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^ המכון
הוא וחברה אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
להגבירשיתוף הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות בשירותי
כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר
1

דיון דפי
מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי ומתמחים

החברתיים. והשירותים המדיניות של בעיצובם
1

וי

כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאיס
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה את ליצג

i
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תקציר

לתכנון1 האגודה  אשל עלידי במשותף המופעלת הדגמה תכנית הינה פתג"ם

לזקן והשירות ההתנדבות יחידת עם יחד בישראל הזקן למען שרותים ולפתוח

בני בקרב המאורגנת ההתנדבות את לקדם למטרה לה ששמה והרווחה, העבודה במשרד

את להעשיר המאורגנת, להתנדבות הגיוס מקורות את להרחיב שאפה התכנית .60+
למתנדב והן למעסיק הן ההתנדבות תועלת את להגדיל תוכנם, ואת התפקידים תחום

רכזים מונו אלה מטרות לקידום .60+ בני המתנדבים מספר את להגדיל וכר עצמו

צורפו אשר מקומיות, הגיוי ועדות בסיוע 60+ בני של להתנדבות מיוחדים

ערים. בשלוש העירוניות ההתנדבות ליחידות

מאז התכנית התפתחות אחר הערכה, מחקר במסגרת עקב, ברוקדייל מכון

ן היו: ההערכה מטרות .1987 ינואר ועד 1984 באביב הקמתה

ולתעד למתוכנן בהתאם התכנית הופעלה מידה באיזו לבדוק,  התהליך הערכת .1

התכנית. יעדי את להשיג כדי הרכזים שנקטו השיטות את

יעדיה ארבעת את להשיג התכנית הצליחה כמה עד לבדוק,  התוצאות הערכת .2

המוצהרים.

ומכשולים שוטפות בעיות על משוב התכנית למנהלי לספק  פורמטיבית הערכה .3

בהפעלה.

60+ בני של ההתנדבות הרחבת פוטנציאל את להעריך  הפוטנציאל הערכת .4

ותחומי עבודה מקומות פיתוח לגבי והן המתנדבים מספר לגבי הן הערים, בשלוש

למתנדבים. חדשים פעילות

האחרים הארגונים המעסיקים, המתנדבים, וסיקור ן ו ראי על מתבססת ההערכה
ומנהלי היחידות, ורכזי פתג"ם רכזי הערים, בשלוש 60+ בני מתנדבים המעסיקים

הארצית. ברמה התכנית

ככל חדשות. פעולה דרכי לנקוט צורך היה התכנית יעדי עם להתמודד כדי
ופיתוח המתנדבים ושיבוץ גיוס כללו: אשר חדשות גישות פותחו הזמן, שחלף

נתינת יחידים; אל ופחות מתנדבים קבוצות אל ויותר יותר שכוונו תפקידים

יותר רבים מתנדבים וצירוף המקומיות; ההיגוי לוועדות ביצועיות משימות

שוטפת. הדרכה לקבוצות



60+ בני המתנדבים מספר משמעותי באופן עלה התכנית מערי אחת בכל

מאורגנת התנדבות זו היתה מהם $55; ול התנדבות, יחידת עלידי שגויסו
החברתיותכלכליות השכבות בני של ייצוגם ניכר באופן עלה כן ראשונה.

תחומי המתנדבים. אף וכן מרוצים, היו המעסיקים רוב גברים. ושל הנמוכות
בהשוואה ותר, רבים מתנדבים כי אם מועטה, במידה השתנו ותוכנם התפקידים

נראה לסיכום, קבוצתיים. ובפרויקטים בילדים בטיפול עבדו אחרות, למסגרות
הספקת של שהעלות עולה, העלויות כל מחישוב בעיקרם. הושגו התכנית שיעדי

שכירים. עלידי ניתנים היו לו שירותים אותם מעלות $40; היתה פתג"ם שירותי

ממיצוי רחוקות ואופיה כיום 60+ בני של ההתנדבות שרמת הוכיחה, פתג"ם

בני מתנדבים בפועל או בכוח המעסיקים בארגונים שנערר מסקר שלהן. הפוטנציאל

בסיוע מעוניינים והיו פתג"ם יוזמת את בברכה קידמו שרובם בבירור, נראה 60+

התנדבותיים פרויקטים הקמת חדשים, מתנדבים גיוס תחומים: בשלושה בעיקר מעשי

.60+ בני מתנדבים בהפעלת מקצועי ייעוץ וקבלת משותפים
התכנית שרכזי ייתכן, התכנית יעדי של יותר מלאה להגשמה להגיע כדי

ביצוע אנשי של ולהפעלה לחינוך עצמי מביצוע  תפקידם אופי את לשנות יצטרכו

אחרים.



תודות

פתג"ם. תכנית של הראשון השלב הערכת את חותם זה דו"ח
על אישיות, תודות ממני קיבלו שכבר אנשים, אותם לכל להודות ברצוני

המחקר. במהלך לפעמים) (הממושכת עזרתם
שנראה זמן למשך פעם לא להתראיין, שנענו אלה לכל תודותי כל, ראשית
מעסיקיהם עצמם, המתנדבים  לתכנית קשורים שהיו אלה הן לסביר, מעבר להם

כמה אחת ועל  המקומיות התכניות ושל פתג"ם תכנית של ההיגוי ועדות וחברי
נציגי  להתראיין הסכימו ואףעלפיכן לתכנית קשורים היו שלא אלה וכמה

פתג"ם). מתנדבי מעסיקים אינם (ואשר מתנדבים והמפעילים המגייסים הארגונים
חדרה אשקלון, תקוה, בפתח פתג"ם ולרכזי ההתנדבות יחידות לרכזי

 נדיבה יד להושיט הוסיפו זאת ולמרות ושוב שוב והוטרדו שרואיינו ורעננה,

מכולן. העמוקה התודה להם

המקום וכאן התנדבות, בנושאי מומחים בכמה נועצתי ובהמשכה הדרך בתחילת
נציבת וכיום בארה"ב serve תכנית של המייסדת סיינר, גינט בתרומתם. להכיר

המתנדבים מדור מנהלת סחיש, דבורה ניויורק; בעיריית לזקן השירותים
ופרופ' גדרון, בנימין ד"ר שפירו, שמעון פרופ' לשעבר; אביב תל בעיריית

מונק. אברהם

ממושך זמן לאורך אתי יחד שעבדו ברוקדייל, מכון לעובדי להודות ברצוני
ווגה, לה דה למאוריציו וסייע; שהדריך חביב לגיק למחקר, חשובה תרומה ותרמו

הסטטיסטיים; העיבודים הכנת על לוונברג, למרים מחקר; כעוזר איתי שעבד

קריקון, וללאה בוביס לסו אלון, ולבלהה הדו"ח, בעריכת עזרתה על יהב לנאורה
אותו. שהדפיסו

החומר, בארגון רבות וסייעה אתי יחד שעבדה ברנע, לתמי מיוחדת תודה
קבילו, וליעקב כץ לחנה ערן, ליחיאל תודתי נתונה כן ובעיצובו. בעריכתו

הסיוע על הפעולה, שיתוף על הזה, ההערכה מחקר ומזמיני פתג"ם תכנית מנהלי
המועילות. הערותיהם ועל העבודה במהלך



עניינים תוכן
עמוד

תודות

1 . מבוא :1 פרק

1 מבוא 1.1

5 ספרות סקירת 1.2
14 בישראל 60+ בני התנדבות 1.3

מתנדבים עלידי המופעלות תכניות על הערכה מחקרי 1.4
20 60+ בני

32 פתג"ם תכנית של ההערכה שיטת :2 פרק

המסגרת של זמו לאורך ניתוח  פתג"ם תכנית הפעלת :3 פרק
37 העבודה שיטות ושל הארגונית

37 בה השתלבה פתג"ם שתכנית הארגונית המסגרת 3.1

37 התכנית מבנה 3.1.1

המקומית ההתנדבות יחידת של הארגונית המסגרת 3.1.2
38 התכנית הפעלת לפני פתג"ם ערי בשלוש

40 פתג"ם תכנית של הארגוניים הקשרים מסכת 3.1.3
48 פתג"ם רכזי לרשות שעמדו המשאבים 3.2
51 בפתג"ם העבודה שיטות התפתחות 3.3

60+ בני התנדבות בתחום הפעולה שיטות 3.3.1
שיטות לעומת המקומיות ההתנדבות ביחידות

(באשקלון, פתג"ם רכזי עבור שתוכננו הפעולה
52. תקוה) ובפתח בחדרה
54 בפתג"ם העבודה שיטות התפתחות 3.3.2
78 יעדיה לעומת פתג"ם תכנית של ההישגים :4 פרק

78 . חדשות אוכלוסייה מקבוצות מתנדבים גיוס 4.1
86 התפקידים רשימת גיוון 4.2
90 4.3 לוח ניחוח 4.2.1

93 התפקידים רשימת גיוון של נוספים היבטים 4.2.2
93 אוישו שלא ותפקידים שאוישו תפקידים 4.2.3
97 עצמו ולמתנדב העבודה למקום ההתנדבות תרומת הגדלת 4.3
97 העבודה למקום ההתנדבות תרומת 4.3.1



(המשך) עניינים תוכו

עמוד

101 למתנדבים פתג"ם תכנית תרומת 4.3.2

; תוכן על והשפעתה למתנדב ההתנדבות חשיבות א.
102 חייו

תכנית של נוספים מהיבטים שביעותהרצון ב.
109 שינויים לערוך והרצון פתג"ם

111 ונשירה התמדה שיעורי ג.

114 המתנדבים מספר הגדלת 4.4

114 ■ מבוא 4.4.1

116 פתג"ם ערי בשלוש המתנדבים במספר לגידול מדדים 4.4.2

120 ההתנדבותי עברם לפי פתג"ם מתנדבי 4.4.3

ממצאי התכנית: ערי ובשלוש בארץ 60+ בני התנדבות :5 פרק
123 20+ בני מתנדבים והמעסיקים המגייסים הארגונים סקר

123 60+ בני להתנדבות ארציות מסגרות 5.1

126 הסקר ממצאי 5.2

129 ההתנדבותיות המשרות מיפוי 5.3

140 במתנדבים השימוש מיפוי 5.4

בני מתנדבים ושל ושכירים, מתנדבים של והפרדה שילוב 5.5
146 60+ בני ומתנדבים 5920

150 . 60+ בני מתנדבים כלפי הארגונים נציגי עמדות 5.6
60+ בני מתנדבים העסקת לאי הסיבות 5.6.1

151 שנסקרו בארגונים

60+ בני מתנדבים העסקת לאי הסיבות 5.6.2
152 מסוימים בתפקידים

60+ בני מתנדבים של והחסרונות היתרונות 5.6.3
153 יותר צעירים למתנדבים בהשוואה

154 יי י שונות עבודה לדרישות 60+ בני התאמת 5.6.4

156 60+ בני למתנדבים הארגונים שהציעו התפקידים 5.6.5

להגדלת הפוטנציאל על המרואיינים דעות 5.6.6
וכיצד ,60+ בני בקרב ההתנדבות שיעור

158 אותו להגשים



:י (המשך) עניינים jy7n
: עמוד

\ 161 פתג"ם עם הרצויים הקשרים 5.7
ל 164 הסופי הדו"ח ממצאי סיכום :6 פרק

179 מסקנות  פתג"ם תכנית הערכת :7 פרק

179 פתג"ם של המוצהרות המטרות הושגו מידה באיזו 7.1
184 בעתיד פתג"ם הישגי להרחבת הפוטנציאל 7.2

60+ בני התנדבות לגבי פתג"ם של ולקחים השלכות 7.3
1 186 בישראל

190 ביבליוגרפיה
לוחות נספח:

196 למתנדבים בשאלון שהתראיינו פתג"ם מתנדבי מספר :1 לוח
הראיון בעת בתכנית עבדו פתג"ם שמתנדבי הזמן משך :2 לוח

197 למתנדבים השאלון של ב' בחלק
מתנדבים, המגייסים/המפעילים שנסקרו, הארגונים רשימת :3 לוח

198 עיר לפי
מתנדבי עלידי המאוישים והפרויקטים התפקידים רשימת :4 לוח

200 פתג"ם



לוחות רשימת

עמוד

פתג"ם הקמת בעת 60+ בני התנדבות בנושא פעולה קווי :3.1 לוח
51 ואשקלון) תקוה פתח (בחדרה,
55 אשקלון פתג"ם  ותפקידיהם המתנדבים מספר :3.2 לוח
51 באשקלון הפרויקטים התפתחות :3.3 לוח
70 1987 ינואר חדרה, פתג"ם  והתפקידים המתנדבים מספר :3.4 לוח
75 1987 ינואר רעננה, פתג"ם  ותפקידיהם המתנדבים מספר :3.5 לוח

הנסקרים בארגונים המתנדבים בפתג"ם, המתנדבים :4.1 לוח
והאוכלוסייה פתג"ם הקמת בעת ההתנדבות וביחידות

79 (באחוזים) שונים משתנים לפי ,60+ בני של הכללית
שוטפת, הכנסה לפי וותיקים, חדשים פתג"ם מתנדבי :4.2 לוח ,

84 י (1986 (יוני עיקרי ומשלחיד לימוד שנות מספר |

(בעת ההתנדבות ביחידות 60+ בני המתנדבים התפלגות :4.3 לוח
הנסקרים, ובארגונים פתג"ם) הפעלת ולאחר פתג"ם הקמת

87 מבצעים שהם התפקיד סוג לפי
לפי אוישו, ולא אוישו אשר פתג"ם תפקידי התפלגות :4.4 לוח

94 י התפקיד סוג
97 עבודתם במקום המתנדבים כל מסך כאחוז פתג"ם מתנדבי :4.5 לוח
98 בחודש בהתנדבות העבודה שעות מספר :4.6 לוח

הערכת לפי עבודתם, למקום פתג"ם מתנדבי תרומת :4.7 לוח
99 המעסיקים

הערכת לפי המקצועי, לסגל פתג"ם מתנדבי תרומת :4.8 לוח
100 המעסיקים
105 ובהתנדבות בשכר עבודתם בין המתנדבים השוואת :4.9 לוח
105 המתנדבים של החיים אורח על פתג"ם של ההשפעה :4.10 לוח

ומידת העבודה במסגרת המתנדב השתלבות של איפיונים :4.11 לוח
התפקיד של שונים ממרכיבים שלו שביעותהרצון

107 וחדרה) (אשקלון
בצורת שינויים לערוך המבקשים המתנדבים מספר :4.12 לוח

110 . בפתג"ם השתתפותם

112 אשקלון מפתג"ם מתנדבים לנשירת הסיבות :4.13 לוח
(ביוני פתג"ם בתכנית נמצאים שהמתנדבים הזמן משך :4.14 לוח

113 (1986



המשך  לוחות רשימת

עמוד

הפעלת בעת ההתנדבות ביחידת בעיר, המתנדבים מספר :4.15 לוח
117 וגיל עיר לפי ,1987 בינואר ובפתג"ם לראשונה פתג"ם
121 בהתנדבות עברם לפי פתג"ם, מתנדבי התפלגות :4.16 לוח

ולפי בהתנדבות עברם לפי פתג"ם מתנדבי התפלגות :4.17 לוח
122 בפתג"ם לתפקידם בנוסף בהווה, ההתנדבות מקומות מספר

ולפי בהתנדבות עברם לפי פתג"ם מתנדבי התפלגות :4.18 לוח
שעות כל וסך בפתג"ם בהתנדבות העבודה שעות בין היחס

122 בהתנדבות העבודה

המועסקים המתנדבים ומספר ארגון סוג לפי הארגונים, :5.1 לוח
127 הארגון במסגרת

המבצע ומין גיל לפי קבועות התנדבותיות משרות סה"כ :5.2 לוח
129 ובאחוזים) (במספרים

60+ בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות המשרות מספר :5.3 לוח
שאינם 60+ בני וסה"כ 60+ בני אוכלוסיית כל סך מתוך

131 מין לפי הערים, בשלוש העבודה לכוח שייכים
ועיר המבצע ומין גיל, לפי התנדבותיות, משרות סה"כ :5.4 לוח

132 ובאחוזים) (במספרים
60+ בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות המשרות מספר :5.5 לוח
שאינם 60+ בני וסה"כ 60+ בני אוכלוסיית כל סך מתוך

133 מין לפי הערים, משלוש אחת בכל העבודה לכוח שייכים
גיל ולפי הארגון סוג לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.6 לוח

134 המבצע ן ומי
המועסקים 60+ בני המתנדבים מספר לפי הארגונים, :5.7 לוח
בארגון המתנדבים מסה"כ שלהם האחוז לפי בארגון,

136 ן ארגו סוג ולפי
ממספר כאחוז השכירים מספר לפי הארגונים התפלגות :5.8 לוח

137 ארגון סוג ולפי בארגונים המתנדבים
60+ בני הגברים המתנדבים אחוז לפי הארגונים התפלגות :5.9 לוח

138 הארגון סוג ולפי בארגון, 60+ בני המתנדבים סה"כ מתוך
לקוחותיהם של תפקוד ורמת גיל לפי הארגונים התפלגות :5.10 לוח

139 הארגונים של הפעילות מגזר ולפי
ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.11 לוח

141 פעילות מגזר
גיל ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.12 לוח

142 ההתנדבותי השירות לקוחות



המשך  לוחות רשימת
עמוד

רמת ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.13 לוח
142 ההתנדבותי השירות לקוחות של התפקוד

תוכן ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.14 לוח
143 התפקיד

רמת ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.15 לוח
143 תפקידם של המיומנות

רמת ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.16 לוח
144 עליו המוטלת האחריות

ולפי המבצע, ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.17 לוח
145 השכיר לעומת מעמדו
146 המבצע מעמד לפי התפקידים, סה"כ :5.18 לוח

ועלידי בשכר עובדים עלידי המבוצעים התפקידים :5.19 לוח
147 התפקיד של המיומנות רמת לפי מתנדבים,

גיל לפי מתנדבים, עלידי המתבצעים התפקידים סה"כ :5.20 לוח
147 המתנדבים

ועל 60+ בני מתנדבים עלידי המבוצעים התפקידים :5.21 לוח
148 התפקיד של המיומנות רמת לפי ,59 בני מתנדבים ידי

בתפקידים 60+ בני מתנדבים לאיהעסקת הסיבות :5.22 לוח
152 ימים מסו

לעומת 60+ בני מתנדבים של והחסרונות היתרונות :5.23 לוח
154 . יותר צעירים מתנדבים

להעסיק ההיפותטית העדיפות לפי המרואיינים התפלגות :5.24 לוח
155 העבודה דרישות ולפי ,5030 בני או 60+ בני מתנדבים

פוטנציאליים 60+ בני למתנדבים המוצעים התפקידים :5.25 לוח
התפקיד לקוחות לפי בארגונים, תפקיד בעלי עלידי

157 התפקיד תוכן ולפי

שיעור להגדלת הפוטנציאל את הארגונים נציגי הערכת :5.26 לוח
158 60+ בני בקרב ההתנדבות

בני יותר לגייס כיצד בארגונים תפקידים בעלי הצעות :5.27 לוח
159 פורמלית להתנדבות 60+ 4'

את לשכנע כיצד בארגונים תפקידים בעלי הצעות :5.28 לוח
ההתנדבותיים התפקידים היצע את להגדיל המעסיקים

159 60+ בני לציבור

בעלי עלפי שנבחרו בעתיד, פתג"ם לפעילות קדימויות :5.29 לוח
162 בארגונים תפקיד



מבוא :1 פרק

. \/?ר/ מבוא 1.1
"7 הדבר .60+ ה בני בקרב ההתנדבותית הפעילות של בחשיבות כללית הכרה יש

\ את למלא יכולה היא עצמו. לגימלאי ההתנדבות בתרומת מההכרה כל, קודם נובע,
התעסוקה\ מהפסקת שנובעים מהאובדנים חלק לו ולספק משמעותי לעיסוק שלו הצורר
יכולים האלה הצרכים מסיפוק כתוצאה חברתית. ומסגרת חברתי סטטוס כמו בשכר,

1 בריאותו ואף שלו האישית והתדמית מהחיים הגימלאי של שביעותהרצון להשתפר
1^ והנפשית. הפיזית

כולה החברה יוצאת ,60+ ה בני למתנדבים התנדבות של התרומה מלבד
/" למגזרים ההתנדבותית הפעילות של הישיר בערך כל, קודם מתבטא, הדבר נשכרת.

ה בני כלל של ולתדמית למעמד זו פעילות תורמת כן המתנדבים. מועסקים שבהם

/ בצורות לתרום ממשיכים 60+ ה שבני ההכרה את מחזקת שהיא בכך בחברה 60+

המחויבות לחיזוק הזו ההתנדבותית הפעילות תורמת וכן לחברה, ומגוונות שונות
{~ ._ _ הביןדורית. הסולידריות ולתחושת הגימלאים באוכלוסיית לתמיכה

בקרב ההתנדבותית הפעילות את להרחיב ניסיון על מדווחים אנו זה בדו"ח
התנדבות תכניות (פיתוח פתג"ם  זה ניסיון .60+ ה בני אוכלוסיית

הזקן למען שירותים לפיתוח (האגודה אשל של מהמאמצים כחלק נערר  לגימלאים)
בני עלידי והן 60+ בני למען הן ההתנדבות, תחום להרחבת לפעול בישראל)
העבודה משרד של להתנדבות והיחידה לזקן השירות של מהמאמצים וכחלק ,60+

בכלל. התנדבותית פעילות לקדם והרווחה

רבות במסגרות 60+ בני מתנדבים של רבה פעילות כבר יש במערכת

כמתנדבים. גימלאים להפעלת המכוונות מיוחדות תכניות אפילו יש ומגוונות.
תחנות את למנות ניתן בלבד, לגימלאים המיועדות ההתנדבות תכניות בין

המתנ"סים הגימלאים, הסתדרות סניפי לאומי, לביטוח המוסד של הייעוץ
 נזקקים לגימלאים מתנדבים גימלאים מסייעים שבהם הקשישים, ומועדוני
"ברית הן נוספות תכניות קלות. חברתיות ובמשימות בית בביקורי בייעוץ,

האישי, נסיונם על לספר המדינה מייסדי דור בני את מעודדים שבה ראשונים",
1



מקור בעיקר משמשים הגימלאים שבה "סבגן", ותכנית בתיספר; לתלמידי בעיקר
איש של חיובית דמות בפניהם ומציבים לילדים, ורגשית אישית תשומתלב של

זקן.

משתתפים המבוגרים אוכלוסיית לכלל המיועדות ההתנדבות בתכניות גם

הקשיש למען העבותה של למוקדים הקשיש, למען לעמותות הכוונה רבים. גימלאים
למען האגודה אמונה, ויצייו, נעמ"ת, יע"ל, כמו מתנדבים לארגוני אביב, בתל

ומל"ח ח פס" ארגוני בסרטן, למלחמה האגודה החייל, למען האגודה העיוור,
לקשישים שירות ומוסדות המקומיות הרווחה בלשכות ההתנדבות יחידות גם ועוד.
הנוקטים קטנים וגופים ארגונים מאות יש בנוסף, מתנדבים. בגימלאים מסתייעים
(התנדבות פרטים של יוזמה פרי שהיא התנדבות יש וכן הארץ, רחבי בכל יוזמות

מנהל או רב כמו מקומי, מנהיג של או לשכנים, העזרה כמו פורמלית), בלתי
ביתספר.

התנדבותית, בפעילות מעורבים 60+ ה מבני $15;$10; שרק ידוע, זאת, עם

פוטנציאל לניצול מתוגבר ניסיון נוצל. לא עדיין רב שפוטנציאל היא והתחושה
מעשי. במבחן זו הנחה ולהעמיד הקיימות, האפשרויות את לגלות יכול זה

העבודה במשרד להתנדבות היחידה מרכיבים. מספר קיימים פתג"ם בתכנית
קיימת אלה לשכות מארבעים אחת בכל רווחה. לשכות 40 בכ בארץ פועלת והרווחה
עם במשותף גם והפועלת הלשכה לסגל מתנדבים המספקת מקומית, התנדבות יחידת

כולו. ההתנדבות נושא את לקדם כדי המקומיים, ההתנדבותיים הגורמים כל
לב תשומת להקדיש כלל בדרך המתקשים התנדבות, רכזי עלידי מאוישות היחידות
ביחידות למנות היה הבסיסי הרעיון לכן הקשישים. בקרב התנדבות לפיתוח ראויה
כוח לתוספת נוסף זה. בנושא לטיפול יתמסר אשר משרה, בחצי נוסף עובד הללו

הגימלאים בקרב התנדבות לפיתוח בשיטות מיוחדת הדרכה לספק הוצע האדם,
הבאות: המטרות להשגת לפעול החדשים הרכזים את ולכוון

בהתנדבות מעורבות היו כך כל לא כה שעד שכבות מקרב מתנדבים לגייס .1

מיוחדות אוכלוסיות נמוכה, השכלה בעלי כחול, צווארון בעלי כמו: פורמלית,
וכוי. מוסדות ירי די כמו

את ולספק 60+ בני למתנדבים סיפוק לתת יכולים אשר תפקידים ליצור .2
2



התפקידים תוכן את ולהעשיר להרחיב ניסיון יהיה כך לצורך האישיים. צורכיהם
שבהם במשק המגזרים מיגוון את ולהרחיב זה, גיל בני למתנדבים המוצעים

כאלה. תפקידים מוצעים

ההתנדבות תרומת העלאת עלידי המתנדבים בפעולת התמדה על לשמור לנסות .3

כך לשם למעסיקים. המתנדבים תרומת את שניתן כמה עד ולהעלות עצמם למתנדבים
מקום של הרגילה העבודה במערכת המתנדב לשילוב שונות דרכים ליזום יש

ותיגמול הוקרה מתן חברתיים, אירועים הדרכה, הכשרה, להבטיח וכן העסקתו,
אחר.

במספר להגדלה ולהביא ,60+ ה בני של ההתנדבות היקף את להרחיב .4

פתג"ם. תכנית מופעלת שבהן ערים באותן המתנדבים
נמשכת: עדיין היא מהן ובשלוש ערים, 4 ב כה עד הופעלה התכנית

עד 1984 (מאפריל תקוה בפתח ;(1984 (מנובמבר בחדרה ;(1984 (מאפריל באשקלון
.(1986 (מאפריל ברעננה ;(1985 פברואר

הערכה. במחקר התכנית את ללוות היה חשוב התכנית של הנסיוני האופי עקב

ובחדרה (באשקלון הפעלתה מראשית פתג"ם תכנית את מלווה ההערכה מחקר

מחקר ממצאי את מסכם זה דו"ח .(1986 מאפריל החל ברעננה ,1984 מאפריל החל

.1987 ינואר עד ההערכה
למאפייני בהתאם יישוב, בכל שונה משמעות יש ההערכה שלמחקר להדגיש, יש

הסקרים ביצוע בעת מהם. אחד בכל התכנית נמצאת שבו לשלב ובהתאם היישוב

ארגונית, התפתחות של שונה לשלב עיר בכל התכנית הגיעה ,1986 בקיץ העיקריים
והן ההפעלה בתקופות הן מזו זו נבדלו המקומיות פתג"ם תכניות ששלוש כיוון

מערכת יצירת מתאים, רכז גיוס (כמו התכנית ליישום בדרכן שעמדו בקשיים

בתוכה לקבל הכוללת ההתנדבות מערכת של והנכונות הארגונית הסביבה עם קשרים

החדשה). וזמה הי את

התעורר העבודה ובמהלך כלליים, קווים נקבעו הרכזים של הפעולה לדפוסי
והתנסות, למידה תקופת היתה רכז לכל אופרטיביים. למונחים אותם לתרגם הצורך

את הוכיחו הזמן עם אשר משותפים פעולה קווי אותם להתגבש התחילו שבמהלכה
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תהליך את כמשקפים הממצאים את לראות יש מכך כתוצאה יותר. כמבטיחים עצמם

התכנית. עול המלא הפוטנציאל את ולא הלמידה,

להרחיב הוחלט הרווחה, ומשרד אשל בפני שהוצגו הביניים ממצאי סמך על

מראשית כמובן, נהנית, אלו באזורים ההפעלה נוספות. ערים לשש התכנית את

זה. בדו"ח המתואר הניסיון של מהלקחים דרכה

העיקרית הספרות את סוקרים אנו  1 פרק  זה בפרק כדלהלן: בנוי הדו"ח

לבני מיועדות התנדבות תכניות להעריך הנסיונות ואת 60+ בני של התנדבות על
מובא 3 בפרק פתג"ם. תכנית של ההערכה שיטת את מפרטים אנו 2 בפרק .60+

ושל השתלבה היא שבה הארגונית המסגרת של התכנית, של יותר מפורט תיאור

הישגי את מסכמים אנו 4 בפרק ואזור. אזור בכל שהתפתחו כפי העבודה שיטות
היריעה, את מרחיבים אנו 5 בפרק המקוריות. המטרות של במונחים התכנית,

כמוכן הערים. בשלוש 60+ בני מתנדבים להפעלת הכללית המסגרת את ומתארים
הפועלים שירות ומוסדות התנדבות ארגוני של יחסם את זה בפרק מציגים אנחנו

היום פתג"ם הישגי בין השוואה מאפשר הדבר ולהתפתחותה. לפתג"ם הערים בשלוש

 7 ובפרק הממצאים עיקר את מסכמים אנו 6 בפרק בעתיד. הפוטנציאל לבין

.60+ בני התנדבות לגבי מסקנות מספר מציגים
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ספרות סקירת 1.2

מכל המתנדבים ככל מתנדבים כל קודם הינם ומעלה 60 בגיל מתנדבים 1.2.1
אינה ההתנדבות בנושא העוסקת המקצועית הספרות של רובה רוב הגיל. קבוצות

למתנדבים במיוחד המוקדשת לספרות ובאשר שונות, גיל קבוצות בין כלל מבדילה
זו סקירה יותר. צעירים למתנדבים גם רבה במידה מתאימה שהיא ברור 60+ בגיל

בין המקצועית, הספרות עלפי המבחינים, ובאיפיונים בתכונות מתרכזת
יותר. הצעירים עמיתיהם ובין 60+ בגיל המתנדבים

או פרשו 60+ הגיל מקבוצת המתנדבים שרוב אולי, הוא העיקרי ההבדל ~~~~^

להביא יכולה שההתנדבות התועלת על מיוחד דגש מושם ולכן העבודה, משוק נפלטו
שהמתנדבים התועלת על שנה 15 כ לפני עד מקובל שהיה הדגש לעומת להם, /

גימלאים של התנדבותית בעבודה לראות נוטים כיום למעסיקיהם. להביא יכולים .,

תפקידים לגימלאי להחזיר או להמשיך שבכוחה בשכר, לעבודה חלקי או מלא תחליף
מטפל לחברה, תורם עובד, היותו כמו פרישתו, לפני למלא נהג שהוא חברתיים

;1980 ,hadley £ SCOTT ;1972 ,s.e.r.v.e.) חבר. באחרים,
ולסיפוק הטובה להרגשתם תורמת ההתנדבות בכך . (1981 , harel <s lindenberg
בהתנדבות עבודה עשויה זו, גישה עלפי .60+ ה בני אוכלוסיית של מהחיים

יכולים שהם בהראותה ,60+ ה בני של השלילית התדמית לשיפור גם לפעול
עצמאיים. ולהיות אחרים של לרווחתם לתרום להמשיך

ההתנתקות של התיאוריה חסידי עם פולמוס כדי תוך פותחה הנ"ל ההשערה

העמידה שגיל טוענת זו תיאוריה .(1961 ,CUMM1NG £ henry) (disengagement)
הסתגלותית ופעילות חיים אורח ודורשים מזה, זה בטבעם שונים הזיקנה וגיל

הנחיצות והרגשת החברתית מהמעורבות ההתנתקות זו, תיאוריה לפי שונים.
הזיקנה. בגיל הכרחיות אינן כבר העמידה, לגיל חיוניות תכונות שהן לחברה,
,havighurst et al.) זו תיאוריה לבחון או לאמת שביקשו מחקרים זאת, לעומת
בין גבוה חיובי מתאם שקיים למסקנה הגיעו ,(1969 ,havighurst et AL. ;1968

לספק שחשוב החוקרים, גילו במיוחד מהחיים. סיפוק לבין מרובה חברתית פעילות
הזדמנויות החברה, לרווחת פעיל באופן לתרום המעוניינים ,60+ בני לאותם

זו. חיים תפיסת לממש
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של שפתיים כמס ההתנדבות את הרואה גישה גם יש זו, אחרונה גישה לעומת
.(1984 (חזן, משמעותיים חברתיים מתפקידים הגימלאי את הרחיקה אשר החברה

ורואה מעבודתם שפרשו לאנשים כשירות ההתנדבות את התופסת הגישה לעומת
הינה שההתנדבות המדגישה ראייה גם יש שבהתנדבות, העיקרית התועלת את בכך

;1977, reissman ;1963 ,worthington) לחברה תועלת להביא שעשוי משאב

מסתייעת מנואל בלתי משאב כאל הקשישים להתנדבות ההתייחסות .(1978 ,paillat
מעבודה, הפרישה תקופת התארכות ועימה המתארכת, החיים תוחלת  תופעות בשתי

התופעה את לנצל האפשרות הרווחה. בשירותי ובתקציב אדם בכוח חמור ומחסור
התנדבות לעודד זו גישה חסידי את לעתים מביאה השנייה, את לתקן כדי הראשונה

למתנדבים הכשרה קורסי הקמת על ולהמליץ בפרישה, מקצוע אנשי בקרב בעיקר

כמו תכנית של עולם תפיסת זאת, לעומת חדשות. מיומנויות ללמוד המסוגלים
התנדבותית עבודה למצוא שניתן מאמינה (1971a ,sainer s zander) s.e.r.v.e.
כבדות הכשרה דרישות עלידי להרתיע לא ושחשוב 60+ בן אדם לכל כמעט ריאלית

לתרום. ביכולתם בטוחים שאינם פוטנציאליים מתנדבים

את להחליף מסוגלת בהתנדבות שעבודה ההשערה את לאמת ניסו אחדים חוקרים
,Mclaughlin ;1981 , hunter £ linn ;1977 , payne ) יקנה ז לעת בשכר העבודה

למסקנות הגיעו לא אך ,(1984 ,HOOKER s ventIS ;1984 ,chambre ;1983
אמינות. או ברורות

בני בקרב להתנדבות הפונטציאל חקירת של ביותר הברורים הממצאים אחד 1.2.2
כאל אליה להתייחס ואין ביותר הטרוגנית הינה זו גיל שקבוצת הוא, 60+ ה

רבות. תתקבוצות הובחנו זו באוכלוסייה אחד. גוף

מצאו (1985) hornstein ו (1969) havighurst et al. הפרישה. סגנון א

שיש מתברר, מזה. זה חדות המובחנים בפרישה חיים אורח של סגנונות מספר
,hornstein בלבד. מתתהקבוצות חלק מקרב פורמלית להתנדבות למועמדים לצפות
לכיסא "הפורש פרישה. סגנונות לארבעה שלו הפורשים מדגם את מחלק לדוגמה,

לעבודתו תחליף ומוצא מחדש" חייו את "המארגן למוות. בהשלמה וממתין הנדנדה"
לעתים אחרת, במשרה משרתו את ומחליף מעמד" "המחזיק ערך. שוות אחרת בפעילות
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נאות תחליף צופה ואינו מעבודתו בכוח שנזרק המרגיש "הממורמר", חלקי. בהיקף
השנייה בקבוצה זה, מיון לפי לחפש, יש להתנדבות המועמדים את אחר. תחום בכל

בשלישית. גם ואולי בעיקר,

עם מתקשרת ההתנדבות האם לקבוע, הצליחו לא זה בכיוון החוקרים אולם
שאדם מובן .(disengaged) פסיבי/מנותק או (activist) פעלתני פרישה סגנון
העובדים אלה אולם "פעיל", הוא בהתנדבות לעבודה תו ו ער שעות רוב את המשקיע

ה"סבילים". בין להימנות גם עשויים בשבוע בלבד יום חצי בהתנדבות
hadley £ scott ו ,(1971A) sainer s zander ופיזי. בריאותי מצב ב.

בקרב שווה אינה פורמלית להתנדבות הפוטנציאל שמידת מציינים, (1980)

לנקוט יש לכן והישישים. הנכים לביתם, המרותקים המוסדות, דיירי העצמאיים,
תתהקבוצה. כל של ליכולת בהתאם שונות, והפעלה גיוס שיטות

,kremsdorf ;1980 ,w.g.s. ;1971a ,sainer £ zander) תתתרבויות. ג.
לדתיות החברתי, למעמד בהתאם גם משתנה פורמלית להתנדבות ההתייחסות .( 1985
והתכונות הגישות את לנצל המתנדבים גיוס לגבי המדיניות על העדתי. ולמוצא

דתיות קהילות למשל, מציבות. שהן הקשיים על להתגבר או השונות, התרבויות של

את להביא קשה שיהיה ייתכן אך מקודשת, משימה בהתנדבות אולי, יראו,
קהילתם. לגבולות מעבר לפעול המתנדבים

7£*7/77/7 , (1985) monk ו (1984) Goodman פסיכוחברתית. טיפולוגיה ד.
לפי לפחות, אנשים סוגי ארבעה בין להבחין הצליחו הפסיכוחברתי, בתחום

על או הפרט על לחול יכול המיון מאורגנת. במסגרת לזולת עזרה להגיש נכונותם
ולכן המיידית, בשכונתו חזקים חברתיים קשרים אין למשל, ל"מבודד", הקבוצה.
לעומתו, עלשכונתי. בארגון פורמלית למשימה להצטרף הזמנה על לברר עשוי הוא

בקרב פורמלית בלתי ענפה בפעילות כבר עסוק (mutual helper) ההדדי" "העוזר
אישי. ובלתי פורמלי בסיס על בפעילות עניין למצוא לא ועלול ושכנים, חברים

של ולחסרונות ליתרונות באשר מפתיעה במידה מאוחדת המקצועית הספרות 1.2.3

;1971a ,sainer £ zander) יותר לצעירים בהשוואה כמתנדבים, 60+ בני פעילות
כולם .(1982 ,MAYER £ GRITZER ; 1980 ,W.G.S. ; 1980 ,HADLEY £ SCOTT

רציני אחראי, דייקן,  לחיוב הבא: באופן 60+ ה בן המתנדב את מעריכים
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הוא לפרנסתם; עסוקים יותר כשהצעירים היום) שעות (במשך פנאי לו יש ושקדן;

עשוי הוא כך ומשום מטופליו, בעיות את בעצמו עבר ואולי חיים בנסיון עשיר

גילו לבני מיוחדות ואמפתיה סימפטית לו יש צעיר. מאדם יותר סובלני להיות

בפני כך להתייצב מוכנים שאינם אחרים, 60+ בני יש כי (אם ממנו ולזקנים
היכולים המקצועות או המיומנויות כל את 60+ בני בקרב למצוא ניתן עתידם).

איכות, ובאותה לבצע יכול שצעיר תפקיד כל לבצע מסוגלים 60+ בני להידרש.
קשה. כפיים לעבודת פרט

בגלל צעיר, אדם מאשר מהעבודה יותר להיעדר עלול 60+ ה בן  לשלילה
להידרדר עלולה בריאותו חולה. זוג בבן לטיפול להידרש או לחלות, סיכוייו

רגיש הוא עבודתו. את להפסיק למעסיק מאוד קשה יהיה ואז בתפקודו, ולפגוע

תחבורה. לו לספק בחורף צורך יהיה אולי ולכן קשה, אוויר למזג יותר הרבה

יקשו או וימנעו ומיושנות, קשיחות יהיו שלו העבודה שיטות או שהעמדות ייתכן
אשר בשירותים או מוכות) בנשים טיפול (למשל, חדשים בשירותים העסקתו על

השתנו. בהם העבודה שיטות

לפי גם 60+ בני לבין צעירים בין מפרידים ההתנדבות בנושא החוקרים 1.2.4
 צעירים מתנדבים בקרב הנפוצים מהמניעים שכמה התברר, להתנדבות. מניעיהם

שאינם כמעט  חדשה מיומנות למידת החברתי, המעמד העלאת מקצועי, כקידום
,hadley s scott ;1971a ,sainer s zander) המבוגר הגיל בקבוצת מצויים

.(1980 ,GIDRON ;1980
מראש הורדתה היתה ההתנדבות נושא חקירת של הראשונות התוצאות אחה

עונה שההתנדבות בהבנה והחלפתה להתנדבות, עיקרי כמניע הזולת אהבת של התורן
הם המבוקשים העיקריים התגמולים 60+ בני בקרב עצמו. המתנדב של הצרכים על

לתרום ערך בעל משהו עוד להם שיש לחברה, נחוצים שהם והרגשה חברתיים מגעים

גם ניתח (w.G.S. ,1980) western gerontological society ה החברה. לרווחת
מסקנותיו את להתנדבות. 60+ בני של נרחב גיוס בפני המונעים המכשולים את

סעיפים: בארבעה לסכם ניתן

מפני פוחדים ערך; בעל משהו לתרום ביכולתם בטוחים אינם 60+ בני אנשים .1
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או מהם הדרישות מרמת פוחדים שלהם; המיומנויות של במיושנות זלזול
מהיקפן.

ניסיון חוסר להתנדבות; המוליכות למסגרות רבים 60+ בני של קשר חוסר .2
התנדבותית. עבודה הצעת להשיג כיצד

בהתנדבות. העבודה הוצאות למימון כסף חוסר .3

בנים (למשל, הפוטנציאליים המתנדבים של המשפחה בני מצד התנגדות .4
נכדיה). על בשמירה תעסוק שאימם המעדיפים נשואים

כל לבצע מסוגלים 60+ בני שמתנדבים בדעתה, מאוחדת המקצועית הספרות 1.2.5
קשה. גופנית לעבודה פרט יותר, צעירים מתנדבים שמבצעים תפקיד

;1980 ,W.G.S. ;1980 ,HADLEY £ SCOTT ;1971A ,SAINER £ ZANDER)

פרויקטים 70 כ של רשימה גם מביא (1980) w.G.S. .(1982 ,mayer £ GR1TZER

החל מגזרים, 20 ב 60+ בני טהרת על המאוישים הברית בארצות התנדבותיים
בטיפול וכלה תעסוקה, שירותי צרכנות, מבוגרים, חינוך יסודי, בחינוך

תרומות. ואיסוף חדשים מתנדבים הכשרת משפחתי, ייעוץ פשע, מניעת בסביבה,

טוענים, (1980) w.G.S. ו (1971a) sainer £ zander קודם, שצוין כפי
ריאלית. התנדבותית בעבודה לעבוד מסוגל נפש) לחשוש אולי, (פרט, 60+ בן שכל

לתמיכה טלפוני שירות ניהלו לביתם מרותקים קשישים רבות. לכך הדוגמאות

למוגבלים הסעות ושירות (1971a ,sainer £ zander) אחרים כמרוחקים ידידותית
מוסדות דיירי וישישים קשישים .(1980 ,hadley £ SCOTT) גופנית מבחינה
עיוורים גימלאים .(1971a ,sainer £ zander) תפירה תיקוני שירות ניהלו

.(1977 ,sainer) מפגרים בילדים אישי בטיפול רבה הצלחה קצרו
מוקדש כיום 60+ בני התנדבות בנושא המקצועית הספרות של הארי חלק 1.2.6
לשבץ להפעיל, לגייס, כיצד פרטים בפרטי המדריכים טכניים", ל"פרסומים

זו. כותרת תחת שנאמר כל את כאן לסכם איאפשר .60+ בני במתנדבים ולתמוך
הקבוצות כל על עבודה שיטות אותן להפעיל לנסות שאין הוא, המשותף המכנה
דמיון וברוב חופשי באופן קבוצה לכל העבודה שיטות לסגל יש אלא השונות,

הבינוני, המעמד בני את לגייס לנסות למשל, אין, ומגבלותיה. לצרכיה בהתאם

והבלתי הפועלים מעמד בני את לגייס מנסים שבה בדרך לשעבר, מקצוע בעלי
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מודעות עיתונות, באמצעות פרסומת של השיגרתיות שהדרכים בעוד משכילים.
הבטוחים הביניים, מעמד בני לגיוס יספיקו התנדבותיים ארגונים לראשי ופניות
והפעלת נמרץ שכנוע פעילה, יוזמה היתר, בין דרושה, לחברה, מיומנותיהם בערר

של הניסיון וחוסר הביטחון חוסר על להתגבר כדי שכונתיות, ממסגרות מנהיגים
מעוטי אנשים תשכנע כלשהי תשלום תוספת שרק ייתכן לעתים, לשעבר. פועלים

ככוח אותם שמנצלים חשדנותם על להתגבר שתסייע או שירותיהם, את להציע הכנסה
אחד .(1980 ,challis 6, davies ;1980 ,W.G.S. ;1977 ,reissman) זול עבודה
להביא שבמקום בכך הוא (1971A ,sainer s zander) S.e.r.v.e. של החידושים

היא העבודה מקומית אל מועדונים, וחברי מוסדות דיירי והישישים, הקשישים את

מצריכות המיוחדות שתכונותיהן תתקבוצות מספר זוהו אליהם. העבודה את לקחה
; 1971a ,sainer s zander) הדתית הקהילה למשל, מיוחדות. גיוס שיטות

לכל קשורים שאינם ומבודדים בודדים ;(1980 ,w.G.S. '1980 HADLEY s SCOTT

;1979 ,allen) בפרישה מקצוע אנשי ;( 1971a ,sainer s zander) קבוצה
ומוגבלים נכים ;(1985 , KREMSDORF ;1980 ,w.G.S. '1980 ,HADLEY s SC0TT

,W.G.S.) אתניות קבוצות ;(1980 ,HADLEY * SCOTT 1971A 'SAINER * ZANDER)

.(1980 ,w.G.S) כפרים תושבי '( 1980

מבוקש אחד מגזר בקרב התנדבותית לפעילות מתייחס (1983) barker 1.2.7
הרווחה. משירותי שפרשו המקצוע אנשי מגזר  60+ בני אוכלוסיית של במיוחד
התנדבות תכניות אבלים. לאנשים וייעוץ עזרה מתן של תכניות שלוש מתאר הוא
זה. אוכלוסייה ממגזר רבים מתנדבים ומשכו יחסית גבוהה מיוקרה נהנו אלה

לגיוס הנוגעות אלה תכניות של תכונות לחמש מיוחדת חשיבות מייחס BARKER

והתמדתם: המתנדבים

מצומצם. גיאוגרפי באזור המשימות ריכוז .1

אישית התנסות המשימה, של הבנה מספקת אשר והדרכה הכוונה תכנית קיום .2
המטלות. עם להתמודד עצמי בטחון מכל, ויותר בטיפול,

עלידי והן בתכנית חבריו עלידי הן למתנדב, צמודה אישית תמיכה מתן .3
הרכז.
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מקצוע איש או ארור מתנדב (כשיש מדי מכבידה ממשימה לפרוש אפשרות קיום .4

לידיו). המשימה את שיקרו

מעניק זה תהליך לתכנית. מועמדים בין וקפדני יסודי בחירה תהליך קיום .5
יותר טוב להכיר התכנית לרכזי ומאפשר הנבחרים למועמדים ומעמד עצמי בטחון
ולאינטרסים לכשרונות מתאימות משימות לאתר כך ובשל להתנדבות המועמדים את

שלהם.

;198O ,r.s.v.p. new york ;1971b ,sainer £ zander) ואחרים rakocy 1.2.8
שימור לגבי הדיברות עשרת את ניסחו (1985 sainer ;1981 ,rakocy

גיוסו. לאחר המתנדב (retention)

כלהלן: לסכמן ניתן
ממשי ערך בעלת עבודה דהיינו: אמיתית, עבודה להיות חייבת העבודה .1

למקום רצינית תרומה המתנדב. העסקת לשם הומצאה ושלא למעסיק, שדרושה

העבודה אין יקבל. שהמתנדב ביותר הטוב התגמול הינה ולקוחותיו העבודה
למעסיק. גבוה ערך בעלת להיות כדי גבוה, סטטוס בעלת להיות חייבת

הן מאמציו, על ממעסיקו הוקרה לקבל צריך שכר, מקבל שאינו המתנדב, .2
עבודתו. למקום חשובה תרומה תורם הוא שאכן שכנוע, כאמצעי והן כתגמול

.(1980 ,lake) מאוד רצויה תוספת הינה ציבורית הוקרה
תוך העבודה, ובמערכת העובדים בסגל המתנדבים לשילוב לפעול המעסיק על .3
תפקידי לבין המתנדב של תפקידו בין הגבולות מהם ברורה, הדדית הבנה
ויתמיד יתן ושולי, מופרד כגורם עצמו שירגיש מתנדב המקצועי. הסגל

בצוות. מלא כחבר עצמו את שירגיש ממתנדב פחות הרבה

להבנה שניתן, ככל המתנדב, את להביא המתנדבים) (ורכז המעסיק על .4
הדרכה פגישות הוא לכך ביותר היעיל האמצעי המעסיק. מטרות עם ולהזדהות

אפשרות ולמתן והסברה, מידע לקבלת בעיות, לליבון ההנהלה עם סדירות
שינויים. להציע למתנדב

או תפקידם את להעשיר הזמן במרוצת ורצוי אפשר רבים מתנדבים לגבי .5

יותר. הדורשים לתפקידים להעבירם

אבל זאת. לנצל וכדאי חדשות מיומנויות ללמוד מסוגלים 60+ בני אנשים .6
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כבדות. לימודים דרישות עלידי ביטחון חסר מתנדב מלהרתיע להיזהר יש

ובאיכות בכמות לתפוקה ממנו מצפה שהוא למתנדב, להבהיר המעסיק על .7

לחשיבות נוספת הוכחה בכך יראה המתנדב מסודרת. עבודה ולמשמעת מוגדרת
עבודתו.

לא שיבוץ טל במקרה אחר, לתפקיד לעבור אפשרות למתנדב שתהיה חשוב .8
מוצלח.

בטיין בכסף,  למתנדב ההתנדבות עלויות את שניתן כמה עד להמעיט חשוב .9

העבודה, למקום הגעה קשיי וכיבוד, תחבורה הוצאות כגון,  בשירותים או
וכוי. וחד מי ביגוד

מפגשים עריכת לצורכיהם. מותאמות בדרכים ייעשה המתנדבים תיגמול .10

של להתנדבותם העיקרי המניע על תענה למשל, קבוצתיים, וטיולים חברתיים
חברתיים. מגעים אחרי הביקוש  60+ בני רוב

ביסודיות פותח 60+ בני בקרב ההתנדבות שיעור להגדלת מאוד חשוב כלי 1.2.9
לשיטת היא הכוונה .19811971 בשנים יורק בניו s.e.r.v.e. תכנית במסגרת
נהגו s.e.r.v.e. רכזי .(1985 , sainer ;1981 , sainer 6! zander) הקבוצה

לארגן וניסו חדר), באותו (לאודווקא אחד עבודה במקום רבים מתנדבים לשבץ

יתרונות 7 על הצהירו הם יום. באותו יעבדו שהמתנדבים כך העבודה, את

חברתי מגע למתנדבים מעניקה זו איסטרטגיה קבוצתיים. שיבוצים של לאיסטרטגיה
נפשית תמיכה מעניקה היא משותפת. מהתנסות ליהנות והזדמנות גילם בני עם

המקצועי. לסגל לשינוי הצעות או תלונות להגיש גיבוי ונותנת זרה, בסביבה
של שבשיבוץ בעוד העבודה, מסגרת בבניית פוגעת אינה אחדים מתנדבים נשירת
מסגרת אובדן לא אם השיבוץ, מאמצי על חזרה פירושה יחיד של נשירה יחידים,

כולה. העבודה

בכמה בכך להם ותורם המתנדבים, עבודת את מבליט בקבוצות השיבוץ
יכול אינו גורם ששום לממדים, מגיעה העבודה למקום תרומתם (א) מישורים:

המקומיים, הפוליטיים הגורמים לעיני מתבלטת תרומתם (ב) מהם. להתעלם
שהמתנדבים קבוצתיים, שיבוצים (ג) התכנית. להתפתחות משמעותית כה שתמיכתם

12



המקצועי, הסגל על המוטל ההשגחה מעול מפחיתים אחד, ביום כולם בהם עובדים
את מייעלת קבוצתית הפעלה (ד) ההתנדבותית. בפעילות תמיכתם את מגבירים ובכך
 יותר רבים במספרים מתנדבים של גיוס ומאפשרת ההתנדבות רכז של הזמן ניצול
העובדים לכל הדרכה פגישות בעריכת ההנהלה על הקלה הוא נוסף ארגוני יתרון

מאורגנת תחבורה הספקת על גם מקל קבוצתי שיבוץ יום. באותו העובדים
למתנדבים.

60+ בני בקרב ההתנדבות הרחבת של הכולל במבצע יחסית חדשה טקטיקה 1.2.10
רבערך חומר מביאה (1971a ,sainer £ zander) sainer המוסדית. הגישה היא
עקרונות שונים. מסוגים מעסיקים אצל s.e.r.v.e. של הפרויקטים פיתוח על

זה בתחום ביותר חשוב חידוש .(1980) .w.cs. ב נמצאים חשובים כלליים

בארה"ב, הגדולות המסחריות החברות מספר .(1979) ואחרים all en אצל מתואר
כמה יש זו לגישה וגדל. הולך פורשיהן, בקרב התנדבותית פעילות המחדירות

הייחודיים המקצועיים השירותים את שיספקו פורשיה את מארגנת החברה דגמים.

את לארגן חוץ גורם ומממנת מזמינה החברה הכנסה. מעוטי לצרכנים החברה של

מכשירה החברה הכללית. והן לחברה הייחודית הן התנדבותית, בפעילות פורשיה
הקשישים בפורשיה לטפל והפעילים הצעירים פורשיה את ומממנת

,allen) ובבריטניה הברית בארצות רבות חברות . (1980 , hadley Sc scott)
בשנות קידומם לשיא שהגיעו מנהלים לשחרר התחילו (1985 ,dickson ;1979

חייבות שאינן קריירות ההתנדבותי: במגזר שניות לקריירות שלהם החמישים
התנדבות מרכזי של ההשתתפות המסחרית. החברה של החובה פרישת בגיל להיפסק

לשיגרה. הפכה כבר לפרישה הכנה של בקורסים

60+ לבני המוצעת היחידה הפעילות אינה בהתנדבות שעבודה מובן, 1.2.11
של בקבוצות בפעילות הרואים חוקרים, יש מפרנסת. לעבודה חלקי או מלא כתחליף
פורמלית מהתנדבות במהותו השונה פעילות סוג עצמית עזרה של או הדדית עזרה
(הגברת אחרות למטרות החותרת ופעילות ,(1980 ,butcher ; 1979 ,Buckingham)

ישנם ומשופרים). מוגדלים שירותים השגת הגיל, קבוצת של הפוליטי הכוח
הפעילויות בין המשותף את המדגישים , (1980 , hadley <sscott ) אחרים חוקרים

פסיביות). במקום פעלתנות שליליים, בסטריאוטיפים (לחימה
13



בישראל 60+ בני התנדבות 1.3

בארץ. פורמלית בהתנדבות 60+ בני פעילות עילי מקיף תיאור ברשותנו, אין
בני בנושא הארצי הסקר חשובים. נתונים מספק שנתיים לפני שנערך סקר אבל

של והרצויה הנוכחית פעילותו על שאלות מספר כללו (1985 ^(למ"ס, 60+

בהתנדבות עוסקים שהם טענו $8 פורמלית. ובלתי פורמלית בהתנדבות המרואיין
מהם ניכר שמיעוט ספק אין סוג. מכל בהתנדבות $13; כ ובסךהכל פורמלית,
%85 בחודש).2 פעם לפחות (היינו בקביעות זאת עושים אינם יותר) או (כרבע

מאלה 55** לעומתם, פעם. אף זאת עשו לא בהתנדבות, כעת עובדים שאינם מהאנשים
את מאשרים אלה נתונים שנים. 10 מ למעלה זאת עושים כעת פורמלית המתנדבים
וחלק ,60+ בני בקרב קטן מיעוט של פעילות היא הפורמלית שההתנדבות ההנחה
מקדישים הפורמליים המתנדבים .60 גיל לפני כבר בה עסקו זה ממיעוט גדול

חלק המתנדב את מעסיקה ההתנדבות כלומר בממוצע, בשבוע שעות 8 כ זו לפעולה
עבודתם תוכן לפי זה, בסקר הפורמליים המתנדבים של התפלגותם מזמנו. קטן

בסקר שנסקרו הארגונים עלידי המועסקים המתנדבים להתפלגות מאוד דומה
.(5.14 לוח (ראה פתג"ם מחקר במסגרת שנערך ההתנדבות ארגוני

של רובם רוב .60+ בני מתנדבים המעסיקים ולפרויקטים לתכניות כעת נפנה

בכוונה הוקמו שלא ופרויקטים שירותים במסגרת עובדים זה גיל בני המתנדבים
בצוות המבוגרים את מהווים 60+ ה שבני אלא ,60+ בני מתנדבים להפעיל תחילה
שהוערכו פרויקטים חמישה על בקצרה נדווח להלן .(5 לפרק המבוא (ראה רבגילי

שיופעלו כדי במיוחד נבנו אלה מפרויקטים שלושה בישראל. המקצועית בספרות
עלידי רק כמעט למעשה הלכה מאויישים נוספים ושניים ,60+ בני מתנדבים בידי
לקוחותיו, פעילותו, סוג יעדיו, את פרויקט כל לגבי נציין .60+ בני מתנדבים

ישראל בערי ההתנדבות פרופיל ראה זה, מידע מקור של יותר מעמיק לניתוח 1
בפרופיל .1988 של הראשונים בחודשים לאור שיצא ברוקדייל מכון של
ההתנדבות ארגוני סקר ממצאי עם יחד 60+ ה בני סקר ממצאי מוצגים

פתג"ם. מחקר במסגרת שנערך

ההערכה מחקר במסגרת שנערך מתנדבים והמפעילים המגייסים הארגונים בסקר 2
60+ בני מתנדבים 2,200 ל שבנוסף הארגונים נציגי דיווחו פתג"ם, על
1,100 עוד מעסיקים הם בחודש), פעם (לפחות סדיר באופן אצלם המועסקים

וכוי. עונתיים חדפעמיים, במבצעים 60+ בני מתנדבים
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יעדיו. את להשיג בניסיון עורר שהוא והסוגיות מתנדביו גיוס ושיטת מקור
 (1980 (רפפורט, יע"ל מתנדבי עם קבוצתית עבודה  הראשון הפרויקט

מצאה החוקרת .60+ בנות הן יע"ל מתנדבי של הגדול שהרוב משום לענייננו נוגע
בתפקידים רבים, לסניפים אולי בדומה שעסק, מבתיהחולים באחד יע"ל סניף

היה לדעתה, עיתונים. מכירת קיוסק, איוש ארוחות, חלוקת כגון: למדי פשוטים
לסיפוק והן לסיפוקם הן למלא, יכלו שהמתנדבים יותר וקשה חשוב תפקיד

בינם הניכור פער על לגשר כדי החולים עם אישיים קשרים יצירת והוא החולים,
לשלב המקצועי הסגל הסכמת את השיגה החוקרת המקצועי. והסגל המוסד לבין

שלו. הפעיל הפעולה שיתוף את קיבלה וגם במוסד יותר המרכזי בתפקיד מתנדבים
גורם עלידי לתפקיד הכנה  המשימה להצלחת חיוניים היו מרכיבים 4 לדעתה,
בעיות לליבון למתנדבים שוטפת הדרכה הסגל, מצד אוהד ויחס הכוונה מקצועי,

הקשיים שני רבה. היתה שנה לאחר הפרויקט הצלחת ותיגמול. קשיים, והסרת
צורך ושהיה החדש, בתפקיד סיפוק מצאו לא יע"ל ממתנדבי שמיעוט היו העיקריים

המקצועי. הסגל למטלות תפלוש לא שזו כדי המתנדבים פעילות בתיחום שוטף

לאומי, לביטוח (המוסד בירושלים" גונן בשכונת לקשיש "קשיש הפרויקט
לביתו והמרותק המבודד הקשיש של זו הן  הדדית לתועלת הוא גם יועד (1976

קטן. תשלום תמורת ידידותיים ביקורים לו שיספק 60+ ה בן המתנדב של זו והן
של קהילתית מסורת לנצל במטרה גונן שכונת מתוך מבקרים גייס הפרויקט

פורמלית להתנדבות לגייס הפרויקט הצליח בכך בנזקקים. ותמיכה סולידריות
מעוטי משכילים, בלתי  זה פעילות לסוג כלל בדרך מתקשרים שאינם אנשים

תמורת עבודה של ניסיון ללא ואף פורמלית בהתנדבות ניסיון כל ללא הכנסה,
הפרויקט מימדי נשארו (1969 ב הוחל (הפרויקט 1975 עד לבית. מחוץ שכר

מבקר להתאים קשה היה רבות: היו הבעיות מבוקרים. 53 ל מבקרים 27  קטנים
מתכנני גבוהה. היתה המבקרים תחלופת המבקרים, של הקטן מספרם בשל למבוקר

הכשרה עלידי הפורמליים השירותים במסגרת המבקרים את לשלב התכוונו הפרויקט
בהם מצאו ולא זה בכיוון הנסיונות את העריכו לא המבקרים אבל שוטפת, והדרכה

ומתכנני מבצעי בין מחלוקת נקודת נשאר למבקרים התשלום ודבר צורך, כל

את כנוגד אותו רואה השני הצד בעוד התשלום את מחייב אחד כשצד הפרויקט
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העונים. עם ודער הלך הפרויקט ההתנדבות. עקרון

הפרויקטים אחד את מהווה לאומי לביטוח המוסד של קשישים ביקורי תכנית

מטרות כמתנדבים.1 60+ בני של הבלעדית להעסקה שיועדו ביותר הגדולים
הדדיות כולל בגונן", לקשיש "קשיש הפרויקטים למטרות דומות הפרויקט ופעילות

לא הנדון הפרויקט הנ"ל, מהפרויקט להבדיל אולם, ולמבוקר. למבקר התועלת
הסתמר הוא .60+ ה בני מתוך ספציפית תתקבוצה אל הגיוס רשת את כיוון

על התקשורת, בכלי פרסומת על  יותר ופסיביות רגילות שיטות על זה בעניין
מפה המופץ הפרסום ועל אחרים, מתנדבים ומארגוני הייעוץ מהתחנות הפניות

מהרכב ניכרת במידה זה פרויקט מתנדבי הרכב שונה מכר כתוצאה לאוזן.
כל עלפי מהווים, זה פרויקט מתנדבי בגונן". לקשיש "קשיש בפרויקט המתנדבים

מבוססים משכילים, אירופהאמריקה, ילידי רובם  העם נבחרת מעין משתנה,
הפער עבות. וחברתיות משפחתיות רשתות בעלי יחסית, צעירים כלכלית, מבחינה

רחב. הינו למבקר מבוקר בין אלה משתנים עלפי
של העבודה ומסגרת מקצוע, אנשי בידי נמצאים הפרויקט וניהול עיצוב
הכנה של היטב מובנה קורס עוברים המתנדבים ביסודיות. מתוכננת המתנדבים

וייעוץ אישית, השגחה בשבועיים, פעם שוטפת הדרכה פגישות מקבלים הם לתפקיד,
הגיעה (1982 (שפירו, הפרויקט של הפורמלית ההערכה הצורך. לפי מקצועי

לפרויקט השותפים שלושת כל התגשמו. התכנית של המוצהרות המטרות שכל למסקנה
מחקר רבה. שביעותרצון הביעו  הסוציאליים והעובדים המבוקרים המבקרים, 
המתנדבים של חשובים אישיים צרכים על ענתה בפרויקט שההשתתפות גילה ההערכה

וכבשה  לחברה ערך בעלת תרומה מתן של וההרגשה חברתיים במגעים הצורך 
המתנדבים. של העצמית בתדמית מרכזי מקום

סוגיות: כמה המחקר עורר זאת עם יחד

של תפקידו תוכן את אחת בעין ראו לא הסוציאליים והעובדים המבקרים .1

משק בניהול בקניות, מעשית עזרה של המרכיב את להגדיל רצו העובדים המבקר.

המוסד של לגימלאים הייעוץ תחנות את גם מפעילים 60+ בני מתנדבים מספר 1
לאומי. לביטוח
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את הדגיש שהמתנדב בעוד הפורמליים, השירותים עם שוטף קשר בהחזקת בית,

החברתי, המרכיב

היתה למבוקר מבקר בין הקשר של השוטף בניהול הסוציאלי העובד מעורבות .2

ותר. בי מועטת

מזדקן מתנדב לחלץ משביעתרצון דרך מצאו טרם הפרויקט על הממונים .3

כראוי. למלאו ביכולתו אין שכבר מתפקיד

על התבסס הוא וגם לאומי, לביטוח למוסד הוא גם שייך הרביעי, הפרויקט

בעלי גימלאים .(1983 (מורגנשטיין, בלבד הקונבנציונלי המתנדב של השתתפות
לארגוני ופניות העיתונות (באמצעות הוזמנו המתאימים וההתנסות הכשרונות

כעובדים שיבוצם לקראת חודשים 43 במשך אינטנסיבי קורס לעבור גימלאים)
כבר רכשו הפונים 90 מ מחצית הרווחה. שירותי של השונים באגפים קהילתיים
רצונם היה הפונים של להתנדבות העיקרי המניע פורמלית. בהתנדבות רב ותק

היו לא הם זאת, עם מיומנויותיהם. ובמימוש מקצועית בעבודה להתמיד
ביקשו הם אחרים. עובדים על אחריות ברכישת או מקצועי בקידום מעוניינים

ולא רבמרכיבים ובתפקיד מגוריהם, למקום קרוב היותר, לכל משרה בחצי לעבוד
אחיד.

הקורס מסיום שנה ובתום מתאים, שיבוץ נמצא 30 ל הקורס: את סיימו 40

שיבוצים למצוא התקשו הפרויקט על הממונים בתפקידם. מהם 2520 עבדו עדיין

ספק הטילו הקורס, בוגרי את להעסיק בהצעה פנו אליהם המעסיקים מתאימים.
ההשקעה ובכדאיות ,60+  בני המתנדבים של המסודרת ובהתייצבות בתפוקה

ובהשגחה. בהכשרה

התפרסמה. טרם זה פרויקט במסגרת השני הקורס בוגרי הצלחת על ההערכה

פרויקט הוא האחרונות בשנים פורסמה השיטתית שהערכתו החמישי הפרויקט

שלושת .(1982 ובןאליא, (נווה אביב בתל הקשיש למעו האגודה של המוקדים

 ה של הדגם את לארץ להעתיק הראשון הגדול הניסיון את מהווים המוקדים

מקצועי בסיור שהשתתף ברוקדייל מכון חוקר של בדו"ח גם נעזר כאן 1
כל של המנהל עם מפגש כלל הסיור .10.85 ב שנערך המוקדים, בשלושת

מוקד.
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מרכז להוות למעשה נועדו המוקדים ומארה"ב. מאנגליה neighbourhood care
הרווחה שירותי עם לתיווך לייעוץ, בשכונה החיים הקשישים יפנו אליו שכונתי

שאינם מהמוקד שירותים ולקבלת מסוימים, מסחרים שירותים ועם הפורמליים
לביתחולים, ליווי כגון:  הקיימים הפורמליים השירותים עלידי ניתנים
גם מהווים המוקדים וכוי. מאשפוז החוזר לחולה הבית הכנת קניות, עריכת

השוטף מצבם אחר מעקב ולעריכת הקשישה האוכלוסייה של בעיות לאיתור מנגנון
בסיס על השכונה תושבי הפעלת הוא הפעולה עקרון ובסכנה. במצוקה הנמצאים של

; בשכונה. הנזקקים בתושבים לטיפול התנדבותי

למעלה למעשה, אבל בלבד, 60+ בני להעסיק מלכתחילה התכוון לא הפרויקט
פניות באמצעות נעשה הראשוני הגיוס זה. גיל בני הם מתנדבים 250 מכ 90* מ

קונבנציונלי היה המתנדבים הרכב זו משיטה וכתוצאה אחרים, מתנדבים לארגוני
ורובם אירופהאמריקה, ילידי אמידים, משכילים, נשים, ,50+ בני  דבר לכל

נכונות וסקר צרכים סקר באמצעות גיוס בוצע מכן לאחר לשכונה. מחוץ באו

מבחינת יותר ומגוונים רבים מקומיים תושבים והביא לבית, מבית שנערך להתנדב
הצליחו בנוסף, השתנה. לא הגבוה הממוצע הגיל אך החברתיכלכלי, הרכבם

י שירותים. לנותני רבים שירותים מקבלי להפוך המוקדים מפעילי

ומעורר כמותו"1 מאין ומורכב "שאפתני פרויקט ו נ הי המוקדים פרויקט
רבות.2 ינות מעני סוגיות

אחראי להיות הופך המקום תושב כשמתנדב תתמוקדים להקים ניסיון נעשה .1

על לקבל מוכנים היו לא המתנדבים שכן עבד לא הדבר בקירבתו. בתים מספר על
מוכנים היו הם קבוע. באופן מניעתית ובעבודה במעקב הכרוכה האחריות את עצמם

קבוע. לא בסיס על ספציפיות מטלות רק עצמם על לקבל

(מבקשים דוסיטרי הינו הפורמליים הבריאות הרווחה שירותי עם הקשר .2

פעילותם לתחום מלהיכנס נמנעים המוקדים וקבוע. ממוסד לא אך סיוע) ומקבלים
ולתיאום לשיפור הידברות של בסיס על לפעול ומנסים הפורמליים, השירותים של

.48 עמי ובןאליא, נווה 1

שני במסגרת שנערכו הפרויקט מנהלי עם הדרכה בשיחות הסוגיות מקור ברוקדייל.2 מכון חוקר השתתף בהם 1985 ב מקצועיים סיורים
18



הפורמליים. השירותים

פעולת על מקשה המט"ביות, שירות כגון קיימים שירותים של תפקוד חוסר .3
מלקוחותיהם כבד לרוץ והסופגים הקיימים, בשירותים מלהתרורות הנמנעים המוקדים

מענה. מקבלים שאינם צרכים בשל

בררני באופן ולגייס המתנדבים הרכב את לשנות מבקשים הפרויקט מנהלי .4

גברים. ויותר צעירים יותר לגייס ובמיוחד יותר,

עבודת את ולהעלות כיאות, מתפקדים שאינם מתנדבים לפטר צורך גם יש .5

סדירות. תקופתיות הערכות ביצוע תוך חוזי, בסיס על האחרים המתנדבים
בקהילה. המוקד של הרעיון שיווק את לשפר צריך .6

\
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60+ בני מתנדבים עלידי המופעלות תכניות על הערכה מחקרי 1.4
התנדבות, בתחום תכניות על שיטתיים הערכה מחקרי 11 ב דן זה תתפרק
לצורך שהופעלו המתודולוגיות הגישות את והן תוצאותיהם את הן ללמוד במטרה

 ההערכה.

עם .60+ בני של התנדבות תכניות של בהערכות בעיקר מתרכזת זו סקירה

ארורות, גיל קבוצות בקרב התנדבות תכניות על מחקרים מספר גם נידונים זאת,
.60+ בני בקרב תכניות של הערכות לגבי חשובים לקחים בהם יש כאשר

סעיפים: חמישה על בקצרה נדווח מחקר כל לגבי
המוערכת התכנית תיאור 

שנבחרו התכנית להצלחת קניהמידה 

המחקר מערך 

ההערכה תוצאות 

המחקר מערך לאור התוצאות תוקף 

התכנית. עלות לנושא המחקרים כל של התייחסותם תוצג בסיום
בקבוצה ההערכה המחקר. מערך עלפי קבוצות, לשתי מתחלקים המחקרים 11

הערכת על והן (process evaluation) תהליכים הערכת על הן מושתתת הראשונה
תוצאות הערכת על מסתמכת השנייה rmnpn .( outcome evaluation) תוצאות

בלבד.

תוצאות) והערכת תהליכים (הערכת הראשונה הקבוצה של המתודולוגיה 1.4.1
חדש עיקרון או רעיון ליישם המבקשות הדגמה, תכניות להעריך הצורך את משרתת

הצלחת למדידת בנוסף ההערכה, מחקר של עיקרית מטרה לכן מתנדבים. בהפעלת

אשר ולהחלטות לגורמים אותה ולקשור ההצלחה מידת את להסביר היא התכנית,
ליישם תסייע זאת מטרה השגת הסופית. להתגבשותה עד התכנית התפתחות את קבעו

אחרים. ובמקומות אחרות בתכניות החדשני הרעיון את

יש לפיו , (1979) davies ב נמצא זה מסוג להערכה ביותר המקיף המתכון
עיקריים: מרכיבים שלושה מלאה בהערכה

של ולמדיניותם העבודה שיטות לפיתוח (א) המתייחסת תהליכים הערכת נ

לבין התכנית מפעילי בין ההדדיים ביחסים להתפתחויות (ב) התכנית; מפעילי
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מהם. ומושפעים עליהם משפיעים אשר חיצוניים גורמים

( experimental design) וני נסי מחקר מערך על המושתתת תוצאות, הערכת .2

של מדידות כוללת זו הערכה . (quasiexperimental design) בחלקו וני נסי או

היעדים הגשמת מדידת ביקורת. בקבוצת ושימוש הניסוי ואחרי לפני היעד קבוצת
אינו חשוב גורם כאשר איכותית, מדידה גם אבל כמובן, כמותית, מדידה כוללת
או הגורם של אופיו להיות יכולים זו למגבלה (הסיבות כמותית. למדידה ניתן

שלו). הכמותית המדידה עלות
הקבוצות לכל ביחס עלותתועלת לחישוב (א) המתייחסת עלות הערכת .3

בשווהערך או בכסף התכנית עלות לחישוב (ב) התכנית; נוגעת שבחך העיקריות

1.(opportunity cost) האלטרנטיבית העלות של העיקרון על והמתבססת כמותי,
מספר על בוזמנית תהליכים הערכת להפעלת דרך מתאר (1980) BUTCHER

(הערכה comparative case study method  זו שיטה לפי דומות. תכניות
ותכנית תכנית בכל אינטנסיבי עיון לשלב "ניתן  תכניות) מספר של השוואתית

התכניות, לשלוש המשותפים העיקריים במשתנים שינויים אחר השוואתי ומעקב
מהסוג תכניות לבנות נסיונות לגבי תקפות יהיו אשר הכללות לבנות זו ובדרר

. אחרים" באתרים הנדון

שלוש מעריר זה מחקר .(1983) barker של המחקר ביסוד הנמצאת הגישה זו
3 שאחרי2 בתקופה לאנשים והכוונה ייעוץ במתן מתנדבים פועלים שבהן תכניות,

סינון תהליך עברו הרווחה, בשירותי לשעבר מקצוע אנשי המועמדים, התאלמנות.
בידי כולם היו וההשגחה, ההפניה ההכשרה, הסינון, ממושך. הכשרה וקורס קפדני

מקצועי. רכז

שבה הדגמה, תכנית על הערכה שבמחקר , davies סבור לעיל, לנאמר בנוסף 1
מתפתחות אלא מראש נקבעות אינן השוטפת והמדיניות העבודה שיטות
מן שונה להיות צריכה המחקר שאלת התכנית, ביצוע במהלך ומשתנות

קבוצת של לעלותתועלת מביאה שהתכנית השינוי "מה לא כלומר המקובל;
תועלת, התכנית הביאה נסיבות ובאילו לקוחות "לאילו אלא כולה?", היעד

הקיים?" לשירות בהשוואה עלותמועילות יחס ובאיזה
תכניות 3 של השוואתית הערכה מבצע שהוא ובכך ההערכה למשימת בגישתו 2

פתג"ם. על ההערכה למחקר מאוד דומה barker הסוג, מאותו

.60+ בני הם כולם, לא אך המתנדבים, רוב 3
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הקורא את להוביל כדי comparative case study method ב משהמש barker
של רשימה להרכיב כדי דבר, של ובסופו סופן, ועד התכניות שלוש של מראשיתן
בעיקרו מושתת המתכון תוקף מוצלחת. לתכנית מתכון המהווה תעשה", ואל "עשה

מצליחה.1 ותכנית כושלת תכנית של ומשכנע מפורט השוואתי ניתוח על

מתן עלידי (הלקוחות) אנשים לקבוצת תועלת להביא היתה התכניות מטרת

(היא כמטרה הוגדרה לא עצמם למתנדבים התועלת אז. עד קיים היה שלא שירות
טוב במצברוח לעבוד מוסיפים המתנדבים אם  מאליה כמובנת כנראה, נחשבה,

את רק למדוד ביקש ההערכה מחקר ולכן מהעבודה), נהנים שהם הדבר פירוש
לא וגם (experimental design) ניסיוני מערך היה לא למחקר ללקוחות. התועלת

אלא ללקוחות, המובאת התועלת של וכמותית אובייקטיבית עצמאית, מדידה ערך
זה, דיווח עלפי בלבד. איכותיים במונחים שלהם העצמי הדיווח על הסתמך

מאפשר אינו המחקר מבנה אבל מאוד, רב היה החדש מהשירות הלקוחות סיפוק
של אובייקטיבית הערכה חסרה וכך השירות, את קיבלו שלא אנשים עם השוואה

התכנית. תועלת

היום עד nj .'n , (1971 , sainer s zander) s.e.r.v.e. תכנית של ההערכה
השנייה והיא ,60+ בני של התנדבות תכניות על ההערכות מכל והשימושית הגדולה
n^yj s.e.r.v.e. תכנית תהליכים. ניתוח על בעיקר המושתתת ההערכות בקבוצת

ולהדגימה 60+ בני מתנדבים ולהפעלת לגיוס חדשנית תיאורטית גישה להגשים
של המקובלים הגבולות את להרחיב שניתן היה התכנית עיקר המעשי. במישור

של לצרכים עדיפות מתן עלידי ההתמדה שיעור את ולהגדיל המתנדבת האוכלוסייה
להצביע ההערכה של הראשית המשימה היתה לפיכך המעסיק. של הצרכים על המתנדב
מוצלח גיוס לבין מסוימות עבודה ושיטות המנחים המושגים בין הדוק קשר על

ומקיף שיטתי תהליכים ניתוח עורכים החוקרים ,(1983) barker ב כמו והתמדה.
מ בשונה אבל מוצלח. ומבצע כושל מבצע בין השוואה על רבה במידה ונשענים
לאור השוטפת הטקטיקה של יסודי ניתוח על עלפירוב מתבססים on ,barker
גיוס שיטת למשל, כיצד, מתארים הם כלומר, מראש. שהורכבה המושגית המערכת

הספרות). (סקירת 1.2 בתתפרק 1110 עמ' ראה 1
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הפעלת של התיאורטי בניתוח שנתגלה קושי על להתגבר כדי הופעלה מסוימת
הערכת עצמה. s.e.r.v.e. ב יותר מוקדם שלב של או קודמות התנדבות תכניות

התכנית מפעילי המושגית, המערכת שמרכיבי בכך גם מצטיינת s.e.r.v.e.
עובדים. של קטן צוות לאותו כולם שייכים ההערכה ועורכי היישומית

שיטות הצלחת ובמדידת התהליכים בניתוח ביותר היסודית העבודה לעומת

עצמו המתנדב לגבי ההתנדבות תוצאות מדידת לוקה ההתמדה, ועידוד הגיוס
מספר ושל מוראל של מדידה נערכה המתנדב סיפוק להערכת מתודולוגיות. בבעיות

לאחר נמדדו המשתנים שכן ניסיוני, מחקר מערך ללא אך נוספים, משתנים
מאנשים מורכבת הביקורת קבוצת המוצא. בנקודת מדידה וחסרה בלבד הניסוי

שמעלה דבר  בפועל הצטרפו ולא ,S.E.R.V.E. ב בהשתתפות התעניינות שהביעו

הקבוצות. לשתי דיפרנציאלית עצמית בחירה עקב הטייה, של סביר חשד

שהם בכך מתאפיינת כאן המתוארים ההערכה מחקרי של השנייה הקבוצה 1.4.2
התהליכים. הערכת ללא בלבד (outcome analysis) תוצאות הערכת על מסתמכים

השיגה התכנית מידה ובאיזו "האם השאלה על לענות בניסיון מסתפקים הם כלומר,

בתתקבוצה תתקבוצות. לשתי היא אף נחלקת הקבוצה מראש?" המוצהרים יעדיה את

השפעה יש שלהתנדבות היא ההשערה כאשר תוצאות משתני מספר של מדידה יש אחת

של התרומה בידוד ועוד. בריאות מצב מוראל, כמו למשתנים הכוונה עליהם.
בתתהקבוצה ביקורת. לקבוצת השוואה עם נסיוני מערך עלידי נעשה ההתנדבות

ההתנדבות של הישירה התרומה לגבי המתנדב של עצמי דיווח על מסתמכים השנייה

בחייו. שונים תחומים על והשפעתה

לשלוש ביחס בארה"ב כולם נערכו הראשונה שבתתהקבוצה המחקרים 7

senior companion program ,(fgp) foster grandparent program תכניות:

האלה, המחקרים כל .(rsvp) retired senior volunteer program ו ,(scp)
בלבד. תוצאות הערכת מבצעים כאמור,

זו .fgp לתכנית מתייחסות זו מחקרים שבקבוצת ההערכות שבע מתוך ארבע

בילדים ישיר אישי בטיפול הכנסה מעוטי 60+ בני המפעילה ממשלתית, תכנית

שבה למידה המתנדב מודעות (ב) חדשים? ידידות קשרי קשר המתנדב האם (א) 1
תרומתו. בערך מכירים שונים ציבורים
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חמישה יום, כל שעות כארבע עובדים הנבחרים המועמדים במוסדות. נוער ובבני
גובה הרשמי. המינימום שכר בגובה שעות לפי תשלום ומקבלים בשבוע, ימים

בסיסית זיקנה מקיצבת מתקיימים שכולם לעובדים, משמעותי אבל נמוך זה תשלום
בשכר. עובדים של או מתנדבים של תכנית זו האם השאלה, איפוא, מתבקשת, בלבד.

"מילגה" ולתשלום התנדבותית" "תכנית fgp ל קורא התכנית של הרשמי התיאור

שהדבר בלי "להתנדב 60+ לבני לאפשר כדי באה שהמילגה טוען, גם הוא שכר. ולא
תר עושים רבים שמתנדבים גם, מדווח בתיאור כלשהי". כספית עלות להם יגרום

התשלום בלבד, הכנסה למעוטי המיועדת שבתכנית ברור, דורשים. שחוזיהם ממה

הופך זה גורם האם בשאלה, להכריע לנסות בלי יותר. משמעותי תפקיד בעל הוא
ההערכות של המתודולוגיה התכנית. על ההערכה במחקרי נעיין לעובדים, מתנדבים

התכניות רוב של לזו זהה התכנית מטרת וגם התשלום, מגורם מושפעת אינה
להם ולהחזיר בפרישה 60+ בני של המוראל את להעלות  זו בסקירה המוזכרות

שאבדו. חברתיים תפקידים

,action ,1971 , saltz ,1970 ,cray s kastelles) המחקרים ארבעת כל .■:

השגת מדידת מבססים (1984 ,litigation support services (lss) ;1984
נמדדים התלוים המשתנים מקובל. נסיוני מערך על התכנית של המוצהרות המטרות

ביקורת. בקבוצת והן הניסוי בקבוצת הן הניסוי, ואחרי לפני
;1971, saltz ;1970 ,cray s kastelles) המחקרים ארבעת מתוך שלושה

(1984) lss רק אבל המתנדבים, לגבי התכנית תוצאות את מעריכים , (1984 ,LSS

האחרים המחקרים כאשר , fgp במסגרת הפועלים המוסדות של מדגם על מתבסס

תוצאות את מעריר (1984 ,action) הרביעי המחקר אחד. עבודה מקום רק מעריכים
(1984) lss במקצת: שונה ביקורת בקבוצת בחר מחקר כל הלקוחות. לגבי fgp ה

בקבוצה בחר (1971) saltz שובצו. ושטרם לתכנית שהתקבלו במועמדים בחר

אשר 60+ בני אזרחים  ומחציתה לשיבוץ הממתינים אנשים אותם כוללת שמחציתה
תלויים הבלתי המשתנים עלפי הממתינים את ושתואמים פעלתנית פרישה מנהלים

הרקבלו. שלא לתכנית במועמדים בחרו Cray s kastelles ו הרלוונטיים;
על בתכנית ההשתתפות לתוצאות קנימידה בתור משתנים בארבעה בחר LSS

24 #

1



הפיזית. ובריאותו הנפשית בריאותו והכלכליים, החברתיים משאביו  המתנדב
או משתנה בכל מובהק אבל קל שיפור המתנדבים בקרב המחקר מצא שנים שלוש בתום

בכל מובהקת ירידה חלה הביקורת קבוצת בקרב ואילו המוצא, לנקודת שווה רמה

משתנה.

המשקל הזיקנה, לחיי ההסתגלות היו (1971) saltz של התלוים המשתנים
של שונים היבטים כלפי עמדות המוראל, רמת החיים, מן סיפוק מקורות של היחסי

באמצעות שנמדדו האלה למשתנים בנוסף העצמית. התדמית ומרכיבי תעסוקתם,

וטיב עבודתם רמת את להעריר המתנדבים על הממונים נתבקשו למתנדב, שאלון

רבים במדדים מסודרת. אינה ההערכה תוצאות הצגת המטופלים. הילדים עם הקשרים

על התלויים המשתנים כל לגבי דווח ולא מובהק או משמעותי שינוי נמצא לא

הזאת ההערכה תוצאות בסךהכל הביקורת. וקבוצת הניסוי קבוצת בין השוואה
מאוד. מעורפלות

על fgp ה השפעת את למדוד הם אף ביקשו (1970) Cray 61 kastelles
ההשתתפות ברמת המשתקפת הזיקנה, לחיי בהסתגלות השינויים עלידי מתנדביה

האינדיקטורים בשני החיים. מן הסיפוק ברמת שינויים ועלידי חברה, בחיי

מציון רבה במידה גבוה היה הניסוי לאחר הניסוי קבוצת של הממוצע הציון האלה

עת. באותה הביקורת קבוצת

תרומת את העריכה (1984 ,action) fgp בתכנית העוסקת הרביעית ההערכה

להערכתם ביחס נבדקו הנוער בני הסתכלות. במרכז לנוער  ללקוחותיה התכנית

הסבתא עם הקשר מועילות לגבי ישירות נשאלו וגם העצמי, ובטחונם העצמית
לכך בנוסף "סבתא". להם הוצמדה שלא נוער בני היתה הביקורת קבוצת המתנדבת.

המתנדבות. תרומת את להעריר המרכז על הממונים נתבקשו
בלבד, חודשים 86 קצר, היה הניסוי ואחרי לפני המדידות בין הזמן רווח
לעומת השנייה במדידה הניסוי קבוצת של העצמי ובביטחון בהערכה שנמצא וההפרש

בני אל הישירות לשאלות התשובות מובהק. אר ,1C^^ קטן היה הביקורת קבוצת

oars ה באמצעות נמדדו אלה משתנים 1
(OLDER AMERICANS RESOURCES AND SERVICES MULTIDIMENSIONAL
FUNCTIONAL ASSESSMENT QUESTIONNAIRE)
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אמנם, ייתכן, דופן. יוצא ללא כמעט חיוביות היו שלהם ל"סבתא" ביחס הנוער
מהם 50^* ש מדווח גם המחקר אך בחיוב, לענות מחויבות חש היה כזה במצב שנער

חיובית היתה הממונים הערכת ההסתכלות. למרכז מחוץ גם ה"סבתא" עם התראו
ונלהבת.

יכולת מעוטי 00+ בני המפעילה , scp ה תכנית היא fgp ל דומה תכנית
ביורוקרטי תיווך ליווי, קניות, ידידותי, ביקור כמו ישירים שירותים במתן
בגובה "מילגה" מקבלים האלה המתנדבים גם לבית. ומרותקים מבודדים למבוגרים

על זמן לאורך הערכה מחקר ערך (1985) sra המינימום. שכר של שעות עלפי
והן המתנדבים עבור הן התכנית תוצאות על  התכנית מסגרות של מקרי מדגם

ניסוי קבוצת של שנים 5 במשך מדידות שלוש היה המחקר מערך מטופליהם. עבור
שהתקבלו ממתנדבים הורכבה המתנדבים לגבי הביקורת קבוצת ביקורת. וקבוצת

הממתינים מאנשים הורכבה הלקוחות לגבי הביקורת קבוצת שובצו. וטרם לתכנית
(מתנדבים הפעילים בין השוואות נערכו כמוכן .(companion) מטפל למתנדב

שתוכנו oars ה שאלון היה המדידה כלי התכנית. מן הנושרים לבין ומטופלים)
לעיל. פורט

בכל השינויים סיכום על מתבסס ההערכה תוצאות סיכום למתנדבים, באשר
בשיעור2 %6 של ירידה נמצאה שנים 5 בתום .(CIS (ה התלויים המשתנים

בפעילות שהיו אלה (כלומר, הוותיקים, המתנדבים בקרב הכוללת המוגבלות
קבוצת בקרב 26^$ של ירידה לעומת הראשונה), המדידה לפני רב זמן התנדבותית
המתנדבים מאוד. דומה היה המוצא בנקודת הקבוצות שתי של ן ו כשהצי הביקורת,
נמוך בה הממוצע שהגיל (קבוצה הראשונה המדידה בעת בתכנית בפעילות שהחלו

שירות. שנות 5 מקץ 62 של עלייה הראו הוותיקים) המתנדבים בקבוצת מאשר יותר
להשפעת עדויות לאתר היה מאוד קשה אלה מתנדבים של למטופליהם באשר

לירידה מאוד דומה היתה הפעילים הלקוחות n1pn CIS ב הירידה עליהם. התכנית
היתה הלקוחות בקרב התחלופה .(companion ל (הממתינים הביקורת קבוצת של

.25 עמ' ראה 1

.CUMULATIVE IMPAIRMENT SCORE 2
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בין חיובי מתאם מצאו החוקרים ההערכה. תקופת כל במשך *1ד  מאוד גבוהה
הצגת ומאחרי המטופלים, עיל הכללית התפקוד ברמת ירידה לבין מהתכנית נשירה
מהתכנית, הנשירה עלידי בחלקה נגרמת בתפקוד שהירידה הנחה מסתמנת הנתונים

לא החוקרים הפוך. אינו התופעות שתי בין הסיבתי שהקשר עדות כל אין אבל

אינם הנתונים הקשר. נותק  המטופל או המטפל  מי ביוזמת לבדוק גם ניסו
כדאית. התכנית היתה המטופלים מבחינת האם להחליט, לחוקרים או לנו מאפשרים

,rsvp תכנית היא לחלוטין התנדבותית שהיא אחרת, אמריקאית תכנית

מתנדבים עבודה. מקומות 750 ב 60+ בני מתנדבים 360,000 1985 ב שהעסיקה
בבתי  הרווחה שירותי של למטופלים ישיר שירות במתן עלפירוב עבדו אלה

ואחרים booz וכוי. קהילתיים מרכזים קשישים, מועדוני בתיחולים, אבות,
מדידות שכלל מתנדביה, על התכנית השפעת להערכת ניסיוני מערך בנו (1985)
היה אבל מתנדבים. ושל תתתכניות של מקרי שכבות ומדגם הניסוי ולאחר לפני

הם .rsvp מתנדבי לגבי 1oars בשאלון להשתמש בבואם חשוב, אחד קושי להם

60+ בני של הכללית האוכלוסייה את ההערכה של הביקורת לקבוצת לבחור החליטו

של זמן בהפרש פעמיים, זה שאלון לפי נמדדה היא שאף כיוון קליבלנד, בעיר
של מיוחדת מאוד תתאוכלוסייה הינה rsvp של המתנדבים שאוכלוסיית אלא שנה.

מבחינה ואמידים בריאים צעירים, המתנדבים הכללית. 60+ בני אוכלוסיית
נשים.  ועלפירוב הכללית, 60+ בני לאוכלוסיית בהשוואה כלכלית

הביקורת וקבוצת הניסוי קבוצת בין הגדולים ההבדלים על להתגבר כדי
,(analysis of covariance) קוואריאנס ניתוח שיטת וחבריו booz הפעילו
גיל, הכנסה, לפי הקבוצות שתי בין המוצא בנקודת ההבדלים את לנטרל כדי

בריאות חברתיים, כלכליים, (משאבים oars ה שאלון את המרכיבים והמשתנים
של אחת שנה שבתום גילתה, הזו המבוקרת ההשוואה פיזית). ובריאות נפשית

60+ מבני מובהקת במידה יותר טוב הפעילים המתנדבים מתפקדים בתכנית השתתפות
שני בין 3^ של הפרש ויש ,oars ה את המרכיב משתנה כל לפי התנדבו, שלא

לעיל. 25 עמי ראה השאלון לתוכן 1

27



את מראה זו מבוקרת שהשוואה טוענים,1 החוקרים .(CIS) המסכמים הציונים
איההשתתפות. תוצאות לעומת בתכנית המתמשכת ההשתתפות תוצאות

 המתנדבים של לקוחותיהם על nnys^n  RSVP תכנית הערכת של השני הצד

שבהם יורק, בניו המוסדות מדגם של המנהלים בקרב טלפוני סקר עלידי נמדד
שהיה שאלון על התבסס הסקר .(1982 ,mayer £ gritzer) RSVP מתנדבי פועלים
מתנדבים של היחסיות הסגולות את לבדוק שביקשו סגורות, שאלות מסידרת מורכב

שהם השירות סוג לפי 60+ בני המתנדבים התפלגות את ,59 ובני 60+ בני
של סיפוקם רמת ואת המתנדבים בעבודת המוסד של התלות מידת את נותנים,

.60+ בני המתנדבים מעבודת המנהלים . 

הינם 60+ בני שמתנדבים סבורים היו המנהלים של $99 ש העלה, הסקר

לצעירים מהם. יעילים פחות שאינם או יותר, צעירים ממתנדבים יותר יעילים
בני מתנדבים עוד לקבל רצו המנהלים רוב בלבד. קשה כפיים בעבודת יתרון היה

בתי  הרווחה שירותי של במוסדות עבדו 60+ בני מהמתנדבים 803; כ .60+

מכל 70* רווחה. לשכות קשישים, מועדוני אבות, בתי בריאות, מרכזי חולים,
והבאת ותרבות חברה שירותי בעיקר ללקוח, ישירות שירות נתנו המתנדבים

מהמתנדבים 3^ ןכן._ תרבןת דברי עבודה, כלי אוכל,  ללקוח שונים חומרים
וכו. אוכל הכנת מגביות, עריכת משרדית, עבודה  ישיר בלתי שירות נתנו ■י

הקשישים, ומועדוני אבות בתי היו 60+ בני במתנדבים ביותר התלויים המוסדות
והגשת הכנה  60+ בני המתנדבים בעבודת ביותר התלויים השירותים ובתוכם
שבהם (הפרויקטים) השירותים מכל #40 משרדית. עבודה חברה, שירותי אוכל, , ^

המתנדבים. אלמלא רבה במידה מקוצצים היו RSVP מתנדבי פעלו / ;,

תוצאות הערכת על הם אף מתבססים כאן הנדונים האחרונים המחקרים שני ;ו:;; .:;

אינם אלה שניים הקודמים, האמריקאיים המחקרים משבעת שבהבדל אלא בלבד,
של ואובייקטיבית עצמאית מדידה נערכת במסגרתו אשר ניסיוני מערך בונים

ביקורת, קבוצת ובלי הניסוי לאחר אחת במדידה מסתפקים הם התלויים. ^המשתנים
בתכנית. המעורבים הגורמים של העצמי מהדיווח הנתונים את ^ואוספים ץ:

.19 עמי שם, 1

■ לי. :jr'f"■' " *
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לאומי לביטוח המוסד של לקשיש הייעוץ תחנות הערכת הוא הראשון המחקר

100 עלידי שמולאו מקבילים מובנים בשאלונים השתמש שפירו .(1982 (שפירו,
את לבדוק כדי המטופל, על האחראי סוציאלי מתנדבמטופלעובד של שלישיות

מבודדים לקשישים יעיל ביקורים שירות הפעלת  התכנית של המוצהרות המטרות

חברתיים תפקידים הענקת עלידי (המתנדבים) 60+ בני מוראל והעלאת ומרותקים
וסדירים מתמשכים לקשרים הדגימה את הגביל הוא השלישיות בבחירת חשובים.

הכושלים. הקשרים שיעור של חסר אומדן הציגו מכר וכתוצאה בלבד,
מקום הם: המתנדב על התכנית השפעת על המצביעים התלויים המשתנים

על שבאו המתנדב של האישיים הצרכים המתנדב, של העצמית בתדמית ההתנדבות

שלו. המוראל ורמת מהתכנית הכללית סיפוקו רמת בתכנית, בעבודתו סיפוקם

כל .17 בעמי בישראל התנדבות על המחקרים בסקירת מוצגים ההערכה ממצאי
מהתכנית. החיוביות הציפיות את תואמים התכנית השפעת על הממצאים

תשובה לתת רצונם עלידי מסוימת במידה הוטו המתנדבים שתשובות סביר,
ממחקרים יודעים שאנו גם מה ,(social desirability effect) חן שתמצא

והפעלתניים האופטימיים מקרב כלל בדרר מתגייסים 60+ בני שמתנדבים אחרים,

.60+ ה בני שבשורות

פרויקט של הערכה הוא האחרונה המחקרים בקבוצת והאחרון השני המחקר

פרויקט .(1982 ובראליא, (נווה אביב בתל הקשיש למען האגודה של המוקדים
שנה שנערכה זו, ראשונית הערכה הספרות. סקירת של 19 בעמי תואר המוקדים

היעדים השגת מידת את (1) להעריך: ביקשה הפרויקט, של פעילותו מראשית בלבד

תרומת את (3) המתוכנן; לפי הפרויקט של התפתחותו מידת את (2) המוצהרים;
המתבקשים. לשינויים המלצות להגיש מכן ולאחר הקשישים; לרווחת הפרויקט
כיוון שונה ייעודו אבל ,(1982) שפירו של לזה דומה המחקר מערך

ולא בלבד הביניים בתוצאות מתרכזים והחוקרים מדי קצר זמן קיים שהפרויקט

וניתוח (program analysis) תכנית ניתוח היה המשימה עיקר הסופיות. בתוצאות

.(implementation analysis) יישום
וצפייה ומתנדבים) (מנהלים הצוות חברי לכל שאלון היו המדידה כלי

ביקורת של מידה לחוקרים העניקה המשתתפת הצפייה המוקד. עבודת אחר משתתפת
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הצוות. חברי של העצמי הדיווח על אובייקטיבית
ההערכה של הרצויה המתכונת הוצגה הספרות סקירת של זה פרק בתחילת 1.4.3

של העיקריים המרכיבים אחד .(1979 ,DAV1ES) חדשנית התנדבות תכנית של המלאה
של עלותתועלת היחס הערכת לערוך כדי התכנית, עלות חישוב הוא המתכונת

בלבד אחד "במחקר ההערכה, מחקרי 11 של הסקירה מעלה זו קביעה כנגד התכנית.
.(1983 ,barker) התכנית עלות חושבה

האלטרנטיבית העלות של המושג להיות חייב החישוב ע"גקיוו סבור' DAVIES

לךעת צךיך למעול/ קשןת> שאלןת מעלה זה טעקרון למרות ,(OPPORTUNITY C0ST)

הראשון, במקרה מובטל. היה או התנדבותו, לולא בשכר מועסק היה המתנדב האם

שיש גם, קובע davies לא.  השני במקרה לציבור, עלות מהווה התנדבותו
העלות התכנית. של השוטפת והעלות הפיתוח עלות הניסוי, עליות בין להבדיל

הקיים. השירות עלות עם להשוואה הגיוני בסיס מהווה השלישית
BARKER של החישובים את המנחה האלטרנטיבית העלות עקרון זהו ואכן,

מתנדבים. עלידי המופעלות שכול", לעת "ייעוץ תכניות את בהערכתו

בהשוואה החדשה התכנית עלות השוואתיים: חישובים 3 עריכת על ממליץ הוא
השירות. לאיהספקת (3) השירות; להספקת חלופי למערך (2) הקיים; לשירות (1)

קיים. אינו השירות שכן ,1 מס' חישוב את לעשות אפשר אי שלו במקרה

עלות (הכולל מתנדבים תכנית של העלות כנגד מחשב הוא  השני לחישוב באשר

בשכר עובדים עלידי המופעלת תכנית של העלות את בשכר), המקצועיים העובדים
הציבור כספי של האלטרנטיבית העלות את כולל הוא החישובים בשני בלבד.

פחות לא יותר, זולה ההתנדבותית שהתכנית מגלה, BARKER בתכנית. המושקעים
אבל של במצב הסיוע את לקבל מעדיפים שהלקוחות כיוון עדיפה, ואף מועילה
יותר מגוון סיוע לתת מוכנים שמתנדבים וכיוון מקצוע, מאיש ולא ממתנדב

מקצוע. איש מאשר למשל) משקהבית, בניהול עזרה (כולל
הם העלות מרכיבי כי סבור barker השירות הספקת אי של העלות לגבי
שלהם יותר עמוקה תלות רפואי, לטיפול האבלים של יותר גדולה הזדקקות

העלויות את לכמת דרך מוצא אינו הוא התאבדות. מקרי ואף הרווחה בשירותי
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לאמוד מנסה barker לבסוף למדי. גבוהה הכוללת שהעלות סבור הוא אבל האלה,
התכנית האם כלומר, התכנית באתרי הכולל המתנדבים מאגר על התכנית השפעת את

מתפקידים קיימים מתנדבים גורפת רק או להתנדבות חדשים מועמדים מושכת

ארורים?

של בהערכה נמצאת מתנדבים תכנית של העלות חישוב של שנייה דוגמה

בני מתנדבים המפעיל באנגליה פרויקט ,(1975 ,hadley et al.) task force

,60+ בני מתנדבים של תכנית אינה התכנית מבודדים. קשישים אצל כמבקרים נוער

.barker של לזו hadley של הגישה את להשוות מעניין אבל

סיבות. משתי כספיים במונחים חישוב לערוך ניתן שלא סבור, hadley

חישוב שנית, כספיים; למונחים לתרגום ניתנים אינם מסוימים סעיפים ראשית,
את מחשב הוא איפוא, כספי, חישוב במקום מטעה. תרגיל חינו כספיים במונחים

שונות הנחות על בהתבסס מקצוע. איש של עבודה שעות של במונחים התכנית עלות

היה שירות אותו לו הלקוחות, ליד מבלה היה מקצועי שעובד מזמנו האחוז של

ביחס המקצועית מהתכנית זולה ההתנדבותית התכנית מקצועי, צוות עלידי ניתן
.2.6:1 עד 1.3:1 של
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פתג"ם תכנית של ההערכה שימת :2 פרק

שונים להיבטים שהתייחסו הדגשים 4 היו פתג"ס תכנית של ההערכה במחקר
התכנית: של

ולתעד לתכנון בהתאם הופעלה התכנית מידה באיזו לבחון  התהליך הערכת .1
תכנית של המטרות השונים. ביישובים הרכזים בהן שנקטו הפעולה שיטות את

מטרות למימוש מהשיטות חלק חדשנית, בהיותה אבל מלכתחילה ברורות היו פתג"ם
ההערכה מחקר של העיקריות המשימות אחת הפעלתה. לפני ברורות היו לא אלה

נוספים. באזורים ולהפצה לחיזוק הראויות עבודה שיטות לאבחן היתר.

המתנדבים היקף את להרחיב התכנית הצליחה מידה באיזו  התפוקות הערכת .2
במטרות. נכללו אשר החדשים ההתנדבות דפוסי את ולגבש

ומכשולים בעיות על התכנית למפתחי משוב לספק  פורמטיבית הערכה .3

התכנית. ביצוע את ולשפר לתקנם יהיה שניתן כדי הפעלה, כדי תוך העולים
על הן התכנית, בערי 60+ בני עלידי התנדבות להרחבת הפוטנציאל הערכת .4

חדשים. ובתפקידים במסגרות הפעלה עלידי והן אנשים יותר הפעלת ידי

המחקר כלי

בהתאם שונים, מחקר בכלי שימוש נעשה פתג"ם תכנית את להעריך כדי
הנחקרים. להיבטים

פתג"ם במסגרת שנתקיימו הפגישות על החוקר תצפית 2י

של ודיון הדרכה פגישות ההיגוי, ועדות פגישות על לתצפית היא הכוונה
פתג"ס, על ממונים עם פורמליות שיחות שלהם, והמדריכים הממונים עם הרכזים

ן. ו עי ימי

ורכזי להתנדבות היחידה (רכזי הרכזים כל עם תלתחודשי [איוו^א^י 2

חודשים. 3 כל עליו לממונים התקדמות דו"ח להגיש הוטל פתג"ם רכז כל על

בעומס להקל וכדי להערכה, הדרוש מהחומר חשוב חלק היווה גם זה שחומר כיוון
הרכזים שני את יראיין שהחוקר והממונים החוקר סיכמו הרכזים, של הדיווח
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מתוך ויחבר חודשים, 3 ב פעם עיר בכל פתג"ם) ורכז להתנדבות היחידה (רכז
וכך, לממונים. ההתקדמות דו"ח את מראש, מוסכם פורמט עלפי הראיונות, חומר
מן שוטף דיווח צינור גם בבד בד היווה החוקר עם שנערך התלתחודשי הראיון

בירושלים. עליהם הממונים אל הרכזים

רכז תפקיד של העיקריים המרכיבים חמשת סביב נבנה הראיון של הפורמט
מעקב. שוטפת, הדרכה מתנדבים, שיבוץ תפקידים, פיתוח מתנדבים, גיוס  פתג"ם

לקראת והתקדמותו שוטפות, בבעיות הרכז טיפול היה בשאלון השני האלמנט
להתנדבות, היחידות רכזי הקודם. התלתחודשי בראיון בפניו הציב שהוא היעדים

יותר: רחבים נושאים על נשאלו פתג"ם, רכזי על המקצועיים הממונים הם אשר

גורמים עם וקשרים מדיניות קביעת פתג"ם, רכז מעבודת שביעותרצונם
1 התכנית. של המקומי בהקשר אחרים התנדבותיים

התכנית של השוטפים ם י נהלי המי הטפסים ניתוח .3

וטופס מתנדב כרטיס מתנדב לכל היחידה רכז מילא פתג"ם, הפעלת עד

תפקיד לגבי העיקריים והנתונים בסיסיים אישיים נתונים נרשמו ששם ביטוח,
אי); (חלק למתנדבים שאלון (1) טפסים: שני נוספו פתג"ם במסגרת המתנדב.

תפקיד. תיאור טופס (2)
שרכז הנתונים את ולארגן לרשום היתה אי) (חלק למתנדב השאלון מטרת

עבודה סוג אישיים, נתונים היכרות: שיחת באמצעות כלל בדרך אסף מתנדבים
עמדו הללו הנתונים את ובהתנדבות. בתעסוקה הרקע להתנדבות, מניעים רצויה,
בדרך התבצע השאלון מילוי המחקר. לרשות וכן מסודר באופן הרכז של לרשותו

אופי את לתאר נועד השני הטופס לפתג"ם. המתנדב מהצטרפות חודשים 6 תוך כלל
זה טופס מתנדבים. של מתאים לשיבוץ לסייע כדי דרישותיהם, ואת התפקידים

החדש. התפקיד על המעסיק עם ומתן המשא בסיום מולא

i בי חלק  למתנדבים השאלון .4
פתג"ם במסגרת אז שעבדו המתנדבים כל רואיינו 1986 מרץיוני בחודשים
הפעלת לאחר שנתיים הראיון נערך באשקלון קשר. איתם ליצור היה אפשר ואשר

הראיון, בוצע לא  ברעננה התכנית; הפעלת לאחר וחצי כשנה  בחדרה התכנית;
33



.1986 באפריל רק הופעלה שהתכנית כיוון
עם בירור נערך האחרים ולגבי רואיינו, חלקם  מהתכנית לנושרים באשר

הנשירה. סיבות לגבי הרכזים

ב' חלק  למתנדבים בשאלון המרכיבים
עובדתי  בריאות מצב (2) וחברתית; משפחתית רשת (1) על אישיים נתונים א)

(4) סובייקטיבית; והערכה עובדתית  הכנסה (3) סובייקטיבית; והערכה
דת. (5) זוגו; ובן המתנדב של בתעסוקה רקע

ורמת פתג"ם במסגרת בהתנדבות עבודתו של ההיבטים כל על המתנדב דיווח ב)

אלה. מהיבטים שביעותרצונו

זו. מעבודה והתגמולים בהתנדבות, לעבוד המרואיין של מניעיו ג)
לפתג"ם. הגעתו ודרר בהתנדבות, המרואיין של הרקע ד)

בפתג"ם. ההשתתפות תרומת של עצמית הערכה ה)

פתג"ם למעסיקי שאלון .5

מקום בכל בכיר סגל איש או המנהל רואיינו 1986 מרץיוני בחודשים
.(1986 באפריל רק התכנית הופעלה בה רעננה כולל (לא פתג"ם מתנדבי של עבודה

פתג"ם למעסיקי בשאלון המרכיבים
גיל. לפי במתנדביו, העבודה מקום שעושה השימוש ודפוסי המידה א)

וכוי. פיקוד הדרכה, הכשרה,  המתנדבים ניהול אופן ב)

במתנדבים. השימוש בדבר לעתיד תכניות ג)

פתג"ם. מתנדבי מעבודת שביעותרצון רמת ד)
העבודה. למקום פתג"ם מתנדבי של התרומה ניתוח ה)

^ קודמות. בשנים 60+ בני במתנדבים השימוש אופן ן) ■'^mk

י^ . ההיגוי ועדות לחברי שאלון .6

פתג"ם, של הארגוני במערר חשוב גורם היתה המקומית ההיגוי ועדת
בחודשים הוועדה חברי נשאלו לכן המקומית. במערכת שילובו לקראת ובאיסטרטגיה

שביעותרצונם (2) בוועדה; מתפקידם שביעותרצונם (1) על 1986 מרץיוני



(4) כה; עד פתג"ם של מההישגים שביעותרצונם (3) פתג"ם; של הסגל מתפקיד

האישיים. נתוניהם

מתנדבים מעסיקים ו/או המפעילים לארגונים שאלון .7
להצלחת הפוטנציאל על לעמוד תה הי פתג"ם של ההערכה מחקר של המטרות אחת

מידת (א) מבט: נקודות מכמה זאת, .60+ בני עלידי התנדבות ולהרחבת התכנית
גורמים של הנכונות מידת (ב) עבודה; הצעות להציע בכוח מעסיקים של הנכונות
להרחבת בכלל הפוטנציאל הערכת (ג) פתג"ם; עם פעולה לשתף קיימים התנדבותיים

.60+ בני עלידי ההתנדבות

בתוספת התכנית בערי הפעילים המתנדבים ארגוני כל רואיינו כך לצורך

של קטן מדגם וכן ,(20+ (בני מתנדבים של ניכר מספר המפעילים המוסדות
לשכת בתיספר, כמו גימלאים, מתנדבים של בכוח מפעילים המהווים מוסדות
להתנדבות הפוטנציאל לנושא נגע השאלון וכוי. בעירייה, מחלקות הבריאות,

דעת לחוות המרואיין נתבקש בנושא וידע ניסיון כבעל כיוונים. מכמה גימלאים

האפשרויות על נשאל הוא למימושו. המעשיות הדרכים ועל הפוטנציאל מידת על

של סוג באיזה  הללו התשובות ולאור שלו, בארגון 60+ בני מתנדבים להעסקת
של המבט נקודת על לעמוד ניסה השאלון רוצה. היה פתג"ם לבין ארגונו בין קשר

גימלאים. מתנדבים בהפעלת ולחסרונות ליתרונות באשר הארגון

גימלאים במתנדבים השימוש הרחבת של הפוטנציאל להערכת נוספת עקיפה דרך

לעמוד ניתן זו בדרך הגילים. מכל במתנדבים הארגון שעשה השימוש מיפוי היתה

יותר צעירים מתנדבים לעומת גימלאים, מתנדבים להעסקת הנוכחיים הגבולות על
שבהם והתפקידים הפעילויות המגזרים, שמיפוי היא, ההנחה מקצועיים. ועובדים
פעולה כיווני על פתג"ם צוות בפני יצביע גימלאים מתנדבים כעת מעסיקים ן אי

ים. אפשרי

באופי מתנדבים, לגיוס ובמקורות בשיטות עסק השאלון של השלישי החלק

התפקידים. ובסוגי המועסקים המתנדבים
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המחקר במהלך המחקרית מהפעילות המשוב .8

פעילויות: מספר כלל המשוב

על הרכזים את החוקר ריאיין חודשים שלושה כל לממונים: תלתחודשי דו"ח א.
הארציים. לממונים כך על דו"ח והגיש עבודתם התקדמות

"חות דו שני הארציים לממונים הוגשו המחקר בתקופת לממונים: תקופתי דו"ח ב.

וקשיים מגמות ועל יעדיה לקראת כולה התכנית התקדמות על נרחבים ביניים
שינויים כמר. הוכנסו ממנו וכתוצאה ,1984 בדצמבר הוגש הראשון הדו"ח כלליים.

ביוני הוגש השני הדו"ח התכנית. של וההדרכתי הניהולי במבנה משמעותיים
.1986

השדה לעובדי משוב דו"ח הוגש 1985 בפברואר השדה: לעובדי משוב דו"ח ג,
ביישובים הנעשה בין ולהשוות התכנית מהלך של כוללת תמונה לקבל להם שאיפשר

והערכת למתנדבים המוצעים התפקידים ניתוח היתר, בין כלל, זה דו"ח השונים.
שונות. גיוס שיטות של היעילות

לצורך הספרות, מתוך רקע חומר לממונים הועבר המחקר במהלך רקע. חומר ד.
התכנית. של התכנים ופיתוח המרכזים הדרכת
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הארגונית המסגרת של זמן לאורך ניתוח  פתג"ם תכנית הפעלת :3 פרק
העבודה שיטות ושל

הארגונית. המסגרת התפתחות של ניתוח מוצג זה פרק של הראשון בחלק

יחידות לבין פתג"ם רכזי בין שהתפתחו הקשרים תיאור על מתבסס הניתוח
שהועמדו המשאבים על וכן בקהילה, אחרים וגורמים ההיגוי ועדות ההתנדבות,
שהוא בשיטות המתבטא הרכז, של העבודה בתהליר דן השני החלק התכנית. לצורר

פונקציות: ממספר מורכבות אלה שיטות ההתנדבות. את לפתח כדי מאמץ

מתנדבים גיוס

המתנדבים ושיבוץ תפקידים פיתוח

מתנדבים הכשרת

תיגמול

הפעילות אחרי מעקב

במשר התבטאה התכנית במסגרת ההתנדבות פיתוח שיטת בהמשר, שיתואר כפי

וקבוצתי ישיר מתנדבים וגיוס התנדבותיים פרויקטים בפיתוח ויותר יותר הזמן
הפרויקטים בתיאור רבה במידה מתמקד השיטות תיאור לכן אלה. לפרויקטים

שנבנו.

בה השתלבה פתג"ם שתכנית הארגונית המסגרת 3.1

המקומיות ההתנדבות יחידות של הארגונית המסגרת הן מתוארת זה בחלק

המסגרת והן התכנית, הפעלת לפני פתג"ם) תכנית הופעלה (בהן ערים בשלוש .

הפעלתה. לאחר פתג"ם תכנית של הארגונית

התכנית מבנה 3.1.1

למען שירותים לפיתוח (האגודה אש"ל מופקדים פתג"ם תכנית ביצוע על

והרווחה. העבודה משרד של להתנדבות והיחידה לזקן השירות בישראל), הזקן
ורעננה חדרה אשקלון, בארץ: יישובים בשלושה פועלת פתג"ם תכנית
רכז של תפקיד נוסף האלה מהיישובים אחד בכל תקוה). פתח את (שהחליפה

של חברתיים לשירותים במחלקה ההתנדבות יחידת על הנמנה גימלאים, התנדבות
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יוזמות עלידי התכנית יעדי את לממש הוא החדש הרכז של תפקידו העירייה.
פעולה שיתוף ועלידי גימלאים, מתנדבים ובהחזקת בשיבוץ בגיוס, עצמאיות

גימלאים. בהתנדבות העוסקים המקומיים הארגונים עם משותפים פרויקטים והקמת

בכל רב פעולה מחופש נהנה פתג"ם ורכז משלה, תקציב הוקצה פתג"ם לתכנית
לפעילות מוגבל אינו הוא ולהפעלתם. מתנדבים לגיוס משאבים, לגיוס הנוגע

בלבד. הסוציאליים השירותים במגזר

ההתנדבות יחידת רכז עלידי מודרך פתג"ם רכז  התכנית לניהול באשר

יחידת ונציג אש"ל נציג בידי נתונה לתכנית הבסיסית ההנחיה המקומית.
פתג"ם מדיניות כפופה אלה הנחיות במסגרת והרווחה. העבודה משרד של ההתנדבות
שירותי ההתנדבותיים, הארגונים עול מנציגים המורכבת מקומית, היגוי לוועדת
העמותה של תתועדה רשמי, באופן היא, זו היגוי ועדת ציבור. ואנשי הרווחה

פתג"ם. רכז של הפורמלי המעסיק הוא זה גוף הקשיש. למען המקומית
הרווחה ומשרד אש"ל מטעם פתג"ם על הממונים את שהנחו הקריטריונים

ומיקומו היישוב גודל היו: פתג"ם תכנית תופעל בהם היישובים בבחירת
מערך ההתנדבות, רכז מאפייני הקשיש, למען עמותה של קיומה הגיאוגרפי,

לשירותים המחלקה ומנהל העיר ראש הסכמת ואופיים, ביישוב לקשישים השירותים
אשקלון הערים נבחרו זו להחלטה בהתאם כספית). (גם בכתנית לתמוך חברתיים

בצפון. וחדרה במרכז ברעננה) אחרכך (שהוחלפה תקוה פתח בדרום,

לפני פתג"ם ערי בשלוש המקומית ההתנדבות יחידת של הארגונית המסגרת 312
   התכנית הפעלת

בכארבעים ארצית. ארגונית מערכת הרווחה משרד של להתנדבות ליחידה
לסגל רק לא מתנדבים המספקת מקומית, התנדבות יחידת יש מקומיות רווחה לשכות

כדי המקומיים, ההתנדבותיים הגורמים כל עם בשיתוף גם פועלת אלא הלשכה,
כולו. ההתנדבות נושא את לקדם

ולקדם הרווחה לשכת לסגל מתנדבים לספק הוא ההתנדבות יחידת רכז תפקיד
והן הרכז של יוזמות עלידי הן כללי, באופן ביישוב ההתנדבות פעולת את

רכז של העיקריים הפעילות תחומי המקומיים. הרלוונטיים הגורמים עם בשיתוף
15 הגיל בקבוצת התמקדה הרכזת תקוה בפתח שונים: היו היחידות בשלוש היחידה
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ובחונכות; בקשיש בטיפול הלשכה עובדי אצל המתנדבים רוב את ושיבצה 25

מיעוט .5020 הגיל בקבוצת הבכירה הרכזת התמקדה רכזים, שני פעלו שם בחדרה,
ביחידת המתנדבים רוב באשקלון זאת, לעומת .60+ בני היו מתנדביה מבין קטן

גימלאים. היו ההתנדבות

השירותים במערכת למדי שולי מקום היה ובחדרה באשקלון ההתנדבות לרכזי

רק הלשכה). של הבכיר בצוות חברה היתה שהרכזת (אףעלפי הרווחה לשכת של

מסכת הלשכה. סגל אנשי עם עבדו הרכזים, עלידי שגויסו מהמתנדבים מעטים
לקשריהם הודות בתוכה, מאשר ללשכה מחוץ יותר מסועפת היתה הרכזים של הקשרים

היחידות רכזי אחרים. וארגונים עסקים אנשי מקומיים, פוליטיקאים עם

העבודה משרד של המוצהרת המדיניות עלפי רב, פעולה מחופש נהנו להתנדבות
פרי בעיקר היו וביצועה להתנדבות היחידה של העבודה תכנית הרכבת והרווחה.

ההתנדבותית במערכת הסמכות בעלי הגורמים שלושת בין היחידה רכז של התמרונים
הלשכה ומנהל הרווחה, תיק ומחזיק העיר ראש הקשיש, למען העמותה יו"ר  בעיר
היתה אלה גורמים מעורבות ביישוב. פיתח שהוא האישיים המגעים רשת לבין 

הנחיות. במתן או יוזמות בנקיטת ולא אישורים במתן בעיקר

אש"ל כספי באמצעות לבנות היתה הקשיש למען העמותה של העיקרי התפקיד
קלה, תעסוקה שירותי יום, טיפול מועדונים, כגון ביישוב, לזקנים שירותים
אש"ל, נציג בליווי האגודה, תומכים. ושירותים ידידותיים ביקורים מערכות

ואנשי מקצוע אנשי ההתנדבותיים, הארגונים של מנציגים מורכבת להיות אמורה

פועלת העמותה בהתנדבות. בעיקר מקומי, אדם כוח לגייס ותפקידה ציבור,
ובפתח באשקלון בעירייה. חברתיים לשירותים המחלקה עם הדוק פעולה בשיתוף
עמותות ארבע היו בחדרה ואילו ענפים, ושירותיה פעילה היתה העמותה תקוה

הרשמית). העמותה של הפעילות חוסר על במחאה קמה (אחת

 המתנדבים ארגוני כל של גג ארגון היה ובחדרה תקוה בפתח באשקלון,

השירותים מערכת על סמכות בעלי הם הרווחה תיק ומחזיק העיר ראש 1
רכזת על הישיר הממונה הוא הלשכה מנהל העירונית. הכללית הסוציאליים
העמותה פעילות על ממונה הקשיש למען העמותה יו"ר להתנדבות. היחידה
למען התנדבות בתחום היחידה רכזת עם עבודה קשרי מקיים מכך וכתוצאה

הקשישים.
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ולא יחסית, רחוקות לעתים התכנסה המועצה אולם ציבוריים. לשירותים המועצה
בכל הכלל בה. החברים הארגונים של הפעילות לתיאום חשובות יוזמות נקטה

הוא הביןארגוני הפעולה וששיתוף בנפרד, ומשבץ מגייס ארגון שכל היה, יישוב
שולי.

פתג"ם תכנית של הארגוניים הקשרים מסכת 3.1.3
להתנדבות1 היחידה רכז לביו פתג"ם רכז בין העבודה יחסי

מקצועית" כ"הנחיה מוגדר פתג"ם תכנית במסגרת היחידה רכז של התפקיד
ומקצועית מינהלית "מבחינה היחידה לרכזת כפוף פתג"ם רכז שוטף". ו"פיקוח

2
אבל משכורתה), באה ממנו מקור מאותו באה אינה משכורתו כי (אם שוטפת"

להצלחתה אחראי משניהם מי לדוגמה, שונים. לפירושים ניתנת זו תפקיד הגדרת
לנטיותיה בהתאם השתנתה היחידה רכזת של המעורבות מידת פתג"ם? תכנית של

לצפות אין לכן, בעצמאות. לפעול פתג"ם רכז של ולרצון לכישורים ובהתאם
היחידה רכזת בכך. הכרח שום אין ואולי השונות, בערים היחסים בדפוס לאחידות
באשקלון. הבכירה הרכזת לעומת יותר ומקיף מרכזי תפקיד עצמה על לקחה בחדרה
שלה, נציג הוא פתג"ם ורכז פתג"ם תכנית על הממונה היא כאילו פעלה הראשונה
היתה שהיא השוטפת, ההדרכה על נוסף התכנית. של היומיומי הביצוע על המופקד

שבועיים, ואף חודשיים יעדים פתג"ם רכז לפני הציבה היא לתת, מחויבת
יעמדו שהם לכר ודאגה ההיגוי, ועדת בחברי בחרה אף היא ביצועם. על והשגיחה
לעומתה, זו. גבוהה ברמה קבועה נשארה בתכנית מעורבותה פתג"ם. רכז של לצידו

מן ידיה את הסירה חזקה, התחלתית תנופה מתן אחרי באשקלון, היחידה רכזת
לפי למדי, רחוקות לעתים ועצות עזרה במתן והסתפקה ניכרת, במידה התכנית

פתג"ם. רכז של דרישותיו

פתג"ם תכנית של הזיהוי למידת גם קשור הרכזים שני בין היחסים מערך
הציבור בקרב רחבה מודעות היתה לא במיוחד באשקלון וייחודית. חדשה כתכנית

הדו"ח כתיבת שבזמן משום וחדרה, אשקלון אל רק היא ההתייחסות זה בסעיף 1
לא הרכזות שתי בין והיחסים מוקדמים, הפעלה בשלבי נמצאה רעננה ם סופי.פתג באופן לסכמם כדי דיים התגבשו

.5 עמי ,1984 פתג"ם. תכנית למרכז התדריך ראה 2

40



להיות יכולה פתג"ם תכנית של הייחודית שהזהות ייתכן החדשה. התכנית להנהגת
העוסקים של ההתלהבות ועל בתכנית שונים גורמים של תמיכה על המשפיע גורם

בה.

רכזי של הדרכה לפגישות היחידות רכזי הוזמנו לא פתג"ם של דרכה בראשית
סדר אי של מסוימת למידה גרם זה דבר התכנית. על הממונים אצל שנערכו פתג"ם

בדו"ח המצב הצגת לאחר המקורות. משני קיבלו פתג"ם שרכזי בהכוונה התאמה ואי
שינוי ההדרכה. לפגישות היחידות רכזי את להבא לצרף הוחלט הראשון, הביניים
מינויים עם כיום, פתג"ם. צוות של הקבוצתי המוראל את ניכרת במידה שיפר זה

רב ניסיון צבירת ועם ערים, בשתי וחרוצים צעירים חדשים, פתג"ם רכזי של

הראשונות בשנים המצב לעומת עצמאות, ביתר פתג"ם רכזי פועלים כולה, בתכנית
התכנית. הפעלת על היחידה רכזי שלטו בהן שנים להפעלתה,

הקשיש למען העמותה עם עבודה יחסי
הקשיש למען העמותה של תכניתבת הינה פתג"ם פורמלית מבחינה כאמור,
לחתום חייב העמותה ויו"ר העמותה, דרך אליה מועברים פתג"ם כספי המקומית.

פתג"ם. רכז שמוציא ציק כל על

היתה אשקלון פתג"ם של קיומה כל במשך כמעט וקבועה חריפה מעשית בעיה
הגבלת על ושוב שוב דיווחו הרכזים עלק"א.1 מראשי התכנית כספי לשחרר הקושי
שונות. למטרות מכיסם כסף להוציא נאלצו אף ולעתים זה, קושי בגלל פעילותם

של מוגדל צילום הכריכייה לחברי להעניק הרעיון בביצוע קשיים למשל,
הצפוי הקושי בשל הרכזים עלידי נדחו לפעילויות אחרות והצעות פעילותם,

קושי. ללא זורמים הכספים (1987 (ינואר כיום השוטף. המימון להשגת

(אם עצמה עלק"א של התקציביים בקשיים גם כנראה, כרוכה, היתה זו בעיה
מרכיב רק מהווה היא אך זה), מסוג מתקלות מוגן להיות אמור פתג"ם תקציב כי

שלה. תכניתהבת לבין עלק"א בין תקינים לא גומלין יחסי בדפוס בלבד אחד

זו לשאלה לעלק"א. ביחס פתג"ם של העצמאות במידת כנראה, טמון, הקשיים שורש

חבר היה הרווחה לשכת מטעם עלק"א על שהאחראי למרות מוסכם, פתרון נמצא לא

אשקלון. הקשיש, למען העמותה 1
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של ההתפתחות תנאי על הקשתה פתרון אימציאת פתג"ם. של ההיגוי בוועדת פעיל
פתג"ם.

העמותה של מחדש ההרכבה סביב חריף מאבק רקע על פתג"ם הוקמה בחדרה

דרכים. בשתי פתג"ם על השפיע המאבק פתג"ם. של האב ארגון  הקשיש למען
פעילה עמותה העדר ושנית, הבכירה, הרכזת של מזמנה רב חלק גזל הוא ראשית,
מוגבלים. אדם ובכוח בחומר שמשאביה פתג"ם, על מופרזות ציפיות עומס הטיל

הזמן, במשר הראשונה. בשנתה התכנית של ההישגים מן לאכזבה גרמו אלה ציפיות
העמותה של הכספים לנושא האחראי לגזבר פתג"ם של ההיגוי ועדת חבר מינוי עם

פתרונן. על הבעיות באו העמותה, בהנהלת שינויים הכנסת ועם בחדרה

מקומיים ארגונים לבין פתג"ם בין העבודה קשרי

או מתנדבים מפתג"ם קיבל שהארגון בכר התבטא הארגונים רוב עם הקשר

בתמורה סיפק והוא מתנדבים), ביטוח אוטובוס, (כרטיסיות אחר חומרי סיוע

(כגון מקום באותו המתנדבים לכל הניתנים תגמולים ואותם עבודה מקום

למען הוועד 1,interaction יע"ל, עם זה מסוג קשר נוצר באשקלון טיולים).
אחד פרויקט היה זאת לעומת העיוור. למען האגודה רוסיה, עולי אגודת החייל,

של ובניהול בהקמה התנדבותיים ארגונים ושני פתג"ם בין שותפות היתה שבו

מארגון גויסו המתנדבים כל באשקלון. התנועה מסבירי פרויקט  הפרויקט
ריכז פתג"ם ורכז וההכשרה העבודה את סיפקה תאונות למניעת האגודה "צוות",

1986 יוני עד בחדרה, אשקלון. פתג"ם של ההיגוי ועדת חבר עם יחד הפרויקט את

העיוור. למען האגודה עם רק קשר נוצר החדש) הרכז של הפעילות תחילת (עם

סוהר, בית כמו שירות, מוסדות עם רוב, עלפי לעבוד, בחרו פתג"ם רכזי
ארגון עם כלומר,  ילדים גן מתנ"ס, קשישים, מועדון אבות, בית ביתספר,

ארגונים עם העבודה שקשרי גם, ניכר הציבור. מן מתנדבים בגיוס מתחרה שאינו
קטנים. שירות ארגוני עם כלל בדרר נקשרו התנדבותיים

יחסית. קטן ארגון הוא פתג"ם שפרויקט הינו זה קשרים למבנה אחד הסבר

ומתנדבים בשכר מקצוע אנשי של גרעין שבו ארגון הוא interaction 1

לסייע יכולות אשר נבחרות מיומנויות בקהילה ופעילים מנהיגים מלמדים
הקהילה. בפיתוח להם



פעילות הוא בישראל ההתנדבותיים הארגונים בקרב שהכלל הוא, אחר הסבר

שטח גם יש מהארגונים גדול לחלק מתנדבים. בשיבוץ והן בגיוס הן עצמאית,
שטחים שחיפשו בכך זו, נורמה עלפי פעלו פתג"ם רכזי משלהם. בלעדי פעילות

תוכנן לדוגמה, אחר. לארגון ה"שייך" לשטח לפלוש לא ודאגו לפעילותם, פנויים
פעילים לא שבו בחדרה, מנשה" "שער בביתהחולים להפעלה פתג"ם של פרויקט

של נוספת דוגמה חינה באשקלון מגורים בבית הכריכייה ואנו"ש. יע"ל הארגונים
"ריק". בשטח פתג"ם פעילות

פתג"ם של ההיגוי ועדות תפקוד
את ליוותה פתג"ם פרויקט בה שהופעל עיר בכל לכן, קודם שצוין כפי

פתג"ם של הארגוני במערך חשוב מרכיב שהיוותה מקומית, היגוי ועדת הפרויקט
המקומי. במערך שילובו ובתהליך

החוקר תצפית עלידי (א) דרכים בשתי נאסף ההיגוי ועדת תפקוד על המידע
(ב) הוועדה; פעולת אופן ועל שלו ההיגוי ועדת עם פתג"ם רכז של הקשר על

נשאלו2 ובו ,1986 במאייוני ההיגוי ועדות לחברי שהועבר שאלון על_>ד>

של מההישגים שביעותרצונם על בוועדה, מתפקידם שביעותרצונם על החברים
הועדה. חברי של אישיים נתונים ועל כה עד פתג"ם

לא היגוי. ועדות חברי עם ראיונות 8 על מתבסס זה בתתפרק הניתוח
רכזי והן הרווחה ומשרד אש"ל מטעם התכנית על הממונים זה בשאלון רואיינו
שהללו משום תפקידם, בתוקף ההיגוי בועדות החברים היחידה, ורכזי פתג"ם

המחקר. במהלך אחרים וראיונות שאלונים באמצעות זה בנושא רואיינו
בתוקף רואיינו (שניים ההיגוי ועדת חברי 9 מתוך 6 רואיינו  בחדרה

מתוך  באשקלון לידה). בחופשת היתה ואחת וכמתנדב, כמעסיק שלהם אחר תפקיד
בעת  ברעננה מאושפז). היה (השלישי שניים רואיינו פעילים חברים שלושה

בשלבי פתג"ם תכנית היתה (1986 (אפריל ההיגוי ועדת חברי עם נות ו הראי עריכת

התכנית הופעלה בר. ברעננה, .1986 שנת בסוף התצפיות את הפסיק החוקר 1
ההיגוי. ועדת על תצפיות נערכו לא ,1986 באפריל

מכן. לאחר הופעלה שהתכנית משום ברעננה הועבר לא זה שאלון 2
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ההיגוי ועדת תפקוד על הדיון לפיכך, היגוי. ועדת הורכבה וטרם התארגנות
על בעיקר הדיון מתבסס באשקלון ואילו הראיונות על רבה במידה מתבסס בחדרה

התצפיות.

בצורה ההיגוי ועדת תפקיד את תפסו באשקלון פתג"ם ורכז היחידה רכז
הרווחה לשכת ושל התנדבותיים ארגונים של נציגים כלל הראשון ההרכב מצומצמת.

פעלה משנה למעלה במשך תפקידם). מתוקף שהשתתפו התפקיד בעלי על (נוסף
כל ניתן לא ולחבריה סדירה, לא בתדירות כונסה הוועדה יו"ר. ללא הוועדה

נציגי לבוא הפסיקו הראשונות הפגישות לאחר לפגישה. פגישה בין תפקיד
יעדי בחירת על להשפיע סמכות ניתנה לא הוועדה ליו"ר ההתנדבותיים. הארגונים

(בהזמנת הוועדה של הפגישות בין הרכזים לעזרת עמדה היא כי אם התכנית,
שונים). מסוגים משרדית בעבודה עלק"א, עם מינהלי בקשר לאירועים, אנשים
ארגון נציג האחד, פעילים. והיו זה מכלל יצאו בוועדה חברים שני

מסיבות נפסקה בוועדה פעילותו אך התנועה, מסבירי פרויקט את שיזם התנדבותי
וענייני קבוע פעיל, משתתף שהיה הרווחה, לשכת נציג הוא השני בריאות.

פתג"ם של הפעילות תוכן את תפיסתו הביקורתי. בצד כלל בדרך הוועדה, בפגישות
פתג"ם הפעלת אורד לכל נמצאה ולא פתג"ם, על הממונים של מזו מוגבלת היתר.

התפיסות. שתי בין מוסכמת פשרה

חופש מחדגיסא איפשרה ההיגוי ועדת של תפקידה כלפי מצומצמת גישה
לאי גרמה ומאידךגיסא עבודתם, ודרכי פעילותם יעדי בבחירת לרכזים פעולה

וכדומה). עבודה קשרי (פרסומת, הוועדה בחברי הטמונים המשאבים ניצול
ועדת תפקוד לגבי שבאשקלון מזו ההפוכה בגישה בחרה בחדרה הבכירה הרכזת
חזק פוליטי גיבוי שתיתן ופעילה, חזקה לוועדה חתרה היא מלכתחילה ההיגוי.

של ונציגים מקצוע אנשי של הרכב גויס פתג"ם. לתכנית נוספים ומשאבים
נבחר כמוכן רציניים. תפקידים להם שיינתנו מוצהרת בהנחה מקומיים, ארגונים

משלו. תכניות לבצע לו שיינתן בתנאי לשרת שהסכים סמכותי, איש ראש ליושב
והצטברות הקשיש למען העמותה של איתפקוד של במצב פתג"ם הקמת של הרקע

הקשישים למען שירותים בהקמת המעוניינים האנשים בקרב תסכול של ממושכת
הוועדה. בחברי ביצועיסטית רוח הוא אף הפיח  בחדרה
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חברי נשירה. היתה ולא גבוה, היה הוועדה בפגישות ההתייצבות שיעור

תרומה השיגו הם ופוליטיים: חומריים  לפתג"ם חשובים משאבים הוסיפו הוועדה

מיומנויות בעלי נוספים חברים לוועדה צירפו התיקונים, לסיירת כלים של

הבכירה לרכזת ניכרת תמיכה העניקו המתוכננים, לפרויקטים הדרושות מיוחדות

וחבר משרדיים שירותים סיפקה אחת חברה פתג"ם. למען הפוליטית בזירה במאבקיה

גם ופעל שם, פרויקט הקמת לשם לביתחולים הרכזים בין קישר בוועדה אחר

שעות מספר להקדיש נכונות הביעו מהחברים כמה אחד. איש של תיקונים כסיירת
פרויקטים, על השגחה גיוס,  פתג"ם לקידום להם שיוצעו לתפקידים שבוע כל

חופש באובדן רק לא כרוכה היתה משאבים של זו נכבדה תוספת אירועים. עריכת

על להשגיח כדי ובמאמצים בזמן השקעה גם חייבה אלא הרכזים, של מסוים פעילות
עקרונות לפי ההתנדבות נושא את לוועדה להבהיר כדי ובעיקר אלה, פעולות

פתג"ם.

את למלא רצון מרוב הוועדה, חברי ראשית, בעיות. עלו הדברים ביישום אך

הקשיש למען העמותות (שארבעה ביישוב קשישים למען בפעילות הציבורי המחסור

היו פתג"ם על הממונים שלדעת פרויקטים הציעו אותו), למלא הצליחו לא ביישוב
של הראשון הרכז של הקושי בשל שנית, פעילותה. ולגבולות למטרותיה מעבר

מומשו שלא הרגישו הם משמעותיים, תפקידים הוועדה לחברי להעביר פתג"ם
הגיעו הדברים פתג"ם. של השוטף לניהול רציני באופן אותם לרתום ההבטחות
ולפני ממושכת, לחופשה היחידה רכזת של צאתה בעת ,1986 שבאביב כך לידי

חברי נקטו שהתפטר, הראשון הרכז במקום החדשה פתג"ם רכזת של לתפקיד כניסתה
להם. הרצויים הפרויקטים את לקדם כדי מעשיות יוזמות מספר ההיגוי ועדת

מחקר במסגרת ההיגוי ועדת חברי עם ראיונות נערכו התכנית של זה בשלב

לשביעות באשר שאלות, סידרת על ענו הוועדה חברי ששת פתג"ם. של ההערכה

את כאן מציגים אנו חדרה. בפתג"ם ההיגוי ועדת של תפקודה מצורת רצונם
מתוך חברים 6) הוועדה כינוס מתדירות מרוצים שכולם בעוד בקצרה. תשובותיהם

מרגיש, אינו חבר אף ,(6 מתוך 5) הוועדה מהרכב מרוצים כולם וכמעט ,(6
אומרים, רובם .(6 מתור 6) המרבית התועלת את ממנו הפיקו פתג"ם על שהממונים
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שפתג"ם ;(6 מתוך 5) החלטיות או אפקטיביות מספיק אינן הוועדה שפגישות
מתוך 6) מספקת אינה ההישגים שרמת ;(6 מתוך 6) בחדרה אנשים מדי למעט ידועה
ולא מדי, ושתלטנית ביקורתית פתג"ם על הארציים האחראים של ושמעורבותם ;(6

.(6 מתוך 5) תפקידם את הבנתם לפי חדרה פתג"ם את לקדם להם ניתן
לתכנית הוועדה חברי של עמוקה מחויבות גם בראיונות התבטאה זאת, עם

מתוך 5 ו בפתג"ם לפעילותם מזמנם יותר להקדיש מוכנים היו 6 מתוך 5 פתג"ם.
כלל תפחית לא בחדרה1 הקשיש למען העמותה של שהחייאתה משוכנעים היו 6

פתג"ם. של מתפקידה

מכון לחוקר היה ברור פתג"ם, לקידום הוועדה חברי מחויבות למרות
לקבל התקשו שהחברים עיון, ובימי ההיגוי ועדת בפגישות מהשתתפותן ברוקדייל,

הפעלת של שנתיים לאחר מהן. הנובעות הפעולה דרכי ואת פתג"ם עקרונות את

לפיה מתנדבים, הפעלת של הקונבנציונלית הגישה את להציג הוסיפו הם פתג"ם
שגישת בעוד ההתנדבות, בשוק הפנוים לתפקידים מתנדבים ומתאימים מגייסים
להביאם עניין שיש האנשים לצורכי מותאמים תפקידים בפיתוח דוגלת פתג"ם
לעובדים פרט בחדרה, ההיגוי ועדת חברי שכל יצוין, זה בהקשר להתנדבות.

ותיקים "קונבנציונליים" מתנדבים הם מהם 5 ו ,55 לגיל מעל הם הסוציאליים,
בעצמם.

פתג"ם רכזת לתפקיד נכנסה ההיגוי, ועדת לחברי הראיונות עם בוזמנית
הקרע את לאחות היתר. ההתנדבות, יחידת רכזת עם יחד הראשונה, ומשימתה החדשה,

של סידרה ערכה היא פתג"ם. של המקצועי הסגל לבין הוועדה חברי בין שנוצר
של מוסכם לבסיס להגיע כדי ההיגוי, ועדת מחברי אחד כל עם אישיות פגישות

גורמים עם עבודה קשרי יצירת עול תפקידים להם להציע היה בכוונתה מעורבותם.
המתנדבים. בביטוח וטיפול מקומיים

בידי ערר בעל מכשיר ההיגוי בוועדת היא אף ראתה ברעננה פתג"ם רכזת
הדרך בסלילת המקומיים, הגורמים עם עבודה קשרי ביצירת בעיקר פתג"ם, רכז

אינטרס בעלי שגורמים עדיף לדעתה, פוליטית. התנגדות ובמניעת נבחרות למטרות

העמותה. של המחודש להרכב הבחירות לפני קצר זמן נערכו הראיונות 1
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לגבי וחששות חשדות תוך לה מחוצה שישבו מאשר הוועדה, בתוך מיוצגים יהיו
אנשים  קבוצות משלוש שלה הוועדה את הרכיבה היא כך בשל בוועדה. המתרחש

בתחום ההשפעה בעלי הארגונים של נציגים שבעיר, המפתח אנשי את המכירים
המתנדבים. של ונציגים ם, מלאי י ג התנדבות

בוועדת פעיל שימוש של הגישה את אשקלון גם אימצה האחרונים בחודשים

ארגונים נציגי בעיקר חדשים, חברים וצורפו וחרוץ חדש יו"ר מונה ההיגוי.
שכל  ביותר הפעיל התפקיד ההיגוי ועדת לחברי הוצע באשקלון דווקא חשובים.

על המוטל מהעומס יוריד ובכך אחד, פרויקט על אחריות עצמו על ייקח חבר

תפקיד למילוי ומחויבות פנאי הוועדה לחברי יש אמנם אם יתברר, בעתיד הרכז.

שכזה. נכבד
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פתג"ם רכזי לרשות שעמדו המשאבים 3.2

הרכזים לרשות העמידו פתג"ם על שהממונים למשאבים מתייחס זה תתפרק

פתג"ם רכזי של השוטפת ולהדרכה להכשרה הפיזיים, לתנאים החדש, בתפקידם
אתרי בשלושת הרכזים לרשות שהועמדו המשאבים הפרויקט. של הביצוע ולתקציב

דומה. ברמה היו התכנית

הפיזיים התנאים

רכזי של הפיזיים העבודה תנאי יותר קשים בכלל, אם כמה, עד ברור לא

שירותי שחוסר ספק אין אך הרווחה, לשכת עובדי רוב של העבודה מתנאי פתג"ם
יכולים פתג"ם שרכזי ובזמן ביעילותם מאוד פוגעים טלפון קווי וחוסר מזכירות

מדווח, באשקלון פתג"ם רכז במתנדבים. לטיפול העיקרית, לפעילותם להקדיש
לא משרדו, מול הנמצאים הדואר משרדי של בטלפון להשתמש היה יכול שאלמלא

בחדרה פתג"ם רכזי בזבזו התכנית של הראשונות בשנהשנתיים לתפקד. היה יכול

החדשה חדרה רכזת וכוי. הזמנות דוחו"ת, בעצמם כשהדפיסו רב, זמן ובאשקלון
תפקידה. בביצוע לה שיעזור מתנדב שגייסה כיום, הרכזים משלושת היחידה היא
פגישות, קובע תיקייה, מנהל הוא דבר. לכל אישי כמזכיר/עוזר פועל המתנדב

וכוי. למפגשים מתנדבים מזמין

פתג"ם רכזי של שוטפת והדרכה הכשרה

של בתחום כלל ניסיון היה לא פתג"ם, רכז של לתפקיד שנבחרו לאנשים
גם אלא חדש, בנושא להתמצא רק לא צריכים היו הם .60+ בני עלידי התנדבות
חלק לבנות לומר, ניתן ואפילו, שלהם, העבודה קשרי ממערכת גדול חלק לבנות

עצמו.1 מהתפקיד גדול
העבודה משרד של התנדבות רכזי להכשרת הקורס החל ארגוניים, קשיים בגלל
רכזי בין והכשרה דיון פגישות סידרת אורגנה אז עד .1985 בסוף רק והרווחה
הנושא החוץ. מן מדריך/מרצה בהדרכת לפעמים התכנית, על הממונים לבין פתג"ם

הדגש בשימת האיזון את למצוא הרכז צריך פתג"ם של היעדים במסגרת 1
עצמאית; פעילות על או קיימים, גורמים עם משותפת פעילות על הרצויה:

טיפוח על או 60+ בני המתנדבים לציבור עבודה לשכת מעין הקמת על
שיבוץ על או קבוצתיים שיבוצים על מצומצם; גרעין של אינטנסיבי

וכוי. אחרים, או אלה גיוס מקורות על בודדים;
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של הדחופים צורכיהם את להבנתם בהתאם הממונים עלידי נבחר לדיון/הדרכה
להחלפת גם אלא הדרכה, לקבלת רק לא הזדמנות נתנו אלו פגישות פתג"ם. רכזי
יחידות של הן הרכזים, כל של סיפוקם הדדי. עידוד ולמתן הרכזים בין דעות

עליהם הקלה במיוחד ניכר. היה הנ"ל ההדרכה מפגישות פתג"ם, של והן ההתנדבות
שיבוץ כמו מעיקות, אקטואליות לבעיות חלקי, אפילו מענה, לקבל האפשרות

היגוי. ועדת הפעלת או לתפקיד, הממתינים

הידע שבהם נרחבים, שטחים הרכז בתפקיד יש פתג"ם של החדשני האופי בשל

והעשרתם. 60+ בני מתנדבים של התעסוקה תחומי הרחבת כגון  מועט הבדוק
מתנדבים גיוס בנושא בהדרכה רב צורך חשו שונות בתקופות פתג"ם רכזי שלושה

,1986 בתחילת נפסקו פתג"ם במסגרת ההדרכה פגישות .60+ ה בני מציבור
וחודשו התנדבות רכזי להכשרת והרווחה העבודה משרד של הקורס פתיחת בעקבות

משרת הקורס שונות. בתקופות פתג"ם רכזי כל השתתפו אלה בקורסים .1986 בסתיו
אחד כל של הייחודיות לבעיות מענה לספק מיועד ואינו רכזים, מיגוון

הספציפיות ההדרכה לפגישות תחליף משמש אינו כזה שקורס נראה, מהמשתתפים.

פתג"ם. בנושא

היחידה של החודשיות המחוזיות בפגישות פתג"ם רכזי השתתפו לכך בנוסף
ביישוב הבכיר) (הרכז ההתנדבות מרכז שוטפת הדרכה קיבלו הם להתנדבות.

להתנדבות. היחידה על המחוזי מהממונה כללית והדרכה
הביצוע תקציב

נועד זה תקציב לשנה. דולר 2,000 כ הוא רכז כל שמקבל התקציב גובה
בהיקף מקצועיות הוצאות פרסום, משרדיות, הוצאות כגון שוטפות, הוצאות לממן

את מיצה לא רכז שאף כזה, היה השוטפות ההוצאות היקף וכוי. כיבוד קטן,
גייסו גדולים בסכומים צורך היה כאשר אולם לרשותו. שעמד הביצוע תקציב

היה הנוספים המשאבים גיוס פרויקטים. לאותם במיוחד נוספים כספים הרכזים
מן מכובד תקציב השיגה רעננה רכזת לדוגמה, הרכז. של התפקיד מתפיסת חלק

נוסף הכנסה מקור מסחריות. מחברות אשקלון ורכזת כריכייה להקמת העירייה
התשלום לגביית הסיבה שירות. מקבלי לקוחות של תשלום היה באשקלון בכריכייה
שירותי הלקוחות. עלידי העבודה להערכת ביטוי חינו שתשלום מהתפיסה, נבעה
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תיגמול דברי לממן כדי נמוך, תשלום תמורת ניתנים באשקלון הכריכייה
פרסום, אמצעי או לפרויקט מיקום כגון ארורים, חומריים משאבים לכורכים.
יותר המבוססים ציבוריים, ארגונים או מתנדבים מארגוני הרכזים משיגים

מגוריהם. ישוב בי
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בפתג"ם העבודה שיטות התפתחות 3.3

ביחידות ההתנדבות רכזות של הפעולה שיטות נסקרות זה בחלק

שתוכננו הפעולה שיטות לעומת פתג"ם הפעלת לפני המקומיות ההתנדבות
בפתג"מ. העבודה שיטות של בפועל ההתפתחות מתוארת מכן ולאחר פתג"ם, לרכזי

.3.1 בלוח מוצג ההשוואה סיכום

פתח (בחדרה, פתג"ם הקמת בעת 60+ בני התנדבות בנושא פעולה קווי :3.1 לוח
ואשקלון) תקוה

רצוי) (מצב פתג"ם פרויקט קיים) (מצב היחידה רכז

לאוכלוסיות ישירות פניות עלידי בעיקר גיוס פניות עלידי בעיקר גיוס א.
קבוצות. וגיוס היעד מגורמים והפניות אזרחים של

אחרים.

מקרב ו"חדשות" נבחרות תתקבוצות גיוס דגש מתן ללא כוללני גיוס ב.
הקשישים. אוכלוסיית באוכלוסיית לתתקבוצות

הקשישים.

להעלות בכוונה ,60+ לבני מיועד הרכז זמן כל מוקדש הרכז מזמן חלק רק ג.
התמדתם משך ואת המתנדבים 60+ ה בני מספר את .60+ בני לענייני

בתפקיד.

ולפי תעסוקה מגזר לפי התפקידים. גיוון הרחבת למדי. שיגרתי התפקידים היצע ד.
האחריות. ורמת התפקיד תוכן

במיוחד תפקידים פיתוח פעיל. תפקידים פיתוח בעיקר סביל. תפקידים: פיתוח ה.
מיוחדות. אוכלוסייה לקבוצות הציע. שהמעסיק תפקידים

התנדבותית. פעילות של סטנדרטים דרישת המתנדבים נדרשים תמיד לא ו.
הפעילות של בסטנדרטים לעמוד

ההתנדבותית.

יותר. מקיפה יותר, רבה הכשרה תמיד לא  מתאימה הכשרה ז.
ובאיכות. בכמות מסופקת

ומקיף. שיטתי תיעוד וחלקי. מועט תיעוד ח.

התכנית, לתוך ומובנה אינטנסיבי סדיר תיגמול פעולות עלידי סדיר תיגמול ט.
והדרכה הוקרה פעולות חברתיות, פעולות עלידי הוקרה. ופעולות חברתיות

שוטפת.

והספציפית, הערכית ברמה הם פתג"ם עקרונות ברמה הם המנחים העקרונות י.
וביצועה. התכנית פיתוח ביסוד ועומדים והכללית הערכית
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ההתנדבות ביחידות הרכזות של 60+ בני התנדבות בתחום הפעולה שיטות 3.3.1
(אשקלון, פתג"ם רכזי עבור שתוכננו הפעולה שיטות ,לעומת המקומיות

תקוה) ופתח חדרה

המקומיות ההתנדבות ביחידות ההתנדבות רכזות של הפעולה שיטות על המידע
פתג"ם רכז כניסת לפני רכזת כל עם 1984 באביב שנערך ראיון עלידי נאסף
הופעלה שבהן הערים בשלוש העיקריים הפעילות קווי של סקירה להלן לתפקיד.

וחדרה. תקוה פתח אשקלון,  לראשונה פתג"ם
מתנדבים גיוס

המקומית ההתנדבות יחידת ניהול לתפקיד לכניסתן הראשונות בשנהשנתיים

הן פתג"ם הקמת בעת אך יוזמות,1 ורבת נמרצת גיוס פעילות היחידה רכזות ערכו
מקורות הקודמות. הפעולות של הפירות בקצירת והסתפקו זו, מפעילות חדלו כבר

של עצמאיות מפניות היו פתג"ם הקמת בעת היחידה רכזות של העיקריים הגיוס
ועלידי אחרים התנדבותיים ארגונים עלידי מועמדים הפניית ,60+ בני

מגובשות. קבוצות של גיוס היה ולא קשישים מועדוני
בעת היחידה כמתנדבי הרשומים 60+ בני המתנדבים תכונות של מפורט ניתוח

שמרבית מראה מגבלותיו, כל על זה, ניתוח באשקלון. רק נערך פתג"ם הקמת

יש אמריקה. או אירופה ילידי הבינוני, המעמד בני משכילים, הם המתנדבים
מאוד רחוק אינו המתנדבים של הגיל והרכב ונשים, גברים בין מספרי איזון

של הממצאים את תואמת זו תמונה בארץ. 60+ ה בני אוכלוסיית של הגיל מהרכב
בארץ. המתנדבים כלל לגבי (1975) וליס פרס

אישיים תפקידים פיתוח

של הצרכים את תחילה ללמוד היתר, היחידה רכזות לכל המשותפת הגישה

את המצויים לתפקידים לשבץ  אלה נתונים ולאור פרויקט, לתכנן או המעסיקים,
הצורך, במקרה ביקשה, אשקלון רכזת הלשכה. אל המופנים או הפונים 60+ ה בני

קשרים היו חדרה לרכזת אמונה. נעמ"ת, ויצ"ו,  אחרים מארגונים מתנדבים
איש הגיע כשללשכה בודדים, במקרים רק החופשיים. והבונים רוטרי עם טובים
עבורו. במיוחד תפקיד לבנות הרכזת ניסתה מיוחדים, תכונות או כישורים בעל

אחרים; קשישים מרכזי הפניות ביקשו היחידה; שירותי את ברבים פירסמו 1
להתנדבות. בהזמנה 60+ בני לריכוזי בעצמן פנו
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שיתאימו תחילה בכוונה תפקידים פיתוח של מקרה אף ציינו לא הרכזות
בשנה שפותחו חדשים תפקידים על דווח לא מסוימת. לקבוצה או לאוכלוסייה

פתג"ם. להקמת שקדמה
יוצא היבט כל מראה אינו הגימלאים המתנדבים שמילאו התפקידים הרכב גם

ההתנדבותיים מהתפקידים *§ר שכ התברר, באשקלון התפקידים בניתוח הכלל. מן
ובעמותה קשישים במועדוני מוגן, ובדיור אבות בבתי בעיקר קשישים, למען הם

באשקלון. הקשיש למען
מסוג תפקידים פיתוח של מחושבת איסטרטגיה לרכזות היתר. לא בסיכום,
איוש של המקובלת הגישה היתר. שלהן הגישה מסוימים. ממקורות וגיוס מסוים

אליהן. והמופנים הפונים מקרב להן שהוצעו תפקידים
ומעקב הדרכה הכשרה,

מיוחדות. מיומנות או הכשרה דרשו שלא לתפקידים הופנו המתנדבים רוב
כאשר הנדרשת. המיומנות בעל מתנדב נבחר מיוחדת, מיומנות נדרשה שכן במקרים
נתנה גם הרכזת זאת. יספק שהמעסיק לכך הרכזת דאגה הכשרה, ימי כמה נדרשו

מקרים היו לא בהתנדבות. הכרוכות והחובות הזכויות על כללית הדרכה למתנדבים
המתנדב למעקב, באשר בתפקיד. שיבוצם לאחר למתנדבים שוטפת הדרכה מתן של

זאת. עשו אמנם ורבים קשר, איתה ולקיים הצורך במידת הרכזת אל לפנות הוזמן
זמן. חוסר בשל משמעותית במידה הוזנח מתנדב כל אחר שהמעקב דיווחה, רכזת כל

תיגמול

היה המתנדב הוקרה. ופעולות חברתיות פעולות עלידי התבצע התיגמול
להשתתף והזמנה ההולדת ליום ברכה אגרת או הוקרה, תעודת לחג, שי מקבל

תיגמול היה לא כללאוכלוסייתית. הוקרה היינו,  המתנדב שבוע באירועי
בתרומתם להכרה לפרטים, או מתנדבים של לתתקבוצות המכוון קבוצתיחברתי

יחודית. הי

היחידות רכזות עמדות

של לעמדות דומות היו לא שלהן העמדות כי גם, נמצא הרכזות עם בראיון
התנדבותית לעבודה אפשרות שיש הוא, פתג"ם תכנית של העקרונות אחד פתג"ם.

60+ לבן נחוצות תכונות אילו רכזת, כל נשאלה לכן .60+ בן לכל כמעט
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היתה יכולה התשובה במסגרת הרווחה? שירותי במסגרת בהתנדבות לעבוד המעוניין
שאף להשיב לרכזת איפשר השאלה ניסוח .12 ועד תכונות 0 מ לבחון הרכזת

שתיםעשרה. מתוך לפחות תכונות שש ציינו הרכזות כל אבל נחוצה, אינה תכונה
בקלות אישי קשר יצירת הרכזות: כל עלידי נבחרו הבאות התכונות שלוש

(בעוד תקינה בריאות ועיקר), כלל אישי קשר דורשות אינן רבות שעבודות (בעוד
וחוש לבית), ומרותקים מוגבלים לקשישים אורגנו בחו"ל רבות מוצלחות שתכניות

אחריות.

בפתג"ם העבודה שיטות התפתחות 3.3.2
הגיוס בשיטות חדשה תפיסה להנהיג שאפו פתג"ם שמתכנני עולה, 3.1 מלוח

בארגוני (וגם ההתנדבות ביחידות הנהוגות 60+ בני מתנדבים של וההפעלה
מידה באיזו לשפוט ניתן שבעזרתם הנתונים את מציג זה תתפרק רבים). מתנדבים

זמן. לאורך התגשמו המתכננים שאיפות

אשקלוו פתג"ם

כל בקצרה מתוארת להלן .1984 באפריל בתפקידו החל אשקלון פתג"ם רכז
ומידת אשקלון פתג"ם במסגרת ההתנדבות בפיתוח הכרוכות מהפונקציות אחת

עבודתם, מקומות ואת אשקלון בפתג"ם המתנדבים מספר את מציג 3.2 לוח הצלחתה.
אשקלון. בפתג"ם הקבוצתיים הפרויקטים התפתחות את מציג 3.3 ולוח

אשקלון פתג"ם רכז של העבודה שיטות א

ושיבוצם מתנדבים גיוס א1.

שונות. בשיטות מתנדבים לגייס אשקלון פתג"ם רכז ניסה התכנית במהלך
יןתר יעילות גיוס שיטות אילו לרכז התברר הפרויקט של הראשונה השנה במשך

פניות המוני; מכתבים משלוח יעילות: כבלתי שהוכחו השיטות בין פחות. ואילו
הזמנה וללא המועדונים הנהלות של פעילה תמיכה ללא קשישים, מועדוני חברי אל

על פתג"ם תכנית קיום על מודעות תליית ספציפי; בפרויקט קבוצתית להשתתפות
להניח, סביר זאת עם מועדונים. ושל התנדבותיים ארגונים של המודעות לוחות
לפרסום פתג"ם רכז תרם כן התכנית. על הידע את בציבור הגבירו אלה שפעולות
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אשקלון פתג"ם  ותפקידיהם המתנדבים מספר :3.2 לוח
נבחרים במועדים המתנדבים הרכב

1987 נואר י 1986 מרס 1985 ינואר העבודה מקום

105 86 64 כ סר."

21 23 23 קשישים איתור
(דוורים)

בהפסקה בהפסקה 24 תנועה הסברת

12 12  לאידיש חוג
14 12  יה כריכי

מדריכים 2 נוספו

14 14 9 אבות; בית
מטפלים 2 סדרנים 3

אחזקה אנשי 3 כביסה עובדי 3
תופרות 2 אחזקה אנשי 2

למלאכת מדריכות 2 אוכל מגיש 1
יד

קיוסק מנהל 1
סדרן 1

כביסה עובד 1
אחרים 2

9 9 5 קשישים: מועדוני
אוכל מגישות 2 ספר 1

מורים 2 (התעמלות/ מורים 3
ספר 1 עברית/תפירה)
גנן 1 מרצה 1

אחזקה איש 1
מסריט 1

ביקור מרכז 1
חולים

. 9 _  סביגן:

3 3 2 עלק"א:
חשבונות מנהל 1 סקר עורר 1

ועד חברי 2 חשבונות מנהל 1

בריאות פרויקט
8 השיניים

רופא 1
מסבירים 7

בולי מכירת
3 בקופ"ח תרופות
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(המשך) :3.2 לוח
נבחרים במועדים המתנדבים הרכב

1987 ינואר 1986 מרץ 1985 ינואר העבודה מקום

לחולים סיוע
6 6  (יע"ל)

6 71 בודדים:
ברה"מ עולי יו"ר 1 אלסם יו"ר 1 משפחה מטפלת 1

עולי מזכיר 1 יו"רעולי 1
ברה"מ ברה"מ

אוכל מגיש 1 עולי מזכיר 1
בביטוח רופא 1 ברה"מ

לאומי אוכל מגיש 1
במתנ"ס ספרן 1 אחזקה איש 1

עם לילדים מרפא 1 בפעוטון
לימוד קשיי בביטוח רופא 1

לאומי
במתנ"ס ספרן 1

לפרישה. להכנה קורסים במסגרת עיון, ימי בכמה אותה בהציגו התכנית
קבוצת גיוס שכללה עבודה שיטת באימוץ הצלחה הרכז נחל זאת, לעומת

הנהלת של פעילה מעורבות ספציפי; אחד לפרויקט הקבוצה שיבוץ שלמה; מתנדבים
נבחרים למתנדבים הרכז של אישית פנייה הקבוצה; באה ממנו המוסד או הארגון

גויסו אשקלון בפתג"ם מהמתנדבים ניכר חלק ואמנם, ספציפי. תפקיד לצורר
מכרים או היו השאר התנועה. מסבירי הדוורים, הכורכים,  שלמות כקבוצות

לא להתנדבות, ליחידה ביוזמתם פנו או היחידה, ורכז ההתנדבות רכז של אישיים
שלא המתנדבים רוב היחידה. במסגרת פתג"ם תכנית קיום על ידיעה מתור תמיד

במועדוני היילפרן, אבות בבית  מוקדים בחמישה שובצו קבוצה במסגרת גוייסו
השיניים. בריאות ובפרויקט ביע"ל ילדים, בגני קשישים,

התבהר מתנדבים. גיוס עוד ליזום שלא פתג"ם רכז בחר 1985 מיולי החל

וכדי הצרכים, סקר במסגרת שאסף התפקידים רוב את לאייש יצליח שלא לו,
לתפקיד רבים חודשים כבר ממתינים שחלקם להתנדבות, המועמדים את לשבץ להצליח

פתג"ם, רכז הרגיש כמוכן יותר. מושכים תעסוקה אפיקי לפתח עליו מתאים,
מאז לכן, נוספים. מתנדבים של והבעיות הסוגיות במכלול לטפל זמן די לו שאין
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בתקופה מתנדבים. גויסו שלא כמעט עובה תקופה, אשקלון בפתג"ס החלה ,1985 קיץ
הקיימים, ובמתנדבים בפרויקטים לטיפול מאמציו עיקר את הרכז הקדיש זו

לתכנית. ביוזמתם שפנו בודדים פונים ולשיבוץ הממתינים למען תפקידים לפיתוח
התפקידים רשימת מתוך מתאים תפקיד כל להם מצאו שלא הממתינים קבוצת
קבוע בגודל ונשארה הגיוס, פעולת של חודשים 6 בתום כבר נוצרה המוצעים,
קבוע שיבוץ נמצא לבודדים רק הדו"ח. כתיבת עד איש) 2015) יותר או פחות
עבודה כמו להם, שהוצע מזה יותר גבוה מעמד בעל לתפקיד שאפו חלקם ומתאים.
כמו רגשית, מעורבות ללא קלים תפקידים רצו חלקם החלטות; ובקבלת בניהול
כמו "קשות", יעד בקבוצות טיפול תפקידי לקבל סירבו כולם משרדית; עבודה

פנויים היו זה מסוג רבים שתפקידים כיוון למידה. קשה נוער או מפגרים ילדים
עריכת עלידי המכשול על להתגבר פתג"ם ורכז היחידה רכז ניסו למתנדבים,
שהדבר קיוו והרכזים הממתינים, הוזמנו לקורס פיגור. בנושא הרצאות קורס
לא אחרים מועמדים והן הממתינים הן במפגרים. בטיפול לעבוד אנשים יעודד

להזמנה. נענו

זמני, באופן לפחות הממתינים, את לשבץ פעם מידי ניסה פתג"ם רכז
ניסיון מכוניות. מירוצי במסגרת כסדרנים או סקר כמבצעי  שונים במבצעים
המתואר הדואר, בבתי עוזרים בפרויקט נעשה לממתינים קבועים תפקידים לפתח

תפקידים. פיתוח של הבא בסעיף

מבצע הרכז מתכנן (1987 (ינואר כיום .1986 בסתיו חודשה התכנית תנופת
איההצלחה למרות מעבודתם, לפרוש העומדים אשקלון לאנשי חדש המוני תכתובת
ההיגוי ועדת של החדש היו"ר של בכוונתו כמוכן, .1984 ב דומה מבצע של

מקבלי רשימת על בהסתמך באשקלון, הגימלאים בקרב להתנדב נכונות סקר לבצע
לאומי. לביטוח המוסד של הקיצבאות

תפקידים פיתוח א2.

באיסוף גם פתג"ם רכז החל המתנדבים, גיוס של הראשונים לשלבים במקביל
ארגונים בקרב שערך הצרכים סקר באמצעות בעיקר למעסיקים, פנה הוא תפקידים.
התפקידים רוב פתג"ם. רכז לתפקיד מינויו עם מיד רווחה ומוסדות התנדבותיים
מדי כקשים למתנדבים נראו כי מאוישים, בלתי נשארו זו בהזדמנות לו שהוצעו
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,כמו מקצועיים תפקידים גם לרכז הוצעו זה בשלב מושכים. וכבלתי
בעל מתנדב עבורם נמצא לא אך קהילתי, עובד או סוציאלי ועובד פיזיותרפיסט
קשישים, במועדוני אבות, בבית נדרשו מהתפקידים רבים הדרושים. הכישורים

זה גימלאים מתנדבים שמעסיקים במוסדות כלומר: הקשיש, למען בעמותה במתנ"ס,
שינוי גם חייב מתנדבים של המקובצת הגיוס לשיטת שהמעבר מובן, רב. זמן

מתאימה לו שנראתה 60+ בני בקבוצת בחר הרכז כלומר, התפקידים. פיתוח בשיטת

קבוצתית משימה זו קבוצה למען ובנה וחיפש התנדבותית, עבודה להצעת ומוכנה
לדיירי כריכייה הרכז הקים היחידה רכזת של בעזרתה לדוגמה, לה. המתאימה

הסברת פרויקט ואת הדוורים לצוות קשישים איתור פרויקט מוגן, לדיור מרכז
פרויקט ואת לאידיש הספרייה פרויקט את חיזק כן "צוות". ארגון לחברי התנועה
בגיוס שלהם. פרטית ביוזמה לאידיש החוג חברי עלידי שהוקמו הדרמטי, החוג

פרישתו לפני והאישיים. החברתיים קשריו על רבה במידה הרכז הסתמך לפרויקטים
לאידיש. ובחוג "צוות" בארגון פעיל וחבר הדואר סניף מנהל היה הוא מעבודה,
בהמשך ההיגוי. ועדת מחברי אחד של אישית ביוזמה קם התנועה מסבירי פרויקט

אלה. מפרויקטים אחד כל בפירוט מתואר הפרק

פרויקט לבנות הניסיון היה לממתינים תפקידים לפתח במאמץ חשוב מרכיב
המתנדבים היו אמורים זה פרויקט במסגרת הדואר. שלטונות עם במשותף נוסף
התכתבות לאחר אולם, הזיקנה. קיצבת תשלום בימי המקצועיים לעובדים לסייע
האיגודים עם הסתבכות של מחשש בעיקר ההצעה, את הדואר ראשי דחו ארוכה,

המקצועיים.

יותר אליו לפנות החלו בעיר, להתפרסם החלו פתג"ם רכז של שמעשיו ככל
המפעיל (ארגון interaction יע"ל, כגון התנדבותי, אדם כוח לקבל בבקשה

ואחרים. קהילתיות), תכניות לפיתוח ומתנדבים שכירים
להשתמש בבקשה פתג"ם לרכזי פנייה מקומיים גורמים כמה יזמו זו בתקופה
ביקשה העיוור למען האגודה הקשישה: האוכלוסייה בקרב סקרים לעריכת בדוודים
מיגון סקר לבצע ביקש האזרחי המשמר עיוורים, קשישים בקרב צרכים סקר לבצע

למידה. קשה בנוער או מפגרים בילדים אישי טיפול כגון, 1
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בריאות. סקר  הבריאות ולשכת

היה שלא בודד למועמד תפקיד לפתח הרכז היה יכול בלבד בודדים במקרים
הרכז. אצל שנאגרו הפנויים התפקידים אחד את למלא מעוניין

המתנדבים הכשרת א3.

לתפקיד הכנה (א)
חודש (של הכנה קורס עברו השיניים בריאות ומסבירי התנועה מסבירי רק

מועמד נבחר התפקידים, שאר לגבי לתפקיד. כניסתם לפני בהתאמה) וחודשיים,
היה שניתן או וכוי), החזקה איש חשבונות, (מנהל הדרושות המיומנויות כל בעל

מיוחדת מיומנות שום לתפקיד נדרשה שלא או עבודה, כדי תור בתפקיד הכשרה לתת

יותר על דובר לא הנ"ל, הקבוצות שתי מלבד מקרה, בשום אוכל). מגיש (למשל:

אורגנה ההדרכה או ההכשרה מקרה, בכל התפקיד. בתחילת הדרכה שעות ממספר

למניעת המועצה כמו הפרויקט, מזמין או העבודה מקום סגל עלידי ובוצעה
התנועה. מסבירי פרויקט של במקרה תאונות

שוטפת הדרכה (ב)

בקבוצת מתנדב כל שיבוץ היה פתג"ם תכנית יעדי להשגת האמצעים אחד

לדוודים רק למעשה, בחודש. פעם לפחות להתכנס אמורה שהיתה שוטפת הדרכה
פעם נפגשו התנועה מסבירי מהמתוכנן. איטי בקצב כי אם כזאת, מסגרת ניתנה

שוטפת הדרכה הסדיר לא האבות בבית המתנדבים רכז שוטפת. להדרכה בלבד אחת

ההדרכה תכנית אימימוש את פעם לא הסביר פתג"ם רכז שם. העובדים למתנדבים
פגישה. כל לארגן כדי מדי רב זמן ממנו שנדרש בכך השוטפת

הרווחה מלשכת עו"ס עלידי רבה בהצלחה מנוהלת הדוורים של ההדרכה

עם לעבודתם הקשורות ודאגות בעיות לאתר לדוודים לאפשר מנסה היא בהתנדבות.

אחת העו"ס עם נפגשים הדוורים עצמם. בכוחות הפתרונות את ולמצוא הקשישים

כיבוד. עם שעה כשלושתרבעי של לפגישה לחודשיים
ותיגמול הוקרה א4.

בתוך המובנות והוקרה תיגמול לפעולות רבה חשיבות מייחסת פתג"ם תכנית
הזו הפעילות התמדתם. ואת המתנדבים של המוטיבציה את לחזק כדי הפרויקטים,
תיגמול מפעולות נהנה הדוורים פרויקט רצופה. או אחידה תה הי לא באשקלון
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■ אחרים. פרויקטים מאשר יותר והוקרה

משמעותי עידוד לדוודים נתנה העיר ראש עם הדוורים של ההוקרה פגישת
הרווחה. לשכת מנהל סגן עם והפגישה לקשישים לחג השי חלוקת וכן ביותר,

באמצעות התיגמול עיקר את קיבלו הדוורים) (למעט פתג"ם בפרויקט המתנדבים
ההתנדבות. שבוע לקשיש, יום כגון בעיר, המתנדבים לכלל שיועדו אירועים

השמות". "קיר על נרשם ששמו או תעודה, המתנדב קיבל כאלה אירועים במסגרת
כרטיסים כגון לכורכים, נאה תיגמול להשיג רב זמן ניסה פתג"ם רכז

זה כסף הכורכים. עבודת עבור קטן תשלום לבקש שהוחלט עד מקומיים למופעים
שם מקבלים בצהרים העובדים האבות בבית המתנדבים שונים. תגמולים להם יקנה

פרסום, לשם באשקלון המתנדבים פעילויות כל הוסרטו 1987 במהלר צהרים. ארוחת
עצמם. למתנדבים קורתרוח שגרם דבר

מעקב א5.

בשל בתפקידו, ביותר הקשה המרכיב ו נ הי שהמעקב טען, ן באשקלו פתג"ם רכז
קבועה תדירות או שיטה פיתח לא הוא זו. משימה בביצוע הכרוך הרב הזמן

על לשמוע הספיק לא שהרכז מתנדבים נשירת של מעטים לא מקרים והיו למעקב,
של הפגישות באחת שהועלתה הצעה בברכה קידם הרכז מהעבודה. רצונם אישביעות
פרויקט על להשגחה אחראי יהיה ההיגוי ועדת מחברי אחד כל לפיה ההיגוי, ועדת

אחד.

אשקלון פתג"ם של הפרויקטים תיאור ב.

ראיונות באמצעות המחקר במהלך נאסף באשקלון הפרויקטים על המידע
פתג"ם רכז של דיווח על מתבסס 1987 בינואר הפרויקטים תיאור ותצפיות.

תיאור להלן .3.3 בלוח מוצגת אשקלון בפתג"ם הפרויקטים התפתחות אשקלון.
.. בנפרד. פרויקט כל של מפורט

הדוורים פרויקט ב1.

לבית והמרוחקים הבודדים הקשישים בין הקשר את לחזק נועד זה פרויקט
המקומית. הרווחה לשכת צוות לבין
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באשקלון הפרויקטים התפתחות :3.3 לוח

1987 בינואר הפרויקטים מצב התפתחות תהליך התחלה תאריך
1984 סתיו הדוורים 1.פרויקט

קבועה בפעילות מתנדבים 21 ■ ורמת תוכך מתנדבים 23
גבוה. ובמוראל נשארים הפעילות

יציבים

חדש הכשרה קורס תוכנן הפעילות 1985 מאי 1985 פברואראפריל 1984 חורף תנועה מסבירי .2
מכשור חוסר מחמת אר לא הפעילות ביקורי עורכים מתנדבים 24

לפועל. יצא טרם הסרטה התחדשה נפסקת 15 ב הדרכה חודש עוברים
מחלת מפאת קשישים מועדוני הכשרה

יוזם
הפרויקט.

חדש משוכלל מכשור יי7שג 1985 סתיו 1985 קיץ 1985 אביב יה כריכי .3
לאספקת מהימנים ומקורות מתחדשת הפעילות הפעילות הפסקת מתנדבים 15 מוגן בדיור

מתנדבים שני לתיקון. ספרים ממקור חומר עם יםשלושר. לחודשי הדרכה מקבלים "זהבית"
של גרעין ידריכו חדשים בתדירות אבל אחר זרם הפסקת בשל מוסמך ממדריך
במכשור בשימוש הכורכים ובלתי נמוכה הספרים 32 ועובדים

החדש. הספקת בשל סדירה בשבוע, ימים
סדירה לא ספרים ביום שעות 32

 ספרים בכריכת
מביתספר

מקומי

ברמת עודן היוזמות שתי 1985 בקיץ לאידיש החוג .4
ומוצלחת. מסודרת פעילות ברמת היוזמות שתי פתג"ם רכז במתנ"ס ספרייה א.

להרחיב דרך מחפשים הספרנים מסודרת פעילות לעודד מתחיל דרמטי חוג ב.
לדרמה לחוג הספרייה. את ומוצלחת. את ולתגבר

חרוץ. מפיק/במאי הובא היוזמות שתי
חברי של האלו
עלידי החוג

אדם כוח תוספת
כרטיסיות ומתן

(לתחבורה
ועוד. ציבורית)

1985 קיץ ממשיך פתג"ם רכז היחידה אבות בית .5
סימנים אין אך יציב, המצב בבית חדש רכז אבל לשם, להפנות מפנה להתנדבות
המתנדבים צוות התגבשות של מחדש פתג"ם ורכז ההתנדבות רכז עזיבת רבים מתנדבים
יותר יעילה השתלבות של או ההפניות. את מביאה הבית של כבר זה למוסד

המקצועי. הצוות בעבודת שלהם במתנדבים הטיפול באביב רבה לנשירה פתג"ם לפני
רכז בידי נמצא .1985

הבית.



ומעלה) 50 בני (שרובם הרגילים הדרורים מתנדבים זה פרויקט במסגרת
ולהתעניין עבורם, דואר להם אין כאשר גם הללו, הקשישים בתי את לפקוד

באמצעות הסוציאלים לעובדים עליה מדווחים הם בעיה, מאתרים הם כאשר במצבם.

עבורם. שהוכן מיוחד דיווח טופס

מאז מרכיביו בכל יותר, או פחות מלאה, יציבות על שומר זה פרויקט
העבודה מהפסקת כתוצאה מרצון, ולא ברירה בלית זאת עשה שנשר, מתנדב הקמתו.

רכז של עבודתו מקום קירבת לדוודים. רב סיפוק מעניקה עצמה העבודה כדוור.

בעיות על צמוד מעקב לו איפשרה הראשונות) (בשנתיים הדואר לבית פתג"ם

עול תלונות להצטבר כשהחלו למשל, במהירות. טופלו אמנם והבעיות המתנדבים,
הלשכה הנהלת עם סוכם מדיווחיהם, הסוציאליים העובדים התעלמות על הדוורים
את בו לרשום יתחייב הסוציאלי שהעובד ספח, הדיווח לטופס יוסיף פתג"ם שרכז

מקבלת הקבוצה המדווח. לדוור ולהחזירו לדו"ח, תגובתו את או טיפולו אופן
אחת במקום  המתוכנן בקצב לא כי אם מתנדבת, מעו"ס מסודר בקצב שוטפת הדרכה

ראש עם הוקרה לפגישת זכו הדוורים בחודשיים. פעם הדרכה מקבלים הם לחודש
עם סוגיות לליבון נפגשו ובאחרונה לפרויקט, ניכרת תנופה שנתן אירוע העיר,
שונות תשורות חלוקת כמו נוספים, תגמולים בכמה גם זכו הם הלשכה. מנהל סגן
ההתנדבותי לחלק הדוורים ומחויבות המוראל המבוקרים. לקשישים פתג"ם מטעם

האחראים הפרויקט. מראשית שנים שלוש היום, עד גבוהים נשארו בעבודתם

פרישתם. לאחר גם התנדבותית בפעילות ימשיכו שהדוורים מקווים, זה לפרויקט
תנועה מסבירי ב2.

בטיחות על הסברה פעולות לביצוע גימלאים מתנדבים גויסו זה בפרויקט

הפרויקט במהלך הספיקו המסבירים אך ובבתיספר, קשישים במועדוני בדרכים
הקשישים. מועדוני אל רק להגיע

מקומיים. התנדבותיים ארגונים עם במשותף שהוקם היחיד הפרויקט זהו

את סיפקה דרכים תאונות למניעת והאגודה המתנדבים את סיפק "צוות" ארגון
היה פתג"ם לבין הפרויקט בין הקשר ואיש הפרויקט יזם העבודה. ואת ההכשרה
ההסברה הרצאות סבב הסתיים חודשים 4 כ לאחר פתג"ם. של ההיגוי ועדת חבר

הפרויקט של הקשר איש והתאשפז חלה תקופה לאותה סמוך הקשישים. במועדוני
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בעצמו לחדש היה יכול לא פוזגייס רכז מדוע ברור, לא פסקה. הפרויקט ופעילות
הפרויקט את לחדש הגורמים תיכננו הפסקה משנת למעלה לאחר הפעילות. את

תעסוקה נמצאה לא הדרוש. המכשור חסר עדייו אר שני, הכשרה קורס ולפתוח
ההפסקה. תקופת במשר למתנדבים חלופית

הכריכייה ב3.

חדשים עולים של לקבוצה מהנה פעילות לספק עלמנת הוקם זה פרויקט
וגיאוגרפית. לשונית מסיבה המבודדים

שירות להיות היה אמור זה פרויקט של המקדם ו המניע הגורם התכנון, לפי
היה ביתהספר על מקומי. ביתספר לבין מוגן לדיור המרכז דיירי ביו הדדי
התלמידים של בידור והופעות משותפים טיולים לארגן לכריכייה, חומר לספק

תיקון הדורשים ספרים לכרוך להתנדב אמורים היו הדיירים הדיירים; בפני
וכוי. אחזקה אנשי שומרים, כגננים, ביתהספר בשטח ולעבוד

התלמידים בין האישי הקשר סיבות. מכמה התממשה, לא זו הדדית תמיכה
יכול לא ביתהספר משותפת. שפה חוסר בשל בעיקר יפה, עלה לא הדיירים לבין

את הניאה רגל הולכי תקיפת של והסכנה אליו, מהמרכז תחבורה לספק היה
כל שנכרכו לאחר לביתהספר. ק"מ) 1 של (מרחק ברגל להגיע מלנסות הדיירים

לאתר הצליח פתג"ם רכז חודש. ולא המרכז עם הקשר נפסק ביתהספר, של הספרים
שלא בגלל ורק מועטת, פעילות של חודשים חלפו בלבד. חלקי חלופי ספרים מקור

הכריכייה. עבודת כליל פסקה לא אחרת פעילות המגורים מרכז לדיירי היתה
מדריכים שני וגויסו יותר משוכלל למכשור תקציב תל"ם מארגון הושג עכשיו
ששירותי סוכם, ספרים. לאספקת מהימן מקור נמצא כן החדש. במכשור לשימוש

כרטיסים (כמו תיגמול אמצעי לממן כדי נמוך, במחיר יינתנו הכריכייה
שטח את עוזבים אינם הדיירים שרוב העובדה לכורכיםהמתנדבים. למופעים)
מהוות המרכז שטח בתוך מועטות תעסוקה או בידור שפעילות והעובדה המרכז,

נוספים. פרויקטים ליזום מצוינת הזדמנות

לאידיש החוג ב4.

הספרייה הפעלת פרויקטים: בשני כמתנדבים פעילים לאידיש החוג חברי
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במועדוני מופיעים שחבריו דרמטי בחוג והשתתפות המתנ"ס בספריית באידיש
לאידיש. החוג חברי ובפני קשישים

התפתחות כוח יש הקודמים, מהפרויקטים להבדיל לאידיש, החוג של לפרויקט
ללא בה הוחל ואף החוג, חברי של ביוזמתם היתה הספרייה הקמת ועצמאי. פנימי

גברה הפרויקט, הצלחת עם כעת, הספרייה. מנהל של הנלהב הפעולה שיתוף
ומדריך נוספים חברים הביא בחוג) ותיק (חבר פתג"ם רכז המנהל. התעניינות
המתנדבים בין מקשר ציבורית), (לתחבורה כרטיסיות מספק והוא הדרמטי, לחוג

כלליים. ועידוד תמיכה ומעניק הספרייה להנהלת
היילפרן אבות בית ב5.

מתנדבים 3020 ההתנדבות יחידת רכז כבר העסיק פתג"ם פרויקט הקמת בעת

לחסוך הרצון ובשל האבות, בית של המתנדבים רכז עזב 1985 באביב האבות. בבית
הבית הנהלת עלידי התבקש פתג"ם התנדבות רכז מחליף. הבית מינה לא בתקן
עלה לא הניסיון אך מתנדבים, סדרנים באמצעות שם המתנדבים עבודת את לנהל

האבות בבית למתנדבים חדש רכז מינוי עם מתנדבים. עול ניכרת נשירה והחלה יפה
אבל הבית, רכז בידי במתנדבים הטיפול את משאיר פתג"ם רכז המצב. שוב התייצב

הדרכה מקבלים אינם המתנדבים פתג"ם: עקרונות לפי אינה המתנדבים עבודת
שילוב על הבית עו"ס דיווח ברוקדייל ממכון חוקר עם שנערך ובראיון שוטפת,

המקצועי. הסגל בעבודת המתנדבים עבודת של מספק בלתי
שיניים בריאות פרויקט ב6.

בבתיספר. השן בריאות נושא את המתנדבים הסבירו זה בפרויקט
חודשיים של הכנה קורס עברו המתנדבים .1986 בסתיו זה בפרויקט הוחל

פתג"ם רכז הצליח לא ומאז לחו"ל, חזר אותם שהנחה הרופא מתנדב. רופא בהדרכת
פסק. והפרויקט מחליף, מנחה למצוא
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באשקלון הפרויקטים התפתחות סיכום ג.

ושני הדיורים  היום עד מתפתחים ואף מעמד מחזיקים פרויקטים שלושה

עמוקה אישית מחויבות רקע על אלה צמחו במקרה לא לאידיש. החוג של הפרויקטים
המתנדבים מצד השני ובמקרה לשעבר, הדואר מנהל הרכז, מצד הראשון במקרה 
בניגוד האידיש. לשפת אהבה ומתוך הם ביוזמתם הפרויקטים שני את שהקימו
שני האבות, בבית המתנדבים ולקבוצת התנועה מסבירי לפרויקט לכריכייה,

זמן. לאורך להתפתחותם הדרושים לתנאים זכו אלה פרויקטים
צמוד אישי למעקב הוקרה, לאירועי זוכים שוטפת, הדרכה מקבלים הדיורים

במשך חסר היה זה לפרויקט אולם עצמה. מהעבודה לסיפוק בנוסף הרכז, מצד

מצד פעיל עידוד  התפתחותו המשך את להבטיח כדי חשוב מרכיב משנה למעלה
לבין הדוורים בין אישי קשר היה לא הרווחה). לשכת של (העו"סים המעסיק

בדו''חות מזלזל ואף חסר טיפול על מהדיירים רבות תלונות היו ואף מעסיקיהם,
הלשכה מנהל סגן עם הדוורים בפגישת התווסף לפרויקט חשוב חיזוק מוסרים. שהם

בפעילות מעוניינים שאינם עו"סים של קטן לא מספר עוד יש סוגיות. ליבון לשם

מעסיקיהם. לבין הדוורים בין הקשר להידוק מקום עוד יש ואולי הדוורים,
של מינויו טרם עוד פעיל שהיה לאידיש, החוג של הפרויקט זאת, לעומת
בכוח ותגבורת משאבים עידוד, מוסיף רק כשהרכז משגשג לתפקידו, פתג"ם רכז
חברי של ביוזמתם היתר, המתנ"ס בספריית האידיש מחלקת הקמת לפרויקט. אדם

מכל זה פרויקט מבדילה  ופנימי עצמאי התפתחות כוח  זו ותכונה החוג,
התנועה, הסברת ושל השיניים בריאות של הפרויקטים הפסקת האחרים. הפרויקטים

כמה עד מעידים האבות, בבית המתנדבים בתפקיד להתקדמות סימנים העדר וכן
מקום מצד פעיל עניין שיהיה לדאוג חדש בפרויקט מתחילים בטרם עוד חשוב,

המשכו את להבטיח ובכך המתנדבים, של עצמאית יוזמה האפשרית ובמידה העבודה,
הפרויקט. של והתפתחותו

תכנית של (המייסדת סיינר גב' הדגישה פתג"ם אנשי עם שהתקיים בדיון 1
העבודה מקום הנהלת של הפעילה במעורבות העקרוני הצורך את (S.e.r.v.e.
שהמתנדבים כדי והן מעשית תמיכה להעניק כדי הן התנדבות: פרויקט בכל

עליהם. הממונים עלידי מוערכים אכן שמאמציהם ישתכנעו
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(1987 (ינואר הנוכחי המצב סיכום ד.

מרוכזים מהם 9(^ כ מתנדבים. 100 כ פועלים שנים, לשלוש קרוב אחרי
של ההשקעה פירות הן הנוכחיות התוצאות עלפירוב, מוקדים/פרויקטים. 8 ב

הפרויקטים וכל התפתחות תה הי לא מכן לאחר שנה במשך לתכנית. הראשונה השנה

מחודשת. לתנופה זקוקים היו לאידיש) חוג את אולי, (להוציא,
פתג"ם לרכז עזר כוחות נוספו חדשים; פרויקטים נוספו 1986 מסתיו החל

הוועדה שחברי וסוכם וחרוץ, חדש יו"ר מונה ההיגוי; ועדת הרחבת עלידי

פנייה התפתחות: כיווני ארבעה על הוחלט הפרויקטים. אחרי למעקב יירתמו

ישפיע שהוא בתקווה פיגור, בנושא קורס לערוך מתנדבים; לשלוח הדתית לקהילה

אף שיניים. בריאות פרויקט ולהקים סביגן לגייס במפגרים; לטפל מתנדבים עלי

הדתית הקהילה נציג מספקת. בצורה עתה עד התפתח לא הכיוונים מארבעת אחד

הממתינים המתנדבים מחליף. לשלוח התבקשה והקהילה פעיל, אינו ההיגוי בוועדת
לעומת מפגרים. עם בעבודה או פיגור בנושא בקורס עניין כל גילו לא לשיבוץ
גדולה נשירה חלה אבל הרצוי באופן התחיל סביגן, של השלישי, האפיק זאת,

והמדרבן הפרויקט כשמנהיג חדל השיניים בריאות הסברת פרויקט משורותיו.

החוג הכריכייה, (הדוורים, הקבוצתיים הפרויקטים ו"ל. לח חזר העיקרי

כהלכה, לתפקד מוסיפים ומעלה, שנתיים זה הפועלים זאת, לעומת לאידיש),
יותר. משוכלל מיכשור קניית עם ברמתה עלתה הכריכייה ועבודת
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חדרה פתג"ם

רכז של כהונתו תקופת שלבים: לשני לחלק יש בחדרה העניינים התפתחות את

מחליפו, של הכהונה ותקופת (1986 מרס עד 1984 (מנובמבר הראשון פתג"ם
היום. עד 1986 מאפריל

הראשון הרכז תקופת

העבודה שיטות א.

מתנדבים ושיבוץ גיוס א1.

מוגבל באופן ופעל ,1985 1984ינואר בדצמבר גיוס בפעולות התחיל הרכז

לשעבר, העירונית החינוך מחלקת מנהל היה הרכז מצומצמת. ובאוכלוסייה ביותר

תה י ה ההיענות אך בפרישה, המורים לאוכלוסיית מאמציו רוב את הקדיש והוא

בשל רחב שהיה האישיים, מכריו חוג היה השני העיקרי הגיוס מקור אפסית. כמעט

לגייס ניסיון היה לא הסוציאליים. השירותים מחלקת מנהל גם בעבר היותו

המתנדבים בגיוס לא  קבוצתי מרכיב כל היה ולא אחרות, אוכלוסייה מקבוצות
אודות מודעה בתליית רק והתבטא מצומצם, היה הפרסום התפקידים. בפיתוח ולא
בכמה השתתף גם הוא ישירות. תוצאות הניבה לא וזו המודעות, לוחות על פתג"ם

 החינוך במערכת בשיבוצים רב מאמץ השקיע הרכז לפרישה. להכנה קורסים

חלקית בהצלחה אך עלייה, קליטת של ובתחום למיניהם, מרצים מדריכים, מורים,
שבשיבוץ הקושי את כשראה הגיוס, פעולות את הרכז הפסיק שנר. חצי לאחר בלבד.

כשנה אשקלון, בפתג"ם גם אירעה דומה (תופעה איש כארבעים  לתפקיד הממתינים
פתג"ם). הפעלת לאחר

תפקידים פיתוח א2.

סקר במשך הרכז עלידי נאספו אוישו) מהם מעטים (שרק התפקידים כל כמעט

על לו הוצעו אחרים תפקידים בחדרה. ההתנדבותיים הארגונים בקרב שערך צרכים
מקצוע. אנשי מכרים ידי

מתנדבים הכשרת א3.

לתפקיד, הכניסה לפני הכנה בקורס מתנדבים השתתפות של מקרים היו לא

בעל מתנדב שנבחר או עבודה, כדי תוך מועטה הדרכה שניתנה או באשקלון. כמו
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לתפקיד. הדרושות המיומנויות

ומעקב תיגמול הוקרה, א4.
כלל. בוצעו שלא כמעט פתג"ם, רכז של בתפקידו הנכללים האלה, המרכיבים

זמן. חוסר תה הי הרכז, טל הסברו לפי לכך, הסיבה

פתג"ם מתנדבי של העבודה מקומות ב.

בחדרה פתג"ם מתנדבי של העבודה מקומות של ההתפתחות את לקבוע מאוד קשה

שיעור ובשל פתג"ם11, "מתנדב של ההגדרה את פתג"ם רכז תפיסת בשל זו, בתקופה
עלידי לתפקידו ששובץ כמתנדב פתג"ם מתנדב מגדירים אם למדי. הגבוה הנשירה

במשך היו לא פעם שאף הרי משמעותית, תמיכה עלידו שנתמר או פתג"ם רכז
למתנדבי ובראיונות פתג"ם, מתנדבי 25 מ יותר הראשון פתג"ם רכז של כהונתו

הנ"ל: ההגדרה לפי בלבד, מקרים 16 נמצאו 1986 בפברוארמרס פתג"ם

סבתאגן 2

הנפש לבריאות בתחנה יד למלאכת מורה 1

הדם בבנק פקידים 2

לעיוורים תעסוקה במועדון נגר 1

תיקונים בסיירת סייר 1

ציבוריים מקלטים בדיקת על אחראי 1

אסירים בשיקום מדריך 1

קשישים במועדוני מרצה 1

הכביסה מתנדבי 6

16

ביקורים של בתחום במיוחד מתפקיד, נשירה של מקרים 1510 לפחות היו
אחד במקרה למבוקר. מבקר התאמת על המתנדבים מיעוט הקשה שם ידידותיים,

שראו הסגל, חברי של פסיבית התנגדות עלידי בביתהספר מורהמתנדבת נדחתה
התאים לא המתנדב שבהם אחרים, מקרים היו משרותיהם. על איום בכניסתה

לתפקידו.
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הבכירה הרכזת של היוזמות ג.
ערב פתג"ם רכז עם יחד הבכירה היחידה רכזת ביוזמת נערך 1985 במאי

הוגש אחרים. מוזמנים עם יחד בהתנדבות, עניין שהביעו הקשישים לכל גיוס
הם שבו טופס, על איש 40 כ חתמו הערב בסוף ודיון. הרצאות ונערכו כיבוד

תפקיד. לקבל רצונם מביעים
רכזת גייסה פתג"ם, רכז של העבודה תפיסת את בראותה ,1985 ביוני

ומתהיל"ה, קשישים ממועדון נשים שעי קהילתית עובדת עם יחד להתנדבות היחידה
היתה הבכירה הרכזת היעדרות בעת לקשישים. הכביסה1 פרויקט את להפעיל כדי

מחדש. הפרויקט התגבש לתפקיד שובה עם אך זה, מפרויקט מתנדבות של נשירתמר.
הרכזת יזמה סיינר, גיאנט גב' עם פגישה עקב רבה במידה ,1985 ביולי

תכנית ההיגוי ועדת בפני העלתה היא ולשיבוץ. לגיוס בגישה חד שינוי הבכירה
של למדי רב מספר שיעסיקו קבוצתיים, פרויקטים 43 מ המורכבת שיבוץ

מועדון ידידותיים, ביקורים של פרויקט מקומיים, בתיחולים (בשני מתנדבים
בנושאים הרצאות סידרת לערוך הוצע אלה לפרויקטים גיוס כאמצעי פתג"ם).

יותר פעיל תפקיד גם כללה מחדש ההיערכות הקשישים. אוכלוסיית את המעסיקים
ההיגוי. ועדת לחברי

לחופשה יצאה הבכירה והרכזת בקיץ, חודשיים במשך בחופשה שהה פתג"ם רכז
למימוש ההתחלתיים הצעדים רק בוצעו ולכן באוקטובר, חודשים 4 של ממושכת

מחדש. ההיערכות
מדיניות לשנות החליטו פתג"ם על הממונים פתג"ם. רכז התפטר 1986 במרס

כבת אשה מחליפה, (באפריל) מונתה ולכן גימלאי, רכז על צעיר רכז ולהעדיף
.60+ בני עם קהילתית בעבודה ניסיון בעלת ,30

.72 עמי ראה הפרויקט, לתיאור 1
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השני הרכז תקופת

עבודה שיטות א.

מתנדבים ושיבוץ תפקידים פיתוח א1.

של מידיו 3,4 בלוח המוצגים מהתפקידים כמחצית ירשה השנייה פתג"ם רכזת
או בעצמה, פיתחה שהיא מתפקידים מורכבת השנייה המחצית הראשון. הרכז

בעיר. התפרסם פתג"ם ששם ככל לה שהוצעו מתפקידים
בעניין אשקלון רכז של הממוקדת הגישה שלעומת מתברר, שלהלן 3.4 מלוח
עלפני מפוזרים 1987 בינואר הפועלים חדרה פתג"ם מתנדבי 57 ושיבוץ, פיתוח
הם התפקידים ומחצית אחר), בגן אחת כל עובדות (סבתותהגן עבודה מקומות 33

יחיד. תפקידי

1987 ינואר חדרה, פתג"ם  והתפקידים המתנדבים מספר :3.4 לוח

57 כ סר."

5 קשישים מבקר
10 סבתאגן
7 כביסה שירות
2 . בית לאבזרי מרכז רכז

קיוסק מנהל 1 אבות בית
תופרות 3

5 כללי מסייע 1
4 קשישים במועדון חברתי מדריך
1 ראשונים ברית מרצה,
1 הדם בנק פקיד,
1 נים תיקו יר סי
2 סוהר בית מדריך,
1 הנפש בריאות מועדון יד, מלאכת מדריך
1 קפואות ארוחות מחלק
j החאן מוזיאון ארכיב, עובד
1 קשישים מלווה/מסיע
1 ילד חונך
1 אקי"ם הוסטל וטיולים, התעמלות קבוצות מפעיל
1 לעיוורים עבודה מועדון נגר,
2 זול בגד מוכרת,
2 גריאטרי ביתחולים לקשישים, חברתית מטפלת

חשבונות מנהל 1 הקשיש; למען עמותה
2 מזכירה 1
2 ופיה אתי לעולי חונך
1 פתג"ם לרכז עוזרת
1 עבריין לנוער מוסד ספרן,
1 נפש לחולי ביתרוולים מסייע,
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יותר. גדולה אחריות נבחרים למתנדבים להעניק ניסיון נעשה 1986 בסוף
לא הוא אך הכביסה, שירות את המפעילות המתנדבות קבוצת לרכז מונה מתנדב

השקעת מחייבת שהעבודה בטענה פרש הוא חודשים כמר. ולאחר כך, כל איתן הסתדר

פתג"ם), רכז עם (יחד קהילתי עובד בידי השירות שוב מרוכז כעת מדי. רבה זמן
הנוכחי. מגודלו שניים לפי עד להתרחב עומד והוא

חשמלאי מזעיק והוא יחיד אדם של סיירת היום עד נשארה התיקונים סיירת
לשכת לקוחות בקרב המצומצם הביקוש את מספק זה צוות הצורך. בעת ונגר

ה"אינדיבידואליסטית" אישיותו אתיופיה. לעולי השירות את מרחיב ואף הרווחה,
הצוות. הגדלת את היא אף מנעה הסייר של

מתנדבים גיוס א2.

משקיבית, 10,000 ל המים חשבון עם יחד הופץ פתג"ם על פרסום עלון
היו ממכרים. פתג"ם על שמעו לפתג"ם הפונים רוב מתנדבים. 10 כ כה עד והניב
נסגר לחיילים הבראה שבית לאחר מסוימת. לקבוצה מכוונים גיוס מבצעי שני גם
סבתותגן. להיות וגויסו שם שעבדו המתנדבות צוות כל "נתפסו" אולגה, בגבעת
(היות והחברתייםכלכליים הגיאוגרפיים הגבולות את להרחיב כך רצתה הרכזת
כעת נמצאת כמוכן פתג"ם. פעילות של הפועלים) מעמד מרקע באות הנשים וכל
מורים ולשבץ לגייס כדי בחדרה, המורים הסתדרות הנהלת עם בקשר פתג"ם רכזת
נחל לשעבר, החינוך מחלקת מנהל הקודם, (הרכז התנדבותיים לתפקידים בפרישה

בעבר). כזה במבצע כישלון
שוטפת הדרכה א3.

בחודש. פעם לפחות מסודרת שוטפת הדרכה כעת מקבלות מתנדבים קבוצות שתי

סוציאלית עובדת עלידי ומודרכת ומבקרותבית, מסבתותגן מורכבת האחת

רכזת עלידי מודרכת השנייה הקבוצה הקהילה. שירותי ממחלקת נקנו ששירותיה

פתג"ם.

ותיגמול הוקרה א4.

המתנדבים. לכלל מהתיגמול חלק עלפירוב הינו פתג"ם למתנדבי התיגמול
יין, ובקבוקי תודה מכתבי חלוקת שכללה מסיבה, נערכה השנה בראש למשל,

נערכו גם אבל העיר. ראש מקום ממלא של והוקרה הערכה ונאום בידור הופעות
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(לירושלים מודרכים טיולים שני כגון: פתג"ם, למתנדבי מיוחדים תיגמול מבצעי
גס הוזמנה הכביסה פרויקט את המפעילות הנשים קבוצת בחדרה). ולמוזיאון

תעשייתית. אוטומטית במכבסה לסיור

..,.,.. מעקב א5.
קבוצות באמצעות פתג"ם ממתנדבי $60; כ עם סדיר בקשר נמצאת הרכזת

של בדיווח נעזרת היא האחרים $40; לגבי אחרים. קבועים וקשרים השוטפת ההדרכה
בעיות על לרכזת לדווח המעסיק מתחייב בתפקיד המתנדב שיבוץ בעת שכן המעסיק,
מדי יוצרים רבים מתנדבים לכר בנוסף בחוזה). מפורטים הבעיות (סוגי מסוימות
כאשר לרכזת, ניתנת המעקב לביצוע נוספת הזדמנות ביוזמתם. הרכזת עם קשר פעם

זו בהזדמנות פתג"ם. מתנדבי מעסיק שכבר עבודה למקום חדש מתנדב משבצת היא
מרגישה המעקב שיטות מיגוון אף על הוותיקים. המתנדבים לגבי מתעדכנת היא

של זה למרכיב להקצות יכולתה חוסר בגלל בחסר, לוקה שהמעקב חדרה פתג"ם רכזת
לו. הדרושות השעות את תפקידה

הפרויקטים תיאור ב.

הכביסה. פרויקט שניים, מתוך אחד קבוצתי פרויקט על נתונים יש בחדרה

נתונים. נתקבלו לא  קשישים מבקרי  השני הפרויקט על
הכביסה פרויקט

לקבוצת אותה ומביא קשישים מבתי מלוכלכת כביסה אוסף העירייה של נהג
ב ו קו הכיבוס ולאחר הדרוש, הכביסה סוג לפי אותה יינות ממ הן המתנדבות.

אינו העבודה של הראשון השלב הקשיש. שם לפי הנקייה, הכביסה את ממיינות
פתג"ם, ורכזת גבוה, להיות מוסיף המתנדבות מוראל זאת למרות אבל נעים,
היקף את להרחיב מתכננת קהילתי, עובד עם לסירוגין המתנדבות עם העובדת

משמעותית. במידה הפרויקט
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רעננה פתג"ם

מהמצב ביותר שונה היה (1986 (אפריל רעננה פתג"ם של ההתחלתי המצב
פעלה אלא ושירותים, פרויקטים ניהלה לא הקשיש למען העמותה ובחדרה. באשקלון

גימלאי. מתנדב אף היה לא ההתנדבות ביחידת כספים. להעברת כצינור בעיקר
עוסקות האחרון, בעשור התרחש גידולו שעיקר יישוב בהיותה עצמה, ברעננה
בסקירת הציבורייםחברתיים. בעניינים צעירים מבוגרים של קבוצות בעיקר

מבוגרים שקבוצת למראיין פעם לא נאמר ברעננה מתנדבים המעסיקים הארגונים
לקבל מעוניינת אינה ההתנדבותית הפעילות רוב את בידיה המרכזת צעירים

הורים של הגירה ניכרת זאת, לעומת האחרונות, בשנים זקנים. חברים לשורותיה
מהם ורבים מחלה, או התאלמנות לאחר במקום לבניהם המצטרפים לרעננה, 60+ בני

החדשה. בסביבתם והשתקעות היכרות כאמצעי בהתנדבות משתמשים

עבודה שיטות א.

גיוס א1.

בשפה המקומי בעיתון כתבה בעקבות התגייסו אנגלית דוברי רבים מתנדבים (1)

האנגלית.

ליושבים ניגשת היא לדוגמה, אישי. באופן רבים מתנדבים מגייסת הרכזת (2)
אותם לשכנע מנסה שיחה כדי ותוך  ה"פרלמנט"  העיר זקני של המפגש באזור

ועוד. וכסביגן, התיקונים לסיירת להתגייס

לאוזן. מפה רבה במידה מופץ פתג"ם של שמו (3)
לאחר התיקונים סיירת הורכבה זו בצורה חברו. את מגייס אחד מתנדב (4)

ההתחלתי. הגיוס

חדר לפרויקט שרת, רמת משכונת הגיוס כדוגמת קשישים ממועדוני התגייסות (5)

ן. י נשטי י לו בבית האוכל

למשל, מתנדבים. לשלוח בבקשה השונות בקהילות מפתח לאנשי פונה הרכזת (6)

אנגלית. דוברי של לקהילה
של ברשימה לעיון להתנדבות המועמדים את להזמין הרכזת נהגה בעבר

את מזמינה היא כיום כן ועל יעילה, נמצאה לא זו דרך פנויים. תפקידים
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דוגמה הינו עשר ארוחת פרויקט מסוימים. לפרויקטים או לתפקידים המועמדים
מצוקה), שכונת תושבי זה (במקרה מסוימת אוכלוסייה קבוצת כלפי שכוון לגיוס

המתנדבים. צוות הרכב את לגוון במטרה

והדרכה מתנדבים שיבוץ תפקידים, פיתוח א2.
מופעלים 51 מתוך 38 קבוצתי. שיבוץ של בגישה דוגלת רעננה פתג"ם רכזת
 9 תיקונים, סיירת  12 לוינשטיין, בית  17) קבוצות בשלוש מודרכים ו/או
את להרפות בלי פתג"ם תכנית פעילות את להרחיב לה מאפשרת זו שיטה סביגן).
יהיה אשר מתנדב הרכזת מינתה קבוצה כל מתוך שכן הבודד, המתנדב על הפיקוח

את מייעלת גם זו קבוצתית גישה הקבוצה. של השוטפים העניינים על אחראי
השוטפת. ההדרכה עריכת

203; ו בחדרה 353; (לעומת מסודרת שוטפת הדרכה מקבלים מהמתנדבים $62

להלן. הפרויקטים בתיאור פירוט מוזמן. מגורם או פתג"ם מרכז או באשקלון),
מעקב א3.

הדרכה בקבוצות מאורגנים מהמתנדבים 603; שבחדרה. לזו דומה התמונה
לרכז מתקשר המעסיק הנותרים, לגבי אחריהם. המעקב גם מוסדר ובכך שוטפת,

קצרה. לשיחה לרפז ביוזמתם מתקשרים מהמתנדבים ורבים בעיה כשמתעוררת פתג"ם
שטרם המתנדבים אחר שהמעקב מרגישה רעננה רכזת גם חדרה, פתג"ם רכזת כמו

בחסר. לוקה שוטפת הדרכה בקבוצת שובצו

תיגמול א4.

גדול חג בכל והקבוצתית. הכוללנית  התיגמול לעניין גישות שתי ישנן
קבוצות לכך, בנוסף תודות. מכתב גם  בפסח קטן. שי פתג"ם מתנדבי כלל קיבלו

לוינשטיין בבית האוכל חדר עובדות לאופיין. מותאם תגמול מקבלות מגובשות
בביתספר והרצאות סיור  התיקונים סיירת אנשי בחיפה. מודרך טיול קיבלו

ברל. בבית מקצועי סיור  הספרניות לקרמיקה. ובביתחרושת טכני
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הפרויקטים תיאור ב.

1987 ינואר רעננה, פתג"ם ותפקידיהם, המתנדבים מספר :3.5 לוח

!>נ סה"כ

12 נים תיקו ירת סי
3 לילדים חונכות

לוינשטיין: בבית עשר בארוחת עזרה
11 עובדים) 10 + רכז 1)
3 למפגרים מוסד לוינשטיין,ספרנים, בית של בגן 1 טיפולי, בגן 1) סב/סבתאגן
9 רגילים) בגנים 7
2 יפה" "רעננה מבצע על אחראים
4 לוינשטיין בית תרבות, מועדון מפעיל
J לוינשטיין בית בקיוסק מוכרת
2 צה"ל ארכיב, עובד

קשישים: מועדוני
5 למלאכתיד) מורות 2 מרצות, 2 תזונה, יועצת 1)

נים תיקו ירת סי ב1.

מתקבלות הפניות חודשים. שלושה כל תיקונים כמאה מבצעים מקצוע בעלי 12

בעיר התמסד הסיירת שירות ומט"זיות. קופתחולים אחיות קשישים, מועדוני דרך

הרווחה משירותי נפרד בלתי כחלק הגימלאים התושבים עלידי כעת ונתפסת
להדרכה פתג"ם רכזת עם בשבועיים פעם מתכנסים הסיירת חברי העירוניים.

שוטפת.

לוינשטיין בבית עשר ארוחת ב2.
לשולחנות מגישות העשר, ארוחת את המתנדבות הנשים מכינות זר. בפרויקט

הכלים. את ומורידות

במשך התפרקה הראשונה בפרויקט. השנייה הינה זה פרויקט המפעילה הקבוצה
אימצה, היא המחליפה הקבוצה את הרכיבה פתג"ם רכזת כאשר הראשון. בקיץ הפגרה
במועדון לחברים המנהלת, בתמיכת פנתה, היא יותר". "מקצועית גישר. לדבריה,
לא היא זה; ספציפי לפרויקט עזרתם את וביקשה מסוימת מצוקה בשכונת קשישים

להיות הקבוצה מבין חרוצה אשה מינתה היא כללי. באופן להתנדב אותם הזמינה
העבודה ולהסדרת מתנדבים לגיוס האחריות את עצמה על לקחה וזו הרכזת,

מזכירת שוטפת. הדרכה לקבוצה נותנת לוינשטיין בית של פסיכולוגית השוטפת.
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זו, עבודה שיטת רעננה, רכזת לדברי הפרויקט. עם הקשר אשת היא המוסד
היא וכך שלה, העיקרית העבודה שיטת להיות הפכה משנה, סוכני באמצעות

בעתיד. גם לנהוג מתכוונת

*.■■"■'■ יי י. סביגן ב3.
וחינה הפרויקט, של השוטפים העניינים את מרכזת המתנדבות אחת כאן, da

שוטפת הדרכה מקבלת הקבוצה פתג"ם. רכזת עם בשיתוף מתנדבים, גיוס על אחראית

השדה עבודת את זו בצורה המשלימה סוציאלית, לעבודה בביתהספר מתלמידת
עליה. המוטלת

לוינשטיין בית וקיוסק תרבות מועדון ב4.

ל מעלים ובכך האלה, הקטנים הפרויקטים שני את מנהלים מתנדבים חמישה

לוינשטיין. בבית הפועלים פתג"ם מתנדבי מספר את 17

יפה" "רעננה ב5.

הם הזה. העירוני המבצע את מנחים פתג"ם של ההיגוי ועדת של חברים שני

עד פעילותם את להרחיב ובכוונתם ניקיון", "נאמני לצוות בגיוס מתחילים

העירייה. מאנשי מקבלים הם לכר ההדרכה את העיר. פני לשיפור מסועף למבצע

הנוכחי המצב סיכום ג.

משהיה גדול פרסומת במערך (1987 (פברואר כיום לפתוח עומדת הרכזת

תשתית ושקיימות ברעננה, להתמסד מתחילה פתג"ם שכיום משוכנעת בהיותה בעבר,
פתג"ם של ההיגוי ועדת יותר. רבים מתנדבים עם להתמודד לה שיאפשרו ושיטה

ביצירת במיוחד הרכזת, של לצידה ביותר חשוב ומשאב פעיל גורם היא אף מהווה
שנבחרו. ליעדים הדרך ובסלילת עבודה קשרי

חדשים: פרויקטים שני של הקמתם את הרכזת מתכננת כמוכן

בית אבזרי קונים הכנסה מעוטי אנשים שבו כזה, מרכז  בית לאבזרי מרכז (1)
פתג"ם רכזת מחפשת הדו"ח כתיבת בעת רבות. בערים קיים ומתוקנים, משומשים

מאמצעי ונהנים יע"ל ארגון של בחסותו גם פועלים האלה המתנדבים 1
יע"ל. חברי של התיגמול
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ועם אנגלית דוברי ארגון עם משאומתן מנהלת היא ברעננה. כזה למרכז מיקום

משותף. מבצע על "אמונה"

מחפשת כעת מכשור. לקניית מהעירייה 5,000$ של תקציב הושג  כריכייה (2)

הכריכייה. להקמת מקום הרכזת

תקוה פתח  פתג"ם

בקרב מאוד מעט ההתנדבות יחידת רכזת פעלה תקוה פתח פתג"ם הקמת לפני

הארגונים של התנגדותם בשל הן כנראה, זאת, .60+ ה בני אוכלוסיית

חוסר בשל והן זה, בתחום נוסף בגורם צורך ראו שלא המקומיים, ההתנדבותיים
המובילים ההתנדבותיים מהארגונים אחדים זו. אוכלוסייה בקבוצת אישי עניין

פתג"ם. הקמת לעצם נמרצת התנגדות הביעו אף

סוציאלית, בעבודה ראשון תואר בעלת ,40 כבת אשה נתמנתה פתג"ם לריכוז
חילוקי התעוררו מינויה לאחר קצר זמן תוך זה. במקצוע עבדה לא היא כי אם

כן ביניהן. הקשר דפוס ועל בפתג"ם העבודה דרכי על הרכזות שתי בין דעות
של "המתחרה" פעילותה על אחדים התנדבותיים ארגונים מצד מחאה קולות נשמעו

כל דעת על תקוה בפתח התכנית הופסקה חודשים, כתשעה לאחר פתג"ם. רכזת
לשירותים המחלקה והרווחה, העבודה משרד (אש"ל, בתכנית המעורבים הגורמים

הקשיש). למען והעמותה חברתיים
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יעדיה לעומת פתג"ם תכנית של ההישגים :4 פרק

ההערכה בתקופת יעדיה את השיגה פתג"ם תכנית שבה המידה את מסכם זה פרק

התכנית: של העיקריות המטרות לארבע מתייחס הניתוח .1987 בינואר שהסתיימה
.2 בהתנדבות. מעורבות היו לא כה שעד משכבות 60+ בני מתנדבים גיוס .1

המתנדבים של התרומה הגברת .3 .60+ בני למתנדבים התפקידים מיגוון הרחבת
הגדלת .4 עצמם. למתנדבים ההתנדבות תרומת והגברת עבודתם למקומות 60+ בני

בכלל. 60+ בני המתנדבים מספר

חדשות אוכלוסייה מקבוצות מתנדבים גיוס 4.1
(כלומר, המבוגרים המתנדבים שאוכלוסיית מצאו ,1975 מ בסקר וליס, פרס

הבינוני, המעמד מבני עלפירוב הורכבה נוער) לבני פרט הגילים כל בני

היתה פתג"ם ממטרות אחת ונשים. אירופהאמריקה ילידי בארץ, ותיקים משכילים,
המתנדבים. אוכלוסיית הרכב את ולהרחיב האלה הגבולות את לפרוץ

תכונות מספר לפי בפתג"ם המתנדבים הרכב של ניתוח ניתנים זה בתתפרק
בעת ההתנדבות ביחידות למצב בפתג"ם ההרכב בין והשוואה חברתיותכלכליות

על המחקר במהלר שנסקרו מתנדבים המפעילים בארגונים למצב פתג"ם, הקמת

.4.1 בלוח מובא הניתוח .60+ בני של הכללית באוכלוסייה ולמצב פתג"ם,

ביחידת מין לפי ההרכב היה פתג"ם הקמת לפני שכבר מראה, 4.1 לוח ן: מי
פרס של בסקר שדווחו ארציים הכלל לנתונים בניגוד מאוזן, באשקלון ההתנדבות
הפרויקטים עלידי המתנדבים הגברים של חלקם את הגדילו פתג"ם רכזי וליס.
ומסבירי הדוורים של הפרויקטים כגון גברים, בעיקר או בלבד גברים שהעסיקו

בארץ המתנדבים כלל של להרכב דומה שנסקרו בארגונים מין לפי ההרכב התנועה.
המתנדבים. בקרב נשים של רוב על המצביע ,(1975 ב הציגו וליס (שפרס

60+ בני המתנדבים של הגילים הרכב את שינתה לא פתג"ם הקמת גיל:

אינם כלל שבדרך 60+ בני של ציבורים ולהפעיל לגייס מכוונת "התכנית 1
אנשים פורמלית, השכלה חסרי כגון: קיימות. מסגרות עלידי מגויסים

תדריך מקור: וכוי." פיזיות מוגבלויות בעלי מקצועית, לא בעבודה שעסקו
.(1984) ערן יחיאל (פתג"ם), התכנית למרכז
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וביחידות הנסקרים בארגונים 60+ בני המתנדבים בפתג"ם, המתנדבים :4.1 מיו,לוח לפי 60+ בני הכללית פתג"ם1והאוכלוסייה הקמת בעת ההתנדבות
ים) ז (באחו שונים ומשתנים

7|6| 514 3 1 2 1 1
בארגונים ביחידות
הנסקרים ההתנדבות האוכלוסייה

(1986) בפתג"ם 4 (1986) הקמת בעת בני של הכללית
חדרה 60+ בני (1984) פתג"ם (1983) 60+

אשקלון רעננה 60+ בני 1 אשקלוו
חדרה ^ 1 אשקלון רעננה

60+ |בני |סה"כ ן אשקלו | חדרה | ן אשקלו | בלבד | חדרה 1 המשתנה

מין:
55 60 36  48 45 46 גברים
45 40 64  52 55 54 נשים
100 100 100 100 100 100 סה"כ

גי7י:
56 Rn(  61 55 52 6960
27 ' bU(  24 21 22 7470
16 20  15 25 2675 +
100 100 100 100 100 סה"כ

משפחתי: מצב
59 65  77 61 62 <T^J
41 35 23 39 38 נשוי לא
100 100   100 100 100 סה"כ

י מוצא: יבשת
10 26 20 45 33 אסיהאפריקה
86 68   79 53 65 אירופהאמריקה
4 6 1 1.5 2 הארץ יליד

100 100 100 100 100 סה"כ
ה: י י על פת תקו

24 22 31 1948 עד
30 32 39 6049
16 21 21 7561
20 15 6 7976
9 9 3 +1980

100 100 100 סה"כ

לימוד: שנות
0 0   0 33 23 0
37 38 14 36 42 81
31 34   ,52 22 26 129
32 29 533 9 9 13 +
100 100 100 100 100 סה"כ
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(המשך) 4.1 לוח
7 | 6 1 514 3 1 2 1 1

בארגונים ביחידות
הנסקרים ההתנדבות האוכלוסייה

(1986) בפתג"ם (1986) הקמת בעת בני של הכללית
חדרה 60+ בני (1984) פתג"ם (1983) 60+

אשקלון רעננה 60+ בני | אשקלון
חדרה 1 אשקלון רעננה

~60+ |בני ]סה"כ ן אשקלו | חדרה | ן אשקלו | בלבד | חדרה ן המשתנה

משלחיד
ובלתי מקצועיים 97

19 15 9 28 30 מקצועיים
שירותים פקידות, 63

43 53 61 46 44 וחקלאות
38 32 530 22 18 ומנהלים אקדמאים 20

  4 8 ידוע לא
100 100 100 100 100 כ סר."

7 זוגית הכנסה רמת
הממוצע): מהשכר (אחוזים

26 20    42 47 3C^ עד
20 22   19 17 5(^30*;
34 40    12 11 *51*5ד
14 13    6 6 %10076%
6 4 12 12 200fJ0J*
     9 7 20^+

100 100 100 100 סה"כ
Q
חברתיכלכלי; מעמר

39 nn( )ררוו 28 גבוה בינוני
49 80( )הייב 54 נמוך בינוני
12 20 מעט 18 נמוך
100 100 100 סה"כ

בהתנדבות: עבר
32 ( ( הרוב 60   60 גיל לפני התנדב

45( 55( גיל אחרי התנדב
16 ( (00 פתג"ם לפני ,60
52 55 45 מעט 40   חדש

100 100 100 100 סה"כ
9
בריאות: מצב

74 74  רובם  78 טוב
22 19  מעטים  19 בינוני
37 503 גרוע

100 100 100 100 סה"כ

מגורים: מקום
85 89 רובם 100 100   פרטי בית
15 11 מעטים 0 0   מוגן דיור
0 0 12 0 0   אבות בית

100 100 100 100 100 סה"כ
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(המשך) 4.1 לוח

הערות:

על נתונים 4.1 לוח כולל לא לפתג"כו, רעננה של המאוחרת הצטרפותה בשל .1
כעת הפועלים המתנדבים רוב את כולל הוא איו כך רעננה. פתג"ם מתנדבי

ובאשקלון בחדרה פתג"ם מתנדבי .6/86 לאחר גויסו שהם מאחר בחדרה,
.(7 (טור בלבד בקרבם 60+ ה בני ולגבי (6 (טור בכללותם מוצגים

.1983 אוכלוסין מפקד מקור: .2

ביחידת המתנדבים תכונות על בלבד מעטים נתונים נתקבלו חדרה לגבי .3
פתג"ם. הקמת בעת ההתנדבות

שנסקרו. הארגונים מנהלי של האומדנים סיכום מקור: .4
המתנדבים. מסה"כ בלבד 4C^3C^ על מתבססים אלה נתונים .5

העובדים 60+ בני אותם של למשלחיד מתייחסים 2 ו 1 בטורים הנתונים 6
בעבודה למשלחיד מתייחסים 7 ו 6,3 בטורים הנתונים שכר. תמורת עדיין

ותר. בי מדעייםהממושכת מקצועות 0=בעלי למ"ס: של האחיד הסיווג לפי מסווגים משלחיהיד
2=מנהלים. וטכניים. אחרים חופשיים מקצועות 1=בעלי ואקדמאיים.

שירותים. 5=עובדי וזבנים. סוכנים מכירות, 4=עובדי פקידות. בנייה3=עובדי 8=עובדי בתעשייה. מקצועיים 7=עובדים בחקלאות. 6=עובדים
ועוד. בנייה בתעשייה, מקצועיים בלתי 9=עובדים ואחרים. ותחבורה

האוכלוסייה שכיר.לגבי משרת של ממוצעת להכנסה ביחס היא ההכנסה רמת .7
מפקד המקור: בלבד. מועסקים ולבלתי לשכירים הנתונים מתייחסים הכללית
בכל למתנדבים הנתונים מתייחסים פתג"ם מתנדבי לגבי .1983 האוכלוסין,
מהמתנדבים $40;$30; מ רק הכנסתם על תשובה נתקבלה אבל בעבודה, מעמד

בי. חלק למתנדבים השאלון במסגרת שרואיינו
משלחיד  נמוך בינוני לימוד; שנות 13+/2,1,0 משלחיד  גבוה בינוני 8
בית עקרת לימוד; שנות 121/97 משלחיד  נמוך לימוד; שנות 121/63

היחידה. רכזת של הרשימות המקור: לימוד. שנות 81 
המרכזית הלשכה ,39 עמ' ,1982 במשקיבית קשישים סקר המקור: 1 לעמודה .9
לבית גרוע=מרותקים מוגבלים; = וני נ בי טוב=עצמאיים; הציון: לסטטיסטיקה.

פתג"ם מתנדבי על נתונים יש שבהן 7,6 לעמודות החוקר. עלידי ניתן
למבנה ההסבר להלן .110 שאלה ב', חלק למתנדב, השאלון הוא המקור בלבד,

פעילויות: 4 ב מוגבלותו שיעור על סובייקטיבית נשאל המתנדב המדד:
או מוגבלות כל טוב=אין פיזית; עבודה וביצוע נהיגה הליכה, עמידה,

קשה מוגבלות = ני ו נ בי שתיים. או אחת בפעילות בלבד קלה מוגבלות
גרוע=מוגבלות הפעילויות; בכל בינונית מוגבלות או מסוימות בפעילויות

החוקר. עלידי ניתנו הציונים לפחות. פעילויות 4 מתוך 3 ב קשה
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לחלקם בהשוואה פחות הרבה מיוצגים (75+ (בני הישישים ההתנדבות. ביחידות
אחוז הם 75+ בני פתג"ם ממתנדבי 163; כי אם ,60+ בני של הכללית באוכלוסייה
גיל לפי ההרכב זו. גיל מקבוצת לגייס מכוון ניסיון כל נעשה לא למדי. נכבד

פתג"ם. של לזה דומה שנסקרו בארגונים
גבוה ו נ הי באשקלון האוכלוסייה בכלל אסיהאפריקה ילידי שיעור מוצא:
ניכרת בצורה בולט זה, נתון לאור בארץ. האוכלוסייה בכלל לחלקם בהשוואה

ואחריה. פתג"ם הקמת לפני באשקלון המתנדבים בקרב זו קבוצה של ייצוגה חוסר
הגיוס מקורות בבחירת לפחות, בחלקה זו, תופעה מוסברת פתג"ם, למתנדבי באשר

"צוות" ארגון וחברי מוגן דיור במרכז הדיירים לאידיש, החוג חברי  הקבוצתי
מהשוואת אירופהאמריקה. ילידי ככולם רובם הם תנועה) מסבירי (פרויקט

הגיעו טרם חבריו (שכל הדוורים פרויקט שרק עולה, 7 ו 6 בטורים הנתונים
העדתי. ההרכב את במידתמה מאזן (60 לגיל

בקרב חדשים עולים של ייצוגם את לשפר הצליחה פתג"ם עלייה: שנת
הם דייריו שרוב המוגן, הדיור במרכז הכריכייה להקמת הודות בעיקר המתנדבים

אמריקה. ומדרום אירופה ממזרח יחסית חדשים עולים
ההתנדבות יחידות של (המתנדבים 3 בטור הנתונים ומשלחיד: לימוד שנות

עריכת לכן בלבד, המתנדבים מאוכלוסיית 403;303; על מתבססים פתג"ם) הקמת בעת

ומתנדבי שנסקרו הארגונים (מתנדבי 6 ו 5 טורים לבין 3 טור בין השוואה
הצליחה שפתג"ם מתברר ברשותנו, שיש הנתונים לפי אולם, מדויקת. אינה פתג"ם)

8 ובעלי במשלחיד, 97 (קטיגוריות הנמוכות הדרגות ייצוג את במקצת לשפר

חסרונם המתנדבים בקרב בולט זאת, לעומת לימוד", "שנות בסעיף לימוד). שנות
הגבוהות. הדרגות של הגבוה וייצוגן כלל למדו שלא אנשים של

של בלבד $40: מ נשאבו פתג"ם מתנדבי הכנסת על הנתונים הכנסה:
ששתי לסכם ניתן המתנדבים, כלל את נכונה מייצגים אמנם הם אם זו. אוכלוסייה

מקיצבת המתקיימים  60+ בני כלל לעומת פתג"ם מתנדבי בקרב חסרות קבוצות
ההכנסה לדרגות יש מבוטל לא ייצוג ביותר. והעשירים לאומי, ביטוח

יות. נ ו נ הבי

משתנה נבנה הכלכליחברתי, האופי את לסכם בניסיון כלכליחברתי: מעמד
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הורכב זה משתנה בלבד פתג"ם מתנדבי לגבי וממשלחיד. לימוד משנות המורכב

הצליחה טרם 1986 יוני שעד ,4.1 מלוח עולה זה לפי ההכנסה,1 גובה בתוספת
גם דומה שייצוגו הנמוך, הרובד של ייצוגו את המתנדבים בקרב להגביר פתג"ם
ובחדרה ברעננה נבנו 19871986 במהלך זאת, לעומת שנסקרו. הארגונים בקרב

נמוך חברתיכלכלי מרובד מתנדבים עלידי המאוישים קבוצתיים פרויקטים מספר

של המתנדבים באוכלוסיית זה רובד של ייצוגו את שיפר ספק שללא דבר 

פתג'ים.2
בפעם בהתנדבות עובדים פתג"ם ממתנדבי 5031 מ למעלה בהתנדבות: עבר
ההתנדבות יחידות מתנדבי לגבי בידינו שיש החלקיים הנתונים לפי הראשונה.

לעומת משמעותי שיפור מהווה הזה האחוז ,(4 ו 3 (טורים פתג"ם הקמת בעת

את משווים כאשר זאת, לעומת פתג"ם. הקמת לפני ביחידות קיים שהיה המצב

אחוז כי נמצא, זה, משתנה לפי ההתנדבות ליחידות שנסקרו ההתנדבות ארגוני
ההתנדבות. ביחידות לאחוז דומה בארגונים החדשים המתנדבים

היחידות למתנדבי ביחס זה משתנה לגבי מדויקים נתונים אין בריאות: רמת

שונה אינו בפתג"ם המצב הנראה, ככל אבל, ,(4 ו 3 (טורים פתג"ם הקמת בעת

מקבוצת לגיוס מכוון מבצע כל נעשה שלא גם מה שנסקרו, בארגונים מהמצב

זו. יה אוכלוסי

דוגמה מהווה באשקלון המוגן הדיור במרכז הכריכייה הקמת ודים: מג צורת
המתנדבים כל כי אם במוסדות, הגרים 60+ בני של להתנדבות לגיוס מוצלחת
באשר היומיומי. תפקודם מבחינת לחלוטין עצמאיים הינם בכריכייה העובדים
את כנראה, משקף, מגוריהם מקום לפי ההרכב שנסקרו, הארגונים של למתנדבים

.60+ בני של הכללית באוכלוסייה ההרכב

גבולות את להרחיב בניסיון ניכרת הצלחה על המצביעים נוספים נתונים
המתנדבים כל של החברתיכלכלי הרקע את מנתח זה לוח .4.2 בלוח נמצאים הגיוס

(1986 (ביוני הוותיקים לעומת בפתג"ם התנדבותי) עבר ללא (כלומר החדשים

.4.1 ללוח 8 הערה ראה המשתנה הרכבת אופן לגבי 1

.84 עמי למטה, עדכון סעיף ראה 2
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לימוד שנות מספר שוטפת, הכנסה לפי וותיקים, חדשים פתג"ם, מתנדבי :4.2 לוח
(1986 (יוני עיקרי ומשלחיד

ותיקים מתנדבים חדשים מתנדבים _____

שוטפת הכנסה
שכיר) למשרת הממוצע השכר של (כאחוז

17 25 303; עד
20 25 $50; עד 313; מ
40 38 753; עד 513; מ
14 12 $100; עד 76* מ
7 0 10131 +

Tool ... T0M סה"כ
לימוד שנות מספר

20 54 81
47 22 129
33 24 +13

%100 10(tt סה"כ
עיקרי משלחיד

5 24 מקצועי ובלתי מקצועי פועל
55 52 וחקלאות מסחר שירותים, פקידות,
40 24 מנהלים אקדמאים,

¥100 י 1001 סה"כ

עיקרי ומשלחיד לימוד שנות מספר שוטפת, הכנסה  משתנים שלושה שלפי ומראה
מאשר החדשים המתנדבים בקרב ניכרת במידה גבוה הנמוכים הרבדים של ייצוגם 

ותיקים. הו בקרב

ן עדכו

אר ,1986 יוני לאחר לפתג"ם שצורפו המתנדבים על מפורטים נתונים אין
נבחרות. אוכלוסייה קבוצות לעבר שכוונו גיוס מבצעי כמה על לדווח ניתן

22  בחדרה לשעבר; מקצועיים פועלים לגברים, תיקונים סיירת יוחדה ברעננה
11 של קבוצה אורגנה וברעננה סבתותגן; ובקבוצת הכביסה בפרויקט עבדו נשים

גויסו אלה לפרויקטים המתנדבים כל לווינשטיין; בבית עשר ארוחת להכנת נשים
הזה הרובד של חלקו את העלה זה שגיוס ספק ואיו נמור חברתיכלכלי מרובד

פתג"ם הקמת לפני ההתנדבות יחידות בשלוש לחלקו בהשוואה פתג"ם מתנדבי בקרב

ההיגוי, לוועדת הדתית המועצה נציג צורף באשקלון שנסקרו. ובארגונים
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אבל פרי, הניב טרם זה ניסיון לתכנית. הדתית האוכלוסייה את לרתום בניסיון
מתנדבי שהרכב נראה, החוקרים שברשות החלקיים הנתונים לפי נמשך. עדיין הוא
(המוצגים 1986 ביוני אשקלון פתג"ם של לזה דומה כיום ובחדרה ברעננה פתג"ם

.(4.1 בלוח חדרה מתנדבי 10 עם יחד

ר
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60+ לבני התפקידים היצע העשרת 4.2
התפקידים רשימת את לגוון היתה פתג"ם תכנית של העיקריות המטרות אחת

למתנדבים המוצעים התפקידים רשימת על הנתונים להתנדבות.1 למועמדים המוצעת
למדי. מצומצמם ברירה טווח על הצביעו בישראל המקובלת הגישה לפי 60+ בני
אנשי לקשישים. מהם גדול וחלק הרווחה, שירותי של במגזר היו התפקידים רוב
בחונכות),  מורה (למשל: המיוחדת מיומנותם את להפעיל נתבקשו לשעבר מקצוע

שעות מכמה יותר לביצועם נדרשו שלא לתפקידים הוזמנו האחרים רוב ואילו

ליווי אוכל, הגשת מכירה, חולים, ביקור ידידותי, (ביקור בסיסית הכשרה

המתנדבים, מקורות את המרבית במידה לגוון שכדי סברו, פתג"ם מתכנני וכוי).
במגזר אחריות, ברמת בתוכן,  העבודה הצעות את לכך בהתאם לגוון עליהם

בפיתוח כמעט מלא חופש פתג"ם לרכזי ניתן לכן הלקוחות. ובסוג בגיל המשק,

התפקידים.

בחדרה, 1987 בינואר בפתג"ם העובדים המתנדבים מספר את משווה 4.3 לוח

התנדבות יחידות במסגרת שעבדו 60+ בני המתנדבים מספר עם וברעננה, באשקלון
97 במסגרת העובדים 60+ בני מתנדבים ועם ,1984 באביב ובחדרה באשקלון

רואיינו ואשר וברעננה, בחדרה באשקלון, מתנדבים המעסיקים ומוסדות ארגונים

.1986 במרסיוני

שעובדים מתנדבים אותם כלומר, בלבד, קבועים למתנדבים מתייחס הלוח
מתייחס אינו הלוח השנה. חודשי רוב במשר בחודש, פעם לפחות סדיר, באופן
למגביות, כמו עונתיים, או רודפעמיים למבצעים המתגייסים הרבים למתנדבים

וכוי. החגים מבצעי בזארים, קיץ, טיולי

לפי בהתפלגות ולא הערים בשלוש המתנדבים בכלל מתמקד זה בפרק הניתוח

פתג"ם הקמת לפני ההתנדבות, ביחידות ההתפלגויות מושוות בתחילה עיר.
שנסקרו. ההתנדבות לארגוני פתג"ם תכנית מושווית מכן ולאחר ולאחריה,

חדשים תפקידים ולמפות יזום באופן לפעול הוא התכנית מרכז של "תפקידו 1
כה, עד נוצלו שלא במגזרים כולל הקהילה, של שונים במגזרים אפשריים

התפקידים על הגבלות אין עקרוני באופן והתעשייתי. המסחרי המגזר כגון
ערן יחיאל התכנית, למרכז תדריר מתור: למלא]...". יכולים [שהמתנדבים

.(1984)
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פתג"ם, הקמת (בעת ההתנדבות ביחידות 60+ בני המתנדבים התפלגות :4.3 לוח
מבצעים שהם התפקיד סוג לפי הנסקרים ובארגונים פתג"ם) הפעלת ולאחר

~~ * מתנדבים
מתנדבים 60+ בני
60+ בני ם " ג ת פ ב ביחידות
בארגונים 1987 ינואר הקמת בעת
הנסקרים פתג"ם
רעננהן36/86 [ |אשקלון|חדרה |סה"כ 4/84

הנדרשת2 המיומנות ורמת התפקיד תוכן לפי א.

11 4  4 3 14 החלטות וקבלת ניהול
23 2 1 מקצוע ובעלי אקדמאים

36 41 33 28 33 42 ישיר טכני שירות
8 9 3 6 11 גבוהה מיומנות: רמת

33 24 25 27 31 בינונית/נמוכה
28 25 26 28 27 8 ישיר בלתי טכני שירות

23 3 1 7 2 גבוהה מיומנות: רמת
2 23 27 20 6 בינונית/נמוכה

4 וחברתי/טכני חברתי שירום
25 28 41 37 35 32 ישיר

12 9 8 8 6 גבוהה מיומנות: רמת
16 32 29 27 26 בינונית/נמוכה

   2 ידוע לא

100 100 100 100 100 100 (*) סה"כ
2,240 51 58 103 212 168 =N

וחדרה, אשקלון רק 1
א': לסעיף מפתח 2

המנהל. הוועד חבר ארגון, יו"ר למשל, החלטות: וקבלת ניהול
עו"ס, מורה, דין, עורך רופא, למשל, ומקצועי: אקדמי תפקיד

חשבון. רואה פיזיותרפיסט,
הדורשים לקבוצה, או לפרט ישירות המתבצעים תפקידים ישיר: טכני שירות
למשל: אישיים. ביחסים כישורים ולא וידע, טכניים כישורים בעיקר

למלאכת מדריך מקצועי, לא משפטי יועץ מרצה, גבוהה: ומנות מי ברמת
לשיעורי חונך במעון, עזר כוח בינונית/נמוכה: ומנות מי ברמת יד;

לקשישים. כללי מסייע אוכל, מגיש קיוסק, מפעיל בית,
בלבד וידע טכניים כישורים הדורשים תפקידים ישיר: בלתי טכני שירות
מיומנות ברמת למשל: השירות. מקבלי עם ישיר קשר ללא והמתבצעים

פקיד, בינונית/נמוכה: מיומנות ברמת חשבונות. מנהל גבוהה:
תופרת. כספים, אוסף סדינים, מקפל גזבר, שרת, מזכיר,

ביחסים כישורים בעיקר הדורשים תפקידים וחברתיטכני: חברתי שירות
מדריך גבוהה: מיומנות ברמת למשל: קבוצה. עם או פרט עם אישיים,
רכז פרויקט, מקדם בטלפון, תומכת הורים, לקבוצות מנחה במועדון,

מתנדבים, סדרן סבגן, בינונית/נמוכה: ומנות מי ברמת פעילות.
משחקיות. מפעיל עולים, אימוץ קשישים, מבקר

עם שירות לבין ישיר במגע טכני דגש עם שירות בין ההבחנה לעתים הערה:
לשבץ ניתן תפקידים ומספר חדמשמעית, אינה חברתיטכני דגש

שונות. בקטיגוריות
time to give ב מקורה לחברתית טכנית מיומנות שדורש תפקיד בין ההבחנה 3

.1980 ,hadley s scott מאת
מקצוע. ובעלי אקדמאים של נמוך שיעור כולל 4
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(המעיר) 4.3 לוח
1 * מתנדבים

מתנדבים 60+ בני
60+ בני בפתג"ם ביחידות

בארגונים הקמת בעת
הנסקרים | ה נ נ רע חדרה| | ן סה"בןאשקלו | פתג"ם

הנדרשת המיומנות רמת לפי ב.
3 23 2 1 אקדמית/מקצועית
16 47 17 13 22 19 גבוהה
31 29 46 36 37 28 בינונית
49 21 37 47 39 51 נמוכה
100 100 100 100 100 100 כ סר."

התפקיד ממלא של האחריות רמת לפי ג.
  שכירים על

4.0 8 2 8 6 8 מתנדבים על
2.0   שניהם על
93.0 92 98 92 94 92 אחד אף על
100 100 100 100 100 100 סה"כ

העבודה במקום אחרים לעובדים היחס לפי ד.
ותפקידו: שכירים ליד עובד המתנדב

1 3  1  שכיר של כמו .1
של בתפקיד לשכיר עוזר .2

2  7 3 2 בלבד מתנדבים
של בתפקיד לשכיר עוזר .3

2 31  ומתנדבים שכירים
ותפקידו; בלבד מתנדבים ליד עובד המתנדב

54 4 23 33 23 53 בלבד מתנדב של .4
ותפקידו: ומתנדבים שכירים ליד עובד המתנדב

28 57 63 52 56 38 בלבד מתנדב של .5
ותפקידו: לבדו עובד המתנדב

2   4 2  שכיר של כמו .6
11 39 10 1 13 6 בלבד מתנדב של .7
100 100 100 100 100 100 סה"כ

ב': לסעיף מפתח 5
תואר או גבוה, לחינוך ממוסד ראשון תואר לפחות נדרש אקדמית/מקצועית:

מקביל.
יחסית. נדירה מיומנות ממושכת; הכשרה ו/או רבות ניסיון שנות נדרשות גבוהה:
ממושכים. לא לימודים או הדרכה לאחר זו עבודה לבצע מסוגלים הרוב ונית: נ בי

מועטה. בהדרכה או הכנה ללא זו עבודה לבצע מסוגלים הרוב נמוכה:

דוגמאות: 6
מתנדב. והשני שכיר האחד קשישים: במועדון סדירים קבוצה מדריכי שני .1

שכירים. פקידים לרופאים כשאין רופא, של פקיד .2
הרופאים. ליד עובדות שכירות אחיות כשגם רופא, ליד אחות .3

ההתנדבות. טהרת על הנעשה פרויקט בכל או השכונה בוועדת חבר .4
נעשתה זה מסוג העבודה כשכל בביתחולים, אחר יע"ל מתנדב או סדינים מקפל .5

שכיר/ים. של פיקוד תחת אך מתנדבים, ידי על
בתשלום. מרצים גם מזמין כשהמועדון קשישים, במועדון אורח מרצה .6

מתנדבים. הינם המתרימים כשכל לבית, מבית מתרים .7
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(המשך) 4.3 לוח
1 [ מתנדבים

מתנדבים 60+ בני
60+ בני ם " ג ת פ ב ביחידות

בארגונים הקמת בעת
הנסקרים רעננה| חדרה| | ן אשקלו סה"כ! | פתג"ם

התפקיד לקוחות גיל לפי ה.
20 33 50 49 45 75 בלבד 60+ בני
14 6 14 1 6 4 בלבד 59 בני מבוגרים
12 22  14 12 6 60+ בני כולל מבוגרים
2 23 21 16 20 1 נוער ילדים,
52 16 15 19 17 13 האוכלוסייה כלל
100 100 100 100 100 100 סהייכ

העבודה לקוחות של התפקוד רמת לפי ו.
55 25 27 45 35 17 ובריאים האוכלוסייה כלל
4 6 51 3 2 נפשית מוגבלים

וחולים ית ז פי מוגבלים
12 61 48 47 51 71 כרוניים
28  2 5 3 1 זמניים חוליס
1853 5 סביבתי מפיגור סובלים

0.1 12 1 4 1 פשעים ונפגעי אסירים
100 100 100 100 100 100 סה"כ
_____ 2 ידוע לא

התפקיד של הפעילות מגזר לפי .t
4 27 26 16 22 2 חינוך'
5 3 2 2 1 _ עולים קליטת
32  2  0.5 1 וביטחון^ חירום שירות
27 61 50 50 52 76 אחרים בנזקקים טיפול
15 4 2 5 4 4 _ בסביבה טיפול
11 8 15 26 19 15 תרבותנחברה שירותי
6 2 0.5  הארגון אחזקת

 1 האזרח זכויות
100 100 100 100 100 100 סה"כ

חינוך גם אלא המקצועי, החינוך במסגרת פעילות רק לא כולל חינוך: 7
בריאות הסברת או בדרכים תנועה הסברת כמו יותר, רחב במובן ציבורי

שיניים.

אש מכבי אזרחי, משמר חולים, בתי מד"א, כגון, וביטחון: חירום שירותי 8
. וכוי

בלבד, בכסף לא הסוגים, מכל תלות במצבי אנשים כולל בנזקקים: טיפול 9
וכוי. נכים מוסדות, דיירי כרוניים, מאושפזים כלומר

שמחות. מארגן קשישים, במועדון מדריך כגון, וחברה: תרבות שירותי 10

מגזרים. בכמה פועל כשהארגון משרדיים, תפקידים הארגון: אחזקת 11
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4.3 לוח ניתוח 4.2.1

(4.3 לוח עול ב' ו א' (חלקים המיומנות ורמת התפקיד תוכן
so5?, פתג"ם: הפעלת ואחרי לפני ההתפלגויות שתי דומות ההתנדבות ביחידות

גדול אחוז כי (אם הטכניים בכישוריהם משתמשים בהתאמה, מהמתנדבים, 603, ו
משירותיהם), הנהנה לאדם ישיר קשר ללא זאת עושים פתג"ם הקמת לפני בהרבה

המצוי הבולט ההבדל החברתיים. כישוריהם את המפעילים $35;$30< כ לעומת
דגש, שמה באשקלון היחידה שרכזת בכך מוסבר החלטות" וקבלת "ניהול בסעיף
במגמה התנדבותיים, ארגונים בהנהלת מתנדבים שיבוץ על פתג"ם, הקמת לפני

הקמת ואחרי לפני התפקידים של המיומנות לרמת באשר הארגונים. את לחזק
של הכבד המשקל לעומת מקצוע, ובעלי אקדמאים של הקטן מספרם בולט פתג"ם:

הוא, היחיד ההבדל . (80^* (כ ונמוכה בינונית מיומנות רמת הדורשים תפקידים
הנמוכה ברמה ופחות הבינונית ברמה בתפקידים מתנדבים יותר יש שבפתג"ם

ותר. בי

yc^eo5^ כ ההתפלגויות. שתי דומות שנסקרו ובארגונים בפתג"ם
שנסקרו בארגונים טכניים. כישורים מפעילים האוכלוסיות בשתי מהמתנדבים

חברתי". "שירות הסעיף לעומת החלטות" וקבלת "ניהול בסעיף יותר כבד המשקל

כמחצית פתג"ם, הקמת לפני ההתנדבות ליחידות בדומה שנסקרו, הארגונים במסגרת
מיוחדים כישורים או הכשרה כל דורשים שאינם בתפקידים מועסקים מהמתנדבים

ב1). (חלק בפתג"ם #40 כ לעומת

(4.3 לוח ג', (חלק האחריות רמת

המופקד מתנדב שיש נדיר זה. להיבט בהקשר המסגרות שלוש בכל אחיד המצב

מ למעלה אבל אחרים, מתנדבים של פעילותם את מנהלים מתנדבים קומץ שכיר. על

אחרים. על אחריות להם ואין בלבד הוראות מקבלים $90;

(4.3 לוח ד', (חלק אחרים לעובדים המתנדב בין היחס
המתנדבים של מעמדם בדיקת היא זה משתנה לפי המתנדבים הרכב ניתוח מטרת

של התלות מידת את  וכן העסקתם, במקום איתם העובדים לשכירים ביחס
בשכירים. המתנדבים
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שמתנדב המקרים נדירים פתג"ם, הקמת ולארור לפני ההתנדבות, ביחידות
מעטים מתנדבים שניהם. את המעסיק העבודה במקום שכיר שמבצע תפקיד אותו יבצע

תפקידים המייצגים ,5 ו 4 בסעיפים מתרכזים המתנדבים רוב לבדם. עובדים
פועלים: הם שבהן המסגרות מבחינת הפוכה בהתפלגות כי אם למתנדבים, ייחודיים

בשירותים כלומר טהורות, התנדבותיות במסגרות $53; עבדו פתג"ם לפני
במסגרת מתנדבים. בידי הם העבודה ביצוע וגם הפיקוד גם שבהם ובפרויקטים

המקצועי. הסגל של פיקודו ותחת עזר ככוח 563; פועלים פתג"ם
שהיו היחידות של לזו המתנדבים התפלגות מאוד דומה שנסקרו בארגונים

המנוהלים וארגונים בפרויקטים עובדים מהמתנדבים מחצית  פתג"ם הקמת לפני
בפרויקטים עובדים 23* רק זאת, לעומת בפתג"ם, אחרים. מתנדבים עלידי

של פיקודו תחת מבצע סגל בתור  ממחציתם ויותר ההתנדבות, טהרת על הנערכים
שכיר. מקצועי סגל

הלקוחות תכונות

שלושה עלפי המתנדבים, שמשרתים האוכלוסיות את גם מנתח 4.3 לוח
משתנים.

(4.3 לוח ה', (חלק הלקוחות גיל
ריכוזם לעומת פתג"ם מתנדבי של פיזורם בולט ההתנדבות ביחידות

פתג"ם ממתנדבי 45^1 פתג"ם. הקמת שלפני היחידות מתנדבי של לקשישים בשירותים
לפני $75; לעומת הקשישה, האוכלוסייה את משרתים ביותר) הגדולה הקבוצה (אמנם

ספרי כורכי חונכים, (כסבגן, נוער ובני ילדים משרתים 203? פתג"ם. הקמת

כלל את משרתים 1(^ ל בהשוואה $18; ו לכן, קודם אחד לאחוז בהשוואה לימוד)
המבוגרת. האוכלוסייה

גימלאים לשרת או להעסיק כדי קמו לא הנסקרים הארגונים של הגדול הרוב

מהווים אלה בארגונים הפועלים 60+ בני שהמתנדבים יצוין, כמוכן וקשישים.

לכן, היה, הצפוי מן הגיל. קבוצות מכל המתנדבים בצוות המבוגר הרובד את רק

יהיה שנסקרו הארגונים של המתנדבים בקרב היעד אוכלוסיות גיל לפי שהפיזור
בני מהמתנדבים בלבד $20; ואמנם, פתג"ם. מתנדבי בקרב הפיזור מן בהרבה רחב
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ממתנדבי 45* לעומת הקשישה, האוכלוסייה את משרתים שנסקרו מהארגונים 60+

הראוי צפוי בלתי הבדל הכללית. האוכלוסייה את משרתים *ד1 לעומת 523; פתג"ם;

60+ בני המתנדבים של בלבד אחד אחוז נוער". "ילדים, בסעיף נמצא לציון
בארגונים), המתנדבים מכלל 2\ (ורק זו גיל קבוצת משרתים השונים מהארגונים

פתג"ם. ממתנדבי 203; לעומת

(4.3 לוח ו', (חלק תפקוד רמת

השירות למקבלי בהשוואה שירותיה לקוחות את לגוון מגמה היתה לפתג"ם
פתג"ם מתנדבי אחוז ירד פתג"ם הפעלת בעקבות הקמתה. לפני שהיו מהיחידות

האוכלוסייה את המשרתים שיעור ועלה פיזית מבחינה מוגבלים אנשים המשרתים

פתג"ם ממתנדבי $51; אףעלפיכן, תקינים. ותפקוד בריאות נתוני בעלת הכללית
כרוניים. וחולים פיזית מבחינה מוגבלים אנשים משרתים

במתן פתג"ם ממתנדבי יותר יתמקדו שנסקרו הארגונים שמתנדבי היה, צפוי

הארגונים מיגוון כל את מכסים האלה הארגונים שכן הכללית, לאוכלוסייה שירות

קבוצת בהתנדבות לשבץ כדי קמה זאת, לעומת פתג"ם, מתנדבים. המפעילים בארץ

וחולים פיזית מבחינה מוגבלים של הנכבד משקלם .60+ בני  מסוימת גיל

פתג"ם רכזי של המתמשכת המגמה בשל נוצר פתג"ם של לקוחותיה בקרב כרוניים

אבות, בבתי תלות במצבי הנמצאים גילם לבני בשירות 60+ בני מתנדבים לשבץ

מספקים שנסקרו בארגונים מהמתנדבים בלבד 3^ לביתם. ומרותקים במועדונים
השיעור  זמנית החולים את משרתים $28; ו פיזית מבחינה למוגבלים שירות
יע"ל. בארגון הפועלים 60+ בני המתנדבים של הרב מספרם את משקף האחרון

(4.3 לוח של ז' (חלק הפעילות מגזר

(כגון, השונים הנזקקים אוכלוסיית את המשרתים המתנדבים במספר ההבדל
הפעילים במספר והעלייה בביתחולים) מאושפזים למוסד, או לבית מרותקים

שיבוץ של לעיל, שצוינה פתג"ם, במסגרת המגמה את משקפות חינוך בשירותי
ובני לילדים אחרים ובשירותים ובבתיספר ילדים בגני יותר רבים מתנדבים

הקמת לפני ההתנדבות ביחידות למצב שבדומה לציין, יש זאת, לעומת נוער.
שירותי לגבולות מחוץ בפעילויות משובצים פתג"ם ממתנדבי בלבד £4 פתג"ם,
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הרווחה.

וביטחון חירום בשירותי שובצו שנסקרו בארגונים 60+ בני מהמתנדבים $47;

ההתנדבות יחס בפתג"ם למיניהם; בנזקקים מטפלים 27t ורק בסביבה, ובטיפול
בארגונים המתנדבים מיעוט הוא נוסף בולט הבדל הפוך. הוא אלה תחומים בין

לפתג"ם. בהשוואה חינוך לשירותי שגויסו שנסקרו

התפקידים רשימת גיוון של נוספים היבטים 4.2.2
בפתג"ם התפקידים גיוון על מלאה תמונה נותן אינו 4.3 לוח ניתוח

השתנה, לא העבודה תוכן אם גם מסוימים במקרים שכן לה, שקדם למצב בהשוואה
כך, תחומים. באותם המתנדבים של ההפעלה באופן משמעותי שינוי שחל ייתכן

פתג"ם שמתנדבי מכך כתוצאה חדשים עבודה מקומות הרבה הסתם מן נוספו למשל,

בן למתנדב ניתנים הראשונה הפעם שזו ובתפקידים עבודה במקומות שובצו רבים
הצעות להגיע החלו פתג"ם תכנית עול פרסומה התרחבות עם בכלל. למתנדב או ,60+

הדוורים בצוות להשתמש ביקשו שונים גורמים למשל: ומגוונות, שונות עבודה

במרכז הכריכייה המקומית; הקשישים אוכלוסיית בקרב סקרים לביצוע באשקלון
כרגיל, ולא, המתנדבים אל מובאת שהעבודה בכך חידשה באשקלון מוגן דיור

הקמת לפני המצב לעומת חידוש היוו הם גם הקבוצתיים העבודה הסדרי להיפך;
כולה גויסה כבר ומגובשת קיימת שהיתה קבוצה זה, חדש הסדר לפי פתג"ם.

הכריכייה לדוגמה, עבורה. במיוחד שהונהג או לה, מתאים שנחשב מסוים לפרויקט
מסבירי פרויקט לדוודים, קשישים איתור פרויקט מוגן, דיור מרכז לדיירי

החייל בית של לשעבר למפעילות סבתותגן קבוצת "צוות", ארגון לחברי תנועה
ועוד.

אוישו שלא ותפקידים שאוישו תפקידים 4.2.3
הצליחו הם אשר התפקידים את לאייש פתג"ם רכזי הצליחו מידה באיזו
תיאור טופסי באמצעות שנאספו הנתונים, על מתבסס שלהלן הניתוח לגייס?

תפקיד כל .1986 יוני עד התכנית שמתחילת בתקופה למלא הרכז על שהיה התפקיד
באותו לעבוד יכולים שהיו האנשים למספר קשר בלא אחת, פעם בלוח מופיע

תפקיד.
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לרכזי שהוצעו התפקידים סה"כ מתוך שאוישו התפקידים רק נכללו 4.3 בלוח
רשימת לבין בהצלחה שאוישו התפקידים רשימת בין ההבדלים ניתוח פתגיים.

המועמדים שיבוץ בעיות על אור לשפוך עשוי (4.4 (לוח אוישו שלא התפקידים

להתנדבות.

התפקיד סוג לפי אוישו ולא אוישו אשר פתג"ם תפקידי התפלגות :4.4 לוח
3 ___^
ז אחו

תפקידים מספר
שאוישו התפקידים

הנדרשת המיומנות ורמת התפקיד תוכן לפי א.
100 3 החלטות וקבלת ניהול
12 17 תפקיד אקדמאים/בעלי
27 49 ישיר טכני שירות
36 14 גבוהה מיומנות: רמת
23 35 בינונית/נמוכה
19 27 וחברתיטכני חברתי שירות
0 2 גבוהה מיומנות: רמת
20 25 בינונית/נמוכה
44 34 ישיר בלתי י טכנ שירות
50 10 גבוהה ת: ו מנ ו מי רמת
42 24 בינונית/נמוכה
29 130 סה"כ

התפקיד של המיומנות רמת לפי ב.
12 17 אקדמאית/מקצועית
39 26 גבוהה
35 52 בינונית
23 35 מיומנות קלה/שום
29 130 סה"כ

התפקיד לקוחות גיל לפי ג.
51 41 בלבד 60+ לבני
12 17) בלבד 59 בני למבוגרים

) 60+ בני כולל למבוגרים
13 39 נוער ילדים,
30 33 י האוכלוסייה כלל
29 130 . סה"כ

העבודה לקוחות של התפקוד רמת לפי ד.
31 77 נורמלי בריא,
0 8 נפשית מוגבל
31 13 פיזית מוגבל
33 15 :1, זמנית חולים
40 10 כרוניים חולים
0 1 סביבתי מפיגור סובלים
20 5 פשעים ונפגעי אסירים

1 ידוע לא
29 130 סה"כ
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(המעוך) :4.4 לוח
0 , ,
ז אחו 1

תפקידים מספר
שאוישו התפקידים

התפקיד של הפעילות מגזר לפי ה.
14 21 חינוך
20 5 עולים קליטת
33 46 בנזקקים טיפול
19 21 חיוניים ציבוריים שירותים
33 21 בסביבה טיפול
47 15 חברתיים ואירועים שירותים
100 1 הארגון אחזקת
29 130 סה"כ

התפקיד ממלא של האחריות רמת לפי ו.
שכירים על

75 8 מתנדבים על
שניהם על

28 122 אחד אף על
29 130 סה"כ

לפי המתנדבים התפלגות את ולא התפקידים, התפלגות את מנתח זה לוח .1
אחר ותפקיד איש 50 עלידי אולי, מאויש, אחד שתפקיד לזכור, יש תפקיד.
מהתפלגות שונה תהיה התפקידים שהתפלגות מכאן בלבד, אחד איש עלידי 

תפקיד. לפי המתנדבים
לפני כלומר ,1986 במאי ואשקלון חדרה לפתג"ם מתייחסים הנתונים

התפקידים. רשימת על להשפיע הספיקו וחדרה רעננה של החדשים שהרכזים

2 טור .1 שבטור התפקידים מסך שאוישו התפקידים שיעור מוצג זה בטור 2
.$100; ל מסתכם אינו

בי) ו אי (חלקים המיומנות ורמת התפקיד תוכן
38) פתג"ם לרכזי שהוצעו מהתפקידים בלבד $30; כ שבסךהכל לציין, יש

ירושה בעיקר הם הפנויים התפקידים 92 .1986 מאי עד אוישו (130 מתוך
בין צרכים סקר ערכו החדשים כשהרכזים פתג"ם, של הראשונים מהחודשים

את כמעט סייג ללא ורשמו המקומיים, הרווחה ומוסדות ההתנדבותיים הארגונים
החלטות וקבלת בניהול שהתפקידים עולה, 4.4 מלוח להם. שהוצעו התפקידים כל
ביותר קטן איוש שיעור לעומת יחסית, בהצלחה אוישו ישיר בלתי טכני ובשירות

חברתיים. כישורים הדורשים ותפקידים ים ים/מקצועי אקדמאי תפקידים של

שתוך העובדה את משקף מקצוע" "אקדמאים/בעלי בסעיף הנמוך האיוש שיעור

עובד של תואר בעלי למתנדבים בקשות מעט לא התקבלו הצרכים סיקור כדי
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אמנם זה מסוג מאוד מעטות ושבקשות דומים, ומקצועות פיזיותרפיסטים סוציאלי,
של יחסית רבה במידה אוישו גבוהה מיומנות רמת הדורשים תפקידים נתמלאו.

■ . הצלחה.

גי) (חלק הלקוחות גיל
השירותים במסגרת הושג ביותר הגבוה האיוש הצלחת שאחוז עולה, גי מחלק
בהרבה נמוך היה ונוער ולילדים למבוגרים בשירותים ההצלחה אחוז לקשישים.

מהממוצע.

די) (חלק הלקוחות תפקוד רמת

מבחינה המוגבלים את המשרת תפקיד שום אויש שלא העובדה בולטת די בחלק
רצון חוסר בגילויי שנפגש אשקלון, רכז של הדיווחים את מאשר זה דבר נפשית.

זו. נזקקים בקבוצת לטפל המתנדבים של מוחלט

הפעילות מגזר

במסגרת תפקידים באיוש הגבוה ההצלחה אחוז את לציין ניתן זה בנושא
הנושא החינוך. בזירת הנמור ההצלחה אחוז ואת חברתיים, ואירועים שירותים
מתנדבות שבע שובצו כאשר האחרונה, השנה במחצית מסוים לתיקון זכה השני

ן. תג כסבתו

האחריות רמת

הכרוכים תפקידים של מאוד הגבוה האיוש אחוז הוא ו' בחלק הבולט הממצא
ומתנדבים. שכירים על באחריות
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עצמו ולמתנדב העבודה למקום ההתנדבות תרומת הגדלת 4.3
(intermediate outcomes) הרצויות הביניים מתוצאות בשתיים דנו כה עד

התוצאות שתי להשגת אמצעים אלא הן שאין לזכור, יש אבל פתג"ם. תכנית של

עבודתם למקום המתנדבים תרומת הגדלת :inw ,(final OUTCOMES) הסופיות
בתתפרק (יידון עצמם למתנדבים התועלת והגדלת (4.3.1 בתתפרק כאן (יידון

.(4.3.2

העבודה למקום ההתנדבות תרומת 4.3.1

חלקם את המראים מנתונים משתקפת עבודתם למקום המתנדבים תרומת הגדלת
השעות ממספר ,(4.5 (לוח עבודתם במקום המתנדבים בסה"כ פתג"ם מתנדבי של

את המעסיקים ומהערכת (4.6 (לוח פורמלית להתנדבות מקדישים שהם בחודש

לבצע צריך שהיה הקיצוץ מידת הבאים: בתחומים פתג"ם מתנדבי של תרומתם
פתג"ם; במתנדבי המעסיק שימוש מטרת פתג"ם; מתנדבי בהם פעלו לולא בשירותים
מתנדבי תרומת את והערכתו (4.7 (לוח פתג"ם ממתנדבי המעסיק של שביעותהרצון

.(4.8 (לוח המקצועי לסגל פתג"ם
העסיקו שביחד מעסיקים, 13 של נציגים 15 רואיינו ובחדרה באשקלון

9 שאצל עולה, 4.5 מלוח .(1986 יוני (עד פתג"ם מתנדבי מכלל 8C^ מ למעלה
ארבעת מתוך בשלושה המתנדבים. מסה"כ משליש יותר פתג"ם מתנדבי היוו לא מהם

ההתנדבותי האדם מכוח 1003; ל $71; בין פתג"ם מתנדבי היוו שבהם המקרים
פתג"ם. מתנדבי 2  וברביעי בלבד, אחד מתנדב הועסק

עבודתם במקום המתנדבים מסךבל כאחוז פתג"ם מתנדבי :4.5 לוח

פתג"ם מתנדבי

0:~¥^^מודנ^1ני^~בנ^~~+60 המתנדבים מסה"כ $ כ
העבודה במקום העבודה במקום

0 1 11C^
6 8 H35%
3  3670^*
4 4 71100§
13 13 D"np
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בחודש בהתנדבות העבודה שעות מספר :4.6 לוח

המתנדבים ושל בלבד) בפתג"ם עבודתם (במסגרת פתג"ם מתנדבי התפלגות אי: חלק
בלבד), המדווח המעסיק של העבודה (במקום שנסקרו בארגונים 60+ בני

בחודש עבודה שעות לפי

בחודש שעות 1 1סה"כ
1 1 |לא 1 [ 1 1 ו|ממוצעמתנדבים ו 811|8041140211209ן+181ידוע|חצי % | N

עלפי: פתג"ם
10.5 714 2 25 69 100 83 המעסיקים דיווח
26.8 19  3 17 23 30 26 100 69 המתנדבים דיווח

60+ בני מתנדבים
על שנסקרו בארגונים

16.9 13  1 6 17 40 36 100 900 המעסיקים דיווח פי

מקומות ובכל פתג"ם במסגרת פתג"ם מתנדבי של (בחודש) העבודה שעות בי: חלק
המעסיקים דיווח ועלפי בהתנדבות הוותק לפי בהתנדבות, עבודתם

והמתנדבים

מקומות בכל העבודה [שעות על בפתג"ם העבודה [שעות
בהתנדבות העבודה ווח: די פי

מתנדבים דיווחה עלפי המתנדבים 1 חציוןהמעסיקים | ממוצע ן| ו 1ממוצע|חצי ן ו ממוצע|חצי ן

פתג"ם מתנדבי סה"כ
31 42 19 27 7.5 10.5 60+ בני

33 43 19 29 8 11 חדשים
לפני שהתנדבו ותיקים

32 50 16 24 8 13 לפתג"ם הצטרפותם

מפי יותר מקדישים הס בפתג"ם המתנדבים להערכת כי עולה, 4.6 מלוח
לחלוטין. ברור אינו הפער מקור מעסיקיהם. להערכת בהשוואה עבודה שעות שניים
נכללו שלא העבודה, וממקום אל נסיעה שעות כמו שעות, כללו שהמתנדבים ייתכן
לפחות עובדים פתג"ם מתנדבי ממחצית שיותר לזכור, יש כן המעסיקים. >3ל_*די

©מרואיינים ייתכן ולכן בפתג"ם, לעבודתם נוסף אחד התנדבותי עבודה במקום
עבודתם שעות סה"כ לבין בפתג"ם עבודתם בין במדויק הבדילו לא אלה

המתנדב, של העצמי הדיווח על כולו הבנוי ,4.18 לוח זאת, עם בהתנדבות.1

ב שנערך הארצי 60+ ה בני בסקר 60+ בני הסדירים הפורמליים המתנדבים 1
מעל קצת שהיה בחודש התנדבות שעות של ממוצע מספר על דיווח 1985

פתג"ם. מתנדבי עלידי שדווח לממוצע
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בהתנדבות. העבודה שעות סה"כ ובין בפתג"ם השעות בין משמעותי פער מציג
השונות. העבודה מסגרות בין לוח באותו מבדילים אכן פתג"ם מתנדבי כלומר,

בין באמצע בערך נמצאת פתג"ם מתנדבי של העבודה שעות לגבי שהאמת בהנחה
מדיווח חיזוק מקבל זה (ומיקום עצמם המתנדבים דיווח לבין המעסיקים דיווח
,4.6 לוח  מתנדביהם של העבודה לשעות באשר הארגונים סקר במסגרת המעסיקים
חישוב עלפי כלל. מבוטלת אינה עבודה בשעות שתרומתם נראה עדיין אי), חלק
שעות 30 כ בממוצע מקדישים עבודתם מקומות בכל פתג"ם שמתנדבי לשער, יש זה
(1985 ,60+ בני סקר במסגרת המדווח לממוצע (בדומה פורמלית להתנדבות בחודש
ולעבודתם בי), חלק (ראה עצמם על שלהם הדיווחים עלפי בחודש שעות 42 במקום

המעסיקים הערכת לפי עבודתם למקום פתג"ם מתנדבי תרומת :4.7 לוח
ים ז אחו N

פתג"ם מתנדבי בהם פעלו לולא בשירותים לבצע צריך שהיה הקיצוץ מידת א.
100 22 שירותים סה"כ
18 4 מוחלטת
18 4 רבה
41 9 ניכרת
14 3 מסוימת
9 2 . אפסית

1 פתג"ם במתנדבי המעסיק שימוש מטרת ב.
100 15 מעסיקים סה"כ
27 4 שירותקיים להחזיק כדי
53 8 קיים שירות לשפר/להרחיב כדי
20 3 חדש שירות להנהיג כדי

1 פתג"ם ממתנדבי המעסיקים של שביעותהרצון ג.
100 15 מעסיקים סה"כ
67 \0 רבה
^ 21 ניכרת

20 3 מסוימת
§ 1 ענה לא

עבודה מקומות בשני ואילו אחד, הנהלה נציג רואיין עבודה מקומות 11 ב 1
ההנהלה. של נציגים שני רואיינו

חוסר הביעה הכריכייה, נמצאת שבו באשקלון, מוגן לדיור המרכז מנהלת 2
העובדת המתנדבים. מעבודת לא אך הכריכייה, ניהול מאופן שביעותרצון

יש שבפרויקט טענה קשישים, מאתרי לדוודים קשר כאשת הפועלת הסוציאלית,
מה במידת הסתייג היילפרן אבות בבית המתנדבים רכז ממעש". רעש "יותר
העובדת זאת, לעומת שם. העובדים המתנדבים של בתפקיד ההתמדה מכושר

המתנדבים, של והבנה גמישות חוסר ציינה הזה האבות בית של הסוציאלית
המתנדבים. את ולא הבית הנהלת את בכר האשימה אך
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בחודש שעות 20 כ המתוקן, הנתון לפי מקדישים, הם בלבד פתג"ם במסגרת
במספר לעלייה נטייה גם מסתמנת 4.6 לוח של ב' בחלק שעות). 27 (ולא בממוצע

בהתנדבות. בוותק העלייה עם בבד בד להתנדבות, המוקדשות השעות

טענו, המעסיקים שונים. שירותים 22 במתן מעורבים היו פתג"ם מתנדבי

היו 4 עוד מוחלט, באורח מקוצצים אלה משירותים 4 היו פתג"ם מתנדבי שללא

מעסיקים 4 ל איפשרו המתנדבים ניכר. מקיצוץ אחרים 9 ו רב, מקיצוץ סובלים
להרחיב או לשפר מעסיקים 7 ל הנוכחית, ברמתו השירות את להחזיק להמשיך

גם נשאלו המעסיקים חדש. שירות להנהיג נוספים מעסיקים 3 ול קיים, שירות
זו מבחינה גם כי עולה 4.8 מלוח המקצועי. הסגל לתועלת המתנדבים תרומת על

מסכמת תגובה הביעו מרואיינים ששני לציין יש ניכרת. היתה המתנדבים תרומת
הדוורים פרויקט עם העובדת סוציאלית עובדת לסגל. המתנדבים תרומת על שלילית
אבות בית של הסוציאלית והעובדת הדוורים, בעבודת לסגל תועלת שום מצאה לא

במידה וטרדה תועלת המקצועי לסגל הביאו שהמתנדבים2 טענה באשקלון היילפרן
שווה.

המעסיקים הערכת לפי המקצועי לסגל פתג"ם מתנדבי תרומת :4.8 לוח
את שהעריכו המעסיקים מספר "

כ התרומה
לא בכלל ימת| מסו ניכרת| | רבה

5 3 2 3 עומס הורדת
9 1 1 2 שיפוראווירה
8 1 2 2 הלקוחות מצב שיפור
12 1 0 0 תקציב פינוי
12 0 1 0 המוסר תדמית שיפור

המתנדבים. מעבודת שלהם הכללית שביעותהרצון על המעסיקים נשאלו בנוסף
פתג"ם מתנדבי מעבודת שביעותרצונם רמת את שציינו המעסיקים 14 מתוך 10

באשקלון, הדוורים לפרויקט קשר כאשת הפועלת עו"ס בלבד, אחד מעסיק 1
מקום של תפקודו ברמת כלל פוגעת היתה לא המתנדבים שעזיבת טענה,

העבודה.

פתג"ם. למתנדבי רק ולא המתנדבים צוות לכלל בכך התייחסה היא 2
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אולי ביותר המעשי המדד ניכרת, שביעותרצון  ואחד רבה, שביעותרצון הביעו
60+ בני מתנדבים לקבל רצון הביעו מהמעסיקים 11 ש בכך הוא לשביעותרצונם
קיימים, שירותים בחיזוק 10  ספציפיים תפקידים 34 להם הציעו ואף נוספים,

חדשים. שירותים בהנהגת 24 ו

סךכל את לספור היא למעסיקים פתג"ם שהביאה התועלת לחישוב נוספת דרך
כלהלן: זה תחשיב לערוך ניתן עבודתם. במקומות המתנדבים שעבדו העבודה שעות

נשרו) שכבר אלה (כולל ובחדרה באשקלון פתג"ם מתנדבי כל עבדו 1986 מאי עד
ו בחודש עבודה שעות 15 של ממוצע מתנדב לכל (כשזוקפים שעות 23,900 בסה"כ
והמתנדבים). המעסיקים של הדיווח על מבוסס זה חישוב בשנה; עבודה חודשי 10

מיוני פתג"ם מתנדבי של העבודה שעות את לאמוד ניתן אלה נתונים בסיס על

.(1986 באפריל לפתג"ם שהצטרפה ורעננה אשקלון (בחדרה, 1987 ינואר עד 1986

בהתנדבות העבודה שעות סה"כ כלומר, התנדבות. שעות 13,500 נוספו זו בתקופה
.37,000 כ הוא 1987 ינואר ועד פתג"ם של מראשיתה

למתנדבים פתג"ם תכנית תרומת 4.3.2

שהשתתפו 60+ לבני ההתנדבות של התועלת את לאמוד מנסר. זר. תתפרק
לתת יוכלו אשר תפקידים ליצור כוונה היתה התכנית במסגרת פתג"ם.1 בתכנית
ניסיון נעשה כך לשם האישיים. צורכיהם את ולספק גימלאים למתנדבים סיפוק
את ולהרחיב 60+ בני למתנדבים המוצעים התפקידים תוכן את ולהעשיר להרחיב
ההתנדבות בחשיבות מתמקד הפרק אלה. תפקידים מוצעים בהם המגזרים מיגוון

מהיבטים המתנדבים של בשביעותהרצון חייו, תוכן על והשפעתה למתנדב
היו המחקר עיצוב בשלב מהתכנית. ובנשירה בהתמדתם פתג"ם, תכנית של ספציפיים
זה בתחום לתרומה ביותר המסכם המדד למתנדב. אלה תרומות על לעמוד איך לבטים
לוותר הוחלט דבר של בסופו אך מחייו. ו ושביעותרצונ המתנדב של המוראל היה

את מנע הניסוי קבוצת ליד ביקורת קבוצת העדר סיבות: משתי זה, מדד על

המספר ובחדרה. באשקלון נערכה למתנדבים פתג"ם תכנית תרומת בדיקת 1
כל שלא מהעובדה נובע זה בנושא מסוימות לשאלות המשיבים של הנמוך

תקלה שבשל העובדה ומן המתנדבים אוכלוסיית לכל רלוונטיות היו השאלות
המתנדבים. לכל שאלות של קטנה קבוצה הוגשה לא
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הטכניקות שנית, בתכנית. מהשתתפות נובעים שאינם במוראל השינויים ניטרול

מהחיים, וסיפוק מוראל כמו מופשטים במושגים זמן לאורך שינויים למדידת
דיין. מדויקות אינן מאוד, גדולים אינם כשהשינויים במיוחד

יותר פשוטה שמדידתן המתנדבים תגובות את רק למדוד איפוא, הוחלט,
מהיבטים המתנדב של המוצהרת שביעותהרצון למדי. ומהימן ישיר ופירושן

אישי. באופן למתנדב התכנית לתרומת עיקרי מדד שימשה התכנית של ספציפיים

משרתת התכנית של ספציפיים מהיבטים המתנדבים של שביעותהרצון מדידת
ולעידוד התכנית לשיפור לתרום שיוכל משוב, מספקת היא נוספות. מטרות גם

פתג"ם, ממטרות אחת מהווה כשלעצמה ההתמדה העבודה. במקום המתנדב של ההתמדה
מלבד ההתמדה, למעסיק. עבודתו תרומת גם תגדל כך יותר יתמיד שהמתנדב וככל

מוצא שהמתנדב לתועלת מדד היא אף משמשת שביעותרצון, של תוצאה היותה
לצרכים בעבודתו סיפוק מצא לולא לעבוד ממשיך היה לא שהוא בהנחה בעבודתו,

שלו. ים אישי

בתכנית ההשתתפות השפעת את לבדוק יש למתנדב התכנית תרומת להערכת

התפקיד הפרישה. מתהליך כתוצאה נפגמו שאולי חברתיים תפקידים שני על פתג"ם

חברתית תרומה משמעותי, עיסוק של יסוד בו שיש "העובד", תפקיד הוא הראשון

בכוחה יש התנדבותית בתכנית שההשתתפות ברור, זה תפקיד לגבי חברתי. ומעמד
רציני, כעניין אצלו נתפסת בהתנדבות שהעבודה ככל בשכר העבודה את להחליף
יש שעליו השני התפקיד היומיומית. בפעילותו מכובד מקום ממלאת שהיא וככל

העבודה. למסגרת מחוץ חברתית לרשת ההשתייכות הוא השפעה פתג"ם לתכנית

חייו תוכן על והשפעתה למתנדב ההתנדבות חשיבות א.
אם אלא המתנדב של חייו תוכן על להשפיע יכולה אינה ההתנדבות כאמור,
המשתנים בחיים. סיפוק אחר ובחיפושיו היומיומית בפעילותו נכבד מקום לה יש

המתנדב: בחיי ההתנדבות לחשיבות במדדים נבחרו הבאים

להתנדבות. חודש כל מקדיש שהוא השעות מספר .1

להתנדבות. חלופות של וקיומן ההתנדבות את לעזוב נכונותו .2
בשכר. העבודה לעומת המתנדב אצל ההתנדבות נתפסת איך .3
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בפתג"ם. מפעילותו כתוצאה חייו באורח שחלו השינויים .4
בצוות חבר להרגיש לו שיאפשרו התנאים בפתג"ם בעבודתו קיימים מידה באיזו .5

העבודה.

פורמלית להתנדבות המוקדשות השעות מספר
פתג"ם מתנדבי כי מראה, לו הצמוד ובטקסט בי) (חלק 4.6 בלוח עיון

2015 ו עבודתם מקומות בכל להתנדבות בממוצע בחודש שעות 30 כ מקדישים
של הדיווח ממוצע (לפי מבוטל לא התנדבות היקף  בלבד פתג"ם במסגרת שעות

והמתנדבים). המעסיקים

להתנדבות חלופות וקיום ההתנדבות את לעזוב נכונות
כל היתה לא בהתנדבות?" לעבוד להמשיך חושב אתה מתי "עד לשאלה בתשובות
עמהם. כוחם עוד כל שימשיכו המרואיינים, כל השיבו הכלל מן יוצא ללא שונות.
רבע רק מתאימה. תהיה היא אם בשכר עבודה להצעת שייענו ,35!* כ רק אמרו כן

$65; בהתנדבות. העבודה את ינטשו בשכר העבודה קבלת שעם אמרו, זו מקבוצה
לחזור רצון חוסר בשל בעיקר בשכר, בעבודה עוד מעוניינים שאינם טענו,

לעשות כלכלי הכרח העדר ובשל בשכר עבודה של הקשוחה ולשיגרה הכבדה למשמעת

העבודה. בתחום צרכיה כל את זאת לקבוצה סיפקה בהתנדבות העבודה זאת.
תפקיד אם עושה היית "מה השאלה על מהתשובה חיזוק מקבלת זו מסקנה

התנדבותי תפקיד מחפשים שהיו ענו, (n=34) %88 מסתיים?" היה זר. התנדבותי
עבודה היתה ולא נפסקת היתה בהתנדבות העבודה אם עושה, היית "מה לשאלה אחר.
ראו לא מהמרואיינים כשליש תגובה: של סוגים שלושה היו חלופית?" התנדבותית
מהמשיבים 30* זאת, לעומת קשה. מצב בהתנדבות לעבוד האפשרות של כולל באובדן
מצילה ההתנדבות שרק כיוון עבורם, קשות השלכות יהיו זה שלמצב , 7jyu (N=37)

אמרו, נוספים #38 אחר. עגום אישי ממצב או משעמום מבדידות, מדיכאון, אותם

אחרת. מחליפה פעילות מחפשים היו שהם

מהמתנדבים שאיש בעובדה לראות יש ההתנדבות לחשיבות נוסף ביטוי
לתפקיד לעבור רצה לא מהמשיבים) 36^ כ"קשה" בהתנדבות עבודתם את שהגדירו

עבודה של יותר הגבוהה היוקרה ובשל נוספת בהכנסה הצורך בשל לרוב, 1
בשכר.
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לעבור ביקשו כ"קל" תפקידם את שהגדירו מהמתנדבים $40 זאת, לעומת יותר. קל

עבודה. שעות להוסיף ביקעיו מהמרואיינים $26^ ו יותר, קשה לתפקיד
בהתנדבות ועבודה בשכר עבודה בין המתנדבים השוואת

או כתחביב כבילוי, ההתנדבותי עיסוקם את להגדיר נתבקשו פתג"ם מתנדבי
עיסוקם את ראו $40 ואילו "בילוי", או "תחביב" ענו $55; ממש. של כעבודה

התייחסו לא המתנדבים שרוב הדבר פירוש האם ממש. של כעבודה בהתנדבות

שיובאו הנתונים פתג"ם? של מסוים כישלון מתבטא ובכך להתנדבותם, ברצינות

של העיקרית שהתועלת לזכור יש ראשית, כזה. פירוש מאפשרים אינם להלן
תמורת לעבודה תחליף מהווה שההתנדבות בכר אינה רבים מתנדבים לגבי ההתנדבות

התשובה היתה זו וענפים. חדשים חברתיים מגעים מאפשרת שהיא בכך אלא שכר,

להתנדבות. האפשריים התגמולים בנושא שאלות של לסידרה ($42;) ביותר השכיחה
ב צוין לתרום") מה עוד בי "שיש לחברה", נחוץ מרגיש ("אני התפוקתי ההיבט

מהתשובות. בלבד 24*

כ"עבודה" מגדירים היו לא רבים ל"עבודה". משלו הגדרה אחד לכל שנית,
דורש ואשר וסיפוק, הנאה הרבה כה מעניק אשר בחירה, לפי רק נעשה אשר עיסוק
שני שכר. תמורת הקודמת ב"עבודה" מהנדרש בהרבה קטנה ומרץ משמעת זמן, השקעת

המושג בהגדרת שכזו הבחנה הבחינו אכן שהמתנדבים כך על מצביעים נתונים
מהמתנדבים בלבד $13 נמנו מהפרישה סיפוק בנושא שאלות סידרת לפי "עבודה".

זאת, לעומת הקודמים. העבודה לחיי המתגעגעים מהפרישה" "המתוסכלים עם

אין שפרישה הדעה את הביעו $69 מ פחות לא שאלות, של אחרת לסידרה בתשובה
בהתנדבות העבודה בין הבחינו פתג"ם מתנדבי כלומר, העבודה. קץ הדבר פירוש

לשם יומיומי כמשטר עלפירוב) רצויה (הבלתי העבודה לבין לעשות, רצו שהם

"עבודה". השם את לראשונה להעניק תמיד נטו ולא פרנסה,
.4.9 בלוח נמצא לעבודתם המתנדבים התייחסו בה לרצינות נוספת עדות

יותר רבה חשיבות יש בהתנדבות שלעבודתם טענו (n=34) $62 ש עולה, זה מלוח
שרוב אףעלפי שווה. שחשיבותן או שכר, תמורת לעבודה מאשר לחברה

טובה" אזרחות של לזולת דוגמה "מתן היתה {$21) השלישית השכיחה התשובה 1
צפויה). בלתי (בחירה
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ובהתנדבות בשכר עבודתם בין המתנדבים השוואת :4.9 לוח
עבודה יהם שנ
בשכר שווים התנדבות N

38 24 38 34  לחברה" חשוב "יותר .1

60 24 16 38 ב" ומחשבה מרץ יותר "השקעתי .2

65 35 0 37 ב" יותר חזקה "המשמעת .3

17 24 59 37 מ" יותר גדולה הנאה "הפקתי .4

יותר כבדה תה הי ושהמשמעת יותר רבה ומחשבה מרץ השקיעו שהם ענו המרואיינים

ועוד בהתנדבות, בעבודה יותר גדולה שההנאה ,$60; טענו בשכר, עבודתם במסגרת
בשתיהן. שווה שההנאה אמרו 2531

בפתג"ם מהשתתפות כתוצאה חיים באורח שינויים

בפתג"ם שההשתתפות העובדה את לראות יש ההתנדבות לחשיבות נוסף כביטוי
רק נעשתה זה בתחום ההשפעה בדיקת המתנדבים. של החיים באורח לשינויים הביאה

יושפע ותיק מתנדב של חייו שאורח צפוי היה שלא מאחר חדשים, מתנדבים לגבי
ההשתתפות של ההשפעה את לסכם נתבקשו החדשים המתנדבים אחד. תפקיד של מתוספת

ספציפיות: השפעות 4 לגבי ואחרכך פתוחה בשאלה תחילה חייהם, על בפתג"ם
אליהם המשפחה ביחס שינוי חברתיים, לארגונים הצטרפות חדשים, ידידים קניית
בלוח מפורטות התשובות העצמית. הרגשתם על ההתנדבות והשפעת ההתנדבות בעקבות

.4.10

המתנדבים של החיים אורח על פתג"ם של ההשפעה :4.10 לוח

N לא כן הבאים בתחומים שינויים חלו האם

122 17 5 חדשים וחוגים לארגונים הצטרפות א.
122 2 20 העצמית ההרגשה שיפור ב.
20 13 7 השתפרו?) היחסים מחייבת? (המשפחה המשפחתיים היחסים ג.

גם עובד אתה איתם פתג"ם מתנדבי עם מתראה שאתה אמרת ד.
41 26 15 פתג"ם? במסגרת נוצר זה קשר האם העבודה. לשעות מחוץ

צריכים שהיו המרואיינים לכמחצית רק אלה שאלות הוגשו בראיון תקלה בשל 1

אלה. לשאלות להשיב
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השאלון של ב' בחלק שרואיינו פתג"ם מתנדבי מתוך החדשים, המתנדבים 41

לשעות מחוץ גם איתם העובדים פתג"ם מתנדבי עם מתראים שהם דיווחו למתנדבים,
עם קשר היה 22 לעוד פתג"ם. במסגרת אלה קשרים יצרו זו מקבוצה 15 העבודה.

קבוצתי לגיוס באשקלון מהנטייה כתוצאה לכן, קודם גם להתנדבות עמיתיהם
עם חברתי מגע חסר היה מהמתנדבים $38; של לציין, יש זאת, לעומת לפתג"ם.

בלבד מעטים מעטים. היו החיים באורח אחרים שינויים אחרים. מתנדבים
חברתי לארגון הצטרפות כמו בחייהם, מעשי שינוי שחל ציינו החדשים מהמתנדבים

רק ציינו המתנדבים רוב כלפיהם. המשפחה בני של ביחסם שינוי או לחוג או
העצמית. בהרגשתם שיפור

וכן המתנדב מעמד ושל העבודה של החשיבות תחושת על המשפיעים העבודה מרכיבי
העבודה מקום לסגל שייכותו תחושת על

,brown ;1981 ,rakocy ;1985 ,sainer (למשל ההתנדבות בתחום חוקרים
בסגל דבר לכל כחבר להרגיש המתנדב ליכולת רבה חשיבות מייחסים (1984

אלא כזו, תחושה לו יעניקו לא המתנדב את הסובבים אם עבודתו. במקום העובדים
עלולה חזק, פנימי דחף ובהעדר ונחות, מופרד ומעמד שוליות של תחושה

הכרת נותרת משכורת על בוותרו שכן ולהיעלם, להיחלש לעבוד המתנדב מוטיבציית
למאמציו. חשוב גמול לעבודה חבריו

השתלבות של שונים מרכיבים שמתארות שאלות, של סידרה נשאלו המתנדבים
השאלות בין התפקיד. של שונים להיבטים יחסו ואת העבודה מקום במסגרת המתנדב
של ההתייחסות אופן את התפקיד, למשמעות המתנדב של המודעות את הבוחנות יש

הדרכה לו ניתנים שבה במידה השאר, בין המתבטאים, הסגל, וחברי עליו הממונים
לו. הניתן במשוב וכן התפקיד, למילוי הדרושים אחרים ומשאבים

עוביעות על להצביע  ובחלקם המצב את לתאר התבקש המתנדב מהשאלות בחלק
ביטויים יש שעלפירוב התברר, .4.11 בלוח מוצגים אלה מרכיבים מהם. רצונו

את גם לראות חשוב זאת, עם העבודה. במסגרת המוצלחת להשתלבותו רבים
ייעוד את להם הסביר לא שאיש טענו, מהמתנדבים %28 השליליות. ההתייחסויות

את שיבצע מתנדב יהיה לא אם למטופליהם יקרה מה ידעו שלא אמרו, $34; עבודתם.
לא שהמתנדבים מעידות אלה תשובות כלום. יקרה שלא שסברו או עבורם, השירות
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שביעותהרצון ומידת העבודה במסגרת המתנדב השתלבות של איפיונים :4.11 לוח
וחדרה) (אשקלון התפקיד של שונים ממרכיבים שלו

(2) 5ח
המשיבים מספר

אחוז סה"כ בשלילה המשיבים מספר לשאלה

העבודה תנאי תיאור אי: חלק

לא שעליך/ היעדים מהם לך נאמר האם .1
28 18 18 64 להשיג? שעליכם

שום לא למטופלים/לעבודה קורה היה מה .2
דבר ודע י מתנדב היה אלמלא עושה שאתה

34 24 11 13 71 תפקידך? שימלא
יודע לא בתפקידך מתנדב מעסיקים למה .3

11 8 8 71 שכיר? ולא
לא על שוטפת הדרכה מקבל אתה האם .4

69 42 42 61 תפקידך? מילוי
כן, ו/או הכנה של זו מידה האם .5

לא חלקית שתרגיש כדי מספיקה הכשרה
14 10 4 6 72 לתפקיד? מוכשר

יודע לא אפסית קלושה הממונה של התעניינותו מידת מה .6
13 6 1  5 47 שלך? בעבודה

יודע לא לא להצעות/דעות/ שיקשיב מי יש האם .7
23 14 6 8 62 העבודה? בענייו שלך בעיות

יודע לא לא בכלל מעטה עליך הממונים מידה באיזו .8
11 7 3 2 2 61 עבודתך? את מעריכים

יודע לא לא בכלל מעטה עבודתך במקום הסגל מידה באיזו .9
37 7 6 1  19 העבודה? למקום תרומתך את מעריך

 כלשהי הערכה לך נמסרה האם .10
לא לגבי  שלילית או חיובית

18 11 11 61 עבודתך? למקום תרומתך
הסגל עובדי עם נפגש אתה האם .11

לא עבודתך/ במקום המקצועי
20 9 9 46 לדיון? בהפסקות,

התכנית של ספציפיים מהיבטים המתנדבים של שביעותהרצון בי: חלק
לא בכלל קצת ככה ככה

23 16 3 1 12 68 מעניינת? עבודה זו האם .12

הניתנים ולמשאבים לתנאים באשר .13
לא מאוד שבע לא ככה המקום  תפקידך את למלא כדי לך
שבערצון ן רצו ככה  וכוי זמן הסביבה, הציוד

30 21 = 7 14 70 רצונך? שביעות מידת מה
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(המשך) :4.11 לוח
(2) הי) 

המשיבים מספר
אחוז סה"כ בשלילה המשיבים מספר לשאלה ___

(המשך) ב': חלק
בכלל מהטיפול מרוצה אתה מידה באיזו .14

לא מעטה מסוימת (שהבאת בבעיה פתג"ם רכז של
32 8 1 4 3 25 לפניו)?

במידה במידה מתנדבים עם מגע לך חסר האם .15
ימת מסו ניכרת מאוד  העבודה לשעות מחוץ אחרים

25 17 7 4 6 65 דעות? והחלפת הדרכה קבלת לשם

במידה במידה מתנדבים עם מגע לך חסר האם .16
ימת מסו ניכרת מאוד העבודה לשעות מחוץ אחרים

38 26 11 6 9 68 חברתית? פעילות לשם

לא בכלל מעטה מסוימת מרמת שביעותרצונך מידת מה .17
12 6 2 31 49 עליך? הממונה של התעניינותו

לא בכלל מעטה מסוימת שבערצון אתה מידה באיזו .18
9 4 11 2 44 כלפיד? המקצועי הסגל של מיחסו

לא בכלל מעטה ימת מסו מהקשר שביעותרצונך מידת מהי .19
13 6 11 4 47 הלקוחות? עם שלך

בכלל שבערצון אתה מידה באיזו .20
לא מעטה ימת מסו בשירותים מעובדים של מיחסם

50 8  2 6 16 כלפיך? הפורמליים
תכנית של היבט ישנו האם .21

כ_נ ואשר כה עד הוזכר שלא פתג"ם
22 14 14 64 תשומתלב? טעון לדעתך

של העבודה לתנאי שאלה כל של הרלוונטיות לפי משתנה לשאלות המשיבים מספר 1
ממונה. יש למתנדב כאשר רק 6 מספר שאלה על לענות ניתן לדוגמה: המרואיין.

הגורמים צוינו בפתג"ם העבודה של הפיזיים התנאים על המתנדבים בתלונות 2
סביבת ,(8) העבודה לביצוע הציוד מתלוננים), 6) העבודה ביצוע מקום הבאים:

,(1) ההוצאות החזר ,(1) העבודה ביצוע של הזמן משך ,(1) העבודה ביצוע
.(6) ארור תנאי ,(1) במתנדב התומכת המערכת

למתנדבים רק יועדה זו שאלה קופתחולים. עובדי אחיות, עו''סיס, היינו, 3
ביניהם. המקשרים או הפורמליים לשירותים מטופלים המפנים

את כללו שיפור טעונים המתנדבים שלדעת הפתג"ם תכנית של אחרים היבטים .4
נושא חשיבות בשיפור), תומכים 3) למתנדב בעין התמורה סוג הבאים: הגורמים
של בזבוז ,(2) בציוד מחסור בעבודה, מחסור ,(1) תקציבי חסר ,(1) העבודה

.(2) המתנדבים בין מספקת הפגשת אי ,(1) המתנדב עבודת
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העבודה. במערכת מקומם את הכירו

קיבלו לא כי השיבו *י14 שוטפת. הדרכה קיבלו לא מהמתנדבים שנישלישים
כתובת להם שאין קבעו, %23 לתפקיד. מוכשרים שירגישו כדי מספיקה הכשרה

אבל עבודתם, את העריך שהמעסיק סברו, 90* כ ובעיות. הצעות אליה להפנות
לכך. מוחשי אות כל קיבלו לא $18

של ההתעניינות מידת כי אמרו, 133; לממונה: המתנדבים בין ליחסים באשר

של ההתעניינות מרמת מרוצים היו לא $12! ו קלושה, היתר, בעבודתם הממונה
עליהם. הממונה

$90 כ אומנם המקצועי:1 הסגל לבין המתנדבים בין ליחסים באשר

לדיון הסגל אנשי עם נפגשו לא $22 אבל מהיחסים, מרוצים היו מהמתנדבים
מעריך הסגל אם ידעו לא %37 עבודה. בהפסקות לא אף פורמלי, בלתי או פורמלי
אותם מבין sc^ כ בקרב עבודתם. את מעריך אינו שהסגל שחשבו או עבודתם, את

מטופליהם לבין הפורמליים הרווחה שירותי בין לגשר היה שתפקידם מתנדבים
המקצועיים העובדים של מיחסם קלושה שביעותרצון היתה הדוורים) (בעיקר

מעניינת. אינה שעבודתם טענו, המתנדבים מכלל $23 כ כלפיהם.

שינויים לערוך והרצון התכנית של נוספים מהיבטים שביעותהרצון ב.

נשאלו סגל, כחברי השתייכותם ולמידת בעבודה התנאים לתיאור מעבר
למסגרת מחוץ המתנדבים עם ממגעים שביעותרצונם לגבי ישירות המתנדבים

תלונות להם יש והאם לפניו שהובאו בבעיות פתג"ם רכז של מהטיפול העבודה,
.(4.11 לוח של גי חלק (ראה התכנית על כלשהן

אחת תלונה היו $44 ל שהיא. תלונה כל הביעו לא המרואיינים 73 מ $29

ואף תלונות חמש היו %6 ול תלונות, ארבע או שלוש היו .n%7 ל שתיים, או
כדלהלן: היו ביותר הרבה בתכיפות שהועלו התלונות כי עולה, 4.11 מלוח יותר.
לתפקיד לעבור ביקשו מהם 8C^ ו ,(12 (שאלה מעניין אינו שתפקידם טענו $23

עבודתם של ובמשאבים בתנאים כלשהו מפרט מרוצים היו לא $30 יותר. מעניין

שכירים. ליד עבדו המתנדבים כל שלא משום יחסית, נמוך המשיבים מספר 1
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שוטפת הדרכה קבלת לשם אחרים מתנדבים עם מגע חסר היה $26; ל .(13 (שאלה

%22 .(16 (שאלה החברתי המגע לשם  %38 ול ,(15 (שאלה דעות החלפת לשם או

תשומת טעון לדעתם ואשר בשאלון הוזכר שלא פתג"ם בתכנית מסוים היבט ציינו
.4.11 ללוח 4 מס' בהערה שציינו כמו (21 (שאלה לב

השתתפותם בצורת שינויים לערור רצונם על פתג"ם מתנדבי נשאלו כמוכן
שלא 523; לעומת כלשהו, שינוי לערור ביקשו אכן פתג"ם ממתנדבי AQ\ בפתג"ם.

שהתלוננו מהקבוצה 81^1 ש מראה 4.12 לוח לעיל, כאמור שינויים. הכנסת ביקשו
אותם מתוך כמוכן, יותר. מעניין לתפקיד לעבור ביקשו מעניין, לא תפקיד על

קל תפקיד לקבל אחד אף ביקש לא ,(40^ קשה תפקיד להם שיש שאמרו המתנדבים
קל תפקיד להם שיש המראיין לשאלת בתשובה שאמרו מהמרואיינים, 40* יותר.

את לשנות רצו 29* יותר. מחייב לתפקיד לעבור ביקשו מאמץ, מהם דורש שאינו
שעות. להפחית 1C^ ו שעות להוסיף ביקשו 903;  עבודתם שעות

בפתג"ם השתתפותם בצורת שינויים לערוך המבקשים המתנדבים מספר :4.12 לוח

אחוז מספר
המבקשים המבקשים מספר
לערוך לערוך שינויהמשיבים שינוי לשאלה השאלה

התפקיד הוא ממלא שאתה התפקיד לדעתך האם .1
18 11 62 הלקוחות? עבור ביותר המועיל

מעניינת] אינה שעבודתם שאמרו [למתנדבים .2
81 13 16 יותר? מעניין תפקיד מעדיף היית האם

או עבודה, שעות להוסיף רוצה אתה האם .3
28 18 63 שעות? להוריד מעדיף אתה או לך, שמספיק
25 16 להוסיף
3 2 להוריד

כקשה] עבודתם את שהגדירו [למתנדבים .4
0 0 25 יותר? קל תפקיד מעדיף היית האם

בקלה] עבודתם את שהגדירו [למתנדבים .5
40 14 35 יותר? שדורש תפקיד מעדיף היית האם

התפקיד". לשפר/להחליף יש "לא, שינוי: מבקשת התשובה 1

.4.11 בלוח 2 הערה ראה 1
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ונשירה התמדה שיעורי ג.

בקרב הנשירה ששיעור מדווחת 60+ בני התנדבות בנושא המקצועית הספרות

יחסי באופן וגם מוחלט באופן נמוך כלל בדרך הינו זו גיל בקבוצת מתנדבים
של בריאותי משבר או מוות עלידי המקרים ברוב ונגרם אחרות, גיל לקבוצות

על מדווחת למשל, בארה"ב, r.s.v.p. תכנית על ההערכה הזוג. בן/בת או המתנדב
יחידות רכזי גם .6* של מרצון) ושלא (מרצון כולל שנתי נשירה שיעור

לפני גייסו שהם 60+ בני שהמתנדבים מדווחים, בישראל המקומיות ההתנדבות
בהם. תלויות היו שלא בנסיבות אלא תפקידם את כלל בדרך נטשו לא פתג"ם הקמת

תקופת את מהחשבון נוציא אם זה. מכלל יוצאים אינם פתג"ם תכנית מתנדבי

יוני עד התכנית מראשית בסה"כ גויסו בחדרה, הראשון פתג"ם רכז של כהונתו
לחוקרים ידוע מהם ורעננה. חדרה אשקלון,  הערים בשלוש מתנדבים 271 1987

.10.73; של שיעור  מרצון נשירה של מקרים 29 על

שיבוץ ו/או מעקב חוסר בשל כולם מרצון, נשירה של "כיסים" ארבעה היו
הראשון פתג"ם רכז כהונת הוא הראשון ה"כיס" פתג"ם. רכז מצד מוצלח לא

לביתם מרותקים לקשישים ידידותיים ביקורים פרויקט סבל במיוחד בחדרה.
באופן מתנדבים. של קטנה קבוצה מתוך למבוקר מבקר להתאים הקושי בשל מנשירה,

המתנדבים אחר לעקוב תפקידו, מרכיבי שאר בין בחדרה, הרכז התפנה לא כללי
המשובצים.

של ההתנדבות רכז כאשר היילפרן, אבות בבית רבה נשירה חלה באשקלון
לא מתנדבים סדרנים עלידי להחליפו הניסיון מחליף. לו נמצא ולא עזב הבית
פעולות ועורכי עידוד נותני סמכות, בעלי להיות הצליחו לא והם יפה, עלה

חדש. מקצועי מתנדבים רכז שנתמנה ברגע פסקה הנשירה תמיכה.

האוכל חדר את שהפעילה הראשונה הקבוצה התפרקה זה, אחרון למקרה בדומה
רכזת כיום, האוכל חדר את המפעילה הקבוצה כמו שלא ברעננה. לוינשטיין בבית
העבודות את שירכז מישהו מינתה ולא איתם צמוד בקשר להיות יכלה לא פתג"ם

בקרב האבות. בבית אז שעבדו המתנדבים קבוצות כל את פקדה הנשירה 1
בקבוצות מאשר בהרבה נמוך היה הנשירה ששיעור לציין, יש פתג"ם מתנדבי

האחרות.
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מבין לקבוצה קשר איש להסדרת דאגה לא גם היא במקומה. הקבוצה של היומיומיות
ולא הקבוצה התפזרה הקיץ פגרת בבוא מכך, כתוצאה שוטפת. ולהדרכה המוסד סגל

שוב. חודשה

באשקלון לעבוד שהחלו סביגן תשעה מבין שישה חדש. הינו הרביעי ה"כיס"
התאמה חוסר כנראה, היא, מהמקרים, בחלק לפחות הסיבה, כעת. נשרו 1986 בסוף
הדרכה נערכה לא התפקיד. לגבולות ביחס הגננת וציפיות המתנדב ציפיות בין

סביגן. לקבוצת שוטפת

בשל תפקידו את עוזב המתנדב כלומר, מרצון, נשירה על דיברנו כה עד
מקרי כמובן, ישנם, אבל מושכת. יותר תעסוקה למען או שביעותרצון חוסר

בבריאות הידרדרות מוות, כמו: המתנדב, של בשליטתו שאינן נסיבות בשל נשירה
שתואר כמו באשקלון. ניכרים לממדים הגיעה זו שלישית תופעה התפקיד. וביטול
בראשיתם הופסקו השן) בריאות ומסבירי תנועה (מסגירי פרויקטים שני ,3 בפרק

האלה. בפרויקטים שהועסקו מהמתנדבים לאחדים רק חילופית תעסוקה ונמצאה
הנשירה מקרי לכל החוקרים שמצאו הסיבות את מציגים אנו להלן 4.13 בלוח
והנתונים ביותר הארוך הוא באשקלון פתג"ם תכנית הפעלת (משך אשקלון מפתג"ם

ביותר). המלאים הם באשקלון נשירה על

שלא הנשירה ידועה, להם שהסיבה הנשירה מקרי שמתוך עולה, 4.13 מלוח
לפתג"ם הגיוס תחילת מאז מרצון. מהנשירה בגודלה שלושה פי כמעט היא מרצון
שיעור לפיכך, מתנדבים. 146 לפחות בתכנית ועובדים עבדו ,1984 בקיץ אשקלון

אשקלון מפתג"ם מתנדבים לנשירת הסיבות :4.13 לוח
לנשירה ידועההסיבה לא ן מרצו שלא נשירה מרצון נשירה

נפטרו 4 לחו"ל חזר 1
בריאותית מבחינה הידרדרו 4 אישי משבר 1

העיר את עזב 1 בשכר לעבודה עבר 1 1
כדוור מעבודתו סולק 1 עבודה תנאי מצאו לא 10

הופסק ההתנדבותי הפרויקט 27 משביעיםרצון
5 37 13 סה"כ

אי בשל פרשו כולם אם לבטח ידוע שלא סביגן, מפרויקט מתנדבים 6 כולל 1
שביעותרצון.
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כשלושה מזה ,25*  מרצון שלא הנשירה ושיעור ,9* הוא באשקלון מרצון הנשירה
המעסיק. הפרויקט הפסקת בגין רבעים

שרוב ,4.14 מלוח לראות ניתן מרצון הנשירה של הנמוך השיעור ליד
מתחילת חודשים 26 כלומר ,1986 ביוני ממושכות. לתקופות מתמידים המתנדבים

29* עבדו כבר בחדרה, פתג"ם תכנית מתחילת חודשים 19 ו באשקלון פתג"ם תכנית
משנה. למעלה עבדו 55* ו בתכנית, חודשים 19 מ למעלה מהמתנדבים

(1986 (ביוני פתג"ם בתכנית נמצאים שהמתנדבים הזמן משך :4.14 לוח
המתנדבים מספר

1003; *111 סה"כ

12 13 חודשים 6 עד מחודש
22 24 חודשים 12 עד חודשים 7 מ
36 40 חודשים 18 עד חודשים 13 מ
29 32 חודשים 24 עד חודשים 19 מ
1 1 חודשים 30 עד חודשים 25 מ

.1986 יוני עד שנשרו המתנדבים כולל *
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המתנדבים מספר הגדלת 4.4

. ' מבוא 4,4.1

סוגיות: מספר התעוררו המתנדבים במספר הגידול במדידת
או פתג"ם, עלידי שובץ ו/או עיגויס מתנדב רק האם  פתג"ם מתנדב מיהו א.
בן מתנדב רק האם פתג"ם? מרכזי תגבור וקיבל אחר גורם עלידי ששובץ מי גם

פתג"ם? רכזי עלידי שגויס ארור גיל בן גם או ,60+
ומי פתג"ם רכז עלידי ושובץ שגויס מי פתג"ם למתנדב נחשב זה במחקר

כגון משמעותי, תגבור פתג"ם מרכז קיבל אך אחר, גורם עלידי ושובץ שגויס
הכוונה  המתנדבים לגיל באשר פעילותו. להמשך מקצועית ותמיכה הדרכה

מקבוצת הם פתג"ם מתנדבי רוב ואכן ,60+ בני לגייס היתה פתג"ם של המקורית
כל שכן באשקלון, הדוורים בפרויקט בעיקר התעוררה הגיל שאלת זו. גיל

,50 לגיל מעל היו מהדוורים 6C^ ש כיוון 60.י לגיל מתחת היו הדוורים
לכלול הוחלט מהעבודה, פרישתם עם להתנדבות עתודה בהם לראות שניתן ומשום

מתנדבי על הנתונים בנפרד מוצגים זאת, עם פתג"ם. מתנדבי של בקטיגוריה אותם
.59 ובני 60+ בני פתג"ם

אלה כל את לכלול האם  המתנדבים את למנות איך היא, נוספת שאלה ב.

מסוימת? זמן בנקודת המתנדבים מספר את או התכנית, במשך איפעם שהתנדבו

תכונות על לעמוד כדי שונים. לצרכים אך הגישות, שתי אומצו זר. במחקר

איסוף בעת פעילים שהיו אלה את גם המתנדבים באוכלוסיית כללנו המתנדבים,
לעמוד כדי .(1986 יוני (עד מהתכנית שנשרו אלה את וגם (1986 (יוני הנתונים

בתקופת הפעילים המתנדבים את רק הספירה כללה מתנדבים, של נטו התוספת על
.(1987 (ינואר מסוימת זמן

את רק למנות שיש ייתכן עצמו, למתנדב ההתנדבות של התרומה את לדעת כדי
תועלת יפיק שלא ייתכן קצרה תקופה לאחר שנושר מתנדב שכן שבהם, המתמידים
הגימלאים כל את בחשבון להביא יש השירותים למערכת התרומה להערכת כלל.

ולאו הנושרים, כולל התנדבותית בפעילות מהשנה חלק במשך לפחות המעורבים

נכים שלושתם .60 לגיל מתחת מתנדבים 3 היו באשקלון אחרים בפרויקטים 1
בשכר. עבודה עובדים שאינם
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עבודה. שעות תרמו הנושרים גם שכן אחת, זמן בנקודת דווקא

שעות משרות,  ההתנדבות נמדדת יחידות באילו היא, חשובה הבחנה עוד ג.
בהכרח אין ולכן אחת, ממשרה ביותר עובדים מהמתנדבים חלק מתנדבים. או עבודה
רבות שעות העובדים המתנדבים דומים אינם כמוכן השונים. המדדים בין זהות

שכן עצמו, פתג"ם לגבי התעוררה לא זו בעיר. יחסית. מעטות שעות שעובדים למי
אם (גם אחת במשרה רק התכנית במסגרת עובדים מהכלל, יוצא ללא המתנדבים, כל
ההתנדבות היקף לגבי אך לתכנית). מחוץ נוספות התנדבותיות משרות יש לחלקם

משרות על הם הזמינים הנתונים בעיר, המעסיקים בארגונים התנדבות סקר עלפי
.(5 פרק (ראה מתנדבים על ולא

שלא מגויסים גם לכלול האם  פתג"ם במסגרת הגיוס היקף את למדוד כיצד ד.

התנדבות? שעות והוסיפו בהתנדבות כבר שעבדו כאלה וגם לכן קודם מתנדבים היו
מהתכנית, כתוצאה ההתנדבות בהיקף הגזמה אמנם, תיתכן, מדידה של זו בצורה

פתג"ם. תכנית ללא אחרת, במסגרת אולי, מתנדבים, היו מהמגויסים שחלק כיוון
היקף על עקיפה השפעה גם יש פתג"ם רכז עלידי המתנדבים לגיוס
ההתנדבות יחידת רכז משחרור הנובעת בכלל, ההתנדבות ביחידת המתנדבים

לגיוס יותר להקדיש יכול הוא ובכך ,60+ בני במתנדבים לעסוק מהצורר המקומית
אחרות. גיל מקבוצות מתנדבים

במספר המוחלט הגידול בבדיקת די לא הגיוס בהיקף ההרחבה למדידת

קני מספר קיימים הזה. הגידול להערכת המידה קנה את לקבוע גם יש המתנדבים,
פתג"ם בתכנית 60+ בני המתנדבים בהשוואת הוא אחד קריטריון אפשריים. מידה

לשינוי יביא שפתג"ם ככל היחידה. רכז עלידי בעבר 60+ בני המגויסים למספר

שני קריטריון יותר. כמשמעותית התכנית תרומת את לראות יש יותר, גדול יחסי
בעיר. גיל מכל המתנדבים ומספר 60+ בני המתנדבים מספר השתנה בכמה הוא,

ביחס התכנית הפעלת עלות הינו בהתנדבות הגידול להערכת שלישי קריטריון
הגידול. להיקף 1

המשאבים עלות מה  מוחלטת שונות: מבט נקודות משתי לבחון יש העלות את

שהתווסף המתנדבים למספר ביחס משרות, או שעות מבחינת בתכנית, שהושקעו

לעומת פתג"ם בתכנית ההשקעה עלות מה  ויחסית פתג"ם. מתכנית כתוצאה ליישוב
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אחרות. תכניות

מסכמת, מדידה שאין מכך נובע לעלויות תפוקות בין בהשוואה הקושי
תרומת של שילוב לדוגמה, התכנית. תפוקת של השונים הממדים את בחשבון המביאה
מסוימת שתכנית ייתכן כמוכן למתנדב. ההתנדבות תרומת עם למעסיק המתנדבים

אחרות. משל יותר גדולה שלה הכוללת התרומה אר מתנדבים פחות מגייסת

בשעות שהושג החיסכון ועל התנדבותית משרה של העלות על נצביע זה בדו"ח

פתג"ם. מתנדבי של ההתנדבות שעות באמצעות בשכר עבודה

פתג"ם ערי בשלוש המתנדבים במספר לגידול מדדים 4.4.2

בכל הועסקו זאת לעומת מתנדבים. 214 פתג"ם במסגרת פעלו 1987 בינואר

למעסיקים פתג"ם שהביאה התועלת מתנדבים. 271 זה תאריר עד התכנית תקופת

היא (הכוונה הראשון למספר קשורה למתנדבים התועלת ואילו השני, למספר קשורה

סיבה מכל מהתכנית הנושר שמתנדב משום בתכנית, התמידו מתנדבים כמה לבדוק
ההתנדבות). על שלילית דעה לפתח עלול שהיא

בפתג"ם המתנדבים בהיקף לגידול התכנית הביאה מידה באיזו נבדוק, להלן

המתנדבים כלל על הנתונים מוצגים 4.15 לוח של א' בחלק ההתנדבות. וביחידת

מספר על נתונים מוצגים הלוח של ב' בחלק הערים. בשלוש ההתנדבותיות והמשרות

כלל על נתונים לנו אין הערים. בשלוש ובפתג"ם ההתנדבות ביחידת המתנדבים

.1986 ביוני שנאספו נתונים רק אלא התכנית,1 בראשית הערים בשלוש המתנדבים
ומרכזי היחידות מרכזי נתקבלו לפתג"ם ההתנדבות יחידות מתנדבי על הנתונים

המגייסים הארגונים סקר באמצעות נאספו המתנדבים שאר על הנתונים פתג"ם.

את להקיף בכוונה פתג"ם, על המחקר במסגרת נערך זה סקר מתנדבים. ומפעילים

כל את ומעסיקים מגייסים יחדיו אשר הערים, שלוש בכל והמוסדות הארגונים כל
מתוך המתנדבים סךכל את רק נציג כאן בערים. (20+ (בני המבוגרים המתנדבים

.5 בפרק יוצגו הארגונים מסקירת המלאים הממצאים הסקר.
הבדלים היו 1987 ינואר שב עולה, 4.15 לוח של בי בחלק הנתונים מתוך

מפקדי נערכו לא ובחדרה ברעננה כי בלבד אשקלון לגבי יש כאלה נתונים 1
.4.15 ללוח 3 הערה ראה המקומיות. הרשויות עלידי מתנדבים
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לראשונה פתג"ם הפעלת בעת ההתנדבות ביחידת בעיר, המתנדבים מספר :4.15 לוח
וגיל עיר לפי ,1987 בינואר ובפתג"ם

רעננה חדרה ן אשקלו סה"כ
אי חלק

6/86 6/83 6/86 6/83 6/86 6/83 6/86 6/83 בעיר
38,500 38,700 52,900 130,100 האוכלוסייה כלל
3,383 6,059 5,980 15,422 60+ בני כלל

של התנדבותיות משרות
1,828  1,891  1,403  5,122 20+ בני

של התנדבותיות משרות
645  612  652  1,909 60+ בני

בעת ב' חלק
הקמת

1/87 4/86 1/87 11/84 1/87 4/84 1/87 פתג"ם . ההתנדבות: ביחידת
471 420 432 304 265 110 1,168 834 הגילים מכל מתנדבים
420 420 340 250 80 10 840 680 59 בני מתנדבים
51 0 92 54 185 100 328 154 60+ בני מתנדבים
51 0 58 0 105 0 214 0 בפתג"ם: זה מתוך

י ג חלק
של ונשירה גיוס פירוט

ההתנדבות ביחידות 60+ בני
הקמת בעת ביחידות

0 54 100 1,541 פתג"ם
51 70 160 281 גייסה פתג"ם

1.87 עד נשרו
0 32 75 107 ומפתג"ם מהיחידות

בני מתנדבים סה"כ
51 92 185 328 1.87 ב 60+

במספר גידול סה"כ
51 38 85 174 המתנדבים

לשיבוץ. הממתינים מתנדבים כולל ואינו ושובצו, שגויסו מתנדבים מציג הלוח 1

.1983 אוכלוסין מפקד מקור: .2

לגבי .1986 במרסיוני פתג"ם מחקר במסגרת שהתבצע הארגונים סקר המקור: .3
של מתנדבים במפקדי שמקורם השוואה בני מקבילים נתונים לנו יש אשקלון

סוציאליים. לשירותים המועצה
1/87 4/84
1,327 874 גיל מכל

נתונים איו 450 60+ בני

במחויבות תלמידים כולל לא פתג"ם. ורכז המקומית היחידה רכז דיווח המקור: .4
אישית.

כך: מתחלקת הנשירה .5
רעננה חדרה אשקלון

0 20 20 פתג"ם הקמת טרם מהגיוס
0 12 55 פתג"ם של מהגיוס
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משרות 26  אשקלון לאוכלוסייה: ביחס ההתנדבות בהיקף האזורים בין ניכרים

כמוכן .47  רעננה ;49  חדרה תושבים; 1,000 לכל 20+ בני של התנדבותיות
1,000 (לכל 60+ ה בני שביצעו ההתנדבותיות המשרות בשיעור הבדלים נמצאו

משרות, 101 ו 109  דומה השיעור ובחדרה באשקלון עיר). בכל 60+ בני

ניתן אלה נתונים לאור משרות. 191 ל עולה השיעור ברעננה ואילו בהתאמה,
במידה גבוהה 60+ בני בקרב בהתנדבות הפעילות אינטנסיביות שברעננה לומר,

ובחדרה. שבאשקלון מזו ניכרת

 פתג"ם ומתנדבי היחידות מתנדבי על 4.15 לוח של בי בחלק הנתונים

את ולא המתנדבים, מספר את מציגים  בעיר המתנדבים כלל על מהנתונים להבדיל
אחת במשרה מתנדב כל מועסק פתג"ם במסגרת אולם ההתנדבותיות. המשרות מספר

ההתנדבותיות המשרות סךכל עלפי פתג"ם של חלקה את לחשב ניתן ולכן בלבד,
מתנדבי מהווים באשקלון זה לפי :60+ בני מתנדבים עלידי המתבצעות בעיר

.$8  וברעננה ;$9  בחדרה ;60+ בני המתנדבים מכלל 163; פתג"ם

כרבע במשר רק למעשה פעלו וברעננה בחדרה פתג"ם שתכניות לזכור, יש

באשקלון. פתג"ם של הפעילות מתקופת

משמעותית במידה עלה פתג"ם של הפעלתה בתקופת כי עולה, 4.15 מלוח
היו פתג"ם הקמת בעת ההתנדבות: יחידות שגייסו 60+ בני המתנדבים מספר

התכנית; הפעלת בתקופת 40 נשרו ומהם מתנדבים, 154 בסה"כ ההתנדבות ביחידות

 מתנדבים 328 1987 בינואר פעלו זה לפי .67 נשרו ומהם ,281 גייסה פתג"ם

זו תוספת .(28167) פתג"ם מתנדבי 214 ועוד (15440) היחידות מתנדבי 114

עד ומאפס בחדרה, 76\ באשקלון, $83;) $113; של גידול מהווה מתנדבים 174 של

ההתנדבות ביחידות 59 בני המתנדבים מספר כן, על יתר ברעננה). מתנדבים 51

קצת להבין כדי .$36; ב ובחדרה $700; ב באשקלון ערים: בשתי הוא אף עלה

פתג"ם של הזינוק שנקודת בחשבון, להביא יש אלה נתונים שמאחורי מהדינמיקה
עיר. בכל שונה היתה

מתנדבי מכל 90* כ 60+ בני המתנדבים היוו באשקלון פתג"ם הקמת בעת

 אשקלון השונות: בערים פתג"ם פעולת להתחלת אחד תאריר אין כאמור, 1
.1986 אפריל  ורעננה 1984 נובמבר  חדרה ,1984 אפריל
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לטיפול נוסף רכז של מינויו היחידה. רכזת של העיקרית הפעילות וזירת היחידה
אחרות. גיל קבוצות בקרב לפעולה היחידה רכזת את שיחרר 60+ ה בני במתנדבים

מתנדבים 105 גייס פתג"ם רכז  אלה מקבוצות בגיוס גדולה עלייה חלה ואמנם

בעת פעילים שהיו ,60+ בני היחידה מתנדבי 80 ל שהצטרפו ,60+ בני נוספים
185 בפעילות היו 1987 שבינואר כך פעילים, ונשארו 1984 באפריל פתג"ם הקמת

להתנדבות. ביחידה הרכזים שני עלידי שגויסו ,60+ בני מתנדבים
קטן מיעוט 60+ בני המתנדבים היוו בחדרה פתג"ם הקמת בעת זאת, לעומת
קטן חלק הקדישה בחדרה היחידה שרכזת העובדה רקע על ביחידה. המתנדבים מכלל
תמריץ פתג"ם תכנית הפעלת היוותה ,60+ בני לגיוס פתג"ם לפני מזמנה יחסית

.60+ הגיל לקבוצות שלה מהפעילות יותר גדול חלק להפנות הבכירה לרכזת

חדש פתג"ם רכז מינוי עד המתנדבים, מספר מבחינת פרי, נשאו לא האלה המאמצים

היחידה, רכזת של בסיועה פתג"ם, רכזת הצליחה 1987 ועד מאז .1986 באביב
מהתקופה שנשארו המתנדבים 34 ל הצטרפו ואלה ,60+ בני מתנדבים 58 לגייס

רכזי גם בחדרה. 60+ בני מתנדבים 92 1987 בינואר פעלו בסה"כ לפתג"ם. שקדמה

מ יותר (לא מאוד נמוך נשירה שיעור על מדווחים אשקלון, רכזת כמו חדרה,
.1984 עד שגויסו המתנדבים בקרב (10

מתנדבים 51 גיוס היתה פתג"ם הנהגת בעקבות ברעננה העיקרית התוצאה

זה בגיל פונה כל היחידה העבירה אז עד שכן היחידה, במסגרת 60+ בני מקרב
רכז מינוי בחדרה, כמו ברעננה, לכן לאומי. לביטוח המוסד של הייעוץ לתחנת
גיל קבוצות בקרב לגיוס נוסף אדם כוח שיחרר לא 60+ בני במתנדבים שיתמקד

ת. ו אחר

משמעותית במידה עלה פתג"ם מאתרי אחד שבכל מראה, 4.15 לוח בסיכום,
להתנדבות. היחידה צוות עלידי שגויסו/הופעלו הגילים) (מכל המתנדבים סרכל
להיזהר יש כי אם ,60+ ה בני במספר העלייה את במיוחד לציין יש זה סך בתוך
של לזכותה ,60+ בני של זאת ואפילו המתנדבים, במספר העלייה כל את מלזקוף
בכלל, בהתנדבות הגידול מגמת היתה מה לקבוע קשה ביקורת קבוצת ללא פתג"ם.

במצב הידרדרות פטירה, היו הנותרים 20\ של לנשירה העיקריות הסיבות 1
מרצון. נשרו בלבד שנייםשלושה העיר. ועזיבת הבריאות
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של המפקדים שני תוצאות פתג"ם. תכנית הופעלה לולא בפרט, 60+ בני ובקרב
(4.15 ללוח 3 בהערה (המובאות באשקלון סוציאליים לשירותים המועצה מזכירת
.19871984 בשנים בעיר שהופעלו המתנדבים במספר כללית עלייה על מצביעות

המתנדבים במספר הכללית העלייה על בהרבה עלה ביחידה 60+ בני המתנדבים מספר
משלה. ייחודית תרומה לפתג"ם שיש סביר ולכן ,5^1 לעומת %85 

יותר הרבה קשה שאותה פתג"ם, פעילות של יותר רחבה תרומה יש כמוכן,
גם ההתנדבות להרחבת תרמה פתג"ם של שהפרסומת ייתכן לדוגמה, להעריך.

אחרים. בארגונים

ההתנדבותי עברם לפי פתג"ם מתנדבי 4.4.3

שיש המתנדבים במספר הגידול את למדוד ניתן זה, לפרק במבוא כנאמר
הגידול של פשוט חישוב נעשה 4.15 בלוח דרכים. בכמה פתג"ם של לזכותה לזקוף
אם לבדוק יש יותר, משוכלל בחישוב ההתנדבות. יחידות במסגרת האנשים במספר

גייסה או הנהגתה, לפני קיימים שהיו לאלה חדשים מתנדבים הוסיפה פתג"ם
שהוסיפה או אחר, ארגון במסגרת התנדבותית בפעילות היו שכבר אנשים לעצמה

ותיקים. למתנדבים משרות
עבר ללא חדשים מתנדבים לגייס היתר. לעצמה הציבה שפתג"ם המטרות אחת

עברם לפי בפתג"ם המתנדבים סךכל את איפוא, מנתח, 4.16 לוח התנדבותי.
רכז עלידי שהוגש א', חלק למתנדבים שאלון על מבוססים הנתונים בהתנדבות.
במרסיוני שבוצע ב', וחלק לפתג"ם, המתנדב מהצטרפות חודשים 6 תוך פתג"ם
בחדרה) 10 באשקלון, 101) המתנדבים 111 ל מתייחסים אנו 4.16 בלוח .1986

ברשותנו (איו 1986 במרץיוני היינו זה, במועד פתג"ם רכזי אצל רשומים שהיו
בלורו המוצגים פתג"ם מתנדבי 212 לגבי כזה ניתוח מאפשרים שהיו הנתונים
עד רק נאספו פתג"ם מתנדבי של ההתנדבותי העבר על שהנתונים כיוון ,4.15

ה על גם יחולו 111 ה בניתוח המסתמנות המגמות אם לדעת, אין .1986 יוני
.(212

גדולה לגיטימיזציר. ועל יותר נוחה אווירה על הרכזים דיווחו בחדרה גם 1
האחרונות. בשנים להתנדבות יותר
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בהתנדבות עברם לפי פתג"ם מתנדבי התפלגות :4.16 לוח

סה"כ 60 לגיל מתחת 60+ בני מתנדבים סה"כ אי: חלק
וותיקים) (חדשים

111 27 84 סה"כ
100 100 100 באחוזים

45 33 49 פתג"ם לפני שהתנדבו ותיקים,
33 59 בגיל התנדבו

  16 60+ בגיל התנדבו
55 67 51 לפתג"ם לראשונה שהתנדבו חדשים,

לפי: ותיקים מתנדבים סה"כ בי: חלק
בעבר התנדבותיים תפקידים מספר .2 בהתנדבות ותק שנות מספר .1
100 באחוזים 100 ים ז באחו

54 תפקיד 1 2 שנה עד
38 תפקידים 2 14 שנים 21
8 תפקידים 3 28 שנים 53

16 שנים 106
12 שנר. 2011
6 21 +
22 ידוע לא

גיוסם לפני כלל התנדבו לא פתג"ם ממתנדבי $55; ש עולה, 4.16 מלוח
להתנדב הם אף החלו נוספים 16* בלבד. 60+ בבני כשמתחשבים  51^^ ו לפתג"ם,

לאחר שגם מעידות אלה עובדות לפתג"ם. הצטרפותם לפני כי אם ,60 גיל אחרי

מאמצים. מושקעים אם להתנדבות, לראשונה אנשים לגייס ניתן 60 גיל

ההצטרפות לפני (שהתנדבו הוותיקים שלקבוצת עולה, 4.16 לוח של ב' מחלק

עבודה מקומות בשני כבר עבדו מהם $46; בהתנדבות. מבוטל לא עבר יש לפתג"ם),
שנים. 10 מ למעלה במשר עבדו מתוכם $18; ולפחות לפחות,

(עד נוספים במקומות גם עובדים מהמתנדבים %56 ש עולה, 4.17 מלוח
התחילו שלא (אלה החדשים מבין גם בלבד. בפתג"ם במשרה מסתפקים 44* שלושה);

נוסף עבודה למקום להתגייס הספיקו כשליש (1984 לפני פורמלית במסגרת להתנדב
.1986 קיץ עד

פתג"ם במסגרת העבודה היתה פתג"ם ממתנדבי 70^^ שלגבי מראה, 4.18 לוח
היתה פתג"ם כלומר, פורמלית, בהתנדבות עבודתם שעות מסךכל $60; מ למעלה

שלהם. העיקרית המסגרת
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מספר ולפי בהתנדבות עברם לפי פתג"ם מתנדבי התפלגות :4.17 לוח
בפתג"ם לתפקידם בנוסף בהווה, התנדבות מקומות

לפתג"ם בנוסף עבודה מקומות ומספר
3 | 2 | 1 | 0 | כ סר." | N

60+ בני
23 32 18 27 100 22 ותיק מתנדב
0 27 64 9 100 11 60 גיל אחרי מתנדב
4  27 69 100 26 חדש מתנדב .

.■. ''3י;י י י 1
59 בני

12 12 38 38 100 8 ותיק מתנדב
  33 67 100 6 חדש מתנדב
10 15 31 44 100 73 סה"כ

1 בין היחס ולפי בהתנדבות עברם לפי פתג"ם מתנדבי התפלגות :4.18 לוח
בהתנדבות העבודה שעות כל וסך בפתג"ם בהתנדבות העבודה שעות

השעות מסה"כ כאחוז פתג"ם שעות פתג"ם| |עובד
■ 81100^ 6180^ 4160^ 2140^ 120^ |סהייכ|בלבד מתנדבים

19 7 10 27 10 24 100 ותיקים
22 6 9 0 0 62 100 חדשים
20 7 10 15 5 43 100 סה"כ

73=N

פתג"ם. מתנדבי של עצמי דיווח מקור: 1
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הארגונים סקר ממצאי התכנית; ערי ובשלוש בארץ 60+ בני התנדבות :5 פרק
60+ בני מתנדבים ומעסיקים המגייסים

שנערך סקר של הממצאים הצגת עלידי פתג"ם תכנית את מתאר זה פרק

מתנדבים והמגייסים המפעילים והמוסדות הארגונים כלל על הזה המחקר במסגרת
60+ בני במתנדבים השימוש דפוסי על לעמוד היתה הסקר מטרת פורמליים.
.60+ בני של התנדבות הרחבת להשיג היכולת ועל יותר צעירים ומתנדבים

60+ בני להתנדבות ארציות מסגרות 5.1

זו סקירה .60+ בני להתנדבות הארציות המסגרות בקצרה נסקרות זה בסעיף
מתנדבים והמפעילים המגייסים הארגונים מסקר הממצאים להצגת מבוא הינה

מבוגרים.

בלבד 60+ לבני המיועדות מסגרות א.

לאומי לביטוח המוסד של ייעוץ תחנות

האחד, שירותים: שני ומספקים תחנות 20 בכ עובדים גימלאים 2,000 כ

 והשני גימלאים, של ואזרחיות מינהליות כספיות, זכויות לגבי ייעוץ

לביתם. המרותקים מבודדים קשישים אצל ידידותיים ביקורים
הגימלאים הסתדרות

למען חברים של התנדבות ישנה הגימלאים הסתדרות של הרבים בסניפים

הארגון הנהלת וכוי. מוכנות ארוחות בהספקת בקניות, בביקורים,  החברים
הגימלאים. אוכלוסיית כלל למען במחירים) הנחות (כמו זכויות להשגת פועלת

המתנ"סים

קשישים למען להתנדבות גימלאים של קטנות קבוצות אורגנו מתנ"סים 50 ב
ובמשימות בבית למרותקים ידידותיים בביקורים חולים, בביקור  מקומיים

אחרות. קלות חברתיות

קשישים י נ מועדו

מן קטן חלק הדדית. עזרה של שונות צורות נהוגות רבים במועדונים

הגימלאים. מהחברים המורכבת ועדה עלידי מנוהלים אף המועדונים

הראשונים ברית

האישי מנסיונם לספר המדינה מייסדי דור את לגייס מבקשת זו חדשה יוזמה
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בתיהספר. לתלמידי בעיקר החדשים, לדורות
ן סבג

הכוונה קטן. תשלום תמורת לפעמים כסבגן, כיום מועסקים רבים גימלאים
וחיבוקים, פינוק (מתן הגן ילדי לצורכי הזיקנה יתרונות את לנצל זה בתפקיד
חיובית דמות הילדים בפני להציב וכן קלה) אחזקה וגם וחיבה, אישית לב תשומת

זקן. איש של

60+ בני הם ממתנדביהן גדול חלק או שרוב מסגרות ב.

העבודה כאשר גם גימלאים, הם המתנדבים רוב רבים התנדבותיים בתחומים

במיוחד. להם מיועדת אינה

הקשיש למען העמותות

לשם אש"ל כספי את לווסת שתפקידה כזאת, עמותה קיימת יישובים 50 ב
חברתיים מועדונים כמו לשירותים הכוונה ביישוב. לקשישים שירותים פיתוח

תעסוקה ידידותיים, ביקורים תיקונים, סיירת מוכנות, ארוחות יום, וטיפול
עובדים הם גימלאים. הם המתנדבים ורוב התנדבותי, הינו האדם כוח רוב קלה.

לקשיש. ישירות שירותים וכמספקי העמותה ועדות כחברי  תחומים בשני

אביב בתל הקשיש למען העמותה של המוקדים
השיטה את למעשה הלכה להפעיל בארץ הראשון הניסיון את מהווים המוקדים
התושבים הפעלת היינו: ,"neighbourhood care" המערבי בעולם כבר המקובלת

אותה של הנזקקים התושבים על ובהשגחה שירותים במתן השכונה של החזקים
מנותני $90; ש מתברר, הקשישים. לתושבים מיועד אביב בתל הטיפול שכונה.
וליווי, הסעות נותנים: שהם השירותים בין הם. אף גימלאים נם הי השירותים

עבודה ואחזקה, תיקונים בסיכון, קשישים על השגחה ידידותיים, ביקורים
ועוד. משרדית

מתנדבים ארגוני

הם ברבים ומעלה, 60 בני הם מהמתנדבים חלק מתנדבים ארגון בכל כמעט

ובפרט שנסקרו, בארגונים המתנדבים אוכלוסיית הרכב :5.3 בתתפרק ראה 1
.5.7 לוח
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. ffOf80^■ ל מגיע הגימלאים של חלקם לדוגמה, ביע"ל, רוב. אפילו מהווים
החייל, למען האגודה העיוור, למען האגודה שרה, יד אמונה, ויצ"ו, נעמ"ת,
גם .60+ בני מתנדבים אלפי מפעילים וכוי ברית בני בסרטן, למלחמה האגודה

גימלאים. על ניכרת במידה מסתמכים ומל"ח פס"ח ארגוני

אחרות מסגרות ג.

הרווחה בלשכות התנדבות יחידות

רכזי רוב מקומית. התנדבות יחידת הרווחה משרד הקים לשכות 40 בכ

ארגונים במסגרת לעבוד מופנים רובם גימלאים. מתנדבים מגייסים אלה יחידות

העובדים סגל וליד אבות), בתי בתיחולים, (כגון שירות ומוסדות התנדבותיים

כמו: היחידות, רכזי עלידי שנבנו בפרויקטים עובדים חלקם אולם הסוציאליים.

ועוד. כביסה שירות בית, לאבזרי מרכז זול, לבגד מרכז

שירות מוסדות

רוב את אולי, מקבלים, אחרים שירות ומוסדות מגורים בתי אבות, בתי

אבל הרווחה, משרד של ההתנדבות ומיחידות ההתנדבותיים מהארגונים מתנדביהם

לקוחותיהם. משפחות ומקרב הציבור מן עצמם בכוחות מתנדבים מגייסים גם הם

גימלאים. הם אלה ממתנדבים גדול חלק

מקומיות וזמות י

יוזמות הנוקטים הארץ רחבי בכל קטנים וגופים ארגונים מאות ישנם

בלבד. מתנדבים קומץ ובאמצעות אחת שכונה בגבולות לעתים התנדבותיות,
בלתיפורמלית התנדבות ג.

אלא מוסד, או ארגון עלידי מאורגנת שאינה להתנדבות היא כאן הכוונה
בית (רב מקומי מנהיג של או שכנים), עבור (כגון, הפרט של יוזמה פרי שהיא

אנשים פחות שלא ייתכן אך התופעה, את לכמת קשה ביתהספר). מנהל או הכנסת,
מזמנם. פחות לא לה ומקדישים בפורמלית, מאשר פורמלית בלתי בהתנדבות עסוקים

ובפרט שנסקרו, בארגונים המתנדבים אוכלוסיית הרכב :5.3 בתתפרק ראה 1
.5.7 לוח

בפרופיל 1985 ,60+ בני סקר מתוך התנדבות על הנתונים עיבוד ראה 2
.1988 ברוקדייל, מכון ישראל, בערי ההתנדבות
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■ הסקר ממצאי 5.2

שארגונים רבות שנים זר. שכן ריק, בחלל פועלת אינה פתג"ם כאמור,
פתג"ם תכנית תוכננה מלכתחילה ומעלה. 60 בני מתנדבים מעסיקים רבים ומוסדות

להשפיע אף דבר של ובסופו בה להשתלב תודרכו ורכזיה הקיימת, במערכת להשתלב

הארגונים של סקר נערך פתג"ם, על השוטף המחקר במהלך זאת, לאור עליה.
20 (בני מבוגרים מתנדבים והמעסיקים המגייסים הערים בשלוש והמוסדות

כדלהלן: היו הסקר יעדי ומעלה).
,5920 בני מתנדבים לעומת 60+ בני במתנדבים השימוש אופן את למפות א.
60+ בני מתנדבים מועסקים ארגונים ובאילו תפקידים באילו לבדוק היינו,

בשכר. לעובדים ובהשוואה 5920 בני למתנדבים בהשוואה
של העדיפים הפעילות כיווני לגבי המרואיינים של דעותיהם את לשמוע ב.

ארגוניהם. לבין פתג"ם בין הפעולה שיתוף דגמי ולגבי פתג"ם,
את מעריכים המקומית ההתנדבות במערכת הבכירים האנשים כיצד ללמוד ג.
הצעותיהם ואת פורמלית, בהתנדבות 60+ בני של העסקתם להרחבת הפוטנציאל

זה. פוטנציאל למימוש המעשיות

ברוקדייל מכון של מראיינים עלידי 1986 מרסיוני בחודשים נערך הסקר

יושב כלל בדרר מרכזי, תפקיד בעל רואיין ארגון בכל מובנה. שאלון באמצעות
המזכיר. או הראש

רואיין מקרים 17 ב ארגונים. 69 ב ראיונות 104 נערכו הערים בשלוש

כל לראיין ניסינו הערים. בשלוש  מקרים ובתשעה ערים בשתי הארגון סניף
המעסיק ארגון וכל הנוער), לארגוני (פרט בעיר פעיל שהיה התנדבותי ארגון
לפחות של המעסיקים שהתראיינו היא, הערכתנו מבוגרים. מתנדבים מקומץ יותר
כך, על בנוסף עיר.1 בכל פורמלית) (בהתנדבות המבוגרים מהמתנדבים 9(^8C^

היוו אך עת, באותה מתנדבים העסיקו שלא ומוסדות ארגונים כמה רואיינו
מתנדבים. להעסקת בכוח לקוחות

והמוסדות, הארגונים 104 אוכלוסיית הרכב מובא (1 (טור 5.1 בלוח

.3 בנספח נמצאת עיר לפי הארגונים של המלאה הרשימה 1
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(ארגון הארגון של הכללית המטרה לפי סווגה האוכלוסייה ארגון. סוג לפי
עצמית), עזרה ארגון וחברים, שירות של מעורב ארגון חברים, ארגון שירות,

שירות) מוסד מתנדבים, (ארגון הארגוני הדגם לפי מקומי), (ארצי, ממדיו לפי
בעירייה). מחלקה ציבורי, ממלכתי, מתנדבים, (ארגון הבעלות ולפי

ארגונים (או שירות ארגוני מאותם מורכבת ביותר הגדולה הקבוצה
קבוצת לשרת כדי או מסוים, אחד שירות לספק כדי שקמו התנדבותיים ייעודיים)
המקומיים השירות מוסדות הן גודלן לפי אחריה הבאות הקבוצות אחת. צרכנים
הלאומיים, הממלכתייםציבוריים והארגונים (6) עצמית עזרה ארגוני ,(4)

.(7) הציבור לכלל חיוני שירות המספקים

הארגון במסגרת המועסקים המתנדבים ומספר ארגון סוג לפי הארגונים, :5.1 לוח
המתנדבים מספר 1 1 1 

"81+ 18041140111 1011 0 | סה"כ | n 1 הארגון סוג
14 10 35 34 7 100 102 סה"כ
22 11 67  100 9 ארצי נשים ארגון .1
16 9 28 44 3 100 32 התנדבותי שירות ארגון .2

 56 44  100 9 חברים ארגון .3
10 42 37 10 100 19 מקומי ציבוריממלכתי מוסד .4

67 33 100 3 בעירייה מחלקה .5
27 13 13 40 7 100 15 עצמית עזרה ארגון .6
20 13 27 13 27 100 15 ארצי ממלכתיציבורי ארגון .7

 2 ידוע לא

מפתח:

נעמ"ת ויצ"ו, כדוגמת חברים/שירות ארגון גדול, ארצי נשים ן ארגו .1
ה. נ ואמו

אחת יעד קבוצת המשרת או אחד בשירות המתמקד התנדבותי שירות ן ארגו .2
לקשיש. ייעוץ תחנת החייל, למען האגודה יע"ל, אקי"ם, איל"ן, כדוגמת

שירותים מממנים או עובדים שחבריו הביניים) ממעמד (בעיקר חברים ארגון .3
רוטרי, ברית, בני החופשיים, הבונים כדוגמת שירות: בארגוני

סירופטימיסט.
בית דוגמת המקומי: לציבור שירות המספק מקומי ציבוריממלכתי מוסד .4
דיור מרכז קשישים, מועדון מוזיאון, קליטה, מרכז אבות, בית ספר,

קהילתית.מוגן. עבודה תרבות, חינוך, מחלקת דוגמת בעירייה מחלקה .5
ועדי זהב"י, אנו"ש, דוגמת לקוחותיו: גם הם שחבריו עצמית עזרה ן ארגו .6

הגימלאים. הסתדרות עולים, ארגוני לנשים, סיוע מרכז שכונות,
שירות המספק מקצועי, סגל עלידי המופעל ארצי, ממלכתיציבורי ארגון .7

בריאות, לשכת אש, מכבי קופותהחולים, דוגמת הציבור: לכלל חיוני
מגןדודאדום. האזרחי, המשמר

127



קטן. התנדבותי אדם כוח יש שנסקרו הארגונים שברוב מראה, 5.1 לוח
40 עד יש נוסף בשליש מתנדבים, 10 עד יש מתנדבים המעסיקים מהארגונים בשליש

ממצאים על נוסף אור מתנדבים. 80 מ יותר יש מהארגונים בלבד 14* ב איש.
מתנדבים הן העסיקו בסקירה שנכללו הארגונים 104 מתור 64 .5.8 לוח מביא אלה

מכוח 303; מ למעלה השכירים היוו הללו מהארגונים בכמחצית שכירים. והן
ציבורייםממלכתיים במוסדות בעיקר אלה ארגונים יימצאו במפתיע, שלא האדם.

,(7 (קטיגורית ארציים ממלכתייםציבוריים ובארגונים (4 (קטיגורית מקומיים
זאת, לעומת מקצועי. צוות עלידי המופעלים שירות ובארגוני במוסדות כלומר,

אחד. שכיר ללא ההתנדבות טהרת על פעלו ארגונים 33
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ההתנדבותיות המשרות מיפוי 5.3

גיל לפי הרכבם ועל הקבועים המתנדבים היקף על לדווח התבקשו הארגונים
בלתי מתנדבים של רב מספר הארגונים מפעילים הקבועים, למתנדבים בנוסף ומין.

קיץ, מחנות מגביות, כמו ומזדמנים, חדפעמיים עונתיים, במבצעים קבועים
בלבד. הקבועים במתנדבים יתרכז זה בפרק הניתוח וכוי. בזארים

על לדווח נתבקש ארגון כל לפיה בסקר, שהופעלה הספירה שיטת בשל

בעיר, הפועלים המתנדבים סךכל את לסכם ניתן לא במסגרתו, הפועלים המתנדבים
ונכללו אחד, עבודה ממקום ביותר עובדים המתנדבים של ידוע לא שיעור שכן

עד 5.2 בלוחות האוכלוסייה לכך אי עבודה. מקומות במספר המתנדבים בספירת

במידתמר, גדול יהיה אשר בעיר הקבועות ההתנדבותיות המשרות סךכל היא 5.5
שבעיר. הקבועים המתנדבים מסךכל

המאוישות ההתנדבותיות מהמשרות 3731 ממלאים 60+ שבני נראה, 5.2 מלוח

2 ומין1 גיל לפי קבועות, התנדבותיות משרות סה"כ : 5.2 לוח
ובאחוזים) (במספרים המבצע

60+ בני 59 בני סה"כ

10C^ 1,909 %100 3,213 1003; 5,122 סה"כ
373, 63* l(m

36 686 66 2,109 55 2,795 גברים
%25 75** lCm

64 1,223 34 1,104 45 2,327 נשים
$53; %47 $100;

באותה שהעסיקו ארגונים אותם כלל לא 5 פרק מתבסס עליו הארגונים סקר 1
להציג עלמנת אולם, אחר). שאלון עלפי רואיינו (הם פתג"ם מתנדבי עת

במסגרת הפועלים המתנדבים 5.2 ללוח נוספו האפשר, ככל מקיפה תמונה
אחרים). ומתנדבים פתג"ם (מתנדבי מפתג"ם מתנדבים המעסיקים הארגונים

שהם הנחנו ולכן האלה, המתנדבים של מין לפי ההרכב על נתונים לנו אין
שנסקרו. הארגונים במסגרת הפועלים המתנדבים כמו מין לפי מתפלגים

במשך בחודש פעם לפחות העובד מתנדב עלידי מאוישת משרה = קבועה משרה 2
השנה. רוב

.7460 הגיל בקבוצת הינם 60+ בני מהמתנדבים 803; כ 1
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המשרות של הממוצע הינו זה נתון הערים. בשלוש המבוגרים המתנדבים עלידי
המתנדבים ממשרות בלבד שרבע בעוד נשים. ועלידי גברים עלידי הממולאות

האזרחי), המשמר בגלל רבה (במידה 60+ בני עלידי מאוישות 20+ בני הגברים
באשר .60+ בנות עלידי מאוישות 20+ בנות המתנדבות של המשרות ממחצית יותר

המשרות מסךכל %55 ש הוא, מפתיע ממצא המבצע, מין עלפי המשרות להרכב
קבוצת בקרב 66*; ל עולה הזה ושהאחוז גברים, עלידי מאוישות ההתנדבותיות
המספר הוא זה לדפוס העיקרי ההסבר בשכר. העבודה חיי שנות שהן ,5920 הגיל

המאוישות המשרות מסךכל $41  האזרחי במשמר העובדים גברים של יחסית הרב
ברור בניגוד האזרחי, במשמר המשרתים גברים של משרות הן 59 בני עלידי

על המבוצעות מהמשרות 643. .60+ ה בני עלידי המבוצעות המשרות להתפלגות
פרס שמצאו ההתנדבות תמונת את המזכירה התפלגות הנשים, של הן 60+ בני ידי

.1975 ב בישראל וליס

כלל בקרב הפורמלית ההתנדבות שכיחות של אומדן מציג 5.3 לוח
האוכלוסייה לכלל המתנדבים יחס את רק לא מראה הוא .60+ בני של האוכלוסייה

זאת, .(7 (טור בשכר מעבודה שפרשו 60+ בני לסךכל יחסם את גם אלא ,(6 (טור
מועסקים. הבלתי מקרב יבוא 60+ בגיל ההתנדבותי האדם כוח שרוב *^^^^ מן כי

בלבד $8 ש למשל, ידוע, אבל זה, בעניין כוללים נתונים ברשותנו אין
בהתנדבות. לעבודתם במקביל שכר תמורת עובדים ומעלה 60 בגיל פתג"ם ממתנדבי
נשאבו (משם 5.2 בלוח שהממצאים כל, קודם לזכור, יש 5.3 ללוח בהתייחסותנו

המתנדבים אוכלוסיית של מפקד מהווים אינם ,(5.3 לוח של 4 בטור הנתונים
בשלוש הקבועות ההתנדבותיות המשרות של מפקד מבטאים אם כי הערים, בשלוש

.5.3 לתתפרק במבוא שהוסבר כפי הערים,
בני מכלל 17.$ הוא הקבועות ההתנדבותיות המשרות ששיעור עולה, 5.3 מלוח
מתנדב עלידי מאוישת היתה התנדבותית משרה כל לו כלומר, הערים. בשלוש 60+

היות אולם פורמלית. בהתנדבות עוסקים 60+ מבני 12*; ש לסכם יכולנו אחד
מ שפחות ברור אחת, ממשרה ביותר מחזיקים המתנדבים של מסוים שאחוז וידוע

נוער, בני של ($5 מ (פחות קטן אחוז כוללת בסקר המתנדבים אוכלוסיית 1
מהספירה. לנפותם היה שאיאפשר
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כל סך מתוך ,60+ בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות המשרות מספר :5.3 רו ו ל
העבודה לכוח שייכים שאינם 60+ בני וסה"כ 60+ בני אוכלוסיית

מיו לפי הערים, בשלוש

~T7~)I)6)I)5) 1 **(4) I *(3) I (2) !*(I)
משרות סה"כ
ת ו התנדבותי

על המאוישות בני סה"כ
(4) (4) (3) 60+ בני ידי שאינם 60+ 75+ בני % סה"כ
(3) | (1) ן (1) בארגונים שייכים באוכלוסיית בני

ים ז באחו | עבודה|שנסקרו |לכוח 60+ |בני 60+|

1,6 12 ;76 1,909 11,725 26 15,422 סה"כ
16 10 59 686 4,195 25 7,134 גברים

16 15 91 1,223 7,530 26 8,288 נשים

1983 אוכלוסין מפקד מקור: *

פתג"ם. מחקר במסגרת 1986 הארגונים סקר מקור: **

על הארצי הסקר זה, בנושא אחר נתונים במקור בהתנדבות. פועלים 60+ מבני 1?^ י

עוסקים שהם טענו מהמרואיינים 6* ,1985 ב שנערך 60+ בגי אוכלוסיית

בשבוע ההתנדבות שעות מספר לגבי שאל זה סקר אבל סדירה פורמלית בהתנדבות

שעות מספר עובדים אינם שהם שענו מהמתנדבנים שחלק איפוא, סביר, בחודש. ולא

של איפוא, מבוסס, אומדן בחודש. פעם לפחות זאת בכל עובדים שבוע, בכל קבוע
.731 כ יהיה 60+ בני כלל בקרב ההתנדבות שיעור

הפרישה שיעור ובין ההתנדבות שיעור בין קשר על גם רומז 5.3 לוח
$59; הוא הפרישה שיעור 60+ בני הגברים בקרב .60+ בני בקרב בשכר מעבודה

שיעור 60+ בנות הנשים בקרב . lO'lr הינו המשרות מספר לפי ההתנדבות, ושיעור
. 3^  ההתנדבות ושיעור $91 הוא הפרישה

הקבועות ההתנדבותיות המשרות סךכל את מציג להלן המובא 5.4 לוח
את המציג ,5.2 מלוח (בשונה בנפרד עיר בכל ומין, גיל לפי שנסקרו בארגונים

ביחד). הערים בשלוש הללו הנתונים סיכום

בני של ההתנדבותיות המשרות רוב עיר בכל מין: לפי הגיל קבוצות שתי

מין לפי ההתפלגות זאת, לעומת ברעננה. במיוחד בולט והדבר נשים של הן 60+

גדול לא רוב יש ברעננה מאוזן, ההרכב באשקלון פחות. יציבה 59 בני של

131



(במספרים יעיר המבצע ומין גיל לפי התנדבותיות, משרות סה"כ :5.4 לוח
ובאחוזים)

60+ בני 59 בני סה"כ

אשקלון
1003; 652 10C^ 751 1003; 1,403 סה"כ

%47 %53 Km

40^ 260 46^ 345 43^ 605 גברים
%43 %57 lCm

^60^ 392 54^ 406 57^ 798 נשים
49% 51% 10C^

rrnn

1003; 612 %100 1,279 1003; 1,891 סה"כ
%32 %68 100%

41^ 254 84^ 1,073 70^ 1,327 גנריס
%19 %81 100%

ו

59^ 358 16^ 206 30| 564 נ^ים
%63 %37 100%

רעננה

%100 645 1cm 1,183 1003; 1,828 סה"כ
%35 %65 100%

28^ 180 57^ 677 47^ 857 גברים
2^ %79 100%

%72 465 43^ 506 53^ 971 נשים
%48 %52 100%

ל לןרוב בזכות  במיוחד בולט הגברים עיל חלקם בחדרה ואילו הגברים למשרות
; ■ .■ י ■ ■ . י. האזרחי. במשמר המשרתים 1,000

עיר בכל ברור רוב יש  אחיד המצב הגברים בקרב גיל: לפי המינים שני
גיל לפי ההרכב וברעננה באשקלון  המתנדבות בקרב ואילו ;59 בני של למשרות

.60+ בנות הן הגדול הרוב שבחדרה בעוד מאוזן,

5.3 בלוח שהוצגו נתונים בנפרד עיר כל לגבי מציג להלן המובא 5.5 לוח

ביחד. הערים שלוש לגבי
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כל סך מתוך ,60+ בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות המשרות מספר :5.5 לוח
בכל העבודה לכוח שייכים שאינם 60+ בני וסה"כ 60+ בני אוכלוסיית

מיו לפי הערים, משלוש אחת
17) 1 (6) 1 (5) 1 **(4) 1 *(3) 1 *(2) | *(1) 1

משרות סה"כ
ת ו התנדבותי

על המאוישות בני סה"כ
(4) (4) (3) 60+ בני ידי שאינם 60+ 75+ בני * סה"כ
(3) 1 (1) 1 (1) בארגונים שייכים באוכלוסיית בני

ים ז באחו | עבודה|שנסקרו |לכוח 60+ |בני 60+

אשקלון

13 11 81 652 4,826 25 5,980 סה"כ
14 10 67 260 1,809 24 2,718 ^בר^ים
13 12 92 392 3,017 26 3,262 נשים

חדרה

14 10 71 612 4,293 23 6,059 סה"כ
17 9 52 254 1,496 24 2,888 7בר^ם
13 13 88 358 2,797 22 3,171 נשים

ה נ נ רע

25 ii 77 645 2,606 32 3,383 סה"כ
20 12 58 180 890 31 1,528 17דדם
27 25 92 465 1,716 33 1,855 נשים

.1983 אוכלוסין מפקד עלפי *

.1986 יוני מתנדבים, המפעילים/מגייסים הארגונים סקירת עלפי **

הוא 60+ בני בקרב ביותר הגבוה ההתנדבות שיעור כי עולה, הלוח מן

זאת, עם לזכור, יש ביותר. הגבוה הוא 75+ בני של האחוז גם שבה ברעננה,
אין המתנדב. ולא ההתנדבותית המשרה היא 5.5 ו 5.3 בלוחות הניתוח שיחידת

לא כי אם ייתכן, השונים. ביישובים זהה למתנדב המשרות שיעור אם יודעים אנו
של יותר נמוך שיעור על מתבסס ברעננה למתנדב הגבוה המשרות ששיעור סביר,

מתנדבים.

בכל 60+ בני למספר ההתנדבותיות המשרות מספר בין שהיחס לציין, מעניין
המשרות מספר בין היחס אולם הנשים. בקרב יותר גבוה ,(6 (טור עיר

בקרב יותר גבוה ובחדרה באשקלון (7 (טור בפרישה 60+ בני למספר ההתנדבותיות
י י הגברים.
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ר

ביו קשר של למגמה רמז מצאנו הערים בשלוש 60+ בני סה"כ שבניתוח למרות
הנתונים את המציג ,5.5 מלוח עולה לא ההתנדבות, שיעורי לבין הפרישה שיעורי

שיעור לבין ההתנדבות שיעור בין קבוע מתאם כל בנפרד, עיר כל לגבי
נמוך התנדבות לשיעור קשור  923;  ביותר הגבוה הפרישה שיעור הגימלאים.

ברעננה).  253;) גבוה התנדבות ולשיעור באשקלון)  \2\)
שיעור בין צפוי ובלתי למדי קבוע חיובי מתאם ניכר זאת, לעומת י* ^

עולה גם כך עולה, הישישים ששיעור ככל .75+ ה בני שיעור לבין ההתנדבות ''

ההתנדבות. שיעור

באשקלון המתנדבים תכונות בהרכב דמיון יש כי לציין, ניתן בסיכום
ברעננה. למצב בניגוד ובחדרה

את השונים. הארגונים בין ההתנדבותיות המשרות התפלגות מובאת 5.6 בלוח

כלל בקרב (7) הארציים הממלכתייםציבוריים הארגונים של הכבד משקלם

לגבי האזרחי. במשמר המשרתים גברים של יחסית הרב למספר לייחס יש המתנדבים
■■■■■* 213. מעסיקים ונעמ"ת ויצ"ו אמונה, הנשים שארגוני הממצא, בולט המתנדבות

המבצע ומין גיל ולפי הארגון סוג לפי ההתנדבותיות, המשרות :15.6 לוח
(7) | (6) | (5) | (4) | (3) 1 (2) 1 (1) 1

הארגון סוג
ן ארגו 1 1 מוסד 1 I 1 ן ארגו
ממלכתי ארגון ציבורי ארגון נשים סה"כ
ציבורי עזרה מחלקה ממלכתי ארגון שירות ארצי
ארצי עצמיתן יה| בעירי | מקומי חברים| | התנדבותי | ןגדול :£ | N

37 17 1 8 3 24 ^0 100 4,831 משרות סה"כ
60 19 0.5 4 2 14 100 2,662 גברים
12 16 2 12 3 34 21 100 2,169 נשים

המשרות סה"כ
המתבצעות

עלידי
8 15 0^3 154 .48 9 100 1,710 60+T:T1

22 27 13 5 31  100 614 גברים
1 10 0.5 15 4 56 13 100 1,096 נשים

גיל) (בכל המתנדבים משרות את כוללים אינם אחריו הלוחות וכל 5.6 לוח 1
פתג"ם. מתנדבי של מעסיקים בתור שרואיינו הארגונים במסגרת הפועלים

החסרות ההתנדבותיות שהמשרות משום הנתונים, בערך פוגע אינו הדבר אולם
ההתנדבותיות. המשרות מסרכל בלבד £6 כ מהוות
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. 55cf מעסיקים  (2) ההתנדבותיים השירות ארגוני עם וירוד הנשים, מכלל
של ייצוגה יורד 60+ ה בני המתנדבים אוכלוסיית שבקרב עולה, 5.6 מלוח

השירות ארגוני  (2) קטיגורית של ייצוגה עולה ובהתאם ,(7) קטיגורית
של מוחלט כמעט העדר בולט מין: לפי בניתוח גם משתקף זה מעבר ההתנדבותיים.

%22 ש בעוד ,(2) בקטיגוריה וריכוזן (7) בקטיגוריה 60+ בנות מתנדבות
ומל"רו. פס"ח האזרחי, במשמר בעיקר ,(7) בקטיגוריה עדיין מתרכזים מהגברים

היחסי למיעוט בהשוואה גם בולט העצמית העזרה בארגוני 60+ בני הגברים ריכוז
זו. בקטיגוריה נשים של

העסיקו מהם ($17;) 17 מתנדבים, העסיקו בסקר שנכללו מהארגונים 97

60+ בני מתנדבים שהעסיקו הארגונים מבין 6031 ב בלבד. 5920 בני מתנדבים
היו 203; כ ובעוד (5.7 לוח של אי (חלק זה בגיל מתנדבים 10 מ פחות היו
מכל המתנדבים רוב כמו ,60+ בני המתנדבים כלומר, .60+ בני 40 מ פחות

רבים. ובמוסדות בארגונים קטנות בקבוצות מפוזרים הגילים,
מהארגונים #42 שב זאת, לעומת ללמוד, ניתן 5.7 לוח של ב' מחלק

#0ד מ יותר היוו 60+ בני המתנדבים הגיל, קבוצות משתי מתנדבים שהפעילו
המתנדבים משקל .%35 מ למעלה  מהארגונים 603? וב ההתנדבותי, האדם מכוח

שבהן הארגונים, של (4) ו (3) ,(2) בקטיגוריות במיוחד מורגש 60+ בני
בלוח גי (חלק ההתנדבותי האדם מכוח ויותר 60?; מהווים 60+ בני המתנדבים

.(5.7

והמוסדות מהארגונים %72 ש הוא 5.7 לוח של ב' בחלק נוסף מעניין ממצא

קבוצות משתי מאחת הגדול רובם את או כולם את מגייסים מתנדבים, המעסיקים
993;903; יש 13^* ל .60+ בני מתנדבים $100;$70; יש מהמעסיקים #42 (ל הגיל

בלבד). 5920 בני יש #ד1 ול ,5920 בני

.5.6.1 בפרק מובא זו בתופעה דיון 1
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לפי בארגון, המועסקים 60+ בני המתנדבים מספר לפי הארגונים, :5.7 לוח
ארגון סוג ולפי בארגון המתנדבים מסה"כ שלהם האחוז

60+ בני המתנדבים ומספר ארגון סוג לפי שנסקרו, הארגונים : א' חלק
הארגון במסגרת המועסקים

המעסיקים: הארגונים שיעור 1 1

81+ 1 8041 1 4011 1 101 1 0
מתנדבים מתנדבים] מתנדבים] מתנדבים| מתנדבים| | סה"כ ן N הארגון סוג

5 Z 20 416 *22 100 102 סה"כ
22 22 56  100 9 ארצי נשים ארגון .1

שירות ן ו ארג ,2
12 3 16 53 16 100 32 התנדבותי

 44 56  100 9 חברים ארגון .3
ציבוריממלכתי מוסד .4

5 26 47 21 100 19 מקומי
 33 67 100 3 בעירייה מחלקה .5

7 13 13 33 33 100 15 עצמית עזרה ארגון .6
ממלכתי ן ו ארג .7

7 13 33 47 100 15 ארצי ציבורי
2 ידוע לא

מתנדבים. כלל העסיקו שלא ארגונים כולל *

המתנדבים מסה"כ 60+ ה בני המתנדבים אחוז לפי הארגונים, ב': חלק
ארג7ן סוג ולפי בארגון המועסקים

המתנדבים מסה"כ כאחוז 60+ בני ומתנדבים
71100^3670^1135^ 110^ |סה"כ N | הארגון סוג

42 3,8 27 13 100 *791 סה"כ
33 44 22 100 9 ארצי נשים ארגון .1

55 15 15 15 100 27 התנדבותי שירות ארגון .2
44 33 22  100 9 חברים ארגון .3
60 20 20  100 15 מקומי ציבוריממלכתי מוסד .4

100  100 1 בעירייה מחלקה .5
40  50 10 100 10 עצמית עזרה ארגון .6
12 12 25 50 100 8 ארצי ממלכתיציבורי ארגון .7

הגיל. קבוצות משתי מתנדבים המעסיקים הארגונים את רק כולל *
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(המשך) :5.7 לוח

בארגונים המתנדבים סןבל מתוך כאחוז 60+ ה בני המתנדבים גי: חלק

המתנדבים סה"כ מתוך כאחוז ,60+ בני ומתנדבים הארגון סוג

35 כ סר."

32 ארצי נשים ן ארגו .1
72 התנדבותי שירות ארגון .2
60 חברים ן ו ארג .3
65 מקומי ציבוריממלכתי מוסד .4
10 בעירייה מחלקה .5
31 עצמית עזרה ארגון .6
7 ארצי ממלכתיצינורי ארגון .7

המתנדבים ממספר כאחוז השכירים מספר לפי הארגונים, התפלגות :5.8 לוח
~~ ארגו/ סוג ולפי

הקבועים מהמתנדבים כאחוז השכירים 1 1 הארגון סוג
ן ו חצי 1 301+3; 1101300^61100^3160^1130^110^ |סה"כ N

30 8 8 9_ ^19 ^25 1,9 1100 64 סה"כ
נשים ארגון .1

35  22 33 33 11 100 9 ארצי
ארגון .2
שירות

24 6   31 44 19 100 16 התנדבותי
לא ארגון .3

חושב    0 חברים
מוסד .4

ציבורי
ממלכתי

86 21 21 21 7 14 14 100 14 מקומי
מחלקה .5

 100 100 1 בעירייה
עזרה ן ו ארג .6

30  12 37 12 37 100 8 עצמית
ן ארגו .7

ממלכתי
ציבורי

20 12 12 12  25 37 100 8 ארצי
. 8 ידוע לא

7 ל כלל; בשכר עובדים אין ארגונים 33 ל שרואיינו הארגונים 104 מתוך 1
את המהווים הארגונים 64 מתוך (.i%2) 8 לגבי כלל. מתנדבים אין ארגונים

הראשונה השורה ולכן ידוע, אינו למתנדבים השכירים יחס ,5.8 לוח אוכלוסיית
בלבד. 88^? ל מסתכמת

עולה אינו הקבועים למתנדבים ביחס השכירים אחוז מהארגונים 5C^ ב כלומר, 2
, .30?; על
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60+ בני הגברים המתנדבים אחוז לפי הארגונים, התפלגות :5.9 לוח
הארגון סוג ולפי בארגון 60+ בני המתנדבים סה"כ מתוך

נים] ו הארג 1 " ]

סךכל מתוך כאחוז הגברים המעסיקים
■ 60+ בני המתנדבים מתנדבות

^ 1 ^^^I70100%| 3670%lH35%1 l10%l בלבד | סה"כ | N | הארגון סוג
239 28 20 23 4 17 (^נ1 79 סה"כ

L

לא נשים ארגון .1
חושב 11 89 100 9 ארצי

שירות ארגון .2
48 33 25 25 4 12 100 24 התנדבותי
53 42 29   29 100 7 חברים ארגון .3

ציבורי מוסד .4
28 20 13 53 13  100 15 מקומי ממלכתי
לא מחלקה .5

חושב   100 0 בעירייה
עזרה ארגון .5

60 40 30 20  10 100 10 עצמית
ממלכתי ן ארגו .7

70 50 37 12   100 8 ארצי ציבורי
6 ידוע לא

המתנדבים אחוז ,5.9 לוח אוכלוסיית את המהווים הארגונים 79 מתוך 6 לגבי 1
בלבד. 92=1 ל מסתכמת הראשונה השורה ולכן ידוע אינו המתנדבים בסה"כ הגברים
אינו 60+ בני המתנדבים סךכל מתוך הגברים אחוז מהארגונים 503? ב כלומר, 2

.3931 על עולה

שהם האוכלוסייה תכונות עלפי הארגונים אוכלוסיית את מנתח 5.10 לוח
62* ש בולט 5.10 לוח של א' בסעיף הארגון. של הפעילות מגזר ועלפי משרתים

בלבד $16; גיל. לפי הבחנה ללא האוכלוסייה כלל את משרתים מהארגונים

רמת עלפי גם שלהם. היעד כקבוצת הקשישים אוכלוסיית את קבעו מהארגונים

הבריאים את או האוכלוסייה כלל את משרתים מהארגונים $51; הלקוחות תפקוד
אחרת. או זו נצרכת בקבוצה לטפל כדי הוקמו $49; ש שבעוד שבהם
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לקוחותיהם של תפקוד ורמת גיל לפי הארגונים, התפלגות :5.10 לוח
הארגונים של הפעילות מגזר ולפי

הלקוחות גיל א.

ילדים!כלל 159 |בני +60|מבוגרים |בני
|האוכלוסייה וער |נ +60|בלבד |כולל |סה"כןבלבד N

62 13 6 3 16 100 *111

הלקוחות תפקוד רמת ב.

1 אסירים] 1 1 1 1

בריא כלל ונפגעי פיגור חולים מוגבלים
ורמלי נ יה| האוכלוסי | פשע | סביבתי ני~ת| כרו ת| י זמנ נפשית| ית| יפ>יז סה"כ N

13 38 3 6 7 10 11 12 100 *111

הארגונים פעילות מגזר ג.

I שירותי 1 1 טיפול 1 ושירותי | 1 |

זכויות תרבות טיפול בנזקקים חירום קליטת
האזרח ן |בסביבה]וחברה אחרים 1 נוך|עולים|וביטחוו ןסה"כןחי N

3 20 8 26 16 13 14 100 *182

אחד ממגזר ביותר פעלו מסוימים שארגונים משום ,104 מ ליותר מגיע סךהכל *
אחת. אוכלוסייה מקבוצת יותר בקרב או
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במתנדבים השימוש מיפוי 5.4

בארגונים 60+ בני במתנדבים השימוש דפוסי את לאפיין ננסה זה בסעיף
הצורך במקרה שכירים. ושל 5920 בני מתנדבים של הפעלתם דפוסי לעומת שנסקרו
מתנדבי בין ההשוואה עיקר פתג"ם. מתנדבי של העסקתם דפוסי עם השוואה נעשתה

לוחות ,4 בפרק נעשתה שנסקרו בארגונים 60+ בני מתנדבים לבין 60+ בני פתג"ם
.4.6 ו 4.5

המנותחת האוכלוסייה ,5.6 עד 5.2 בלוחות כמו ,5.17 עד 5.11 בלוחות
כיוון אבל המתנדבים, אוכלוסיית ולא ההתנדבותיות המשרות אוכלוסיית היא

המשרות בהתפלגות שהמגמות מניחים אנו אחת, במשרה רק עובדים המתנדבים שרוב

המתנדבים. בהתפלגות המגמות את נאמנה משקפות

(5.11 (לוח הפעילות מגזרי
הייעוד לפי מוינו התנדבותי אדם כוח כללו אשר הארגונים של הפעילויות

קטיגוריות: שבע יצר המיון הפעילות. של העיקרי

ושיעורי בחונכות המקצועי, החינוך במסגרת פעילויות רק לא כולל חינוך: .1

בדרכים תנועה הסברת כגון יותר, הרחב במובן ציבורי חינוך גם אלא עזר,
השיניים. בריאות והסברת

לעולים. מינהלית עזרה חדשים, לעולים דירות הכנת למשל, עולים: קליטת .2
ומכבי מד"א כמו חירום, שירותי במסגרת פעילויות ובימחון: חירום שירותי .3

מל"ח. ו פס"ח האזרחי, המשמר כמו הביטחון, ושירותי ע"ל י אש,

זו אם  תלות במצבי באנשים אישי טיפול אחרות; נזקקים באוכלוסיות טיפול .4

אבות בתי דיירי אקי"ם, ניצן, אנו"ש, של המטופלים כמו פיזית, תלות
בגד מרכז או בית לאבזרי מרכז של המטופלים כמו כספית, תלות או ואסירים,

ול. r

במוזיאון, תערוכה עריכת תנועה, משקיפי של פעילות למשל, בסביבה: טיפול .5

בצרכנות, פעילויות

הן חברתיותתרבותיות, קבוצתיות פעולות ארגון וחברה: תרבות שירותי .6
בארגון סיוע כגון מזדמן, באורח והן מועדון, הפעלת כגון סדיר, באורח
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חגיגות.

מינהליים בתפקידים הפועלים המתנדבים את כולל זה סעיף נהל: ומי ן ארגו .7
,5 עד 1 המגזרים מן באחד אותם לכלול אין ולכן רבים, במגזרים שעוסק בארגון

וכוי. גזברים מזכירים, ועד, לחברי הכוונה
הנזקקים בקבוצות בטיפול  מגזרים בשני המשרות ריכוז בולט 5.11 בלוח

הבדל ובמד"א). האזרחי במשמר (בעיקר וביטחון חירום ובשירותי למיניהם
אנשים יותר יש וביטחון חירום בשירותי אחד: רק יש המבצעים גיל לפי משמעותי

מתנדבים של דומה שיעור 60+ ה בני בקרב מופעל זה בסעיף .59 בני
ביע"ל. ברובן  והנשים האזרחי במשמר בעיקר הגברים ומתנדבות,

ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :15.11 לוח
פעילות מגזר

עלידי: [משרותמבוצעות המבצע! ומין גיל
~ 60+ בני 1 בני 1 בני סה"כ
נשים |גברים| 60+ | 59 | |משרות פעילות מגזר
100 100 100 100 100 סה"כ
4445 5 חינוך
6 4 5 3 2 עולים קליטת
22 25 32 46 39 וביטחון חירום שירותי
28 29 27 27 30 בנזקקים טיפול
20 11 15 9 11 בסביבה טיפול
11 22 11 7 8 ותרבות חברה שירותי
8 5 6 3 5 ן ו הארג אחזקת

הלוחות של אחדות בשורות קלה איהתאמה יש 5.17 עד 5.11 בלוחות 1
"טיפול בסעיף 5.11 בלוח למשל, לסןהכל. מותאם אינו כשהפירוט

המשרות. מסךכל 30| לעומת ,60+ ובני 59 מבני *ר2 על דווח בנזקקים"
לפי מתנדביו הרכב את לפרט ידע ארגון כל שלא מכך נובעת זו איהתאמה

ן. ומי גיל

(5.13 ו 5.12 (לוחות הלקוחות תפקוד ורמת גיל
מאוד. בולט בקשישים לטיפול בהקשר הגיל קבוצות שתי בין הגדול ההפרש

לעומת זו יעד אוכלוסיית משרתות הצעירים עלידי המאוישות מהמשרות בלבד 2\
(לוח הלקוחות של התפקוד לרמת באשר .60+ בני עלידי המאוישות מהמשרות 2c^

מספקות מהמשרות 6C^ כ המתנדבים. בין גיל לפי בולטים הבדלים אין ,(5.13
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של מין עלפי בניתוח ה"בריאים". לאוכלוסיית או האוכלוסייה, לכלל שירותים
הראשון בסעיף הגדול ההפרש מוסבר ,60+ בני מתנדבים עלידי המאוישות המשרות

בחולים המטפלות הנשים ריכוז האזרחי. במשמר הגברים ריכוז עלידי שוב

יע"ל. בארגון הדומיננטי ייצוגן עלידי מוסבר זמניים

לקוחות גיל ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.12 לוח
ההתנדבותי השירות

עלידי7~ מבוצעות ה ומשרות ~
60+ בני 1 בני 1 בני סה"כ

נשים |גברים| 60+ | 59 | |משרות רולקוחות גיל
100 100 100 100 100 סה..כ

43 43 52 80 70 האוכלוסייה כלל
18 25 20 2 8 בלבד 60+ בני
14 15 12 6 8 60+ כולל מבוגרים
23 15 14 6 10 בלבד 59 בני
2 2 2 6 4 נוער ילדים,

של התפקוד רמת ולפי המבצע ומין גיל לפי התנדבותיות, המשרות :5.13 לוח
ההתנדבותי השירות לקוחות

עלידי: ןמשרותהמבוצעות   
604 בני 1 בני 1 י בנ סה"כ

נשים |גברים| 60+ | 59 | (משרות תפקוד רמת

100 100 100 100 100 0ה..כ

32 53 36 40 41 האוכלוסייה כלל
28 19 19 12 14 נורמלי בריא,
6 3 4 4 6 נפשית מוגבל
8 16 12 19 17 כרוניים חולים + פיזית מוגבל
24 8 28 21 19 זמנית חולים
2 0.4 1 21 סביבתי מפיגור סובלים

0.4 0.1 2 2 פשע ונפגעי אסירים

(5.14 (לוח התפקיד: תוכן
משרות הן שנסקרו בארגונים ההתנדבותיות המשרות מסךכל 7^ כי יצוין,

בין אישירגעיי קשר ביצירת כרוכות שאינן אינסטרומנטלית טכנית עבודה של

אינו אף המתנדב בערך, הללו, מהמשרות במחצית השירות. מקבל לבין המתנדב
ישיר). בלתי טכני שירות (הסעיף: השירות מקבל עם ישיר במגע לבוא צריך
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%52 מ פרוות לא .59 בני הגברים המתנדבים בקרב במיוחד בולטת זו תופעה
שירות של הן בלבד 143, ו ישיר, בלתי טכני שירות של משרות הן מהמשרות

פרט טור, בכל כבד. משקל כאן יש האזרחי למשמר שוב, חברתיטכני. או חברתי
דומה התפקיד תוכן לפי ההתפלגות ,59 בני עלידי המאוישות המשרות לטור
וקבלת ניהול משרות של יחסית הגבוה האחוז במידתמה, יוצאדופן, מאוד.

.60+ בני גברים של המשרות בקרב החלטות

התפקיד תוכן ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.14 לוח
עלידי: מבוצעות משרות 1 המבצע] ומין גיל

~ 60+ בני 1 בני 1 בני סה"כ
נשים |גברים| 60+ ן 59 | |המשרות התפקיד תוכן
100 100 100 100 100 סה"כ

9 17 11 7 9 החלטות וקבלת ניהול עבודת
35 21 36 27 33 ישיר טכני שירות
32 28 25 14 20 וחברתיטכני חברתי שירות
24 33 28 52 38 ישיר בלתי טכני שירות

(5.15 (לוח מיומנות רמת
מופעלים המשרות ממחצית בלמעלה טוריו. באחידות מצטיין זה לוח

בתפקידים  כשליש ובעוד מינימליים, כישורים הדורשים בתפקידים המתנדבים
הוא היחיד החריג הנתון קצרה. הכשרה תקופת לאחר לבצעם מסוגל הציבור שרוב

המיומנות רמת ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.15 לוח
תפקידם של

עלידי: מבוצעות משרות 1 המבצע! ומין גיל
60+ בני 1 י בנ 1 י בנ סה"כ

נשים |גברים| 60+ | 59 | ןהמשרות ות ומנ מי רמת

100 100 100 100 100 סה"כ

21 3 2 3 מקצועית אקדמית
11 25 16 18 19 גבוהה
28 45 31 30 33 בינונית
59 29 49 49 45 נמוכה
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יותר הדורשים בתפקידים להשתבץ 60+ ה בני המתנדביםהגברים של בנטייתם

זה. גיל בנות המתנדבות ממשרות מיומנות

(5.17 ו 5.16 (לוחות אחרים עובדים לעומת המתנדב של מעמדו

המינים ובקרב הגילים בקרב שההבדלים עולה, 5.17 ו 5.16 מלוחות גם

המתנדבים מועסקים מהמשרות 903; מ שבלמעלה עולה, 5.17 מלוח רבים. אינם
ההפרדה כלומר, העבודה. מקום באותו בלבד מתנדבים עלידי הממולאים בתפקידים

*ד ב כמעט. מוחלטת כשלעצמו עבודה מקום בכל ומתנדב שכיר של התפקידים בין

מקום באותו שכיר עלידי גם המתבצע לתפקיד מתנדבים גויסו מהמשרות בלבד

ליד עובדים המתנדבים , [ (5) + (3 ) + (2) [קטיגוריות מהמשרות £39 ב העבודה.

(כגון לשכיר אישי עוזר של במעמד אם בין לשכירים, עזר כוח ומהווים שכירים
או יע"ל, לחברי דומה במעמד זה אם ובין רופא) ליד העובדת מתנדבת אחות

הפשוטה והעבודה מקצועי סגל של בידיו כשהפיקוד האזרחי, במשמר לסיירים
המתנדבים עובדים ,(4 (קטיגוריה מהמשרות 41* ב מתנדב. סגל עלידי מבוצעת

פרויקטים או מתנדבים ארגוני במסגרת אחרים, מתנדבים של פיקודם תחת

ב שכונה). ועדות חברי קשישים, מבקרי (דוגמת ההתנדבות טהרת על המנוהלים

קבוצתית עבודה במסגרת ולא צמוד פיקוד ללא המתנדבים פועלים מהמשרות \ר\

חדשים). עולים במשפחות מטפל (דוגמת

לא אחרים. עובדים על המתנדבים של אחריותם מידת את מציג 5.16 לוח

שכירים: על פיקוד בעמדת המתנדבים מחזיקים המשרות מכלל 2* ב שרק מפליא,

האחריות רמת ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.16 לוח
ו עלי המוטלת

עלידי: המבוצעות ומשרות המבצע] ומין גיל
60+ י בנ 1 י בנ 1 בני סה"כ

נשים ןגברייםן 60+ | 59 | |משרות ות אחרי רמת

100 100 100 100 100 סה"כ

  שכירים על
4 6 4 3 4 אחרים מתנדבים על
2 10 5 2 2 שניהם על
94 83 91 95 93 אחד אף על
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לעומת מעמדו ולפי המבצע ומין גיל לפי ההתנדבותיות, המשרות :5.17 לוח
השכיר

עלידי7~ המבוצעות ומשרות המבצע! ומין גיל
60+ בני 1 בנ\י | בני סה"כ

נשים |גברים| 60+ | 59 | |משרות ות אחרי רמת

100 .100 100 100 100 סה"כ

שכירים: ליד עובד 111המתנדב 4 3 שכיר של 121.בתפקיד 2 4 3 בלבד מתנדב של בתפקיד לשכיר 221.כעוזר 2 5 4 ומתנדבים שכירים של בתפקיד לשכיר 3.כעוזר
בלבד: מתנדבים ליד עובד המתנדב

59 47 54 43 41 בלבד מתנדב של 4.בתפקיד
ומתנדבים: שכירים ליד עובד המתנדב

21 32 28 31 32 בלבד מתנדב של 5.בתפקיד
לבדו: עובד המתנדב

1 4 21 1 שכיר של 6.בתפקיד
14 12 11 12 16 בלבד מתנדב של 7.בתפקיד

%93 ב מתנדבים. בצד שכירים המעסיקים ההתנדבותיים הארגונים ראשי הם רובם
בלוח שראינו למה שבהתאם יצוין אחד. אף על ממונים אינם המתנדבים מהמשרות
163! מ פחות לא במידתמה. זה מכלל יוצאים 60+ בני הגברים המתנדבים 5.14

החלטות. וקבלת פיקוד של משרות הן ממשרותיהם \1\

ןוו, י 1
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60+ ובני 5920 בני מתנדבים ושל ושכירים, מתנדבים של והפרדה שילוב 5,5
על גם 5920 ובני 60+ בני מתנדבים של ההפעלה אופני בין להבחין ניתן
ניתן זו בדרך השונות. הגיל קבוצות עלידי המבוצעים התפקידים התפלגות פי

ומתנדבים. שכירים של ההפעלה אופני בין להשוות גם

מתנדבים לעומת שכירים

כלשהו תפקיד אם התחשבות ללא שונים, תפקידים 140 נרשמו הארגונים בסקר

כצפוי, קיימים, אלה תפקידים של רובם רבים. בארגונים או אחד בארגון קיים
הדיווחים כמספר האלה התפקידים 140 את מציג 5.18 ולוח רבים, בארגונים

כל את מונה 5.18 לוח למשל. גזבר, טבח, נהג, התפקידים לגבי כלומר, עליהם.
גזבר. או טבח נהג, תפקיד של אצלם קיום על דיווחו עבודה שמקומות הפעמים
שכשני 5.18 מלוח רואים ואנו 1,275 הינו זו ספירה לפי התפקידים סךכל

מתנדבים. עלידי והן שכירים עלידי הן מבוצעים שלישים
מועסקים מהמתנדבים 933; ש המראה ,5.17 ללוח להשוות יש אלה ממצאים

לוח כלומר, עבודה. מקום באותו בלבד מתנדבים עלידי מתבצעים אשר בתפקידים
המתנדבים של תפקידיהם בין מוחלטת כמעט הפרדה שקיימת כר על מצביע 5.17

כך, על מצביע 5.18 לוח כשלעצמו. עבודה מקום כל בתוך השכירים של אלה לבין
ובמקום מתנדבים עלידי מתבצעים אחד עבודה שבמקום רבים תפקידים שיש איפוא,
המתבצעים התפקידים שאחוז גם מתברר 5.18 מלוח שכירים. עלידי  אחר עבודה

.(3^ מאוד קטן הינו בלבד שכירים עלידי

המבצע מעמד לפי התפקידים, סה"כ :5.18 לוח
סוגי סכום
התפקידים
1,275 N
100 סה"כ
64 מתנדבים עלידי והן שכירים עלידי הן המתבצעים תפקידים
136 מתנדבים עלידי או שכירים עלידי או המתבצעים תפקידים
33 בלבד מתנדבים עלידי המתבצעים תפקידים
3 בלבד שכירים עלידי המתבצעים תפקידים

כל אשר אישי) מטפל פקיד, גזבר, ועד, (חבר תפקידים 4 כולל זה סעיף 1
שניים. או אחד לשכיר פרט מתנדבים היו אותם המבצעים
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המיומנות רמת לפי והמתנדבים השכירים תפקידי את מנתח 5.19 לוח

מספר כולל טור כל כלומר, בלעדיים, אינם 5.19 בלוח הטורים שני מהם. הנדרשת

ולמתנדבים. לשכירים משותפים תפקידים

מתנדבים, ועלידי בשכר עובדים עלידי המבוצעים התפקידים :5.19 לוח
התפקיד של המיומנות רמת לפי

עלידי עלידי
מתנדבים בשכר עובדים ות ומנ מי רמת

935 340 N
100 100 סה"כ

8 25 אקדמית/מקצועית
31 48 גבוהה
40 14 בינונית
21 12 נמוכה

הגבוהים: בדרגים עלפירוב מועסקים השכירים שכצפוי, עולה, 5.19 מלוח

של משלחיהיד סיווג של הראשונות הקטיגוריות בשתי תפקידים ממלאים מהם רבע

לימודים תקופת הדורשים בתפקידים כמחצית ועוד לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

ההתנדבותיים מהתפקידים 60* זאת, לעומת גבוהה. ומיומנות ממושכת ניסיון או

שכ לכך לב לעיים יש זאת, עם בינונית. מיומנות רמת מאשר יותר דורשים אינם
הלוח. של הראשונות הדרגות בשתי הם גם מצויים ההתנדבותיים מהתפקידים 403;

5920 בני ומתנדבים 60+ בני מתנדבים

עלידי מתבצעים מהתפקידים 90* ש מראה ,5.18 ללוח המקביל ,5.20 לוח

גיל לפי מתנדבים, עלידי המתבצעים התפקידים סה"כ :5.20 לוח
ם דבי נ המת

סוגי סכום
התפקידים ^__

883 N
100 סה"כ

90 הגיל קבוצות שתי עלידי המתבצעים תפקידים
^10 הקבוצות: משתי אחת עלידי המתבצעים תפקידים
4 בלבד 60+ בני עלידי המתבצעים תפקידים
6 בלבד 5920 בני עלידי המתבצעים תפקידים
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הוא כך הקבוצות. מן לאחת בלעדיים הם מהתפקידים $10; ורק הגיל קבוצות שתי

בנפרד ארגון כל עול מהנתונים אבל הארגונים, כל של הנתונים מסיכום הדבר

הגיל קבוצות משתי אחת עלידי מתבצעים מהתפקידים ממחצית שלמעלה מתברר,
בלבד.

ההתנדבותיים התפקידים שהתפלגות מראה ,5.19 ללוח המקביל ,5.21 לוח
לשנייה. אחת גיל מקבוצת במעבר משתנה ואינה כמעט המיומנות רמת לפי

מתנדבים ועלידי 60+ בני מתנדבים עלידי המבוצעים התפקידים :5.21 לוח
התפקיד של המיומנות רמת לפי ,59 בני

עלידי עלידי
מתנדבים מתנדבים
59 בני 60+ בני ות ומנ מי רמת

549 521 N
100 100 סה"כ

8 6 אקדמאית/מקצועית
30 30 גבוהה
41 39 בינונית
21 25 נמוכה

מסקנות

הנמצאים מהתפקידים %33 ש האחד, .5.5 בתתפרק בולטים ממצאים שני
.(5.18 (לוח בלבד מתנדבים עלידי המתבצעים תפקידים הם שנסקרו בארגונים

מחזק זה ממצא המתנדבים. אלמלא קיימים היו שלא להניח שיש תפקידים כלומר,
.5.17 מלוח שנתקבל למתנדבים, שכירים בין ההפרדה רושם את

או הפרדה של השונה התמונה והוא השני, הבולט לממצא אותנו מביא זה דבר

המבט נקודת לעומת הכללית המבט מנקודת שמתקבלת ושכירים, מתנדבים בין מיזוג

מוחלטת כמעט הפרדה של תמונה מציג 5.17 לוח למשל, וארגון. ארגון כל בתור
במבט ואילו כשלעצמו. עבודה מקום כל בתוך והשכירים המתנדבים תפקידי בין
עבודה במקומות ומתנדבים) שכירים (של התפקידים מסרכל $64 ש רואים כולל

מהתפקידים בלבד %3 וש ,(5.18 (לוח למתנדבים והן לשכירים הן משותפים אלה
דרגת בכל שכיר של תפקיד ואין כמעט כלומר, בלבד. שכירים עלידי מתבצעים
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5.20 לוח כמוכן, מסוים. עבודה במקום מתנדב עלידי מתבצע שאינו שהיא קושי
מבוצעים מהם gc^ ש כך על מעיד בכללותם, ההתנדבותיים התפקידים את המנתח

ארגון כל בתוך המצב שבדיקת בעוד ,5920 בני עלידי והן 60+ בני עלידי הן
הגיל מקבוצות אחת עלידי מתבצעים התפקידים ממחצית שלמעלה מעלה, וארגון

בלבד.

מקום כל בתוך הגיל קבוצות משתי המתנדבים בין ההפרדה לסיבות באשר

חלק ,5.7 בלוח ולמקריות. למדיניות שווה משקל שיש כנראה  כשלעצמו עבודה
רובם או המתנדבים כל מתנדבים, המעסיקים מהארגונים *2ד שב ראינו, ב'

יפרט זה בפרק 5.6.2 סעיף בנוסף, הגיל. קבוצות משתי מאחת מגויסים הגדול,
תפקידים מציעים אינם הם מדוע המעסיקים נציגי של המוצהרים הנימוקים את

603; ש גם (5.22 (לוח זה סעיף יגלה זאת, לעומת .60+ בני למתנדבים מסוימים
גילית הפליה של מקרים אינם בלבד 5920 בני עלידי המבוצעים מהתפקידים

גרידא. מקרי ו נ הי המתנדבים של הגיל ושהרכב

הגילית מההפרדר. להבדיל ושכירים, מתנדבים בין העבודה במקום ההפרדה
שהשתרשו ערכים מערכת פרי אלא המקריות פרי כמובן, אינה, מתנדבים, בין

העבודה. בשוק עמוקות

v
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60+ בני מתנדבים כלפי הארגונים נציגי עמדות 5,6
הארגונים מנהלי של דעותיהם עול תמונה להרכיב מבקשים אנו זה בתתפרק
הרצוי שהגידול היה, פתג"ם של הפעולה מעקרונות אחד .60+ בני מתנדבים לגבי
הפעילים הארגונים מערכת עם פעולה בשיתוף רק יושג 60+ בני המתנדבים במספר

את פתג"ם צוות הבנת של החשיבות מכאן עליהם. ההשפעה ודרך זו בזירה כבר

,60+ בני מתנדבים שבהעסקת הכדאיות כמו בסוגיות הזאת המערכת נציגי עמדות
מספר להגדלת הפוטנציאל למימוש והדרכים אחרים, או אלה לתפקידים כשירותם

פורמלית. בהתנדבות העובדים 60+ בני
דעות רוב הארגונים. בשאלון שאלות מספר על מסתמך זה תתפרק

מהדעות חלק בשאלון. ישירות שאלות על כתשובה במפורש הובעו המרואיינים
זה. פרק בנושא עקיף באופן הנוגעות שאלות על מהתשובות השתמעו

הוא ארגונו, של פעילויותיו רשימת את סקר כשהמרואיין השאלון, בראשית

הסיבה את מתנדבים של מעורבות בה היתר. שלא פעילות כל לגבי להסביר נתבקש

שהיה פעילות כל לפרט המרואיין נתבקש השאלון של השני בשלב המתנדבים. להעדר
במקרים כאן, גם אותה. המרכיבים התפקידים כל את ולציין התנדבותי, מרכיב בה

מתנדבים אין מדוע לנמק המרואיין נתבקש בלבד, 5920 בני מתנדבים פעלו שבהם

אלה. בתפקידים 60+ בני
את נו ו נסי סמך על להשוות הארגון נציג נתבקש השאלון של השלישי בחלק
הוא מכן לאחר יותר. וצעירים 60+ בני מתנדבים בהעסקת והחסרונות היתרונות
בשאלה שונים. עבודה לסוגי הגיל קבוצות שתי התאמת על היפותטית שאלה נשאל

בקרב ההתנדבות שיעור להגדלת הפוטנציאל את ונו מנסי לאמוד נתבקש הוא נוספת
זה. פוטנציאל למימוש צעדים על ולהמליץ 60+ בני

בני למתנדבים בארגון הפנויים התפקידים רשימת מובאת זה לפרק כהשלמה

מעיד 60+ בני למתנדבים להציע לנכון מוצא שהארגון התפקיד שסוג בהנחה ,60+

כלפיהם. עמדותיו על
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שנסקרו בארגונים 60+ בני מתנדבים לאיהעסקת הסיבות 5.6.1

מתנדבים העסיקו ו נ י רואי שנציגיהם אלה כל מתוך ומוסדות ארגונים 17

מ פחות 60+ בני המתנדבים היוו ומוסדות ארגונים 10 ובעוד בלבד, 5920 בני
או מדיניות יש הללו והמוסדות הארגונים 27 מ 15 ב המתנדבים. מסךכל 1(^

לסיווג ניתנות אלה עמדות .60+ לבני מתאימה אינה בהם שהעבודה מפורשת, עמדה
קטיגוריות: למספר

דרכים תאונות למניעת המועצה של סניפים בשני מדי. גבוהה טכנולוגיה

ידע של רמות דורשת בשיטור עזרה ושל תנועה משקיף של שהעבודה העמדה, בוטאה

עמם. להתמודד יוכל לא 60+ שבן ולמידה, טכני

אש, מכבי מד"א, הבאים: בארגונים בוטאה זו עמדה מדי. כבד פיזי מאמץ

האזרחי. המשמר

המועצה של אחד וסניף לנשים לסיוע אחד מרכז ביןדורי. עמדות פער
בשנים שחלו לשינויים דיים ערים אינם 60+ שבני הדעה, את הביעו לצרכנות

בתחומם. האחרונות

היו כר .60+ בני בקרבם רוצים אינם צעירים מתנדבים של מגובשת קבוצה

בשתי נמצא דומה מצב ברעננה. אנגלית דוברי עולים ארגוני בשני הדברים פני

ניצן בארגונים כמו הדדית, עזרה למתן בקבוצות גם כר שכונה. ועדות
חברים2 בה ואין לכולם, המשותפת עיקרית אחת תכונה בהן לחברים שיש , ואקי"ם

הקבוצה. של המשותף המכנה מעצם כלל בדרך  60+ בני

שב היא, 60+ בני מעסיקים שאינם הארגונים 15 ל בהקשר מעניינת עובדה

נמצא מקרים 6 וב אחרת, בעיר ארגון אותו של נציגים רואיינו מהמקרים 9

המועצה לגבי למשל, היה, כר השני. בסניף 60+ בני מתנדבים של מכובד אחוז

בכל זהים הדברים פני היו במד"א רק האזרחי, המשמר ולגבי תאונות למניעת

הסניפים.

ואמנם, לשינוי, ניתן שאינו דבר כה עד במדיניות לראות איו לכר, בנוסף

והסתגלות. שמיעה לקויי ילדים לקידום אגודה ניצן: 1

מבוגרים, למפגרים 60+ בני הורים ישנם מפגרים. לקידום האגודה אקי"ם: 2
זה. מגיל צעירים כולם כמעט היו שנסקרו הפעילים אבל
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בני להעסיק מעוניינים הם שבעתיד אמרו הללו והמוסדות הארגונים 15 מתוך 8

מסוימים. לתפקידים 60+ ה בני את להגביל רצו מהם כמה זה. גיל

או בכלל 60+ בני מתנדבים העסיקו שלא הארגונים, 27 מתוך ארגונים 12

דעתם על עלה לא לדבריהם, ממדיניותם. נבע לא שהדבר טענו ביותר, קטן בשיעור

עצמם את העמידו לא 60+ בני במקרה שרק או זו, גיל מקבוצת מתנדבים לחפש

בכוונה נמנעו שבעבר כמה, אלה ארגונים 12 בין שיש ייתכן הארגון. לרשות

להעסיק נכונות כולם הביעו הראיון בעת לפחות אבל ,60+ מבני מתנדבים מלגייס

עבודה. הצעות להם והציעו בעתיד, זו גיל מקבוצת מתנדבים
בני של יותר רבה העסקה המונע נוסף גורם נתגלה הארגונים סקירת מתור
רב ביקוש שיש הודו, מרואיינים מספר זאת. עושים כיצד איידיעה והוא ,60+

בשל אליהם לפנות היססו הם לטענתם, אבל, בהתנדבות, לעבודה 60+ בני בקרב

רקע על (לפעמים זו גיל לקבוצת מתאימים או רצויים תפקידים אילו איידיעה
בעבר). כושל ניסיון

מסוימים בתפקידים 60+ בני מתנדבים לאיהעסקת הסיבות 5,6.2
בני מתנדבים מעט, שהעסיקו או כלל, העסיקו שלא ארגונים נדונו כה עד

,60+ בני רבים מתנדבים המעסיקים אלה כולל שנסקרו, הארגונים ברוב אבל ,60+

לכך. שניתנו הסיבות את מפרט 5.22 לוח התפקידים. בכל 60+ בני הועסקו לא

מסוימים בתפקידים 60+ בני מתנדבים לאיהעסקת הסיבות :5.22 לוח

הסיבות התפלגות
וזים באח בה הסי

100 סה"כ
254 הסיבות מספר

5 הביןדורי העמדות פער
6 בקרבם 60+ בני רוצים אינם המתנדבים
59 מקרי הינו המתנדבים של הגיל הרכב סיבה. אין
5 מדי קשים המנטליים העבודה תנאי

11 מדי קשים הפיזיים העבודה תנאי
3 נוסף ציון ללא מתאים", אינו 60+ "בן
11 59 בני מתנדבים של מסוימת קבוצה בפני רק פתוח הזה התפקיד
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שבהם בתפקידים 60+ בני איהעסקת ממקרי %60 כמעט ,5.21 לוח עלפי
זו, גיל קבוצת נגד קדומה דעה או מדיניות משקפים אינם יותר צעירים מועסקים
הזה ("התפקיד בלוח האחרון לסעיף באשר המוצהרת. המדיניות עלפי לא לפחות

שענו הארגונים כל כמעט  ("59 בני מתנדבים של מסוימת קבוצה בפני רק פתוח
עוני על מעידים הראשונים הסעיפים שני נוער. בני של לקבוצות התכוונו כך

הדורות. בין פער של סוגים

צעירים למתנדבים בהשוואה 60+ בני מתנדבים של והחסרונות היתרונות 5.6.3
ותר י

בני מתנדבים להעסקת "באשר הבאה: השאלה הוצגה הארגונים נציגי בפני
צעירים מתנדבים העסקת לעומת יתרונות לכך שיש לך התברר האם בכלל, 60+

בלוח מובאות תשובותיהם החסרונות. על דומה שאלה נשאלו מכן לאחר יותר?"
.5.23

לעומת 60+ בני מתנדבים ליתרונות שהתייחסו הארגונים 63 מתוך 21

את ציינו יתרונות שמצאו מאלה מחצית בכך. יתרון כל מצאו לא יותר צעירים
למעסיק כיתרון ציינו נוסף רבע ,60+ ה בני של והמסודר הרציני עבודתם אופי
183; רק הבוקר. בשעות ובעיקר היום במשך יותר פנויים אלה שאנשים העובדה את

למתנדבים. שיש מיוחדים כישורים על הצביעו
60+ בני מתנדבים של החסרונות לגבי דעה שחיוו הארגונים 59 מתוך 13

החסרונות מחצית בהעמקתם. חיסרון כל מצאו לא יותר הצעירים עמיתיהם לעומת
שבקרב אףעלפי ,60+ ה בני המתנדבים של הפיזיות למגבלות נגעו שצוינו

201; ורק פיזית, מבחינה המוגבלים מתנדבים כמעט היו לא ארגונים אותם
60+ בני של קשיים על הצביעו מהמשיבים .n%5 ומעלה. 75 בני היו ממתנדביהם

שלעומת מעניין, אחרות. מנטליות מגבלות ועל חדשים ידע או מיומנויות בלימוד
בשעות פנויים שהם 60+ בני של לזכותם ציינו רבים שארגונים לעיל, האמור
גמישות. בשעות פנויים אינם שהם כך על מהם \2<\ התלוננו להעסקה, נוחות
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מתנדבים לעומת 60+ בני מתנדבים של והחסרונות היתרונות :5.23 לוח
יותר צעירים

מסרכל אחוז
ינים המצו נות היתרו ת ו נ היתרו

72 N
100 שצוינו היתרונות סה"כ

1 אותם לגייס קל יותר
3 אישי אינטרס להם אין
11 חיים חכמת בעלי
7 לקוחות עם טוב קשר יוצרים
25 נוחות בשעות פנויים
53 ומסודרים רציניים יותר

הנ"ל ליתרונות הארגונים התייחסות התפלגות
104 סה"כ
42 הנ"ל היתרונות 72 את ציינו
21 יותר צעיר מתנדב על יתרון כל 60+ בן למתנדב שאין טענו
32 להשוואה בסיס להם שאין טענו
9 ענו לא

מסה"כ אחוז
המצוינים החסרונות ת ו נ ו החסר

61 N
100 שצוינו החסרונות סה"כ

3 מיומנות חסרי
5 יותר צעירים חברים/מתנדבים של הצטרפותם דוחים
13 גמישות בשעות פנויים אינם
8 . מתאימות אינן האישיות עמדותיהם
15 מנטליות מגבלות להם יש
49 פיזיות מגבלות להם יש
7 אחרים

הנ"ל לחסרונות הארגונים התייחסות התפלגות
104 סה"כ
~42 אלה חסרונות ציינו
4 פירטו לא אך חסרונות, שיש טענו
13 יותר צעיר מתנדב לעומת חיסרון כל 60+ בן למתנדב שאין טענו
32 להשוואה בסיס להם שאין טענו
13 ענו לא

שונות עבודה לדרישות 60+ בני התאמת 5.6.4

מתנדבים של והחסרונות היתרונות לגבי 5.6.3 בסעיף המוצגים הנתונים

אנו זאת, לעומת זה, בסעיף המרואיין. של האישי הניסיון על מושתתים 60+ בני
היפותטית. לשאלה התשובות סיכום מביאים

לתפקיד מתנדבים לגייס שעליך "נניח הבאה: השאלה את נשאלו המרואיינים
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.5030 בגיל אנשים גיוס לבין 60+ בגיל אנשים גיוס בין לבחור ועליך מסוים,
יותר, תצליח גיל קבוצת איזו להגיד ממך ונבקש העבודה טיב את בפניך נציין

, זו. לשאלה התשובות את מביא 5.24 לוח זה," מסוג בתפקיד לדעתך,

מתנדבים להעסיק ההיפותטית העדיפות לפי המרואיינים, התפלגות :5.24 לוח
העבודה דרישות ולפי 5030 בני או 60+ בני

עדיפות]יש ן עדיף!אי 1 עדיף 1 1

עדיפות קבוצת לאף בני בני סה"כ מספר
לאחת גיל 60+ 3050 (*) הארגונים הדורשת: עבודה

מהקבוצות
77 23 43 34 100 76 בקשישים אישי טיפול .1

81 19 11 70 100 78 בנוער/בילדים אישי טיפול .2

מאמץ עם שעות 4 במשך עבודה .3
הליכה, (עמידה, מסוים פיזי
בהכנה כגון קל, מטען הרמת

70 30 18 52 100 78 אוכל) ובהגשת
71 29 61 10 100 78 מסודרת התייצבות התמדה, .4

קלה חדשה מיומנות למידת .5
משחקייה, הפעלת כגון יחסית,

59 41 22 37 100 78 ספרים כריכת
קושי בעלת מיומנות למידת .6
מסביר להיות כגון מסוים,

73 27 6 67 100 78 קהילתי מדריך לילדים, תנועה
48 52 16 32 100 79 החלטות וקבלת יוזמה .7

53 47 32 21 100 79 אחרים מתנדבים על אחריות .8

עובד של הוראות אחר מילוי 79
51 49 35 16 100 80 (צייתנות) מקצועי

60+ בני העסקת על המשפיעים הסטריאוטיפים את לאמוד היתה השאלה מטרת

,palmore ;1974 , thorson et al.) רבים מחקרים השונים. העבודות בסוגי
בני של יכולתם לגבי קדומות דעות שקיימות מראים, ( 1985, eaglstein ; 1980

פיזית, עבודה לבצע חדשות, מיומנויות ללמוד מסוגלים אינם שהם למשל, :60+

ניסויים זאת, לעומת ועוד. בילדים, ולא בקשישים בטיפול הטבעי שמקומם

שהוצבו העבודה דרישות כל אחרות. הן שהעובדות מראים בשדה והפעילות מבוקרים
בישראל רבות, בתכניות נוסו ,(5.24 בלוח 9 עד 1 (דרישות הנשאלים בפני
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קושי. ללא בהן עומדים 60+ בני שמתנדבים והוכח וברוו"ל,
5.24 בלוח סעיף לכל קדומה מדעה המשוחררת התשובה לעיל, הנאמר לאור
סיבה ושאין באיש, למעשה תלוי שהכל  להיות צריכה (4 לסעיף אולי, (פרט,

אחרת תגובה מגלה 5.24 לוח חברתה. על אחת גיל קבוצת להעדיף עקרונית
וברובם ,%52 על סעיף באף עולה אינו העדפה מלציין הנמנעים אחוז לחלוטין.

מכך. בהרבה נמור אף הוא

בהתאם  (5.24 בלוח 1 (סעיף בקשישים אישי טיפול הדורשת לעבודה באשר

גדול. אינו ההבדל כי אם ,60+ בני את מעדיף הרוב בציבור, הרווח לסטריאוטיפ
האיזון, חוסר מדהים (2 (סעיף בילדים או בנוער אישי טיפול הדורשת בעבודה

דומים. תפקידים ושל בגן סבים של בישראל השנים רבת ההצלחה למרות וזאת,
בני של האמיתית ליכולת באשר רב ידע חוסר מגלות 6 ו ,5,3 לסעיפים התשובות
המדווח את משקפות (4 (סעיף מסודרת והתייצבות התמדה על לסעיף התשובות .60+

מקצועי עובד של הוראות אחר למילוי לדרישה בהתייחס אולם המקצועית, בספרות
טוב יודעים שהם לסבור נוטים 60+ שבני רבים, מעסיקים התלוננו (9 (סעיף

עליהם. הממונה הצעיר מהשכיר יותר

60+ בני למתנדבים הארגונים שהציעו התפקידים 5.6.5

ניתוח הוא 60+ בני למתנדבים ביחס המעסיקים עמדות בבדיקת נוסף מרכיב
עם הללו ההצעות את משווה 5.25 לוח בפניהם. הביאו שהם העבודה הצעות של

60+ בני עלידי כעת המתבצעים התפקידים ועם פתג"ם מעסיקי של העבודה הצעות
ובפתג"ם. ארג1כ*ם באותם

מיומנות ורמת הלקוחות תפקוד רמת שלפי עולה, ,5 ל 1 טור מהשוואת
אלה  התפקידים לתוכן באשר למצוי. המוצע בין משמעותי הבדל אין התפקידים

החלטות. וקבלת ניהול בעבודת מאשר באנשים בטיפול יותר מתרכזים המוצעים

חזק דגש יש אותם, לשרת 60+ לבני מתאים המרואיין שלדעת הלקוחות, לגיל באשר

כעת. המאוישים התפקידים בהרכב לחלוטין כמעט החסר דגש לילדים, שירותים על

למשל, קיימות, ,6 ו ,5,3 בסעיפים המוזכרים תפקידים של הדוגמאות 1
פתג"ם. בתכנית
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בעלי עליךי פוטנציאליים 60+ בני למתנדבים המוצעים התפקידים :5.25 לוח
התפקיד תוכן ולפי התפקיד לקוחות לפי בארגונים, תפקיד

(6) | (5) 1 (4) 1 (3) | (2) 1 (1)
התפקידים סה"כ תפקידים בארגונים מוצעים תפקידים

המאוישים מוצעים שנסקרו
1 עלידי עלידי תפקידים!תפקידים 1

בפתג"ם 60+ בני המעסיקים להנהגת בחיזוק
(ינואר בארגונים מתנדבי של שירותים שירותים סה"כ
(1987| |שנסקרו |פתג"ם ןחדשים ימים קי תפקידים|

הלקוחות גיל א.
75 521 34 76 290 366 עבודה הצעות מספר
100 100 100 100 100 100 (באחוזים) סה"כ
19 4 6 38 23 26 נוער ילדים,
11 21 35 8 3 4 59 בני
50 29 9 12 27 23 60+ בני
20 46 50 42 47 46 כללית אוכלוסייה

הלקוחות תפקוד רמת ב.
100 100 100 100 100 100 (באחוזים) סה"כ
43 60 59 54 60 59 נורמלי בריא,
57 40 41 46 40 41 מוגבל חולה,

התפקיד תוכן ג.
100 100 100 100 100 100 (באחוזים) סה"כ
27 34 15 32 28 28 טכנית עבודה
68 46 85 55 65 63 באנשים טיפול

ניהול עבודת
5 20 13 7 8 החלטות וקבלת

התפקיד מיומנות רמת ד.
100 100 100 100 100 100 (באחוזים) סה"כ

5 6 14 12 7 8 אקדמית/מקצועית
25 30 50 38 23 26 מיומנת
70 64 36 50 70 66 ומנת מי לא

בשאלון 32 שאלה על התשובות עלידי נוצרה המוצעים התפקידים רשימת 1
שברצונך ארגונך במסגרת התפקידים/השירותים "מהם לארגונים:

"?60+ בני מתנדבים עוד לך היו אילו להנהיג/לחזק,

מתנדבי כבר שמעסיקים ארגונים אותם עלידי שהוצעו התפקידים הרכב

בולט השוני בסקר. הנכללים הארגונים של העבודה מהצעות סעיף בכל שונה פתג"ם
ולנוער; לילדים השירות על הדגש חסר  הלקוחות לגיל ביחס מרכיבים: במספר

טכנית עבודה לעומת באנשים הטיפול בולט באופן מודגש  התפקידים לתוכך ביחס
מהתפקידים 50\  התפקיד מיומנות לרמת ביחס החלטות. וקבלת ניהול ועבודת

מהתפקידים בלבד 263; ש בעוד "מיומנים" נם הי פתג"ם מעסיקי עלידי המוצעים
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13 ב שמדובר מאחר זו. ברמה נמצאים שנסקרו הארגונים נציגי עלידי המוצעים
לכת. מרחיקות מסקנות מכך להסיק איו בלבד, ארגונים

,60+ בני בקרב ההתנדבות שיעור להגדלת הפוטנציאל על המרואיינים דעות 5.6.6
אותו להגשים וכיצד

הסיכויים את להעריך התבקשו שנסקרו בארגונים תפקיד בעלי המרואיינים
הנהנים 60+ ה בני מספר את להגדיל  העיקרי יעדה את להגשים פתג"ם של

האפשרות (1 כיוונים: משני לנושא התייחס השאלון פורמלית. בהתנדבות מעיסוק
להם להציע מעסיקים יותר לשכנע האפשרות (2 להתנדבות, 60+ בני יותר למשוך

עבודה.

ההתנדבות שיעור להגדלת הפוטנציאל את הארגונים נציגי הערכת :5.26 לוח
60+ בני בקרב

לדעתך, ניתן, מידה באיזו לדעתך בעירך, יש מידה באיזו
התפקידים מספר את להגדיל 60+ בני של מנוצל בלתי מאגר

המוצעים ההתנדבותיים לעבוד והמסוגלים המוכנים
בעירך? 60+ לבני בהתנדבות

®2 94 המרואיינים מספר
!22 100 (באחוזים) סה"כ

2 2 לא tiבכלל 12 מעטה במידה
3* 35 מבוטלת לא במידה
28 29 רבה במידה
11 13 מאוד רבה במידה
3  מספיק כבר

JLP 8 ידוע לא

סברו הראשונה, השאלה על שענו מהמרואיינים *רר ש עולה, 5.26 מלוח
המוכנים 60+ בני של מנוצל ובלתי גדול עד בינוני מאגר בעירם שקיים

סברו כמוכן כזה). מאגר כמעט שאין סברו 14^ בהתנדבות לעבוד והמסוגלים
התפקידים מספר את להגדיל רבה מידה עד מבוטלת לא במידה שניתן ,$73!

זה פוטנציאל לממש כיצד והצעותיהם המלצותיהם .60+ לבני המוצעים בהתנדבות
.5.28 ו 5.27 בלוחות מוצגות
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60+ בני יותר לגייס כיצד בארגונים תפקידים בעלי הצעות :5.27 לוח
פורמלית להתנדבות

133 ההצעות מספר
100 100 (באחוזים) סה"כ

.■■■'. , והסברה פרסום עלידי
6 אישי
11 המוני

4^ 14 מעבודתם פורשים נבחרות.כמו לקבוצות ■

7 חדשים בצינורות
11 פירוט ללא

למתנדב ההצעה שיפור עלידי
3 . תגמולים הוספת

2C) 10 מושכים תפקידים פיתוח
7 י התרומה תחושת ועידוד חרדות עם בהתמודדות סיוע

המגייסים של העבודה איכות שיפור עלידי
6 ותר י נמרץ בגיוס
.3 . ם סי י המגי הכשרת

31 6 והשיבוץ הבחירה שיטות שיפור
3 2 מומחים ועדת הקמת
13 למתנדבים המגייסים בין לתיאום חדשה ארגונית מערכת הקמת

עם במגע הבאים הגופים באמצעות גיוס עבודה; חוגי הקמת חדשים: צינורות 1
פעילים. מתנדבים באמצעות גיוס ;60+ בני אוכלוסיית

רכז מינוי כוחות; כמאגר 60+ בני של ארגון הקמת לתיאום: מערכת הקמת 2
הפגשת המעסיקים; של הביקוש עם פרסום תיאום בעיר; 60+ בני של התנדבות

התנדבותית עבודה לשכת הקמת ובסיורים; בכנסים ומעסיקים מתנדבים

המעסיקים את לשכנע כיצד בארגונים תפקידים בעלי הצעות :5.28 לוח
60+ בני לציבור ההתנדבותיים התפקידים היצע את להגדיל

83 ההצעות מספר
100 (באחוזים) סה"כ
55 בשכר ועובדיהם מעסיקים אצל הסברה
28 מעסיקים בין עבודה/תיאום לשכת הקמת
2 ספציפיים לתפקידים המתנדבים הכנת
6 מסוים אופי בעלי תפקידים הכנת
1 60+ בני של הפוליטי הכוח הגברת
7 מתנדבים אחר ובמעקב בגיוס ביעילות שיפעל גוף הקמת

לקבלת הארגון הכנת המקצועי; הסגל הדרכת ועובדיהם: מעסיקים אצל הסברה 1
התקשורת כלי באמצעות פרסום בכוח; מעסיקים אצל הסברה מתנדבים; יותר

מעסיק. כל אצל התנדבות רכז מינוי ופגישות;
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מצביעות מההמלצות שמחצית מתברר, (5.28 ו 5.27) אלה לוחות משני
מתנדבים כלפי המכוונים והסברה פרסומת מבצעי על היינו הקל, לכיוון

הארגונים שעל מההצעות, ממחצית עולה 5.26 בלוח זאת, לעומת בכוח. ומעסיקים
של העבודה איכות את ולהעלות בכוח, למתנדבים ההצעה את לשפר המגייסים
5.28 בלוח %29 ו 5.27 בלוח מההמלצות .il%3 ש לציין, ראוי המגייסים.

עבודה לשכת מעין למעסיקים, מתנדבים בין שיתאם ארגוני מבנה הקמת על מדברות
המרואיינים לכך. היא אף קשורה 5.28 בלוח האחרונה ההמלצה התנדבותית.

אשר מתנדבים, בהעסקת בעבר ניסיון בעלי מארגונים כולם היו כך על שהמליצו
את ידעו הם הראיון. בעת מתנדבים מאוד מעט שהעסיקו או זאת, לעשות הפסיקו

כדי להשקיע שיש ובתגמול) במעקב בשיבוץ, בהכשרה, (בגיוס, ההשקעה גודל
עומס לשאת בכוחם שאין הרגשה הראיון בעת וביטאו תצליח, ההתנדבות שתכנית

מקצועית בצורה הנדרשים השירותים מן חלק שיספק חוץ, גורם בגיבוי אלא כזה,
זמן. ולאורך רצופה
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. ■. פתג"ם עם הרצויים הקשרים 5.7

תחומים רואים הם האם נשאלו, שנסקרו בארגונים תפקידים בעלי 104

השיבו 14 בחיוב, השיבו 80 פתג"ם. לבין ארגונם בין פעולה לשיתוף מתאימים
לא הנותרים ששת להסכים. לא או להסכים מוסמכים היו לא שהם השיבו 4 בשלילה,
מסיבות זאת עשו פתג"ם עם פעולה שיתוף של אפשרות כל שדחו הארגונים 14 ענו.

:(60+ בני מתנדבים אף היו מהם 9 וב מתנדבים, היו (בכולם שונות
אבות (בית נוספים מתנדבים רוצים ואינם מתנדבים, מספיק להם שיש אמרו  4
התפתחות מרכז ברעננה; שניהם  מחלימים לשיקום האגודה סלומון, ורה

בחדרה). הילד התפתחות מרכז ידידי וארגון בחדרה, הילד
רוצה אינו ולכן מתנדביו של הממוצע הגיל את להוריד שברצונו אמר  1

ברית). (בני 60+ בני במתנדבים

יישובים). בשלושה (מד"א 60+ לבן מדי קשה בארגונים שהעבודה טענו  3

פער בשל הצעירים מתנדביהם בצוות להשתלב יכולים אינם 60+ שבני אמרו  2
שכונה). (ועד שונה צרכים מסכת ובשל לנשים) סיוע (מרכז עמדות

הסתדרות החופשיים, (הבונים הסברים לסגל מחוץ מתנדבים מקבלים אינם  3
.( בגימלאות המורים ארגון הגימלאים,

באשקלון). הקשיש למען (העמותה נימק לא  1

עם פעולה שיתוף שדוחים הארגונים 14 מתוך ששמונה מתברר, הנ"ל מהניתוח
גורם ולא ,60+ בני מתנדבים לגיוס מקור רק בפתג"ם ראו כי כך עשו פתג"ם

וכוי. פרסום הכשרה, תיגמול, של בתחומים לפעול שיכול
פתג"ם עם פעולה שיתוף של אפשרות על בחיוב שהשיבו ארגונים 80 אותם

לפעול. אמורה פתג"ם בהם התחומים שבעת את קדימויות סדר עלפי לסווג נתבקשו

ופתג"ם ארגונם בין ים מעשי עבודה בקשרי עניין הביעו שלא מהמרואיינים חלק

המרואיינים שאר בכלל. 60+ בני להתנדבות חשיבותן עלפי הקדימויות את בחרו

מציג 5.29 לוח הם. לארגונם חשיבותם עלפי הפעילות תחומי שבעת את סיווגו
..■■■ ;_■ " התוצאות. את

עם מעשיים עבודה קשרי הציעה שלא הארגונים שקבוצת עולה, 5.29 מלוח

ותיהם). י מעדיפו $39;) בפרסום בעיקר תעסוק שפתג"ם בהמלצותיה, העדיפה פתג"ם

על פתג"ם עם ומתן במשא היום נמצא (בחדרה) בגימלאות המורים ארגון 1
משותפים. פרויקטים הקמת
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תפקיד בעלי עלפי שנבחרו בעתיד, פתג"ם לפעילות קדימויות :5.29 לוח
ים נ בארגו

הארגונים בחירת הארגונים בחירת ~
נים י ני המען עניין הביעו שלא
עבודה בקשרי עבודה בקשרי אפשריים מרכיבים

פתג"ם עם מעשיים פתג"ם עם מעשיים פתג"ם של בפעילות
61 19 הארגונים סר."כ

100 72 שנבחרו ת ו קדימוי סה"ב
$00נ 1003; באחוזים שנבחרו קדימויות סה"כ

8 12 60+ בני למתנדבים חדשים תפקידים פיתוח
60+ בני התנדבות נושא של רחב פרסום

4 39 הציבור בפני
במשותף חדשים התנדבותיים פרויקטים הקמת

21 8 הקיימים ההתנדבותיים הארגונים עם

למתנדבים חדשות הכשרה הזדמנויות מתן
10 11 60+ בני
8 10 60+ בני למתנדבים תיגמול מערכת פיתוח
25 8 והגימלאים 60+ ה בני מכלל מתנדבים גיוס

קבוצות אותן מקרב להתנדבות 60+ בני גיוס
14 8 פורמלית התנדבות של מסורת להן שאין

^10 ^3 אחר

בניית אחת); (בחירה 60+ בני מתנדבים להפעיל כיצד מעסיקים חינוך כולל: 1
אחת). (בחירה וצעירים 60+ בני למתנדבים משותפת מערכת

בחירות); 3) המעסיקים ליכוד בחירות); 3) ספציפיים לתפקידים גיוס כולל: 2
מתנדבים של תחבורה בעיות פתרון בחירות); 3) למתנדבים שוטפת הדרכה

אחת). רה (בחי

בעיקר מפתג"ם רוצים יותר, והגדולה השנייה הקבוצה נציגי זאת, לעומת
אינו מתנדבים קבלת על זה דגש .($21;) משותפים ופרויקטים (42*) מתנדבים

חסר שלארגונם , (%65) מהמרואיינים 66 קבעו בשאלון קודמת שאלה על מפתיע.
29) הזה החיסרון את למלא יכולים 60+ שבני סברו מהם 62 התנדבותי. אדם כוח

חלקית). במידה  36 מלאה; במידה 

אל תפנה שפתג"ם ממליצים מתנדבים בתוספת המעוניינים מהארגונים שליש
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הפורמלית. ההתנדבות עם חזק קשר קשרו שטרם אוכלוסייה קבוצות אותן
המקורות בקרב הגיוס פוטנציאל את תום עד מיצו שהם הרגישו, רבים מרואיינים

מהם. יותר לכת להרחיק שמסוגל גורם בפתג"ם וראו המסורתיים,
על המליצו מעשיים עבודה קשרי הרוצה בקבוצה מהארגונים 2U כי יצוין,

הניסיון את לנצל בצורך זאת נימקו הם פתג"ם. עם משותפים פרויקטים הקמת

המוצעים התפקידים רשימת את לגוון בצורך הארגונים, אצל שנצברו והמשאבים
מרואיינים 6 .60+ בני הפעלת על תדרוך מפתג"ם לקבל ברצונם ואף למתנדביהם,
את וביקשו זו, גיל קבוצת להפעיל או לגייס כיצד יודעים שאינם בגלוי הצהירו

בעניין. פתג"ם פעילי של עזרתם

r
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הסופי ו"ח הד ממצאי סיכום :6 פרק

פתג"ם, תכנית הפעלת לאופן הנוגעים הממצאים סיכום את מציג זה פרק

מערכת כלל את המתארים וממצאים יעדיה, לעומת פתג"ם תכנית של ההישגים
,3 פרקים על מתבסס הממצאים סיכום התכנית. ערי בשלוש 20+ בני של ההתנדבות

של הפנימי המיספור את תואם זה בפרק הסעיפים מיספור המחקר. בדו"רו ,5 ו ,4
הדו"ח. בפרקי הסעיפים

ושל הארגונית המסגרת של זמן לאורך ניתוח  פתג"ם תכנית הפעלת :3 פרק
העבודה שיטות

(3.1.3) הפעלתה לאחר פתג"ם תכנית של הארגוניים הקשרים מסכת

להתנדבות היחידה רכז לבין פתג"ם רכז בין העבודה יחסי

ולשלילה, לחיוב התכנית, בעיצוב היחידה רכזות שלטו 1986 אביב עד .1

חסותן. תחת היו פתג"ם ורכזי

(בחדרה צעירות מקצועיות פתג"ם רכזות שתי של מינויו עם ,1986 מאפריל .2

עצמאות. יתר של תהליך כולה בפתג"ם החל וברעננה)
פתג"ם) תכנית של האם (ארגון הקשיש למען העמותה עם עבודה יחסי

בהקמת פעילה היתה הקשיש למען המקומית העמותה גם שבהן הערים בשתי .1

אי בגלל השוטפת בעבודה קשיים לפתג"ם נגרמו ופרויקטים, שירותים
המקומיות העמותות של האחריות ותחום הפעילות זירות בהגדרת הבהירות

פתג"ם. ושל הקשיש למען
מקומיים מתנדבים ארגוני לבין פתג"ם בין העבודה קשרי

וסיוע מתנדבים מפתג"ם קיבל שהארגון בכך התבטא הארגונים רוב עם הקשר .1
פרויקטים ותגמולים. עבודה מקום הארגון סיפק בתמורה אחר. חומרי

מועטים. היו מתנדבים וארגון פתג"ם עלידי במשותף ונוהלו שהוקמו
סוהר, בית כמו שירות מוסדות עם עלפירוב, לעבוד, בחרו פתג"ם רכזי .2

לשטח כניסה אי של הנורמה כיבוד כדי תוך זאת,  אבות בית ביתספר,
אחר. מתנדבים ארגון של הבלעדי הפעילות
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פתג"ם של ההיגוי ועדות תפקוד

ההיגוי ועדת בהפעלת שונות גישות שתי התפתחו פתג"ם הופעל שבהן בערים .1

היתה הגישות רצף של האחד בקצה ההתנדבות. ויחידות פתג"ם רכזי עלידי

מתן של בעיקר מצומצם, תפקיד לוועדה שהעניקה המינימליסטית, הגישה
המקסימליסטית, הגישה  הרצף של השני ובקצה הרכזים. ליוזמות אישור

פתג"ם. של והחומריים האישיים משאביה להגדלת חשוב כלי בוועדה שראתה

תפקיד הענקת בין איזון למצוא קשיים היו המקסימליסטית הגישה לפי .2
מדי גדולות יוזמות מנקיטת הימנעות לבין הוועדה לחברי רציני ביצוע

הוועד. חברי עלידי

(3.2) פתג"ם רכז לרשות שעמדו המשאבים

ים י ז הפי התנאים

גישה ביניהם יעילים, תקשורת אמצעי מצריך מתנדבים רכז של תפקידו
מפגשים עבור לחדר כתבנות, לשירותי משרדי, לציוד טלפוני, לקו חופשית

בלשכת העובדים כל סובלים שממנו האלה באמצעים המחסור וראיונות.
פתג"ם. רכזי על במיוחד הקשה הרווחה,

פתג"ם רכזי של שוטפת והדרכה הכשרה

השיטות כאשר ונסיונית, חדשנית תכנית להפעיל נתבקשו פתג"ם שרכזי היות .1

זקוקים היו הם בלבד, במקצתן מראש ידועות היו התכנית יעדי למימוש
עליהם הממונים עם ודיון הדרכה פגישות של משלהם מיוחדת סדירה למסגרת

וללימוד להכוונה רק לא משמשות אלו פגישות אחרים. מדריכים ועם

השדה אנשי בין דוסיטרי חוזר היזון להעברת גם אלא מיומנויות,
לרכז. מרכז והן הממונים עלידי הן ותמיכה עידוד ולמתן וממוניהם,
מקצועית בספרות המחסור היה ניכר לחודש. כאחת התקיימו אלה פגישות

מתנדבים. הפעלת בנושא בעברית

הביצוע תקציב

פתג"ם של ההוצאות היקף לכיסוי הספיק השוטפות להוצאות הביצוע תקציב .1

הערים. בשלוש
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מקומיים. ממקורות נוספים כספים בהשגת רבה תושייה גילו פתג"ם רכזי .2

(3.3) בפתג"ם העבודה שיטות התפתחות

היחידות רכזי של העבודה שיטת לגבי הממצאים את תחילה נסכם זה בפרק

של העבודה שיטות לגבי הממצאים את ואחרכר פתג"ם הפעלת בעת להתנדבות

פתג"ם. רכזי

חדרה באשקלון, ההתנדבות ביחידות ההתנדבות רכזות כל של הפעולה שיטות א.

(3.3.1) (1984 (באפריל פתג"ם הקמת בעת תקוה ופתח

ועל אחרים מגורמים והפניות אזרחים של פניות עלידי בעיקר נעשה הגיוס .1

בודדים. של בסיס

ילידי ותיקים, מתנדבים עלפירוב קונבנציונלי, היה המתנדבים הרכב .2

משכילים. מבוסס, כלכלי במצב אירופהאמריקה,
להצעות שיתאימו מתנדבים חיפש הרכז למדי. שיגרתי התפקידים היצע .3

המעסיקים. של העבודה

או הכנה שעות כמה מאשר יותר דרשו שלא לתפקידים שובצו המתנדבים רוב .4

הכישורים בעל מתנדב חיפשו מיוחדים, כישורים נדרשו כאשר הכשרה.
המתאימים.

חברתית פעילות עלידי עירוני הכלל התיגמול מערך במסגרת סדיר תיגמול .5

הוקרה. ופעולות

גיוס (למשל: הקונבנציונליות העמדות היו התנדבות כלפי הרכזות עמדות .6
מעקרונות השונות ההתנדבות), בשוק פנויים לתפקידים בהתאם מתנדבים
שיש האנשים לצורכי מותאמים תפקידים של יזום פיתוח (למשל: פתג"ם

 כמתנדבים). אותם להפעיל עניין

(3.3.2) וברעננה בחדרה באשקלון, פתג"ם רכזי של העבודה שיטות ב.

(1984 בקיץ בגיוס (החל אשקלון פתג"ם רכז של העבודה שימות א.
קבוצתיים. ושיבוצים מגובשות לקבוצות יזומות פניות א. ושיבוץ: גיוס .1

עיקריים. מוקדים בחמישה בודדים שיבוץ מיקוד ב.
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w

תפקידים מושכים. תפקידים ובמציאת ומתנדב, תפקיד בהתאמת קשיים היו ג.

קשה נוער עם מפגרים, נוער ובני ילדים עם עבודה (כגון: "קשים"

פנויים. נשארו נפש) וחולי לימוד

מסוים) לתפקיד (לא כללית הזמנה פלקט, תליית המונית, תכתובת ד.
תרמו לא אך 60+ בני של התנדבות לנושא המודעות את הגבירו לבודדים

מיידי. מתנדבים לגיוס רבות

סקר עריכת כדי תוך שנאספו העבודה הצעות רוב א. תפקידים: פיתוח .2

פנויות. נשארו למתנדבים, רצויים תפקידים אילו ידע שהרכז לפני צרכים,
המיועדים קבוצתיים התנדבותיים תפקידים הרכז פיתח יותר מאוחר ב.

גימלאים. של קיימות לקבוצות

בגלל קצר זמן תוך הופסקו מתוכם שניים קבוצתיים. פרויקטים 7 נבנו ג.
וארגוניים. תכנוניים ליקויים

לתפקיד. הכנה קורס עברה בלבד אחת קבוצה מתנדבים: הכשרת .3
מהמתנדבים. קטן לחלק רק ניתנה שוטפת: הדרכה .4

שיטתי. תיגמול ניתן באשקלון הבודדים ולמתנדבים לפרויקטים תיגמול: .5

פרויקטים מאשר יותר והוקרה תיגמול מפעילות נהנה הדוורים פרויקט

: אחרים.

בקבוצות המשובצים המתנדבים אחר המעקב המתנדבים: עבודת אחר מעקב .6

אחר המעקב פעיל. היה הקבוצתי שהפרויקט זמן כל סביר היה עבודה
בחסר. לקה בודדים מתנדבים

(1986 באפריל בגיוס (החל חדרה פתג"ם רכז של עבודה שיטות ב.
המתנדבים רוב קבוצתי. ובשיבוץ בגיוס מועט שימוש ושיבוץ: גיוס .1

עבודה. מקומות של רב מספר עלפני ומפוזרים בודדים

אבל שמתקבלות, העבודה הצעות את מאייש הרכז עלפירוב תפקידים: פיתוח .2

אחדים. קבוצתיים פרויקטים לבניית יוזמות גם יש

מהמתנדבים. כשליש המהוות קבוצות לשתי סדיר באופן ניתנה שוטפת: הדרכה .3
קבוצתי. בסיס ועל כללפתג"מי בסיס על סדיר באופן מקבל הרוב תיגמול: .4

כשהעיקרית מעקב, שיטות של מיגוון הופעל המתנדבים: עבודת אחר מעקב .5
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פתג"ם רכזת מרגישה זאת, עם יחד השוטפת. הקבוצתית ההדרכה היא שביניהן
עבודה. עומס בגלל בחסר לוקה מתנדבים אחר האישי שהמעקב

(1986 באפריל בגיוס (החל רעננה פתג"ם רכז של עבודה שיטות ג.

ושיבוץ; גיוס .1
וכוללניות קבוצתיות פרטניות, גיוס שיטות של במיגוון משתמשת הרכזת א.

לסוג השיטה התאמת בולטת במיוחד ביצוע. כדי תוך אותן ובוחן
יה. סי ו האוכל

המרכיבים שלושת עלידי מתאפיין ברעננה הקבוצתי הגיוס מתהליכי אחד ב.

אחד ומינוי כקבוצה שיבוצה ספציפי, לתפקיד קבוצה הזמנת הבאים:

תהליך שלה. היומיומי התפקוד על האחראי הקבוצה, לרכז הקבוצה מחברי
ברעננה. רק קיים זה

נבחרות לקבוצות מותאמים פרויקטים של יזום פיתוח תפקידים: פיתוח .2

המתקבלות. העבודה הצעות למילוי בנוסף
קבוצתית. הדרכה מקבלים מהמתנדבים $62; שוטפת: הדרכה .3

וקבוצתי. פתג"מי כלל בסיס על סדיר תיגמול: .4

שטרם המתנדבים אחר שהמעקב מרגישה היא הרכזת של מאמציה למרות מעקב: .5
בחסר. לוקה הדרכה בקבוצות שובצו

יעדיה לעומת פתג"ם תכנית של ההישגים :4 פרק
(4.1) (6/86 ב (נמדד חדשים אוכלוסייה ממקורות גיוס

הכללית באוכלוסייה ייצוגם מאחוז גבוה פתג"ם מתנדבי בקרב הגברים אחוז .1

הקמת בעת ההתנדבות יחידת מתנדבי בקרב מחלקם גם וגבוה ,60+ בני של

הארגונים, בסקר שהשתתפו מתנדבים המפעילים האחרים בארגונים פתג"ם.

נשים. הן 60+ בני מהמתנדבים 6C^

60+ בני המתנדבים בקרב ייצוגם את שיפרה לא פתג"ם  75+ ה בני לגבי .2

שנסקרו. ובארגונים ההתנדבות ביחידות לייצוגם בהשוואה

מתקרב פתג"ם מתנדבי בקרב אסיהאפריקה ילידי של ייצוגם  מוצא לגבי .3
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.60+ בני עול הכללית באוכלוסייה לחלקם (1987 (ינואר

ובחדרה ברעננה הגיוס את בחשבון כשלוקחים  החברתיכלכלי המעמד לגבי .4

של גדול יותר הרבה אחוז לגייס הצליחה עיפתג"ם מתברר ,6/86 לאחר
שנכללו לארגונים בהשוואה הנמוכים, החברתייםכלכליים מהרבדים מתנדבים

פתג"ם. לפני ההתנדבות וליחידות בסקר

(ללא החדשים המתנדבים בקרב מיוצגים הנמוכים החברתייםכלכליים הרבדים .5

מייצוגם ניכר באופן גבוהה במידה פתג"ם של פורמלית) בהתנדבות עבר
בניסיון להצלחה נוספת עדות הינו זה ממצא הוותיקים. המתנדבים בקרב

הגיוס. גבולות את להרחיב

למצב בהשוואה ייצוגם את במידתמה שיפרה פתג"ם  חדשים עולים לגבי .6

פתג"ם. הקמת בעת ביחידות

מאחוז גבוה בפתג"ם החדשים המתנדבים אחוז  בהתנדבות ותק לגבי .7

שנסקרו. ובארגונים ההתנדבות ביחידות החדשים המתנדבים

אחוז רק יש בפתג"ם גם שנסקרו, ובארגונים ביחידות כמו  בריאות מצב .8
ניכר. באופן לקויה בריאות בעלי מתנדבים של שניים או אחד

בהשוואה מוגן דיור דיירי של ייצוגם את שיפרה פתג"ם  מגורים צורת .9

לייצוגם בהשוואה שיפור חל לא אבל פתג"ם, הקמת בעת ביחידות לייצוגם
הסקר. בארגוני

(4.2) (1/87 ב (נמדד התפקידים רשימת גיוון

טכניים, או חברתיים  המופעלים הכישורים סוג לפי מוינו התפקידים .1

התפקידים התפלגות ישיר. בלתי או למטופל ישירות  ת ו ר י הש אופן ולפי
הקמת בעת ההתנדבות ביחידות התפקידים של לזו דומה זה מיון לפי בפתג"ם

מועסקים מהמתנדבים $27; שבפתג"ם לכך פרט שנסקרו, ובארגונים פתג"ם

ביחידות. בלבד $8 לעומת ישיר בלתי טכני בשירות

בפתג"ם, מאוד דומה הדרושה ומנות המי רמת לפי התפקידים התפלגות .2
יותר קטן אחוז בפתג"ם יש היחידות לעומת שנסקרו. ובארגונים ביחידות

יותר גבוה ואחוז נמוכה מיומנות הדורשים בתפקידים מתנדבים של
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בינונית. מיומנות מ י רעי ו הד בתפקידים

היחידות פתג"ם, בין הבדלים איו התפקידים מבצעי של האחריות רמת עלפי .3
שנסקרו. והארגונים

פתג"ם, בין הבדל אין המקצועי, העובד לבין המתנדב בין היחס עלפי .4

שנסקרו. והארגונים היחידות

בטיפול פחות מרוכזים פתג"ם מתנדבי המתנדבים, לקוחות גיל עלפי .5

יותר מרוכזים אר פתג"ם, הקמת בעת ההתנדבות ליחידת בהשוואה בקשישים
הוא, נוסף הבדל שנסקרו. בארגונים 60+ בני למתנדבים בהשוואה זה בתחום

לעומת נוער ובני ילדים משרתים ($20;) פתג"ם ממתנדבי יותר רב מספר כי

1*) שנסקרו ובארגונים ביחידות זו אוכלוסייה המשרתים המתנדבים מספר

במוגבלים בטיפול פחות פתג"ם מתנדבי מרוכזים הלקוחות תפקוד רמת עלפי .6

במידה מרוכזים אך ההתנדבות, ליחידות בהשוואה כרוניים, ובחולים פיזית
שנסקרו. לארגונים בהשוואה זה בתחום יותר רבה

בטיפול פחות מרוכזים פתג"ם מתנדבי המתנדבים, של הפעילות מגזר עלפי .7
לעומת בחינוך עובדים פתג"ם ממתנדבי %22 ביחידות. המצב לעומת בנזקקים

שנסקרו בארגונים המתנדבים התפלגות זאת, לעומת היחידות. ממתנדבי %2

והיחידות. פתג"ם של מזו יותר מסועפת

(4.2.3) אוישו שלא ותפקידים שאוישו תפקידים
עד פתג"ם רכזי עלידי שנאספו העבודה הצעות מכל בלבד 303; בסךהכל .1

אוישו. 6/86

בקטע שנזכרו משתנים שבעה אותם לפי מויינו שהתקבלו העבודה הצעות כל .2
היה ושם אי ששיעור התפקידים קטיגוריות זה, מיון עלפי .(4.2) הקודם

בטיפול תפקידים חברתיים, כישורים המפעילים תפקידים היו: ביותר הנמוך
אקדמאית/מקצועית. מיומנות ברמת ותפקידים נפשיים, במוגבלים

תפקידים היו: ביותר גבוה היה איושם ששיעור התפקידים קטיגוריות .3

הנותנים תפקידים החלטות, ובקבלת בניהול תפקידים בקשישים, בטיפול
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ישיר. בלתי טכני שירות

(4.3.1) עבודתם למקום המתנדבים תרומת הגדלת
פתג"ם; במסגרת בעבודתם משקיעים פתג"ם מתנדבי .1

מעסיקיהם. דיווח לפי לחודש שעות 10.5
עצמם. המתנדבים דיווח לפי לחודש שעות 27

של שונה תפיסה עלידי ברובו מוסבר הנתונים מקורות 2 בין שהפער ייתכן

שנסקרו בארגונים 60+ בני המתנדבים השוואה, (לשם התנדבות". "שעות
המעסיק של העבודה במקום מעסיקיהם דיווח לפי לחודש שעות 17 משקיעים

המדווח).

בחודש שעות 30 כ בהתנדבות עבודתם מקומות בכל משקיעים פתג"ם מתנדבי .2
והמעסיקים). המתנדבים דיווח שקלול (לפי

קיים. שירות של לשיפור/להרחבה פתג"ם מתנדבי את מפעילים מעסיקיהם רוב .3
במידה מקוצצים היו בהם פועלים פתג"ם שמתנדבי מהשירותים *ד7 .4

המתנדבים. לולא ניכרת/רבה

מאוד מרוצים פתג"ם מעסיקי 13 המייצגים המרואיינים 15 מתוך 11 .5
מעבודתם.

 עבודתם מקום של המקצועי לצוות גם חשובה תועלת מביאים פתג"ם מתנדבי .6

הלקוחות. מצב בשיפור האווירה, בשיפור העבודה, עומס בהורדת
1987 ינואר ועד 1984 בקיץ פתג"ם בתכנית המתנדבים גיוס תחילת מאז .7

40,000 ל קרוב התכנית במסגרת עבודתם במקומות פתג"ם מתנדבי עבדו
שעות.

(4.3.2) למתנדבים ההתנדבות תרומת הגדלת
בעבודה התנדבותם את להחליף מעוניינים אינם פתג"ם ממתנדבי $70; לפחות .1

בשכר.

קשה מכה בהתנדבות לעבוד האפשרות בביטול רואים פתג"ם ממתנדבי 683; .2

אלה %68 כלומר,  חלופית פעילות למצוא אותם מכריח שהיה מצב או מאוד
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ההתנדבותית. לפעילות מאוד זקוקים
4(^ ואילו כתחביב/בילוי התנדבותם את הגדירו פתג"ם ממתנדבי *י55 .3

ביחסם רצינות לחוסר עדות זה אין אבל ממש, של כעבודה הגדירוה
בהשוואה בהתנדבות שיש השונים התכנים להדגשת ביטוי אלא להתנדבות,

מפרנסת. לעבודה

יותר רבה חשיבות יש בהתנדבות שלעבודתם סברו, פתג"ם ממתנדבי 62^1 .4

שווה. שחשיבותן או שכר, תמורת הקודמת לעבודתם מאשר לחברה
בהשוואה בהתנדבות בעבודה יותר גדולה שההנאה טענו פתג"ם ממתנדבי 6(^ .5

שכר. תמורת הקודמת לעבודתם

היו בפתג"ם מהשתתפותם כתוצאה המתנדבים של החיים באורח השינויים .6
לשעות מחוץ גם שנמשכו חדשים ידידותיים קשרים יצרו מיעוטם מעטים.

העצמית. בהרגשה היה החשוב השינוי רובם אצל העבודה.

וכן המתנדב מעמד ושל העבודה של החשיבות תחושת על המשפיעים העבודה מרכיבי
העבודה מקום לסגל שייכותו תחושת ^7י

לסגל שייכות להרגיש להם המאפשרים מהתנאים נהנו פתג"ם מתנדבי רוב .1

הללו. התנאים חסרו למיעוט העבודה. מקום

שינויים לערוך והרצון פתג"ם תכנית של מהיבטים שביעותרצון
היתה %44 ל עבודתם: תנאי על תלונה אף היתה לא פתג"ם ממתנדבי 29cf ל .1

התרכזו לא התלונות ויותר. תלונות שלוש %23 ל שתיים; או אחת תלונה
שונים. להיבטים התייחסו אלא התכנית של מסוים בהיבט

עבודתם. בתנאי מסוים שינוי לערוך ביקשו פתג"ם ממתנדבי %48 .2

ונשירה התמדה שיעורי

.%10.7 היה 1987 ינואר עד פתג"ם בתכנית מרצון נשירה של הכולל השיעור .1
שלא לנשירה העיקריות הסיבות בהרבה. גבוה היה מרצון שלא הנשירה שיעור .2

ביטול  מכולן והגדולה הבריאותי, המצב הידרדרות מוות, היו מרצון
ניכרים. לממדים זו תופעה הגיעה באשקלון פרויקטים.

חודשים 17 ו באשקלון, פתג"ם תכנית מתחילת חודשים 26 ,1986 ביוני .3
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ו חודשים, 18 מ למעלה מהמתנדבים $29; עבדו כבר בחדרה, פתג"ם מתחילת
משנה. למעלה  מהם %65

(4.4) (1987 ינואר עד התכנית (מהפעלת המתנדבים היקף הגדלת
ביחידת 60+ בני לגיוס הניתנת העדיפות מבחינת הזינוק, נקודת 1

במספר ניכרת עלייה חלה יחידה בכל אבל עיר, בכל שונה היתר. ההתנדבות,
אשקלון פתג"ם רכז פתג"ם: של הפעלתה תקופת במשך 60+ בני המתנדבים
30 תוך (היינו, 1987 ינואר ועד מתנדבים, 64 1985 ינואר עד גייס

מתנדבים 58 גייס חדרה פתג"ם של השני הרכז מתנדבים; 105  חודשים)

רעננה פתג"ם רכז חודשים); 8 תוך (היינו, 1987 ינואר עד 1986 מאפריל
51  חודשים) 8 תוך (היינו, 1987 ינואר עד 1986 באפריל החל גייס

מתנדבים.

ביחידות 60+ בני המתנדבים מספר סה"כ עלה הנ"ל מהגיוס כתוצאה
נוספים (נתונים 85^1 של עלייה היתה באשקלון .$113; ב ההתנדבות
במספר עלייה חלה באשקלון תקופה שבאותה כך על מצביעים שברשותנו

ביחידת שהושגה מזאת קטנה עלייה כי אם כולה, בעיר המתנדבים
0 מ  וברעננה *י70, ב 60+ בני המתנדבים מספר עלה בחדרה ההתנדבות).

.1987 בינואר 51 ועד פתג"ם לפני מתנדבים

בקרב הגיוס להגברת היחידה רכז את גם שיחרר פתג"ם רכז מינוי באשקלון
אחרות. גיל קבוצות

בהתנדבות. חדשים הינם (6/86 (ב פתג"ם ממתנדבי $55; .2

.60 גיל אחרי להתנדב החלו פתג"ם ממתנדבי *ד6 .3
לפחות. נוספת אחת התנדבותית במשרה גם עובדים פתג"ם ממתנדבי 563; .4

מסךכל 603; לפחות בפתג"ם עבודתם שעות מהוות פתג"ם ממתנדבי 7031 עבור .5
בהתנדבות. עבודתם שעות
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הארגונים סקר ממצאי התכנית: ערי ובשלוש בארץ 20+ בני התנדבות :5 פרק

(5.2) הערים בשלוש מתנדבים והמעסיקים המגייסים
לפי ממדיו, לפי הארגון, של הכללית המטרה לפי סווגו שנסקרו הארגונים .1

ארגוני מאותם מורכבת ביותר הגדולה הקבוצה הבעלות. ולפי הארגוני הדגם
כדי או מסוים, אחד שירות לציבור לספק כדי שקמו התנדבותיים שירות

מסוימת. צרכנים קבוצת לשרת

פחות. או מתנדבים 10 יש $36; ל מתנדבים, המעסיקים ארגונים 97 מתוך .2

.40 מ למעלה  $27; ול מתנדבים, 4011 בין יש 37** ל

(5.3) הערים בשלוש שנסקרו בארגונים ההתנדבותיות המשרות מיפוי
הערים. בשלוש קבועות התנדבותיות משרות 5,122 מצא הסקר .1

ערי שלוש בין ההתנדבות בשיעור ניכרים הבדלים 1986 ביוני נתגלו .2

משרות 26 (מ השונים מהגילים המתנדבים לכלל ביחס הן התכנית,
בחדרה) איש 1,000 ל משרות 49 עד באשקלון איש 1,000 ל התנדבותיות

עד בחדרה 60+ בני 1,000 ל משרות 101 (מ 60+ בני למתנדבים ביחס והן
ברעננה). 60+ בני 1,000 ל התנדבותיות משרות 191

353, בחדרה, 323;) ההתנדבותיות המשרות מסךכל 3731 מאיישים 60+ בני .3

באשקלון). *ד4 ו ברעננה,

על מאוישות $64 ,60+ בני מתנדבים עלידי המאוישות המשרות כל מתוך .4
הערים. בכל לנשים דומה רוב קיים נשים. ידי

עלידי מאוישות בלבד 34*; ,59 בני עלידי המאוישות המשרות לגבי .5
כאן. מכריע משקל יש האזרחי במשמר גברים של גדול למספר נשים.

לאור הערים. בשלוש 60+ בני מכלל Yl\ מהווה ההתנדבותיות המשרות מספר .5

משרות ריבוי של הנפוצה והתופעה ,1985 ב הארצי 60+ בני סקר ממצאי
פורמלית בהתנדבות עוסקים 60+ מבני $7 שכ להניח יש אחד, למתנדב

בחודש). פעם (לפחות סדירה
שייכים אינם אשר 60+ בני מכלל $16 מהווה ההתנדבותיות המשרות מספר .7

העבודה. לכוח
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50+ בני עלידי ההתנדבות שיעור בין מתאם כל הערים בשלוש נמצא לא .8

העבודה. לכוח השייכות שיעור לבין

מתנדבים 10 מ יותר איו 60+ בני מתנדבים המעסיקים מהארגונים 60** ב .9

זה. בגיל

שירות בארגוני בעיקר מתרכזים שנסקרו בארגונים 60+ בני מתנדבים .10

ממלכתייםציבוריים שירותים ובמוסדות חברים בארגוני התנדבותיים,

ים. מקומי

ניכרת במידה שונה הארגון סוג לפי 60+ בנות המתנדבות התפלגות .11

מתרכזות מהמתנדבות $56;  לנשים באשר .60+ בני המתנדבים מהתפלגות

ממלכתיים בארגונים מאוד נמוך ייצוגן התנדבותיים. שירות בארגוני
פועלים 31*  לגברים באשר עצמית. עזרה ובארגוני o* >sik ציבוריים
בארגוני $27; ו ממלכתיים בארגונים $22; התנדבותיים, שירות בארגוני

עצמית. עזרה

קמו בלבד $16; הכללית. האוכלוסייה את משרתים שנסקרו הארגונים מכל %62 .12

.60+ בני אוכלוסיית את לשרת כדי

(5.4) שנסקרו בארגונים במתנדבים השימוש מיפוי
מגזר לפי מתפלגות 59 בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות המשרות .1

בשירותי מרוכזות מהן 70^60*; .60+ בני של למשרות דומה באופן הפעילות
בנזקקים. ובטיפול וביטחון חירום

מגזר לפי גדולים הבדלים אין ,60+ בני עלידי המאוישות המשרות בתוך .2

מתנדבים. של אלו לבין מתנדבות עלידי המאוישות המשרות בין פעילות
האוכלוסייה, כלל את משרתות 59 בני עלידי המאוישות מהמשרות 80^£ .3

בני עלידי המאוישות המשרות של $32: .60+ בני של מהמשרות 52* לעומת
.59 בני משרות של בלבד #8 לעומת ומבוגרים קשישים משרתות 60+

בגיל עדיין יש כמוכן יע"ל. בארגון 60+ בנות נשים ריכוז לציון ראוי .4

האזרחי. במשמר גברים של גדול ריכוז זה

,60+ בני ,59 (בני המתנדבים קבוצות כל של המשרות התפקיד, תוכן לפי .5
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ללא (כמחציתם טכני בשירות 70^$60; דומה: באופן מתפלגות ונשים) גברים
ובקבלת בניהול 10^£ וכ חברתי, בשירות 303; כ המטופל), עם ישיר קשר

החלטות.

או נמוכה ות ומנ מי רמת דורשות המתנדבים קבוצות כל של המשרות מכל $80; .6

מקצוע. אנשי או אקדמאים של משרות הן בלבד 2* בלבד. בינונית
אחר. אחד אף על ות אחרי למתנדב אין מהמשרות $94; ב .7

מהמשרות ויותר *נ90 ב עצמו, בפני עבודה מקום כל של המבט מנקודת .8

מקום כל בתוך כלומר, בלבד, מתנדב של תפקיד ו נ הי התפקיד ההתנדבותיות
מוחלטת. כמעט המתנדבים תפקידי לבין השכירים תפקידי בין ההפרדה עבודה
העבודה מקומות בכל התפקידים כל על כשמסתכלים כלומר כולל, במבט אולם,

1 סעיף (ראה ולשכירים למתנדבים משותפים התפקידים רוב אחד, כמכלול
למטה). 5.5 בקטע

נמצאות 60+ בני עלידי המאוישות ההתנדבותיות מהמשרות 603;503; כ .9

ההתנדבות. טהרת על המנוהלים ובארגונים בפרויקטים

(5.5) והשכירים המתנדבים של התפקידים
מהם *י64 אחד, כמכלול הארגונים בסקר שנרשמו התפקידים כל על כשמסתכלים .1

מתנדבים עלידי *י33 שכירים, עלידי והן מתנדבים עלידי הן מתבצעים

קיימת ארגון כל שבתוך בעוד לפיכך, בלבד. שכירים עלידי 3* ורק בלבד,
הרי השכירים, תפקידי לבין המתנדבים תפקידי בין מוחלטת כמעט הפרדה

מתבצעים מתנדבים) ושל שכירים (של התפקידים כל של בלבד #3 כולל במבט
בלבד. שכירים עלידי

של מזו בהרבה נמוכה מיומנות ברמת מתאפיינים מתנדבים של התפקידים .2
השכירים. תפקידי

אבל ,60+ ולבני 59 לבני משותפים המתנדבים מתפקידי 9(^ כולל, במבט 3

השנייה. או האחת גיל קבוצת נחלת הם רבים תפקידים ארגון כל בתוך
.60+ ובני 59 בני המתנדבים תפקידי בין הבדל אין המיומנות רמת לפי .4
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)5.6) 60+ בני מתנדבים כלפי הארגונים נציגי עמדות

♦ (5.6.1) שנסקרו בארגונים 60+ בני מתנדבים לאיהעסקת הסיבות
בני מתנדבים העסיקו 17 שנסקרו, מתנדבים המעסיקים הארגונים 97 מתוך .1
מ פחות 60+ בני המתנדבים היוו ומוסדות ארגונים 10 ובעוד בלבד, 59

היתה הללו והמוסדות הארגונים 27 מ 15 ב המתנדבים. מסךכל $10;

הנימוקים .60+ לבני מתאימה אינה בהם שהעבודה מפורשת עמדה או מדיניות

המאמץ מדי; גבוהה העבודה של הטכנולוגית הרמה היו: לכך העיקריים

של מגובשת קבוצה ;60+ בני פוסל הביןדורי העמדות פער מדי; כבד הפיזי
בקירבם. 60+ בבני רוצה אינה צעירים מתנדבים

60+ בני מתנדבים להעסיק נכונות הביעו הנ"ל הארגונים 15 מתוך 8 .2

: בעתיד.
)

$59; שב מעלה, מסוים בתפקיד 60+ בני של לאיהעסקתם הסיבות ניתוח .3
העסקת הנוגדת מדיניות ואין מקרי הינו המתנדבים של הגיל הרכב מהמקרים

.60+ בני

יותר צעירים למתנדבים בהשוואה 60+ בני מתנדבים של והחסרונות היתרונות
(5.6.3)

בשעות פנויים ומסודרים; רציניים יותר :60+ בני של העיקריים היתרונות .1

נוחות.

(קשיי שכליות מגבלות פיזיות; מגבלות :60+ בני של העיקריים החסרונות .2
למידה).

(5.6.4) שונות עבודה לדרישות 60+ בני התאמת

יותר וצעירים 60+ בני מתנדבים התאמת בדבר היפותטית לשאלה התשובות .1

קדומות דעות של מאוד גבוה שיעור גילו שונות עבודה דרישות של לסידרה

.60+ בני של האמיתית היכולת ידיעת ואי

(5.6.5) שנסקרו הארגונים עלידי 60+ בני למתנדבים שהוצעו התפקידים

התפקידים ממיגוון בלבד אחד בסעיף שונה שהוצעו התפקידים מיגוון .1

בילדים עוסקים שהוצעו מהתפקידים 263; מתנדבים: עלידי כעת המאוישים
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60+ בני מתנדבים עול מהתפקידים בלבד %4 שלמעשה בעוד נוער ובני
זו. גיל בקבוצת מטפלים שנסקרו בארגונים

(5.6.6) 60+ בני בקרב ההתנדבות שיעור להגדלת הפוטנציאל על המרואיינים דעות
שיעור את רבה במידה להגדיל שניתן משוכנעים המרואיינים של הגדול רובם .1

.60+ בני בקרב ההתנדבות

על ממליצים מהמרואיינים 49* 60+ בני המתנדבים גיוס את להגדיל כדי .2

ההצעות מיגוון שיפור על ממליצים $20; וההסברה. הפרסום מבצעי הגברת
המגייסים. של העבודה איכות שיפור על ממליצים $31? ואילו למתנדב,

מהמרואיינים 553, ,60+ בני למתנדבים העבודה הצעות מספר את להגדיל כדי .3

או עבודה לשכת הקמת מציעים $28; ו מעסיקים אצל הסברה מבצעי מציעים

מתנדבים. לבין מעסיקים בין תיאום לשכת

(5.7) פתג"ם עם הרצויים הקשרים

לשיתוף מתאימים תחומים רואים הם האם שנשאלו, ארגונים נציגי 98 מתור .1

בחיוב. השיבו 80 פתג"ם, לבין ארגונים בין פעולה
עניין כל הביעו שלא ,19 קבוצות. לשתי מתחלקים האלה הארגונים 80 .2

לעומת בפרסום. בעיקר תעסוק שפתג"ם כך על המליצו מעשיים, עבודה בקשרי

ובניית מתנדבים בעיקר מפתג"ם רוצה והגדולה השנייה הקבוצה זאת,
משותפים. פרויקטים

60+ שבני אמרו מתנדבים, להם חסרים לטענתם אשר הארגונים, 66 מתוך 62 .3
חלקי. או מלא באופן החסר את למלא יכולים
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מסקנות  פתג"ם תכנית הערכת :7 פרק

מהתכנית הלקחים ואת פתג"ם על ההערכה מחקר מסקנות את מסכם זה פרק

התכנית. הישגי את בקצרה קודם נסקור בארץ. 60+ בני של התנדבות פיתוח לגבי

פתג"ם של המוצהרות המטרות הושגו מידה באיזו 7.1

בעבר קשורות היו שלא אוכלוסייה קבוצות מקרב חדשים מתנדבים לגייס ;1 מטרה

הפורמלית. ההתנדבות עם

עובדי משכילים, הפחות מקרב מתנדבים לגייס במיוחד שאפו פתג"ם מתכנני
להשגת האיסטרטגיה נמוך. חברתיכלכלי ממעמד אחרים וגימלאים לשעבר הכפיים

האוכלוסייה קבוצת לאופי מותאמים קבוצתיים פרויקטים בבניית התרכזה זו מטרה

קבוצות של ייצוגן ניכר באופן עלה זו מאיסטרטגיה כתוצאה לגיוס. המיועדת
בקרב ייצוגן על פתג"ם מתנדבי בקרב אסיהאפריקה, עולי של וייצוגם אלה

הגיוס היקף להרחבת כוונו אחרים פרויקטים שנסקרו. האחרים הארגונים מתנדבי

חדשים. ועולים מוגן דיור מרכז דיירי גברים, נוספות: לקבוצות
שגויסו המתנדבים של משמעותי שאחוז נמצא, זו מטרה להשגת במקביל

.( $50? (כ פורמלית בזתנדבות בעבר עסקו לא לפתג"ם

מצד בהכוונה אירציפות המטרה: הצלחת את כנראה, הגבילו, גורמים שני
לרכזי רעיונות ובמתן בהדרכה וחוסר התכנית בתחילת פתג"ם הפעלת על האחראים
של רב מספר לגייס שעליהם הרגשה מתוך המטרה. ליישום לדרכים באשר המתנדבים
גיוס למקורות הרכזים פנו עליהם, הממונים של רצופה הכוונה ומהעדר מתנדבים

פעילות של רקע ולבעלי למשכילים הבינוני, המעמד לבני  ומקובלים קלים
למדו שהרכזים לאחר לפתג"ם, האחרונה בשנה חבריהם. את גייסו ואלה  ציבורית

על החדשים לפרויקטים הגיוס התבסס גבר, העצמי ובטחונם שהצטבר מהניסיון
מקובלים. פחות מקורות

לפתג"ם. שמחוץ מגורמים אלא התכנית, מפתחי של מלחץ נבער. לא זו הרגשה 1
פעילות המשכת רבה במידה תלויה היתה שבהם למשל, המקומית, הרשות נציגי
ואלה מיידיות', 'תוצאות למראה התכנית בנחיצות בקלות שוכנעו פתג"ם,

מגויסים. של רב במספר לדידם התבטאו
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.60+ לבני התפקידים היצע העשרת :2 מטרה

למתנדבים עבודה הצעות למצוא המתנדבים רכזי את הנחו פתג"ם מתכנני

קבוצות לאתר הרווחה, בשירותי רק ולא ובתעשייה) (במסחר במשק חדשים במגזרים

ולנזקקים. לזקנים שירותים במתן ההתרכזות את ולהפחית לקוחות של חדשות

ת ו התמקד את להפחית דרך למצוא פתג"ם רכזי הצליחו לא בדיעבד,
כה היה נוסף אדם לכוח זה ממגזר הביקוש הרווחה. שירותי מתחום בתפקידים

ארורים. במגזרים פרויקטים לפתח בלבד אחדים נסיונות שנעשו מגוון וכה גדול
לתחומים ההתנדבות יחידות של פעילותן את להרחיב הצליחה פתג"ם תכנית אבל

בגני  החינוך בתחום תפקידים יצירת עלידי הרווחה שירותי של נוספים

מסבירי ופרויקט לאידיש הספרייה (כגון הרחב ובציבור בבתיספר ילדים,
עם לעבוד פתג"ם מתנדבי בשכנוע נמרצים מאמצים השקיעו אף הרכזים התנועה).

הצלחה. ללא כמעט אך  נפש וחולי מפגרים
הדורשים תפקידים למתנדבים לחפש במיוחד תודרכו לא פתג"ם שרכזי למרות

שיעור היה המתנדבים תפקידי כלל שבקרב עולה, מיומנות, של יותר גבוהה רמה

בעת ההתנדבות ביחידות למצב יחסית נמוך מועטת מיומנות הדורשים התפקידים
בינונית מיומנות הדורשים התפקידים ושיעור שנסקרו, בארגונים פתג"ם הקמת

ותר. י גבוה היה

בארץ, ההתנדבות במפת חדשים היו תמיד לא שהתפקידים אף שעל לציין יש

ערים. באותן למתנדבים המוצעים התפקידים של הרחבה בדרךכלל היוו הם

היתה התפקידים, היצע העשרת של זו, מטרה אם ברור לא לאחור, במבט
חדשים מתנדבים לגיוס המפתח היא היתה בהכרח לא ואולי עדיפות, לקבל צריכה
שיטות של והצלחות כשלונות מהשוואת פתג"ם. מתכנני שהניחו כפי ונוספים,

ממידת יותר מושפע הגיוס קרובות שלעתים עולה, ציבור אותו מקרב שונות גיוס

התפקיד מילוי של החברתי ומההקשר מתנדבים בהעסקת המעסיק שמראה המחויבות

שמקבל התמיכה מידת הלקוח, עם ישיר בלתי או ישיר מגע תוך בקבוצה, או (לבד
או התפקיד של מתוכנו מאשר המתנדבים) ומרכז מעמיתיו הסגל, מאנשי המתנדב

הלקוחות. מציבור
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עצמו. ולמתנדב העבודה למקום ההתנדבות תרומת הגדלת :3 מטרה

היו פתג"ם שמעסיקי בבירור, עולה המעסיקים מסקר העבודה: למקום התרומה
רצונם על בהצבעתם מעשי ביטוי לכך ונתנו פתג"ם, ממתנדבי ביותר שבעירצון

המתנדבים בשילוב פרויקטים בשני בעיות היו זאת, עם נוספים. מתנדבים להעסיק
לחוסר הקשיים את לייחס ניתן הנ"ל המקרים בשני הסגל. של העבודה בדפוסי

הקולטת. המסגרת ובהכנת המתנדבים בהדרכת המעסיקים מצד מספקת השקעה

הגימלאים, את לשכנע אמצעי בהתנדבות ראו פתג"ם מתכנני למתנדב: התרומה
להם, זקוקה עדיין שהחברה רצויים ובלתי תועלת חסרי שהם להרגיש הנוטים

למנוע או וידיד, צוות חבר עובדיוצר, החברתיים: התפקידים את להם ולהשיב
אלה. תפקידים של אובדנם את

היו: למתנדב התועלת להגשמת האיסטרטגיה מרכיבי

כפי ובזמן: במאמץ לתפקיד מחויבותו את ולקבל אמיתי תפקיד למתנדב לספק א.
המתנדבים למעסיק. נכבדת משמעות ובעל אמיתי היה בפתג"ם תפקיד כל שראינו,

נכבדת. ממוצעת בהשקעה ו ז אף  בחודש שעות 2015 בממוצע עבדו
את בפניו ולהוכיח המקצועי הסגל של העבודה במסגרת המתנדב את לשלב ב.

עוד כל בפעילותם שימשיכו אמרו, המתנדבים כל כמעט עבודתו. וחשיבות חשיבותו

שהיו ציינו, 90* כ בשכר. בעבודה מעוניינים היו לא ורובם עמם, כוחם
כן הנוכחית. עבודתם את להפסיק עליהם היה לו אחרת, התנדבותית מסגרת מחפשים
הפיקו רובם ההתנדבות. בעקבות העצמית בהרגשתם שיפור חל כי המתנדבים, ציינו
התגובות הפרישה. טרם בשכר בעבודתם מאשר יותר רב סיפוק בהתנדבות מעבודתם

שאלות לסידרת בתשובה למתנדב. ההתנדבותי התפקיד של חשיבותו את מבטאות האלה

ענו כמתנדבים, עבודתם של ספציפיים מהיבטים המתנדבים של שביעותרצונם לגבי
האם מעניינת? עבודה זו האם (כמו: הסעיפים מרבית לגבי בחיוב $70; מ יותר

וכדי). עליר? מהממונים להכרה זוכה את/ה
אותם לשלב כדי הכל המתנדבים של העבודה במסגרות נעשה המקרים בכל לא

בעיות באיתור טמון ערכה אשר שוטפת, בהדרכה מחסור הורגש במיוחד מלא. באופן
המתנדב של הקשר ובהידוק הדדית תמיכה וקבוצת חברתי מגע ביצירת מוקדם, בשלב

עבודתו. מקום עם
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הן תגמולים קיבלו המתנדבים כל עבודתם. על המתנדבים לתיגמול לדאוג ג.
שלא למתנדבים שהתגמול לציין, יש פתג"ם, במסגרת והן עירונית כלל במסגרת

אחרים. משל פחות היה קבוצתי בפרויקט עבדו

היו המתנדבים רוב לו. מחוצה או העבודה במקום חברתית, פעילות לספק ד.
אמרו, פתג"ם ממתנדבי ($38;) ניכר אחוז אבל התכנית, של זה מהיבט שבעירצון

מתנדבים. עמיתים עם חברתי מגע להם שחסר

הנשירה מיעוט הוא המתנדבים של כללית לשביעותרצון משמעותי ביטוי

התקופה). כל במשך מהמתנדבים 1C^ (כ מרצון

.60+ ה בני המתנדבים כלל של מספרם את להגדיל :4 מטרה

(כמחציתם 214 ל פתג"ם מתנדבי כל של מספרם 1987 בינואר הגיע בסךהכל

ונשרו גויסו התקופה במשך הראשונה). הפורמלית התנדבותם להם שזו מתנדבים

281 הכל בסך גייסה פתג"ם זה, לפי מרצון). שלא רובם מרצון, (מיעוטם 67 עוד

הקמת בעת התכנית ערי בשלוש עבדו ג', חלק 4.15 מלוח שעולה כפי מתנדבים.
40 נשרו מהם ההתנדבות, יחידת עלידי שגויסו 60+ בני מתנדבים 154 פתג"ם

מתנדבים 328 1987 בינואר פתג"ם ערי בשלוש פעלו לפיכך, התכנית. הפעלת במשר

של גידול מהווה (154 ל 328 בין (ההפרש מתנדבים 174 של זו תוספת .60+ בני

.$113?

לא ברעננה היחידה פתג"ם? תכנית להקמת לזקוף יש זה מגידול חלק איזה

זאת, לעומת מעט.  בחדרה והיחידה פתג"ם, לפני זו גיל מקבוצת כלל גייסה

פתג"ם הקמת טרם עוד ,60+ בני מקרב בגיוס בעיקר עסקה באשקלון היחידה

בקבוצות לגיוס היחידה רכזת את לשחרר היתה שם פתג"ם מתוצאות שאחת (מעניין,

דווקא). יותר צעירות גיל
יש זו שאלה לגבי כולה? בעיר לגיוס בהשוואה לפתג"ם הגיוס שיעור מהו 

הגילים כל בני המבוגרים המתנדבים של הכולל מספרם בלבד. מאשקלון נתונים
בני המבוגרים המתנדבים מספר .52* ב פתג"ם של הפעילות בתקופת עלה זו בעיר

באותה ההתנדבות יחידת במסגרת בהתנדבותם שהמשיכו או שגויסו, הגילים כל
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לפי .853; ב  פתג"ם) באמצעות (שגויסו 60+ בני ושל ,$140; ב עלה תקופה,
לגידול בהשוואה רבה במידה גבוה היה בפתג"ם שהגידול לראות, ניתן זה,

בעיר. במתנדבים הכללי

ו

ו

תקופת במשך כולה בעיר 60+ בני במתנדבים הגידול על נתונים בידינו אין 1
פתג"ם.
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ו

בעתיד פתג"ם הישגי להרחבת הפוטנציאל 7.2

הדפוסים בקביעת רב מאמץ הושקע פתג"ם להפעלת הראשונות בשנים
יעילות. פעולה דרכי אחר ובחיפוש הארגונית במערכת בהשתלבות המנהליים,

יש לכן התכנית, של ההערכה תקופת סוף לקראת פרי להניב התחילו אלה מאמצים
בעתיד. ההישגים של נוספת להרחבה לצפות

המתנדבים ארגוני של הציפיות הן בתכנית הגלום לפוטנציאל אחד ביטוי
ע0 בקשר מעוניינים 80 היו הארגונים 104 מתוך מפתג"ם. התכנית בערי האחרים

מפורשות. דרישות ציינו ארגונים 61 ו פתג"ם,
כן הארגונים. לכלל מגייס גורם תהווה שפתג"ם היתה, העיקרית הבקשה

פתג"ם מאנשי מקצועית הדרכה לקבלת משותפים, פרויקטים להקמת רצון הובע
מחליפים לגיוס וכן פעולתם, אחר ולמעקב ,60+ בני מתנדבים הפעלת בנושא

לנושרים.

של הפעולה דפוסי עם אחד בקנה לעלות אלה פעולות יכולות עקרוני באופן

מהניסיון כבר המתנדבים. התמדת אחר המעקב הוא ביותר הבעייתי התחום הרכזים.
(תיגמול, המתנדבים עבודת מניהול יותר גדול חלק להעביר שיש ברור, שהצטבר

לנוכח להיפר. ולא המעסיק, אל פתג"ם מרכז וכוי) השגחה שוטפת, הדרכה
לגוף מבצעת מזרוע ליהפר פתג"ם על יהיה לרשותה, העומדים המוגבלים המשאבים

ביתר זמנם את לנצל ללמוד הרכזים יצטרכו כך לשם אחרים. מבצעים המפעיל
של ההסברה את ולשכלל אחרים וארגונים אנשים בהפעלת להתמחות יעילות,

הרחבה יחייב בעתיד הארגונים דרישות מילוי עבודתה. דרכי ואת פתג"ם עקרונות
צורך יהיה זה נטל עם להתמודד וכדי הרכז, פעילויות היקף של משמעותית

להרחיב אף ואולי וכוי), מזכירות (טלפון, הרכז של הטכנית העזרה את להגדיל
משרותיהם. היקף את ו/או הרכזים מספר את

הקיימות ,60+ בני נגד הקדומות הדעות לשינוי רבות לתרום יכולה פתג"ם
מראות, שהעובדות למרות הארגונים: בסקר שמתבטא כפי מהארגונים, בחלק עדיין
של האישיות בתכונות ובראשונה בראש תלויה שונים תפקידים של הביצוע שיכולת

כלל (בדרך מסוימת גיל לקבוצת העדפה מהמעסיקים כמחצית הביעו המתנדב,
להרחיב המתנדבים ארגוני את לשכנע  נוסף חינוכי תפקיד יש לפתג"ם הצעירה).
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משכילים, הבלתי לשעבר, הכפיים עובדי בקרב יותר ולפעול הגיוס, היקף את

ועוד. הישישים הנכים,

פעילות של ההרחבה אפשרויות את רואים הם איר נשאלו, הארגונים נציגי
את והן המתנדבים מספר את הן להגדיל ניתן כי משוכנעים, היו רובם פתג"ם.

המתנדבים בקרב וההסברה הפרסום את להגביר יש כר לשם התפקידים. מספר
לשכת ולהקים הגיוס את לשכלל התפקידים, היצע את לגוון כאחד, והמעסיקים

והמעסיקים. המתנדבים בין תיאום
בני המתנדבים פעילות להרחבת העיקרית שהמגבלה עולה, פתג"ם מניסיון
לרכזי לזה. זה התאמתם אלא תפקידים, מציאת ולא המתנדבים גיוס אינה 60+

להשיג וביכולתם לאיישם, מתנדבים מאשר תפקידים של יותר רב היצע יש פתג"ם
ניכר. קושי עורר לא הצפוי ageism ה מחסום רב. מאמץ ללא תפקידים מאות עוד
שעשויים התפקידים מסוג בהכרח אינם האלה ההשגה קלי שהתפקידים היא, הבעיה

חדשים. מגויסים של רב מספר לעניין
בין בתיאום הינו 60+ בני של ההתנדבות רכזי בפני העומד האתגר לפיכך,
לקבוצות והשיבוץ הגיוס שיטות את לסגל (א) כלומר, התפקידים. לפיתוח הגיוס

ובניית התפקידים היצע גיוון אולי, יכלול, (וזה השונות האוכלוסייה
תפקידים לקבל מתנדבים לשכנע דרכים למצוא (ב) למגויסים); מתאימים פרויקטים
ביותר הרב הצורך קיים שם כי מושכים", "לא לקוחות לקבוצות בשירות "קשים"

נוסף. אדם לכוח
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בישראל 60+ בני התנדבות לגבי פתג"ם של ולקחים השלכות 7.3

מסורת להן שאין קבוצות מקרב מתנדבים לגייס שניתן הוכיחה, פתג"ם א.

שניתך וכך חדשים עולים גברים, לשעבר, כפיים עובדי כמו התנדבות, של מפותחת
הוכיחה, היא ובכך בהתנדבות, בעבר עסקו שלא ,60+ בני רבים מתנדבים לגייס

ממיצויו. עדיין רחוק 60+ בני של הנוכחי ההתנדבות ששיעור
במגזרים 60+ בני המתנדבים פעילות את את להרחיב שניתן הוכיחה, פתג"ם ב.

כיום. לקיים מעבר הרבה חינוך) (כמו רווחה שירותי של נוספים
מתנדבי וכלכלית. כדאית הינה בהתנדבות משאבים שהשקעת הוכיחה, פתג"ם ג.
שעת כל של והעלות עבודה, שעות 40,000 ל קרוב תרמו 1987 ינואר עד פתג"ם
סוג באותו בשכר עובד של עבודה שעת של המשוער מהערך $40 רק היתה עבודה
האפשרית התרומה ואת עצמו למתנדב התועלת את בחשבון מביאים אם עבודה.

התועלת אזי המזדקנים, המתנדבים מצד ורווחה בריאות לשירותי הזדקקות למניעת
העלות. על משמעותי באופן עולה התכנית של הכוללת

גוף הפורמלית ההתנדבות של הארגוני במערך שחסר הראתה, פתג"ם ד.

.60+ בני התנדבות של הנושא את לקדם כדי הארגונים, כל עם שיעבוד "נייטרלי"
לאחד לכך הנלווים והמשאבים פתג"ם משימות הפניית עלידי אם השאלה, נשאלה

פתג"ם. שהשיגה התוצאות אותן מושגות היו לא כבר הקיימים המתנדבים מארגוני

(ויצ"ו מסוימים ולשירותים גיוס למרחבי עצמו את מגביל התנדבותי ארגון כל

מתרכזת לאומי לביטוח המוסד של להתנדבות התכנית נשים; רק מגייסות ונעמת

ייתכן, בבתיחולים). רק פועל יע"ל בלבד; ידידותיים ובביקורים בייעוץ

להצלחת המפתחות מן אחד היא זו (וגמישות דיים גמישים יהיו לא אלה שארגונים

או מגוונות כה תכניות לבנות שונים, כה ממקורות מתנדבים לגייס פתג"ם)

רכזי שעשו כפי גופים, של ומגוון רב כה מספר עם פעולה שיתוף תוך לעבוד
עם שפותחו בקשרים ביטויה את מצאה אמיתי חוסר מילאה שפתג"ם העובדה פתג"ם.

הרחבת לגבי שנסקרו הארגונים שגילו הרב בעניין וכמוכן שונים, ארגונים
רק הינה פתג"ם זה, פוטנציאל מבחינת ממנו. והציפיות פתג"ם עם הקשרים

הדרך. בראשית

לגבי חשיבות בעלי לקחים מספר ונלמדו חידושים מספר פותחו פתג"ם במהלך ה.
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מתנדבים ולשיבוץ לגיוס איסטרטגיה פותחה בישראל. 50+ בני של ההתנדבות
בני בגיוס במיוחד כיעילה עצמה את שהוכיחה איסטרטגיה התמדתם, על ולשמירה

פיתוח יחד לשלב הוא האיסטרטגיה עיקר שונות. אוכלוסייה מקבוצות 60+

ושיבוץ. גיוס פרויקטים,

הם: זו איסטרטגיה מרכיבי

ממנה). לגייס (או לגייס שרוצים הקבוצה על להחליט .1

של וליכולות למגבלות לצרכים, המתאים אמיתי, ערך בעל פרויקט לבנות .2
רובם. את או הקבוצה חברי כל את בו להעסיק ושניתן הקבוצה,

לפרויקט. הקבוצה את ולגייס לשטח לצאת .3

הקבוצה. של השוטפת לפעילותה המתאם להיות הקבוצה מחברי אחד את למנות ..4

הקבוצה). של שוטף לניהול זמן יש לרכז אם לבטל ניתן זה (שלב

לדאוג איתו). בתיאום (או המעסיק עם דיון ולפגישות להדרכה לדאוג .5

כספי. לא תיגמול של שונות לצורות

קבוצות עלידי או בודדים מתנדבים עלידי להרחבה, אזי ניתן הפרויקט .6

מתנדבים. של קטנות

ועל גיוס על משמעותיים יתרונות ים קבוצתי ולשיבוץ לגיוס שיש התברר,
שבהם: העיקריים ואלה בודדים. של שיבוץ

הרכז. של בזמנו יותר ומועיל יותר יעיל שימוש 

ממנה. חלק מהווה הקבוצתי שהפרויקט לתכנית יותר רחבה פרסומת יצירת 
למתנדבים. הדדית ולתמיכה חברתי למגע אפשרות יצירת 

והנהלת הלקוחות הסגל, של מצידו המתנדבים עבודת בערך יותר רחבה הכרה 
העבודה. מקום

עוד (1) חיוניות: תכונות בשלוש צורך יש קבוצתי פרויקט להקמת אולם,
על הפרויקט, של וההרחבה ההתפתחות כיוון את לתכנן יש התכנית התחלת לפני

להתפתחות, פנימי בכוח מחונן להיות הפרויקט על (2) המשכיותו. את לאבטח מנת
בלקוחות במעסיקים, במתנדבים, להיות יכול מקורו ההתנדבות. ברכז תלות ללא

אחד. באדם תלויה תהיה הפרויקט שהמשכיות אסור (3) כאחד. הגורמים בשלושת או
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באמצעי פרסומת (כמו רגילות גיוס ששיטות פתג"ם, הוכיחה זאת לעומת ו.
רגילים מתנדבים רק מניבות (60+ בני ריכוזי של למנהיגים פניות התקשורת,

המוניות גיוס שיטות כלל בדרך כמוכן, הגיוס. מקורות להרחבת יעילות ואינך
בלבד מועט גיוס גוררות  מכתבים עלידי הפצה לעיתונות, הודעות כרזות, 
באשר הדין הוא פורה. פרסומי רקע משמשות שהן ייתכן כי אם מיידי, באופן

לפרישה. להכנה בקורסים הגימלאים בפני ההתנדבות אפשרויות להצגת

מתנדבים אל העבודה הבאת מתנדבים: לגיוס נוספת מעשית שיטה נקטה פתג"ם ז.
לדיירי למשל: המוכרת, סביבתם את לעזוב מעוניינים, אינם או יכולים, שאינם

פנסיונרים. מרכז לחברי או אבות בתי

התפקידים ופיתוח הפרויקטים תכנון שבהנחיית התועלת את הדגימה פתג"ם ח.

המתנדבים. של והיכולות המגבלות הצרכים, עלפי
המתנדבים לקליטת המעסיקים הדרכת של החשיבות על הצביעה פתג"ם ט.

ביותר הרבה התועלת את ולאפשר התרומה מרב את מהם להפיק כדי ולהפעלתם,
למתנדב.

וטיבו ביותר, החשובים הגיוס מאמצעי אחד כמובן, הוא, התפקידים היצע

תיאור על ומתן המשא על כן על בעבודה. להתמדה חשוב הגורם הינו התפקיד של

הבאים: לפרטים המעסיק של מראש מחויבות וכולל ומפורט, בהיר להיות התפקיד
הקבוע. הסגל בקרב המתנדבים את לשלב 

מסכימים והרכז המעסיק אם (אלא הדרושות במיומנויות המתנדבים את להכשיר 
אחרת). להכשרה

של לאלה זהים ותקנים יעדים לו להציב המתנדב, עבודת על ולפקח להדריך 
. " הדד*. משוב לשם סדירות פגישות לערוך השכירים, העובדים

המתנדבים. את לתגמל 

של פעילותם בתחום ביותר המוזנח המרכיב הינו המתנדב שלום אחר המעקב י.
בעיות מאוחרות בעזרתו ביותר. חיוני המעקב  אףעלפיכן ההתנדבות. רכזי

ועומיס בו שמתעניינים החש למתנדב, תיגמול משום בו ויש הראשונים, בשלביהן
המעקב. לביצוע ומגוונות רבות דרכים יש אליו. לב

הרכזים לכך, נוסף בחשיבותו. הראשון השכר היא ללקוח המתנדב של התרומה יא.
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מקצועיים קבוצתיים, סיורים כולל לתיגמול, רבות דרכים מצאו והמעסיקים
המתנדבים את לראות מבקרים הבאת ציבור, אישי עם הוקרה פגישות וחברתיים,

ועוד. למופעים מוזלים כרטיסים מתן המתנדבים, עבודת הסרטת בפעולה,
ובנוסף ורעננה, חדרה אשקלון, הערים בשלוש לפעול פתג"ס ממשיכה כיום
להפעלת אחרונים ארגון בשלבי הנמצאות תכניות יש כן אונו. בקרית גם להן
וראשון אתא קרית גת, קרית אונו, קרית עכו, נוספות: ערים בחמש פתג"ם

ן. ו לצי

מלוא את למצות כדי התכנית, הישגי אחר לעקוב להמשיר כדאי בעתיד
בישראל. והקשישים הגימלאים אוכלוסיית של ההתנדבות להתפתחות הלקחים
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i יי י י . 1

nahum/ap / 20 תקליטון / בלהה
לוחות נספח

למתנדבים בשאלון שהתראיינו פתג"ם מתנדבי מספר :1 לוח

ובאשקלון בחדרה פתג"ם רכזי אצל הרשומים שמות 156 היו 1986 במרץ

למתנדבים. השאלון של החלקים בשני הראיון הרכב פירוט להלן, פתג"ם. כמתנדבי

סה"כ ן אשקלו חדרה
156 111 45 פתג"ם כמתנדבי הרשומים שמות

121 110 11 בדיקה לאחר פתג"ם לתכנית שייכים נמצאו
10 10  לשיבוץ ממתינים

111 100 11 פתג"ם במסגרת בהתנדבות עובדים

121 110 45 למתנדבים השאלון של אי חלק לגביהם מולאו
73 62 11 למתנדבים השאלון של ב' בחלק התראיינו
38 38  בי בחלק התראיינו לא

אשקלון מתנדבי בקרב לאיראיון הסיבות
נפטרו 3

להתראיין סירב 1
בבית נמצאו לא 14

בלילה מאוחרת בשעה רק הביתה הגיעו 2
עברית דוברי אינם 3

הראיון לפני פתג"ם מתכנית נשרו 10
ידוע לא 5

סה"כ 38
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הראיון בעת בתכנית עבדו פתג"ם שמתנדבי הזמן משך :2 לוח
למתנדבים השאלון של ב' בחלק

המתנדבים מספר
100* 73 כ כיה"

7 5 חודשים 6 עד מחודש

43 31 חודשים 12 עד חודשים 7 מ

40 29 חודשים 18 עד חודשים 13 מ

8 6 חודשים 24 עד חודשים 19 מ

1 1 חודשים 30 עד חודשים 25 מ

1 1 ידוע לא

1
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עיר לפי מתנדבים, המגייסים/מפעילים שנסקרו, הארגונים רשימת :3 לוח

(n=9) הערים בשלושת שרואיינו ארגונים א.

\ .. ל  י ; י י י נעמ"ת .1
.■,, ו צ" י ו .2

ה נ אמו .3
אקי"ם .4

כללית קופתרוולים .5
האזרחי המשמר .6

ע"ל י .7
אדום דוד מגן .8

יל החי למען ועד הו .9

(N=16) ערים בשתי שרואיינו ארגונים ב.

אשקלון + חדרה רעננה + חדרה
הילד להתפתחות המרכז .1 רוטרי .1

(מליבי) בית לאבזרי מרכז .2 בסרטן למלחמה האגודה .2
אנוכי אחי שומר .3 ברית בני .3
ראשונים ברית .4 תאונות למניעת הלאומית המועצה .4

אנוש .5
לצרכנות הישראלית המועצה .6

האסיר לשיקום האגודה .7

רעננה + אשקלון

הגימלאים הסתדרות .1
B.O.S. .2

בטחון מחלקת .3
איל"ן .4

הלאומי הביטוח  לקשיש ייעוץ תחנת .5

אחת בעיר שרואיינו ארגונים ג.

בחדרה רק שרואיינו ארגונים

אבות בית ידידי עמותת .9 עקיבא בני ישיבת .1
צה"ל נכי ארגון .10 (מועצת הגימלאים מועדון .2

ליד הגימלאים המורים ארגון .11 הפועלים)
המורים הסתדרות החאן מוזיאון .3

המזרחי הפועל הפנסיונרים מרכז .12 שי"ל .4
רמב"ם כללי תיכון .13 סורופטימיסטיות .5

ריאה מחלות למניעת הליגה .14 מנשה שער ביתחולים מועדון .6
להתפתחות המרכז ידידי אגודת .15 אולגה גבעת פנסיונרים מרכז .7

הילד החופשיים הבונים .8
בעירייה קהילתי מדור .16
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.■ י . י : ..* ■ . '.■■.יי ■ ■ :3 לוח המשך

... באשקלון: רק שרואיינו ארגונים
לימור לקשישים מגורים בית .8 הבריאות לשכת .1
ווסק בית קשישים מועדון .9 י העוור למען האגודה .2

אלק"א .10 בעירייה הגנים מחלקת .3
הרובע ועד .11 אירן עולי התאחדות .4(interaction) אינטראקשיון .12 חב"ד .5

בעירייה חברתית קליטה מחלקת .13 שרה יד .6
השכונות למען המועצה .14 לב מחלות למניעת האגודה .7

ברעננה רק שרואיינו ארגונים

שפירא איזי בית .9 העירייה של החינוך מחלקת .1
משען .10 השכונות ועד .2

צימרמן אבות בית .11 אש מכבי .3
מחלימים לשיקום אגודה .12 לנשים סיוע מרכז .4

. , שקמה מעון .13 לב אל לב .5
1 אפריקה דרום עולי פדרציית .14 נשים רוטרי .6

סלומון ורה אבות בית .15 ניצן .7
השלישי לגיל רעננה  רגש .8

סיכום ד.
ץ

9 הערים: בשלושת שרואיינו הארגונים מספר

16 ערים: בשתי שרואיינו הארגונים מספר

45 אחת: בעיר שרואיינו הארגונים מספר

70 שונים: ארגונים סה"כ
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פתג"ם מתנדבי עלידי המאוישים והפרויקטים התפקידים רשימת :4 לוח

התפקידים א.

העיר העבודה מקום י התפקיד

אשקלון אבות בית למתנדבים עבודה סדרן

אשקלון אבות בית י כביסה עובד
חדרה כביסה פרויקט

מועדון אבות, בית אחזקה איש
אשקלון פעוטון קשישים,

חדרה לעוורים תעסוקה מועדון נגר

רעננה חדרה, פרטיים בבתים תיקונים סייר

אשקלון קשישים מועדון אבות, בית אוכל מגיש
חדרה הקשיש בבית קשישים מבקר

ביתחולים אבות, בית שיחה/ליווי  בקשיש מטפל
אשקלון גריאטרי למקום ממקום

טף, שיחה/שמירת  משפחה מטפל
אשקלון המשפחה בבית ילדים וליווי טיול

ביתחולים אבות, בית מסייר מלווה,
חדרה אשקלון, נפש לחולי
רעננה אשקלון, . אבות בית תופרת
חדרה, אשקלון, קשישים, מועדון אבות, בית למלאכתיד מדריך

רעננה
חדרה הנפש לבריאות מועדון

חדרה סוהר בית האסיר שיקום  חקלאות מדריך

רעננה קשישים מועדון חברתי מדריך
רעננה לוינשטיין בית תרבות מועדון מפעיל

(התעמלות, קבוצה מפעיל
רעננה אקי"ם הוסטל טיולים)

חדרה, אשקלון, טיפולי גן רגיל, גן סבגן סבתאגן,
רעננה
רעננה לוינשטיין בית של גן
חדרה הדם בנק תיקיה עורך פקיד,

לרכז משרדי עוזר  פקיד
חדרה פתג"ם התנדבות
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המעיר) ) :4 לוח

■ ■ המשך  התפקידים א.

העיר העבודה מקום התפקיד

אשקלון התנדבותי ארגון משרדית) (עבודה מזכיר
מקלטים בדיקת על אחראי

חדרה פס"ח ארגון (מהנדס) ציבוריים
אשקלון רעננה, קשישים מועדון אבות, בית מרצה

אשקלון חדרה, מועדונים בתיספר, ראשונים) (ברית מרצה
אשקלון קשישים מועדון (תפירה/התעמלות/עברית) מורה
חדרה עבריין לנוער מוסד ספרן

אשקלון רעננה, מתנ"ס למפגרים, מוסד
אשקלון האידיש ספריית פרויקט

רעננה חדרה, פרטיים בבתים חדשים לילד/לעולים חונך
רעננה חדרה, צה"ל מוזיאון, ארכיון עובד

רעננה קשישים מועדון תזונה יועצת

(ביטוח לפנסיונר ייעוץ (רופא) בריאות יועץ
אשקלון לאומי)

לימוד קשיי עם לילדים מרפא
אשקלון מוזיקלית) (תרפיה
אשקלון פתג"ם מתנדבי באמצעות קשישים סקר עורך

חדרה אשקלון, התנדבותי ארגון חשבונות מנהל
אשקלון קשישים מועדון ספר

אשקלון קשישים מועדון גנן
אשקלון קשישים מועדון מסריט
חדרה אבות בית קיוסק מנהל

רעננה לוינשטיין בית זול בגד בקיוסק/במרכז מוכר
אשקלון קופתרוולים של מרפאות תרופות בולי מוכר

חדרה הגימלאים הסתדרות מוכנות ארוחות מחלק

שומר מבודדים, קשישים מתאר
הרווחה שירות לבין בינם קשר

אשקלון ם" רי ו הדו "פרויקט העירוני
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(המעוך) :4 לוח

המשך  התפקידים א.

העיר העבודה מקום התפקיד
תנועה' מסבירי 'פרויקט בדרכים בטיחות בעניין מסביר

אשקלון ולגימלאים לילדים
בבתיספר, לילדים השיניים בריאות בעניין מסביר

אשקלון השיניים' בריאות 'פרויקט
אשקלון באידיש דרמה חוג תיאטרון שחקני

רעננה אשקלון, מוגן דיור מרכז ספרים כורך
1

בית 10 שעת פרויקט ארוחה מוריד מגיש, מכין,
רעננה לוינשטיין

פרויקטים: מרכזי

רופא  שיניים בריאות פרויקט
אשקלון שיניים

אחד  10 ארוחת פרויקט
רעננה המתנדבים

אחד  סבתאגן פרויקט
רעננה המתנדבים

אשקלון חדרה, בית לאבזרי מרכז רכז
של יפה' 'רעננה מבצע על אחראי

רעננה רעננה עיריית

אשקלון התנדבותי ארגון יו"ר
אשקלון התנדבותי ארגון ועד חבר

פתג"ם מתנדבי עלידי המופעלים הפרויקטים רשימת ב.

בעמוד בדו"ח פרטים העיר הפרויקט
62 אשקלון קשישים איתור
62 אשקלון תנועה הסברת

64 אשקלון לאידיש ספרייה א.  לאידיש חוג
64 אשקלון באידיש דרמה חוג ב.
63 רעננה אשקלון, ,, , כריכייה
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. . י . . ;■ (המשך) :4 לוח

המשך  פתג"ם מתנדבי עלידי המופעלים הפרויקטים רשימת ב.
בעמוד בדו"ח פרטים העיר הפרויקט

64 אשקלון השיניים בריאות

פרטים אין חדרה קשישים מבקרי
רעננה, אשקלון, סבגן

124 חדרה

72 חדרה לקשישים כביסה שירות

75 רעננה תיקונים סיירת

75 רעננה 10 שעה ארוחת
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Promotion of Voluntarism by the Elderly
Evaluation of the PITGAM Program

Abstract

PITGAM is a demonstration program conducted in partnership by

Eshel (The Association for the Planning and Development of Services
for the Aged in Israel) and the Service for the Aged and Voluntarism
Units of the Ministry of Labor and Social Affairs that seeks to
promote voluntarism by the elderly. Its goals were to widen the
sources of recruitment to formal voluntarism; to enrich the range and

content of the work; to increase the benefit of voluntarism to both

employer and volunteer; and to increase the numbers of elderly
volunteers. In order to promote these goals a special coordinator of
voluntarism by the elderly, supported by a local steering committee,

was added to the staff of the municipal voluntarism units in three
towns.

From its inception in Spring 1984 until January 1987 PITGAM was

the subject of an evaluation by the Brookdale Institute. The

evaluation had the following objectives:
1. A Process Evaluation  to examine to what extent the program was

implemented as planned and to document the methods employed by the
VSC's (Volunteer Service Coordinators) to achieve program goals.
2. An Outcome Evaluation  to what extent did the program succeed

in achieving its four declared aims.
3. A Formative Evaluation  to provide feedback to the program

developers on current problems and obstacles.
4. An Evaluation of Potential  to assess the potential for the

' A



increase of 60+ voluntarism in the three PITGAM towns both by an

increase of volunteer numbers and by the developing of new jobs and

spheres of activity for the volunteers.
Data was gathered from the volunteers, their employers, other

organizations employing adult volunteers, the PITGAM coordinators and

the coordinators of the local voluntarism units and program planners.
New or adapted methods of work were required to meet the new

program goals. As time passed, the methods of work departed more and

more from the conventional. Recruitment and jobdevelopment were

targeted more on selected preexisting groups. Group placements
predominated over individual placements. The local steering
committees of the Program were given operational tasks. More of the
volunteers were brought into regular supervision.

In each of the three towns in the program the number of elderly
volunteers recruited rose significantly. Fiftyfive percent of the

recruits were firsttime volunteers. The representation of the lower
socioeconomic classes, and of men, improved markedly. Almost all
volunteer employers were satisfied, as were the volunteers. The

range and content of the work done changed little although many more

PITGAM volunteers worked with children and in group projects than was

the practice elsewhere. In sum the program goals were substantially
realized. Taking into account all relevant costs, it was calculated

that the cost of the PITGAM services was 4C^ of the cost of providing
the same services by means of paid employees.

PITGAM has demonstrated that the current level and character of

volunteer ism by the elderly is far from having achieved its full

potential. From a survey of the organizations that are actual or

4



potential employers of elderly volunteers it became clear that most

of them welcomed the PITGAM initiative, and were interested, in the
main, in three specific inputs  the recruitment of new volunteers,
the setting up of joint voluntary projects, and professional
counseling on deploying elderly volunteers.

In order to achieve a fuller realization of the program goals,
the Program Coordinators may have to change their role from direct
implementor to that of educator/catalyser.
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