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 תיאור התכנית
 ולממש להתפתח המגזרים מכל הפריפריה תושבי לצעירים לאפשר פועלת מעשה מרכז מותתע

 יכולות לפיתוח כליכהמשמות  התנדבות באמצעות תכניות, ותיוג חסמים ללא אישי פוטנציאל

 ובני ילדים עם חינוך במוסדות ופועלים בקהילה התנדבות לשנת יוצאים הצעירים. והעצמה אישיות

 הנחיה תמיכה הכוללת מעטפת מקבלים מתנדביםה .והשראה לחיקוי מודל מהוויםהם  עבורם, נוער

 ואחריות מנהיגות וקידום קריירה בפיתוח הכוונה, להתנדבות מקצועית הכשרה, וקבוצתית אישית

 חברה לקידום מסייעים אשר, משותף ושיח במפגש חלק לוקחים שונות מקבוצות צעירים .חברתית

 צבאי רותיבש ביטוי לידי באה מעשה מרכז כניותבת ההשתתפות השפעת. ודמוקרטית סובלנית

 .באקדמיה המשתלבים בוגרים של גבוהים ובשיעורים משמעותי

 מטרות המחקר 
מוביליות  קידום :את מטרותיהן בטווח הקצר לבחון באיזו מידה תכניות מרכז מעשה משיגות

חיזוק החברה האזרחית וכן  ,חברתית באמצעות העצמה אישית והכוונה ללימודים ותעסוקה

לזהות נקודות חוזק . כמו כן, נועד המחקר וערכי הדמוקרטיה תהמעורבות החברתי טיפוחבאמצעות 

 . לשה ברמת כלל התכניות וברמת התכנית הבודדתווח

  מתודולוגיה 
אופק, גל, יחד, איתן, : תכניות של מרכז מעשהה למשתתפיההערכה בוצעה באמצעות שאלונים 

נעורים ואחווה. השאלונים הועברו בתחילת שנת הפעילות ובסופה. בסך הכל השיבו על השאלונים 

מהמשתתפים בתכניות. השאלונים בחנו את איכות ההכנה ללימודים  81%המהווים  צעירים 456

הטמעת ול ישיתוכן את תרומת התכנית להתפתחות א ,ולתעסוקה שעברו המשתתפים בתכנית

 ערכים דמוקרטיים ואת התרומה הנתפסת הכללית של התכנית. 

 ממצאים עיקריים 

  בהשוואה למצבם בכניסה לתכנית, בסיום התכנית משתתפי תכניות מרכז מעשה מפגינים

שיפורים משמעותיים בהקשר של מוכנות להמשך לימודים: בכלל התכניות ניכרת עליה 

תכניות שעסקו בהכוונה ללימודים ניכר שיפור משמעותי בתחושת המסוגלות הלימודית, וב

 .ים והידע מה נדרש כדי להתקבל ללימודיםיבתחושת המוכנות ללימודים אקדמ

כמו כן, בתכניות שעסקו בהכנה ללימודים שיעור המשתתפים שמתכוונים ללמוד בשנתיים 

 . (46%ל  15%)מ  3הקרובות וכבר החליטו מה ילמדו הוכפל פי 

 



 (N=456) ללמוד בשנתיים הקרובותהמשתתפים כוונות 

 

  התלחיתבסוף השנה בהשוואה ל שיפור בכלל התכניות נמצאגם בהיבטים של הכנה לתעסוקה :

שיפור בתפיסת היכולת להיות עובד מועיל וכן באמונה ביכולת למצוא עבודה טובה בעתיד. 

ור משמעותי בהיכרות עם מקצועות שיכולים בתכניות שעסקו בהכוונה לתעסוקה ניכר גם שיפ

לא ידעו באיזה מקצוע  67%להתאים למשתתף וכן בגיבוש הכיוון המקצועי )בתחילת התכנית 

בהקשר של שיקולים בבחירת מקצוע, אמנם חלו  (.26% –ירצו לעסוק בעתיד, ובסוף התכנית 

יים רבים. השינוי היחיד הוא עליה ברמת כלל המדגם לא נצפו שינושינויים בחלק מהתכניות אך 

  בביקוש למקצועות יוקרתיים. יתכן שנושא זה דורש מיקוד נוסף של מאמצי ההכוונה.

  בקרב מרבית המשתתפים חל שיפור משמעותי בתחושת השליטה ממצאי המחקר מעלים כי

 ים. להתמודד עם קשיים ואתגרבדברים שקורים להם בחיים וכן בתחושת המסוגלות 

 של שיפור, בהקשר בהם ישנה מגמה ברורה מוביליות חברתית לנושאים הקשורים ל בהשוואה

ברמת המעורבות החברתית,  המגמות אינן אחידות: לא ניתן לזהות שיפור של חברה אזרחית

ור חברתי. מאידך, מהנתונים עולה הרצון להשפיע, הנכונות להתנדב או המאמצים להביא לשיפ

וויון והדמוקרטיה כן התחזקו: ישנה יותר פתיחות כלפי קבוצות אחרות, יותר כי ערכי הש

נכונות לשמוע דעות שונות, יותר הכרה בזכויות של אזרחים לא יהודים. למרות התחזקות ערכי 

שיעור המגיבים  השוויון, נראה כי המשתתפים מתקשים להביא אותם לידי ביטוי. למעשה,

באופן אקטיבי לאפליה כלפי הקבוצה שלהם או קבוצות אחרות לא רק שלא עלה, אלא אפילו 

 ,בסיטואציות שונותלהיתקל באפליה ירד. נראה כי שנת השירות סיפקה למשתתפים הזדמנויות 

 .הפתח מיומנות תגובה לאירועים אלוהם התקשו ל ,כנראה מורכבות יותר ממה שהורגלו בעבר

  ,תכנית תרמה להם באופן משמעותי מאד בכל ההיבטים שנבחנו. הלתפיסת משתתפי התכנית

היבטים וב להיכרות עם מה שמתרחש במדינה נמצאה בהתייחס גבוהה במיוחד תרומה נתפסת 

 . יכולת התמודדותו ן ביכולותהתפתחות אישית: מיקוד פנימי ותחושת שליטה, בטחוהקשורים ב

  סיכום ומסקנות
מהמחקר עולה כי השתתפות בתכניות מעשה תורמת לשיפור המוביליות החברתית של צעירים 

יים. בכך משיגות תכניות מעשה את חברתבפריפריה וכן לחיזוק והטמעה של ערכים דמוקרטיים ו

בדלים בין התכניות במדדים השונים ולכן יש מחקר נמצאו המטרותיהן העיקריות. יחד עם זאת, ב

 . לפעול  לשיפור פעילות התכניות שנמצאו פחות אפקטיביות
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 התכנית  תיאור
המגזר השלישי עם בשותפות משרד ראש הממשלה  יוזמתשפותחה בכנית לאומית תהיא  "נעורים"

פועלת התכנית . קיסריה, קרן רש"י(סן פרנסיסקו, קרן  של היהודית הפדרציה)קרן לאוטמן, 

 מנהיגות, התנדבות, מצוינות ושוויון הזדמנויות בקהילה הדרוזית באמצעות מרכזי נוערידום קל

 . מצטייניםתלמידים נוער בסיכון ועד מ ,לקהלי יעד שונים רצף של פעילויות איכותיות םציעימה

 מטרות המחקר 
מובילה לתפוקות  היאמטרות המחקר הן לבחון את אפקטיביות מודל ההתערבות והמידה בה 

 וכמו כן לבחון כיצד ניתן ליעל ולשפר את דרכי העבודה.   ,ולתוצאות הרצויות

  מתודולוגיה 
איכותניות וכמותיות. במסגרת ההערכה הכמותית נבדקה מידת גישות  וכללמט"ח  נערך ע"י המחקר

ת הדרוזית, עלייה חיזוק הזהובחן משתנים הקשורים בששאלון  באמצעות השגת מטרות התכנית

במודעות חברתית וכישורים חברתיים, חיזוק תחושת המסוגלות העצמית, היכרות עם מגוון רחב של 

הערכה ב. תחומי ידע, קריירה ותעסוקה, הקניית מיומנויות למידה ושיפור הישגים לימודיים

ראיונות עומק, תצפיות  בעזרת איכותנית נבחנו דרכים לפיתוח ושיפור מודל הפעולה של התכניתה

 ימרכז בחנו סוגיות הקשורות במקומם שלשוהורים וקבוצות מיקוד עם בעלי תפקידים בישוב 

. כדי בסאג'ורובמג'אר  ,בשני מרכזיםנערך המחקר ים. נעורים במערך החינוך הלא פורמלי ביישובה

שאינם  ב"נעורים" לאחרים באותו יישובהשוואה בין בני נוער נערכה  הפעילותלבחון את השפעת 

. בסך הכל בין בני נוער המשתתפים בשני מרכזי למידה הפועלים במודלים שוניםוכן  ,משתתפים

 תלמידי כיתות ט'.  318השיבו על השאלון הכמותי 

 ממצאים עיקריים 

  במרכזים המשתתפים של החברתיים והכישורים החברתית המודעות רמתמצא כי המחקר 

. כך למשל, בשקלול שורה של היגדים שבחנו ור'בסאגבמיוחד  ובולטת חבריהם של מזו גבוהה

הסכימו במידה רבה מאוד עם  ור'סאגמכפר מהמשתתפים  77%משתנה  זה נמצא כי בממוצע, 

זאת  ;תם בקהילה והמוטיבציה שלהם לתרום לקהילהוהיגדים המתארים את רמת מעורב

בני הנוער בסאג'ור מבטאים . עוד נמצא כי  שאינם בתכנית עיריםצבלבד בקרב  44%לעומת 

המשתתפים נמצא כי מעבר לכך,  .הזדהות רבה יותר עם המורשת הדרוזית מחבריהם במג'אר

 . במג'אר מביעים כוונה להתגייס יותר מחבריהם ביישוב



 ת הביקורתת קבוצמודעות חברתית וכישורים חברתיים בקבוצת הניסוי לעומ

 

  כי  דיווחו ,המתנדבותכמו גם  ,המשתתפים בתכנית בני הנוערהמחקר האיכותני העלה כי

על  2013במחקר שנערך בשנת ת המסוגלות העצמית שלהם. במיוחד לחיזוק רמהתכנית תרמה 

במודעות אזרחית, עליה במעורבות אוכלוסייה זו נמצא כי השתתפות בתכנית תורמת גם ל

 . מודעות למגוון האפשרויות בהשכלה ובתעסוקהבחברתית, ו

 מחקר לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הניסוי לקבוצות הביקורת במדדים של ב

ציפיות באשר לתעסוקה ותפיסת מסוגלות עצמית, סקרנות אינטלקטואלית, מיומנויות למידה 

 . והשכלה

  מהמשתתפים  90%-נמצאה גבוהה מאוד. כ בסאג'ורובמג'אר שביעות הרצון המשתתפים

מעוניינים להמשיך להשתתף בפעילות גם בשנה הבאה והיו ממליצים לחבריהם לקחת חלק 

 בפעילות המרכזים. 

  המחקר האיכותני שבמסגרתנו נערכו ראיונות מקיפים עם בעלי תפקידים בישוב העלה כי מרכזי

ם המרכזי כמובילים פעילות מגוונת ואיכותית לבני הנוער.נעורים ממצבים עצמם בישובים 

פעילות איכותית, קהילה )בני נוער, צעירים והורים( לנתפסים כ"בית חם" המכנס סביבו 

במערך שותפים מרכזיים כ נתפסים. זאת ועוד, המרכזים מקובלת תרבותית וללא תשלום

 . ייםזמים קהילתהחינוך הלא פורמלי ביישוב וכמובילים מי

  נתפסים כמשמעותיים ביותר בקרב ו מבטאים מחויבות גבוהה לתפקידםמנהלי המרכזים

 . משתתפים, הורים וגורמים ביישוב

  סיכום ומסקנות
מהמחקר עולה כי מרכזי הנעורים מהווים מוקד חינוכי מוביל ומשמעותי בקהילה. השתתפות 

וקהילתית ומסייעת למשתתפים ולמתנדבים תודעה חברתית בפעילות המרכזים תורמת לפיתוח 

. מומלץ  בטיפוח תחושות מסוגלות עצמית, שיפור יכולות לימודיות וטיפוח הזהות והמורשת

חיזוק ההזדהות פיתוח תכנים ודרכי פעולה ללפעול ל, מיצוב המרכז מול הנהגת הרשותלהמשיך ב

 . ( לבני נוער שאינם מעורבים בפעילותutReaching oלות יישוג )יולבצע פעעם המורשת הדרוזית 
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