "הפעילים" הנוער בני של לדיווח מתייחסים בדוח שמוצגים הנושאים שאר כל לתכניות. להצטרפות
 לאתר נועדה פעילים" ול״לא ל״נושרים" "פעילים" נוער בני בין הללו בנושאים השוואתית בדיקה בלבד.

 על להצביע עשויים אלה שהבדלים הנחה מתוך הקבוצות, שלוש בין האישי וברקע בפרופיל הבדלים
התכנית. במסגרת שמוצע מה לבין מהתכנית וציפיות אישי פרופיל בין התאמה של שונות מידות
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 )המובהקים ההבדלים וכן לה והסיבות הנשירה היקף בתכניות, ההשתתפות היקף יוצגו תכנית כל לגבי
 והנשירה ההשתתפות היקף שונים. בנושאים הללו הקבוצות שלוש בין בלבד( סטטיסטית מבחינה

 על מלמדת לנשירה הסיבות של בדיקה בנוסף, התכניות. של להצלחה המדדים אחד הוא מהתכניות
אלו. מתכניות לפרוש להם שגורמים בתכניות, השתתפותם במהלך נוער בני בפני העומדים הקשיים

המז־"צים תכנית 5.1
מהתכנית והנשירה ההשתתפות היקף

 לא (.1998 אפריל )עד הלימודים שנת מרבית במהלך פעילים היו המד״צים מכלל 80% כי מראה 29 לוח
 השנה במהלך נשרו אחוזים עשרה מהתכנית. והנשירה ההשתתפות בהיקף המחוזות בין הבדלים נמצאו

המד״צים. בהכשרת שהשתתפו למרות תשנ״ח, הלימודים בשנת כלל פעילים היו לא נוספים 10%ו-

)באתתיס( ממה לפי חמד״ציס בתכנית השתתפות דפוסי :29 לוח
המחוז

סה״כ ערביהשתתפות דפוס דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה
100 100 100 100 100 100 100 100 סח״כ

86 79 87 76 87 82 76 80 פעיל
7 12 4 10 3 12 14 10 נושר
7 9 9 14 11 7 10 10 פעיל לא

 במהלך ממנה שנשרו או תשנ״ח הלימודים בשנת המד״צים בתכנית כלל פעילים היו לא אשר הנוער בני
 העדיפויות לסדר קשורה לנשירה ביותר השכיחה הסיבה כי עולה, 30 מלוח לכך. הסיבות על נשאלו השנה

 ציינו מהתכנית שנשרו או כלל פעילים היו לא אשר הנוער מבני כמחצית זמן. חוסר והיא הנוער, בני של
 הלוח, מן עולה עוד הלא-פעילים. לבין הנושרים בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ללא זו, סיבה

 מתפקדים שהם כיוון המד״צים לפעילות הצטרפו לא (23%) פעילים הלא הנוער בני מבין חמישית מעל כי
 פגיעה בגלל מהתכנית שנשרו או פעילים היו שלא ציינו אחוזים עשר שישה אחרות. במסגרות כמדריכים
 שהם הזמן ולמידת הנוער בני של העדיפות לסדר כלשהי במידה קשורות הללו הסיבות כל בלימודים.
בתכנית. להשקיע מעוניינים

 סיבות עקב בה פעילים היו לא כלל או התכנית את שעזבו דיווחו הנערים מבין יותר קטנים אחוזים
 בעיות להם היו כי ציינו 10% לדוגמה, כך ומלווים(. )חניכים בה למעורבים או עצמה לפעילות הקשורות

חניכים. קבוצת לגייס הצליחו שלא דיווחו 5%ו- החניכים, עם או האחראים עם

 הלא-פעילים ובין הנושרים לבין הפעילים בין להצטרפות בסיבות מובהקים הבדלים נמצאו כן, כמו
 נשרו אשר המד״צים מבין יותר גבוהים שאחוזים נמצא, (.3.5 בחלק מובאת זה משתנה של )הגדרה

 לעומת (,23%) בעתיד להם יעזור שזה שחשבו משום או (20%) לטיולים״ ״לצאת כדי הצטרפו מהתכנית
 )אף בתכנית כלל פעילים היו שלא הנוער בני לעומת או אלה( ממניעים אחד בכל 8%) הפעילים המד״צים

 היציאה מהיקף מסוימת מאכזבה נובעת אלה נוער בני של שנשירתם לשער ניתן בהתאמה(. ,6%ו־ אחד
 זאת, עם יחד התכנית. שמקנה בכלים לעשות שניתן העתידי לשימוש בנוגע תפיסתם ומשינוי לטיולים
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 ושיווק פרסום שבעת נראה ואולם, מהתכנית. לנשירה משמעותיות כסיבות הופיעו לא אלה סיבות
 ביחס ריאליות לא ציפיות לעורר לא כדי הולמת, בפרופורציה אלה היבטים לשני להתייחס כדאי התכנית
לתכנית.

)באחוזים(** המד״ציס* בקרב הפעילות להפסקת סיבות :30 לוה
פעילים לא נושרים סה״כ הסיבה

עדיפות סדר
39 57 48 זמן חוסר
23 0 12 אחרת במסגרת מדריך
16 15 16 בלימודים פגיעה

לתכנית הקשורות בעיות
13 7 10 החניכים עם ו/או האחראים עם בעיות

3 7 5 חניכים קבוצת לגייס הצליח לא
0 7 3 התכנית בדרישות עמד לא

חברתית סיבה
7 7 7 התכנית את עזבו החברים

10 11 10 רצה לא
 מחוז. לפי ניתוח בוצע לא הכול(, בסך 60) קטנים הנושרים פעילים הלא המד״ציס שמספר מאחר ״
אחת מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום ,100ב־ מסתכמים אינם האחוזים “

השתתפות דפוס לפי הנוער בני קבוצות בין הבדלים
 הפעילים בקרב מהאחוז (13%) הנושרים בקרב יותר גבוה י״א-י״ב בכיתות הלומדים הנוער בני אחוז

 "טובים", כתלמידים עצמם את מעריכים הנושרים שכמחצית נמצא בנוסף (.3%) פעילים והלא (2%)
 בשל התכנית את לעזוב נאלצו הם כי לשער ניתן פעילים. הלא בקרב 10%ו- הפעילים בקרב 39% לעומת
 דיווחו כמחציתם )ואכן בלימודים הנדרשת הרבה ההשקעה ובשל הגבוהות בכיתות הלימודים עומס
 אשר מהתכנית, לנשירה הסיבות על הממצאים את תואמת זו השערה "טובים"(. תלמידים שהם

הזמן. חוסר הייתה ביניהן השכיחה

 בפעילות משתתפים (13%) פעילים והלא (24%) הנושרים מהמד״צים יותר נמוכים אחוזים כן, כמו
 (.38%) בתכנית הפעילים הנוער בני לעומת לנוער(, במרכז ופעילות נוער תנועות )כגון לנוער במסגרת
 גם נוטים פעילים מד״צים :פעילות של כזה בסוג השתתפות של דפוס על להצביע עשויים אלה ממצאים

פעילים. וללא לנושרים בהשוואה אחרות נוער במסגרות פעילים להיות

 של בנכונות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו בצבא, השירות כלפי לעמדות ביחס
 בתכנית כלל פעילות היו שלא או שנשרו נערות לעומת (28%) הקבע בצבא לשרת הפעילות המד״ציות

(60/0.)
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 שאחוזי□ נמצא זאת, עם יחד אלה. קבוצות בין הבדלים נמצאו לא רובם לגבי אישיים, לערכים באשר
 20% לעומת ,34%) ציבורית לפעילות רבה חשיבות מעניקים. הפעילים המד״צים מבין יותר גבוהים

 לעומת 79%) מעניין במקצוע לעיסוק וגם (410/0 לעומת 550/0) לזולת לסיוע (,6פעילים מהנושרים/הלא
 למען לפעילות משקל יותר נותנים הפעילים הנוער שבני כך על להצביע עשויים אלה ממצאים (.60%

 שהתכנית כן, אם נראה, מעניין(. )מקצוע העצמי המימוש לצד לזולת( ועזרה ציבורית )פעילות האחר
אלו. ערכים למימוש במה למד״צים מציעה

 הפעילים. לקבוצת אותן והשווינו פעילים הלא קבוצת לבין הנושרים קבוצת בין חיברנו זה ניתוח לצורך 6
קבוצה. לכל נפרד סטטיסטי עיבוד לבצע אפשרו לא פעילי□ והלא הנושרים קבוצות של הקטנים המספרים

המש"צים תכנית 5.2
מהתכנית והנשירה ההשתתפות היקף

 (85%) המש״צים רוב כי מראה הלוח מחוז. לפי המש״צים בתכנית ההשתתפות דפוסי מוצגים 31 בלוח
 במחוזות שונים בתכנית ההשתתפות שדפוסי נמצא, תשנ״ח. הלימודים שנת מרבית במהלך פעילים היו

 היו וחיפה צפון מרכז, דרום, דתי, דרום במחוזות סטטיסטית. מבחינה מובהקים אלה והבדלים השונים
 לכך ובהתאם יותר, נמוך זה אחוז אחרים במחוזות אפריל. חודש עד לפחות פעילים המש״צים כל כמעט
 הערבי במגזר לדוגמה, יחסית. גבוהים בתכנית פעילים היו לא אשר המש״צים אחוז ו/או הנשירה אחוז
 מהתכנית נשרו מהמש״צים חמישית דתי בצפון (.84%) בתכנית כלל פעילים היו .לא המש״צים רוב

כלל. פעילים היו לא מהם נוספת וחמישית השנה במהלך

)באחוזיס(* מחוז לסי חמש״ציס, בתכנית משתתפות דפוסי :31 לוח
מחוז

דרום מרכז + צפון
י־ם + ת״א + חיפה דפוס

דתי דתי דתי ערבי דרו□ י־ם . מרכז ת״א , צפון , .חיפה סח״כ השתתפות
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ

97 77 61 16 93 78 96 85 96 93 85 פעיל
3 10 20 - 5 14 4 9 - 4 8 נושר
- 13 20 84 2 8 ־ 6 4 4 8 פעיל לא

(.p<0.05) / מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *

 כלל. בה פעילים היו שלא או מהתכנית המש״צים נשרו שבעקבותיהן העיקריות הסיבות מוצגות 32 בלוח
 מעל כי מראה 'הלוח כן, כמו התכנית. עם הספר בית מצד הפעולה שיתוף חוסר ציינו הנוער מבני כשליש

 המחקר(. נערך שבה לשנה ייחודית )בעיה המורים עיצומי עקב התכנית את עזבו הנושרים מבין חמישית
 לא כך ועקב אחר, ספר לבית שעברו ציינו פעילים( הלא מבין 13%) הנשאלים מכלל אחוזי□ שבעה

 רצון שביעות לחוסר או עצמה לתכנית קשורות אינן האלו הסיבות שלוש התכנית. לפעילות הצטרפו
 ניתן עוד ולמשתתפיה. לתכנית הספר בית שנותן החשיבות את מדגישות אך המש״צים, בקרב מהתכנית

ולפעיליה. לתכנית הספר בית עם שילוב של הרכיב חשיבות לגבי מהן להסיק
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 אחוז על־ידי הועלתה זו סיבה זמן. חוסר היא הנערים מן מרבע יותר על-ידי צוינה אשר אישית סיבה
 מובהקים וההבדלים (13%) כלל פעילים היו שלא לאלה בהשוואה (41%) הנושרים מבין יותר גבוה

 שפגעה משוס אליה הצטרפו לא שכלל או הפעילות את שעזבו ציינו 9% בנוסף, סטטיסטית. מבחינה
בלימודיהם.

)באחוזים(** חמש״צים* בקרב הפעילות להפסקת סיבות :32 לוח
פעילים לא נושרים סח״ב הסיבות

מערכתיות סיבות
44 18 31 התכנית ע□ הספר בית מצד פעולה אי־שיתוף

9 22 16 המורים עיצומי

אישיות סיבות
13 41 27 זמן## חוסר

4 14 9 ללימודים הפריע
13 - 7 אחר ספר לבית עבר

8 9 9 רצה לא
הלימודים בשנת כלל פעילים היו שלא או 1998 אפריל לפני מהתכנית נשרו אשר המש״צים שמספר מאחר *

מחוז. לפי ניתוח בוצע לא נוער(, בני 46) קטן הוא תשנ״ח
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים **
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי הפעילות זמן משך לפי מובהקים ההבדלים ##

 הפעילים. לקבוצת אותן והשווינו פעילי□ הלא קבוצת לבין הנושרים קבוצת בין חיברנו זה ניתוח לצורך 7
קבוצה. לכל נפרד סטטיסטי עיבוד לבצע אפשרו לא פעילי□ והלא הנושרים קבוצות של הקטנים המספרים

 הפעילים. לקבוצת אותן והשווינו פעילים הלא קבוצת לבין הנושרים קבוצת בין חיברנו זה ניתוח לצורך 8
קבוצה. לכל נפרד סטטיסטי עיבוד לבצע אפשרו לא פעילים והלא הנושרים קבוצות של הקטנים המספרים

פעילים וללא לנושרים פעילים נוער בני בין הבדלים
 אחוזים נמצאו בתכנית כלל פעילים שלא אלה ומבין המש״צים מתכנית נשרו אשר הנוער בני בקרב

 בקרב האחוזים מאשר בהתאמה(, ,50%ו- 32%) הגדרתם על־פי מאוד דתיים או דתיים של יותר גבוהים
 ונראה דתיים, ספר בבתי לומדים הדתיים הנוער מבני גדול שחלק להניח סביר (.19%) הפעילים הנוער בני
דתיים. ספר בבתי גדול כה מהתכנית הנשירה אחוז מדוע לבדוק שיש כן אם

 משיעור (91%) אקדמיים או על-תיכוניים ללימודים להגיע שואפים הפעילים הנוער מבני יותר גבוה אחוז
 כלפי לעמדות ביחס כן, כמו (.65%) בתכנית כלל פעילים היו שלא אלה או (86%) הנושרים נוער בני

 בקבע לשרת רוצים היו (36%) )בנים( הפעילים המש״צים מבין יותר גבוה שאחוז נמצא בצבא השירות
 יותר גבוהה מוטיבציה על מצביעים אלה ממצאים 7כלל. פעילים היו שלא או הנושרים בקרב 11% לעומת

בצבא. טווח ארוכת להתחייבות והן גבוהים ללימודים הן בתכניות הפעילים הנוער בני בקרב

 לבלות ברצון רק סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו האישיים, בערכים להבדלים באשר
 לעומת בחו״ל מה זמן לבילוי חשיבות יותר מייחסים הפעילים המש״צים שאחוז נמצא, בחו״ל.

(.11% לעומת 36%) 8פעילים הנושריס/לא
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 לנושרים פעילים מש״צים בין להצטרפות בסיבות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו כן, כמו
 אשר המש״צים בקרב יותר גבוה שאחוז נמצא, (.3.5 בחלק מובאת זה משתנה של )הגדרה פעילים וללא
 (,78%) עצמה בפני כמטרה התכנית בפעילות להשתתף כדי לתכנית להצטרף שרצו ציינו מהתכנית נשרו

 הסיבות (.39%) זו בשנה כלל פעילים היו לא אשר לאלה או (42%) פעילים למש״צים בהשוואה
 לנשירה שהסיבות לציין מעניין ולפיכך, ממנה, הציפיות על להצביע עשויות לתכנית להצטרפות
 צפייה של מימוש לחוסר מסוימת במידה עונות אכן התכנית, מפעילות רצון שביעות חוסר כגון מהתכנית,

 ציינו שנשרו מאלה 18%ו־ (44%) פעילים הלא הנוער מבני יחסית גבוהים אחוזים לעיל, שהוצג כפי זו.
הספר. בית מצד הפעולה שיתוף חוסר עקב ממנה שנשרו או לתכנית הצטרפו שלא

והנוער התלמידים מועצות 5.3
מתתכנית ותנשירת ההשתתפות היקף

 הנציגים שיעור השנה, מרבית פעילים היו אשר והנוער התלמידים מועצות נציגי שיעור מוצג 33 בלוח
 בשנת פעילים היו לא אך נבחרו אשר הנוער בני ושיעור הלימודים שנת במהלך מתפקידם נשרו אשר

 או השנה כל פעילים היו הנציגים מכלל 84%ש־ עולה מהלוח מין. ולפי מחוז לפי האחרונה, הלימודים
 כלל פעילים היו לא (5%) נמוך אחוז כן, כמו השנה. במהלך תפקידם את עזבו 11% ואילו השנה, כל כמעט

במועצות.

)באחוזים( מחוז ולפי מין לסי ,ותמעד התלמידים במועצות השתתפות דפוס :33 לוח
מחוז מיו

סת״כ ערביהשתתפות דפוס דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ

77 96 96 85 90 95 70 81 90 84 פעיל

8 2 0 13 10 5 27 16 4 11 נושר

15 2 4 2 0 0 3 3 6 5 פעיל לא

(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז ולפי מין לפי מובהקים ההבדלים ״

 עולה אלה מהבדלים סטטיסטית. מבחינה מובהקים המחוזות ובין המינים בין זה בנושא ההבדלים
 ביותר הגבוה הנושרים אחוז כן, כמו הבנים. מאחוז גבוה השנה במהלך מהתכנית שנשרו הבנות שאחוז
 הלוח בנוסף, נושרים. של (13%) יחסית גבוה אחוז נמצא מרכז במחוז גם גבוה. (27%) חיפה במחוז נמצא
 ולעומתם (,15%) בתכנית כלל פעילים היו לא הערבי מהמגזר הנוער בני של יחסית גבוה אחוז כי מראה

בלבד. 4%־2% בין נעים המחוזות בשאר שדווחו האחוזים

 לכך ביותר השכיחה הסיבה כי ונראה אליה, לאי־הצטרפות או התכנית לעזיבת הסיבות מוצגות 34 בלוח
 זו סיבה כן פעילים. הלא בקרב פחות ושכיחה הנושרים בקרב יותר שכיחה זו סיבה זמן. חוסר היא

הבנות. בקרב יותר שכיחה
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 רצון חוסר היא לתכנית הצטרפו לא או נשרו אשר הנוער בני מכלל 16% על-ידי שהועלתה נוספת סיבה
 (.14%) הבנות בקרב - ופחות (25%) הבנים בקרב יותר שכיחה זו סיבה התפקיד. בביצוע הנאה והיעדר

 בעיות עקב עזבו מאוד קטנים אחוזים כי לציין מעניין זמנם. את מבזבזים שהם שהרגישו ציינו 10% מעל
(.2%) בלימודים פגיעה עקב או (5%) המלווה הצוות עם

 פעילים ולא נושרים ולפי מין לפי המועצות*, חברי בקרב הפעילות להפסקת סיבות :34 לוח
)באחוזים(**

פעיל לא נשר בנות בנים סח״ב הסיבה
27 45 45 25 41 עדיפויות סדר
— 3 3 — 2 בלימודים פגיעה
— 16 14 8 12 זמן בזבוז שזה הרגשתי
17 16 14 25 16 אחרות אישיות סיבות
17 16 14 25 16 כחבר נהניתי רציתי/לא לא

לי מועצה/נמאס

9 13 17 — 12 הנוער בבני תלויות שאינן סיבות
במועצה הפעילות )"הפסקת
פעילות אחרת, ב״רמה"
הופסקה, המועצה

מרחק( בעיות בגלל
־־ 7 7 — 5 התכנית מפעילי עם בעיות

מחוז. לפי ניתוח בוצע לא חברים(, 42) קטן פעילים הלא המועצות חברי שמספר מאחר *
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים **

 עשיית מדרך רצון שביעות חוסר אישיות, סיבות ביניהן: בודדים, נוער בני על-ידי הועלו אחרות סיבות
 הפעילות התאמת חוסר או שלהם"( החברים ושל שלהם אישיים לאינטרסים דאגו )"הנציגים הדברים
ערבייה"(. כתלמידה לי שהתאימו פעילויות היו )"לא ספציפיים לצרכים

פעילים וללא לנושרים פעילים נוער בני בין תברלים
 לצבא להתגייס יותר גבוהה מוטיבציה נמצאה בצה״ל והשירות הגיוס כלפי המועצות נציגי בעמדות

 שהשירות הוחלט אילו שנים(, )שלוש מלא שירות לשרת רצון הביעו מהם 60% :הפעילים הבנים בקרב
9(.29%) כנציגים מתפקידם שנשרו הבנים בקרב יותר נמוך אחוז לעומת בלבד, התנדבותי הנו בצה״ל

הפעילים. לקבוצת אותן והשווינו פעילים הלא קבוצת לבין הנושרים קבוצת בין חיברנו זה ניתוח לצורך 9
קבוצה. לכל נפרד סטטיסטי עיבוד לבצע אפשרו לא פעילים והלא הנושרים קבוצות של הקטנים המספרים

 הפעילים. לקבוצת אותן והשווינו פעילים הלא קבוצת לבין הנושרים קבוצת בין חיברנו זה ניתוח לצורך 10
קבוצה. לכל נפרד סטטיסטי עיבוד לבצע אפשרו לא פעילים והלא הנושרים קבוצות של הקטנים המספרים

 (59%) הפעילים המועצות נציגי בקרב יותר גבוה שאחוז מראים הממצאים האישיים, לערכים באשר
 הדבר 10(.35%) פעילים הנושריס/הלא מבין יותר נמוך ואחוז למדינה, לתרומה רבה חשיבות מעניקים
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 התרומה על השאר, בין המבוססת, בתכנית הפעילים נשארו מדוע מסוימת, במידה לפחות להסביר, עשוי
האחר. כלפי המחויבות ועל

 בני של הקבוצות שלוש בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא כי לציין מעניין לסיום,
 עמדות לגבי עצמית, ומסוגלות הערכה לגבי לעתיד, ציפיות לגבי הנוער, בני ממאפייני גדול חלק לגבי נוער

 הפעילים, הנוער בני של האישי בפרופיל דמיון על מצביע הדבר הפנוי. בזמן פעילות ולגבי וערכים
 קבוצות בין הבדלים נמצאו שבהם הנושאים מזו, יתרה מהנושאים. גדול בחלק פעילים והלא הנושרים

 לבין הפעילים הנוער בני בין בבירור להבחין יהיה ניתן שעל-פיו חד-משמעי, דפוס יוצרים אינם אלה
פעילים. הלא או הנושרים

 לנושרים פעילים נציגים בין להצטרפות בסיבות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו בנוסף,
 השכיחה היא לקהילה" "לתרום הסיבה כי נמצא (.3.5 בחלק מובאת זה משתנה של )הגדרה פעילים וללא

 או (19%) מהפעילות נשרו אשר הנציגים בקרב פחות ושכיחה (,38%) הפעילים הנציגים בקרב ביותר
 של רבה מידה על להצביע עשוי זה ממצא (.9%) האחרונה בשנה כלל פעילים היו לא אשר אלה בקרב

 כמניע לקהילה( הזה )במקרה ל״אחר" מחויבות תחושת לבין המועצה בפעילות התמדה בין התאמה
למועצה. להצטרפות

המשתתפים תפיסת על־פ׳ ההכשרה תרומת .6

 לאחר והמש״צים המד״צים הכשרות של תרומתן הוא הנוער בני סקר באמצעות שנבדק נוסף נושא
 תהליך 11המבוא(. בפרק פירוט )ראה התכניות במסגרת תפקידם ביצוע לקראת לתכניות, קבלתם

 הפעילות בין ההדוק הקשר לאור אולם, הנוכחי, במחקר לבדיקה כמוקד הוגדר לא אמנם, ההכשרה,
 לשלושה מתייחסת הבדיקה הנושא. את לבדוק לנכון מצאנו זאת, לפעילות ההכשרה תהליך לבין בתכנית
 ;בפעילותם להם מסייעת ההכשרה שבהם התחומים את והמש״צים המד״צים של הערכתם א. :תחומים

 להם שמסייעים בהכשרה, שלמדו הנושאים ג. נוספת; בהכשרה צורך מרגישים הם שבהם התחומים ב.
 נפרדת התייחסות ללא שעברת" ההכשרה. ל״תהליך התייחסו השאלות חייהם. של אחרים בתחומים
והמש״צים. המד״צים הכשרת של השונים לחלקים

 תהליך באמצעות נבחרים המועצות שנציגי מאחר והנוער, התלמידים מועצות בתכנית נבדק לא זה נושא 11
התפקיד. מילוי לקראת הכשרה במועצות קיימת לא ולפיכך דמוקרטי,

 להם להעניק ההכשרה הצליחה הנוער, בני הערכת על-פי שבהם, לתחומים מתייחסת הראשונה השאלה
 השנייה השאלה התכנית. במסגרת לעבודתם הרלוונטיות המיומנויות את להם ולהקנות הידע את

 השלישית השאלה הקיים. ההכשרה תהליך במסגרת מענה קיבלו שלא הכשרה לצורכי מתייחסת
 באופן בהן למשתתפים תורמות ההכשרה, תהליך ובכללן שהתכניות, טוענת אשר הספרות על מבוססת

 שקיבלנו בדיווחים כן, כמו (.1988 אדם־צור, ;Quinn, 1995) במסגרתן התפקיד לביצוע רק ולא כללי
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 השלכות לדבר ושיש להם תורמת אכן שההכשרה עלה המחקר, של הראשון בשלב המיקוד בקבוצות
חייהם. של אחרים בתחומים

נושאים. באילו כן, ואם הכשרה, לעבור צריכים המועצות נציגי לדעתם האם נשאלו המועצות נציגי

בנפרד. תכנית לכל מתייחס שלהלן הניתוח שונה, הכשרה מתבצעת תכנית שבכל מאחר

המד"צים תכנית 6.1
 עולה 35 מלוח בתכנית. בפעילותם כיום להם מסייעת שקיבלו שההכשרה ציינו (91%) המד״צים רוב

 להעברת שיטות כולל ההדרכה, תחום את ציינו להם מסייעת שההכשרה הסבורים המד״צים שרוב
 המצביעים המחוזות, בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו וכדומה. פעולה בניית החומר,

 בשאר מהאחוזים (35%) יותר הרבה נמוך כך דיווחו אשר הערבי מהמגזר המד״צים שאחוז כך, על
המחוזות.

(#0 )באחת* מחת לסי בפעילותם, למד״צים מסייעת חחכשרח שבהם תחומים :35 לוח
מחוז

סח״כ ערביתחום דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה
35 76 77 76 76 , 77 79. 72 A הדרכה*, שיטות
52 39 31 40 48 35 57 42 aa הדרכה כישורי
30 33 31 30 48 33 21 33 עם להתמודדות כלים

AAArn^ משימות
(.91%) תפקידם במילוי כיום להם מסייעת שההכשרה הסבורים המד״צים מתוך אחוזים #
ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *
a להדריך. איך מתודיקה, פעולה, לבנות איך

 החלטות, קבלת יכולת זמנים, בלוח עמידה אסרטיביות, מנהיגות, כושר קהל, בפני עמידה עצמי, ביטחון **
סובלנות.

aaa קבוצה. גיבוש הילדים, עם קשר יצירת החניכים, של משמעת בעיות

 ביטחון :כגון נוספים, הדרכה כישורי להם הקנתה שההכשרה סבורים המד״צים מבין 42% כי נראה עוד
 רק לכך, בנוסף המחוזות. בין מובהקים הבדלים ללא החלטות, קבלת ויכולת קהל בפני עמידה עצמי,
 במהלך העולות שונות ובעיות משימות עם להתמודדות כלים להם העניקה שההכשרה ציינו שליש

משמעת. בעיות כגון כמד״צים, עבודתם

 בחיוב המשיבים בחיוב. ענו (270/0) מהם וכרבע נוספת, להכשרה זקוקים הם האם נשאלו המד״צים
 כלים ליותר זקוקים שהם ציינו מתוכם שליש נוספת. להכשרה זקוקים הם תחומים באילו גם נשאלו

 כמעט סמכותי. להיות ואיך קשר ליצור איך בעייתיים, ילדים עם לדבר איך :כגון בעיות, עם להתמודדות
 לאלתר איך להדריך, איך למשחקים, רעיונות ההדרכה: בתחום לתגבור נזקקים (46%) מהם מחצית

לחניכים. חומר להעביר ואיך
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 ההכשרה האם המד״צים נשאלו נוספים, הכשרה ולצורכי המד״צים לעבודת. ההכשרה לתרומת■ בנוסף
 .סבורים המד״צים כלל מבין 80% כמעט כי נמצא חייהם. של אחרים בתחומים גם להם מסייעת

 סבורים אכן המד״ציס מבין שלישים שני כי עולה 36 מלוח אחרים. בתחומים להם מסייעת שההכשרה
 מנהיגות, כושר עצמי, ביטחון וביניהם: כמד״צים, לעבודתם מחוץ בתחומים גם להם תרמה שההכשרה

 אנשים עם ועבודה תקשורת מיומנויות רכשו שהם ציינו כשליש החלטות. וקבלת יעילות אחריות,
אחרים.

)גאחוז»ס#( מחוז לפי חייהס, של אחריס בתחומים למד״צים המסייעים חכשרח נושאי :36 לוח
מחוז

ערבי דרום י-ס מרכז ת״א צפון חיפה סה״כ תחום
45 37 67 75 75 73 . 75 63 A *, העצמית להתפתחות כישורים
70 49 11 18 25 19 25 32 תקשורת",™ כישורי

 חייהם של אחרים בתחומים להם המסייעים בהכשרתם, נושאים שיש הסבורים המד״צים כלל מבין אחוזים #
(78%.)

(.pcO.OSJx2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *
 יכולת החשיבה, פיתוח החלטות, קבלת מטרות, השגת יעילות, סובלנות, אחריות, מנהיגות, כושר עצמי, ביטחון י׳

לתרום.
 לאנשים, להקשיב יכולת דיבור, סגנון מורים, של שכנוע יכולת תקשורת: ומיומנויות אנשים עם קשר יצירת
בצוות. לעבוד יכולת

 שיעורים אחרים. לתחומים ההכשרה תרומת בהערכת המחוזות בין מובהקים הבדלים עולים מהלוח
 פיתחו ההכשרה שבעקבות ציינו (45%) הערבי ובמגזר (37%) דרום במחוז מד״צים של יותר נמוכים

 זאת האחרים. במחוזות שדווחו האחוזים לעומת מנהיגות, וכושר חשיבה יכולת יעילות, כגון: כישורים,
 תקשורת, כישורי על-פיתוח דיווחו אלה מחוזות משני המד״צים מבין יותר גבוהים אחוזים ועוד,

המחוזות. מיתר המד״צים מבין כך דיווחו יותר נמוכים ואחוזים

המש"צים תכנית 6.2
 מרגישים שהם התחומים את מציג 37 לוח בפעילות. להם מסייעת שההכשרה ציינו (94%) המש״צים רוב

 ללא הדרכה, שיטות להם הקנתה שההכשרה דיווחו (85%) המש״צים רוב להם. תרמה שההכשרה
מחוז. לפי מובהקים הבדלים

 ביטחון נוספים: הדרכה כישורי של להם.בתחום תרמה שההכשרה דיווחו (32%) מהמד״צים כשליש
 תרומת בהערכת מובהקים הבדלים נמצאו וכדומה. החלטות קבלת יכולת אחריות, אסרטיביות, עצמי,

 בהתאמה( ,42%ו- 63%) ומרכז אביב תל מהמחוזות מהמש״צים גבוה שאחוז בעוד זה. בתחום ההכשרה
זו. תרומה ציינו צפון־דתי ממחוז מהמש״צים 7% רק זה, בתחום התרומה את ציינו
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מחוז#
)באחוזיס*( מחוז לפי בפעילותם, למש״צים מסייעת ההכשרה שבחם תחומיס :37 אח

דרום+ מרכז+ + צפון
י-ם ת״א חיפה
דתי דתי דתי דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה סה״כ תחום

75 81 87 89 90 81 89 65 92 85 הדרכה* שיטות
33 29 7 22 25 42 63 26 28 32 "* ** הדרכה כישורי

ופעילות התמצאות
22 33 47 22 67 31 24 26 19 30 בשטח***

- 14 13 17 5 15 11 26 21 16 AAAA}^^^
מסתכמים אינם האחוזים (.940/0) בפעילותם להם מסייעת שההכשרה הסבורים המש״צים כלל מבין אחוזים

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב־
זה. בלוח אותם כללנו לא מאוד, קטן זו לשאלה ענו אשר הערבים הנוער בני שמספר מאחר #
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים “
 משמעת בעיות עם התמודדות שדה, יום להכין איך מתודיקה, שיעור, לבנות איך והכנתו, חומר להעברת שיטות *

יותר טוב ביטוי כושר משוב, לקבל יכולת החלטות, קבלת יכולת אחריות, אסרטיביות, עצמי, ביטחון **
 עזרה אוהלים(, בניית קשרים, )סוגי מחנאות טיולים(, שדה, ימי טופוגרפיה, )ניווט, בשטח ופעילות התמצאות ***

ראשונה
 הארץ(, ידיעת הארץ, )אהבת לארץ שונה התייחסות יצירתיות, גילי, בני עם חברתיים קשרים כללי, ידע ****

ערכים הקניית

 בקבוצות גם בשטח. ובהתמצאות בפעילות להם מסייעת שההכשרה דיווחו מהמש״צים שליש רק
 כגון בשטח, להתמצאות כלים מספיק מקבלים לא שהם לתחושה עדויות קיבלנו המש״צים עם המיקוד

ניווט.

 שהם מרגישים (28%) המש״צים מכלל כרבע נוספים. הכשרה צורכי על גם נשאלו המש״צים כאמור,
 הקשורים בנושאים בתגבור צורך הביעו כמחצית מתוכם, פעילותם. לצורך נוספת להכשרה זקוקים

 התמצאות ביניהם בשטח, לעבודתם הקשורים נושאים ציינו ומחצית פעילויות, ארגון כגון להדרכה,
וטופוגרפיה.

מחוז
)באחוז»ס*( מקיז לפי נוספת, כהכשרה צויד מרגישים המש״ציס שבחם תחומיס :38 לוח

דרום+ מרכז+ צפון+
י־ם ת״א חיפה
דתי דתי דתי דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה סח״כ תחום

20 0 17 13 20 14 0 17 0 10 עם התמודדות
בעיות*

50 57 50 50 40 0 46 75 50 49 הדרכה**
80 57 33 50 60 86 54 33 33 52 ההדרכה*** חומר

שהייתה □משו 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים (.28%) נוספת בהכשרה צורך שיש המרגישים המש״צים מבין אחוזים
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות

A העצמי. הביטחון שיפור סמכותי, להיות איך קשר, יצירת בעייתיים, ילדים עם לדבר איך
M גופני. כושר שדה, יום לארגן איך להדריך, איך למשחקים, רעיונות

AAA חיים. ובעלי צמחים בנושאי העשרה ראשונה, עזרה הארץ, ידיעת מחנאות(, טופוגרפיה, )ניווטים, בשטח התמצאות

 80% כמעט חייהם. של אחרים בתחומים להם עוזרים ההכשרה נושאי האם המש״צים נשאלו בנוסף,
 במסגרות להדריך להם מאפשרת שההכשרה דיווחו (28%) כרבע מתוכם, שכן. סבורים המש״צים מכלל

55



 תקשורת מיומנויות להם תרמה שההכשרה סבורים (19%) כחמישית ; (38 )לוח קייטנות כמו אחרות,
 ניווט כגון בהכשרה, שרכשו בידע משתמשים שהם ציינו (31%) כשליש אנשים; עם קשר ויצירת

 מבחינה מובהקים המחוזות בין וההבדלים הפנאי, בשעות פרטיים בטיולים בשטח, והתמצאות
 (41%) ומרכז-דתי (45%) תל-אביב מהמחוזות מש״צים של יותר גבוהים שאחוזים נמצא כך סטטיסטית.

המחוזות. בשאר יותר נמוכים אחוזים לעומת כך, על דיווחו

 העצמית להתפתחות להם תרמה שההכשרה כך על דיווחו מהמש״צים 41%ש־ מראה הלוח בנוסף,
 מובהקים הבדלים נמצאו זה בתחום גם וכדומה(. ומתן משא ניהול יכולת עצמי, ביטחון אחריות, )נטילת

 צפון־דתי (,58%) מרכז במחוזות ביותר הגבוהה בשכיחות צוינה זו תרומה כי המראים המחוזות, בין
(.50%) ודרום־דתי (59%) מרכז-דתי (,69%)

 מחוז לפי חייהם, של אחרים בתחומים להם המסייעים המש״צים מהכשרת נושאים :39 לוח
)באחוזים#(

מחוז*
דרום מרכז צפון

י־ם + +ת״א +חיפה
דתי דתי .דתי דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה סה״כ תחום

29 47 46 27 15 17 19 .44 27 28 אחדותי׳ במסגרות הדרכה
להתפתחות כישורים

50 59 69 36 25 58 32 22 35 41 ** העצמית^
־ 12 15 27 20 17 19 11 24 19 קשר+ יצירת

33 41 15 32 57 17 45 22 18 31 ** הפנאי++ בשעות מסייע
29 - 23 23 10 8 10 33 21 16 כללי+++

 (.79%) חייהם של אחרים בתחומים להם המסייעים ההכשרה שלימודי שסבורים המש״יצים כלל מבין אחוזים #
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים

זה. בלוח נכללו לא הם מאוד, קטן זו לשאלה ענו אשר הערבים הנוער בני שמספר מאחר *
ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים “

A ילדים עם התמודדות נוער(, בתנועת בצבא, בקייטנה, הדרכה )למשל: אחרים במקומות עזרה המדריך תעודת 
בעייתיים

AA יכולת בוגרת, התנהגות החלטות, קבלת יכולת סבלנות, זמנים, בלוח עמידה אחריות, מנהיגות, כושר עצמי, ביטחון 
ומתן משא ניהול יכולת עצמאות, שונים, מצבים עם להתמודד

 מורים, של שכנוע יכולת כמו תקשורת מיומנויות חדשים, אנשים הבנת חברים, יותר לי יש אנשים, עם קשר יצירת +
דיבור סגנון מורים, על ביקורת להעביר איך

בשטח התמצאות ניווט, ++
, הארץ ידיעת ערכים, הקניית לטבע, היחס ראשונה, עזרה כללי, ידע +++

והנוער התלמידים מועצות 6.3
 סבורים 70%כ- להכשרה. זקוקים והנוער התלמידים מועצות נציגי לדעתם האם נשאלו המועצות נציגי
 עבודה למיומנויות הקשורים ההכשרה לנושאי התייחסו (56%) ממחציתם יותר 40 מלוח שעולה כפי שכן.

 בנושאי לטפל צריכה היתה שהכשרה ציינו (36%) כשליש כספים. וגיוס אירועים ארגון כגון והדרכה,
 החלטות, קבלת כגון: מנהיגות, למיומנויות התייחסו (27%) רבע מעל כללי. באופן מנהיגות

 הסבורים הנציגים מבין חמישית המועצות. לנציגי הכשרה כתחומי עצמי, ביטחון סבלנות/סובלנות,
 בנוסף, חשוב. הכשרה כתחום דיבור, ותרבות ביטוי לכושר התייחסו להכשרה זקוקים המועצות שנציגי

על המועצות, עקרונות על ידע להם להקנות צריכה היתה המועצות נציגי שהכשרת מהם 30% ציינו
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 הבדלי□ נמצאו זה לתחום בהתייחסות לייצג. כיצד דהיינו, נציגות, ועל השונות ברמות המועצות מטרות
 ודרום מרכז מהמחוזות נציגי□ בקרב יותר רחבה התייחסות המראים סטטיסטית, מבחינה מובהקים

 הערבי ומהמגזר תל-אביב ממחוז הנציגים בקרב מאוד נמוכים אחוזים לעומת בהתאמה(, ,36%ו- 48%)
 נתקלים שונים במחוזות נציגי□ שבהן השונות המידות על להצביע עשוי זה ממצא בהתאמה(. ,6%ו- 7%)

להכשרה. חשוב כתחום אותו מעלי□ הם ולפיכך הזה, בתחום בבעיות

 מחוז לפי הנציגים, של דעתם על-פי לכלול, צריכה המועצות נציגי הכשרת שתכנית תחומים :40 לוח
)באחוזים#(

מחוז
סה״כ ערביתחום דרו□ י-ם מרכז ת״א צפון חיפה

71 45 74 63 43 67 42 56 עבודה* ומיומנויות הדרכה מיומנויות
12 52 26 41 43 40 32 36 מנהיגות
35 16 39 33 43 7 23 27 מנהיגות** מיומנויות

6 36 26 48 7 33 32 30 " ***, והנציגות המועצות עקרונות על ידע
94 77 26 19 43 13 19 21 דיבור ותרבות ביטוי כושר :תקשורת מיומנויות

 מסתכמים אינם האחוזים (.68%) הכשרה לעבוד צריכים המועצות שנציגי סבורים אשר הנציגים מתוך אחוז #
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב-

(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *
A הפעילות את לפרסם איך לפעילות, רעיונות כספים, לגייס איך אירועים, לארגן איך

קבוצתית עבודה החלטות, וקבלת אחריות קהל, בפני עמידה סבלנות/סובלנות, עצמי, ביטחון **
AAA נוער, זכויות מטרות, אידאולוגיה, עקרונות, :המועצה על יותר ללמוד הבוחרים, את לייצג איך נציג, להיות איך 

שונות ברמות מועצות בין אבחנה לעשות

 חוסר :עבודתם במהלך הנציגים נתקלים שבהם הקשיים עם אחד בקנה עולים אלו הכשרה צורכי כל
(.7 בפרק פירוט )ראה וכדומה עצמם לבין הנציגים בין תקשורת בעיות המועצה, מטרות של בהירות

המועצה ונציג המש״צ המד"צ, תפקיד תפיסת .7
 ואת התכנית מטרות את תפיסתם על להצביע עשויה תפקיד□ את בתכניות המשתתפים הנוער בני תפיסת
אלו. מטרות השגת לשם מהם הנדרש

 המד״צים בקרב הצוותים. ועם הנוער בני ע□ המיקוד קבוצות במסגרת התכניות בשלוש נבחנה זו סוגיה
 כל אשר תת-קבוצות, לשתי המשתתפים חולקו שבמסגרתו תרגיל באמצעות הבדיקה נעשתה והמש״צים

 ושל אחת( )קבוצה מוצלח מד״צ/מש״צ של ההתנהגויות ואת המאפיינים את לפרט התבקשה מהן אחת
 נפתח והנושא שלה הסיכום את קבוצה כל הציגה מכן, לאחר השנייה(. )הקבוצה מוצלח לא מד״צ/מש״צ

 "כושר )כמו מאליה□" "מובנים להם שנראו מושגי□ על לעמוד הנוער בני התבקשו הדיון במהלך לדיון.
 בתפיסת משמעותי הבדל נמצא לא המש״צים בקרב והן המד״צים בקרב הן כי לציין, חשוב מנהיגות"(.

 התייחסות קיבלו לא הקבוצות ולפיכך, ב׳, משלב המשתתפים ובין א׳ משלב המשתתפים בין התפקיד
 תקציבית מגבלה הייתה לא אילו במועצה עושים היו מה להגיד התבקשו המועצות נציגי בניתוח. נפרדת

מוצלח". "נציג של מהלך או עשייה ולהדגים

מהתכניות. אחת בכל זו לתפיסה נפרדת התייחסות יש שלהלן בניתוח
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המוצלח המד״צ ודמות המז־"צ תפקיד תפיסת 7.1
 שלושה בעל כתפקיד המד״צים על-ידי המוצלח המד״צ נתפס לעיל, שתואר התרגיל תוצאות על-פי

 לעבודה והגישה אישיים מאפיינים לחניכים, והתייחסות תקשורת מיומנויות מרכזיים: מאפיינים
12כמד״צ.

 א׳ משלב המד״צים לפי מוצלח לא ומד״צ מוצלח מד״צ שמאפיינות וההתנהגויות הפעילויות של המלא לפירוט 12
א? נספח ראה ב׳, משלב והמד״צים

 להקשיב אוהב כ״מקשיב, מוצלח מד״צ תיארו הנוער בני לחניכים: והתייחסות תקשורת מיומנויות ♦
 והולמת שווה בצורה מתייחס החניכים, את ומשתף מתחשב הפעולה, בזמן לא גם החניכים לבעיות

לחניכים".
 אינטואיציה, לו שתהיה מדי, יותר לא אך גבוה, עצמי "ביטחון כגון: אישיים, משאבים או מאפיינים ♦

 להעביר איך כ״לדעת הנוער בני על-ידי הוגדר מנהיגות" "כושר מנהיגות". כושר בעל יצירתי, סובלני,
 זו, תכונה לרכוש ניתן לתפיסתם, אליהם...". להגיע איך הילדים, את לעניין איך עצמה, הפעולה את
עצמי". ביטחון של עניין זה גם אך הקורסים, גם זמן... של עניין "זה :מסוים אישיותי רכיב בה יש אך

 הפעולה, מטרות את להשיג פעולה, לכל "מוכן להיות חייב מוצלח מד״צ כמד״צ: לעבודתו חגישח ♦
לחניכים". "דוגמה לשמש וגם מתמיד", דייקן,

 הולמת, בצורה לחניכיו מתייחס אשר מדריך הוא המשתתפים בעיני מוצלח מד״צ כי לציין, חשוב
 לגלות צריך והוא עצמה, לפעולה מעבר מתרחב תפקידו אולם הפעולה, בזמן אותם ומשתף בהם מתחשב
:היטב זאת מדגימה ההתבטאויות אחת בכלל. החניך לבעיות רגישות

 במצוקה נמצא החניכים שאחד בטן תחושת לו שתהיה ידע, ]המד״צ[ "...שהוא
לעין". נראים שלא דברים לראות צריך הוא דבר. כל נפשית.

 נתפס בהן הטיפול אך הבעיות, את לזהות בעיקר הוא זה בהקשר המד״צ שתפקיד גם, לציין מעניין
:התפקיד לגבולות כמעבר רבות פעמים

הבעיה". מה לברר כל "קודם
 להתמודד יכול אתה אבל לעין נראים שלא דברים זה מדי... כבד משהו לא זה "אם

 הולך אתה אז מדי... כבד זה אם בעצמך. אותם לפתור מנסה אתה אז איתם,
אותו...". ושואל שלך למדריך

 הקהילתיות הפעילויות דוגמת להדרכה, מעבר דברים כולל המד״צ שתפקיד שלמרות להדגיש מעניין
 ורק אך התייחסו המוצלח המד״צ תיאור במסגרת הנוער בני על־ידי שהועלו המאפיינים כל השונות,
 ולהכשרת ילדים, קבוצות להדרכת התכנית ייעוד הצגת מהאופן נובע זה שממצא ייתכן כמדריך. למד״צ

הקיץ. במחנות לכך המד״צים
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 המד״צים שהציגו מזו מוצלח" "מד״צ של שונה תפיסה משקפת צוות אנשי מספר של מבטם נקודת
 ההכשרה תהליך של ארוכות-טווח לתוצאות ומתייחסת המדריך לתפקיד מעבר חורגת זו ראייה עצמם.
:מוצלח מד״צ מיהו על הדיון במסגרת הרכזים אחד התבטא כך התפקיד. ויישום

 תהליך לעבור הנוער בני את להזמין זה צעירה מנהיגות של המפעל של "החשיבות
 קהילתית... ואכפתיות מעורבות התנדבות, של ערכים הפנימו הם שבסופו חינוכי,

 שהוא הפנוי הזמן את רוצה אני כמד״צ. שלו האיכויות מה אכפת פחות לי-אישית
ביותר". לאיכותי אותו ולהפוך אלי לבוא מוכן

 שבהם לאלו דומים במונחים מוצלח" "מד״צ של זו לסוגיה התייחסו אחרים צוות אנשי זאת, עם יחד
 שעל־פי אפוא, עולה, מכאן הזמן". עם שגוברות ואחריות מקצועיות "התמדה, כגון המד״צים, השתמשו

 על-פי דווקא נבחן אינו הוא בפעילות. זמן להשקיע שמוכן מי הוא מוצלח מד״צ הצוות, אנשי של דעתם
 שחיזק או שרכש ובערכים להתנדב, בנכונותו באכפתיות, בהתמדה, אלא כמד״צ, שלו המיומנויות

בתכנית. השתתפותו באמצעות

13המוצלח המש״צ ודמות המש״צ תפקיד תפיסת 7.2

 המש״צים תפיסת לפי מוצלח, לא ומש״צ מוצלח מש״צ שמאפיינות והתנהגויות פעילויות של המלא לפירוט 13
ב׳. נספח ראה ב׳, משלב ומש״צים א׳ משלב

 הם מוצלח" ל״מש״צ מייחסים שהנערים האפיונים שרוב מלמד המיקוד מקבוצות שהתקבל המידע
 למוצלח נחשב מש״צ לדוגמה, כך בפעילות. המועבר החומר ואיכות כמות וסביב לתפקיד גישתו סביב

 יוזמות עצמו על ולוקח לעזור, נכונות מראה צבר, שהוא ידע מביא פעילויות, הרבה "מעביר כאשר
 שהוא לילדים אישית" דוגמה "לשמש כלשונם אמור טוב מש״צ לעבודה, לגישתו בנוסף ואחריות".

וסמכות". אכפתיות עצמי, ביטחון להפגין ו״לדעת מדריך

 דוגמה ועל אכפתיות על אמינות, על אחריות, על הם גם דיברו בקבוצה שהשתתפו השל״ח מדריכי
 והגברת המשכיות כגון אחרים, נושאים גם העלו הם אך מוצלח", "מש״צ של הכרחיים כאפיונים אישית

:לשנה משנה לתכנית המחויבות
 כדי עד גבוהה. יותר ברמה שנה וכל השנה, כל מעורב ויהיה יחזור לקורס, "...שיצא

מש״צים". בקורס לעזור בא הוא החופשות ובמהלך גיוס שלפני כך,

המוצלח הנציג ודמות המועצה נציג של התפקיד תפיסת 7.3
 התבקשו זה תרגיל במסגרת לעיל. שתואר התרגיל באמצעות הקבוצות בשתי נבדק זה נושא כאמור,

מוצלח". "נציג של מהלך או עשייה להדגים המשתתפים

 של להצלחתה תורם מה הצלחה, מוגדרת כיצד :סוגיות לשלוש הנערים התייחסו מוצלח״ ל״נציג ביחס
מוצלח. נציג מאפיין ומה עשייה
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 העשייה של ההצלחה מידת שנית, לאחרים. לתרום ביכולתה תלויה הפעילות שהצלחת נמצא ראשית,
 זאת מבטאים הללו הדברים לביצועה. מקבלת שהעשייה התמיכה במידת הנערים, תפיסת על-פי תלויה,
היטב:

 הרבה. תרם וזה מהמורים, וגם מההורים גם תמיכה קיבל לנעדרים[ והעצרת "...זה
מעורב". ולהרגיש בפרויקט להשתתף רצה אחד שכל לזה תרם זה

:מוצלח״ ״נציג של הכרחיים למאפיינים הנערים התייחסו לבסוף,
 ועליו נציג הוא בעצם כי שלו, הדעה את להביע ולא להקשיב לדעת צריך הוא - ״נציג
מייצג". שהוא מי את לייצג אלא עצמו, שלו הדעות את לא לייצג

 מודע להיות צריך נציג זאת, עם יחד אך שכנוע", וכושר יוזמה "הרבה להראות צריך הוא כן, כמו
:הנוער מבני אחד כדברי או תפקידו, לגבולות

 לך שנותנים הכוח עם עושה אתה מה השאלה שלו... המנהיגות את לרעה לנצל "לא
בהנהגה".

 הונפקוד בבחינת הנוער ובני התלמידים לייצוג המיוחסת החשיבות לגבי במפגשים, שעלה נוסף היבט
:משמעותיות פעילויות עשיית של החשיבות הוא המועצה, של המוצלח

 דברים או מסיבות מארגנות שרק תלמידים מועצות רואה שאני מצטער "אני
 שקורה מה כי מתפקדת, לא היא אז וזהו מסיבות רק שמארגנת מועצה כי כאלה...
 התלמידים את לייצג בשביל דמוקרטית בצורה להיבחר אמורים נבחרו, שאנשים

העניין". כל זה בהם. שבחרו

:״מוצלח״ מועצה נציג הוא גם תיאר הצוות
 הסוף. עד איתה וילך עולם, של ברוחו מרכזית מהותית, מסוימת, יוזמה לו "תהיה

שלו". העבודה את עשה שהוא חושבת אני לפועל אותה להוציא יצליח הוא אם

 של במונחים מוצלח" "נציג של מאפיינים על מדבר הצוות הסוף", עד איתה שהולכים ל״יוזמה בנוסף
 הידיעה של ומתן, משא לקיים יכולת של ובעל־פה, בכתב הבעה שכוללת לייצג יכולת של אחריות, נטילת

אישית. כריזמה ושל הולך" אתה ולאן בא אתה "מאיפה

התכניות במסגרת הפעילות .8

 מטרותיהן, את להשיג התכניות אמורות שבאמצעותו המרכזי, הערוץ היא התכניות במסגרת הפעילות
 סוגי א. :תחומים במספר התמקדה הפעילות בחינת מהתכניות. המשתתפים ציפיות מימוש את ולאפשר
 החלטות בקבלת האחריות חלוקת ג. לפעילות; שמוקדש בשבוע השעות מספר ב. השונים; הפעילות

וקשיים. רצון שביעות ד. ;שלהם המלווים לבין הנוער בני בין שונים בתחומים
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 ישנם זאת, עם יחד אך לפעילות, ייחודיים ותכנים מסגרות התכניות מן אחת לכל המבוא, בפרק כאמור
 פעילות דפוסי על התבססותן הוא שבהם המרכזיים ואחד לכולן, המשותפים מאפיינים מספר

 את המאפיינים מדדים שבעה עולים זה מחקר דוח הפותחת הספרות סקירת מתוך בלתי-פורמליים.
 כלומר, רב־ממדיות, א. (:1974 )כהנא, בתכניות לפעילות ישירה בצורה קשורים מהם ארבעה הפעילות,

 "לתמרן המאפשר דבר החברתית, וההערכה החשיבות מבחינת ושוות-ערך מגוונות פעילויות מוצעות
 המשתתפים"; של לכישוריהם בהתאם ולהערכה להצטיינות להישגים, ולהגיע רבים פעולה בתחומי

 המכוונות פעילויות לצד מידי תגמול המספקות פעילויות של שילוב כלומר, ויצרנות, אקספרסיביות ב.
 ההשתתפות עצם מתוך שבא המשיכה, כוח "הגברת את מעודד זה שילוב בעתיד. תוצאות להשגת גם

 ערכית משמעות ייחוס ג. ;הארוך״ לטווח ותכנון סיפוק דחיית יכולת של פיתוח בצד מידי( )תגמול
 בין ביחסים סימטרית ד. וכוי(; טקסים )שמות, הסמלת תהליכי באמצעות שונים פעילות לתחומי

 את לכפות אפשרות אין צד לשו□ כלומר לפעילות, שנוגע מה לכל כבסיס המלווים לבין המשתתפים
השני. הצד על רצונו ואת כלליו

 ואת תכנית בכל הקיימים הפעילות דפוסי את לתאר רק לא מאפשרת הפעילות סוגי של בדיקה כן, על
אלו. ממדים על-ידי מאופיינת בתכנית הפעילות מידה ובאיזו האם לבדוק ג□ אלא השונים, הדפוסים

 ההשתתפות היקף על מצביעה התכניות במסגרת לפעילות המוקדשות בשבוע השעות מספר של בדיקה
 בפעילות הנוער בני השתתפות להיקף בהשוואה בתכניות ההשתתפות היקף בדיקת זאת. בפעילות

האחרות. הפעילויות במסגרת תופסת בתכנית שהפעילות המרכזיות מידת על תצביע אחרות במסגרות

 הקשורים שונים היבטים לגבי ההחלטות קבלת בתהליך מעורבותם את הנוער בני תפיסת של בדיקה
 רכיבי□ של בקביעת□ לה□ המוצעות החופש דרגות את רואים הם שבה הדרך את לבחון מיועדת לפעילות

 לבין בינם הקיימת לעיל( שהוגדרה )כפי לסימטריה כמדד משמשת זו תפיסה הפעילות. של שונים
הנוער. בני של הראות מנקודת המלווים,

 בביצוע בהם נתקלים הנוער שבני הקשיים ושל מהפעילות הנוער בני של הרצון שביעות של בדיקה לבסוף,
התכניות. במסגרת מענה הדורשים צרכים ועל החזקות הנקודות על מורה הפעילות,

 נבחנו הנושאים ושאר והסקר, המיקוד קבוצות במסגרת נבדקו והקשיים הרצון שביעות הפעילות, סוגי
 המלווים לבין הנוער בני בין ביחסים הסימטריה תפיסת של נוספים היבטי□ בלבד. הסקר באמצעות

.8 בפרק מובאים והממצאים המיקוד בקבוצות הם גם נבדקו

המז־"צים תכבית 8.1
הפעילות סוגי
 בצד הדרכה פעילויות הרב: הגיוון הוא המד״צים בתכנית הפעילות של ביותר הבולטים המאפיינים אחד

 להגיע הנוער לבני מאפשר שהוא מאחר רבה חשיבות בעל זה מיגוון כאמור, רבות. קהילתיות פעילויות
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 במסגרת בדיונים והן הסקר בממצאי הן ביטוי לידי בא זה מאפיין לכישוריהם. בהתאם להישגים
:הדבר את היטב ממחישה זאת ביטאה המד״ציות אחת שבה הדרך המיקוד. קבוצות

 ספר, בבתי לעזור הולכים עוני... לשכונות לעזור הולכים גם... אך קבוצה הדרכתי "אני
לטרמפיאדות...". לחיילים יצאנו גם חולים... בבתי ילדים מבקרים עזר... שיעורי

 במסגרת שונות בפעילויות עוסקים המד״צים ההדרכה מלבד כי ונראה בסקר, גם עלה הפעילויות מיגוון
 לפי האחרונה, בשנה המד״צים עסקו שבהן הפעילויות מוצגות 41 בלוח קהילתית. בפעילות וכן המתנ״ס,

 :להדרכה הקשורה אחת בפעילות לפחות עסקו (98%) המד״צים כל שכמעט עולה מהלוח מחוז. ולפי מין
(.47%) בקייטנות הדריכו המד״צים וכמחצית לטיולים יצאו 79% קבוצה, הדריכו 89%

 בהדרכת העוסקים המד״צים באחוזי המינים בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים
 אחוז מאשר (,92%) כמדריכות תיפקדו בנות של יותר גבוה שאחוז כך על מעידים אלה הבדלים קבוצות.

 גבוה אחוז לתכנית: להצטרפות לסיבות בנוגע ממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא (.82%) הבנים
 בעוד זאת: בפעילות המחוזות בין מובהקים הבדלים ישנם כן, כמו ההדרכה. בגלל הצטרפו מהבנות יותר

 אחוז קבוצות, בהדרכת עסקו (98%) ומרכז (97%) תל-אביב (,96%) צפון במחוזות המד״צים כל שכמעט
(.68%) כך על דיווחו הערבי מהמגזר המד״צים מבין יותר נמוך

)באחוזים*( מחוז ולפי מין לפי האחרונה, בשנה הפעילים המד״צים של העיקריים הפעילויות סוגי :41 לוח
מחוז מיו

סה״כ ערביהפעילות דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים
68 81 85 98 97 96 82 92 82 89 קבוצה#,## הדרכת
88 85 80 67 97 69 82 77 81 79 לטיולים## יציאה
48 39 25 63 69 41 18 46 49 47 בקייטנה## הדרכה

100 96 95 100 97 98 100 97 98 98 שקשורה אחת פעילות לפחות
להדרכה

88 89 90 66 68 74 81 75 81 77 במתנ״ס* אירועים ארגון
68 35 44 46 42 34 56 42 48 44 המד״צים** ייצוג
40 31 30 22 44 45 35 37 31 35 כספים גיוס
96 88 90 75 82 88 88 85 85 85 שקשורה אחת פעילות לפחות

למתנ״ס

58 54 50 36 45 47 47 44 56 47 במתנ״ס שאינם לילדים פעילות
75 63 35 27 53 37 50 45 51 46 ## מניעה^י׳, פעולות ארגון
88 37 40 27 34 57 47 42 50 44 ביישוב## עצרות מסיבות/ ארגון
79 58 65 38 53 59 47 52 61 55 חיילים## או נזקקים ביקור תרומה/
56 27 5 20 9 20 12 19 29 22 לילדים## עזר שיעורי מתן

100 94 95 77 91 92 94 89 94 90 אחת## קהילתית פעילות לפחות
 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום ,100ב־ מסתכמים אינם האחוזים *
A ספורט. פעילויות נופש, פעילויות עצרות, מסיבות, ארגון כגון במתנ״ס אירועים ארגון 

M הנוער. במועצת המד״צים וייצוג בעיר תפקידים בעלי עם פגישות
כלליים. בריאות ונושאי עישון אלכוהול, סמים, על הסברה פעילויות ™

 ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מין לפי מובהקים ההבדלים #
(.p<O.O5)x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים ##
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 הממצאים בקייטנה. ובהדרכה לטיולים" ב״יציאה המחוזות בין מובהקים הבדלים נמצאו בנוסף,
 ,67%ו- 69%) לטיולים יצאו ומרכז צפון מהמחוזות המד״צים מבין יותר נמוכים אחוזים כי מראים

 תל-אביב ממחוז למד״צים בהשוואה ובמיוחד האחרים מהמחוזות למד״צי□ בהשוואה בהתאמה(,
 תל־אביב, )במחוז מסוימים במחוזות למדיי נפוצה פעילות היא בקייטנות שהדרכה עולה כן, כמו (.97%)

 במידה קיימת היא אחרים במחוזות ולעומתם (,63% - מרכז ובמחוז בכך ■עסקו המד״צים מבין 69%
רבע(. - ירושלים ובמחוז 18% רק )בחיפה מאוד מועטה

 בין מובהקים הבדלים ללא למתנ״ס, הקשורה אחת בפעילות לפחות עסקו המד״צים מכלל 80% מעל
ספורט. ופעילות מסיבות עצרות, :כגון אירועים, של בארגון ובעיקר המחוזות,

 עזר, שיעורי מתן כגון: אחת, קהילתית בפעילות לפחות עסקו המד״צים כלל מבין אחוזים תשעים
 מבחינה מובהקים הבדלים על מצביעים הממצאים למתנ״ס. מחוץ לילדים ופעילות לנזקקים תרומה

 מרכז ממחוז המד״צים מבין יותר נמוך אחוז מחוז. לפי כלשהי קהילתית בפעילות בעיסוק סטטיסטית
 המד״צים מבין במיוחד גבוה אחוז המחוזות. ביתר המד״צים מאחוז קהילתיות בפעילויות עסקו

 ביקור הם: ביותר השכיחות הקהילתיות הפעילויות אלו. בפעילויות עסקו (100%) הערבי מהמגזר
 דרכים תאונות ומניעת בסמים שימוש מניעת :כגון מניעה, פעילות ארגון (,55%) חיילים או נזקקים

 אשר הערבי מהמגזר המד״צים אחוז בין ההבדל בולט (.47%) במתנ״ס שאינם לילדים ופעילות (46%)
 בין הנעים )אחוזים האחרים מהמחוזות מד״צים לבין (,56%) לילדים״ עזר שעורי ב״מתן שעסקו דיווחו

(.270/0 לבין 5%

 במחוזות המד״צים בקרב שונים פעילות דפוסי על מעידים המד״צים לפעילויות בנוגע הממצאים
 )הדרכת ההדרכה סביב בעיקר היא הפעילות ומרכז, תל־אביב כגון מסוימים, שבמחוזות בעוד השונים.
 הקהילתית. הפעילות על הוא המרכזי הדגש הערבי, במגזר לטיולים(, יציאה בקייטנות, הדרכה קבוצות,
 היקף גם כוללת היא אך ההדרכה, היא מהפעילות גדול חלק ודרום, צפון ירושלים, כגון אחרים במחוזות

 כפי לתכנית. ההצטרפות על הממצאים עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים קהילתית. פעילות של רחב
 כדי לתכנית להצטרף שרצו נוער בני של קטן אחוז נמצא הערבי מהמגזר המד״צים בקרב לעיל, שהוצג

 אחוזים שבהם במחוזות זאת, לעומת בקהילה. פעילים להיות שרצו גבוה אחוז נמצא ולעומתם להדריך,
 להצטרפותם כסיבה זאת שציינו גבוהים אחוזים התקבלו בהדרכה, עוסקים המד״צים מבין גבוהים

 הפעילות לבין בתכנית מהפעילות הנוער בני ציפיות בין התאמה על מעידה זו התאמה (.4 פרק )ראה
בפועל.

 מוקד מהווה ההדרכה כי נראה שונים, פעילות דפוסי על המצביעים המחוזות, בין ההבדלים למרות
 מטרות מספר המד״צים הגדירו המיקוד קבוצות במסגרת המחוזות. ברוב המד״צ פעילות של מרכזי

:ההדרכה לפעולת
:הנוער בני שמספרים כפי או לילדים הנאה לספק ♦

של סוג גם וזה לחוגים לשלם יכולים שלא כאלה יש לילדים... הנאה של סוג "...זה
דיון..." ולפתוח לשבת רק לא זה הכל, בו עושים כיף, זה חוג,
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• :היטב זאת מציינות האלה וההתבטאויות וערבים, מסרים להעביר ♦
העיר". של החברה את שירכיבו אלו העיר, של החדש הדור את "לחנך

ערכים". יותר עם אדם לבני אותם "להפוך
 מה לקבל, זה מה לתת, זה מה "."לדעת לחברים"; כבוד "".מוסר, כגון: ערכים
 החריג את לקבל "לדעת ;לאלימות״ לא אמונה, זה מה רגש, זה מה לדעת עדיף,
 מותר מה להם־ מעבירים ששם מסגרת להם "לספק לזולת"; "עזרה בחברה"; שיש
 בעצם אנחנו כי לרדת... מתחילות עכשיו סטיגמות... יש שלנו "לעיר אסור"; ומה

■ הרבה״. עושים המד״צים זה... את מורידים
:הנוער בני שבפי במונחים או לילדים, בריאת פעילות של מסגרת לספק •

 בגיל גם הלימודים". אחרי מסגרת להם שתהיה מהרחוב, הילדים את "להוציא
עבריינות". של למצבים ולהידרדר לעשן, להתחיל ללכת צריכים לא שלהם

 בפעילות משתתפים (70%)כ־ מהם גדול חלק בקהילה, ולפעילותם כמדריכים המד״צים לפעילות בנוסף
 מספקת השווים בקבוצת השתתפות נוער(. בתנועת השווים קבוצת )דוגמת האם קבוצת במסגרת

 כאחת עלו אשר החבריה", עם "להיות מהמד״צים חלק של ציפיותיהם למימוש הזדמנות למד״צים
בתכנית. הפעילות למיגוון נוסף פן מהווה ואשר לתכנית, להצטרפות הסיבות

 (.42 )לוח בשבוע פעם זאת עושים (69%) הרוב האם, קבוצת של בפעילות חלק שלוקחים הנוער בני מתוך
 בין האם בקבוצת הפעילות בתדירות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים שקיימים הלוח מן עולה עוד

 יותר האם קבוצת של בפעילות משתתפים המד״צים מחצית מעל הערבי שבמגזר נמצא כך המחוזות.
 90/0 בין הנעים )אחוזים המחוזות בשאר שדווחו יותר קטנים לאחוזים בהשוואה (56%) בשבוע מפעם
 האם קבוצת בפעילות משתתפים מהמד״צים כרבע ומרכז תל-אביב במחוזות זאת, לעומת (.20% לבין

המחוזות. לשאר בהשוואה בשבוע(, מפעם )פחות יותר נמוכה בתדירות

)באחוזים( מאס בקבוצת לפעילות תגיעו שחמד״ציס התדירות :42 לוח
מחוז

סח״ב ערבי- תדירות# דרוס י-ם מרכז ת״א צפון חיפה
100 100 100 100 100 100 100 100 סח״ב

56 15 9 20 0 12 0 14 בשבוע מפעם יותר
33 70 91 53 י 76 76 100 69 בשבוע פעם
11 15 0 27 24 12 0 17 בשבוע מפעם פחות

(.p<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

 לספק יכולה בתכנית הקיימת הפעילות האם השאלה נשאלת המד״צים, של הפעילות סוגי תיאור לאור
 שהשתתפות נראה בלתי-פורמלית. פעילות המאפיין ממד ארוכי־טווח, ותגמולים מיידיים תגמולים

 והנאה, חברתית תמיכה סיפוק, :כגון מיידיים, תגמולים להם מקנה האם קבוצת של בפעילות המד״צים
כך: התבטאו המיקוד בקבוצות המד״צים ההשתתפות. מעצם הנובעים

לשני".". אחד התקרבנו נורא אנחנו החבריה... כל את לי נותן "המתנ״ס
פה". לך דואגים "כאילו

מהשני". לו אכפת אחד כל "פה
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 תגמולים מספקות הקהילתית, הפעילות והן ההדרכה הן בתכנית, הפעילויות המיידיים, התגמולים לצד
 למד״צים לעזור עשויות הפעילות, וביצוע הכנה תכנון, כספים, גיוס כגון: משימות לדוגמה, ארוכי־טווח.

הארוך. לטווח ולתכנן המיידי הסיפוק את לדחות יכולת לפתח

 מטרת-העל המד״צים דיווח על-פי לדוגמה, חשוב. ערכי מטען המד״צים לפעילות יש שראינו, כפי בנוסף,
 את המבטאות עדויות קיבלנו אחר במקום שלהם. המגורים עיר של הסטיגמה" "שינוי הנה הפעילות של

 של ההפנמה "חשובה כי ציין הצוות גם שלהם. היישוב כלפי למחויבותם מעניקים שהמד״צים חשיבות
והתנדבות". נתינה של ערכים

לפעילות המוקדש הזמן
 כי עולה הממצאים מן הפעילות. היקף על מסוימת, מזווית לפחות מצביע, לפעילות המוקדש הזמן

 שעות לשבע שעות חמש בין מקדישים 30%כ- בשבוע, שעות ארבע עד מקדישים המד״צים כמחצית
 זה ממוצע בשבוע. שעות 5.5 הוא בממוצע השעות מספר יותר. או שעות שמונה מקדישים וכחמישית

 אחרת מנהיגות פעילות של במסגרת לפעילות מקדישים המד״צים אשר בשבוע השעות ממספר יותר גבוה
 זו מהשוואה (.3 בפרק הפנוי״ בזמן ב״פעילות דיון )ראה שעות( 2.7) נוער בתנועת לפעילות או שעות( 2.3)

 בזמן אחרות לפעילויות ביחס מרכזי במקום מוצבת אכן המד״צים תכנית במסגרת שהפעילות עולה
לה. המוקדש הזמן מבחינת לפחות הפנוי,

 בין השעות ובממוצע השעות במספר סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים על מצביעים הממצאים
 בין השעות בממוצעי מובהקים הבדלים נמצאו לא הבנות. מאשר יותר רב זמן מקדישים הבנים :המינים

 לעיל, שתואר כפי שונים, במחוזות שונים פעילות דפוסי שקיימים שלמרות כך על המצביע דבר המחוזות,
דומה. לפעילות שמוקדש השבועיות השעות מספר

החלטות קבלת של בתהליך המד״צים מעורבות
 בקבלת שותפים מרגישים הם מידה באיזו היא המד״צים פעילות של בהקשר שנבדקה נוספת סוגיה

 להם שמוצעות החופש דרגות את המד״צים תפיסת את לבחון נועדה זו סוגיה התוכן. ובקביעת ההחלטות
 הסימטריה מידת את המד״צים תפיסת של לבדיקה מדד משמש זה נושא הפעילות. תוכן על בהחלטות
החלטות. קבלת של בתהליך המלווים לבין בינם שקיימת

 זהה אחוז שלהם. רק היא הפעילות תוכן על שההחלטה סבורים המד״צים מבין 39% כי עולה 43 מלוח
 על-ידי רק נקבע הפעילות שתוכן סבורים 18%ו- והצוות, המד״צים של משותפת החלטה שזו סבור

 השותפים את המד״צים בתפיסת המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו הצוות.
 מהמד״צים גדול חלק וצפון, מרכז תל-אביב, שבמחוזות בעוד הפעילות. תוכן על ההחלטות בקבלת
 דרום כגון אחרים, במחוזות הרכזים(, עם בשיתוף או )לבדם הפעילות תוכן על השפעה להם שיש סבורים
 במגזר בלבד. הרכז על-ידי נקבע הפעילות שתוכן דיווחו מד״צים של יחסית גבוהים אחוזים וחיפה,
ולמד״צים. לרכז משותפת החלטה שזו סבורים הנוער בני ממחצית יותר ירושלים ובמחוז הערבי
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)באחוזיס(* מקיז לפי הפעילות, לתוכן ההחלטות,במגע לקבלת השותפיס :43 לוח
מחוז

סה״כ ערביהגורם דרו□ י-ם מרכז ת״א צפון חיפה
100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ

23 43 12 55 58 34 6 39 בלבד מד״צים
18 31 23 7 15 9 38 18 בלבד ההדרכה רכז
59 22 59 38 27 48 44 39 ־ מד״צים + ההדרכה רכז
0 4 6 0 0 9 12 4 החניכים שיתוף

ק(.<0.05) £ מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים "

 עצמם את תופסי□ שהמד״צים כך על מעידים הממצאים הכול בסך המחוזות, בין אלה הבדלים על-אף
 הם הפעילות תוכני של בהקשר לפחות כי נראה לפיכך, הפעילות. תוכן על להחלטה באשר לרכז כשותפים

לשני. רצונו את מכתיב לא צד ואף המלווים לבין בינם ביחסים סימטריה רואים

וקשיים רצון שביעות
 מובהקים הבדלים ללא בתכנית, מפעילותם רצון שבעי (94%) המד״צים מכלל מאוד גבוהים אחוזים
 30% ההדרכה, את אוהבים מהמד״צים 40% כי נראה המחוזות. בין או המינים בין סטטיסטית מבחינה

 (10%)כ- יותר קטני□ אחוזים המחוזות. בין הבדלי□ ללא הטיולים, את ־ חמישית "החבר׳ה", את -
 שה□ האישית והתרומה ולקהילה לילדי□ והתרומה העזרה המיוחדות, שהפעילויות כך. על דיווחו

 ע□ העבודה את אוהבי□ שהם ציינו המד״צים מכלל 17% בנוסף, בעיניהם, חן מוצאים בתכנית מקבלי□
 בהשוואה (,20%) הבנות אצל סטטיסטית מבחינה מובהק באופן יותר גבוה לאחוז זכה זה וסעיף הילדים,

 ולסוגי לתכנית להצטרפות לסיבות באשר המינים בין ההבדלים אחד בקנה עולה זה ממצא (.11%) לבנים
 אחוז ואכן להדריך, כדי לתכנית הצטרפו מהבנות יותר גבוהים אחוזים :עוסקים הם שבהן הפעילות

 אוהבות שהן ציינו מהבנות יותר גבוה שאחוז מפתיע אין-זה לפיכך, בהדרכה. עוסקות מהן יותר גבוה
זאת.

 אחידות על מצביע זה ממצא המחוזות. בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא כאמור,
 או הדומיננטי הפעילות לדפוס קשר בלי המד״צים, בעיני חן שמוצאי□ להיבטים באשר השונים במחוזות
המחוזות. בין הבדלי□ נמצאו שבהם פעילותם, של האחרים לרכיבים

 במסגרת בה□ שנתקלו קשיים מספר על הצביעו הם המד״צים, שהביעו הגבוהה הרצון שביעות על-אף
 של רצונם לשביעות אינם אך לקושי, גורמים בהכרח שאינם דברים מספר ועל (,44 )לוח פעילותם

התכנית. במסגרת הדעת את עליהם לתת שיש הצרכים על להצביע עשוי שכזה מידע (.45 )לוח המד״צים

 פעולה שיתוף חוסר הוא המד״צים, כמחצית על-ידי הועלה אשר ביותר, השכיח שהקושי עולה 44 מלוח
 זו נקודה חניכים. מספיק באים שלא או לפעולות ברציפות באים לא החניכים קרי: החניכים, מצד

 הבדלי□ מראי□ הממצאים (.45 )לוח להם שמפריעה כסוגיה גם מהמד״צים 8% על-ידי הועלתה
 גבוה אחוז אלה, הבדלי□ על־פי מחוז. ולפי מין לפי זה לקושי בהתייחסות סטטיסטית מבחינה מובהקים
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 אותו העלו ותל־אביב צפון מהמחוזות מד״צים של יותר גבוהים ואחוזים זה קושי ציינו בנות של
 דפוסי את תואמים אלה ממצאים הערבי. במגזר ובמיוחד המחוזות בשאר כך דיווחו אשר מהאחוזים

 כמדריכות, תפקדו הבנות מבין יותר גבוה אחוז כאמור, השונים. ובמחוזות והמד״ציות המד״צים פעילות
 בדומה זאת. לפעילות ישירות שקשור קושי על מצביעות מביניהן יותר גבוה שאחוז מפתיע זה אין ולפיכך

 שאחוזים לגלות מפתיע לא בהדרכה, עוסקים המד״צים מבין גבוהים אחוזים שבהם במחוזות לכך,
זה. קושי העלו המד״צים מבין גבוהים

מחוז___________________ מין
)באחוזים( מחוז ולפי מין לפי פעילותם, במסגרת המד״ציס נתקלו שבהס עיקרייס קשייס :44 לוח

ערבי דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים סת״כ
21 51 35 42 62 70 43 54 40 49 מצד פעולה שיתוף חוסר

## #, החניכים

7 9 4 6 15 7 14 9 8 9 בעיות עם התמודדות
הדרכה

7 8 17 9 3 7 5 9 7 8 במשאבים מחסור
הפעילות לקיום חומריים

10 6 13 5 8 2 - 7 3 6 מצד פעולה שיתוף חוסר
המלווים המבוגרים

 ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #
(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מין לפי מובהקים ההבדלים ##

 :כגון בהדרכה, בעיות עם להתמודדות הוא אף קשור המד״צים מבין 10%כ־ על־ידי שהועלה נוסף קושי
 הרקע מבחינת "מיוחדים" ילדים עם והתמודדות קבוצה לגבש קושי לפעילות, רעיונות היעדר

 הערכת על הממצאים לאור במיוחד הכשרה, צורכי על מצביע זה קושי כי דומה, שלהם. הסוציו-אקונומי
 כלים בהכשרה שרכשו דיווחו המד״צים מבין יחסית נמוך אחוז שעל-פיהם ההכשרה, תרומת

 רצונם לשביעות שאינה כנקודה זו סוגיה הועלתה בנוסף, (.5 פרק )ראה מיוחדים מצבים עם להתמודדות
החניכים". של המשמעת מ״בעיות מרוצים שאינם ציינו מהם 14% :המד״צים של

:בשטח בעבודה קשיים עם ההתמודדות לסוגיית ביטוי ניתן מפתח אנשי עם בראיונות גם
 לפני עוד העבודה לגבי להם ולהסביר לשטח... אותם לחבר לנו מצליח פחות "...זה
 להגיע איך יודעת לא שאני לפעמים חוליה איזו כאן יש להדריך. מתחילים שהם
חסרה". חוליה קצת יש פתאום מדריכים וכשהם בקורס, שהם מהזמן אליה

 מצד פעולה שיתוף לחוסר התייחסו המד״צים כלל מבין יחסית נמוכים שאחוזים עולה 45 מלוח
 17% של רצונם לשביעות שאינה כנקודה גם הועלתה זו סוגיה אולם, (.6%) אותם המלווים המבוגרים

(.45 )לוח המד״צים מבין
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•_______ )באחוזים( חמד״צים בעיניי חן מוצאים שלא חעיקריים חרברים :45 לוח
המד״צים אחוז___________ _____________, _____________________תחום
חחררכח לצוות הקשורות בעיות
 יש התכנית למנהלי תמיד )"לא האחראים מצד זמינות חוסר או פעולה שיתוף חוסר

17 האחראים עם או הרכז עם המשותפת בעבודה בעיות או בשבילנו״(, זמן
9 התכנית מפעילי של ארגון חוסר

5 מתאימים שאינם מד״צים או ההדרכה, צוות בקרב דעות חילוקי
2 רצון משביע שאינו פעולה שיתוף או המתנ״ס הנהלת עם פעולה שיתוף חוסר

לפעילות הקשורות בעיות
17 זמן מדי יותר שלוקח או נוח אינו הפעילות של שזמן או׳ פעילות לצורך בזמן קוצר
14 החניכים של משמעת בעיות
3 לחניכים הפעילות הפעולה/תוכן מערך מבחינת גמישות חוסר

3 לכתוב( יודעים לא שעדיין קטנים ילדים )למשל, הילדים לגיל פעולות בהתאמת קשיים

התכנית ושיווק פרסום
8 החניכים של דלילה/מעטה נוכחות

3 בתכנית פעיליס/מד״צים הרבה אין

אחר
7 מדי רחוק שהמקום או חדרים מספיק שאין או נוח לא הפעילות מקום
7 תקציב בעיות
5 ללימודים מפריע

באכסניה לישון )מעדיף בטיולים נוח לא הלינה שמקום או טיולים מספיק אין
5 בשטח(- ולא
מדי יותר שיש או מסיבות( הכנת )כמו בהדרכה קשורים שלא בדברים לעזור אוהב לא

3 להתנדב מוכנים שלא מד״צים שיש או הקבועים ולימים להדרכה מעבר פעילויות

המש"צים תכנית 8.2
פעילות סוגי
 שחלק מראים, הממצאים התכנית, לאופי בהתאם המש״צים. של השונים הפעילות סוגי מוצגים 46 בלוח
 ויציאה(, הדרכה )הכנה, שדה לימי הקשורה אחת בפעילות לפחות עסוקים (95%■) הנוער בני מבין גדול

 אחת בפעילות לפחות עסקו המש״צים כל לטיולים. הקשורה בפעילות עסקו (67%) שלישים וכשני
מהנ״ל.

68



)באחוזים(* מחוז ולפי מי) לסי מאוזרתה, גשגה מפעילים המש״ציס של העיקריות מפעילויות :46 לוח
מחוז**______________________ מין

 דרום
 +י־ם
דתי

 מרכז
 +ת״א

דתי

 צפון+
 חיפה
דתי דרום י-ם מרכז ת״א• צפון חיפה בנות בנים סה״כ

89 91 100 90 100 93 97 96 . 98 ׳95 97 95 לימי הקשורה פעילות
לימי יציאה :שדה
בימי הדרכה שדה,
שדה ימי והכנת שדה

80 78 87 48 58 93 84 54 53 67 66 67 הקשורה פעילות
יציאה :לטיולים
הדרכה לטיולים,
הכנת בטיולים,

# טיולי□

100 100 100 98 100 100 100 100 100 ־ 99 100 100 אחת פעילות לפחות
מהנ״ל

33 30 40 48 50 48 37 39 49 42 46 43 מיוחדים פרויקטים
פעילות ימי )כולל

מיוחדים*(

44 39 33 45 29 52 45 35 19 42 30 37 שיעורי והעברת הכנה
של״ח##

22 13 13 27 33 44 37 7 27 26 29 27 בבית טקסים ארגון
הספר#

80 70 53 68 71 74 74 65 67 70 69 69 אחת פעילות לפחות
הספר לבית הקשורה

- 17 20 5 13 11 8 4 17 9 15 11 ביישוב טקסים ארגון
 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משו□ 100ב- מסתכמים אינם האחוזים "

זה. במחוז פעילים מש״צים שני שהיו מאחר בלוח מופיע אינו הערבי המחוז ״*
בשבט. ט״ו יום שכבתי, גיבוש יום ספורט, יום *
ק(.<0.05^) מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מין לפי מובהקים ההבדלים ##

 הקשורות בפעילויות בהשתתפות סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים על מצביעים הממצאים
 (,93%) מרכז מהמחוזות מש״צים של גבוהים אחוזים אלה הבדלים לפי השונים. המחוזות בין לטיולים

 אחת בפעילות לפחות עסקו (80%) דתי ירושלים + ודרום (84%) תל-אביב (,87%) דתי חיפה + צפון
 המחוזות בין להבדלים שהסיבה ייתכן המחוזות. בשאר יותר נמוכים אחוזים לעומת לטיולים, הקשורה
הסקר. נערך שבה בשנה שהיו לטיולים, יציאה לגבי המורים מעיצומי נובעת זאת בפעילות

 כגון הספר, לבית הקשורה אחת בפעילות לפחות עסקו המש״צים מכלל 0/70°שכ- הלוח מן עולה עוד
 שיעורי והכנת וכדומה( בשבט ט״ו. ביום פעילות שכבתי, לגיבוש פעילות ספורט, )ימי מיוחדים פרויקטים

הכינו (37%) שליש מעל מיוחדים, בפרויקטים עסקו מהמש״צים אחוזים ושלושה ארבעים של״ח.
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 בנות של יותר גבוה אחוז כי מראה 46 לוח הספר. בבית טקסים ארגנו (27%) רבע ומעל שיעורים והעבירו
סטטיסטית. מבחינה מובהק זה והבדל (,30%) הבנים מאחוז (42%) אותם ומעבירות שיעורים מכינות

 המש״צים של המעורבות במידת המחוז בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים כן, כמי
 וירושלים (37%) תל-אביב (,44%) מרכז במחוזות יותר נפוצה זו פעילות הספר: בבית טקסים של בארגון

 אלה הבדלים (.13%) דתי וצפון (13%) דתי מרכז (,7%) צפון במחוזות - יותר מועטה ובמידה (,33%)
 של מעורבותם במידת השוני ועל השונים במחוזות המש״צים תפקיד בתפיסת הבדל על להעיד עשויים

הספר. בבית זה מסוג בפעילויות המש״צים

 הנוער בני מעורבות על מצביעה זו פעילות ביישוב. טקסים בארגון גם עסק מש״צים עשרה מכל אחד
בקהילה. בפעילות

 למטרות יותר צמודה שהיא בכך המד״צים מפעילות שונה המש״צים בתכנית הפעילות לסיכום,
 דומה המש״צים פעילות אולם, אפשרויות. של רחב מיגוון מציעה ואינה התכנית, של הספציפיות

 התנדבות. ערכי והפנמת הארץ אהבת כדוגמת סמלית, משמעות להקנות ביכולתה המד״צים לפעילות
 התכנית תרומות על לדיווחם ביחס והצוות המש״צים עם המיקוד בקבוצות קיבלנו לכך רבים ביטויים

(.10 פרק ראה הדברים וניתוח פירוט )ליתר

 ההשתתפות מעצם הנאה, כגון מיידיים, תגמולים לסיפוק פוטנציאל המש״צים לפעילות יש לכך, בנוסף
 מיידיים לתגמולים נוספות עדויות טיול. תכנון כגון לעתיד, המכוונות מפעולות וכן ופעולותיה בתכנית

 התרומות לנושא ביחס גם נתקבלו הארוך לטווח ולתכנון מידי סיפוק לדחיית האפשרויות לצד
(.10 פרק )ראה מהתכנית מקבלים שהמש״צים

לפעילות המוקדש הזמן
 מספר את מציג 47 לוח שלה. ההיקף על מסוימת במידה מעיד בתכנית לפעילות המוקדש הזמן כאמור,
 רוב כי מראה הלוח מחוז. לפי לפעילות, המש״צים שהקדישו בשבוע השעות וממוצע בשבוע השעות

 שבועיות. שעות 2.56 מקדישים הם בממוצע בשבוע. שעות ארבע עד לפעילות מקדישים (86%) המש״צים
 בקנה עולה זה ממצא שלהם. בתכניות מקדישים והנציגים שהמד״צים השעות מממוצע נמוך זה ממוצע

 עצמם את ממצים אינם ושהם התכנית בפעילות מספיק משובצים אינם שהם המש״צים תחושת עם אחד
וקשיים"(. רצון "שביעות על זה בפרק דיון )ראה

 מקדישים המש״צים מבין יותר גבוהים אחוזים ומרכז, תל-אביב ירושלים, שבמחוזות גם, עולה 47 מלוח
 מובהקים אלה הבדלים המחוזות. משאר למש״צים בהשוואה התכנית, לפעילות שבועיות שעות יותר

 אשר הללו, במחוזות מש״צים של יחסית הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה ועולים סטטיסטית, מבחינה
טקסים. וארגון של״ח שיעורי העברת כגון הספר, בית במסגרת שונות בפעילויות עוסקים
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מחוז*
)כאחוזיס( מחת לסי לפעילות, המש״ציס שהקדישו בממוצע שבועיות שעות מספר :47 לוח

דרום מרכז צפון+
י-ם + +ת״א חיפה

דתי דתי דתי דרו□ י-ם מרכז ת״א צפון יפה סה״כ השעות# טווח
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״כ

89 96 87 90 78 85 74 85 92 86 שעות 4 עד
11 ־ 13 5 22 15 10 11 6 10 שעות 5-7

- 4 - 5 - - 14 4 2 4 שעות 8+
2.18 1.95 2.27 2.61 2.59 2.7 3.89 2.56 1.88 2.56 ממוצע##

זה. במחוז פעילים מש״צים שני רק שהיו מאחר בלוח מופיע אינו הערבי המגזר *
(.p<0.05) x2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

(.p<0.05) ANOVA שונות מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים הבדלים ##

החלטות קבלת של בתהליך המש״צים מעורבות
 בקבלת שותפי□ מרגישים הם מידה באיזו היא המש״צים פעילות של בהקשר שנבדקה נוספת סוגיה

 תפיסת את לבחון נועדה זו סוגיה בה. ותפקידם הפעילות מקום הפעילות, תוכן ובקביעת ההחלטות,
 מידת של לתפיסה כמדד הפעילות, במסגרת בהחלטות להם המוצעות החופש דרגות את המש״צים

המלווים. לבין בינם הסימטריה

 יחד הפעילות תוכן על מחליטים שה□ סבורים המש״צים מבין יחסית גבוהים שאחוזים עולה 48 מלוח
 המורים של היא הזו שההחלטה דיווחו מבוטלים לא אחוזים זאת, עם יחד (.48%) לשל״ח המורים ע□

 מידות המראים מחוז, לפי זה בתחום סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו (.40%) בלבד לשל״ח
 נמצא כך הפעילות. תוכן לגבי החלטות בקבלת השל״ח מורה של לדומיננטיות התייחסות של שונות

 השל״ח שמורה סבורים מש״צים של גבוהים אחוזים דתי אביב ומרכז+תל צפון שבמחוזות לדוגמה
 במחוזות יותר נמוכים לאחוזי□ בהשוואה המש״צים, ע□ התייעצות ללא הפעילות תוכן על מחליט

האחרים.

מחוז
)כאחוזים(* מחוז לפי הפעילות, תוכן על החלטות קפלת לתהליך השותפים :48 לוח

דרום מרכז + צפון
י-ם + ת״א + חיפה

דתי דתי דתי דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה סה״כ השותפים הגורמים
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב

־ 6 - 9 ־ 8 3 14 4 6 בלבד מש״צים
44 76 36 35 37 19 32 55 44 40 בלבד השל״ח צוות

+ השל״ח צוות
45 18 43 47 58 73 53 27 50 48 מש״צים

צוות + המש״צים
בית צוות + של״ח

11 - 21 9 5 ־ 12 4 2 6 של״ח( )שאינו הספר
(.p<0.05) x2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים ״
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 עם התייעצות ללא השל״ח, צוות על-ידי נקבע הפעילות שמקום סבורים המש״צים מכלל שלישים שני
 בהם־עצמם, רק תלויה בפעילות תפקידם שהגדרת סבורים (27%) מהמש״צים רבע מעל המש״צים.

 נמצאו לא השל״ח. צוות עם בשיתוף המש״צים על־ידי נקבע בפעילות המש״צ שתפקיד סבורים 40%וכ־
ההחלטות. קבלת לתהליך לשותפים באשר המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים

 בקבלת השל״ח רכז או המורה של דומיננטיות על מעידים ההחלטות בקבלת שותפות על הממצאים
 על מצביעה זו דומיננטיות הפעילות. ולמקום לתוכן באשר ובעיקר שנבדקו התחומים בכל ההחלטות

 מעניין שנבדקו. התחומים לגבי לשל״ח המורה לבין המש״צ בין ביחסים סימטריה חוסר של תפיסה
 כי מצאנו (,4 פרק )ראה לתכניות להצטרף בהחלטה מעורבים שהיו הגורמים את בחנו שכאשר לציין

 שדומיננטיות ייתכן אחרים. גורמים של בהחלטה רק כתלויה ההצטרפות את ראו המש״צים מחצית
 מכך נובעת לפעילות, הקשורים שונים התחומים על והן לתכנית ההצטרפות על הן בהחלטה, המערכת
 בצורה המאפיינים דפוסים מאמצת היא ולפיכך הספר, בית במסגרת מתקיימת המש״צים שתכנית
ההחלטות. קבלת בתחום כמו הפורמלי, החינוך את מובהקת

וקשיים רצון שביעות
 המש״צים רוב בעיניהם. חן שמוצאים הדברים ועל מהתכנית רצונם שביעות מידת על נשאלו המש״צים

 הבדלים קיימים כי לציין מעניין (.49 )לוח מהתכנית מאוד רבה או רבה במידה רצון שבעי (72%)
 אלה הבדלים על־פי המחוזות. ובין המינים בין הרצון שביעות במידת סטטיסטית מבחינה מובהקים

 יותר גבוהים ואחוזים מהבנות(, 69%ו־ מהבנים 79%) מהתכנית רצון שבעי הבנים מבין יותר גבוה אחוז
 משאר למש״צים בהשוואה מאוד, מרוצים או מרוצים ומרכז תל-אביב מהמחוזות המש״צים מבין

 עסקו אשר מש״צים של יחסית גבוהים אחוזים מצאנו אלה מחוזות בשני .לעיל, כאמור המחוזות.
 רצונם ששביעות וייתכן וכר(, שיעורים העברת טקסים, )ארגון הספר בית במסגרת שונות בפעילויות
 מהסוג פעילויות באמצעות התכנית, במסגרת תפקידם את ממצים אכן שהם להרגשה קשורה מהתכנית

הזה.

)באחוזיס(* מחוז ולפי מין לסי כללי באופן מפעילותס חמש״ציס של רצון שביעות :49 לוח
מחוז מיו

דרום מרכז צפון+
+י־ם +ת״א חיפה שביעות

דתי דתי דתי דרום י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים סח״כ הרצון*
רבה+ במידה
רבה במידה

70 70 80 59 58 . 85 92 63 69 67 79 72 מאוד
A זה. במחוז פעילים מש״צים שני רק שהיו מאחר בלוח מופיע אינו הערבי המחוז 
pO.OS.)^) מבחן על-פי מין ולפי מחוז לפי מובהקים ההבדלים *

 הדברים על אותם לשאול הייתה בתכנית מהפעילות המש״צים של הרצון שביעות את לבדוק נוספת דרך
 הם לפעילות: ישיר באופן הקשורים תחומים לשני התייחסו מהמש״צים מחצית בעיניהם. חן שמוצאים

 ניווט מחנאות, )שדאות, ומבצעים מתכננים שהם שדה ימי או הטיולים ואת ההדרכה את אוהבים
 בין "החמים" היחסים כגון אחרים, לתחומים התייחסו יותר קטנים אחוזים בשטח(. והתמצאות
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 חופש האחריות, דהיינו: האישית, והתרומה (10%) הסמינר'בקיץ או ההכשרה קורס (,14%) המש״צים
 "זה כללי, ידע רכישת קהל, מול עמידה יכולת העצמי, לביטחון תרומה מנהיגות, כושר החלטות, בקבלת

 נמצאו מחוז, לפי המינים. בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו לא (.7%) בעתיד״ לי יעזור
 דתי מרכז+תל-אביב מרכז, תל־אביב, במחוזות המש״צים: בין החם לקשר בנוגע מובהקים'רק הבדלים

מש״צים. של יותר גבוהים אחוזים על-ידי זו נקודה הועלתה ודרום

 מחוז. לפי התכנית, בעבודתם'במסגרת בהם נתקלו׳ שהמש״צים העיקריים הקשיים מוצגים 50 בלוח
 מקבל זה דיווח עמם. קשר ויצירת החניכים עם התמודדות הוא ביותר השכיח הקושי כי מראה הלוח
 אחוזים ציינו ,5 בפרק שהוצג כפי נוספים. הכשרה צורכי ולגבי ההכשרה תרומת לגבי מהממצאים חיזוק

 לגבי יותר, ספציפי ובאופן בהדרכה, שלהם הידע את להרחיב רוצים שהיו מהמש״צים מבוטלים לא
 להם תרמה שההכשרה כך על דיווחו יחסית נמוכים אחוזים כן, כמו חניכים. עם להתמודדות דרכים
׳ 1 ’ . הדרכה. כישורי

)באחוזים( מחוז לפי פעילותם, במסגרת חמש״צים נתקלו שבהס קשיים :50 לוח
מחוז

סח״ב

 דרום
 +י-ם

דתי

 מרכז+
 ת״א
דתי

 צפון,
 +חיפה

דתי דרום י־ם מרכז ת״א צפון חיפה
- 7 - 2 ' 3 4 - 7 4 3 פעולה שיתוף חוסר

- המבוגרים מצד
המלווים

11 7 8 9 17 21 9 11 7 10 פעולה שיתוף חוסר
בביה״ס גורמים מצד

לשל״ח( מורים )שאינם

ד 5 7 11־ 4 5 4 * •במשאבים חוסר על־מנת חומריים
הפעילות את לקיים

11 10 8 16 7 18 13 4 . 9 11 בעיות' עם התמודדות
בהדרכה

40 20 31 49 43 61' 43 21 46 40 עם בהתמודדות קושי
ביצירת החניכיס/קושי

Z. # החניכים עם קשר

- 13 - 19 3 7 . 16 f .7 - 21 12 עם )מתנגש זמן חוסר
ו/או אחרות פעילויות

בלימודים( פוגע

- 3 4 16 3 4 - 7 7 6 הזדמנויות מספיק אין
לימי. לצאת

שדה־טיולים
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #
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 המראים השונים, המחוזות בין זה לקושי בהתייחסות סטטיסטית מובהקים.מבחינה הבדלים נמצאו
 מבין יותר נמוכים ושאחוזים (61%) מרכז ממחוז הם אותו שהעלו מש״צים של ביותר הגבוה שהאחוז

 המש״צים מכלל 7% על-ידי גם הועלתה זו סוגיה אליו. התייחסו דתי ומרכז צפון מהמחוזות המש״צים
(.51 )לוח בעיניהם חן מוצאים שאינם דברים על נשאלו הם כאשר

 לחניכים שיתאימו פעילויות לבחור קושי כגון הדרכה, בעיות על דיווחו המש״צים מבין 11% לכך, בנוסף
 כך ועל הספר, בבית גורמים מצד פעולה שיתוף חוסר על דיווחו דומים אחוזים הפע?לות. בהכנת קושי או

 הועלתה זו בעיה אחרת. פעילות עם או הלימודים עם מתנגשת לעתים אשר לפעילות זמן להם שחסר
להם. שמפריע כדבר גם מהמש״צים 6% על-ידי

 קשיים אינם הפעילות לקיום משאבים וחוסר המלווים מצד פעולה שיתוף שחוסר גם מלמדים הממצאים
 להם. שהפריע כדבר זו סוגיה העלו מהם 13% זאת, עם יחד בפעילותם. המש״צים בפני העומדים נפוצים

 מערך של גמישות חוסר שקיים דיווחו 4%ו- הצוות של הארגון חוסר את ביקרו מהמש״צים 9% כן, כמו
תוכנה. או הפעילות,

___________________)באחוזים( המש״צים בעמי הן מוצאים שלא העיקריים הדברים :51 לוה
המש״צים אחוז___________________________________________ ._________תחום

ההדרכה צוות עם בעיות
13 התכנית למנהלי תמיד )״לא האחראים מצד זמינות חוסר או פעולה שיתוף חוסר

האחראים עם או הרכז עם המשותפת בעבודה בעיות או בשבילנו"( זמן יש

9 התכנית מפעילי של ארגון חוסר
4 הפעילות הפעולה/תוכן מערך מבחינת גמישות חוסר

24 מבצע השל״ח, ממורה סמכות מספיק מקבל לא כמש״צ: תפקידי את ממצה לא
 פעילות מספיק עושים לא מש״צים שיעורים, מעביר לא מנהליים, תפקידים בעיקר

וכדומה

4 בין פעולה שיתוף וחוסר התנשאות כגון בתכנית, אחרים משתתפים של התנהגות
המש״צים

החניכים עם בעיות

7 התלמידיס/חניכים של משמעת בעיות
פעילות

4 זמן מידי יותר נוח/לוקח אינו הפעילות של הזמן פעילות, לצורך מדי קצר זמן
15 ח׳ לכיתות הפעילות את להרחיב שדה, ימי :פעילות מספיק אין

8 המורים העיצומיס/שביתת בגלל פעילות חוסר
אחרים תחומים

6 לימודים ללימודיס/הפסד מפריע
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 ראו והם שדה, לימי או לטיולים לצאת הזדמנויות מספיק שאין סבורים המש״צים מבין אחוזים שישה
 חן מוצאים שלא לדברים בהתייחסות מהמש״צים 15% על-ידי הועלתה זו סוגיה בעבודתם, בקושי זאת

 לא לדוגמה, שלהם, התפקיד את ממצים לא שהם מרגישים מהמש״צים רבע ועוד, זאת בעיניהם.
(.51 )לוח שיעורים מעבירים לא או לשל״ח מהמורה סמכות מספיק מקבלים

והנוער התלמידים מועצות 8.3
פעילות סוגי

 )בית אחרות ברמות ובמועצות המחוזיות במועצות הנציגים שממלאים השונים התפקידים בדיקת
 בוועדה חברות הוא המחוזיות במועצות ביותר הנפוץ התפקיד כי מעלה ארצית( או רשותית ספרית,
 המועצה. סיו״ר או יו״ר הם 6%ו־ ועדה סיו״ר או כיו״ר מתפקדים אחוזים עשר שניים (.76%) כלשהי
 ברמה מועצה של סיו״ר או יו״ר הם (55%) המחוזית במועצה הנציגים ממחצית יותר כי לציין, מעניין
אחרת. ברמה במועצה כלשהי בוועדה חברים (27%) מהם רבע מעל אחרת.

 כמצופה מראה הלוח התכנית. במסגרת המועצות נציגי של העיקריות הפעילויות מובאות 52 בלוח
 בארגון עוסקים שהם דיווחו הנציגים כמחצית בנוסף, המליאה. בישיבות השתתפו הנציגים כל שכמעט

 כי לציין מעניין המועצה. תקנון בכתיבת עוסקים (58%) הנציגים ממחצית ויותר מיוחדים אירועים של
 הבנות מאחוז (,70%) למועצה תקנון כתיבת על האחראיות בוועדות חברים בנים של יותר גבוה אחוז

סטטיסטית. מבחינה מובהק זה והבדל (,49%)

 (,44%) החינוך משרד צוות עם פגישות :פגישות של אחד בסוג לפחות השתתפות על דיווחו שלישים כשני
 כי מראה הלוח כן, כמו (.35%) בעיריות תפקידים בעלי עם ופגישות (31%) בכנסת בישיבות השתתפות

 ופעילות (16%) בקהילה עזרה פעילות :כגון אחת, קהילתית בפעילות לפחות עסקו הנציגים מכלל כשליש
 עסקו או (8%) שונים ממגזרים נוער בני עם מפגשים קיימו יותר קטנים אחוזים (.24%) לנוער עזרה

הנוער. אמנת וכתיבת עלון הוצאת כגון (,8%) אחרות בפעילויות

 אלה הבדלים הנציגים. לפעילות בנוגע המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים נמצאו
 נפוצה פעילות היא תקנון כתיבת כי נמצא כך השונים. במחוזות שונים פעילות דפוסי על לכאורה מעידים

 לזכור יש אך (.73%) הערבי ומהמגזר (75%) דרום (,94%) תל-אביב מהמחוזות הנציגים בקרב יותר
 כגון לסקר, קודם שנה התקנון נכתב שבהם במחוזות ולפיכך לשנתיים, אחת מתבצעת תקנון שכתיבת

 נפוצות בכנסת ישיבות זאת. פעילות על שדיווחו נציגים של יותר קטנים אחוזים נמצאו ירושלים, מחוז
 דווח ולא כמעט הערבי במגזר ולעומתם, (,56%) ודרום (42%) תל-אביב מהמחוזות הנציגים בקרב יותר

 (67%) הערבי מהמגזר הנציגים בקרב יותר נפוצות בעיריות תפקידים בעלי עם פגישות (.3%) כך על
אחרים. ממחוזות הנציגים בקרב מאשר
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)באחוזים(•
אחוז ולפי מין לפי האחרונה, בשנה הפעילים המועצות חברי של העיקריות הפעילויות :52 לוח

מחוז מיו
ערביסה״כ דרוס י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים

97 100 96 97 100 100 100 98 99 99 מליאה בישיבות השתתפות
73 75 41 40 94 45 47 49 70 58 ## #, תקנון כתיבת
97 100 96 97 100 100 100 98 99 99 הנ״ל מהפעילויות אחת לפחות

50 46 67 55 78 65 49 56 55 55 מיוחדים אירועים ארגון

40 48 37 40 78 30 46 43 47• 44 תפקידים נושאי עם פגישות
החינוך במשרד

3 56 26 34 42 10 30 32 30 31 # בכנסת בישיבות השתתפות
67 33 30 26 42 35 23 28 44 35 תפקידים נושאי עם פגישות

## #, בעירייה
73 69 54 61 94 50 53 59 71 63 עם פגישות של אחד סוג לפחות

# ייצוג ו/או תפקידים בעלי

17 15 11 32 53 35 22 23 25 24 A לנוער#, עזרה פעילויות
- 4 33 18 - 42 20 19 13 16 M בקהילה#, עזרה פעילויות

17 21 41 45 S3 55 40 35 37 36 # אחת קהילתית פעילות לפחות

- 19 33 3 - - - 8 9 8 ממגזרים נוער בני עם מפגשים
שונים#,

7 6 11 5 11 - 11 ■6 9 8 אחרות™™ פעילויות
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים

ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מין לפי מובהקים ההבדלים ##

A לנוער ומסיבות אירועים ער״ן/על״ם, עם עבודה מצוקה, בשכונות לנוער עזרה
M אנוש כמו שונות לעמותות עזרה חדשים, ועולים חיילים קשישים, :כגון לנזקקים תרומה/עזרה 

לדתיים חילונים בין ליהודים, ערבים נוער בני בין מפגשים
AAAA הנוער( אמנת כתיבת )כגון הנוער זכויות על ושמירה סמים( )כמו מניעה פעולות ארגון עלון, הוצאת

 בפעילויות עוסקים ומרכז צפון תל־אביב, מהמחוזות נציגים של יותר גבוהים אחוזים לכך, בנוסף
 35% ,53%) לנוער עזרה בפעילויות עוסקים אלה ממחוזות נציגים של יותר גבוהים אחוזים קהילתיות.

 עוסקים וצפון ירושלים במחוזות המועצה נציגי של יותר גבוה שאחוז עולה כן, כמו בהתאמה(. ,32%ו-
 השיעורים לאור המחוזות. בשאר שדווחו מהאחוזים בהתאמה(, ,42%ו־ 33%) לקהילה עזרה בפעילויות
 פרק )ראה לקהילה לתרום כדי למועצה להיבחר הנציגים רצו שבהם הללו המחוזות בכל יחסית הגבוהים

מהתכנית. ציפיותיהם את לממש אלו לנציגים מאפשרת המועצה במסגרת הפעילות כי נראה (,4

 כי לשער יש (.33%) ירושלים ממחוז הנציגים בקרב יותר נפוצים שונים ממגזרים נוער בני עם מפגשים
 מנגישותם גם ואולי חילוניים־דתיים, יחסי כגון לנושאים ירושלים במחוז הרבה הרגישות מן נובע הדבר

מחו״ל. נוער בני בהשתתפות שונות תכניות במסגרת שכאלה מפגשים של
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 זאת, ע□ יחד הפעילויות. של הרחב במיגוון המד״צים לתכנית דמיון על מצביעים הללו הממצאים
 תקנונים, של ליצירה וקשורות וועדותיה המועצה סביב מתרכזות רבות שפעילויות הראו הממצאים

 המיוצגים, הנוער בני למען הפעילויות הוא הפעילות של המרכזי הציר עליה. ולבקרה הפעילות להפצת
 גם קיימת קהילתית פעילות שונים. תפקידים בעלי עם וישיבות פגישות של רחב מיגוון באמצעות וזאת
 למרות המחוזות: בין פעילות של שונים לדפוסים לב לשים חשוב יותר. מצומצם בהיקף אך היא,

 הפעילות היקף למיניהן(, וישיבות )מליאה, עצמה המועצה סביב היא המרכזית הפעילות שבכולם
 יחסית גבוהים אחוזים ותל-אביב מרכז בצפון, שבמחוזות ראינו השונים. במחוזות שונה הקהילתית

 האם לבחון היה חשוב הקהילה. למען - וצפון ירושלים ובמחוזות הנוער, בני למען בפעילות עוסקים
 לסוגי באשר מוסכם עדיפות מסדר ו/או המועצה במטרות מהבדלים נובעים המחוזות בין אלה הבדלים
להדגיש. לה שחשוב הפעילות

לפעילות תמוקדש הזמן
 לפעילות מקדישים הנציגים כמחצית כי עולה, המועצות לפעילות שמוקדשות השעות מספר מניתוח

 הנציגים ובממוצע יותר, או שעות שמונה מקדישים כשליש זאת, עם יחד בשבוע. שעות ארבע עד המועצה
 שהנציגים בשבוע השעות מממוצע בהרבה גבוה זה ממוצע (.53 )לוח שבועיות שעות כשבע מקדישים
 אחרת מנהיגות במסגרת פעילות שעות(, 3.2) נוער בתנועת פעילות כגון: הפנוי, בזמן לפעילות מקדישים

 לבין במועצה לפעילות שמוקדש הזמן בין הגדול ההבדל שעות(. 2.6) קהילתי במרכז ופעילות שעות( 2.9)
 תופסת המועצה שפעילות המרכזי המקום את היטב ממחיש נוער, במסגרות לפעילות המוקדש הזמן
להן. המוקדש הזמן היקף מזווית לפחות אחרות, לפעילויות ביחס הנציגים בחיי

 רבות שעות על המצביעים לפעילות, המוקדשות השעות במספר המינים בין מובהקים הבדלים קיימים
 בממוצעי המחוזות בין גם קיימים מובהקים הבדלים (53 )לוח הבנות מאשר מקדישים שהבנים יותר

 שעות, 12)כ- יותר גבוה הממוצע ודרום תל-אביב צפון, במחוזות :המועצות לפעילות המוקדשות השעות
 מקדישים שהנציגים יותר הרב הזמן המחוזות. משאר בהתאמה( וחצי, שעות ושמונה שעות כתשע

 הללו, במחוזות הנציגים בקרב הגבוהים האחוזים עם אחד בקנה עולה וצפון תל-אביב במחוזות
קהילתית. בפעילות העוסקים

)באחוזים(
מחוז ולפי מין לפי לפעילות, מקדישים המחוזיות המועצות שחברי בממוצע בשבוע השעות מספר :53 לוח

מחוז מיו
ערביסה״כ שעות# טווח דרו□ י-ם מרכז ת״א צפון חיפה בנות בנים

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה״ב
53 46 59 53 22 22 60 55 42 49 שעות 4 עד
24 19 19 24 22 28 19 14 29 21 שעות 7-5
23 35 22 23 56 50 21 31 29 30 שעות 8+

6.09 8.51 5.53 6.68 9.41 12.23 5.41 6.99 7.52 7.24 ממוצע##
ק(.<0.05) %2 מבחן על-פי מין לפי מובהקים ההבדלים #

(.p<0.05) ANOVA שונות מבחן לפי מחוז לפי מובהקים הבדלים ##
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החלטות קבלת של בתהליך הנציגים מעורבות
 בתחומים החלטות קבלת של בתהליך המועצות נציגי של המעורבות מידת היא שנבדקה נוספת סוגיה
 נועדה זו בדיקה בפעילות. הנציגים ותפקיד הפעילות מקום הפעילות, תוכן :לפעילותם הקשורים שונים
 מראים הממצאים הנציגים. של המבט מנקודת בהחלטה, לנציגים שניתנות החופש דרגות את לבחון

 המועצות שחברי הסבורים לנציגים מתייחסים הללו התחומים בשלושת ביותר הגבוהים שהאחוזים
 שתוכן סבורים מהנציגים כרבע בהתאמה(. ,92%ו- 53% ,71%) מהנושאים אחד בכל בעצמם מחליטים
 מחוז לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא והצוות. המועצה חברי על-ידי במשותף נקבעים ומקומה הפעילות

 על התוכן, על החלטות קבלת בתהליך כמרכזי מקומם את הנציגים תפיסת אלו. בשאלות מין לפי או
 ובמילים הללו, ההחלטות בקבלת הנציגים של הדומיננטיות על מצביעה בפעילות תפקידם ועל המקום
 לפחות המלווים, לבין המשתתפים בין סימטריה ושל רחבות חופש דרגות של תפיסה על אחרות,

הפעילות. של האלה בתחומים

וקשיים רצון שביעות
 מרוצים (73%) הנציגים כלל מבין רבעים כשלושה כי נמצא מהתכנית. רצונם שביעות על נשאלו הנציגים

המחוזות. ובין המינים בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ללא מאוד, מרוצים או

 בעיניהם חן שמוצאים הדברים על השאלה באמצעות גם ללמוד ניתן הנציגים של הרצון שביעות על
 התכנית להם שנותנת ההזדמנות את מעריכים הנציגים מבין ששליש מראים 54 בלוח הממצאים בתכנית.

 ולהשפיע" "לשנות יכולתם את אוהבים הנציגים מכלל שליש לפוליטיקה. הקשורים בתהליכים להתנסות
 של תוצרים גם העלו הנוער בני הקהילה. בחיי מעורבותם ואת לאנשים לעזור ההזדמנות את - 17%ו-

 התרומה את מעריכים 16%ו־ "החבר׳ה", את אוהבים 19% חיוביות: כנקודות בתכנית ההשתתפות
וכדומה(. עצמי סיפוק ומיומנויות, ידע )רכישת מההשתתפות מקבלים שהם האישית

 כך הנציגים. בעיני חן שמוצאים בדברים המחוזות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים קיימים
 אוהבים שהם כך על דיווחו ומרכז תל-אביב צפון, מהמחוזות הנציגים מבין יותר גבוהים שאחוזים נמצא

 אלה ממצאים המחוזות. לשאר בהשוואה בהתאמה(, ,49%ו־ 57% ,48%) ולהשפיע לשנות היכולת את
 האחוזים נמצאו האלה במחוזות לתכנית. להצטרפות המניעים לגבי לעיל שהוצגו הממצאים את תואמים
 ולהשפיע. לשנות כדי לתכנית להצטרף רצו אשר המחוזות, ליתר ביחס נציגים, של ביותר הגבוהים

 היו בעיניהם חן שמוצאים הדברים מבין "החברה" את ציינו אשר נציגים של ביותר הגבוהים השיעורים
(.32%) וירושלים (30%) דרום (,35%) צפון במחוזות
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מחוז ולפי מין לפי המחוזיות, המועצות חברי בעיני חן שמוצאים העיקריים הדברים :54 לוח
, )באחוזים(״

המועצות חברי אחוז
בקהילה ומעורבות השפעה

32 ולהשפיע# לשנות היכולת
17 הקהילה בחיי ומעורבות לאנשים עזרה

פעילויות
11 חברתית* פעילות ארגון

2 ##** מיוחדות פעילויות
9 המגזרים ומכל הארץ אזורי מכל הנוער בני ייצוג

הפעילות של תוצרים
7 *** כוח בעמדת גורמים עם קשר

32 בפוליטיקה^"׳ ראשונים צעדים

ההשתתפות תוצרי
16 אישית תרומה
19 # ״החבריה״

אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *
ק(.<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

(.p<0.05) x2 מבחן על-פי מין לפי מובהקים ההבדלים ##
A אירועים וארגון לנוער פעילויות

M וסמינרים מחוזיים כינוסים
פוליטיקאים עם וקשר ההנהלה עם קשר

ומחליט קובע הנוער דמוקרטית, עבודה דרך וישיבות, דיונים בפוליטיקה, התעסקות ****

 שלא הדברים ועל בעבודתם בפניהם העומדים הקשיים על המועצות נציגי נשאלו הרצון, לשביעות בנוסף
 אי־שיתוף והוא ביותר השכיח הקושי על מצביע 55 לוח רצון. שביעות לחוסר כמדד בעיניהם חן מוצאים

 המחוזות, בין מובהקים הבדלים נמצאו אותו(. העלו הנציגים מכלל 28%) המועצה חברי בין פעולה
 נציגים של יותר גבוה אחוז על-ידי זה קושי הועלה תל-אביב ובמחוז צפון שבמחוז כך על המצביעים

 יחסית גבוה אחוז על־ידי הזה הקושי הועלה צפון במחוז כי לציין, מעניין בהתאמה(. ,52%ו- 60%)
 לשאלה כתשובה גם הועלתה זו סוגיה "החבריה". את אוהבים שהם ציינו גבוה אחוז זאת ועם מהנציגים,

 שיתוף שאין להם שמפריע ציינו הנציגים מבין 36% הנציגים: בעיני חן מוצאים שאינם הדברים על
(.56 )לוח המועצות בעבודת וארגון אכפתיות פעולה,

 לנסוע ומהצורך (19%) לפעילות המוקדש הרב מהזמן נובעים הנציגים על־ידי שהועלו נוספים קשיים
 הבדלים נמצאו זמן בבעיית גם מהם(. 17% על-ידי צוינה המרחק )בעיית התפקיד במסגרת הרבה

 הוזכר שלא וכמעט (,43%) תל-אביב ממחוז הנציגים בקרב יותר נפוץ זה קושי :המחוזות בין מובהקים
(.3%) הערבי מהמגזר הנציגים על-ידי
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)באחוזיס( מחה לסי פעילותם, במסגרת המחוזיות המועצות קברי נתקלו שבהם הקשיים :55 לוח
מחוז

ערבי דרוס י-ם מרכז ת״א צפון חיפה סה׳׳כ
מצד פעולה שיתוף חוסר

8 18 7 18 5 10 8 11 המלווים המבוגרים

חומריים במשאבים חוסר
את לקיים על-מנת

13 14 25 13 5 10 8 12 . תקציב הפעילות/בעיות

חברי בין פעולה שיתוף חוסר
15 36 39 20 52 60 14 28 המועצה#

18 14 7 27 10 24 19 17 מרחק בעיית

3 20 29 22 43 24 14 19 זמן# בעיית

בני מצד פעולה שיתוף חוסר
0 2 14 7 10 10 8 6 מייצגי□ שאנחנו הנוער

3 2 4 13 5 5 2 5 טכניות בעיות
(.p<0.05) %2 מבחן על־פי מחוז לפי מובהקים ההבדלים #

_______)באחוזים( המחוזיות המועצות נציגי בעמי חן מוצאים שאמס העיקריים הדברים :56 לוה
הנציגים אחוז____________________________________________________________תחום
המועצה חברי מצר פעולה שיתוף חוסר
 אלינו, קשורים שאינם לעניינים גולשות שהישיבות או המועצה, בישיבות ארגון חוסר
 או מהאנשים חלק של אכפתיות חוסר או צעקות בלגאן, רעש, דיבור: תרבות חוסר

 להגיע שקשה' או פעולה משתפי□ שלא או הנוער לבני מאשר לעצמם יותר שדואגים
36 לפשרות
8 פעילים מספיק שאין או המועצה חברי של דלילה/מעטה נוכחות

התכנית מפעילי עם בעיית
 או איתם המשותפת בעבודה בעיות או האחראים של זמינות או פעולה אי-שיתוף
 מתפקד לא יתר, התערבות :המועצה מנחה של יחס או האחראים של יתר מעורבות

15 כראוי
3 התכנית מפעילי של ארגון חוסר

לפעילות הקשורות בעיות
3 זמן מידי יותר שלוקח או נוח לא הפעילות של זמן או הפעילות לצורך בזמן קוצר

להשפיע יכולת חוסר
10 להשפיע מוגבלת יכולת/יכולת חוסר
שלא או הפועל אל יוצאות לא שההחלטות או דברים" מזיזים "לא עשייה: חוסר

14 הרבה עושים
9 פוליטיקה או מכשילים גורמים או ביורוקרטיה

אחרות בעיות
3 נוח לא הפעילות מקום
3 תקציב בעיות

 3 פגישות על לנו מודיעים לא
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 15% על-ידי גם הועלתה זו סוגיה המלווים. מצד פעולה שיתוף בחוסר נתקלים הנציגים מבין 10% מעל
(.56 )לוח בעיניהם חן מוצאים שאינם לדברים שלהם בהתייחסות הנוער מבני

 חומריים משאבים חוסר או תקציביות בעיות הוא הנציגים מכלל 12% על-ידי שהוזכר נוסף קושי
למועצה.

 תחושה על ודיווחו לפועל, יוצאות לא שההחלטות להם שמפריע ציינו הנציגים מכלל אחוזים עשר ארבעה
 שהיו כפי להשפיע יכולים לא ושהם מוגבלת, שלהם שהיכולת מרגישים 10% ועוד, זאת עשייה. חוסר של

 להיבחר הנציגים רצו שבגללה העיקרית המטרה להשגת מכשול מהווים אלה קשיים (.56 )לוח רוצים
ולהשפיע. לשנות :דהיינו למועצה,

המלווים לבין התכניות משתתפי בין היחסים מערכת .9

 הנוער בני בין שנוצר הקשר הוא נוער לבני תכניות של בהצלחה מרכזי רכיב כי מלמדים, שונים מחקרים
 דואליות על מבוססת כזאת במסגרת היחסים מערכת (.Quinn, 1995) בתכנית איתם שעובדים למבוגרים

 ועל תחרות על בעיקרם המבוססים יחסים האחד, יחסים: מערכת של סוגים שני של צירוף בצורת
 יחס ועל רגשות על בעיקר המבוססים יחסים והשני ;הרחבה בחברה המקובלים ליחסים בדומה הישגיות

 של החשיבות את מדגישה הספרות (.1997 ; 1974 )כהנא, המשפחה( בתוך ליחסים )בדומה בלתי-אמצעי
 בין וחיבה תמיכה של חברתיות לאינטראקציות הזדמנויות שמאפשרת כמסגרת בלתי-פורמלית מסגרת

 Wynn et) ומשפחה ספר בית כגון הרגילות החברתיות מהמערכות חלק שאינן מבוגרים, לבין הנוער בני

1994 .,al.)

1992) Cox and Woyach) את מגבירים הנוער, בני דיווח שעל-פי והתנהגויות מאפיינים מספר מציגים 
 חוש תקשורת, מיומנויות :והם התכנית את שמנחים המבוגרים לבין בינם ביחסים החיובית ההשפעה

 על מדברים כאשר במיוחד משמעותי המבוגרים תפקיד פתוח. ראש על לשמור ויכולת גמישות הומור,
 מבוגרים עם קשרים ליצור להם מאפשרת כאלה בתכניות השתתפות שכן בסיכון, נוער לבני תכניות

(.Sauer, 1991) לחיקוי דמויות המשמשים

 בתכנית הנוער )רכזי מלוויהם לבין הנוער בני בין היחסים ומערכות הקשרים נבדקו הנוכחי במחקר
 עם המיקוד קבוצות במסגרת הן המועצות(, ומלווי המש״צים בתכנית לשל״ח המורים המד״צים,
הסקר. באמצעות והן שלהם הצוותים בקבוצות הן המועצות, נציגי ועם המש״צים עם המד״צים,

 של עיקריים תפקידים שני והצוותים הנוער בני ציינו התכניות, בשלוש המיקוד קבוצות במסגרת
 לגבי להתייעצות ככתובת המלווה נתפס מחד, ביניהם. היחסים למערכת בסיס משמשים אשר המלווה,

 אל )פנייה אישית לתמיכה כתובת משמש הוא מאידך, המשותפת. העבודה בתחום המתעוררות בעיות
אישיות(. לבעיות בקשר המלווה
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 שתואר כפי המלווים, תפקיד את והצוותים הנוער בני תפיסת עם אחד בקנה עולים הסקר ממצאי
 בני מבין יחסית גבוהים שאחוזים מראים, 57 בלוח המוצגים הממצאים המיקוד. קבוצות במסגרת

 )לדוגמה, הפעילות של בהקשר הן המלווים, מצד תמיכה קבלת על מדווחים התכניות בשלוש הנוער
 מראה הלוח זאת, עם יחד אישית. לתמיכה בנוגע והן בתכנית"( בפעילותי בהן נתקל שאני בבעיות "עוזר

 מבין יותר גבוהים שאחוזים נמצא בפעילותם, לתמיכה ביחס התכניות. בין מובהקים הבדלים קיימים כי
 לעומת בפעילות, בבעיות להם עוזר שהמלווה מרגישים בהתאמה( ,94%ו- 92%) והמש״צים המד״צים

 "נמצא שהמלווה הנוער בני בתחושת נמצאה מגמה אותה (.85%) המועצות נציגי מבין יותר נמוך אחוז
 נציגי בקרב יותר קטן אחוז נמצא בעשייתם, המלווה התעניינות להערכת באשר ג□ בשבילם". שם

(.90%) המש״צים מאחוז - ובמיוחד (,86%) המד״צים מאחוז (,82%) המועצות

)באמוזיס( תכנית לסי תמלומס, לבין הגוער בגי כין יחסיס :57 לוח
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ המלווה#

82 90 86 86 עושה* שאני במה מתעניין
82 91 92 88 בשבילי* שם נמצא

בפעילותי בהן נתקל שאני בבעיות לי עוזר
85 94 92 91 בתכנית*

אחרים, גורמים בפני אותי מייצג
78 80 78 79 לכך צורך יש כאשר
56 56 73 62 אישיות* בבעיות אליו לפנות יכול אני
36 19 29 28 ‘דיסטאנס על שומר
29 32 נשאלו לא 31 מורה־תלמיד יחסי כמו הם היחסים

קרובות לעתים או תמיד כמעט #
ק(.<0.05) %2 מבחן על־פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *

 בני בעיני הן לפעילות בנוגע להתייעצות ככתובת המלווה תפיסת המיקוד בקבוצות הודגשה כאמור,
 לתכנון הדדית בהתייעצות מאופיינים הנוער בני לבין המלווה בין היחסים עצמו. הצוות בעיני והן הנוער

 קבוצות במסגרת והמש״צים. המד״ציס בתכניות בעיקר בולטים אלה היבטים פעולה. ובשיתוף העבודה
:דומה באופן לשל״ח המורה לבין בינם היחסים את מרביתם תיארו המש״צים עם המיקוד

 הם דבר. לכל של״ח כמדריכי אלינו מתייחסים הספר בבית אצלנו של״ח "מדריכי
דיסטנס". גם אין מורים... לישיבות נגיד אותנו, מביאים

 מצלמים המש״צים אם השל״ח(... ]מורה שלו בדיוק ברמה ]המש״צים[ "...אנחנו
למורה". גם מביאים אז לפעילות, חומר איזשהו
אותנו". מכריחים לא אותנו... ושואל בהצעות אלינו בא "...הוא
פעולה...". בשיתוף נעשית הטיול "תכנית

 התיאום הדגשת תוך המש״צים עם העבודה סביב היחסים מערכת את מתארים לשל״ח המורים גם
:וההתייעצות

 ציפיות... תיאום עשינו הפעולה, תכנית על דיברנו השנה... בתחילת מפגש "...עשינו
פתוחה". יחסים מערכת קיימת

אתנו". ישבו שהמש״צים חשוב טיול, במהלך "...בישיבות
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 לפעמים כי ביחד, מתייעצים איתו... ומתייעץ סמכות לתלמיד נותן המורה "כללית
 כי מהמדריך יותר טובה בצורה בטיול איתו בעיה שיש התלמיד את תופס המש״צ

חברית". יותר בצורה אליו בא הוא
מאתנו". יותר לתרום יכול שהוא בבעיות מטפל הוא לבינו. ביני דיסטנס "אין

 של במסגרת הזאת ההדדית מההתייעצות שנובעת מסוימת לבעייתיות הצוות התייחס זאת, עם יחד
:פורמלי חינוך

בישיבות...". יושב המש״צ את לראות להם קשה זה... את ׳אוכלים׳ לא עוד "מורים
:הדדית התייעצות של לסוגיה מסוימת הסתייגות מציגים עצמם הנוער בני שלפעמים גם מצאנו

 רק ואנחנו מורה הוא זאת בכל כי מסוימת, ברמה אתנו מתייעץ ]המורה[ "הוא
לעשות." מה אותנו שואל פעמים הרבה הוא כן אבל תלמידים,

 פעולה שיתוף על המבוססת מערכת כאל העבודה סביב היחסים למערכת התייחסו המד״צים רכזי גם
:זאת מבטאה הרכזות אחת כך אלטרנטיבות. ומתן

המד״צים[". ]של שלהם היא הבחירה גבולות. להם להראות שלי "התפקיד
:לזו מנוגדת בצורה שהתבטאו כאלה היו כך. סברו שרואיינו הרכזים כל לא כי לציין, יש אולם

 להם נותן אני אותם... מוביל המד״צים[, ]את אותם מכוון ויוצר... מארגן "...אני
אותה..." תכננתי שאני יודע אני בעצם אבל השנה, את תכננו שהם ההרגשה את

 כמנחים המועצות מלווי תפקידי את רואים המועצות נציגי והמש״צים, המד״צים של מהדיווחים בשונה
:הנכונות הפעולה לדרכי ביחס אותם ולהנחות אותם להדריך שתפקידם נבוכים״, וכ״מורי

 קשורים לא בעצם שהם רעיונות מעלים אנשים לדבר, מתחילים "אנשים
 תחשבו נחזור, בואו ׳טוב, להגיד שלה, התפקיד כאילו זה שלנו המנחה למציאות...

כאלה." דברים טוב׳,
 אם אז, הרגשתי שלפחות כמו חדשה, מאוד שהקבוצה או השנה בתחילת "...נגיד
 או פחות המועצה איך יותר או פחות לי ומסבירה על-ידי שם הייתה לא המנחה

כרגע". פה הייתי לא אז לעבוד, צריכה יותר
:נוספות מבט נקודות הנציגים בפני להציג הוא המנחה של אחר תפקיד

 הדברים את רואה המנחה בפרספקטיבה. הכול רואה הוא המנחה. של "התפקיד
הנכונים". לדברים לכוון מנסה רואים. שאנחנו ממה שונה מפרספקטיבה

 "כמובן :בידיהם להישאר צריכים המועצות ולניהול לפעולה שהיוזמה מדגישים הנציגים זאת, עם יחד
בקיצור". דיקטטור המועצה, על להשתלט שמנסה מנחה זה טוב לא מנחה

:אלה במילים טובה לא מנחה על סיפרו הנציגים
 אז לה, אומרים היינו לא עושים שהיינו קטן צעד כל על אם כבוד... משחקי לה "היו

אמרתם׳...". לא ׳לא, אומרת[ הייתה היא ]אז עזרה ממנה מבקשים היינו א□ אחרי,
:הנוער בני של העמדות את ולקבל פתוח להיות גם המנחה על לדעתם,

הקבוצה". של היצרים את לדכא צריך לא "מנחה

 יחסים מתארים הנוער בני מרבית לפעילות, ביחס התכניות בשלוש המלווים שממלאים לתפקיד בנוסף
 בין' מובהקים הבדלים מראים הסקר ממצאי האישית, לתמיכה ביחס המלווה. הצוות חברי עם אישיים
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 אישיות בבעיות הנוער אלרכז לפנות יכולים שהם מרגישים המד״צים מבין יותר גבוה אחוז התכניות.
 לעובדה קשור זה שממצא ייתכן (.56%) המועצות נציגי ושל (56%) המש״צים של ־מאחוזם (,73%)

 מתנהלים הצוות לבין התלמידים בין היחסים ובו הספר, בבית מתקיימות והמועצות המש״צים שתכניות
היררכי. בסיס על

 מרגישים המועצות( ונציגי המד״צים )מאשר המש״צים מבין יותר נמוך שאחוז שלמרות לציין, כדאי
 (19%) מביניהם יחסית נמוך אחוז אישיות, בבעיות לשל״ח( המורה זה )במקרה למלווה לפנות שניתן

 והנציגים (30%) המד״צים בקרב יותר גבוהים אחוזים לעומת דיסטאנס״, על ״שומר שהמלווה סבורים
 )שליש( מהם יחסית גבוה שאחוז על־אף לשל״ח, למורה קרובים מרגישים המש״צים כי נראה (.36%)

 מדברים המד״צים המיקוד, קבוצות במסגרת אחרים מורים עם ליחסים דומים עמו שהיחסים סבורים
 מדריכים. שהם מפני רק לא בהם ומתעניין להם הדואג בוגר, אח כעל או חבר כעל המדריך ועל הרכז על

:זאת תיארו הנערות מבין שתיים
 פשוט אישיים... נורא לומר אפשר אישיים, יותר לקשרים איתו נכנסים "אנחנו
הדרכה..." רק לא אותנו, ומדריך לנו מסביר והוא איתו יושבים אנחנו

 אחת כמו ממש איתה. מדברים אליה, ניגשים שאנחנו חברה כמו היא "המדריכה
מאתנו".

:המד״צים לבין הרכז בין אישיים יחסים על דיברו שראיינו הצוות אנשי גם
 קשר יותר להיות מנסה שמצדו קשר אישי, קשר הוא מד״צ עם קשר כל "כמעט

מחנך". של קשר מאשר חברי
לעשות". יכולים מורים תמיד שלא מה חינוכית, סמכות וגם חבר גם ]הרכז[ "הוא

 או חברים", להיות ומתי ללמד "מתי יודעים המדריכים האישים, היחסים לצד כי מציינים גם המד״צים
 מסוימת דואליות כאן מצוירת כי נראה מדריכים". וגם חברים גם "הם התבטאה: אחרת שנערה כפי

 הוא אחד מצד לכאורה: סותרות תכונות של צירוף על־ידי מאופיין תפקידו כלומר המדריך, בתפקיד
 הצעירים( המדריכים )או החניכים "מעל" ולהיות להדריך שעליו יודע הוא שני ומצד מאתנו", "אחד

 שבה והצורה הזאת, הדואליות קיימת המדריכיס/הרכזיס של האישיות בתכונות גם מסוימת. במידה
:היטב זאת ממחישה שלו המדריך את הנערים אחד תיאר

רציני". הוא אבל ילדותי הוא בדרן... "הוא

 מבטא כך ביניהם. אישיים ליחסים עדויות נשמעו לשל״ח המורים ועם מש״צים עם המיקוד בקבוצות גם
:הנערים אחד זאת

 איתם, מתייעצים אנחנו דבר, לכל חברים כמו שלנו והמדריכים והמש״צים "אני
 שם. צ׳פחה פה צ׳פחה או שם בדיחה פה בדיחה ־ בהפסקה אתנו... מתייעצים הם

דבר". לכל חבר ממש
:מציין המדריכים אחד

 יחסים מערכת לא זאת[ עם יחד ]אך איתם אישית יחסים למערכת מגיעים "אנחנו
כן..." אחרים בפורומים אבל התלמידים ליד פתוחה
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 מתייחסים שהם אמרו שאחרים בעוד שלהם, חברים כמו הם שהמנחים גם סיפרו המועצות מנציגי חלק
 התכונות שתי את ישלבו שהמנחים שחשוב הסכמה הייתה חברה". מאל כבוד "יותר :המנחים אל אחרת

האלה:
 חברה גם היא הכל, לשלב מצליחה היא מצוינת, פשוט היא שלנו המנחה "לדעתי,

 מאוד והיא ויעילה. רצינית להיות יכולה גם והיא נחמדה, גם מצחיקה, גם שלנו,
 טוב מספיק אותנו מכירה והיא לעשות, צריך מה יודעת שהיא במובן מסודרת,

 צריך שלמנחה תכונות המון משלבת באמת היא הנכון. התפקיד את להתאים בשביל
להיות."

.בתכנית להשתתפות הסביבה התייחסות .10

 חשיבות מקבלת אלה בתכניות להשתתפותם הנוער בני של הקרובה הסביבה של ההתייחסות בדיקת
 המעורבים הנוער בני את המייחדים הגורמים אחד הספרות, על-פי ראשית, עיקריות: סיבות משתי

 יותר, ספציפי באופן גדלו. הם שבה הסביבה הוא האחרים, מן אותם והמבדילים התנדבותית בפעילות
 (.1985 ופרמן, שמידע )כהן, ואכפתיות נתינה דאגה, :כגון לערכים, מייחסת זו שסביבה בחשיבות מדובר
 כגון אחרות, בפעילויות לעתים מתנגשת התנדבותית בפעילות נוער בני של שהשתתפות היא שנית,

 תמיכה מחייבת שכזאת מעורבות כי דומה לפיכך, התכניות. למסגרת מחוץ חברתית פעילות או לימודים
הנוער. בני של הקרובה הסביבה מצד רב ועידוד

 ושל המשפחה של השווים, קבוצת של ההתייחסות את רואים הנוער בני שבו האופן את כללה הבדיקה
 נוער. לבני העיקריות החיברות מסגרות כשלוש נחשבות אלו מסגרות שלוש הספרות, על־פי הספר. בית

 המנהל, ושל המקצועיים המורים של המחנכים, של התייחסותם את בנפרד בחנו הספר לבית ביחס
 שונה הנוער לבני התייחסותם ואי־לכך שונה, אלה תפקידים לבעלי הנוער בני בין הקשר שרמת בהנחה

היא. אף

מפתח. אנשי עם וראיונות הסקר המיקוד, קבוצות באמצעות נבדק הנושא

החברים התייחסות 10.1
 17% בנוסף, (.58 )לוח החברים מצד ועידוד תמיכה מקבלים שהם ציינו (55%) הנוער בני מחצית מעל
 אלי "פונים בי", )"נעזרו החיובי במובן בהם" "משתמשים שהחברים ציינו המועצות נציגי מבין

 נובעים ההבדלים מהמש״צים. אחד ואף המד״צים מבין מאוד קטן שיעור זאת ציינו ולעומתם בבעיות"(,
והמש״צים. המד״צים לתפקיד דומה שאינו המועצות, נציגי של הייצוגי מהתפקיד אולי
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 מספר החברים. מצד וזלזול הבנה חוסר על דיווחו הנוער מבני 10% שמעל נמצא והפרגון ההערכה לצד
:זאת ממחישות המיקוד בקבוצות התבטאויות

 בזה, אוהבי□ אנחנו מה מבין לא אז האלה, הדברים את אוהב ולא מש״צ שלא "מי
בזה". המטרה מה מבינים לא הם

 בשנה זה את צריכה את למה הראש, על משהו עוד סתם קשה... עלי ירדו "החבר׳ה
וכאלה". המבחנים של הלחץ כל עם הבאה

 ]להיות האלה... השטויות כל את צריך אני מה מבינים שלא כאלה שיש היא "האמת
במועצה[". נציג

ביממה..." שעות וארבע עשרי□ עלי צוחקת שלי טובה הכי "...החברה
 נציג אכפתיות. ולחוסר התכנית במסגרת לעשייתם ומודעות ידע לחוסר זו תגובה מייחסים הנוער בני

:כך זאת מבטא מועצה
 פשוט עושים... אנחנו מה בדיוק יודעי□ לא שהם בגלל מזלזלים גילם[ ]בני "...הם

אותם". מעניין לא
:ב׳ משלב המש״צים מספרים כך

 הס ואז מש״צים, קורס זה מה יודעים לא בכלל הלא-מש״צים[ ]התלמידים "הם
 ואמרה באה המחנכת שנגיד מגעיל כזה יחס השנה[ ]בתחילת היה בזה. מזלזלים

אותנו". פידח ממש זה ׳המש״צים...׳
השל״ח. מדריכי על־ידי גם הועלה זה נושא

__________________)באחוזיס(* המועצות ולגציגי למש״ציס למד״ציס, החגריס התייחסות :58 ליק
מועצות מש״צים מד״צים סה״כ החברים התייחסות

 אותי )מעודדים מכבדים / מפרגנים / מעריכים
/ מתעניינים / מוטיבציה בי מחדירים / להמשיך

59 53 53 55 בי( גאים
אליי פונים / החיובי( )במובן בי משתמשים

17 - 0.5 9 בי* נעזרים / בבעיות
שאני אומרים פעיל: אני מדוע מבינים לא חבריי

/ ברצינות לזה מתייחסים לא / מזלזלים / פראייר
12 11 13 12 זמן בזבוז שזה אומרים

1 17 5 7 מקנאים**
16 28 22 22 מיוחדת** התייחסות מגלים לא

 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *
(.p<O.O5)x2 מבחן על-פי מובהקים ההבדלים “

 נמצאו כאן החברים. של מיוחדת התייחסות של היעדרה את ציינו הנוער מבני אחוזים ושניים עשרים
 מש״צים של יותר גבוה אחוז כך שדיווחו המראים התכניות, בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלי□

 (17%) מש״צים של יותר גבוה אחוז בנוסף, (.16%) המועצות ונציגי (22%) המד״צים מאחוז (,28%)
 זו תגובה והנציגים. המד״צים בקרב בודדים לאחוזים בהשוואה מחבריהם, חלק מצד "קנאה" על דיווחו
:אלה במילים המש״צים בקרב ביטוי קיבלה
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 הם אז עשו, לא שה□ משהו עשיתי שאני חושבים ]החברים[ שהם בגלל "...אולי
קנאה." מרגישים...

זה." את עשו לא שהם חרטה אולי קנאה, אולי "כן,

 תפקידם. בגלל רבה ליוקרה זוכים המועצות שנציגי בבירור מראים החברים לתמיכת ביחס הממצאים
 שליליות תגובות ציינו מה□ גבוהים אחוזים כאמור אשר למש״צים, בהשוואה במיוחד בולט הדבר

בתכנית. מפעילותם גבוה סטטוס משיגים אינם שהם ונראה ואדישות, קנאה כגון מהחברים,

ההורי□ התייחסות 10.2
 עולה מהלוח בתכניות. בפעילות ילדיהם השתתפות לגבי ההורים תגובות של התפלגותן את מראה 59 לוח

 מובהקים הבדלים נמצאו אלה. בתכניות בהשתתפותם הוריהם תמיכת על דיווחו (69%) הנוער בני שרוב
 72%) המועצות ונציגי המד״צים מבין יותר גבוהים שאחוזים כך על המצביעים תכנית, לפי זה בדיווח

(.63%) המש״צים מבין האחוזים לעומת זאת, התייחסות על מדווחים בהתאמה( ,71%ו-

 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים *
(.pO.OS^)2 מבחן על־פי מובהקים ההבדלים **

המועצות נציגי הורי ושל המש״צים  הורי של המד״צים, הורי של עיקריות התייחסויות :59 לוח
)באחוזים("

ן נציגים מש״צים מד״צים סה״ב ההורים התייחסות
1 בי/ גאים / לי עוזרים / בפעילות שאמשיך אותי מעודדים

/ מפרגנים / מעריכים / חיובי יחס מביעים / בי תומכים
71 63 72 69 מכבדי□** / מתעניינים / שמחים

2 10 12 8 המשתתפים*" של לעתיד תרומה בזה רואים

שאני מכך חוששים / שלי בלימודים יפגע שזה חשש מביעים
12 9 6 9 זמן הרבה בזה משקיע

10 19 6 11 מיוחדת** התייחסות אין

לא / הפעילות בעקבות מהבית נעדר שאני מכך מרוצים לא
6 — 1 3 הרבה"* נוסע שאני מכך מרוצים

 של במקרה ההורים. לתמיכת סיבות מספר קיימות המיקוד, בקבוצות שקיבלנו הדיווחים על־פי
:הפנאי בשעות ברחוב מסתובב לא שהילד מהעובדה מרוצים שההורים נראה המד״צים,

מסגרת..." לי שיש יודעת שלי "אמא
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:לבנם שחשובה בפעילות שמדובר שרואים מפני תומכים הם בנוסף,
זה..." את מקבלת היא אז בו, משקיעה ואני חשוב דבר שזה רואה שלי "אמא

;לקהילה הנוער בני לתרומת קשורה לתמיכה נוספת סיבה
בי..." להתגאות התחילה עושה... שאני מה של התוצאות את ראתה ]אמא[ "...כשהיא

אחר..." למישהו עוזר שלו שילד גאה "הורה
:גאווה של במונחים ההורים תמיכת על לנו סיפרו המועצות נציגי גם

עכשיו." בי גאים כאילו הם תומכים, מאוד "ההורים

 או בנעוריהם התנדבו הנוער בני ממחצית יותר של שהוריהם לזכור יש ההורים, לתמיכת לסיבות בנוסף
 לפיכך, (.3 פרק )ראה האחרונות השנים חמש במהלך מתנדבים שהם ו/או נוער בתנועות חברים שהיו
 חונכו הם שעל-פיהם ערכים המשקפת דרך בתכניות הנוער בני של במעורבות רואים שההורים נראה

ילדיהם. את ומחנכים

 הבדלים נמצאו לעתיד. תרומה בתכניות בהשתתפותם רואים שהוריהם דיווחו (8%) הנוער מבני חלק
 (12%) המד״צים בדיווח יותר נפוצה זו תחושה תכנית. לפי זו בתחושה סטטיסטית מבחינה מובהקים

(.2%) הנציגים מדיווח ובמיוחד (10%) המש״צים בדיווח מאשר

 הרב הזמן עקב בלימודים מפגיעה הוריהם של החשש על הנוער מבני 9% דיווחו ההורים, תמיכת לצד
 בהשוואה (,12%) כך על דיווחו המועצות נציגי מבין יותר גבוהים שיעורים (.59 )לוח בפעילות שמושקע
 מבחינה מובהקים אינם אלה הבדלים אולם (,9%) והמש״צים (6%) המד״צים על-ידי שדווחו לאחוזים

 לאור במיוחד יותר, גבוהות בלימודים ההישגים לגבי הנציגים הורי של שהציפיות ייתכן סטטיסטית.
 החשש אולי כך משום (.3 פרק )ראה מצטיינים כתלמידים עצמם את מגדירים מהנציגים ששליש העובדה

 זה להבדל נוסף אפשרי הסבר המד״צים. או המש״צים של ההורים בקרב מאשר בקרבם יותר בולט הזה
 מספרים כך הלימודים. על-חשבון לעיר מחוץ ונסיעות יותר רב זמן דורשת המועצות שפעילות הוא

:ההורים חשש על הנציגים
 כן, ...85מ- פחות ציון לי אין ושתבינו, שלי, הציונים על מתלוננת תמיד שלי "...אמא

לזה." בקשר המועצה את מאשימה היא
 יחשבו שלי שההורים ברגע הלימודים. של הגבול עד בכל תומכים שלי "ההורים

זה." את יעצרו הם בלימודים, לי פוגע שזה
:לכך התייחסו המש״צים גם

שהייתי החוג את להוריד בחרתי אז ללימודים... זמן לי יהיה שלא דאגה שלי "אמא
 שלי." נכונה החלטה של עניין זה במש״צים... ולהישאר בו

 מוכנה שאני ראו ]ההורים[ שהם אחרי זמן... של בעיות מיני כל לי היו "בהתחלה
להתווכח." מה שאין רואים זה... של החשיבות את והבינו לי שחשוב במה להשקיע

 הרבה היעדרותם רקע על הוריהם עם ויכוחים על דיווחו (6%) הנציגים מבין יחסית קטן חלק כן, כמו
הפעילות. בעקבות הרבה לנסוע והצורך מהבית

88



 אלו. בתכניות משתתפים שהם לכך מיוחדת התייחסות אין שלהורים ציינו הנוער מבני אחוזים כעשרה
 (,10%) המועצות ונציגי (6%) המד״צים בקרב מאשר זאת, ציינו )כחמישית( המש״צים מבין יותר רבים

 מתקיימת השל״ח שתכנית מהעובדה לנבוע יכול זה ממצא סטטיסטית. מבחינה מובהק זה והבדל
בו. המתקיימת אחרת פעילות כל כאל אליה מתייחסים וההורים הספר, בית במסגרת

הספר בית התייחסות 10.3
 מובא להצלחה הגורמים )פירוט התכנית להצלחת העיקרים הרכיבים כאחד מתגלה הספר בית תמיכת

 הפעילויות סוגי :כגון אחרים, נושאים של בהקשר התכניות בשלוש רבה במידה עולה זה נושא (.10 בפרק
 הספר. בית במסגרת פעילויות וביצוע ארגון בתכנון, המשתתפים של המעורבות ומידת התכנית במסגרת

 וחוסר המקצועיים המורים מצד המודעות חוסר את כקושי ציינו השונות התכניות מלווי לכך, בנוסף
 של הכנה למטרת שיעורים "להפסיד" לגיטימציה לחוסר גורם התמיכה חוסר כקושי. הובא תמיכתם

 אינו אלה בשיעורים שנלמד החומר את להשלים המתקשה תלמיד למשל וכך לטיול, יציאה או פעילות
חברים. בעזרת או עצמו בכוחות כלל בדרך זאת לעשות נאלץ והוא המורה, לתמיכת זוכה

 המנהל. ושל המקצועיים המורים של המחנך, של התייחסותם נכללו הספר בית התייחסות של בבדיקה
 ביניהם נבדלים השונים התפקידים בעלי לבין הנוער בני בין הקשר שדפוסי להנחה עונה זו הבחנה

 מהם אחד כל של ההתייחסות על להשפיע העשוי דבר ההדדית, ההיכרות ומידת האינטנסיביות מבחינת
בתכנית. הנערה או הנער של להשתתפות

המחנן מתייחסות
 להשתתפותם המועצות ונציגי המש״צים המד״צים, מחנכי של העיקריות ההתייחסויות את מציג 60 לוח

 באופן יותר גבוה אחוז חיוביות. תגובות על מדווחים הנוער מבני כשליש כי עולה מהלוח בפעילות.
 מעריך שהמחנך ציינו (56%) מחציתם מעל המועצות: נציגי מדיווח התקבל סטטיסטית מבחינה מובהק
 על דיווחו המד״צים מבין 18%ו־ המש״צים מבין 23% לעומתם, וכדומה. בהם תומך אותם, מכבד אותם,

הספר. בבית מהפעילות חלק אינה שהתכנית מכך נובע המד״צים בקרב יחסית הנמוך שהאחוז ייתכן כך.

 לטובתם ומתערב משימות לדחות להם מאפשר :לקראתם בא שהמחנך דיווחו הנוער בני מכלל 30%כ-
 דיווחו (39%) המועצות נציגי ומבין (42%) המש״צים מבין יותר גבוהים אחוזים הצורך. מתעורר כאשר

 בבית מתקיימות המועצות ותכנית השל״ח שתכנית שמאחר נראה (.30%) למד״ציס בהשוואה כך, על
 בגמישות ולצורך הפעילות לדרישות המד״צים ממחנכי יותר מודעים המשתתפים של המחנכים הספר,

בלימודים. המשימות לבין בתכנית הפעילות דרישות בין אפשריות התנגשויות למנוע כדי
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)באחוזיס(* המועצות ונציגי המש״ציס תמר״צים, מחגגי של עיקריות התייחסויות :60 לוח
מועצות מש״צים מד״צים־ סה״כ המחנך התייחסות

56 23 18 32 מעודד"* / מפרגן / מתעניין / תומך / בי גאה / מכבד / מעריך -

שיעורים, להפסיד משימות, לדחות לי )מאפשר לקראתי בא
39 42 30 31 לי(** עוזר לטובתי, מתערב חומר, להשלים

5 6 9 7 אחרים תלמידים בפני לטובה פעילותי את מציין הוא

2 12 4 6 התלמידים*" משאר מאשר יותר ממני מצפה הוא

5 4 17 9 בתכנית*" משתתף שאני יודע אינו הוא

10 31 25 19 מיוחדת"* התייחסות אין / עניין מגלה לא

11 10 ׳ 5 7 חשיבות** לזה נותן לא / לקראתי בא לא / תומך לא
אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *
(.p<0.05) x2 מבחן על-פי מובהקים ההבדלים *

 10%ו־ מהמחנכים, תמיכה מקבלי□ שאינם ציינו ומהמש״צים מהנציגים 10%כ־ התמיכה, לצד
 בפעילותם עניין מגלים אינם שהמחנכים כך על דיווחו מהמש״צים וכשליש מהמד״צים רבע מהנציגים,

 )בהשוואה תפקיד□ על יודעים לא שלהם שהמחנכים המד״ציס מכלל 17% ציינו בנוסף, אלו. בתכניות
 העובדה לאור מפתיע אינו זה ממצא (.54% - והנציגים 49% - המש״צים בקרב יחסית קטנים לאחוזים
הספר. בית במסגרת מתקיימת אינה המד״צים תכנית המועצות, המש״צים־ולתכנית לתכנית שבניגוד

 שאר מאשר ליותר מהם מצפה שלהם שהמחנך דיווחו המש״צים מבין 12% כי מראה הלוח בנוסף,
 ,2%ו־ 4%) המועצות נציגי או המד״צים מבין יחסית קטנים אחוזים כך לעומתס-דיווחו התלמידים.
בהתאמה(.

המקצועיים המורים התייחסות
 ונציגי המש״צים המד״צים, דיווח לפי המקצועיים המורים של העיקריות ההתייחסויות מוצגות 61 בלוח

 בתכניות משתתפים שהם יודעים אינם שהמורים דיווחו הנוער בני מכלל כרבע כי עולה מהלוח המועצות.
 יחסית קטנים אחוזים זה, לממצא בהתאם (.46%) המד״צים בקרב מובהק באופן גבוה זה אחוז אלה.
 להם )עוזרי□ לקראת□ באים או (9%) אותם ומעודדי□ תמיכה מגלי□ המורים כי דיווחו המד״צים בקרב

 המורים עידוד את מבטאים המד״צים (.13%) וכדומה( משימות לדחות להם מאפשרים חומר, להשלים
:האלה במונחים העידוד חוסר ואת

 כאלה ויש המד״צים[ בפעילות להשתתף ]כדי לצאת נותנים שלא מורים "יש
נחמדים". יותר הם אז בתנועה, שלו הילדים אם הכבוד׳. ׳כל שאומרים

 בשביל לימודים ימי מפספסים פעמים הרבה פריבילגיות... מקבלים "אנחנו
פעילויות".
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 קישוטים אנחנו, זה טיולים אנחנו, זה פעילויות :ספר בבית עליונה בעדיפות ״אנחנו
אנחנו". תמיד אנחנו, זה

 הנוער בני לדוגמה, המד״צים. בצורכי המורים מצד התחשבות חוסר על גם דיווחו המד״צים אולם,
בפעילות. לדבריהם הפוגע דבר התכנית, פרסום לצורך לכיתות לכניסתם המורים התנגדות על דיווחו

נציגי ושל המש״צים של המד״צים, של המקצועיים המורים של עיקריות התייחסויות :61 לוח
)באחוזים(* המועצות

מועצות מש״צים מד״צים סה״כ המקצועיים המורים התייחסות
/ מתעניינים / תומכים / בי גאים / מכבדים / מעריכים

40 8 9 18 מעודדים** / מפרגנים

להפסיד משימות, לדחות לי )מאפשרים לקראתי באים
25 25 13 20 לי(** עוזרים לטובתי, מתערבים חומר, להשלים שיעורים,

10 25 46 26 בתכנית** משתתף שאני יודעים אינם

25 25 13 21 מיוחדת התייחסות אין / עניין מגלים לא

שהלימודים חושבים / לקראתי באים לא / תומכים לא
26 21 2 12 יותר** חשובים

 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים *
(.pcO.OS^) מבחן על־פי מובהקים ההבדלים **

 באים שהמורים ציינו מהם רבע אותם. מעריכים המורים המועצות, נציגי מבין 40% של דיווח על־פי
 באים ולא בו תומכים אינם שהמורים כך על דיווח נציגים ארבעה מכל אחד זאת, עם יחד לקראתם.
בפעילותם. עניין מגלים אינם כלל שהמורים ציינו אף דומה ושיעור לקראתו

 בתכנית משתתפים שהם יודעים אינם שהמורים דיווחו מש״ציס ארבעה מכל שאחד הוא מפתיע ממצא
 יחסית קטן אחוז בנוסף, לקראתם. ובאים להם עוזרים שהמורים ציינו המש״צים מבין רבע רק השל״ח.

 ממצאים בפעילות. בהשתתפותם אותם מעודדים או מכבדים מעריכים, שהמורים כך על דיווחו (8%)
 21% כגון: המורים, מצד שליליות תגובות על דיווחו אשר מש״צים של מבוטלים לא אחוזים לצד אלה,

 עושים שהם במה עניין מגלים לא שהמורים דיווחו אשר 25%ו- מהם תמיכה כלל מקבלים שאינם
במש״צים. המורים מצד תמיכה חוסר של כללית תמונה בעבורנו מציירים אלה כל התכנית, במסגרת

 לתכנית, ההתייחסות באופן הספר בתי בין גדולה שונות אמנם עולה ב׳ משלב המש״צים עם מהשיחה גם
 א׳ משלב המש״צים גם הבנה. חוסר על־ידי כולם אצל כמעט מאופיינת המורים צוות התייחסות אך

 קשורים שלא המורים מצד מודעות קיימת לא בתכנית, מאוד תומך הספר שבית שלמרות כך, על דיווחו
:הנערים אחד זאת מבטא כך הללו. המורים מצד תמיכה מספיק מקבלים לא והם לתכנית

 לפתח מנסים בעצם והכי תומכים שהכי הספר מבתי אחד הוא שלנו הספר "".בית
 מזה להם איכפת לא לרובם, אך לכולם לא למורים, אך המש״צים, של הרעיון את

בכלל".
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:אומר ב׳ משלב נער
 לזה מודעים לא ה□ שעה... כל על להילחם צריכים המקצועיים המורים "...עם

מש״צים". שאנחנו

 :המש״צים לפעילות המורים צוות מצד ההבנה חוסר את כבעיה העלו הצוות אנשי גם
 בישיבה".. יושב שמש״צ להבין להם וקשה מש״צים זה מה מבינים לא "...המורים

היה". לא שמש״צ שמתעצבנים המורים את יש "תמיד

ובעיות. קשיים על בפרק בהמשך גם יידון זה נושא

המנהל התייחסות
 אחוז (.62 )לוח בתכניות פעילי□ שהם יודע אינו שלהם הספר בית שמנהל ציינו הנוער בני מכלל 30%כ־
 המש״צים בקרב האחוז מן (57%) המד״צים בקרב סטטיסטית מבחינה מובהק ובאופן במיוחד גבוה זה

 שהמנהל ציינו המד״צים מבין כחמישית בנוסף, (.7%) המועצות נציגי בקרב האחוז מן יותר ועוד (,30%)
:המד״צים זאת מבטאים כך כזאת. בתכנית פעילים שה□ לעובדה מיוחדת התייחסות או עניין מגלה אינו

כדי.להשיג." להילחם צריך ההנהלה, עם פעולה שיתוף להשיג "קשה

 מובהקים הבדלי□ נמצאו המנהל. מצד והערכה תמיכה קבלת על דיווחו הנערים מכלל 30%מ־ פחות
 כך(, על דיווחו 56%) יותר נפוצה זו תמיכה המועצות נציגי שבקרב כך על המעידים תכנית, לפי זה בדיווח
 דיווחו המש״צים מבין אחוזים ושבעה עשרי□ )חמישית(. המש״צי□ ובקרב (8%) המד״צים בקרב מאשר

הנציגים. מבין 12% לעומת המנהל, של מיוחדת התייחסות חוסר על

 המועצות נציגי ושל המש״צים של המד״צים, של ספר בית מנהל של עיקריות התייחסויות :62 לוח
)באחוזים("

מועצות מש״צים מד״צים סה״כ המנהל התייחסות
תומך/מתעניין/מפרגן/מעודד*" בי/ מעריך/מכבד/גאה

56 21 8 27

להפסיד משימות, לדחות לי )מאפשר לקראתי בא
14 12 7 16 “לי( עוזר לטובתי, מתערב חומר, להשלים שיעורים,

5 5 4 S אחרים תלמידים בפני לטובה פעילותי את מציין הוא

7 30 57 31 בתכנית•" משתתף שאני יודע אינו הוא

־12 27 21 17 מיוחדת התייחסות עניין/אין מגלה לא

7 י 4. 2 3 חשיבות"" לזה נותן לקראתי/לא בא תומך/לא לא
 אחת. מתשובה יותר לענות אפשרות שהייתה משום 100ב- מסתכמים אינם האחוזים *

(.p<0.05)x2 מבחן על-פי מובהקים ההבדלים ״״
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 התכנית. בכל השונים המפתח אנשי עם ובראיונות המלווים עם המיקוד בקבוצות גם טופל זה נושא
 רוצים הם כאשר בהם נתקלים הצוות שאנשי למכשולים בהקשר הנושא עלה המד״צים, לתכנית באשר

 למעמד התייחסות כדי תוך הנושא עלה המש״צים בתכנית התכנית. פרסום לשם הספר לבתי להיכנס
 לתכנית, הספר בית התייחסות סביב כללי באופן הדיון התנהל המועצות בתכנית הספר. בבית התכנית

.11 בפרק בהרחבה מנותחים אלה דיונים פרטי. באופן המנהל של התייחסותו דווקא ולאו

ל"אוזר" והתרומה בהן למשתתפים התכניות תרומת .11

 על השפעה או תרומה א. :בהן המשתתפים על התכניות של השפעות למספר התייחסות יש בספרות
 אחרים תחומים על השפעה ג. מסוכנות; התנהגויות מניעת ב. המשתתף; של האישית ההתפתחות

ללמידה. והגישה לימודים כגון המשתתפים, של בחייהם

 ובפעילות בקהילה נוער בני במעורבות העוסקת הספרות זה, דוח של במבוא בהרחבה שסוכם כפי
 את לגבש למתבגר עוזרת ואכפתיות רבה מעורבות הדורשת פעילות כי מציינת נוער בני של וולונטרית

 אחריות נטילת כדי תוך משימות, עצמו על לקבל היכולת להוכחת כלי ומשמשת העצמית זהותו
 רחב מיגוון על מדווחים (Quinn (1995 על-ידי שנסקרו רבים מחקרים לעיל, כאמור (.1988 )אדם־צור,

 במיומנויות שיפור בהן: המשתתפים של האישית להתפתחות זה מסוג תכניות של תרומות של מאוד
 עצמי דימוי עצמי, ביטחון של העלאה הביצוע, ביכולת גאווה חברתיות, במיומנויות שיפור אישיות,

 ידע צבירת מנהיגות, ביכולת שיפור מטרות, להציב יכולת לתקשר, יכולת אחרים, עם לעבוד יכולת חיובי,
 וכדומה, וחדשים שונים למצבים עצמם את להתאים יכולת אחריות, לשאת יכולת אחרים, ועל עצמם על

אחרות. במסגרות התנדבותית בפעילות בהשתתפות והתעניינות עבודה מיומנויות של רכישה

 בהתנהגות לירידה להוביל יכולה התנדבותית במסגרת שהשתתפות טוענת (Quinn (1995 לכך, בנוסף
 מצא (Sauer (1991 גם (.Calabrese & Schumer, 1986 גם )ראה פרו-סוציאלית התנהגות ולקידום מסכנת

ברחוב. לשוטט מהם המונעת כפעילות ההתנדבות את ראו הנוער שבני

 למידע רחבה חשיפה מאפשרות התנדבותיות מסגרות מחד, הלמידה. תחום הוא השפעה של שלישי תחום
 בתפקידים התנסות בעיקר הספר, בבית הנהוגות מאלו שונות לימוד לשיטות וחשיפה (1988 )אדם־צור,

 Dean )& ללימודים המוטיבציה את משפרת התנדבותית פעילות מאידך, חדשים. ובמצבים רבים
1992 ,Murdock,) 1991) בה המשתתפים של הלימודיים ההישגים את מעלה מכך, וכתוצאה ,Sauer; 
1995 ,Quinn.)

 יוקרה סיפוק, עצמי, מימוש כגון: נפשיים, תגמולים אחר לחיפוש מענה למשתתפיה מעניקה הפעילות
 ולכן ציבוריים, אינטרסים לבין פרטיים האינטרסים בין החיבור את משקפת הפעילות אולם, ושייכות.

מתרחשת. היא שבה לקהילה גם משמעותית היא
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 כפי הפרט, על הזה מהסוג הפעילות השפעות על דגש שמה נוער בני בקרב במנהיגות העוסקת הספרות
 ,1988 )אדם־צור הפעולה מתרחשת שבה הקהילה על להשלכות מתייחסת אינה וכמעט לעיל, שצוין

 למערכות הן תרומתם גם כמו בהן, המשתתפים הנוער לבני המנהיגות תכניות תרומת (.1981 גורדון,
 הנוער בני עם המיקוד קבוצות במסגרת התכניות בשלוש נבדקו שלהם, למודרכים והן פועלים הם שבהן

המש״צים. ומתכנית המד״צים מתכנית מפתח אנשי עם ובראיונות הסקר באמצעות צוותיהם, ועם

 ההדוק הקשר את להדגיש חשוב כי אם ל״אחר", התרומה ואת העצמית התרומה את בנפרד נציג בהמשך
 את מחזקת ל״אחר" שהתרומה לכך רבות עדויות קיבלנו המיקוד קבוצות במסגרת ביניהם. הקיים
 למען פועלים שהם ההרגשה אחרות, ובמילים רב, סיפוק להם גורמת הנוער, בני של העצמי הדימוי

 אנשים מספר בעיני נחשבת האישית ברמה התרומה כן, על יתר עצמם. הנוער לבני רבות תורמת האחרים
 יכול אתה לעצמך תורם אתה אם "רק :במילותיהם לאחרים, לתרומה הכרחי כתנאי המלווה מהצוות

לאחרים". לתת

בהן למשתתפים התכניות תרומת 11.1
 המפתח אנשי עם ובראיונות המיקוד בקבוצות בהרחבה נבדקה בהן למשתתפים התכניות תרומת

 התכניות של תרומות של שונים סוגים עלו הצוות ואנשי הנוער בני מדברי המקרים. ניתוח במסגרת
 והגברת הלימודים בתחום תרומה החברתי; בתחום תרומה העצמית; להתפתחות תרומה לנערים:

 לתחושת תרומה נוער; לבני נורמטיבית בפעילות להשתתפות כהזדמנות בתכנית השתתפות הידע;
חברתית. ואכפתיות מעורבות

 דיווחי על-פי התכנית. למשתתפי הרבה האישית התרומה עלתה המד״צים עם המיקוד בקבוצות
 העצמי, הביטחון את מעלה אישי, סיפוק נותנת שלהם, הידע את מרחיבה כמדריכים פעילותם המד״צים,

 שאתה החיים דרך את יותר הרבה להבין לך "נותן ואפילו להתנסות, להם מאפשרת להתבגר, עוזרת
 התייחסו הצוות אנשי גם האישיות". את לעצמך בונה אתה לחיים, ניסיון נותן "זה בה"; להיות רוצה

:ביניים בחטיבת חברתי חינוך רכזת זאת מבטאת כך זה. מסוג לתרומה
אותה". רוצים והם אותה לוקחים הם אחריות, להם נותן "...זה

סבור המד״צים תכנית ממפקחי אחד לאחריות, בנוסף
 תורם שזה ספק אין האופטימלי... העצמי הניהול את כמעט עושים "שהמד״צים

דברים". לעשות יכולים שהם לידיעה עצמי, לביטחון לאחריות,

 האישית להתפתחות התרומה את המתארות המד״צים, קבוצת מחברי התבטאויות מספר להלן
בשלמותה:

התבגרתי". מאוד מהמד״צים, המון למדתי "אני
 גבוה-גבוה עלה שלי העצמי הביטחון בקבוצה, ראשונה פעם שעבדתי "אחרי

לשמים".
בחיים". סיפוק הרבה נותן וזה נלהדריך־פכ״ס[, מעניין זה כמה מבינה "את
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ממש". מזה נהנו שהילדים סיפוק נותן יותר "...עוד
 לומד אתה שנה כל לומדים, אנחנו בשבילנו, התנסות איכשהו גם ]ההדרכה[ "...זה
חדש..." משהו

 לזה דומה באופן למשתתפיה התכנית לתרומות מתייחסים אותם המלווים הצוות ואנשי המש״צים גם
:וצוותם המד״צים של

 תורם, הוא לו, הראוי הכבוד את לו נותנים החברים אחריות, סמכות, לוקח "מש״צ
אחר". הוא עושה,

:ומוסיף לכת מרחיק ספר בבית של״ח רכז
 האלה האנשים לקצה. מקצה אותם משנה בהחלט זה המון, תורם זה "למש״צים

 את אצלם מפתח אתה כיתה... מול העמידה את ביטחון, את להם נותן שאתה
המוטיבציה". ואת האחריות

 בלחצים לעמידה קהל, בפני לעמידה העצמי, לביטחון תורמת שהשתתפותם הם גם ציינו המועצות נציגי
 ומהכוח דברים" "להזיז מההצלחה הסיפוק היא הנציגים שציינו נוספת חשובה תרומה זמנים. ובלוח

הוא העצמית ההערכה להעלאת שתורם אחר דבר השפעה. בעל בארגון כחברים להם שיש
 שום עושות לא בבית, יושבות שלי, החברות נגיד כמו לא עצמך. עם משהו "לעשות

 העצמית להערכה חשוב ממש זה תורמת, שאני להן אומרת אני עצמן... עם דבר
לעצמך". שלך,

 למשתתפים מספקות מנהיגות שתכניות שונים צוות אנשי וראיונות הנוער בני מעדויות עולה עוד
 בתמיכה ולזכות שלהם החברתי המעגל את להרחיב גם וכך גילם, בני עם חברתי למגע הזדמנויות

 אכפתיות מפגינה כחניכים משתתפים הם שבה הקבוצה המד״צים, דיווח על-פי משמעותית. חברתית
:בבירור זאת מציירות הבאות ההתבטאויות ותמיכה. עידוד להם ומעניקה

פה". לך דואגים "כאילו
מהשני". לו איכפת אחד כל "פה

כולם". בין אחדות פה "...יש
לעזור". יסכים אחד שכל יודעת אני שלי בקבוצה מהחברים לאחד אפנה אני "אם

:דומים דברים עלו המועצות נציגי עם המיקוד בקבוצות גם
י כל חבר׳ה, פוגש אנשים, פוגש אתה להכיר, לומד אתה בעצם הזה התפקיד "דרך
כאלה". מיני

 אינה ולפיכך הספר, בבית מופעלת שהתכנית משום המש״צים, בקרב עוצמה באותה עלה לא זה נושא
 מקבלת החברתי בתחום המש״צים תכנית תרומת זאת, עם החברתי. המעגל של הרחבה כך כל מאפשרת
 וליוקרה חברתי לסטטוס מקור מהווה יותר צעירים תלמידים עם המש״צים עבודת :אחרים ביטויים
:המש״צים אחד זאת מבטא כך הספר. בית במסגרת

סמכות". לי נותן זה אולי וזה... זה מה לשאול אליך שבאים טובה הרגשה "...זו
זאת. העלו מש״צים על־ידי המודרכים ט׳ כיתה ותלמידי לשל״ח המורים גם
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 וכן לפופולריות מקור מהווה זו וחשיפה צעירים ילדים עם למגע חשופים תפקידם במסגרת המד״צים גם
:לגאווה

מי אותי שואלים זה אחרי כולם אז אליך... רצים הקטנים[ ]הילדים שכולם כיף "זה
מדריכה". שאני להם אמרתי החבר׳ה... כל

אותי". מכיר היה ספר הבית "...כל

 לכך רבות עדויות קיבלנו ידע. רכישת היא והצוותים המשתתפים על-ידי שהוזכרה נוספת תרומה
 בסיס מהווה ולעתים הידע, להרחבת אפשרויות הנוער לבני מעניקה מנהיגות בתכניות שהשתתפות

 ומהראיונות, המיקוד מקבוצות והן הסקר ממצאי הן עולה זו תרומה ללימודים. המוטיבציה להעלאת
 ;המש״צים מפעילות נובעת לא בלימודים שירידה טענו לשל״ח המורים המש״צלם. בתכנית במיוחד
להפך:

 להפסיק אפשר בלימודים ירד הוא אם כי מוטיבציה, להעלות כלי גם הוא "המש״צ
לתפקיד". אותם מחזירים טובה, תעודה עם בא הוא ואז לחודש שלו הפעילות את

:ללימודים המוטיבציה את מעלה לתכנית להתקבל הרצון גם
 ירדו שאם יודעים הם אז מש״צים, להיות ורוצים בלימודים להם קשה "...אם

בלימודים". חזקים להיות אותם שמחזיק מה וזה אותם, יעיפו בלימודים
 ללמידה, חיובית גישה מסתמנת המש״צים אצל לתכנית. לכניסה תנאי גם הם בלימודים טובים הישגים
 והכנת קריאה מחייבות הטיולים לקראת ההכנות שכן כמש״צים, לתפקידם הקשורים בנושאים בעיקר
 מעמד לו המספקים ולסמכות, ליוקרה מקור משמש אלה בנושאים צובר שהמש״צ הידע כן, כמו חומר.
 "אפילו שהנציגים סיפרו המועצות מלווי גם מש״צים. שאינם התלמידים קבוצת במסגרת מיוחד

 בכל אישית דוגמה להוות מרצונם כתוצאה בכול", אחריות לוקחים הם כי בלימודים מתקדמים
התחומים.

 בהן. המשתתפים הנוער לבני נורמטיבית לפעילות מסגרת מספקות המנהיגות תכניות לכך, בנוסף
 אף היא המד״צים. בקרב מהנה לפעילות הזדמנויות השתייכות, תחושת הנוער לבני מקנות אלה מסגרות
:מד״צ של אמא זאת מבטאת כך נורמטיביות. לא התנהגויות של מניעתי תפקיד ממלאה

 המד״צים[ ]פעילות שזה חושבת אני העיר, את המקיפה הגדולה השממה "בתוך
ותעסוקה". חיוניות צבע, נותנים כוח, נותנים אור, נותנים שבאמת הדברים אחד

 המד״צים בתכנית ילדיהם בהשתתפות ההורים לתמיכת הסיבות אחת עם אחד בקנה עולה זו התבטאות
בריאה. במסגרת הפנאי שעות ניצול -

 המד״צים ו״איכותית". כ״מיוחדת" שנתפסת השתייכות מסגרת למשתתפים מקנות המנהיגות תכניות
 מתייחסים וכן "משפחה", כאל או שני" "בית כאל בפרט המד״צים ולפעילות בכלל למתנ״ס מתייחסים

:רמה״ על כ״יותר עצמם אל
ידע..." יותר יש לנו אחרים... מאשר רחבים יותר הם שלנו "האופקים
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 כך תוארה השתייכות כקבוצת המש״צים המש״צים". "משפחת כאל עצמם אל מתייחסים המש״צים גם
:לשל״ח מורה על-ידי

 בחצר להסתובב יכולים הם איכותית, קבוצה שהם מרגישים ]המש״צים[ "הם
 המש״צים ותכנית הספר בבית שלו הנישה את לו למצוא צריך תלמיד כל בגאווה...
אחת". "נישה" מספקת

 הנוער בני והנאה. עשייה של מגוונות הזדמנויות למשתתפיה המעניקה כמסגרת נתפסות התכניות בנוסף,
לפעילותם. הקשורים שונים בהקשרים "כיף" במילה קרובות לעתים משתמשים התכניות בשלוש

 המשמשת אחר מסוג פנאי כפעילות אחדים נוער בני על-ידי היתר בין הוצגה המד״צים מסגרת כאמור,
:היטב זאת מדגימות הנוער בני עדויות שוטטות. כגון קודמת, לפעילות כתחליף

 אני עכשיו ביניהם... הייתי ואני אנשים... סתם עם המתנ״ס לפני מסתובב "הייתי
 וזה במתנ״ס, הזמן כל אני כי הרבה איתם מטיילת לא אני אך בקשר, איתם גם

עוזר". כאילו באמת
 יודעת אני והכול. תיקים עם עבריינים... פשוט שהם חבר׳ה עם מסתובבת "הייתי
המד״צים". בזכות מזה יצאנו איתם[ הסתובבה שגם וחברה ]היא שאנחנו

 חדשות נורמות להחדרת ואמצעי שינוי גורם מהווה המד״צים פעילות כי נראה אלה עדויות לאור
טיפולי. תפקיד ואפילו מסכנת להתנהגות מניעתי תפקיד ממלאת הפעילות פנאי. לפעילות

 המחויבות תחושת את מגבירות המנהיגות תכניות כי הראיונות ומן המיקוד מקבוצות עולה עוד
 הנוער בני התייחסו זו לתרומה בכלל. החברה וכלפי הקרובה הסביבה כלפי משתתפיה, בקרב והאכפתיות
 וכן לתכניות, הקשורים שונים מפתח אנשי אותם, המלווים הצוותים אנשי בתכניות, המשתתפים

הנוער. בני של הוריהם

 של העקרונות אחד הוא עירם כלפי המש״צים מחויבות תחושת שפיתוח מצאנו שניתחנו המקרים באחד
הנוער תנועת רכז לדברי התנועה.

 בשביל לעשות יכולים שאנחנו היא התנועה הקמת רעיון שמאחורי "האידאולוגיה
לעשות." יכול אחר שמישהו ממה יותר עצמנו

:המד״צים בקרב מפתחת שהתכנית המחויבות את מציין הנוער מרכזי אחד
אכפתיים..." בקהילה, הספר, בבית מעורבים ליותר אותם הופכת "התכנית

 שלדעתם דברים מספר המד״צים לפנינו הציגו מיקוד קבוצת במסגרת :כך על לנו סיפרו הנוער בני גם
כי והוסיפו בעירם, שצריך" כמו פועלים "לא

פה", אנחנו זה "בשביל
 בסדר"[, ש״לא ]הדברים האלו מהדברים לברוח לא אותנו מחנכת ."התנועה
בהם". ולטפל ]בעיר[ ולהישאר

 שלמדו מספרים הם בתכנית, השתתפותם בעקבות למדו הם מה השאלה על עונים המד״צים כאשר גם
 של שמטרת-העל עלה אחר מיישוב מד״צים עם מיקוד קבוצת במסגרת גם שלהם. העיר על הרבה

ואכפתיות. מחויבות על הוא אף המעיד דבר שלהם, המגורים בעיר הסטיגמה" "שינוי הינה הפעילות

97



 לשל״ח. המורים על־ידי גם התכנית של התרומות כאחת המחויבות הגברת צוינה המש״צים בתכנית
 בתפקיד הכרחי רכיב מהווה האכפתיות כי עלה לשל״ח המורים עם המיקוד קבוצות במסגרת ראשית,
 את מלווה התכנית כלפי המחויבות תחושת דיווחם, על־פי שנית, אישית. דוגמה לשמש וביכולתו. המש״צ

:התיכון הספר בית סיום לאחר אף המש״צים
 בקורס לעזור בא ]המש״צ( הוא מהצבא החופשות ובמהלך הגיוס "".לפני

מש״צים".
 כגון המש״צים, חיי של אחרים בתחומים ארוכות-טווח השלכות ולאכפתיות שלמחויבות עלה בנוסף,

:המורים אחד מספר כך הצבאי. השירות
 קרביים לא הם ואם קרביים, להיות והולכים לצבא מגיעים ]המש״צים[ "...כולם

ותורמים". אחרות ליחידות הולכים הם אז
 מאוד גבוה שלאחוז הראו קרבי בתפקיד לשרת המש״צים של נכונותם מידת על הממצאים ואכן,

לכך. גבוהה מוטיבציה יש מביניהם

 נבדק הנושא הנוער. בני בקרב הסקר באמצעות גם נבדקו למשתתפים התכניות תרומות כאמור,
 בני התבקשו אלה מהיגדים אחד כל לגבי .63 בלוח מוצגים אשר היגדים הוצגו שבה שאלה באמצעות

 מתייחסים ההיגדים בתכנית. השתתפותם בעקבות השתנו שהם מרגישים הם מידה באיזו לציין הנוער
להתבטא. עשויות התכנית שתרומות שונים לתחומים

 התחומים כי עולה 63 מלוח המיקוד. מקבוצות שהתקבל המידע עם אחד בקנה עולים הסקר ממצאי
 רכישת הם בתכנית השתתפותם בעקבות מאוד רב או רב שינוי מרגישים הנוער בני כלל שבהם העיקריים
 הגברת (,69%) העצמי הביטחון הגברת אישית: והתפתחות (,78%) הכללי הידע הגברת (,87%) מיומנויות
(.59%) העצמית ההערכה והגברת (65%) במדינה המתרחש כלפי האכפתיות

 תכנית ולפי מין לפי בתכניות, השתתפותם בעקבות הנוער בני השתנו# שבהם תחומים :63 לוח
)באחוזים(

מועצות מש״צים מד״צים סה״כ ההיגד
66 62 77 69 * בעצמי בטוח יותר אני
60 53 65 59 * עצמי את מעריך יותר אני
23 13 22 19 * בלימודים השתפרתי
14 2 3 6 * בלימודים ירדתי
76 86 73 78 * כללי ידע יותר לי יש
76 93 91 87 * וכדומה( ניהול )הדרכה, חדשות מיומנויות לי יש
64 59 61 60 חברים יותר לי יש
76 39 67 60 * שלי מהיישוב לי איכפת יותר
72 66 58 65 * שלי מהמדינה לי איכפת יותר

רבה במידה + מאוד רבה במידה #
ק(.<0.05/) מבחן על-פי תכנית לפי מובהקים ההבדלים *
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 )במידה השתנות תחומי במספר סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים מראה תכנית לפי ההתפלגות
 להתפתחות תרומה על דיווחו המד״צים מבין יותר גבוה שאחוז נמצא כך מאוד(. רבה ובמידה רבה

 גבוה אחוז על־ידי הידע רכישת תחום צוין בנוסף, והנציגים. המש״צים בקרב מהאחוזים שלהם האישית
 חדשות מיומנויות רכישת (.76%) המועצות ונציגי (73%) המד״צים מאשר (86%) המש״צים מבין יותר

 הנציגים בקרב - ופחות (,90% )מעל המד״צים בקרב והן המש״צים בקרב הן גבוהים לאחוזים זכתה
(76%.)

 זה בתחום תרומה בלימודים. השתפרו בתכניות השתתפותם שבעקבות דיווחו הנוער בני מכלל חמישית
(.13%) המש״צים בקרב ופחות (,23%) הנציגים ובקרב (22%) המד״צים בקרב יותר בולטת

 נמצאו לא חברים. יותר להם יש בתכנית השתתפותם שבעקבות דיווחו (60%) הנוער בני מחצית מעל
התכניות. בין זו תרומה בתפיסת מובהקים הבדלים

 וכלפי היישוב כלפי שלהם האכפתיות הגברת על הנוער מבני גבוהים אחוזים דיווחו התכניות בשלוש
 כלפי 72%ו־ היישוב כלפי 76%) המועצות נציגי בקרב נמצאו ביותר הגבוהים והאחוזים המדינה,
 )לעומת מהמדינה להם אכפת יותר כי ציינו (66%) המש״צים מבין יחסית גבוה אחוז כן, כמו המדינה(.

 מהיישוב להם אכפת שיותר ציינו (67%) המד״צים מבין יחסית גבוה אחוז ואילו המד״צים(, מבין 58%
 עובדים שהמד״צים בעוד התכניות. ובתוכני הפעילות בסוג להבדלים קשורים שהבדלים ייתכן שלהם.

 שירות על הארץ, הכרת על דגש שמה השל״ח פעילות והשכונתית(, )היישובית המקומית ברמה יותר
 וארצית(, מחוזית יישובית, ספרית, )בית שונות ברמות עובדים המועצות נציגי לאומיים. תכנים ועל צבאי

 והן הקרובה החברתית בסביבה הן למתרחש גבוהה אכפתיות מפתחים שהם נראה לכך, ובהתאם
יותר. הרחבה בסביבה

 המניעים לבין בפועל התכניות תרומות בין התאמה קיימת האם השאלה עולה הללו, הדברים לאור
 הנוער בני שבו האופן ועל מהתכנית הנוער בני ציפיות על להצביע עשויים אשר לתכניות, להצטרפות

 דיווחו שבהם מהתחומים חלק טבעי, באופן האפשריות. תרומותיהן ואת התכניות את תופסים
 אך לתכנית, להצטרפות מרכזיים מניעים שהיוו לתחומים מקבילים ביותר רבה תרומה על המשתתפים

הקבלה. נמצאה תמיד שלא כמובן

 מהשתתפותם נתרמים הנוער בני כי מלמדת, התרומות לבין לתכניות להצטרפות מניעים בין השוואה
 היא זו נקודה של להבנה שתורמת דוגמה הצטרפותם. בעת משציפו יותר רבים בתחומים בתכניות

 חברים להכיר כדי לתכניות שהצטרפו כך על דיווחו ,12%ל- 5% בין הנעים נוער, בני של נמוכים שאחוזים
 ענו בתכניות, השתתפותם בעקבות חדשים חברים להם יש האם אותם שאלנו כאשר ואילו חדשים,

 על־ידי שצוינו העיקריים המניעים כאמור, מאוד". רבה "במידה או רבה" "במידה מהם 60%כ־
 למיגוון מתייחס הדיווח ואילו והדרכה( טיולים )כגון התכנית לפעילות מתייחסים והמש״צים המד״צים
 תוצרים על אפוא, מעיד זה ממצא הפעילות. לביצוע הדרושים והידע המיומנויות לרכישת נוסף תרומות,
מהתכניות. הנוער בני מציפיות חלק בהכרח שאינם חיוביים

99



 למניעים באשר בעיקר התרומות, לבין המניעים בין התאמה יותר נמצאה המועצות נציגי בקרב
 תחושת ו״הגברת ולהשפיע" לתרום "רצון לקהילה", )"לתרום חברתית אכפתיות המשקפים

 המניעים או הסיבות מתחומי שונים בתחומים רבות תרומות על דיווחו הנציגים גם האכפתיות"(.
עצמי. סיפוק כגון לתכנית, להגעתם העיקריים

לסביבתם המשתתפים תרומת 11.2
 אלה בתכניות הנוער בני של השתתפותם כי עלה מפתח אנשי עם ובראיונות השונות המיקוד בקבוצות

 לבוחרים או והמד״צים( המש״צים )בקרב ולמודרכים פועלים הם שבהן למערכות רבות תורמת
 התנדבותית או קהילתית בעבודה העוסקת בספרות מטופל לא כמעט זה תרומה סוג כאמור, )במועצות(.

נוער. בני של

 כך ההדרכה. בפעילויות המשתתפים לחניכים והן הספר ולבית לקהילה הן תורמת המד״צים פעילות
:מד״צים רכז לקהילה התרומה את מסביר

 לפי היא התרומה חדשים, ולעולים לקשישים לנזקקים, לקהילה... תרומה "קיימת
 מסיבות השנה, בראש ודבש תפוח חלוקת :הפרויקטים יישום ותוצאות פרויקטים
וכולי". בעיר ניקיונות בחגים, לקשישים

 ביניים בחטיבת חברתי חינוך רכזת לומדים. שבהם הספר בבתי גם ביטוי לידי באה המד״צים תרומת
:מספרת

 הם ערכים... ובהקניית החברה חיי בהעשרת המד״צים של התרומה את רואה "אני
 הארץ, אהבת על שיעור ונותנים לכיתות נכנסים שהם לא זה :בעקיפין תורמים גם

 למשל נושא, שסופג ילד כי פה, שלנו השגרירים והם בתנועה זה את עושים הם אלא
 האווירה את משנה אז בכיתה, תלמיד והוא הספר לבית בא הוא הארץ, אהבת של

בכיתה".

 פעילות הפסקות כגון הספר, בית בתוך פעילויות מארגנים המד״צים "העקיפה", לתרומה בנוסף
 על-ידי והן הספר בית על־ידי הן בחיוב, מתקבלות הספר בית צוות דיווח על-פי אשר חברה, ופעילויות

:התלמידים
 מאשר יותר אפילו יפה, מאוד זה את מקבלים מד״צים[ שאינם ]תלמידים "הילדים

אותם". מפעיל היה מורה

 רכזת זאת מבטאת כך הדרכה. בפעילויות המשתתפים לחניכים רבות תורמת המד״צים עבודת כן, כמו
:נוער

 להירשם יכולים לא שרובם ילדים, עם עובדים ]המד״צים[ שהם העובדה "מעצם
 נותנים המד״צים הכול: את אומר בעצם זה יכולת... מעוטי יותר ילדים אלה לחוג,
 שיש חושבת אני אז כהורה, או בוגר כאח משמשים והם הלב תשומת כל את להם
התרומה". את בזה
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 עוזר אשר למורים, התלמידים בין כמגשרים תפקידם באמצעות מתבטאת הספר לבית המש״צים תרומת
:היטב זאת מתארים להלן הציטוטים שונים. במצבים למורים רבה במידה

 בטיולים, לעזרה מעבר כוללת מערכת פה יש המערכת. בתוך גדולה היא "."התרומה
 בין לקרב ניסיון ביחד, שיתוף עבודת במערכת השילוב את פה יש לעבודה, מעבר

למורים."" תלמידים
 יותר תקשורת יש מש״צים[, שאינם התלמידים נעם קשר יותר ]למש״צים[ להם "יש

 גדול גילי פער אין כי שלהם, הראש את להבין יכולים הם העיניים, בגובה טובה,
 אותם לגבש קרוב, יותר אליהם להגיע יכולים הם למורי□". תלמידים בין כמו כזה

מהר".
 מחוץ בפעילויות למחנכים עוזרים מש״צים החוצה, לצאת מורגלים לא "המחנכים

והמשמעת". הסדר על זמנים, לוח על לשמור הספר". לבית
:אחרות במילים זאת מתאר אחר לשל״ח מורה

לה". להקשיב שצריך דמות במש״צ רואים בכיתה התלמידים "כל
:מוסיפה ספר בית ומנהלת

האחרים". התלמידים את קדימה מושכים "המש״צים
 שהמש״צים לכך עדויות קיבלנו בגיל, קרבתם בגלל החניכים עם טוב קשר ליצור לאפשרות בנוסף

:הרכזים אחד זאת לנו הסביר כך אותן. לעשות אפשרי היה לא שבלעדיהם פעילויות לבצע מאפשרים
 לעשות... יכול הייתי לא שבלעדיהם פרויקטים הרבה הספר... בבית אדיר כוח אדיר, כוח "זה

מובילים". הם הכול, את עושים ה□ מסויים[ ]פרויקט לדוגמה,
 שאורגנו! פעילות על כדוגמה סיפרו הנוער בני ל״אחרים". רבות תורמת המועצות נציגי פעילות גם

 תוצאותיה בשל בעיניהם להצלחה נחשבת זו פעילות לנעדרים. עצרת - ספרית הבית המועצה במסגרת
:כך זו מבטאת הנערות אחת החיוביות.

 אספנו גם הזה... בנושא התלמידים בקרב המודעות את לעלות כל קודם "הצלחנו
 שהצלחנו חושבת אני הנעדרים(. בנושא המטפלת ]האגודה האגודה למען כספים
קצת". לתרום לאחרים, לעזור

:מוסיפה אחרת נערה
 הנעדרים, של להורים בלב טוב קצת לעשות הצלחנו ]וגם[ יותר" זה על למדנו "גם
 שהגיעו מההורים ישירות טובות מאוד תגובות היו זאת בכל אבל טיפה". אולי

כהצלחה". מגדירה אני וזה לעצרת,
 חשיבות אלה. נוער לבני תורמים אחרים נוער בני של כנציגים תפקידם באמצעות המועצות נציגי כן, כמו

:כזה באופן ביטוי לידי באה המועצות נציגי של התפקיד כמהות הייצוג
אותם"." לאכזב לא לי... חשוב "מאוד

 כאילו זה רוצים אחרים שאנשים מה כי אחרים, של לרצונות דומים שלי "הרצונות
 הזה והמימוש שלהם". הרצונות את לממש להם לגרום כדי לעשות מנסה שאני מה

 ""..ואז עצמי: ותרומה לסיפוק מקור גם מהווה למיוצגים התרומה את שהווה
דבר". של בסופו מתגשמת שלי ההנאה ואז מממשת אני בעצם
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 בידנו אין ולפיכך הסקר, באמצעות נבדק לא ולקהילה הספר לבית התכניות של הפעילות תרומת נושא
 במחקר לעומק זו סוגיה לבדוק צורך על מצביעים הנושא חשיבות לצד זה חסך התרומה. היקף על מידע
נוסף.

הארגונית ברמה לשינוי והצעות קשיים הצלחות, .12

 בני עם המיקוד קבוצות באמצעות נבדק הארגונית ברמה לשינוי וההצעות הקשיים ההצלחות, נושא
 ובתכנית המד״צים בתכנית המקרים בחקר שונים מפתח אנשי עם והראיונות המלווים והצוותים הנוער

 הקשיים על להצלחות, הגורמים על ישירות לשאלות בתשובות שהתקבל מידע יובא זה בפרק המש״צים.
 אשר זה, דוח של השונים בפרקים שסוכם מידע לכך לחבר ניסיון ייעשה וכן לשינוי, הצעותיהם ולגבי

 המש״צים )בתכניות המקרים בחקר רק נבדקו הצלחה גורמי הללו. הנושאים על הוא אף מצביע
 גם להבהיר חשוב והנוער. התלמידים במועצות העוסק בחלק לכך התייחסות אין ולפיכך, והמד״צים(,

 השגותיהם את נוגד הדבר אין התכנית, להצלחת כגורם המרואיינים על־ידי הוצג מסוים שהיבט שעל־אף
בנפרד. תכנית כל לגבי יובא זה בפרק המידע היבט. אותו לגבי לשיפור הצעותיהם את או

צים”המז־ תכנית 12.1
להצלחה הגורמים

התכנית מוביל של הכריזמטית דמותו
 המרכזי ולתפקידו זה לאדם הערכה של שונים ביטויים התכנית. של "המנוע" שהוא באדם מדובר

 המקרים אחד של המפתח אנשי עם הראיונות בכל כמעט פחות, ומי יותר מי עלו, התכנית של בהצלחה
:שחקרנו

ואכפתיות". אהבה אמונה, הרבה יש "למוביל
ולהזדהות". לחקות מי את "יש

הצלחה". של א׳-ב׳ זה זה( "]אדם
 השעה צורכי את נכון לקרוא אחד מצד זה אדם הצליח מקרה, אותו לגבי שקיבלנו הדיווחים על-פי

 אין )"]בעיר[ העיר מתושבי גדול חלק של הריק תחושת את משמעותית בצורה למלא הצורך דהיינו בעירו,
 יוזמה להגשים - ובכך הללו, הייחודיים לצרכים המד״צים תכנית את להתאים - שני ומצד לעשות״(, מה

לה. צמאים היו העיר מתושבי חלק שלפחות

 שהתכנית ראשית, :עיקריים סיכונים שני קיימים ודומיננטית, כריזמטית דמות של חשיבותה לצד אולם,
 ;התכנית-כולה לקריסת לגרום עלולה שפרישתו כדי-כך עד מאוד, רבה במידה זה באדם תלויה תהיה
 למשל וכך המרואיינים, אחד של כלשונו עצומות", בעיניים נוער בני "לסחוף עלולה כזאת דמות שנית,
תתקבל. שדעתו על־מנת שלו הכריזמה את לנצל
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ואידאולוגית רעיון
:בבירור לנו נאמר המקומות באחד

 העיר, עם הקשר העמקת שהיא אידאולוגיה קיימת התנועה, הקמת רעיון "מאחורי
בה". יישארו הנוער שבני על-מנת

 כגון אוניברסליים, "כערכים משמשים המרואיינים הגדרת שעל-פי מוסכמים, עקרונות זה במקום יש
 ספציפיים, עקרונות וכן הארץ", והכרת ואהבה הסביבה איכות על שמירה ודמוקרטיה, זכויות שוויון
 עם הקשר העמקת לשם לקהילה התנועה מצד הפעילות והגברת צעירה מנהיגות ופיתוח עידוד כגון:

 אחד כדברי או ברורים, עדיפויות וסדר מטרות בהגדרת מסייעת אפוא, ברורה, אידאולוגיה ]העיר[..."
:המרואיינים

הזמן". כל פועלים שסביבה ברורה מטרה "יש

ברור ארגוני מבנה
 במסגרת שפועלת הצופים, תנועת עירונית, נוער לתנועת המד״צים תכנית הפכה שחקרנו, המקרים באחד

 כך השונים. התפקידים בעלי בין האחריות וחלוקת התפקידים חלוקת מוגדרת שכזה במבנה מתנ״ס.
:המתנ״ס מנהל זאת מבטא

מובנה מסלול יש תנועה... רכז נוער, רכז מנהל, להצלחה. גורם ברור ארגוני "מבנה
שלב". שום על מדלגים לא הספרים. לפי עובדים קפריזות, לפי משתנה שלא

הסמלה תהליכי
 עם חולצה הוא מהם אחד שונים. בסמלים גם ביטוי לידי באה נוער לתנועת המעבר של נוספת משמעות

 סמלי ועליו חבר כרטיס הוא אחר סמל פנים־תנועתית. היררכיה המסמלים שונים בצבעים שרוך
 הסמלים בתנועה. החברות את רשמי באופן מסמל הכרטיס הכרטיס. בעל ופרטי והעיר התנועה המתנ״ס,

זהות. הבניית של בתהליכים במיוחד הרב, כוחם משום חשובים הללו

ההחלטות בקבלת הנוער בני של מלאה שותפות
 ותפקידו ביותר, הבוגרים הנוער בני בהשתתפות "קבינט" קיים נוער כתנועת פועלת שהתכנית זה במקרה

:המרואיינים אחד לנו מסביר כך התנועה. מדיניות לגבי החלטות לקבל
 העם׳, ׳זקני הוא הקבינט הקבינט. אישור צריכה לתנועה משמעותית החלטה "כל
 איפה יותר, לעבוד כדאי נושא איזה על התנועה של כלליים דברים על יושבים הם

 אירועים בארגון מסייעים הם לשנות, כדי לעשות אפשר מה להשקיע, יותר כדאי
גדולים".

 העירוני, הנוער ומרכז המתנ״ס ממנהל המד״ציס, מרכז בתנועה בעיות על שוטף דיווח מקבל הקבינט
 בדיקת בעת בסקר קיבלנו הנוער בני למעורבות נוסף ביטוי הדרושות. ההחלטות את מקבלים הם ויחד

 יש למד״צים כי העלתה זו בדיקה (.7 פרק )ראה הפעילות תוכן על החלטות בקבלת המד״צים מעורבות
זה. בתחום רחבה חופש מדרגת נהנים הם וכי ההחלטות, קבלת בתהליך דומיננטי תפקיד
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בקהילה אחרים תכניות/שירותים עם הדוקים קשרים
 התיאום כי נמצא המחקר של הראשון בשלב אליו שהגענו המקרים ובאחד שנחקרו המקרים בשני

 נוער לענייני מחלקות בעירייה, חברתיים לשירותים מחלקות ספר, בתי }בין התכנית בין הפעולה ושיתוף
 שיתוף התכנית. בהצלחת ביותר משמעותי גורם מהווה וכדומה, נוער תנועות בלתי-פורמלי, לחינוך ו/או

 )חגים עירוניים אירועים של משותף ארגון לדוגמה, פעילויות. במיגוון ביטוי לידי בא הזה הפעולה
 להכשרה מקום ובד בד להם המשמשות פעילויות הן במועדוניות המד״צים ועבודת וכו׳( עירוניים
 תחרות למנוע דהיינו המד״צים, כלשון קוו" הסטטוס על "שמירה לשם הנוער תנועות עם תיאום מעשית.

 עבודה היא נוספת דוגמה מהן. אחת לכל מתאימים גילאים של ברורה חלוקה על-ידי המסגרות שתי בין
העירייה. של הרווחה מחלקת מטעם ילדים כחונכי מד״צים של

 נוער רכז מד״צים, רכז :שונים תפקידים בעלי בין שיתוף על ובראשונה בראש מבוססת הזאת השותפות
 קטן יישוב הוא שחקרנו המקרים אחד ועוד. ספר בתי מנהלי מתנ״ס, מנהל העירונית, ברמה

 הללו התפקידים בעלי זה במקום כולם". את מכירים "כולם שבו כמקום אותו מתארים שהמרואיינים
 מנהל לדוגמה, אחד. רלוונטי מתפקיד יותר ממלאים ולעתים הפרטיים, בחייהם אלה את אלה מכירים

 בין וחפיפה קודמת היכרות המרואיינים, דיווח על-פי חניכים. של או מד״צים של אב גם הוא ספר בית
 להכשרת ביחס גם ותיאום. משאבים איגום ומאפשרות סותרים, אינטרסים בין מגשרים בתפקידים
 קיים שחקרנו המקרים באחד :שונים ארגונים. בין משאבים ואיגום תיאום של דוגמה קיבלנו המד״צים

 יש הנוער. תנועות והן ונוער תלמידים מועצות חברי את הן המד״צים, את הן המשמש הדרכה מרכז
 מאפשר למד״צים ההדרכה קורס לדוגמה, תעודות, בין תיאום וגם השונים לקורסים משותפים חלקים

 והקרדיט "בתמיכה גם ביטוי מקבלת זאת שותפות בנוסף, נוער. בתנועות כמדריכים גם לפעול להם
 מהווה המרואיינים, שעל-פי דבר המד״צים", לפעילות נותנים ספר, בית כגון אחר, מוסד או שהמתנ״ס

להצלחה. חשוב גורם

 לבעל בנוגע למתחים לעתים גורמת זו שותפות בתכנית, וקשיים דילמות על בחלק שנפרט כפי אולם,
 הצביון את קובע מי לגבי הקרדיט", את ש״לוקח לאדם שבסמכותו, והנושאים להחליט הסמכות
וכדומה.

הרכזים ולצוות למד״צים מתאימה השתלמות
:המרואיינים אחד זאת מבטא כך

 שמדריכים חשוב נפרד. בלתי חלק זה בתחום. להשתלם בלי תוכן ליצור "אי-אפשר
 נושא בטחונו... את לאבד לא על־מנת הקבוצה בפני עושים מה׳הם ידעו צעירים

להשתלמויות". לצאת תמיד כמעט מאפשר אני הצוות. טיפוח הוא גם חשוב

וקשיים דילמות ב.
בתכנית המעורבים הגורמים בין סמכויות חלוקת
 תכנית בהפעלת המעורבים השונים הגורמים בין הסמכויות חלוקת מהי ברור תמיד לא הרכזים, לדברי

:מה על מחליט ומי בעיות לפתרון לפנות למי יודעים לא שה□ הרגשה קיימת לפיכך, המד״צים.
מיז" ־ המקומית הרשות המחוז, המתנ״ס, ־ בעצם הבית בעל "מי
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התכנית את לשווק כיצד
 כמסגרת לשווקה או בכך החפץ כל לשורותיה לצרף המעוניינת כמסגרת אותה לשווק האם היא הדילמה

 התכנית ששיווק הרעיון הועלה שלה". המשיכה מכוח תאבד שלא "כדי סלקטיבית ויותר איכותית יותר
 למחלקה שייך ושזה בשכונה, פה רק לא מקומי, רק לא ארצי, משהו "שזה לעובדה להתייחס חייב

וגדולה". מכובדת

 ש״תנועת נוער בני יותר למשוך כיצד :הרכזים על-ידי הועלתה התכנית לשיווק המתייחסת נוספת סוגיה
 המד״צים לפעילות נוער בני למשוך כיצד השאלה מול עומדים הרכזים לסחוף". הצליחה לא המד״צים

מושכות. אפשרויות הרבה כך כל הנוער בני בסביבת קיימים כאשר

אדם כוח בעיית
בין־לבין". תעסוקה מעין להיות הופך ו״זה חלקית במשרה עובדים הרכזים רוב

התכנית לחשיבות הסביבה של מודעות חוסר
 מוצאת את לפעמים הזאת... המערכת בכל לבד קצת מרגישה באמת את "לפעמים

סגורות". דלתות המון ליד עצמך את

 המבוגרים בקרב התכנית לחשיבות המודעות חוסר הוא התכנית מפעילי בפני העומד נוסף קושי
 לגבי הנוער לבני הקרובה הסביבה התייחסות ניתוח בעת עלה זה נושא הנוער. לבני המשמעותיים

:המיקוד בקבוצת זאת מבטאים כך בתכנית. השתתפותם
 שהמורה, יעודדו, שההורים להורים. גם אלא לתלמידים רק לא שנגיע "חשוב

 מאחורי פרצופים יעשה לא ומפריעים, השיעור באמצע הספר לבית נכנסים כשאנחנו
הגב".

 לתכנית. הקשורים שונים תפקידים בעלי עם בראיונות שהועלו העיקריות הבעיות אחת זוהי כן, כמו
 ספר בתי הורים, מצד ותמיכה עידוד פרגון, פעולה, שיתוף לחוסר גם מתייחסים הם זו, מבעיה כחלק

:המרואיינים זאת מבטאים כך בכלל. וקהילה
 ילדים מרוצים, הורים דבר של בסופו הפעילות. זכות היא הקיום "...זכות

 של ולא כמעט הורים של לא בכלל, מודעות אין אך ונחמד, טוב הכול מרוצים...
היישוב". פרנסי

המד״צים של לדעתם
 אבל תנועה כאן שיש יודעים הם פה. שעושים ממה ההורים של הערכה חוסר "יש
פה". עושים שאנחנו במה או כמונו רגשית מעורבים ממש לא

:כך על לנו סיפרה הרכזות אחת
 עם לעבוד קשה נורא כי חבל זה מודעים. לא הנוער, לפעילות כאן מפרגנים "לא

 לנו יש פועל... כך כל לא וזה והבנה, עזרה יותר שתהיה קצת מצפים לפעמים נוער...
 שהם להם מתאים לא פתאום, מסכימים לא שהורים ציפינו, שלא מכאלה הפתעות
בהתנדבות..." שבוע כל ידריכו שלהם[ ]הילדים
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:ספר בתי מצד גם פעילה שיתוף לחוסר מביא מסוימים ספר בבתי המודעות חוסר כאמור,
 לבתי להיכנס צריכים אנחנו התכנית[. פעילות ]את זה את לשווק צריכים "אנחנו ■

 זה אם לו, נראה לא או לו נראה זה אם הספר, בית במנהל תלוי נורא זה פה הספר.
הספר". מבתי בחלק סגורה דלת די מרגישים אנחנו לו... מפריע לא או לו מפריע

עצמית זהות
 ואיך אנחנו... מי לעצמנו בלהגדיר בעיה קיימת זהות... של בעיה הרגשתי "בעבודתי

 האנשים על־ידי רק נקבע שהדימוי מצב נוצר וקבועה... ממוסדת זהות ליצור
מעל..." שנמצא גדול משהו ואין הפעילים

 אין נוער, מתנועת שלהבדיל זה, מסוג קהילתית פעילות של למסגרת זהות להקנות כיצד השאלה נשאלת
 באחד הסמלה לתהליך דוגמה קיבלנו לעיל, שהוצג כפי זאת, עם ברורה. סמלים מערכת כלל בדרך לה

 מסוימת במידה קשורה זו סוגיה כן, כמו זו. לסוגיה הדעת את לתת חשוב ועל-כן שחקרנו, המקרים
בלבד. המקומית ברמה להישאר או הארצית ברמה לתכנן התכנית חייבת האם :לעיל שהוזכרה לבעיה

והליווי ההכשרה תכנית הכגיית
:הקיץ להכשרת המשך שתהווה מובנית תכנית חסרה הרכזים, דברי על־פי

 מדיניות אין מחויבותו. את שסיים מרגיש אחד כל המד״צים קורס סיום "...אחרי
השנה". כל לאורך מסודרת בצורה להמשיך שלנו המנהל של ברורה

 החברה של הפעילות עם המד״צים פעילות של שילוב באמצעות הפעילות המשכיות את להשיג הוצע
למתנ״סיס.

הנשירה בעיית
 כיצד שוב"(; אותם אראה לא שאני היום אותי שמדאיג )"מה מהתכנית הנשירה בעיית היא נוספת בעיה
:בפעילות להתמיד רזמד״צים לתכנית שהגיעו הנוער בני את להוביל ניתן

 או להם, מתאים לא זה, לא שזה רואים והם להדריך, מתחילים הס "...פתאום -
 מבחנים המון לנו יש י׳ בכיתה אנחנו זמן, לנו אין אומרים: הם שפתאום

 רוצים לא לעזוב, רוצים מגיעים, לא או שמגיעים הבעיות מתחילות אז ומחויבויות.
 גרעין יש אבל• הנשמה, את נותן והוא עקבי הוא נשאר, שהוא גרעין יש לעזוב...

 אותנו יעזוב והוא הקורס... בזמן עוד עליו לעלות מצליחים לא אנחנו שלצערנו
השנה". באמצע

 :דבר של בסופו ולנשירתם המדריכים לאכזבת להוביל שעלולה בעיה של דוגמה הרכזים הביאו בנוסף,
 מושכות פעילויות היום קיימות לפעילות". שמגיעים ]החניכים[ הילדים של הנמוך העניין ב״סף מדובר
 כדי ילדים, המעניינות פעילויות של רחב מיגוון בהתמדה להציע חייב והמדריך לילדים, מאוד רבות

 ודמיון רבה יצירתיות הדורש ביותר, שוחק בתהליך מדובר הרכזים, לדברי התמדתם. את להשיג
לכך. מוכנים תמיד לא והמדריכים
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הרכז תפקיד
 אחת.| ובעונה בעת וחברי סמכותי-חינוכי :הרכז של ה״דואלי" התפקיד סביב מתעוררת נוספת דילמה

למניפולציה. תהפוך לא שההכוונה כזאת בצורה המד״צים את לכוון כיצד השאלה נשאלת

תקציביות בעיות
 איכותיים! מקצוע אנשי ולגייס יותר אטרקטיביות פעילויות לשלב קושי קיים הרכזים, דיווח על-פי

:הקיים התקציב במסגרת גבוהה, ברמה והכשרות סדנאות להעברת
 הנוער את שמושך מה דרך שטח... פעילות דרך מנהיגות הכשרת לעשות רוצה "אני
תקציב". לי ייתן לא אחד אף אז וכולי, ג׳יפים סנפלינג, :היום

 המד״צים! על-ידי וגם המקרים בניתוח מרואיינים מספר על-ידי דווח אשר התקציב, לבעיית הקשור נושא

התכנית. לפעילות מתאים פיזי מקום חוסר הוא הסקר, באמצעות והן המיקוד קבוצות באמצעות הן

לשינוי הצעות ג.
לשינוי. הצעות העלו המקרים בחקר השונים והמרואיינים המד״צים רכזי המד״צים,

בה המתבצעת והפעילות התכנית פירסום
:נוער רכז זאת מבטא כך

 וזה שעשינו, דברים מפרסמים לא התנועה, של ציבור ביחסי חלשים גם "אנחנו
לנוער". מוטיבציה ייתן זה מזה, כשידעו כי חבל

במצוקה לשכונות התכנית פעילות הרחבת
:כך זאת מגדירה קהילתית עובדת

בשכונות". חברתית לפעילות שכונתיים, למוקדים מד״צים מגייסת "הייתי
:אומר ספר בית מנהל

 בחטיבת האינטגרציה אחרים. ילדים עם נפגשים היו אם טוב יותר הרבה "היה
במד״צים". יחד כבר עובדים היו לו טובה יותר להיות הייתה יכולה הביניים

גם הוצע זו להצעה קשור באופן
 רק יהיה לא ושזה הבעייתיות, באוכלוסיות ורק אך שיתמקד קהילה רכז "שיהיה

הפרויקט". רכז על

חורים של וליווי מעורבות
:זאת מסביר מתנ״ס מנהל

שנערב כמה תהליך: של עניין זה אותנו. שילווה הורים ועד להקים הצלחנו "לא
מעורבים". שמאוד בודדים הורים יש ההורים... את יגרור זה הנוער את יותר
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לפעילות כספיים משאבים יותר
 הגוער בני גם וסמינרים. השתלמויות ליותר המד״צים את להוציא יאפשרו מספיקים כספיים משאבים
לטיולים. יציאה יותר ולאפשר לפעילות תקציב את להגדיל מציעים

הפעילות את להגמיש
 חופשייה "יד יתנו שלהם שהרכזים מאלה: אחד לפחות מבקשים המד״צים מכלל חמישית מעל

 פעילויות בחירת אותם, שתשמש פעילויות של מאורגנת חוברת שתהיה - התכנית בחירת כגון לפעילות״,
בלימודים. הלחץ בתקופות בעיקר

בטיולים...". אלא כספית מבחינה לא יותר המר״צים את "לצ׳פר

המש"צים תכנית 12.2
הצלחה גורמי א.

המש״צ תפקיר של ומורחבת ברורה הגדרה
 פורייה". לפעילות מובילה המש״צים תפקיד של ברורה ש״הגדרה לכך דיווחים קיבלנו המקרים באחד

 חשיבות שיש לנו נאמר כן, כמו המש״צים. של והאחריות הפעילות תחומי של הבהרה כוללת כזו הגדרה
 סיפרו להרחבה, כדוגמה סדר[". ]תרגילי לת״ס אותו לצמצם ו״לא המש״צ של תפקידו את להרחיב

 ומארגנים בטיולים( הדרכות ומעבירים )מכינים הוראה תפקידי ממלאים שהמש״צים המרואיינים,
 קטן בהיקף אך קיימות אכן אלו פעילויות הראו, הסקר שממצאי כפי הספר. בבית שונים אירועים
 היותר הפעילות במסגרת שגם עולה המש״צים מדיווחי מזאת, יתרה מחוז. לפי משתנה וההיקף יחסית,

 של והאחריות הסמכות בהרחבת צורך יש שדה, וימי טיולים כלומר התכנית, של קונבנציונלית
 מספור. כגון התלמידים, על פיקוח כמו בלבד טכני לעתים הוא שלהם התפקיד דיווחם, על-פי המש״צים.

 מקבלות לא אלה וציפיות מתפקידם גבוהות ציפיות מעוררת המש״צים שעוברים שההכשרה לזכור יש
 מסגרת משמשת המש״צ תפקיד של ברורה הגדרה הרכזים, אחד על-פי בלבד. ארגוני-טכני בתפקיד ביטוי

:שלו במילים או אחריות, מידי יותר עליהם להטיל לא כדי
ויסתבכו". עצמם על דברים מדי יותר ייקחו שלא. "כדי

חחלטות בקבלת המש״ציס מעורבות
 של הסוגיה עולה עליו, שמוטלת באחריות והן הפעילות בסוגי הן המש״צ, תפקיד הרחבת של בהקשר

 ביחס החלטות בקבלת המש״צים שיתוף המש״צים, על-פי החלטות. קבלת של בתהליכים מעורבותו
 ולהיות סמכות אחריות, "לקחת להם עוזרת ועוד, מקומן תוכנן, כולל הפעילויות, ולהכנת לתכנון

:כזו בצורה המש״צים מעורבות את מיישם הרכזים אחד יזמים״.
 לדיון, הפעילות[ ]מקום זה את להעלות אופציות... להם לתת מאוד משתדל "אני
עושים". אנחנו בוחר שהרוב ומה

 מוגבלת הפעילות ותוכן מקום בקביעת המש״צים של המעורבות מידת הסקר, מממצאי שעלה כפי אולם,
 כלל שיתוף ללא לעתים השל״ח, רכז על־ידי כללי, באופן מתקבלות, שכאלה בנושאים וההחלטות מאוד,

המש״צים. של
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אחרים ספר בתי עם קשרים
 לא שבהם אחרים ספר בבתי גם עובדים שהמש״צים כך על דיווחים קיבלנו שנחקרו, המקרים באחד

 כן, כמו בטיולים. כגון לשל״ח, הקשורים בתחומים לעזור מהם שמבקשים כך ועל של״ח, תכנית קיימת
 באותה שונים ספר בתי משני המש״צים בין המשותפת העבודה על המש״צים סיפרו המיקוד בקבוצת

:אחרים נוער בני עם ולהיכרות הדדית להפריה כהזדמנות לטובה זאת וציינו עיר,
אחרת". בדרך אליהם מגיעים היינו "לא

כריזמטית רמות
 בתכנית, ודומיננטית כריזמטית מרכזית, דמות המהווה אדם נמצא המד״צים בתכנית למדווח בדומה

:המרואיינים אחד אמר שחקרנו, המקרים באחד להצלחתה. ומובילה קדימה, התכנית את הדוחפת
 על מת פשוט אני בלב. מנגינה עם שאומרים, כמו קם, אני קשה... שזה "...כמה
בהתנדבות". לעבוד אבוא אני אותי יפטרו אם שלי... העבודה

התכניות. של תקנית להפעלה אחת בדמות שבתלות הסיכון את בחשבון להביא יש כאמור, אולם

הספר בית מנהל מצר לתכנית רחבה תמיכה
 של מעמדה על מאוד משפיעה בתכנית המנהל תמיכת כי מצאנו והצוות המש״צים עם המיקוד בקבוצות
 :השל״ח מורה של בתפקידו מסוימת במידה תלויה זו תמיכה הרכזים, אחד על-פי הספר. בבתי התכנית

 לא תעשה, לא אתה אם זה. את ולאהוב השל״ח[, גמורה שלד בדם יהיה שזה "צריך
 לדחוף שצריכים האנשים שני אלה - השל״ח ומורה המנהל להנהלה. זה את תדחוף

 לא או ידעו לא או ידחפו לא או ירצו לא האלה האנשים שני אם קדימה. זה את
יהיה". לא אז יבינו,

לשיניי והצעות קשיים ב.
 עם והתמודדות הצוות ואנשי הנוער בני הצעות המש״צים, לתכנית ביחס שעלו העיקריים הקשיים להלן

אלה. קשיים

חשל״ח תכנית לפעילות חמורים מורעות חגברת
 חוסר קיים (,9 )פרק בתכנית הנערה או הנער להשתתפות הספר בית התייחסות על בפרק שדיווחנו כפי

 ומנהל מוריהם כי דיווחו מש״צים של מבוטל לא שיעור המש״צים. פעילות לחשיבות המורים מצד הבנה
 חוסר הצוות. אנשי על־ידי גם הועלתה זו סוגיה כמש״צים. פעילים שהם כלל יודעים אינם הספר בית

 לקראת ללכת מצדם נכונות ולהיעדר פעולה שיתוף לחוסר מוביל המורים מצד והמודעות ההבנה
 ועוד. לימודי חומר להשלמת משיעורים, להיעדרות הנוגע בכל לצורך, בהתאם ולהתגמש המש״צים

 תכנית לחשיבות והמחנכים המורים בקרב המודעות את להגביר א. :הצעות שתי הוצעו זה לקושי כמענה
 השכבה רכזת עם מראש לתאם יהיה שניתן כך השנה, לכל המש״צים פעילות את לתכנן ב. המש״צים;

 לבצע יש ביותר הטוב הצד על זה נושא לקדם כדי אחרת. לפעילות או לטיולים מש״צ כל של היציאות את
יחד. גם אלה הצעות שתי למעשה הלכה
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י הפעילות הרהבת
 בני בפעילות. המש״צים בהשמת הקושי הוא השוני□ המידע מקורות על-ידי שהועלה הקשיים אחד

 זאת מסביר כך לציפיותיהם. בהתאם "מנוצלים" לא המש״צים כל המיקוד בקבוצות ציינו והצוות הנוער
:המחנכים אחד

 ולתחילת סדר(, ]תרגילי לת״ס יותר מצטמצם המש״צים של התפקיד "לאט־לאט
יוצאים". לא אז טיולי□ אין כמעט השנה ובסוף השנה,

 בעיני חן מוצאים שאינם ודברי□ הקשיים בעניין בסקר, גם בהרחבה זו סוגיה עלתה שראינו, כפי
 כדי ואכן, שחקרנו. במקרים להצלחה כגורם הוצגה המש״צ תפקיד של רחבה הגדרה כן, כמו המש״צים.
 א. :התכנית מופעלת שבהן במסגרות הפעילות את להרחיב דרכים מספר הוצעו זו, בעיה עם להתמודד

 ברמה מפגשים יותר לארגן ב. ;הזו( ההצעה את העלו המש״צים מבין )רבע שדה וימי טיולי□ יותר לקיים
 )הצעת מש״צי□ ומפגשי כנסים יותר השתלמויות, יותר :ארציים מפגשים או המחוז או היישוב של

 "לפעול הספר, בבית השל״ח בפעילות המש״צים מעורבות את להגביר ג. מהמש״צים(; 0/30°וכ- הצוות
 בנוסף, זאת(. הציעו הנוער מבני 40%)כ־ שלהם" החניכים של של״ח בשיעורי שישתתפו "מש״צים יותר",
כלל. מופעלת אינה התכנית שבהם ספר לבתי הפעילות את להכניס הנוער בני הציעו

הולם תגמול
:המש״צים עם שעובדים המדריכים בתגמול בעיה על דיברו הצוות אנשי

 אהבה מתוך זאת יעשו שאנשים לצפות אפשרות אין נאות. לא "התגמול
וסימפתיה".

עברו. שה□ הניווט קורסי על בצבא קרדיט איזשהו לקבל הציעו המש״צים

!הנוער התלמידים מועצות 12.3
ונוער. תלמידים למועצות ביחס שעלו לשינוי והצעות דילמות הקשיים, להלן

ביורוקרטיה
 המועצות. של בעשייה הכלולים ההליכים בכל מאוד מסובכת ביורוקרטיה קיימת הצוות, דיווח על־פי

 כלל, בדרך שונים. גורמים של באישורים הצורך את המועצות מלווי ציינו זה ביורוקרטי לתהליך כדוגמה
 ועכשיו" "כאן הדברים את לבצע הנוער בני של לצורך הדבר מנוגד הצוות ולדעת למדי, ארוך זה תהליך
 כאמור, המלווה. הצוות בקרב והן הנציגים בקרב הן רב, לתסכול גורם כן, ועל סיפוקים(, בדחיית )קושי

השפעה. של מוגבלת ויכולת עשייה חוסר של התחושה הנציגים בקרב קיימת אכן

והשתלמויות עיון ימי
 כן, הצוות. חברי על־ידי הועלה זה נושא התלמידים. למועצות עיון ימי לקיים הוצע הקיץ, למחנות בנוסף

 מהם כחמישית ביקשו לשינוי הצעות על נשאלו הם כאשר גם הסקר, במסגרת הנציגים רוב לכך התייחסו
השתלמויות. יותר
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המועצות מלווי הנחיית
 המלווים לקורס בנוסף השנה, כל במהלך המועצות מלווי של צמודה בהנחיה הצורך את העלה הצוות
 על הנציגים דיברו זה, לנושא בהקשר יעילה. יותר תהיה הספר בית בתוך שהעבודה כדי עוברים, שהם

המלווה. תפקיד רכיבי של יותר ברורה בהגדרה הצורך

והידע המודעות הגברת
 על בפרט, הספר בתי ומנהלי בכלל, המורים בקרב והידע המודעות בהגברת הצורך את העלו הצוות אנשי

 על הסקר ממצאי גם וכדומה. המועצה נציגי של החובות ועל הזכויות על ספרית, הבית המועצה תפקיד
 גם הועלתה המודעות סוגיית זה. צורך על הצביעו במועצות הפעילים הנוער לבני הספר בית התייחסות

 הציבור מודעות את להגביר צורך שקיים ציינו הנציגים מבין חמישית :לשינוי כהצעה הנציגים על־ידי
המועצות. לתכנית

תקציב בעיות
הפעילויות. בבחירת כמגבלה תקציב לחוסר התייחסו הנציגים

הצוות אנשי של העבודה תנאי
 אלה תנאים של היעדרם העבודה. במקום והקביעות תקן היעדר את כקושי העלו המועצות צוות אנשי
בעבודה. רצון שביעות ולחוסר לשחיקה לדעתם גורם

ו־דיון סיכום .13

 המש״צים בתכנית המד״צים, בתכנית המשתתפים מאפייני על ממצאים לראשונה מוצגים זה בדוח
 מטרת אלו. תכניות במסגרת הפעילות ועל מחוזיות( )מועצות והנוער התלמידים מועצות ובתכנית
 כבסיס התכנית למנהלי מידע לספק התכניות, פעילות עם יותר רחבה היכרות לספק הייתה המחקר
 תרומות של בחינה וכן הפעילות ובסוגי בתוכן בארגון, בתכנון, הדרושים השינויים על החלטות לקבלת

 הפעילות, ב. ;בתכניות המשתתפים הנוער בני מאפייני א. תחומים: בארבעה התמקד המחקר התכניות.
 לפעילות ההכשרה של ותרומתה המועצות חברי ושל המש״צים של המד״צים, של בשטח העבודה כלומר,
 הסביבה והתייחסות מלוויהם לבין המשתתפים בין היחסים ומערכות התכניות הפעלת ג. בשטח;

הספר. בית או הקהילה ולחיי למשתתפים התכניות תרומות ד.

 נוער( בני )סקר כמותיות ושיטות מקרים( וניתוח מיקוד )קבוצות איכותניות שיטות שילב המחקר
 תוך תכנית, בכל נוער בני 300כ- של מדגם של טלפוניים ראיונות באמצעות נערך הסקר המידע. לאיסוף

 מש״צים 302 מד״צים, 317) נוער בני 888מ- מידע התקבל הכול, בסך מחוז. לפי המשתתפים של ייצוג
תלמידים(. מועצות נציגי 269ו-
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 בחלק שונות. מחקר שיטות באמצעות התקבל אשר המידע בין אינטגרציה תוך נעשה הממצאים ניתוח
 את כלל אשר אינטגרטיבי, ניתוח נעשה אחרים בנושאים בנפרד. תכנית כל לגבי המידע הוצג מהנושאים

תכנית. לכל התייחסות תוך ונושא, נושא בכל הרלוונטיות הסוגיות סביב התכניות מכל שהתקבל המידע

הממצאים עיקרי 13.1
המשתתפים של ומשפחתיים דמוגרפיים מאפיינים

 המשתתפים. משתייכים שאליו והמחוז הגיל המין, נבדקו המשתתפים של הדמוגרפיים המאפיינים :ין
 עם אחד בקנה עולה זה ממצא (.60%ל- )קרוב התכניות משתתפי בין בנות של יותר גבוה אחוז נמצא

 גבוה הבנות ייצוג המד״צים בתכנית פרו־חברתית. התנהגות יותר מגלות שבנות כך על בספרות הדיווחים
 ,57%ו- 53% ,65%) המועצות ובתכנית המש״צים בתכנית מייצוגן סטטיסטית מבחינה מובהק באופן

בהתאמה(.

 שלישים(. שני )מעל הריאיון בעת 16 בני היו המש״צים ובתכנית המד״צים בתכנית המשתתפים מרבית
 הבדלים (.19-18,17 ,16,15-13) השנות הגיל בקבוצות דומה התפלגות הייתה המועצות נציגי בקרב ואילו

סטטיסטית. מבחינה מובהקים אלו

 המד״ציס בתכניות .מחוזות )שבעה השונים המחוזות על-פני התכנית משתתפי בפריסת שונות נמצאה
 משאר יותר רב ייצוג וחיפה מרכז דרום, למחוזות המש״צים(. בתכנית מחוזות ועשרה והמועצות
 כלל של ייצוגם לבין השונים במחוזות בתכניות המשתתפים הנוער בני ייצוג בין השוואה המחוזות.

 התכניות משתתפי של יתר ייצוג מראה (1997 ופיטרמן, בר )שפרינצק, 14העליונות החטיבות תלמידי
 לעומת 12%) צפון במחוז העליונות(, החטיבות תלמידי מכלל 9.3% לעומת משתתפים 16%) חיפה במחוז
 תל במחוז כגון המחוזות, בשאר תת-ייצוג נמצא זאת, לעומת (.9.4% לעומת 18%) דרום ובמחוז (5.6%
(:19% לעומת 12%) אביב

 לא (,1995) החינוך משרד נתוני מתוך העליונות, החטיבות תלמידי מכלל מחוז בכל התלמידים אחוז בחישוב
נפרד. ייצוג קיבלו לא □ה □שבמדג □משו ההתיישבותי לחינוך השייכים □תלמידי הוכנסו

 ביותר הגבוהים האחוזים כך, מחוז. לפי המשתתפים באחוז התכניות בין מובהקים הבדלים נמצאו
 נציגי מבין ביותר הגבוה האחוז (.21%) דרום ובמחוז (25%) מרכז במחוז נמצאו המד״צים בקרב

 קיימים שאינם דתיים מחוזות שלושה קיימים המש״צים בתכנית (.24%) חיפה למחוז משתייך■ המועצות
 ממשתפי נוספת חמישית מהמשתתפים. כחמישית אליהם משתייכים הממצאים ועל־פי התכניות, בשאר
חיפה. למחוז משתייכים המש״צים תכנית

 נציגי בקרב :מובהקים התכניות בין הדת בהרכב וההבדלים יהודים הם בתכניות המשתתפים מרבית
 במש״צים(. 2%ו- במד״צים 8%) התכניות שאר לעומת (12%) מוסלמים של גבוה אחוז ישנו המועצות
 כלל דתיים וכלא (44%) כמסורתייס עצמם את הגדירו המשתתפים כלל מבין יחסית גבוהים אחוזים

 כלל בקרב הדתיות למידת באשר (1995) ואזרחי גל של לממצאים מאוד דומים אלו אחוזים (.42%)
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 במידת מובהקים הבדלים קיימים חילוניים( 45%ו- מסורתיים 42%) התיכוניים הספר בתי תלמידי
 למש״צים בהשוואה מסורתיים נוער בני של יותר גבוה אחוז נמצא המד״צים בקרב תכנית: לפי הדתיות

 דתיים של יותר גבוהים אחוזים נמצאו המש״צים בקרב בהתאמה(. ,46%ו- 33% לעומת 53%) ולנציגים
 משיווק נובע זה שהבדל ייתכן (.14%) והנציגים (6%) המד״צים בקרב מאשר (22%) מאוד דתיים או

 הוא אחר הסבר זו. בתכנית רק הדתיים המחוזות ומקיום המש״צים בתכנית הדתיות לאוכלוסיות מכוון
 שהמש״צים בעוד הספר, לבית שייכות לפי דווקא ולאו התנהגותם לפי עצמם את מגדירים שהמד״צים

 הספר בית סוג לפי השתייכותם את מגדירים הספר, בבית מתבצעת שפעילותם בגלל המועצות, ונציגי
וכדומה(. )ממלכתי־דתי,

 שבקרב לזה זהה אחוז חד-הוריות, במשפחות חיים 8%ש- נמצא המשתתפים של המשפחתי הרקע לגבי
 או במכללה לימודים סיימו מההורים כמחצית (.1998 וציונית, אריה )בן בישראל הילדים כלל

 והאמהות האבות בהשכלת מובהקים הבדלים נמצאו מהאמהות(. 49%ו־ מהאבות 48%) באוניברסיטה
 ־ ואמהות 37% ־ )אבות גבוהה השכלה בעלי הם המד״צים הורי מבין יותר נמוך אחוז התכניות: בין

בהתאמה(. ,54%ו- 51%) המועצות נציגי ושל בהתאמה( ,58%ו- 57%) מש״צים של הוריהם מאשר (34%

 שני מהמשפחות גדול ובחלק (,91%) עובדים המשתתפים של המשפחות ראשי שמרבית הראו הממצאים
 לגבי נתונים לבין המשתתפים הורי של משלחי־היד לגבי הממצאים בין השוואה (.71%) עובדים ההורים

 יד משלח בעלי הס המשתתפים הורי מבין יותר גבוהים שאחוזים מראה בארץ היהודית האוכלוסייה כלל
 14%ו־ מהגברים 13% לעומת מהאמהות, 22%ו־ מהאבות 21% חופשיים: מקצועות ובעלי אקדמי

 במקצועות עוסקים מהאמהות 30%ו- המשתתפים מאבות 12% כן, כמו האוכלוסייה. בכלל מהנשים
 המרכזית )הלשכה בארץ הנשים מכלל 20.5%ו- הגברים מכלל 11%ל- בהשוואה וטכניים חופשיים

 באשר ההבדלים עם אחד בקנה עולים למקצוע ביחס התכניות בין ההבדלים (.1998 לסטטיסטיקה,
 אקדמי, יד משלח בעלי ומהאמהות מהאבות יותר גבוהים אחוזים והנציגים המש״צים בקרב להשכלה.
 ומאמהות מאבות וכרבע המש״צים ואמהות מאבות )כחמישית המד״צים של להוריהם בהשוואה
המד״צים(. מאמהות 15%ו- מאבות 12% לעומת הנציגים

 בספרות ההתייחסות לאור נבדק זה נושא שלהם. ההתנדבות דפוסי הוא להורים ביחס שנבחן נוסף נושא
 העובדה ולאור (1985 ופרמו, שמידע )כהן, לחיקוי מודל שמהווה ההורים של התנדבותית לפעילות

 התנדבו מההורים שכמחצית נמצא ההורים. מצד ועידוד תמיכה מחייבת זה מסוג בתכניות שהשתתפות
 מבין יותר גבוהים אחוזים התכניות. בין מובהקים הבדלים עם נוער, בתנועת חברים היו או בנעוריהם

 לעומת בנעוריהם, התנדבותית במסגרת פעילים היו (58%) הנציגים ושל (59%) המש״צים של הוריהם
 בחמש זה מסוג בפעילות מעורבים היו ההורים מן 60%ש- נמצא עוד (.46%) המד״צים של הוריהם
התכניות. בין הבדלים ללא האחרונות, השנים

המשתתפים של לימודי רקע
 לומדים מהמשתתפים שלישים שני שמעל נמצא לעיל, שהוצגה הנוער בני של הגילית להתפלגות בהתאם

 לגיל. באשר להבדלים בדומה התכניות בין סטטיסטית מבחינה מובהקים הבדלים ונמצאו י׳, בכתה
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 המועצות נציגי שבקרב בעוד בהתאמה(, ,84%ו־ 95%) י׳ בכתה לומדים והמש״צים המד״צים מרבית
י׳. בכתה לומדים כרבע

 גבוהים אחוזים המד״צים, בקרב (.72%) מקיף או עיוני תיכון ספר בבית לומדים המשתתפים מרבית
 ,10%ו- 11% לעומת 16%) והנציגים המש״צים לעומת מקצועי, ספר בבית לומדים שהם דיווחו יותר

בהתאמה(.

 חיובית באופן כתלמידי□ עצמם את רואי□ המשתתפים הכול שבסך נמצא העצמית התפיסה בבדיקת
 כ״תלמידי□ 40%ו־ מצטיינים" כ״תלמידים עצמם את הגדירו (27%) המשתתפים מכלל רבע מעל :למדי

 הגדירו בהתאמה( ,33%ו- 29%) הנציגים בקרב ובמיוחד המש״צים בקרב יותר גבוהים אחוזים טובים״.
(.19%) למד״צים בהשוואה מצטיינים״, כ״תלמידים עצמם את

תכנית. לפי הבדלי□ ללא (,80%) ספר לבית לבוא נהנים שהם דיווחו המשתתפים מרבית

 אישית". "מחויבות בתכנית בעבר או בהווה פעילים (80% )מעל המשתתפים שמרבית הראו הממצאים
 שונות, במסגרות האחרונה בשנה הספר בית את לייצג נבחרו המשתתפים מכלל 40%ש־ נמצא כן, כמו

 תלמידים. ומועצות ועירוניים ממלכתיים טקסים חידונים, ספורט, נבחרות לחו״ל, משלחות כגון:
 למד״צים בהשוואה לכך, נבחרו בהתאמה( ,41%ו־ 54%) והמש״צים הנציגים מבין יותר גבוהים אחוזים

 מופעלות והמועצות המש״צים שתכניות העובדה בין קשר שקיי□ ייתכן מובהקים. אלה והבדלים (,27/י<0)
 נראה הספר. בית את לייצג שנבחרו אלו בתכניות משתתפים של הגבוהים השיעורים לבין הספר, בבתי
הספר. בית לייצוג מתאימות יכולות ובעלי כפעילי□ מוכרים כבר אלו נוער שבני

בשכר עבודה
 רק עובדי□ מהם 40%וכ- חופשות, בזמן והן ללימודים במקביל הן עובדים המשתתפים מכלל 30%כ-

 מספר על אמנם דיווחו המועצות נציגי בממוצע. שבועיות שעות 14כ- עובדים אלה נוער בני חופשות. בזמן
 עם הראיונות שרוב לזכור אך'יש והמש״צים, המד״צי□ מאשר בשבוע עבודה שעות של יותר גבוה

הגדול. בחופש התבצעו הנציגים

 משרדיות, עבודות מלצרות, שירות, עבודות שמרטפות, עבודות: של רחב במיגוון עוסקים המשתתפים
 סוגי פרטיים. שיעורים ומתן בבריכה או בלונה-פארק מתקנים הפעלת חקלאות, גינון, מכירה, הדרכה,
(.21%) שירות ועבודות (23%) שמרטפות הם יותר השכיחים העבודה

אישי רקע
 למעורבות מוקדמים" "תנאי□ של קיומם על בספרות הטענה מן גם נובעת האישי הרקע בדיקת חשיבות

 אישיותיים במשאבים בעיקר מדובר לתרום. ביכולת ולאמונה להתנדבות בסיס המהווים בקהילה,
 O’Neill et al),. גבוהה עצמית ויכולת והערכה ושליטה עצמאות תחושת גבוה, עצמי דימוי :כגון ונפשיים,

אחרים ממחקרי□ ממצאי□ באמצעות השוואתית, מבט מנקודת מוצגים כן, א□ מהנושאים, חלק (.1988
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 בתכניות המשתתפים הנוער בני מאפייני האם לבדוק שניתן כך (,1995 וגל, אזרחי ; 1997 ואחרים, )הראל
בארץ. הנוער בני כלל ממאפייני שונים

 הלאומי מה״סקר הלקוחים מדדים שלושה באמצעות נבחנה המשתתפים בקרב הכללית ההרגשה
 הממלכתית החינוך במערכת י״א עד ו׳ כיתות תלמידי בקרב והיפגעות סיכון התנהגויות על הראשון

 אפשר אלה במדדים השימוש (.1997) ואחרים הראל על-ידי 1994 בשנת שנערך דתית״, והממלכתית
 היהודים התלמידים כלל את מייצגים אשר האמור, הסקר לממצאי הנוכחי הסקר נתוני של השוואה
 הראו הממצאים עצמי. ביטחון וחוסר אונים חוסר אושר, הרגשת הם המדדים בארץ. העל-יסודי בחינוך

 27% - )בנים מאוד מאושרים מרגישים אשר המנהיגות בתכניות המשתתפים בקרב יותר גבוהים אחוזים
 כן, כמו בהתאמה(. ,20%ו- 22%) (1997) ואחרים הראל של הסקר לממצאי בהשוואה (,24% - ובנות

 וחוסר (19% ־ בנות ,8% ־ )בנים אונים חוסר הביעו המשתתפים מבין יותר הרבה נמוכים אחוזים
 ,35%ו־ 21% ,32%ו־ 25%) האמור בסקר השיעורים מן (,20% - בנות ,8% ־ )בנים עצמי ביטחון

תכנית. לפי אלה ממדדים אחד באף מובהקים הבדלים נמצאו לא בהתאמה(.

 נושאים שני האישית, המסוגלות תפיסת ואת הנוער בני של העצמית ההערכה את בסקר בדקנו בנוסף,
 באמצעות בסקר נבדקו אלה נושאים שני הפרט. של הכללית הרווחה לתחושת רבה במידה הקשורים

 )הציון (,Bandura, 1977) עצמית ומסוגלות (Rosenberg, 1965) עצמית הערכה לבחינת סטנדרטים מדדים
(.4 הוא ביותר הגבוה

 אצל המשתתפים. כלל בקרב למדי גבוהות עצמית והערכה מסוגלות תפיסת בבירור עולה מהממצאים
 המד״צים ציוני מאשר בהתאמה( ,3.52ו- 3.44) המדדים בשני יותר גבוהים ציונים נמצאו המועצות נציגי

מובהקים. אלה והבדלים (,3.42ו- 3.33) והמש״צים (3.42ו- 3.28)

לעתיד ציפיות
 ועל ותעסוקתיים לימודיים הישגים לגבי הנוער בני של ציפיותיהם על שאלות כללה זה נושא של בדיקה
 בעתיד. הרצוי למקצוע ולהגיע שואפים הם שאליה ההשכלה רמת את להשיג ביכולתם הביטחון מידת
 ומידת והתעסוקתיים הלימודיים מההישגים הנוער בני של ציפיותיהם בין קשר שיש להניח ניתן

שלהם. העצמית וההערכה המסוגלות תפיסת לבין אותם שישיגו שלהם העצמי הביטחון

 להגיע שאיפתם על דיווחו הנוער בני מכלל 85% :למדי גבוהים הלימודים מהישגיהם הנוער בני ציפיות
 יותר גבוהים כך על דיווחו אשר והמש״צים המועצות נציגי אחוז אקדמיים. או על-תיכוניים ללימודים

 תפיסת על לממצאים בהתאם מובהק. זה והבדל (,75%) המד״צים אחוז מאשר תכנית( בכל 90%)כ-
 רבה במידה בטוחים מרגישים (66%) הנציגים מבין יותר גבוה שאחוז נמצא עצמית, והערכה מסוגלות

 מהמד״צים לכמחצית בהשוואה להגיע, שואפים הם שאליה ההשכלה רמת את שישיגו מאוד
ומהמש״צים.

 אקדמי. יד במשלח לעסוק מצפים 60%כ- :מאוד גבוהות התעסוקתיים מהישגיהם הנוער בני ציפיות גם
בהתאמה(. ,51%ו־ 65%) הבנים מאשר אקדמיים במשלחי-יד לעסוק מצפות הבנות מבין יותר גבוה אחוז
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 ביו הבדלים נמצאו בעתיד להם הרצוי המקצוע את ישיגו שהם הנוער בני של הביטחון למידת באשר
 הנציגים מבין יותר גבוה אחוז על הלימודיים, ההישגים על לממצאים בדומה המצביעים, התכניות,

(.270/0) והמש״צים (370/0) המד״צים אחוז מאשר מאוד, רבה במידה בכך בטוחים שמרגישים (43%)

בצבא והשירות הגיוס כלפי עמדות
 גבוהה מוטיבציה משקפים בצבא והשירות הגיוס כלפי הנוער בני עמדות לגבי שהצגנו הממצאים כללית,

 לשרת ־ 6%ו־ לצבא להתגייס רוצות 0/9P) הבנות בקרב והן (93%) הבנים בקרב הן לצה״ל, להתגייס
 - בנות ,76% ־ )בנים קרבי בתפקיד לשרת גבוהה מוטיבציה מבטאים גם הממצאים הלאומי(. בשירות

 בנות ,34% ־ )בנים הקבע בצבא לשרת נכונות פחות אך (,73% - בנות ,79% - )בנים לקצונה ולהגיע (63%
 ,80% - )בנים קרבי בתפקיד לשרת מוטיבציה הביעו מהמש״צים יותר גבוהים שאחוזים נמצא, (.24% ־

(.65% - בנות ,75% - )בנים ולנציגים (56% - ובנות 72%־ )בנים למד״ציס בהשוואה (,71% ־ בנות

 בתי תלמידי היהודים הנוער בני כלל אודות על הסקר לממצאי הנוכחי הסקר ממצאי את משווים כאשר
 מוטיבציה המנהיגות בתכניות המשתתפים הנוער שלבני נמצא (,1995 וגל, )אזרחי בארץ תיכוניים ספר

 האמור בסקר שנחקרו הנוער לבני מאשר לקצונה, ולהגיע קרבי בתפקיד לשרת להתגייס, יותר גבוהה
 בנות ,65% - בנים :לקצונה להגיע ; 520/0:קרבי בתפקיד לשרת ; 780/0 - בנות ,86% ־ בנים :להתגייס )רצון

 התיכון תלמידי כלל מאשר יותר נמוכה הקבע בצבא לשרת שלהם המוטיבציה זאת, לעומת (.75% ־
(.38% ־ בנות ,53% - )בנים בארץ

אישיים ערכים
 בחייהם. להם חשוב מה :קרי הנוער, בני של האישיים הערכים הוא הסקר באמצעות שנבדק נוסף נושא

 השוואה לצורך בעבורם. ערך ובעל חשוב מהם אחד כל כמה עד נושאים 22 לגבי לציין התבקשו הנוער בני
 מתוך הנושאים רוב נלקחו בארץ, התיכוניים הספר בבתי התלמידים לכלל הנוכחי המחקר ממצאי של

 הקשורים נושאים שישה נוספו הנוכחי בסקר (.1995) וגל אזרחי של מהסקר נושאים( 16) הזו השאלה
 במימוש עוסקים התכניות משתתפי בעבור חשובים כיותר שהתגלו הנושאים המנהיגות. תכניות למהות

 התכניות משתתפי בצה״ל(. בשירות להצליח הכישרונות, את ולפתח למצות מעניין, במקצוע )לעסוק עצמי
 בהשוואה לזולת וסיוע גבוהה השכלה רכישת בחיים, הנאה כגון לערכים חשיבות יותר מייחסים
 פחות מייחסים המנהיגות בתכניות המשתתפים הנוער בני בנוסף, כרמל. מכון של במחקר לנחקרים
 משרה קבלת חברתי, מעמד רכישת משפחה, הקמת :כגון ולמיסוד, לביסוס הקשורים לנושאים חשיבות
 כלכלית מבחינה )להתקדם חומריים וערכים בלימודים גבוהים הישגים השני, המין עם הצלחה קבועה,

וגל. אזרחי על-ידי שנחקרו הנוער לבני בהשוואה וכדומה( כסף הרבה ולהרוויח

פנאי פעילות
 (69%) הנוער מבני שלישים שני שמעל נמצא המשתתפים. של הפעילויות מיגוון את הראו הממצאים

 90%ו- הבית, שיעורי או הבית עבודות בתחום מהפעילויות באחת לפחות לסקר שקדם ביום עסקו
 או בטלוויזיה צפייה לרדיו, האזנה האלה: מפעילויות באחת לפחות שעסקו דיווחו מהמשתתפים

 מהמשתתפים יותר גבוהים אחוזים בבית, הפעילויות כל מבין עיתונים. וקריאת במחשב שימוש בווידאו,
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 עסקו כשליש (.63%) ספרים או עיתוני□ קריאת ועל (73%) בווידאו או בטלוויזיה צפייה על דיווחו
במחשב.

 :לריאיון שקדם ביום האלה הבילוי מפעילויות באחת לפחות השתתפו הנוער מבני 80%ש־ נמצא בנוסף
 ומסעדות, קפה בתי בפאבים, בילוי לו, ומחוצה בבית ידידים עם בילוי בעיר, או בשכונה הסתובבות

להופעות. ויציאה לקולנוע יציאה

 הוקדשה שלהם, העניין תחומי על וכן המשתתפים של החברתית המעורבות מידת על תמונה לקבל כדי
 במסגרות ולפעילות נוער תנועת במסגרת לפעילות הקשורים לתחומים רחבה לב תשומת הסקר במסגרת
 והשתתפות התנדבותית פעילות במחקר(, המשתתף נכלל שבגינה התכנית )מלבד נוספות מנהיגות
בחוגים.

 גילאי הנוער בני מכלל כרבע לעומת נוער, בתנועת כיום חברים מהמשתתפים שכשליש עלה מהדיווחים
 היהודים התלמידים כלל בקרב 16% ולעומת (1993 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה בישראל 17־14

 חברים המש״צים ומבין המועצות נציגי מבין יותר גבוהי□ אחוזים (.1997 ואחרים, )הראל י׳־י״א בכתות
 גם נמצאו דומים הבדלים (.18%) המד״צים בקרב אחוזם מאשר בהתאמה( ,34%ו־ 37%) נוער בתנועת

 פעילות של מקום ממלאת המד״צים בתכנית שהפעילות ייתכן בעבר. נוער בתנועות להשתתפות ביחס
 לפעילות השלמה מהווה נוער בתנועת החברות המועצות, ונציגי המש״צים בעבור ואילו נוער, בתנועת

הללו. התכניות במסגרת

 בתנועה פעילותם את הפסיקו מתוכם כחמישית בעבר. נוער בתנועת חברים היו הנוער מבני שליש מעל
 14% ,33%) המש״צים ומאחוז המד״צים מאחוז גבוה כך על שדיווחו הנציגים אחוז האחרונה. בשנה

 יותר מקדישים שהנציגים מכך נובעים שההבדלים ייתכן מובהקים. אלה והבדלים בהתאמה(, ,16%ו־
 על לוותר נאלצים הם ולפיכך (,8 פרק )ראה והמש״צי□ המד״צים לעומת התכנית במסגרת לפעילות זמן

הנוער. בתנועת הפעילות וביניהן אחרות פעילויות

 מועצות מד״צים, כגון: לפחות(, )אחת נוספת מנהיגות במסגרת כיו□ פעילים מהמשתתפים רבע
 בין מובהקים הבדלים נמצאו זה בנושא צעירים. ויזמים "עמיתי□" הנוער, פרס ונוער, תלמידים
 נוספת, מנהיגות במסגרת פעילות על דיווחו (20%) המד״צים מבין יותר נמוכים אחוזי□ וכך התכניות,
 (33%) הנציגים מבין יותר עוד גבוהים ואחוזים (24%) המש״צים מבין יותר גבוהים אחוזים ולעומתם

כך. דיווחו

 מהם שלישים כשני נוספות. מנהיגות במסגרות בעבר פעילים היו מהמשתתפים 16%ש- נמצא כן, כמו
 נציגים ושל מד״צים של יותר גבוהים אחוזים האחרונה. בשנה הנוספת במסגרת פעילותם את הפסיקו
 ,73%) המש״צי□ בקרב האחוזים לעומת האחרונה, בשנה נוספת מנהיגות בתכנית פעילותם את הפסיקו

 המד״צים בתכניות שהפעילות מכיוון מפתיעים, אינם אלה מובהקים הבדלים בהתאמה(. ,53%ו־ 72%
 מנהיגות במסגרות פעילות חשבון על לבוא ועשויה הפנאי, בשעות כלל בדרך מתקיימת והמועצות

נוספות.
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 מכלל 15% התכניות: בשלוש המשתתפים הנוער בני בין מסוימת חפיפה העלתה נוספת בדיקה
 גם פעילים שהם דיווחו 4% המד״צים, בקרב התכניות. משלוש בשתיים חלק לוקחים המשתתפים

 14%ו- המד״צים, בתכנית גם פעילים שהם דיווחו מהמש״צים 7% ונוער; תלמידים במועצות כנציגים
 גם פעילים שהם דיווחו המועצות נציגי מבין חמישית ונוער; תלמידים במועצות נציגים גם שהם דיווחו

. . המד״צים. בתכנית

 בדומה וכדומה(, אזרחי משמר אש, מכבי )מד״א, כלשהי במסגרת כיום מתנדבים מהמשתתפים חמישית
 הלימודים( תכנית במסגרת )שלא האחרון בחודש התנדבו אשר בישראל ט׳־י״ב תלמידי מכלל לאחוז
 לעומת מתנדבים המועצות נציגי מבין יותר גבוהים אחוזים (.1993 לסטטיסטיקה, מרכזית )לשכה

 (78%) המתנדבים הנוער בני מרבית בהתאמה(. ,17%ו- 16% ,27%) והמש״צים המד״צים מבין האחוזים
 (.60%) פעם בכל משעתיים יותר זו לפעילות ומקדישים יותר, או בשבוע פעם של בתדירות זאת עושים

 נוספת מנהיגות בתכנית בו-זמנית היום משתתפים הנוכחי בסקר שנחקרו הנוער בני מכלל 7%כ־
. התנדבותית. ובמסגרת

 שכמחציתם נמצא בחוגים. השתתפות היא הנוער בני של הפנוי זמנם את המאפיינת נוספת פעילות
 )הלשכה כלשהו בחוג משתתפים 17-14 גילאי בארץ הנוער בני מכלל 23% ולעומתם בחוגים, משתתפים
 ספורט הם יותר גבוהה בשכיחות שצוינו החוגים (.1994 פנאי, פעילויות סקר לסטטיסטיקה, המרכזית

(.39%) ואומנויות (41%)

 ביותר לעתים ומשתתפים הפעילות סוגי בכל גבוהה מעורבות מגלים שהמשתתפים נמצא לסיכום,
הנבדקת. בתכנית פעילותם על בנוסף אחת בלתי־פורמאלית מפעילות

לתכניות הצטרפות
 המטרות ועל הללו מהתכניות הנוער בני של ציפיותיהם על להצביע עשויים לתכניות. להצטרפות המניעים
 ללמוד וכך התכנית על למשתתפים נודע שבו האופן על גם לברר חשוב פעילותם. בעת בפניהם העומדות

 על להעיד עשויים לתכנית להצטרף בהחלטה המעורבים הגורמים התכנית. ופרסום השיווק אמצעי על
 אחד היא כוולונטרית ההצטרפות תפיסת הספרות, על-פי לתכניות. בהצטרפות הוולונטריות מידת

(.Kahane, 1997) הזה מהסוג תכניות של המאפיינים

 קיום על למשתתפים נודע שבאמצעותו העיקרי, המידע מקור הם התכניות שמפעילי הראו, הממצאים
 להפצת חשוב מקור הם בוגרים, מש״צים כגון בתכניות, המשתתפים אחרים נוער בני גם התכניות.
התכניות.

 בעיקר כתלויה משתתפיהן רוב בעיני נתפסת המועצות ולתכנית המד״צים■ לתכנית ההצטרפות
 לתכניות שהצטרפו דיווחו מהנציגים 70%וכ־ מהמד״צים 60%כ- :והוולונטרית האישית בהחלטתם

 שלהם משותפת החלטה עקב הצטרפו מהנציגים 14%ו- מהמד״צים' ורבע בלבד, האישית החלטתם על-פי
 משקל מייחסים המש״צים זאת, לעומת אחרים. או מורים של הורים, של חברים', של התכנית, צוות ושל
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 גורמים שרק סבורים ומחציתם לתכנית, הצטרפותם על המשפיע כגורם הספר בבית הקבלה לתהליך רב
לתכנית. הצטרפותם על החליטו אחרים

 שכרוך למה הן הקשורים אישיים, מניעים בעיקר הם והמש״צים המד״צים לתכנית להצטרפות המניעים
 מעגל הרחבת כגון זו, השתתפות של אפשריים לתוצרים והן וכדומה( הדרכה )טיולים, התכנית בפעילות
 בהדרכה לעסוק לרצון התייחסו התכניות בשתי משתתפים של גבוהי□ אחוזים זאת, עם יחד החברים.

 בשתי ולתרום. אחרי□ על אחריות לקחת רצון המשקף דבר לתכנית, להגעתם העיקריות הסיבות כאחת
 במושגים להצטרפות השיקולים את מבטאים המשתתפים מבין יחסית נמוכי□ אחוזי□ רק אלו תכניות
 לבית ותרומה מהמש״צים, 4%ו- מהמד״צים 9% ־ לקהילה תרומה :לדוגמה ל״אחר", תרומה של רחבי□

מהמש״צים. 5% ־ ספר

 "לתרום היו מהנציגים גדול חלק על-ידי צוינו אשר המועצות, לתכנית להצטרפות המניעים עיקרי
 למתרחש גבוהה מודעות ורמת אכפתיות משקפים אלה מניעים ולהשפיע". לשנות ו״רצון לקהילה"

 תפיסת לעיל, שצוין כפי לשינויים. ולגרום לאחרים לתרום בכוחם הנציגים של אמונתם את וגם מסביב,
 להצטרפות, האישיים השיקולים במיוחד. גבוהות העצמית וההערכה הנציגים בקרב האישית המסוגלות

 כמניעים המועצות נציגי על-ידי הועלו חדש", במשהו להתנסות ו״רצון חדשים" חברים "להכיר כגון
ה״אחר". למען הפעולה לעומת שוליים,

ממשתתפים בעיני מהכשרה תרומת
 ביצוע לקראת הכשרה עוברי□ הס והמש״צים, המד״צים לתכניות הנוער בני קבלת לאחר כאמור,

 לאור אולם, הנוכחי, המחקר ממוקדי כאחד אמנם הוגדר לא ההכשרה תהליך התכנית. במסגרת התפקיד
 את לבדוק לנכון מצאנו זו, פעילות לקראת ההכשרה תהליך לבין בתכנית הפעילות בין ההדוק הקשר

 בנוסף, המשתתפים. הערכת לפי הלא־מסופקים ההכשרה צורכי ואת התפקיד לביצוע ההכשרה תרומות
 מועצות שנציגי מאחר הנוער. בני של בחייהם אחרים בתחומים ההכשרה תרומות את גם בדקנו

ונושאיה. בהכשרה הצורך רק נבדק זה, מסוג הכשרה עוברים אינם התלמידים

 בפעילותם כיום להם עוזרת לתפקיד שהכשרתם סבורים (94%) המש״צים ורוב (91%) המד״צים רוב
התכניות. במסגרת

 היא ההכשרה על-ידי שנתרמו הסבורים המד״צים בקרב ההכשרה של ביותר המשמעותית התרומה
 יכולת כגון נוספים, הדרכה כישורי בהקניית ־ יותר מועטה ובמידה (,72%) הדרכה שיטות בהקניית
 בעיות עם התמודדות של בתחום שנתרמו ציינו המד״צים מבין שליש רק (.42%) אחריות ונטילת החלטה

 סבורים מהם כרבע הקבוצתי. הגיבוש ובתחום יותר "קשי□" ילדים עם קשר יצירת של בתחום משמעת,
 זו שהכשרה כשליש ציינו מביניהם, תפקידם. את יותר טוב לבצע כדי נוספת להכשרה זקוקים שהיו

 צורכי וכדומה. סמכות הפעלת עם משמעת, בעיות עם להתמודדות כלים להם להקנות הייתה צריכה
תפקידם. ביצוע בעת המד״צים בפני העומדים הקשיים עם אחד בקנה עולים אלה הכשרה
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 העצמית להתפתחות כישורים למד״צים מעניקה ההכשרה :מהממצאים עולה נוספת משמעותית תשומה
 מחוץ גם להם מסייעות אלה תשומות המד״צים דיווח על-פי (.32%) תקשורת ומיומנויות (63%)

לתפקידם.

 הדרכה שיטות של בתחום היא ביותר הגבוהה בשכיחות שצוינה ההכשרה תרומת המש״צים בקרב גם
 אסרטיביות, כגון נוספים, הדרכה כישורי ברכישת (32%) יותר מועטה במידה נתרמו הם (.85%)

 את לבצע כדי נוספת להכשרה שנזקקו סבורים מהמש״צים כרבע בשטח. התמצאות לצורך ידע וברכישת
 כאשר גם הועלו אלה צרכים (.52%) בשטח והתמצאות (49%) הדרכה שיטות לגבי בעיקר תפקידם,

 כישורים למש״צים העניקה ההכשרה תפקידם. ביצוע בעת בפניהם העומדים קשיים על המש״צים נשאלו
 להם המאפשרת (,28%) הדרכה תעודת וכן (,31%) הפנאי לשעות (,41%) העצמית להתפתחות התורמים

קייטנות. כמו נוספות, במסגרות לעבוד

 בשכיחות שצוינו התחומים תפקידם. ביצוע לשם הכשרה שנחוצה סבורים המועצות נציגי מבין 70%כ-
 ארגון כושר כגון המועצה, במסגרת עבודה מיומנויות הם הכשרה הדורשים כתחומים ביותר הגבוהה

 תקשורת ומיומנויות (30%) המועצות עקרונות/מטרות (,27%) מנהיגות לכושר הקשורים נושאים (,56%)
 חוסר :לתפקידם ביחס הנציגים בעיני חן מוצאים שלא הדברים עם אחד בקנה עולים אלה צרכים (.21%)

ברורות. מטרות והיעדר דיבור תרבות חוסר סדר, חוסר רעש, ארגון,

תפקיד תפיסת
 ואת התכנית מטרות את תפיסתם על להצביע עשויה בתכניות המשתתפים הנוער בני של תפקידם תפיסת
 תפיסת בין הבדלים ומספר דומות נקודות מספר לזהות ניתן אלו. מטרות השגת לשם מהם הנדרש
 )ביטחון אישיים ממאפיינים הן מורכבים התפקידים שלושת המועצה. ונציג המש״צ המד״צ, תפקיד
 רכיבים שני המד״צים, אצל העבודה. ולמושא לעבודה המשתתף מגישת והן אכפתיות( סובלנות, עצמי,
 את שווה בצורה מדגישים זה בנושא שקיבלנו השונים הדיווחים כלומר, שווה, במידה מופיעים אלה

 )התמדה, לחניכי□ גישתו את ובמיוחד לעבודה גישתו ואת "מוצלח" מדריך של האישיים המאפיינים
לחניכים(. דוגמה משמש בחניכיו, ומתחשב משתף דייקנות,

 רב חומר )הכנת לעבודה בגישתו ובראשונה בראש מתרכזת "המוצלח" המש״צ תפיסת זאת, לעומת
 שבה בדרך פחות בלטו ואחריות, יוזמה כגון אישיים, מאפיינים ועוד(. שצבר הידע את מביא ואיכותי,

תפקידם. את המש״צים תיארו

 של עשייתו האישית. דעתו את בהכרח ולא אחרים כמייצג הנוער בני על-ידי נתפס "מוצלח" מועצה נציג
 באפשרות וכן שלו, הייצוגית ביכולת שלו, בכריזמה אחריות, בנטילת ביוזמה, מתבטאת מוצלח נציג

לאחרים. לתרום

בתכניות הפעילות
 את להשיג התכניות אמורות שבאמצעותן המרכזיים, הערוצים אחד היא התכניות במסגרת הפעילות

מהתכניות. המשתתפים ציפיות מימוש את ולאפשר מטרותיהן
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 בשלוש הנשירה שיעור מהתכניות. והנשירה ההשתתפות היקף הוא אלה דברים לבדיקת המדדים אחד
 או המד״צים מבין 80%-85%ש- הראו בתכניות השתתפות על הממצאים יחסית. נמוך התכניות

 הסיבות אחת בתכניות. פעילים למועצות שנבחרו הנציגים ומבין בקיץ, ההכשרה את שעברו המש״צים,
 שהפרופיל נמצא זמן. חוסר היא התכניות בכל הועלתה אשר לאי-השתתפות, או לנשירה העיקריות

 מהתכניות שנשרו הנוער בני של לפרופיל מאוד דומה בתכניות הפעילים הנוער בני של והמשפחתי האישי
 כלל פעילים היו לא אך נבחרו או הקיץ הכשרת את עברו אשר אלה של לפרופיל או השנה במהלך

 מוטיבציה בעלי פעילים מש״צים של יותר גבוהים אחוזים :הבדלים מספר לציין ניתן זאת, עם בתכניות.
 המועצות נציגי מבין יותר גבוהים אחוזים בתכנית. פעילים אינם שכבר הנוער מבני לצבא לגיוס גבוהה

 בני לעומת לקהילה", "לתרום כדי והצטרפו לזולת עזרה של לערכים חשיבות יותר מייחסים הפעילים
 המייחסים יותר גבוהים אחוזים נמצאו הפעילים המד״צים בקרב המועצות. מתכנית שפרשו הנוער

 שפרשו הנוער בני מאשר מעניין, מקצוע רכישת ושל לזולת סיוע של ציבורית, פעילות של לערכים חשיבות
 כי או לטיולים לצאת כדי לתכנית הצטרפו פעילים מד״צים של יותר נמוכים אחוזים במקביל, מהתכנית.

 כי כן, אם נראה, המד״צים. מתכנית שנשרו הנוער לבני בהשוואה בעתיד, להם יעזור שזה חשבו
בתכניות. להתמדה הקשור מאפיין הנה לחברה לתרומה המוטיבציה

 לתרומה המכוונות רבות פעילויות ההדרכה, מלבד כולל, והוא מאוד, מגוון המד״צים של הפעילות דפוס
 לקשישים, מסיבות וארגון חולים בבתי ילדים ביקור כגון עיר(, )שכונה, הנוער בני של הקרובה לסביבה

 כאל להדרכה מתייחסים הם כי עולה מהממצאים זאת, עם יחד לקהילה. ושייכות מעורבות ומבטאות
 המד״צים. של יחסית גבוה אחוז בעיני חן שמוצאים הדברים אחד ושזוהי הפעילות של מרכזי אתגר

 הפעילות עיקר המרכז, במחוז כגון מהמחוזות, בחלק השונים: במחוזות שונים פעילות דפוסי מצאנו
 והפעילות להדרכה(, הקשורה אחת בפעילות לפחות עסקו המד״צים )כל ההדרכה סביב מתרכז

 לעומת אחת קהילתית בפעילות לפחות עסקו 75%) האחרים למחוזות יחסית שולית היא הקהילתית
 מקבלת הקהילתית הפעילות אחרים במחוזות המחוזות(. בשאר 96% לבין 82% בין הנעים אחוזים
 ובמחוז דרום במחוז )כגון מהמחוזות בחלק (.96%) הערבי המגזר היא לכך בולטת ודוגמה רב, משקל
דומה. בהיקף אלה פעילות סוגי שני קיימים צפון(

 וועדותיה המועצה סביב נסבה הפעילות רוב מגוונת. פעילות הן גם מבצעות והנוער התלמידים מועצות
 המנחה הקו עליהם. ובקרה המועצה פעילויות של והפצה הפצתם תקנונים, של וביצירה בכתיבה וקשורה

 כחשובה נתפסת היא הקהילה, למען פעילות שקיימת למרות וייצוגם. נוער בני למען פעילויות קיום הוא
 לפעילות באשר המחוזות בין מובהקים הבדלים נמצאו זאת, עם יחד נוער. בני למען מהפעילות פחות

 בפעילות עוסקים נציגים של יותר גבוהים אחוזים וצפון, תל-אביב כמו שבמחוזות המראים הקהילתית,
 הערבי ובמגזר (21%) בדרום ובמיוחד האחרים, במחוזות הנציגים מאחוזי בהתאמה(, ,55%ו- 53%) כזו

(17%.)

 מגוונים לכך ובהתאם התכנית, של הספציפיות למטרות יותר צמודים המש״צים של הפעילות תחומי
 אחוזים תל־אביב( ומחוז מרכז מחוז )כגון מסוימים במחוזות האחרות. בתכניות התחומים מן פחות

 במחוזות מאשר בהתאמה( ,37%ו- 44%) הספר בבית טקסים בארגון עוסקים מש״צים של יותר גבוהים
 הגדרה על להצביע עשוי זה הבדל אלה(. ממחוזות אחד בכל 13%) דתי( ומרכז דתי צפון )כגון אחרים
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 לפעילות ישירות קשורה שאינה ספרית בית בפעילות למעורבותם בהתייחס המש״צים תפקיד של שונה
השל״ח. תכנית

:לפעילות באשר התכניות לשלוש משותפות נקודות שלוש על להצביע ניתן במקביל,
 ובהערכתן בחשיבותן שוות-ערך תוכנית בכל השונות שהפעילויות עלה המיקוד בקבוצות מדיווחים ♦

 להישגים, ולהגיע רבים פעולה בתחומי "לתמרן המאפשר דבר והמשתתפים, המפעילים בעיני
(.1974 )כהנא, המשתתפים״ של לכישוריהם בהתאם ולהערכה להצטיינות

 בעתיד, תוצאות להשגת גם המכוונות פעילויות לצד מיידי תגמול המספקות פעילויות של שילוב קיים ♦
 מיידי תגמול (.1974 כהנא, אצל ויצרנות )אקספרסיביות הסיפוקים דחיית יכולת את מגבירות ובכך

 בטיול פעילה בהשתתפות המש״צים אצל השווים, בקבוצת בהשתתפות המד״צים אצל ביטוי לידי בא
 לדוגמה ביטוי לידי באות לעתיד המכוונות פעולות בהרצאה. בהשתתפות - המועצות נציגי ואצל

 שילוב המועצות. אצל חילונים־דתיים ובמפגשי המש״צים אצל טיול בתכנון המד״צים, אצל בהדרכה
 יכולת של פיתוח בצד מיידי( )תגמול ההשתתפות עצם מתוך שבא המשיכה, כוח "הגברת את מעודד זה

(.1974 )כהנא, הארוך״ לטווח ותכנון סיפוק דחיית
 היא הפעילות של מטרת־על המד״צים, דיווח על-פי לדוגמה, כך ערכית. סמלית משמעות יש לפעילות ♦

 ערכי של ההפנמה חשיבות את הצוות חברי ציינו כן, כמו שלהם. המגורים עיר של הסטיגמה" "שינוי
 גם הערכה הביע והצוות הארץ, לאהבת סמלית משמעות מקנים המש״צים והתנדבות. נתינה

 בתהליכים ההתנסות חשיבות את הדגיש המועצות צוות לתכנית. הנוער בני של הגוברת למחויבות
בעתיד. ציבורית ולמנהיגות טובה לאזרחות כדרך דמוקרטיים

 הקדישו שבממוצע הראו הממצאים היקפה. על מצביע לפעילות המוקדש השבועיות השעות מספר
 המש״ציס, בקרב הנמוך הממוצע שעות. 7.24 - והנציגים שעות 2.56 - המש״צים שעות, 5.5 המד״צים
 הפעילות של הנמוך ההיקף על תלונתם עם אחד בקנה עולה התכניות, בשאר השעות לממוצעי בהשוואה

שלהם. לציפיות ביחס

 את הנוער בני תפיסת את לבחון נועדה החלטות קבלת של בתהליכים המשתתפים מעורבות של בדיקה
 חוסר או הסימטרייה לתפיסת כמדד אלה, בתהליכים להם המוצעות המעורבות ומידת החופש דרגות

 פעילות דפוס של המאפיינים כאחד הוגדרה סימטרייה המלווים. לבין בינם הקיימת הסימטרייה
 (.1974 כהנא, ;Kahane, 1997) השני לצד רצונו את לכפות אפשרות אין צד לשוס שעל-פיו בלתי-פורמלית,

 תוכן על החלטות קבלת בתהליך מעורבות של רבה מידה לעצמם לייחס נוטים המועצות ונציגי המד״צים
 מהמד״צים 40%וכ- התוכן את קובעים הם שרק ציינו מהנציגים 70%וכ- מהמד״צים 39% הפעילות:

 גדול חלק כי מצאנו המש״צים אצל לכך, בניגוד המלווים. עם בשיתוף קובעים שהם ציינו מהנציגים ורבע
(.67%) הפעילות ומקום (40%) התוכן לקביעת הבלעדית האחריות את השל״ח לרכז מייחסים
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מהתכנית רצון שביעות
 ,94% - מד״צי□ מהתכנית: רצון שביעות הביעו התכניות בשלוש המשתתפים של גבוהי□ אחוזים

 והאחוזים בתכניות, בעיניהם חן שמוצאים הדברים על נשאלו הנוער בני .73% - נציגי□ ,82% - מש״צי□
 לא אחוזי□ בנוסף, התכניות. של העיקריות לפעילויות התייחסו התכניות בשלוש ביותר הגבוהים
 כגון אישיות, ותרומות חדשים, חברתיים קשרים כגון ההשתתפות, של לתוצרי□ גם התייחסו מבוטלים

עצמי. ודימוי עצמי ביטחון

 מתוכן וההיבטים התכניות במסגרת הנוער בני משתתפים שבהן העיקריות שהפעילויות עלה מהממצאים
 מעיד זה דבר לתכניות. להצטרפות העיקריים המניעים ע□ אחד בקנה עולים בעיניה□ חן מוצאים אשר

 המש״צים ושל המד״צי□ של העיקריים המניעים לדוגמה, מהתכניות. המשתתפים ציפיות מימוש על
 ה□ שאכן הראו הפעילות על והממצאים התכנית, בפעילות להשתתפות קשורים היו לתכניות להצטרפות

 ואכן דברים, ולשנות להשפיע לקהילה, לתרום רצונם דרך לתפקידם מגיעים המועצות נציגי זאת. עושים
אלו. למטרות פונה שפעילותם ראינו

 מתלוננים המש״צים מבין רבע לדוגמה, רצון. שביעות לחוסר עדויות גם בפנינו הובאו הרצון שביעות לצד
 שיעורי□ מעבירי□ אינם פעילויות, במספיק משובצי□ אינם דהיינו, תפקידם, את ממצים שאינם על

 וחוסר בישיבות ברור וסדר ארגון מהיעדר מרוצים אינם המועצות נציגי סמכות. מספיק מקבלים ואינם
 להשפיע המוגבלת היכולת את הנציגים ציינו כן, כמו (.36%) עצמם לבין הנציגים בין הפעולה שיתוף

 תהליכי□ כגון ההשפעה יכולת את המכשילים וגורמי□ (14%) עשייה חוסר (,10%) הפעילות באמצעות
 החניכים עם התמודדות בעיות סביב מתרכזת המד״צים של הרצון שביעות חוסר (.9%) ביורוקרטיים

 על-ידי צוינה כאמור, זו, נקודה (.8%) חניכים של דלילה ונוכחות (14%) משמעת בעיות כמו שלהם,
הכשרה. הדורשים העיקריים הנושאים בין המד״צים

המלווים לגין המשתתפים בין היחסים מערכת
 הנוער בני בין הקיימת היחסים מערכת את לתאר ניתן המיקוד, קבוצות וממצאי הסקר ממצאי לאור

 המבוססים אישיים, יחסים אחת ובעונה בעת בה שמתקיימים דואלית, כמערכת המלווים למבוגרים
וסמכות. ניסיון ידע, :כגון במשאבים, הבדלים על המבוססים היררכיים, ויחסים רגשות, על בעיקר

 מה□ 73% :המד״צים בקרב האישיים היחסים במיוחד בלטו הסקר בממצאי והן המיקוד בקבוצות הן
 אישיים יחסי□ קרובות(. לעתים או )תמיד אישיות בבעיות המלווה אל לפנות יכולים שהם בסקר ציינו

 ייתכן והנציגים. המש״צים כמחצית על-ידי צוינו הם :האחרות בתכניות גם פחותה, במידה אם קיימים,
 שבו הספר, בית במסגרת מתקיימות המועצות ותכנית השל״ח שתכנית מהעובדה נובע זה ממצא כי

היררכי. בסיס על בעיקר□ הם לצוות התלמידים בין היחסים

 יותר גבוהים אחוזי□ אך התכניות, בכל קיימת הפעילות סביב מהמלווים מקבלים הנוער שבני התמיכה
 לדוגמה, המועצות. נציגי מבין האחוזים מאשר הזאת התמיכה את מרגישים והמש״צים המד״צים מבין
 נתקלים הם כאשר קרובות, לעתים או תמיד להם עוזר שהרכז דיווחו ומהמש״צי□ מהמד״צים 90% מעל

שלהם. המלווה לגבי הנציגים מן 85% כך דיווחו לעומתם התכנית. במסגרת בבעיה
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 על ישתלט שלא ולכך הנציגים, לרעיונות המנחה פתיחות של החשיבות הודגשה המועצות חברי בקרב
 ושל פתיחות חוסר של חוויה של תוצאה זוהי לכך, מפורשת עדות קיבלנו שלא שלמרות ייתכן, המועצה.

 שתפקידו מנחה במלווה רואים המועצות חברי זאת, עם המנחה/המלווה. מצד המועצה על להשתלט רצון
אותם. לכוון

 קבלת בעת למלווים הנוער בני בין הסימטריה למידת השונות בתכניות שונות תפיסות נמצאו בנוסף,
 מבין יותר גבוהים שאחוזים הראו הממצאים לפעילות. הקשורים שונים לתחומים ביחס ההחלטות
 נוטים המש״צים לעומתם, החלטות. קבלת בתהליכי כשותפים עצמם את רואים והנציגים המד״צים

 חיזוק מקבלים אלה ממצאים הזה. מהסוג בהחלטות הדומיננטי התפקיד את. לשל״ח למורה לייחס
 ]של שלו ברמה "בדיוק הם אחד. שמצד כך על למשל המש״צים, עם המיקוד. בקבוצות שקיבלנו מעדויות

. תלמידים״. רק ואנחנו המורה ״הוא זאת עם יחד אך השל״ח[", רכז

הסביבה התייחסות
 מחייבת היא כן, על בהן. המשתתפים מצד ומשאבים זמן השקעת דורשת מנהיגות בתכניות השתתפות

 בנוסף, הספר(. ובית ההורים )החברים, הנוער בני של הקרובה הסביבה מצד רחבה ולגיטימציה. תמיכה
 עם ותיאום עידוד דורשת לאו, אם ובין הספר בית במסגרת מתקיימת אם בין בלתי-פורמלית, 'פעילות

הלימודי. התפקוד לבין התכנית במסגרת הפעילות בין התנגשויות למנוע כדי בעיקר הספר, בית

החברים התייחסות
 על-פי חבריהם. של חיובית התייחסות על דיווחו המועצות, ונציגי המד״צים המש״צים, כמחצית

 ופרגון כבוד של יחס מקבלים שהם המועצות נציגי מבין יותר גבוהים אחוזים דיווחו הממצאים,
 המד״צים )כמחצית הנוער בני לשאר בהשוואה (,17%) בהם נעזרו ושהחברים (59%) מהחברים

 מפתיעים אינם אלה ממצאים בהם(. נעזרים שהחברים דיווח אחד לא ואף הערכה על דיווחו והמש״צים
כלפיהם. והאמון ההערכה בשל היתר בין חבריהם, על-ידי למועצה נבחרו שהנציגים העובדה לאור

 לפי נובעות, אלה תגובות וקנאה. זלזול כמו שליליות, תגובות מקבלים הנוער בני וההערכה, העידוד לצד
 בדיווח יותר בולטות אלו שליליות תגובות הפעילות. משמעות את מבינים אינם שחבריהם מכך דעתם,

 ומהנציגים (5%) מהמד״צים בודדים אחוזים לעומת מהם, 170/0 דיווחו ״קנאה״ על לדוגמה, המש״צים,
(1%.)

ההורים התייחסות
 ההורים תמיכת זאת, עם ותמיכה. הערכה עידוד, על-ידי התכניות בשלוש מאופיינת ההורים התייחסות

 והבדלים (,63%) המש״צים מאשר (71%) והנציגים (720/0) המד״צים בקרב יותר גבוהים באחוזים דווחה
 הרב הזמן בעקבות בלימודים אפשרית מפגיעה הוריהם חשש על דיווחו מהנערים חלק מובהקים. אלה
 במסגרת עובדים שהם משום הנציגים, בקרב יותר קצת נפוצה זו תופעה לפעילות. מקדישים שהם

והמד״צים. המש״צים מאשר בממוצע שעות יותר המועצה
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 בהשוואה (,0/19°) ההורים מצד מיוחדת התייחסות חוסר על דיווחו המש״צים מבין יותר גבוה אחוז
 לנבוע עשוי זה ממצא (.10%) המועצות נציגי ובקרב (6%) המד״צים בקרב כך שדיווחו לאחוזים

הספר. בבית אחרת פעילות כל כאל השל״ח לתכנית ההורים מהתייחסות

הספר בית צוות התייחסות
 באשר המועצות נציגי ושל המש״צים של המד״צים, של בדיווחם מסוימת אחידות שנמצאה בעוד

 שונה והתייחסות הספר בבית השונים התפקידים בעלי של שונה התייחסות נמצאה ההורים, להתייחסות
 תמיכה מקבלים המועצות נציגי מבין יחסית גבוהים אחוזים כי הראו הממצאים לתכנית. מתכנית
 יותר גבוה שאחוז בעוד כי נמצא זאת, לעומת (.56%) ומהמנהל (40%) מהמורים (,56%) מהמחנך ועידוד

 (,42% - לקראתי״ ו״בא 23% - אותי״ )״מעריך המחנכים מצד ועזרה תמיכה על דיווחו המש״צים מבין
 למנהל ביחס יותר עוד ונמוך בהתאמה(, ,25%ו־ 8%) המקצועיים למורים ביחס זאת ציינו נמוך אחוז

 שונים מפתח אנשי עם ובראיונות הצוות ועם המש״צים עם המיקוד בקבוצות בהתאמה(. ,12%ו- 21%)
 על-פי אולם המנהלים. ושל המורים של החיובית ההתייחסות חשיבות הודגשה לתכנית, הקשורים
 בית במסגרת מתקיימת השל״ח שתכנית היות קרובות. לעתים נעדרת זו תמיכה שקיבלנו, העדויות

 המש״צים בקרב הן רב לתסכול גורם היעדרה וכי חיונית, והמנהל המורים צוות תמיכת כי נראה הספר,
אותם. המנחה הצוות בקרב והן

 גבוהים אחוזים אולם (,18%) המחנכים מצד תמיכה על דיווחו המד״צים מבין יחסית גבוה אחוז
 בהתאמה(, ,57%ו- 46%) בתכנית פעילים שהם כלל יודעים אינם והמנהל שהמורים ציינו מהמד״צים

 המד״צים עם המיקוד בקבוצות כן, כמו באדישות. כללי באופן מאופיינת תגובתם - יודעים הם וכאשר
 לכיתות להיכנס להם מאפשר תמיד לא איתם, פעולה משתף אינו הספר בית שמנהל לכך עדויות קיבלנו

הספר. ולבית למד״צים משותפת פעילות של לארגון פתוח ואינו הפעילות את לפרסם כדי

למשתתפים התכניות תרומות
 הטלפוני. בסקר שאלה באמצעות סוגיהן, ואת למשתתפיהן התכנית תרומות היקף את בדק המחקר
 :שונים בתחומים בתכנית השתתפותם בעקבות השתנו מידה באיזו לציין הנוער בני נתבקשו זו בשאלה
 ומהמדינה. מהיישוב ואכפתיות חברים מיומנויות, כללי, ידע לימודים, עצמית, הערכה עצמי, ביטחון

 בהן המשתתפים הנוער לבני התנדבותיות תכניות של תרומותיהן לגבי מהספרות נלקחו אלה תחומים
 בקבוצות גם נבדקה זו סוגיה (.Wynn et. al, 1994 ;1988 אדם־צור, ;Quinn, 1995 לדוגמה: )ראה

המקרים. ובחקר המיקוד

 בכל התכניות שלוש של תרומתן על הצביעו ומהסקר מהראיונות המיקוד, מקבוצות הממצאים
 ברוב מאוד רבה או רבה במידה שינוי על דיווחו המשתתפים מכלל 90%־60% ועוד, זאת הללו. התחומים
 הביטחון הגברת צוינה הכול, בסך 15תחומים. במספר התכניות בין הבדלים נמצאו זאת, עם התחומים.

 אחוזים מהם. 59% על-ידי צוינה העצמית בהערכה ועלייה התכניות ממשתתפי 69% על־ידי העצמי

רבה. במידה או מאוד רבה במידה אלו בתחומים שהשתנו שציינו נוער לבני מתייחסים הממצאים
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 ,53%ו־ 62%) המש״צים אחוזי מאשר בהתאמה( ,65%ו- 77%) זאת ציינו מד״צים של יותר גבוהים
 הוא (87%) גבוהים בשיעורים שצוין נוסף תרומה תחום בהתאמה(. ,60%ו־ 66%) והנציגים בהתאמה(

 תכנית(, בכל 90%)כ- והמש״צים המד״צים בקרב במיוחד וניהול, תכנון כגון חדשות, מיומנויות לימוד
 הוזכרה הכללי הידע הגברת כי הסקר מממצאי עולה עוד (.76%) מועצות נציגי בקרב יותר נמוך ואחוז

 בין זה הבדל הנוער. בני משאר רבעים וכשלושה מהמש״צים 86% :מהמשתתפים 78% על-ידי כתרומה
המיקוד. בקבוצות השונים בדיווחים גם ביטוי לידי בא התכניות

 60%ו־ מהמדינה, להם אכפת יותר בתכנית השתתפותם בעקבות כי ציינו מהמשתתפים שלישים כשני
 אשר ביותר הגבוהים האחוזים נמצאו המועצות נציגי בקרב שלהם. מהיישוב להם אכפת שיותר ציינו
 באשר (.72%) מהמדינה והן (76%) מיישובם הן יותר להם אכפת בתכנית, השתתפותם שבעקבות ציינו

 המש״צים אחוז מאשר (67%) כך המרגישים מהמד״צים יותר גבוה אחוז נמצא מהיישוב, לאכפתיות
 מאשר (66%) כך המרגישים מש״צים של יותר גבוה אחוז נמצא מהמדינה לאכפתיות ובאשר (,39%)

 המושם ומהדגש תכנית בכל הפעילות בטיב מהבדלים לנבוע עשויים אלה הבדלים (.58%) המד״צים אחוז
לאומית. או מקומית ורלוונטיות חשיבות בעלי תכנים על

 השתייכות מסגרת הנוער לבני משמשות התכניות כי הראו המקרים וחקר המיקוד קבוצות ממצאי
 עלה המד״צים עם מהדיונים ומהנה. מגוונת נורמטיבית בפעילות להשתתפות הזדמנויות להם ומעניקות

 ואפילו מניעתי ערך להן שיש הפנאי, לפעילות חדשות נורמות ולהחדרת לשינוי תורמת התכנית כי גם
מהרחוב"(. אותי ו״הוציאו מסגרת" לי )"מקנה טיפולי

 תרומת כי מלמדת האישית ברמה למשתתפים התרומות לבין לתכניות להצטרפות מניעים בין השוואה
 דיווחו (5%-12%) נוער בני של נמוכים אחוזים לדוגמה, ההצטרפות. בעת ציפיותיהם על עולה התכניות

 בעקבות חדשים חברים להם יש האם נשאלו הם וכאשר חדשים, חברים להכיר כדי לתכניות הצטרפות
מאוד". רבה "במידה או רבה" "במידה ענו 60%כ־ בתכניות, השתתפותם

הספר ולבית לקהילה התכניות תרומות
 וכן המלווים, והצוותים הנוער בני עם המיקוד קבוצות באמצעות נבדקה הספר ולבית לקהילה התרומה

 התכניות במסגרת שהפעילות לכך רבות עדויות קיבלנו והמש״צים. המד״צים בתכניות המקרים בחקר
 אחרים נוער לבני או לילדים וכן וקהילה( מתנ״ס הספר, )בית מתרחשת היא שבהן למערכות תורמת

 שבאופן לילדים פנאי פעילויות מציעים המד״צים לדוגמה, ותלמידים(. )חניכים בפעילות המשתתפים
 לבין המורים בין כמתווכים משמשים המש״צים כזאת. פעילות של אחרים לסוגים מגיעים אינם כללי

 מהמורים, גדול חלק מאשר ומיומנויות ידע יותר להם יש שבהם בתחומים למורים ועוזרים התלמידים,
 דוגמת חברתית, חשיבות בעלי בנושאים לקהילה עזרה פעילות מארגנים המועצות נציגי טיולים. כגון

הנעדרים. החיילים נושא סביב הפעילות

 מניעים לבין בפועל התכניות תרומות בין התאמה קיימת האם השאלה עולה לקהילה התרומה לגבי גם
 את תפיסתם אופן ועל מהתכנית הנוער בני ציפיות על להצביע עשויים אלה מניעים לתכניות. להצטרפות

 לקהילה, "לתרום המניע בין התאמה נמצאה המועצות נציגי בקרב האפשריות. תרומותיהן ואת התכניות
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 ביחס המחקר ממצאי אולם, בפועל. תרומתם את המלווה והצוות הנציגים הערכת לבין ולהשפיע" לשנות
 המידה מן הספר ולבית לקהילה יותר משמעותית תרומה על מצביעים והמש״צים המד״צים לתכניות
 והמש״צים, המד״ציס בקרב הללו. לתכניות להצטרפות כמניע הועלתה הזה מהסוג תרומה שבה הנמוכה

 חלק היה שלא התכניות, של לוואי" כ״תוצר מסתמנת השונים באופנים הספר ולבית לקהילה התרומה
לתכניות. הצטרפותם בעת הנוער בני מציפיות

עיקריים וקשיים הצלחה גורמי ארגוניים: היבטים
 וצוות הנוער בני עם המיקוד בקבוצות נבדק הארגונית, ברמה לשינוי וההצעות הקשיים ההצלחות, נושא

 גורמים והמש״ציס. המד״צים תכניות של המקרים בחקר שונים מפתח אנשי עם ובראיונות המלווים
 הקשיים בדיקת לטפח. להמשיך יהיה שרצוי החזקות הנקודות על להצביע עשויים התכניות להצלחת

התכניות. במסגרת הדעת את עליהם לתת שיש מסופקים, לא וצרכים שיפור טעונות נקודות לאתר נועדה

 ארגוני מבנה התכנית; את המובילה דומיננטית דמות להצלחה: גורמים מספר זוהו המד״צים בתכנית
 שעוזרים מיוחד, לבוש כמו שונים, סמלים ברורים(; קידום מסלולי היררכיה, תפקידים, )חלוקת ברור

 נוער בני פורום באמצעות ההחלטות בקבלת הנוער בני של מלאה שותפות זהות; הבניית של בתהליך
 ושירותים תכניות עם הדוקים קשרים ;החלטות קבלת של בתהליכים חלק לקחת שתפקידו )״קבינט״(

 ובני הצוות והכשרת בהשתלמויות השקעה משאבים; ואיגום תיאום פעולה, שיתוף בקהילה: אחרים
הנוער.

 הכריזמטית הדמות החלטות, קבלת של בתהליכים הנוער בני שיתוף המש״צים בתכנית הועלו בדומה,
 התכנית. להצלחת כגורמים המש״צ תפקיד של ומורחבת ברורה והגדרה קדימה התכנית את המובילה

 בהם ספר בתי הן אחרים, ספר בתי עם קשרים הוא המש״צים לתכנית ביחס שהועלה נוסף הצלחה גורם
 סיוע לשם - של״ח תכנית בהם שאין כאלה והן משותפת פעילות של ביצוע לשם - התכנית מתקיימת

 לתכנית רחבה תמיכה של חשיבותה גם צוינה כן, כמו שדה. וימי טיולים כגון פעילויות של וביצוע בארגון
הספר. בית מנהל מצד

 ודילמות צרכים קשיים, של לשורה המד״צים בתכנית הצוות אנשי התייחסו ההצלחה, גורמי לצד
 מידת לגבי דילמה בתכנית; המעורבים הגורמים בין ברורה לא סמכות חלוקת מערכתית: מבט מנקודת

 כדי התכנית של האטרקטיביות הגברת ;להצטרף המעוניין לכל לאפשר האם - התכנית של הסלקטיביות
 שאינה למסגרת זהות להקניית דרכים בה; הפעילה השתתפותם את ולעודד נוער בני למשוך

 להכשרת בהמשך וליווי, הכשרה תכנית בהבניית צורך הנוער; תנועות דוגמת אידיאולוגית-פוליטית,
 תפקיד בין איזון על שמירה ;בלבד המקומית ברמה או הארצית ברמה ־ התכנית של התכנון רמת ;הקיץ

תקציביות. בעיות ;שלו החברי התפקיד לבין הרכז של סמכותי

 המש״צים ובקרב התכנית, בפעילות המש״צים בהשמת קושי על דיווחו המש״צים בתכנית הצוות אנשי
 הספר. בית צוות מצד הפעולה שיתוף חוסר היה שצוין נוסף קושי ביותר. השכיחה במידה זה קושי עלה
 הטעון דבר התכנית, לחשיבות המודעות חוסר של יוצא כפועל זה לקושי התייחס התכנית צוות

המערכת. של התייחסות
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 הצוות אנשי גם יותר■ מובנות ובהכשרות בהשתלמויות הצורך את העלו והנוער התלמידים מועצות נציגי
 ברורה הגדרה עם ובד בד המועצות, מלווי של והן הנציגים של הן צמוד, ובליווי בהנחיה צורך על דיברו

 צוות בקרב והידע המודעות בהגברת הצורך עלה האחרות, התכניות לשתי בדומה המלווה. תפקיד של
המועצות. לתכנית לגבי הספר בית

לדיון וסוגיות המחקר השלכות 13.2
 המשך לצורך הדעת את עליהן לתת שחשוב סוגיות מספר עולות המחקר של הממצאים מכלול לאור

המנהיגות. תכניות פיתוח

הפעילות
 ופעילות הדרכה - עיקריים פעילות צירי שני על מלמדים המד״צים פעילות על שהתקבלו הממצאים ♦

 לעודד מקום יש האם השאלה נשאלת זאת, לאור שונים. במחוזות שונה שניהם בין והאיזון קהילתית,
כזאת, לפעילות גם המשתתפים את להכשיר לכך ובהתאם המד״צים בתכנית הקהילתית הפעילות את

בלבד. להדרכה קשורות אשר והכשרה פעילויות בפיתוח בעיקר המאמצים את להשקיע שכדאי או ■

 בהשמת בעייתיות על מצביעה המש״צים ולהשמת לפעילות ביחס מהממצאים העולה הכללית התמונה ♦
 ותסכול "פספוס" של תחושה רצון, לאי־שביעות הגורם דבר הקיימת, הפעילות במתכונת המש״צים

 הכנה סביב מתמקדת השל״ח בתכנית הפעילות שראינו, כפי השל״ח. ורכזי המש״צים בקרב רב
 אמנם, המש״צים. בהשמת קושי נוצר מוגבלות, אלה שפעילויות ומאחר וטיולים, שדה לימי ויציאה

 שיעורים הכנת כגון הספר, בית במסגרת נוספת פעילות. כולל המש״צ שתפקיד מכך להתעלם איו
 מזו, יתרה השונים. במחוזות שונה בהיקף מתבצעת כזאת פעילות טקסים. וארגון והעברתם

 הנוער ושבני התכנית, להצלחת בסיס מהווה כאלה לפעילויות התפקיד שהרחבת הראו הממצאים
 לאפיקים הפעילות של הרחבתה את לעודד מקום יש זאת, לאור מכך.־ רצון שבעי בהן העוסקים

התפקיד. למיצוי הזדמנויות יותר יאפשרו אשר לעיל, שמוזכרים האפיקים דוגמת אחרים,

 הנוער בני של בייצוג פעילותם עיקר התמקדות על מלמדים המועצות נציגי פעילות על המחקר ממצאי ♦
 הנציגים הנוער. לבני הקשורים בעניינים לדיון שונות במפגשים.ופגישות ובהשתתפות שונות בוועדות
 שהם הנוער בני למען לפעילות יחסית מועטה במידה אך הקהילתית, בפעילות גם אמנם עוסקים

 הבאות לקהילה לתרום הנציגים של ציפיותיהם ולאור זה, רקע על למחוז. ממחוז שונה והיא מייצגים;
 הפעילות את להרחיב מקום יש האם השאלה עולה לתכנית, להצטרפות במניעים ביטוי לידי

 המניעים שאחד לזכור,׳ יש בלבד. שולי מקום תופסת היא שבהם במחוזות, ובפרט הקהילתית
 את למצוא אפוא וחשוב לקהילה, לתרום הרצון הוא הנציגים בקרב לתכנית להצטרפות העיקריים
זו. ציפייה לממש המתאימים הערוצים
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התפקיד הגדרת
 מורי של הדומיננטיות והוא נוסף מממצא גם ללמוד ניתן התפקיד מיצוי חוסר של המש״צים תחושת על

 המש״צ של תפקידו הגדרת על ואפילו התוכנה, ועל הפעילות מקום על במיוחד החלטות, בקבלת השל״ח
 יותר רחבות חופש דרגות למש״צים להציע יהיה ניתן כיצד לבחון מקום שיש נראה זאת, לאור בפעילות.
 למנוע ובכך התכנית, במסגרת נוספות פעילויות של ביוזמה וכן לפעילות, ומקומות תכנים בקביעת
 על־כן, יתר הצוות. ואנשי הנוער בני על-ידי שתואר כפי בלבד", טכני "לתפקיד יצומצם המש״צ שתפקיד

 להוביל עשויה לתכנית רלוונטיים בתחומים החלטות קבלת של בתהליך המש״צים של המעורבות הגברת
 בעקבות בעיקר שנוצרות ציפיות ממנו, למש״צים שיש לציפיות המש״צ תפקיד של יותר טובה להתאמה

ותובעני. מורכב הכשרה תהליך

התכניות למלווי הנוער בני בין היחסים מערכת
 בתכניות חשוב נדבך מהווה התכניות מלווי לבין בתכניות המשתתפים הנוער בני בין היחסים מערכת

 יחסים לצד רגשות, על המבוססים אישיים ביחסים מאופיינת זו מערכת בדוח, שמתואר כפי הללו.
 דואליות כי מלמדת בנושא הספרות וכדומה. בניסיון בסמכות, בידע, הבדלים על המבוססים היררכיים

 היחסים מדפוסי שונה היא וכי המלווים, המבוגרים לבין הנוער בני בין היחסים למערכת ייחודית זו
 שיש אפוא, נראה, והורים(. )מורים אחרים משמעותיים מבוגרים עם מקשריהם הנוער לבני המוכרים

 ליצירת הזדמנות הנוער לבני להבטיח כדי אלה, יחסים של הסוגים שני בין הולם איזון על לשמור מקום
 קבלת של בתהליך הנוער בני של מעורבותם את לעודד מקום יש כן, כמו זה. מסוג משמעותי קשר

 בני בין יותר סימטרית יחסים מערכת ליצור ובכך הפעילות, של שונים לתחומים הקשורות החלטות
המלווים. לבין הנוער

חחכשרה
 תפקידם. מילוי לקראת והמש״צים המד״צים שעוברים הכשרה תהליכי היא לתכניות חשובה תשומה ♦

 שההכשרה מראים הללו התכניות בשתי ההכשרה תרומת את הנוער בני הערכת על הממצאים כאמור,
 פחותה תרומה וכדומה(. מתודיקה והכנתו, חומר להעברת )שיטות הדרכה שיטות בעיקר להם מקנה
 החלטות, קבלת יכולת קהל, בפני עמידה יכולת עצמי, )ביטחון ההדרכה לכישורי ביחס נמצאה יותר
 תפקידם. במסגרת משמעת, בעיות כגון בעיות, עם להתמודדות ולכלים וכדומה( יותר טוב ביטוי כושר

 ההכשרה. תכניות של גיבוש בעת אלה לנושאים מוגברת לב בתשומת הצורך על מעידים אלה ממצאים
 חשוב תפקידם, לביצוע הנוער בני להכנת חשובה כדרך ההכשרה תכניות בשיפור ההשקעה לצד

 המתאים האמצעי להיות עשוי השוטף הליווי שוטפת. והדרכה לליווי תחליף אינה שההכשרה להדגיש
 גם מחשבה להקדיש רצוי ולפיכך העבודה, במהלך העולות בעיות עם בהתמודדות לצורך ביותר

זה. ליווי של לחיזוקו

 עבודה, הדרכה, מיומנויות כמו: שונים, בתחומים בהכשרה הצורך עלה המועצות, לנציגי באשר ♦
 לצורכי מענה לתת ניתן כיצד השאלה עולה מכאן ייצוג. ודרכי המועצות ועקרונות מנהיגות מיומנויות
 של הקיימת במסגרת אליהם להתייחס כדאי הקצר שבטווח ייתכן מסגרות. ובאילו שהועלו ההכשרה
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 יותר, מקיפה הכשרה של במסגרת אותם לכלול מקום יש הארוך, ובטווח המועצות, וליווי הדרכה
המועצות. לכלל ואחידה מובנית

ותרומתה הפעילות
 המכינה ההכשרה לאחר התכניות בכל (80% )מעל גבוה השתתפות שיעור הראו הפעילות על ממצאים
 שהפעילות נמצא בנוסף, המועצות(. נציגי של )במקרה הבחירה ולאחר והמש״צים( המד״צים של )במקרה
 של השונות ולנטיות לצרכים מתאימה ושהיא והמועצות, המד״צים בתכניות בעיקר מאוד, מגוונת

 ברמה למשתתפים הן במסגרת, הפעילות של רבה תרומה על הממצאים הצביעו על־כן, יתר המשתתפים.
 שביעות אחר צמוד למעקב מקום יש זאת, כל לאור מתקיימת. הפעילות שבה לקהילה והן האישית

 דפוסים לחיזוק כבסיס שונים פעילות דפוסי של התרומות היקף ואחר מהפעילות הנוער בני של הרצון
הספר. ובית הקהילה ושל המשתתפים של ולהצעות לצרכים בהתאם הפעילות להרחבת וכן מוצלחים,

אחרים וארמנים הקהילה עם והקשר התכנית של הפנימי המעמר
 תכנית הן התכניות. לחשיבות הספר בית צוות בקרב מודעות די שאין הראו במחקר רבים ממצאים

 עם פעולה שיתוף לחוסר מביא הדבר הספר, בית במסגרת מופעלות המועצות תכנית והן המש״צים
 בפעילות השתתפותם בעקבות חומר להשלים או משיעורים להיעדר נאלצים הם כאשר המשתתפים

 את לאפשר הספר בתי מנהלי של הרצון בחוסר מתבטא המד״צים בתכנית המודעות חוסר התכנית.
 הספר, בית במסגרת פעילות לערוך להם ולאפשר הפעילות פרסום לצורך לכיתות מד״צים של כניסתם

 הספר בית צוות בקרב והמודעות התכניות על הידע בהרחבת צורך קיים לפיכך, בהפסקות. פעילות כגון
 ולתמיכה ולעידוד הנחוץ הפעולה לשיתוף כבסיס הספר, ולבית למשתתפים ולתרומתן לחשיבותן ביחס
זקוקים. הנוער שבני

לתכניות גיוס
 הבחינה גם בתכניות. המשתתפים הנוער בני של והמשפחתי האישי הפרופיל את בבירור הראה המחקר

 הערכית, והמערכת עמדותיהם לעתיד, ציפיות הפנאי, דפוסי :כגון בתחומים, הנוער בני פרופיל של
 לאור בארץ. הנוער בני לכלל בהשוואה למדי חזק ומשפחתי אישי פרופיל בעלי נוער בבני שמדובר הראתה

 מקום יש האם השאלה עולה בתכניות, המשתתפים שמקבלים והמגוונות הרבות התרומות ולאור זאת
 לשאלה חיזוק זאת. לעשות ניתן כיצד כן, ואם חזקים", "פחות נוער לבני גם הללו התכניות את להרחיב

 תכניות :בסיכון נוער לבני הזה מהסוג תכניות של התרומה פוטנציאל את המדגישה מהספרות מתקבל זו
 לאחרים. לתרומה הזדמנויות מתן באמצעות עצמי וביטחון שייכות תחושת להם להעניק עשויות כאלה

 ועידוד אלו לאוכלוסיות התאמה דורשת יותר חלשות אוכלוסיות והכללת האלה התכניות הרחבת
בסיכון. נוער בני של גדול היקף בעלי ושכונות יישובים ביותר התכניות לפיתוח

130



ביבליוגרפית רשימה

.13־4: (11) ידיעות נוער״. בני ״התנדבות .1988 ו. צור, אדם

 חברה, נושאי בלפי תיכוניים ספר בבתי תלמידים של ועמדות עולם תפיסות .1995 ר. גל, י.; אזרחי,
יעקב. זכרון חברתיים, למחקרים כרמל מכון ושלום. ביטחון

 לפי העצמית והערכה ומרכיביו העצמי הדימוי התפתחות לבין גיל בין הקשר .1986 מ. אשד,
 אוניברסיטת לפסיכולוגיה, המחלקה MA עבודת ההתבגרות. בתקופת גברי/נשי סטראוטיפמיני

בר-אילן.

 הלאומית המועצה .1998 סטטיסטי שנתון בישראל, ילדים .1998 )עורכים( י. ציונית, א.; בן־אריה,
ירושלים. הילד, לשלום

 ט׳. מגמות, קהילתיים, במרכזים מתנדבים עובדים אצל ונשירה התמדה של מנבאים .1985 ב. גדרון,
.198־180

ירושלים. העברית, האוניברסיטה מתנדבים. בעבודת והתמדה רצון שביעות תגמולים, .1981 ב. גורדון,

 המכון לחינוך, הספר בית חיפה, אוניברסיטת בישראל. ערבי נוער של וזהות דימויים .1977 י. הופמן,
ולפיתוחו. הערבי החינוך לחקר

 ט׳-י״ב כיתות תלמידי של הלימודים לתכנית מחוץ פעילויות .1993 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. וערבי. עברי חינוך

ירושלים. .45 מס׳ ,1994 לישראל סטטיסטי שנתון .1994 לסטטיסטיקה, המרכשית הלשכה

ירושלים. .49 מס׳ ,1998 לישראל סטטיסטי שנתון .1998 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

 במבט סיכון והתנהגויות בריאות חברתית, רווחה בישראל: נוער .1997 ג. רהב, ד.; קני, י.; הראל,
 הבריאות, של לסוציולוגיה והמגמה ברוקדייל ג׳וינט־מכון ולנוער, לילדים המרכז .97־47פמ־ בינלאומי.

רמת-גן. בר-אילן, אוניברסיטת

תל־אביב. מסדה, הוצאת התבגרות. .1984 א. זיו,

 מתנדב" ללא מתנדב נוער בין הבחנה :האישית המעורבות ״פרויקט .1985 א. פרמן ;מ. שמידע, ;א. כהן,
.216-222: (2כט) מגמות

.36־46 :(1כא) מגמות פורמליים״. בלתי נוער ארגוני של סוציולוגי לניתוח ״קווים .1974 ר. כהנא,

 "מוסמכת תואר לקראת גמר עבודת קיבוץ. בני של הביגור בתהליך פרק החופש: שנת .1991 א. למדן,
 העברית. האוניברסיטה החינוך, של לסוציולוגיה המגמה לחינוך, ביה״ס (.M.A). חינוכית״ בסוציולוגיה

ירושלים.

תל־אביב. הפועלים, ספריית ההתבגרות. גיל על תיאוריות א. מוס,

.162־143:ט״ז ורווחה חברה קהילתית״. בעבודה ״העצמה .1996 א. סדן,

131



 אוניברסיטת (.2 )מס׳ התנדבות לשירותי המרכז ביטאון ומתנדבים״. ערכי□ ״על .1983 פ. פורטוויץ,
אביב. רמת תל־אביב,

תל־אביב. תל־אביב, אוניברסיטת מתבגרים. של בינאישית ותפיסה מין .1991 ר. שפר,

 התרבות החינוך משרד המספרים. בראי החינוך מערכת .1997 ר. פיטרמן, א.; בר, ד.; שפרינצק,
ןהספורט.

ACTION. 1986. Young Volunteers in Action (YVA). Effects Evaluation: Final Report. ACTION, 
Washington , DC.

Bandura, A. 1977. “Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change”.
Psychological Review 84:191-215

Barnett, L. 1989. “Adolescents Evaluation of Peers Motives for Helping”. Journal of Youth and 
Adolescents 16 579-586

Bar-Tai, D. 1982. “Sequential Development of Helping Behavior: A Cognitive-Learning Model”. 
Developmental Review 2:101-24.

Bar-Tai, D.; Nissim R. 1984 “Helping Behaviour and Moral Judgement among Adolescents”.
British Journal of Developmental Psychology 2:329-336.

Batson, C.D. 1990. “How Social an Animal? The Human Capacity for Caring”. American 
Psychologist 45:336-346.

Calabrese, R.L.; Schumer, H. 1986. “The Effects of Service Activities on Adolescent Alienation”. 
Adolescence 2l(83):675-687.

Cogner, J. A. 1989. “Leadership; The Art of Empowering Others”. The Academy of Management 
Executive 3:117-24.

Conard, D.; Hedin, D. 1981. National Assessment of Experimental Education: A Final Report 
Center for Youth Development and Research, University of Minnesota, St. Paul, MN.

Cox, K.J.; Woyach, R.B. 1992. Youth Leadership Principles. Unpublished manuscripts, Ohio 
State University.

Dean, L.; Murdock, S.W. 1992. “The Effect of Voluntary Service on Adolescent Attitudes Toward 
Learning”. The Journal of Volunteer Administration (Summer):5-10.

Friedmann, J. 1987. Planning in the Public Domain. From Knowledge to Action. Princeton 
University Press, Princeton, NJ.

132



Hamilton, S.F.; Feuzel, L.M. 1988. “The Impact of Volunteer Experience on Adolescent Social 
Development: Evidence of Program Effects”. Journal of Adolescent Research 3(l):65-80.

Harrison, C.H. 1987. Student Service. The Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching, Princeton, NJ.

Kahane, R. 1997. The Origins of Postmodern Youth. Informal Youth Movements in a 
Comparative Perspective. Walter De Gauyter, Berlin, New York.

Knauft, E.B. 1992. America’s Teenagers as Volunteers. Independent Sector, Washington, D.C.

Koren, P.E.; Dechillo, N.; Friesen, B.J. 1992. “Measuring Empowerment in Families Whose 
Children Have Emotional Disabilities: A Brief Questionnaire”. Rehabilitation Psychology 
37(4)305-321.

Magen, Z. 1983. “Re-forming the Boundaries: A Trans-cultural Comparison of Positive 
Experiences among Adolescent Males and Females”. Adolescence 18(72):851-858.

Magen, Z. 1996. “Commitment Beyond Self and Adolescence: The Issue of Happiness”. Social 
Indicators Research 37:235-267.

Magen, Z.; Aharoni, R. 1991. “Adolescents’ Contributing Toward Others: Relationship to Positive 
Experiences and Transpersonal Commitment”. Journal of Humanistic Psychology 31 (2): 126-143.

Mathes, E.W.; Jerorn, M.A. 1982. “Peak Experience Tendencies: Scale Development and Theory
Testing”. Journal of Humanistic Psychology 22(3):93-106.

Newmann, F.M.; Rutter, R.A. 1983. The Effects of High School Community Service Programs 
on Students’ Social Development. Wisconsin Center for Education Research, University of 
Wisconsin, Madison, WI.

O'Neill, P.; Duffy, C.; Enman, M.; Blackmer, E. et al. 1988. “Cognition and Citizen Participation in 
Social Action”. Journal of Applied Social Psychology 18(12):1067-1083.

Quinn, L. 1995. “Positive Effect of Participation in Youth Organizations”. In: Rutter, M. 
Psychosocial Disturbances in Young People, Cambridge University Press, Mass, pp. 274-304.

Rappaport, J. 1984. “Studies in Empowerment. Introduction to the Issues”. In: Rappaport, J. C. 
Swift and Hess (Eds) Studies in Empowerment: Steps toward Understanding and Action, 
Haworth Press, NY, pp.1-7.

Rapoport. T.; Lomsky-Feder, E. 1994. “Israel”. In: Hurrelmann, K. (ed.), International Handbook 
of Adolescence. Greenwood press, Westport, Conn.

133



Raviv, A.; Bar-Tai, D.; Raviv, A.; Fleissig P. 1987. “Understanding Motivations to Help: A Study 
of Social Cognition”. Genetic Social, and General Psychology Monographs 113(3):325340־.

Rosenberg, M. 1965. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey.

Sauer J. 1991. “Volunteerism by Students at Risk”. The Journal of Volunteer Administration 
(Fall):3338־.

Seginer, R.; and Halabi, H. 1991. “Cross-Cultural Variations of Adolescents’ Future Orientation: 
The Case of Israeli Druze Versus Israeli Arab and Jewish Male”. Journal of Cross-Cultural 
Psychology 22(2):224-237.

Serow, R.C. 1991. “Students and Voluntarism: Looking Into the Motives of Community Service 
Participants”. American Educational Research Journal 28(3):543-556.

Sugarman, B.N. 1996. “Social Class and Values as Related to Achievement and Conduct in 
School”. Social Review 14:287-301.

Wuthnow, R. 1978. “Peak Experiences: Some Experimental Tests”. Journal of Humanistic 
Psychology 18(3):59-75.

Wynn, J.; Costello, J.; Halpern, R.; Richman, H. 1994. Children, Families, and Communities: A 
New Approach to Social Services. The Capin Hall Center for Children at the University of 
Chicago, pp. 7-13.

Yogev, A.; Ronen, R. 1982. “Cross-age Tutoring: Effects on Tutors’ Attributes”. Journal of 
Educational Research 75(5):261-268.

Zimmerman, M.A. 1990(1). “Taking Aim on Empowerment Research: on the Distinction between 
Individual and Psychological Conceptions”. American Journal of Community Psychology 18 
(1):169-177.

Zimmerman, M.A. 1990(2). “Toward a Theory of Learned Hopefulness: A Structural Model 
Analysis of Participation and Empowerment”. Journal of Research in Personality 24:71-86.

Zimmeman, M.A.; Rappaport, J. 1988 “Citizen Participation, Perceived Control and Psychological 
Empowerment”. American Journal of Community Psychology 16(5):725750־.

134



 מוצלח מז־״צ המאפיינות וההתנהגויות הפעילויות אי: נספח
 א' משלב מד־"צים של דעותיהם לפי מוצלח ולא

ב' ומשלב

אי שלב ־ מד"צים
מוצלח מד״צ שמאפיינות וההתנהגויות הפעילויות

מקשיב ♦
מצחיק להיות ומתי רציני להיות מתי יודע ♦

לחניכים טוב ומסר טובה דוגמה נותן תורם, מחנך, ♦

מדריכים :כמוהו דבר של בסופו יהיו שהחניכים מחכה ♦

לחניכים והולמת שווה בצורה מתייחס ♦
יפה חיצונית הופעה ♦

מדי יותר לא אך גבוה עצמי ביטחון ♦

שלו לפעילויות מוכן ♦

הפעולה בזמן לא גם החניכים לבעיות להקשיב אוהב ♦

אינטואיציה לו שתהיה ♦

מוצלח לא מד״צ המאפיינות וההתנהגויות הפעילויות
החניכים כלפי מתאים לא דיבור טון ♦
רעה דוגמה מהווה ♦
סיבה ללא וצועק עצבני ♦

החניכים עם משותפת שפה לו אין ♦
דוגמה ללקיחת שגורמת שלילית הופעה ♦
עצמי ביטחון חוסר ♦

חניכיו את ולשתף להקשיב יודע אינו ♦
כראוי הפעילויות את מעביר אינו ♦

מספיק דומיננטי אינו ♦

הפעולה מטרת את משיג אינו ♦

בטן" "תחושת לו אין ♦
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שלבב' - מד"צים
מוצלח מד״צ המאפיינות וההתנהגויות מפעילויות

אחראי ♦

מנהיגות כושר בעל ♦

סובלני ♦

מתמיד ♦

דייקו ♦
פעולה לכל מוכן ♦

יצירתי ♦

מתחשב ♦

מוצלח לא מד״צ שמאפיינות וההתנהגויות הפעילויות
אחראי לא ♦
הקבוצה להצלחת שואף לא ♦
לחניכים דוגמה מהווה לא ♦

סובלני לא ♦
מתמיד לא ♦

יצירתי לא ♦
לפעולה מוכן לא ♦
מתחשב לא ♦
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 ו־"לא "מוצלח" מש״צ שמאפ״נות וההתנהגויות הפעילויות בי: נספח
ב' ומשלב א' משלב מש"צים של דעותיהם לפי מוצלח"

א' שלב ־ מש"צים
"מוצלח" מש״צ לדעתכם שמאפיינות וההתנהגויות הפעילויות

מנהיגות וכושר אחריות מוכיח הוא ♦
שלו מהאחריות בורח ולא בטיולים מאחריות מלווה ♦

גדול ראש ♦

אישית דוגמה ♦

אחריות ♦
מנהיגות ♦

מוצלח" "לא מש״צ לדעתכם שמאפיינות וההתנהגויות הפעילויות
. ולתרום לעזור נכונות מראה לא למפגשים, מופיע אינו ממטלות, מתחמק ♦
לתרום ולמעשה לטייל לעזור, במטרה ולא לימודים להפסיד במטרה יוצא הוא לטיול יוצא הוא כאשר ♦

יותר לו ומגיע מאחרים, טוב יותר הוא מש״צ היותר שמעצם שחושב מש״צ ♦

 דוגמה ללא גוף, שפת ללא עצמי, ביטחון חסר מנהיגות, כושר ללא משמעת, בעיות מעורר אלים, ♦
אחריות חסר אישית,

ב' שלג - מש"צים
"מוצלח" מש״צ לדעתכם שמאפיינות וההתנהגויות הפעולות

פעילויות הרבה מעביר ♦
חומר ומעביר שדה ימי מדריך ♦

גדול ראש ♦
גבוה עצמי ביטחון ♦

של״ח למורה תלמידים בין לקשר יודע ♦
בית-ספריות בפעילויות עוזר ♦

ברוכות יוזמות עצמו על לוקח ♦

אכפתי ♦
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מוצלח" "לא מש״צ לדעתכם שמאפיינות וההתנהגויות הפעולות
ופעילויות שדה ימי מעביר לא ♦

קטן ראש ♦
מטלות עצמו על לוקח לא ♦

אחריות חסר ♦

מדי ושקט מדי מופרע ♦

כריזמה חסר ♦

138



59
7.3 Perceptions of the Role of a Student and Youth Council Member and 

the Model of a Successful Student and Youth Council Member

8. Program Activities
8.1 The Youth Leadership Program
8.2 The Youth Shelach Leadership Program
8.3 Student and Youth Councils

9. The Relationship between Participants in the Programs and their Advisors

10. Attitudes toward Participation in the Programs
10.1 The Attitude of Friends
10.2 The Attitude of Parents
10.3 The Attitude of the School

60
61
68
75

81

85
85
87
89

135

11. The Programs* Contribution to Participants and to Others
11.1 The Programs* Contribution to Participants
11.2 The Participants’ Contribution to their Environment

93
94

100

12. Successes, Difficulties, and Suggestions for Organizational Change
12.1 The Youth Leadership Program
12.2 The Youth Shelach Leadership Program
12.3 Student and Youth Councils

102
102
108
110

13. Summary and Discussion
13.1 Principal Findings
13.2 The Implications of the Study and Issues for Discussion

111
112
128

Bibliography 131

Appendices



Table of Contents

1. Introduction 1
1.1 Description of the Programs and their Participants
1.2 Informal Activities that Develop Young Leadership:

1

Conceptual Framework and Review of the Literature 3

2. Study Goals and Description
2.1 Goals of the Study and Topics for Examination
2.2 Sources of Information
2.3 Stages of the Study
2.4 Data Collection Methods
2.5 Strategy of Analysis

3. Characteristics of Participants in the Youth Leadership and Youth

8
8
9
9
10
11

Shelach Leadership Programs and in Student and Youth Councils
3.1 Demographic and Family Characteristics
3.2 Educational Background
3.3 Salaried Work Characteristics
3.4 General Sense Of Well-being, Expectations for the Future, Attitudes, Values

12
13
17
19

and Leisure Activities 21

4. Joining the Programs
4.1 The Youth Leadership Program
4.2 The Youth Shelach Leadership Program
4.3 Student and Youth Councils

35
36
39
43

5. Participation and Dropping Out
5.1 The Youth Leadership Program
5.2 The Youth Shelach Leadership Program
5.3 Student and Youth Councils

45
46

- 48
50

6. Participants’ Perceptions of the Contribution of Training
6.1 The Youth Leadership Program
6.2 The Youth Shelach Leadership Program
6.3 Student and Youth Councils

7. Perceptions of the Roles of Young Leaders, Young Shelach

52
53
54
56

Leaders and Student and Youth Council Members
7.1 Perceptions of the Role of a Young Leader and

57

the Model of a Successful Young Leader
7.2 Perceptions of the Role of a Young Shelach Leader and the Model of

58

a Successful Young Shelach Leader 59



Acknowledgments

We wish to thank those who assisted us throughout all stages of this study. Our thanks to the young 
men and women who participated in the focus groups and the survey: Their help was indispensable, 
and the information they provided was fascinating. We thank the parents of youths who gave of 
their time to participate in focus groups. We are grateful to the counselors, advisors, coordinators 
and national and regional supervisors of the Youth and Society Administration, who participated in 
the focus groups and interviews and helped organize the activities conducted in the framework of 
the study, which contributed to the focus groups and interviews.

The members of the steering committee - Yael Bemholtz of the Youth and Society Administration, 
Yossi Levi and Dudu Halevi of the Young Leadership Program, Hadara Rosenblum of the Student 
and Youth Council Program, Noah Shalev and Moshik Cohen of the Shelach (Nature-Land-Society) 
and Israel Studies Program, and Haya Peleg, who is responsible for Contents, Programs and 
Training - closely monitored the study and cooperated when needed. We also thank Abraham Oded 
Cohen, director of the Youth and Society Administration, for his support and consideration.

Lastly, we thank all those of our colleagues at the JDC-Brookdale Institute who offered counsel and 
guidance during the course of our work. Special thanks to Michal Masuary for coordinating the 
field work and analyzing much of the data; to Dafna Argov, Meital Eiran-Yonah, Tamar Reinfeld 
and Katerina Bodovsky for conducting some of the interviews; to Ilana Kurzweil for her support 
and guidance in conducting the survey; to Inbal Yonayov, Tali Shlomi, and Etti Gavrieli, who 
helped type the report; to Matty Moyal for editing it; and to Jack Habib - director of the 
JDC-Brookdale Institute - for his interest in the study, and his illuminating comments and 
suggestions.

Our gratitude to all.

xii



emphasizes that such programs have the potential to give youth at risk a sense of belonging and 
self-confidence, by enabling them to contribute to others. Expanding these programs will require 
adapting them for weaker populations, and fostering their development in towns .and neighborhoods 
with large concentrations of youth at risk.
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The Relationship between the Youths and Adult Advisors
The relationship between participants and their adult advisors is an important facet of these 
programs. It appears wise to maintain an appropriate balance between two types of relationship - 
personal relations based on an emotional tie, and hierarchical relations, based on differences in 
knowledge, authority, experience and the like. Such a balance will ensure that the youths form 
significant relationships with adults.

Training
The findings indicate that, when planning training for young leaders and young Shelach leaders, 
more attention should be paid to topics ascribed a lesser contribution, such as leadership skills 
(self-confidence, the ability to stand before an audience, the ability to make decisions, improved 
self-expression, and the like), and tools for coping with discipline and other problems. Although 
improved training is crucial to preparing the youths to perform their role, it is not a substitute for 
constant guidance and counseling. Ongoing guidance is the most appropriate way to address 
problems that arise “in the field”, and therefore should also be reinforced. Regarding student and 
youth council members, the need arose for training in various areas, particularly leadership skills, 
work methods, guidance skills, council principles, and means of representation. The question arises 
of how to meet these training needs, and in what framework. In the short term, it may be worthwhile 
to address them in existing guidance frameworks. However, in the long term, there may be room to 
establish a broader, more structured and uniform system of training for all student and youth council 
members.

The Internal Status of the Programs, and Contact with the Community and 
Other Organizations
Many findings revealed a lack of awareness among school staff of the importance of the programs. 
These findings are particularly striking regarding the youth Shelach leadership program and the 
student and youth councils program, which operate within schools. However, school staff are also 
not sufficiently aware of the importance and contribution of the youth leadership program. There is 
thus a need to disseminate information about the programs and increase the cooperation, 
encouragement and support of school staff. For example, we found that the cooperation of the 
school contributes to the success of the youth leadership program.

Recruitment for the Programs
The study clearly delineated the personal and family profile of youths who participate in the 
programs, as well as their leisure activities, expectations for the future, attitudes, and value system. 
In all, the study revealed that participants have a fairly strong personal and family profile, relative to 
the total population of youth in Israel. Given this, and given the programs’ reported contribution, a 
question arises as to whether the programs should be expanded to reach youths who are “not as 
strong” and, if so, how this might be accomplished. This is corroborated by the literature, which 



differs in each region. This raises the following questions: should community activities be 
encouraged in the framework of this program and, if so, should participants be trained for 
such activities? Or is it preferable to invest the majority of effort into developing activities 
and training that focus on guidance?

♦ The general picture arising from the findings on the activities of young Shelach leaders 
indicates that their placement is, in its current form, problematic. However, the findings did 
indicate that the prevalence of activities such as the preparation and presentation of lessons, 
and the organization of ceremonies, contributed to the success of the youth Shelach 
leadership program, and that the young people who engaged in them were satisfied. It 
therefore appears that such activities should be expanded, so as to give participants more 
opportunities to make the most of their role.

♦ The findings on the student and youth councils program indicated that council members’ 
primary activity is the representation of youth on various committees, and at gatherings and 
forums on matters of concern to youth. Members are also involved in community activities, 
but to a lesser extent; this involvement differs among regions. Given this, and in light of the 
members’ desire to contribute to their community, it is worth considering whether 
community activities should be expanded, particularly in regions where they have to date 
played a marginal role.

♦ The findings revealed a high rate (over 80%) of participation in all of the programs 
following preparatory training (in the case of young leaders and young Shelach leaders) or 
election (in the case of student and youth council members). They also indicated that 
activities were varied, especially in the youth leadership and the student and youth council 
programs, and that they met the varied needs and inclinations of participants. Moreover, the 
findings indicated that activities made a significant contribution both to participants, at the 
personal level, and to the community. Consequently, participants’ satisfaction with activities 
should be closely monitored, as should the pattern and contribution of activities. This will 
help reinforce successful patterns and expand activities in accordance with the needs and 
recommendations of participants, communities and schools.

Role Definition
In light of the findings indicating the dominance of Shelach teachers in making decisions - 
especially about the location and content of an activity - and in defining the role that young Shelach 
leaders play in an activity, there appears to be a need to examine how to give young Shelach leaders 
more freedom to determine the content and location of activities. Increasing the involvement of 
young Shelach leaders in decisionmaking is likely to better suit the youths’ expectations, which are 
raised by the complex and demanding training process.



Attitudes and Values
In addition to their education, their enlistment in the Israel Defense Forces is an issue of immediate 
concern to youth under the age of 18. The youths’ personal values are a reflection of their priorities, 
and may underlie their decisions regarding their personal, family and social life. The findings 
concerning the youths’ attitude toward military service reflect high motivation to enlist in the army 
among both boys (93%) and girls (97%, of whom 91 % wish to enlist in the army and 6% wish to do 
national service). The findings also reflect high motivation to serve in a combat unit (76% of the 
boys and 63% of the girls), and to attain the rank of officer (79% of the boys and 73% of the girls). 
However, the findings reveal somewhat less willingness to serve in the career army following 
compulsory service (34% of the boys and 24% of the girls). All of these percentages, with the 
exception of those regarding the career army, are higher than the percentages found among the total 
population of secondary school students in Israel, as reported by the Carmel Institute (Ezrahi and 
Gal, 1995).

Participants in the leadership programs ascribed less importance to “becoming established” - that is, 
raising a family, acquiring social status, securing a steady job, succeeding with the opposite sex, and 
gamering high scholastic achievements - and to materialistic values such as economic advancement 
and earning a lot of money, than did the youths studied by Ezrahi and Gal (1995). Furthermore, 
participants in the leadership programs ascribed greater importance to enjoying life (70%), 
obtaining higher education (67%), and helping others (59%) than did respondents to the Carmel 
Institute survey (53%, 50% and 46%, respectively) (Ezrahi and Gal, 1995).

About one-third of the participants in leadership programs are currently members of a youth 
movement, compared to about one-quarter of all of the youths age 14-17 in Israel (Central Bureau 
of Statistics, 1993). One-quarter of the participants are currently active in additional leadership 
programs. One-fifth of the participants currently volunteer in a framework such as Magen David 
Adorn, the fire department, or the Civil Defense Corps; this is similar to the percentage of all of 
ninth-12th-grade Israeli students who volunteered outside of school during the past month (Central 
Bureau of Statistics, 1993). About 7% of all of the youths we interviewed currently participate in 
both additional leadership programs and in a voluntary framework.

Implications of the Study and Issues for Discussion

The findings of this study give rise to a number of issues that should be considered when continuing 
the development of these leadership programs.

Activities
♦ The findings revealed that two main types of activity take place in the framework of the 

youth leadership program: guidance, and community activities. The balance between them
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Adult advisors of the student and youth councils discussed the need for close guidance - of both the 
student and youth council members, and of adult advisors - and for a clear definition of the 
advisor’s role.

E. Characteristics of Program Participants
Personal Characteristics
The findings indicate that about 60% of all of the program participants are girls. About two-thirds of 
them were age 16 at the time of the interview. Ninety percent of the program participants are Jews. 
A larger percentage (12%) of Muslims serve on student and youth councils than participate in the 
other programs (8% in the youth leadership program and 2% in the youth Shelach leadership 
program). Relatively large percentages of all of the participants defined themselves as traditional 
(44%) or as not at all religiously observant (42%).

Family Characteristics
According to the program participants, about half of their parents completed a college or university 
education (48% of the fathers and 49% of the mothers). In most (91%) of the participants’ families, 
the head of the family is employed, and in a significant proportion (71%) of the families, both 
parents are employed. Approximately 60% of the youths reported that their parents were involved in 
volunteer activities during the past five years.

Educational Background
As befits the age breakdown noted above, more than two-thirds of the participants were in the tenth 
grade at the time of the interview. Most (72%) of them attend an academic or comprehensive 
secondary school - compared to about 50% of all of the secondary school students in Israel. Larger 
percentages of young־ leaders (16%) reported attending a vocational secondary school than did 
young Shelach leaders or members of student and youth councils (11% and 10%, respectively). The 
participants’ perception of their scholastic standing was quite positive. More than one-quarter (27%) 
of all of the participants defined themselves as being an “outstanding student”, and 40% defined 
themselves as being a “good student”. Most (80%) of the participants in all of the programs reported 
that they enjoy going to school.

General Sense of Well-being
We found larger proportions of the participants in leadership programs - both boys (27%) and girls 
(24%) - who reported feeling very happy than all of the secondary school students in Israel (22% of 
the boys and 20% of the girls; see Harel et al., 1997). Also, smaller percentages of our respondents 
expressed feeling helpless and under-confidant than did respondents to the above-noted survey 
(helplessness: 8% of the boys and 19% of the girls in our survey, compared to 25% of the boys and 
32% of the girls in the survey by Harel et al.; lack of self-confidence: 8% of the boys and 20% of 
the girls in our survey, compared to 21% of the boys and 35% of the girls in the survey by Harel et 
al.).
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also changes norms and inculcates new ones regarding recreational activities. These norms have 
preventive (“it gives me a framework”), and even therapeutic (“it took me off the streets”), value.

The Programs’ Contribution to the Community and the School
We received much evidence that program activities contribute to the school system, community 
centers, and the community at large, and to the children who attend or otherwise benefit from the 
activities planned by program participants. For example, the young leaders prepare leisure activities 
for children who never before experienced such activities. Young Shelach leaders serve as liaisons 
between teachers and students, and help in areas where they have particular expertise: for example, 
assisting the teachers who chaperone class field trips. Student and youth council members organize 
meaningful community activities - for example, concerning soldiers missing in action. Despite the 
importance of these programs’ contributions to the community, there is little professional literature 
on the subject.

D. Organizational Aspects: Principal Causes of Success and Problems
This study revealed several factors that contributed to the success of all three programs: a dominant 
adult heading the program; raising the awareness and enlisting the support of the system in which 
the program operates - especially schools, in the cases of the youth Shelach leadership program and 
the student and youth councils; involving the youth in making decisions about the program’s 
content and in planning activities; training and constant guidance for the participants; and clear 
division of responsibility among the agencies involved in implementing the program.

In addition, several factors were identified as contributing to the success of each program, as well as 
some difficulties. The following contributed to the success of the youth leadership program: sound 
organizational structure (division of roles, hierarchy, clear paths for advancement), and symbols 
such as special dress or uniforms, which help participants develop a group identity. ,The staff of the 
youth leadership program also addressed a series of problems, needs and dilemmas regarding 
administrative aspects of the program: whether to open the program to everyone, or market it as a 
selective program; how to make the program more attractive to young people and encourage their 
active participation; how to impart an a-political, non-ideological identity to the framework, which 
is not affiliated with a youth movement; whether to plan the program at the national level, or only at 
the local level; how to balance the authoritarian and friendship components of the advisor’s role; 
and how to solve budgetary problems.

The following were identified as contributing to the success of the youth Shelach leadership 
program: clear and thorough definition of the role of the young Shelach leader, and contact with 
other schools. Staff members of this program reported encountering difficulty placing young 
Shelach leaders - a problem often noted by the young Shelach leaders themselves. Program staff 
further cited a lack of cooperation from school staff, in cases where they were not aware of the 
program’s importance.
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The Attitude of Friends
About half of the young Shelach leaders, the young leaders and the members of the student and 
youth councils reported that their friends had a positive attitude toward their activities. However, the 
youths also received negative feedback, such as scorn and jealousy, which they feel results from a 
lack of understanding of the significance of the programs and their involvement in them. Negative 
reactions were most prevalent in the reports of the young Shelach leaders.

The Attitude of Parents
The parents of participants in all three programs were generally encouraging, appreciative, and 
supportive. Nevertheless, some of the youths reported that their parents feared their studies would 
suffer because of the substantial amounts of time they devoted to program activities. This was more 
notable among student and youth council members, perhaps because they tend to invest more hours 
on average in program activities than do young leaders or young Shelach leaders.

The Attitude of School Staff
In contrast to the similarity among parents’ attitudes toward participation in the programs, the 
attitudes of school staff differed depending upon the program and the type of staff position. The 
findings revealed that relatively large percentages of student and youth council members received 
support and encouragement from their homeroom teacher (56%), their teachers (40%), and the 
school principal (56%). In contrast, while a relatively large percentage of young Shelach leaders 
reported receiving support and assistance from their homeroom teacher (“appreciates what I’m 
doing” - 23%; “makes allowances for me” - 42%), a smaller percentage reported receiving support 
from other teachers (“appreciates what I’m doing” - 8%; “makes allowances for me” -25%) and the 
school principal (“appreciates what I’m doing” - 21%; “makes allowances for me” - 12%). Among 
the young leaders, a relatively high percentage (18%) reported that their homeroom teachers 
supported them, but even higher percentages said that their teachers and principal were not aware of 
their activities in the program (46% and 57%, respectively); and that even when they were aware, 
they were usually indifferent. Results from the focus groups supported this view.

C. The Programs’ Contribution
The Programs* Contribution to Participants
The data collected from the focus groups, the interviews, and the survey concerning the programs’ 
contribution indicate that all three programs were perceived as increasing the participants’ 
self-confidence, taught them new skills (such as leadership and management) and knowledge, and 
increased their concern for their community and nation. Between 60% and 90% of all of the 
participants reported that they had changed to a great or a very great extent in most of these areas.

The findings from the focus groups and the evaluation of cases indicated that the programs give the 
youths a frame of reference and a sense of belonging, as well as opportunities to participate in 
varied and enjoyable normative activities. Discussions revealed that the youth leadership program 



while 40% of the young leaders and one-quarter of the council members reported making decisions 
in cooperation with adult advisors. In contrast, large proportions of young Shelach leaders ascribe 
exclusive responsibility for determining the content (40%) and place (67%) of activity to the 
Shelach coordinator who advises them.

Participants’ Satisfaction with the Programs
The majority of the participants in all three programs expressed satisfaction with them: 94% of the 
young leaders, 82% of the young Shelach leaders, and 73% of the student and youth council 
members. However, we also found evidence of dissatisfaction. For example, one-quarter of the 
young Shelach leaders complained that they do not make the most of their role - that is, they are not 
scheduled for enough activities, do not conduct classes, and are not given enough responsibility. 
Student and youth council members were dissatisfied with the disorganization and disorder at 
meetings and at the lack of cooperation among student and youth council members themselves 
(36%). Similarly, they reported that their activities had limited influence (10%), and complained of 
inaction (14%) and other factors that prevent them from having an influence (9%). The 
dissatisfaction of young leaders focused on problems coping with younger children, especially 
discipline problems (14%) and poor attendance at activities (8%). They added that these were areas 
in which they felt a strong need for more training and guidance.

The Relationship between Participants and Adult Advisors
The literature concerning youth leadership and informal activities stressed the importance of the 
relationship between participants and their adult counselors or advisors. Such relationships are 
characterized as being both personal and emotional, and hierarchical - given differences in 
knowledge, experience and authority. Unlike relationships with other adults, these relationships 
provide support, but also interaction on the basis of equal standing, thereby affording the youths a 
large degree of autonomy. Personal relationships were more prevalent in the youth leadership 
program than in the youth Shelach leadership program or the student and youth councils. The 
youths in all of the programs receive close guidance from adults, although greater percentages of 
young leaders and young Shelach leaders felt the benefit of this guidance than did student and youth 
council members.

B. The Attitudes of Others: Support and Appreciation for the Programs
Leadership programs require their participants to invest time and energy, and therefore require that 
the participants’ close environment - friends, parents, school staff - give them extensive support 
and legitimacy. Moreover, informal activities in and outside of school require the cooperation of 
the school, as well as coordination to preclude activities from conflicting or interfering with 
scholastic achievement.



tolerance, empathy) and of their attitude toward their work. Young leaders gave equal emphasis to 
the “successful” leader’s personal characteristics (empathy/caring, tolerance, etc.) and approach to 
work, and especially to younger children (perseverance, diligence, consideration, ability to involve 
the younger children and to act as a role model). In contrast, young Shelach leaders gave greater 
emphasis to the “successful” leader’s approach to work (thorough preparation of a large quantity of 
material, ability to bring his cumulative knowledge to bear). A “successful” student and youth 
council member was perceived by the youths as representing others, and not necessarily his 
personal opinion.

Program Activities
The program activities are the main channel through which the programs achieve their goals and 
realize the expectations of the participants.

The findings indicate that between 80% and 85% of the young leaders and young Shelach leaders 
who underwent summer training and of the student and youth council members actually participated 
in program activities. The literature in the field of youth leadership and informal activities indicates 
the importance of programs that provide youth with a variety of opportunities to express 
themselves, and with experiences that provide immediate gratification but also enable them to meet 
long-term goals. Consequently, we examined a range of activities in each program.

The patterns of activity of participants in the youth leadership program were the most varied; 
besides leadership, they included activities that were geared to benefit the youths’ immediate 
surroundings (neighborhood or community), such as visiting children in hospitals, and that were 
indicative of involvement in and a sense of belonging to the community. However, young leaders 
saw guiding groups of youngsters as their main challenge. They devote an average of 5.5 weekly 
hours to their activities.

Members of the student and youth councils were also involved in various activities. Their main 
purpose is to represent other youth and implement activities for them. Although the councils also 
act on behalf of the community, this is perceived as being less important. Student and youth council 
members devote 7.24 average weekly hours to their activities.

The activities of young Shelach leaders, such as field days and hikes, more closely follow the 
specific topics of the Shelach program, and are therefore less varied. Young Shelach leaders devote 
2.56 average weekly hours to these activities.

Another important opportunity that these programs provide their participants is involvement in 
decisionmaking. The young leaders and student and youth council members reported being very 
involved in making decisions concerning the content of activities: 39% of the young leaders and 
about 70% of the council members reported that they alone determine the content of activities, 



from each program‘; and a telephone survey of a representative sample of approximately 300 
participants in each program.

Principal Findings

A. Program Activities
Motives for Joining the Programs
The decision to participate in one of the young leadership programs is motivated by a young 
person’s attitude toward what participation entails (e.g., field trips, learning to be a leader) and 
toward the possible outcomes of participation (e.g., making new friends). Large percentages of the 
participants in both youth leadership and youth Shelach leadership programs cited a desire to serve 
as a guide as one of their main reasons for joining the program. The motives cited those 
participating in a student or youth council tended to reflect a desire to help others, e.g. “contribute to 
the community” or “change [reality] and have an impact”.

The Contribution of Training
As noted, the participants in all of the programs are required to fill fairly complex roles, with which 
they have, at best, limited experience. Consequently, participants in the youth leadership and youth 
Shelach leadership programs undergo training during the summer; members of student and youth 
councils receive “in-service” guidance.

The majority of the young leaders (91%) and the young Shelach leaders (94%) believe that the 
training they received actually helps them fulfill their role. Young leaders reported that the most 
significant contribution of training was the teaching of guidance skills (72%). Only one-third of the 
young leaders reported learning how to address discipline problems, how to approach “tough” 
children, and how to galvanize the children into a cohesive group. Young Shelach leaders were also 
most apt to report that training in leadership skills was the most significant contribution of training 
(85%), especially relative to the more limited contribution of acquiring adjunct skills such as 
assertiveness and knowledge that would help them in the field (32%). Members of student and 
youth councils receive no training prior to assuming their roles; some 70% of them believed they 
should have been trained for their role, primarily in organizational and other skills that would help 
them function on the council (56%).

The Youths* Perception of Their Role
We found that young Shelach leaders, young leaders, and student and youth council members 
perceived their role as requiring a combination of personal characteristics (self-confidence,

1 As it was not possible to define a “case” from among the student councils, this type of analysis was not 
performed on that program.
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Abstract

This report presents, for the first time, the findings of a study of the characteristics of participants in 
youth leadership, youth Shelach leadership, and (regional) student and youth council programs, as 
well as of the activities that take place in the framework of these programs. The study was 
conducted by the JDC-Brookdale Institute at the request of the Youth and Society Administration of 
the Ministry of Education.

Three youth leadership programs were included in this study. The first of these, whose participants 
will hereafter be referred to as young leaders, recruits students in the ninth grade. The young leaders 
plan and conduct activities for children in third through seventh grade; these are held once or twice 
a week, for two or three hours each time, at a local community center or youth club. Young leaders 
also act as counselors at summer camps.

The second of the youth leadership programs, whose participants will hereafter be referred to as 
young Shelach leaders, involves the youth’s participation in and conducting of educational activities 
concerning Israeli heritage and nature, during field trips and in the classroom (“Shelach” is an 
acronym for the words ‘4Nature, Land and Society”, in Hebrew). Young Shelach leaders are trained 
to assist and work alongside teachers of Shelach in the schools.

Participants in the third of these programs - student and youth councils - are chosen democratically, 
and provide proportionate representation for all age groups. Members of local student and youth 
councils represent schools, community centers, youth movements, and other organizations. Some 
members of each local council are chosen to serve on the regional council, and some members of 
each regional council are chosen to serve on the national student and youth council. Student and 
youth councils offer a channel for dialog and cooperation between teachers and students, and 
between schools and the community; their members organize community activities for other youths, 
and represent their interests on the councils and at other relevant forums.

This study aimed to compile a comprehensive picture of program activities; to provide program 
administrators with information on the basis of which decisions could be made concerning 
planning, organization, and the type and content of activities; and to evaluate the programs’ 
contribution. The study focused on three areas: (a) the characteristics of the young people who 
participate in the programs; (b) activities undertaken by the youth participating in each of the 
programs; (c) contribution to participants, schools and communities.

Data were collected using both qualitative and quantitative methods. These included focus groups 
with program participants and advisors; interviews of key policymakers involved in the youth 
leadership and youth Shelach leadership programs, which were included in the analysis of two cases
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What Is The JDC-Brookdale Institute?
A national center for research on aging , human development, and social welfare in Israel, established in 
1974.

An independent not-for-profit organization, operating in partnership with the American Jewish Joint 
Distribution Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high-priority social issues relevant to the national 
agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers and service providers in the planning and 
implementation of effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research and special forums in the international arena.

The Institute’s research involves an interdisciplinary approach. The Institute has five major divisions:

♦Aging ♦Health Policy ♦Immigrant Absorption ♦Disability ♦Center for Children and Youth

The Youth and Society Administration of the Ministry of 
Education
The Youth and Society Administration is responsible for guiding and running the systems of informal and 
social-values education in Israel. In this capacity, it prepares young people for social and cultural life and 
trains them to be responsible citizens who are active in their respective communities and country.

Areas of Activity
Youth at Risk Advancement: Responsible for young people aged 14-18 who are defined as being at risk. 
Social-values Education: Cultivation of school life through dialog and cooperation among students, 
teachers, and parents. Covers societal and community issues during social-values education classes and 
study days by teaching appropriate social skills and training for a democratic lifestyle.
Shelach (Nature-Land-Society) and Israel Studies: Activities on field trips and in the classroom that 
emphasize knowledge about and ties to the Land of Israel.
Youth and Community: Education of young people, primarily in community frameworks during leisure 
time, who choose to volunteer or participate in young leadership programs (e.g., scout counselors, the Youth 
Prize, youth councils, personal commitment, youth movements). The Section reports to community 
secondary schools.
The Heritage of Jews from Arab Lands and Spain: Engages young people in formal and informal 
educational activities in cooperation with museums, colleges, and research institutes.
Contents, Programs, Training: This inter-disciplinary Section produces programs that train all those 
involved in education who have ties to the Youth and Society Administration.
Target Populations: Students in secondary schools and informal educational frameworks.
Secondary school teachers and principals, social and community education coordinators, student council 
coordinators, and parents.
Directors and coordinators in youth departments run by the local authorities, counselors, and soldiers 
serving as counselors.
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