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ומנהל עובדי הוראה פנו ליזמה למחקר יישומי בחינוך בבקשה
לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ִ
ללמוד אילו שיטות יעילות לניהול מתנדבים במוסדות חינוך נהוגות בעולם .היזמה התבקשה להציג
תבחינים (קריטריונים) מפורטים לניהול מתנדבים בתוכניות התנדבות הנחשבות מוצלחות .בכוונת המנהל
להציע למנהלי מוסדות חינוך ולרשויות תבחינים לגיוס ,לשימור ולניהול של מתנדבים .דוח מת"ת זה מציע
דוגמאות לתוכניות התנדבות שכאלה ומצביע על ההיבטים המשותפים להם.

דוח מת"ת (מידע תומך תכנון) נועד להשיב על שאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של מתווי מדיניות.
התוצר הוא מסמך ממוקד ,בהיר ומותאם אישית לצורכי המזמין .דוח מת"ת סוקר ספרות מחקר עדכנית וכן
מדיניות חינוך .הסקירה נעשית בהתאם לנושא הנדון והיא מפנה את הקוראים להרחבות .חוקרים מהתחום
מלווים את כתיבת הדוח ,קוראים ומעירים במהלך הכתיבה.
על הפקת דוחות מת"ת אחראים חברי צוות היזמה:
ד"ר תמי חלמיש אייזנמן :מנהלת; ד"ר עדו ליטמנוביץ :עורך הסדרה; מוריה יזרעאלב :עורכת הפרסומים;
אמונה כרמל :מעצבת ועורכת גרפית; אילה ולודבסקי-יובל :אחראית על הנגשת חומרים וידע ארגוני.
את הדוח הנ"ל ערכה מיכל ויזל.
בכל שימוש במסמך זה או ציטוט ממנו יש לאזכר את המקור כדלקמן:
ליטמנוביץ ,ע' ( .)2018ניהול מתנדבים במוסדות חינוך .היזמה למחקר יישומי בחינוך.

מבוא
מוסדות חינוך רבים בארץ ובעולם נעזרים בעבודתם של מתנדבים .המתנדבים משמשים
בעיקר כוח עזר לצוות המורים והעובדים במוסד במטרה לתמוך בהוראה באופן ישיר או
עקיף ולשפר את אקלים המוסד .אפשרויות ההתנדבות במערכת החינוך מגוונות מאוד.
מתנדבים יכולים לעבוד:
•עם תלמידים בכיתה ,למשל ללמד בכיתה ,להעביר ידע בסדנאות או לשמש כוח עזר
למורה בתוך הכיתה.
•עם תלמידים במסגרות מחוץ לכיתה ,למשל לתת שיעורי תגבור ,ללוות את התלמידים
בטיולים ,להוביל פעילויות הפוגה בזמן ההפסקות ולהפעיל את ספריית בית הספר.
•עם הצוות המקצועי ,למשל לסייע למורים ולגננות בפיתוח מקצועי או בפיתוח תכנים
להוראה.
•במטה בית הספר ,למשל לייעץ להנהלה ,לסייע בפיתוח משאבים ,להשתתף בבישול
הארוחות או בעבודות שיפוץ בבית הספר ,לפקח על תלמידים בהפסקות ולוודא שהם
נכנסים לכיתות בסופן.
הפעלת מתנדבים במוסדות חינוך (בתי ספר ואשכולות גנים) מסייעת למנהלים לגוון
את הפעילות החינוכית ,לשפרה ולהרחיב את היקפה לטובת התלמידים והצוות .שילוב
המתנדבים עשוי לתרום גם לשיפור האווירה החברתית במוסד החינוכי .כמו כן באמצעות
הפעלת מתנדבים ניתן למסד את הקשר בין המוסד החינוכי לבין הקהילה שהוא משמש
ולהעמיקו .כדי למקסם את ההשפעה החיובית של שילוב מתנדבים במוסדות חינוך ,יש
לשמור על קשר שוטף ורציף עמם.
בעבודה השוטפת עם מתנדבים יש לזכור שהם מגיעים למוסדות חינוך ממגוון טעמים:
מתנדבים עשויים להיות הורים של תלמידים המבקשים לשפר את התנאים במקום שילדיהם
לומדים; גמלאים ,כגון מורים וספרנים בגמלאות ,המגיעים מטעם מנהלת ההתנדבות ברשות
המקומית כדי לחלוק את הידע והמומחיות שלהם; אנשי מקצוע המגיעים למוסדות חינוך
דרך עמותות ומחויבים לרעיון מסוים שהעמותה מקדמת .ניהול אפקטיבי של מתנדבים
במוסדות חינוך מתבסס על מיפוי של צורכי המוסד ושילוב של המתנדבים בהתאם לצרכים
אלה ,ובהלימה לרצונותיהם וכישוריהם של המתנדביםַ .ה ְסדרה המסייעת לתעל את רצונם
הטוב של המתנדבים לפעילות שמתאימה להם תורמת לטיפוח המוטיבציה של המתנדבים
ולשימורים ,משרתת גם את התלמידים ומועילה לצוות המוסד.
כיום מקובלת למדי בעולם התפיסה לפיה ניהול מתנדבים מקביל לניהול עובדים בשכר
ודורש פעולות דומות לפי אותם התבחינים (קריטריונים) המשמשים בניהול משאבי אנוש.
כלומר לפי תפיסה זו ,בדומה לניהול עובדים מהשורה ,יש לגייס ,לסנן ולמיין מועמדים
להתנדבות .בנוסף יש להכשיר מועמדים חדשים ,לפקח על מתנדבים קיימים ולהעניק
להם ליווי מקצועי וחברתי ,פיתוח מקצועי ותמיכה אדמיניסטרטיבית .בפועל ישנה קשת
של דגמים לניהול מתנדבים ,החל משילובם במצבת כוח האדם של המוסד החינוכי ועד
ל"מיקור חוץ" שלהם באמצעות עמותות המנחות אותם ומציבות אותם בבתי הספר.
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 .1דגמים של ניהול מתנדבים במוסדות חינוך
		 ודוגמאות שלהם
ַה ְסדרה של תהליכי קבלה ,סינון ומיון ,הכשרה והפעלה של מתנדבים בחינוך שכיחה
במדינות רבות בעולם 1.זאת כחלק מתפיסה כללית יותר לפיה הסדרה מייצרת קנה מידה
אחיד ושקיפות .אולם אף על פי שלתבחינים להסדרת ההתנדבות בחינוך במדינות
שונות מסגרת אחידה כמעט ,התוכן הנוצק לתבחינים מגלה קשת שלמה של תפיסות
לגבי מתנדבים .למשל ,התבחין של סינון מתנדבים שחוזר בכל הדגמים יכול לגלות עמדה
חשדנית כלפי מתנדבים במקרים מסוימים ,ותפיסה השמה את התלמידים במרכז במקרים
אחרים .תפיסות אלו ולא עצם ההסדרה הן המנחות את היחס למתנדבים וקובעות באיזו
מידה תוכניות לניהול מתנדבים יצליחו ביעדיהן .לכן קיום תבחינים לניהול מתנדבים
והשימוש בתבחינים אלה אינם תנאים מספיקים להצלחת ההתנדבות .עדיף לאמץ את
אותם תבחינים שהשימוש בהם מאפשר ניהול אפקטיבי של מתנדבים.
בדוח זה מוצגות ארבע תוכניות המשלבות מתנדבים במוסדות חינוך ,שזכו להצלחה
מוכחת ויש להן מחוונים ברורים לניהול המתנדבים .פרק זה מציג תוכניות כאלו ,והפרק
הבא משווה ביניהן מנקודת מבטם של מנהלי מוסדות חינוך .כל תוכנית מייצגת דגם פעולה
אחר על הטווח שבין:
.1
.2
.3
.4

הובלה מלאה של המנהל את המתנדבים.
הובלה משותפת של המנהל ושל מתנדבים.
מנהל כלקוח של מתנדבים.
קבלת "שירותי מתנדבים" מעמותות חיצוניות ללא מעורבות של המנהל והצוות.
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כמו כן כל התוכניות הנסקרות מתמקדות בבתי ספר ואשכולות גנים "אדומים" כלומר
טעוני שיפור (סלע .)2015 ,שלוש מהן יוצאות מתוך הנחות ,שרלוונטיות למוסדות חינוך
בכל העולם ,ובכלל זה אף לישראל:
 .1מוסדות חינוך מושפעים מסביבתם ,ולפיכך כדי לשפר את הישגיהם הלימודיים
והחברתיים יש לשפר את הסביבה כולה (.)Berliner, 2006; Miller et al., 2011
 .2מתנדבים ,ובעיקר מתנדבים שיש להם זיקה לבית הספר ,הם משאב פוטנציאלי
שמנהלים יכולים לרתום למינוף הישגים לימודיים וחברתיים של מוסדות חינוך
(.)DeMatthews et al., 2016
1
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ראו למשל כללים להסדרה מצפון ונקובר ,קנדה ,מזרח קנדה ,ויקטוריה ,אוסטרליה ,קורנוול ,בריטניה ודורסט,
בריטניה.

המסקנה הנובעת מהנחות אלו היא שמנהלי מוסדות חינוך צריכים להתחבר לקהילה
ולמצוא דרכים לסייע לה להתחבר למוסדות החינוך (.)Khalifa, 2012; Green, 2018
התוכנית הרביעית ( )TEALSאינה תומכת בחיבור של הקהילה כולה למוסד החינוכי ,אלא
2
רק של מתנדבים בעלי הון תרבותי גבוה .ארבעת הדגמים המוצגים מגיעים כולם מארה"ב.
כל תוכנית מוצגת לפי הנושאים הבאים:
•גיוס המתנדבים :הזמנת מועמדים להתנדבות ,מיונם וסינונם.
•הפעלת מתנדבים :הכשרה של מתנדבים חדשים ופיתוח מקצועי של מתנדבים
קיימים ,פיקוח על עבודת מתנדבים וליווי שלה וכן תמיכה אדמיניסטרטיבית.
•שימור מתנדבים איכותיים.
כמו כן מצוינים היתרונות והחסרונות של כל תוכנית.
בהמשכו של הפרק מוצגים סיכומים מארבעה ראיונות עם בעלי תפקידים בישראל
שעוסקים בהתנדבות בבתי ספר או שעבודתם קשורה לנושא זה .הסיכומים הם על בסיס
ראיונות עומק פתוחים שנערכו בחודש אוקטובר  2018בפגישות פנים אל פנים או בשיחות
טלפון .הראיונות לא נועדו להשוות בין המקרה הישראלי לזה של ארה"ב ,אלא כדי
ללמוד על אסטרטגיות לניהול מתנדבים שפועלות בישראל כיום .בסיכומי הראיונות יש
גם דיון בשימוש גלוי וסמוי בתבחינים לניהול מתנדבים .נבחרו מרואיינים שלהם מומחיות
מעשית בהתנדבות במוסדות חינוך .את הראיונות סיכם המחבר ,והמרואיינים אישרו אותם.

להרחבה:
סלע ,א .2015 ,.בתי ספר "אדומים" :סקירת מדיניות ומחקר ,בתי ספר "אדומים" :סקירת מדיניות
ומחקר ,לשכת המדען הראשי ,משרד החינוך.29.4.2015 ,

Berliner, D. (2006). Our impoverished view of educational reform. Teachers College
Record, 108(6), 949-995.
[מאמר העוסק בהשפעה השלילית של עוני על הישגים לימודיים .בין השאר ,המאמר מבאר מדוע השקעת
משאבים בבתי ספר בסביבה ענייה היא בעלת השפעה נמוכה אם לא משקיעים בכל הסביבה]

DeMatthews, D. E., Edwards Jr, D. B., & Rincones, R. (2016). Social justice leadership
and family engagement: A successful case from Ciudad Juárez, Mexico. Educational
Administration Quarterly, 52(5), 754-792.
[מחקר איכותני על עבודתה של מנהלת בית ספר הממוקם בסביבה עירונית שבה ישנו עוני קיצוני ופשיעה
חמורה .המנהלת הצליחה לערב את הקהילה כולה בחיי בית הספר ובכך לקדם את הקהילה]

Green, T. L. (2018). School as community, community as school: Examining principal
leadership for urban school reform and community development. Education and Urban
Society, 50(2).
[תיאור איכותני של מקרה שבו מנהל בית ספר הצליח לקדם רפורמה בבית הספר באמצעות מעורבות
קהילתית]
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התנדבות בחינוך רווחת כמובן בכל העולם .אולם בארה"ב ,בניגוד למקומות אחרים ,נערך מחקר נרחב וממוקד על
התנדבות בחינוך .יתרה מזאת ,החוקרים עצמם הופכים לשחקנים בתחום :תוכניות ההתנדבות בחינוך גם עוברות
הערכה מתמדת וגם נבנות על בסיס מחקר קודם .נוסף על כך ,בארה"ב אוכלוסיות מגוונות לומדות זו מזו ומפרות
זו את זו ,בין השאר בנושא של התנדבות בחינוך .למשל ,פרויקט  Mission Promiseשפועל בחוף המערבי בארה"ב
בקהילה ההיספנית נשען על  Harlem Children Zoneהפועל בחוף המזרחי ופּותח בקהילה השחורה .בסוף הדוח
נוספו קישורים גם למחקרים על התנדבות בחינוך במקומות אחרים בעולם.

Khalifa, M. (2012). A re-new-ed paradigm in successful urban school leadership: Principal
as community leader. Educational Administration Quarterly, 48(3), 424-467.
][מחקר הבוחן כיצד מנהל בית ספר המתפקד כמנהיג קהילתי מוביל לשיפור הישגים לימודיים של תלמידים

Miller, P. M., Brown, T., & Hopson, R. (2011). Centering love, hope, and trust in the
community: Transformative urban leadership informed by Paulo Freire. Urban Education,
46(5), 1078-1099.
) בהנהגת בתי ספר מובילה לשיפורPaulo Freire( [מאמר הבוחן כיצד אימוץ תפיסות של פאולו פריירה
]בהישגי תלמידים ובאקלים בית ספרי
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 .1.1מנהלי מוסדות חינוך כמובילי מתנדבים :תוכנית SWIFT
1

בדגם ניהול מתנדבים זה על המנהל לקבל על עצמו להוביל את בית הספר או את אשכול
הגנים למעורבות פעילה בקהילה וליזום שיתופי פעולה עם גורמים פרטיים ,חברתיים
ומסחריים .ההתנדבות בדגם פעולה זה אינה מבוססת רק על צורכי מוסדות החינוך ,אלא
גם על האינטרסים של המתנדבים ,כולל שירותים שהמוסד החינוכי יכול להעניק להם
(למשל שימוש בכיתות בשעות אחר הצוהריים) .הדגם מדגיש את האינטרסים המשותפים
של המתנדבים ושל המערכת ופועל ליצירת רווח לשני הצדדים (.)Win-Win Situation
"המסגרת הבית ספרית המשולבת לשינוי" (Schoolwide Integrated Framework for
 )Transformation – SWIFTהיא דוגמה לתוכנית הפועלת בדגם זה .התפיסה הקהילתית

בה היא שמוסד חינוכי ,משפחות וקהילה שכונתית פועלים יחד למען התלמידים בשכונה.
התוכנית מדגישה את חשיבותו של מנהל המוסד החינוכי כמנהיג חברתי בעל תפקיד
מפתח בבניית קשרי האמון עם מתנדבים ובשימורם .נוסף על כך תוכנית  SWIFTמדגישה
את השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוכיים בשכונה.
ארגון  ,SWIFT Education Centerשנוסד בשנת  2012באוניברסיטת קנזס ,מייצר ומנגיש
חומרים תאורטיים ,מדריכי פעולה וכלי עבודה ספציפיים לבתי ספר ולקהילות המעוניינים
ליישם גישה זו .כמו כן רכזים אזוריים של התוכנית משמשים כמאמנים ( )coachersשל
מנהלי מוסדות חינוך וכמנחי קבוצות של קבוצת הוועד המנהל.
 .1הזמנת הקהילה להתנדב נעשית על ידי מנהלי מוסדות חינוך ועל ידי רכז שותפויות
שהם ממנים .ההתנדבות יכולה להיות בגופים מובילים ,כגון הוועד המנהל ,ובתפקידים
3
ביצועיים ,כגון הוראה והובלת טיולים.
 .2לא נמצא מידע על מיון מתנדבים בתוכנית .כיוון שאת התוכנית מממן הממשל הפדרלי,
היא פועלת לפי הנחיות סינון מתנדבים עם ילדים ,המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב.
 .3הכשרת המתנדבים היא באחריותו של רכז שממנה המנהל ,הפועל מול מרכז החינוך של
 .SWIFTלא נמצא מידע על פיתוח מקצועי של מורים ,אולם נראה שהדבר באחריות
רכז השותפויות .התוכנית מחולקת לאזורים בארה"ב .לחלק מהאזורים פלטפורמה
וירטואלית המרכזת אירועים של הכשרות מקצועיות למשפחות .כמו כן הרכז מטעם
תוכנית  SWIFTעוסק בפיתוח מקצועי של חברי הוועד המנהל ,הכולל מתנדבים.
 .4ליווי המתנדבים נעשה על ידי המורים הפועלים בשיתוף פעולה עימם .הם גם מפקחים
על פעילות המתנדבים השוטפת .כמו כן רכז נוסף מטעם ארגון  SWIFTמפקח על
התהליך מרחוק באמצעות דיווחים שהוא מקבל מהמנהל .חלק מהפיקוח מתבצע
באמצעות כלים ייעודיים למעקב אחר מדדים כלליים של בית הספרSWIFT-FIT :
ו– .SWIFT-FIAהקהילה גם היא מפקחת על פעילות המתנדבים ,כחלק ממדיניות
הדלת הפתוחה שמקדמת התוכנית :חברי קהילה מוזמנים לנכוח בפעילויות של בית
הספר ,ובכלל זה בשיעורים ובפעילויות מחוץ לשעות הלימודים .אם ההתנהלות אינה
לרוחם הם מוזמנים להעלות זאת מול המנהל.
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הוועד המנהל ( board of educationבארה"ב board of governors ,בבריטניה) הוא גוף מקומי המפקח על כל בית
ספר ציבורי ,מתווה את חזונו ובוחן את מצבו הפיננסי ואת העמידה שלו ביעדים .מנהל בית הספר מדווח לוועד
המנהל .אנשי הוועד מגיעים בין השאר מקהילת בית הספר (למשל הורי תלמידים ומורים) ופועלים בהתנדבות.

 .5לא נמצא מידע על תמיכה אדמיניסטרטיבית ועל תנאים סוציאליים למתנדבים .ניתן
להניח שאת התמיכה האדמיניסטרטיבית מספקים רכז השותפויות והמנהל.
 .6שימור המתנדבים נעשה באופן שגרתי באמצעות מתן אפשרות למתנדבים להביע את
דעתם על תוכנית הפעולה ולהציע דרכים לשפרה .כמו כן נערכים אירועי שיא להוקרת
מתנדבים.
יתרון אחד של תוכנית  SWIFTהוא בתוצאותיה :יישום של תוכנית זו תורם באופן מוכח
לשיפור הישגים של תלמידים הן בבית הספר הן בשלבים מאוחרים בלימודיהם הגבוהים
( .)McCart et al., 2014כמו כן הדגש של שיטת  SWIFTעל שילוב תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים מרחיב את מעגל הנהנים ממנה.
יתרון נוסף של התוכנית הוא שמירת מעמדו המרכזי של מנהל המוסד החינוכי ,המאפשרת
גם למנהלים בעלי עמדה שמרנית להתנסות במסגרת עבודה זו.

חיסרון בולט של גישה זו הוא התלות שלה במשתנים רבים להבטחת הצלחתה :מנהיגות בית
ספרית חזקה ,אווירה בית ספרית פתוחה ומכילה ,מחויבות של מורים להצלחת תלמידים
ושיתוף פעולה ותקשורת טובה בין השותפים ( .)Gross et al., 2015כיוון שאלו האתגרים
של בתי ספר "אדומים" ,יש חשש שמסגרת עבודה זו תיכשל במקום שבו נזקקים לה ביותר.
כמו כן ,אף על פי שמרכז  SWIFTמספק מידע וכלים רבי ערך לבתי הספר המשתתפים
בתוכנית ומשמש רשת מקצועית בשבילם ,יכולתו לוודא כי הם מיושמים נכונה ובהיקף
מספיק בשטח מוגבלת.

להרחבה:
Gross, J. M. S., Haines, S. J., Hill, C., Francis, G., L., Blue-Banning, M. & Turnbull, A. P.
(2015). Strong school-community partnerships in inclusive schools are "part of the fabric
of the school… we count on them." School Community Journal, 25(2), 9-34.
[מחקר המתאר את ההטמעה של תוכנית  SWIFTבבתי ספר ומצביע על הצורך לייצר אווירה טובה ותקשורת
טובה בין כל הצדדים ועל שיתוף של גורמים קהילתיים בבית ספר על בסיס תרומה הדדית]

McCart, A., Sailor, W., Bezdek, J. & Satter, A. (2014). A framework for inclusive educational
delivery systems. Inclusion, 2(4), 252-264.
[מאמר הסוקר את הרקע התאורטי של תוכנית  SWIFTומציג ראיות להצלחתה]

McCart, A., McSheehan, M., Sailor, W., Mitchiner, M. & Quirk, C. (2016). SWIFT
Differentiated Technical Assistance, [White Paper]. National Center on Schoolwide
Inclusive School Reform: The SWIFT Center.
]מסמך של  SWIFTהמתאר את חזון התוכנית ואת הרציונל שלה]

			 SWIFT Education Center. (2017). SWIFT MTSS Starter Kit 2017.
[מסמך כלי עבודה להפעלת תוכנית ]SWIFT
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 .2.1שיתוף בניהול בית הספר :תוכנית NNPS
2

דגם ניהול מתנדבים זה מושתת על ביזור סמכויות המנהל ושיתוף של מתנדבים גם בהובלת
בית הספר וגם בפעילות השוטפת שלו .בדומה לדגם של מנהלי מוסדות חינוך כמובילי
מתנדבים ,מודגש הצורך של שיתוף פעולה בין בית הספר לבין הקהילה שאליה הוא
משתייך .זאת מתוך הבנה שבתי ספר ציבוריים הם חלק ממארג קהילתי ויכולים להצליח
רק בשיתוף פעולה בין הצוות המקצועי ,המשפחות והקהילה – בתחומי בית הספר ומחוצה
לו .בשונה מהדגם הראשון שהוצג ונועד לקדם את כלל ילדי השכונה ,המיקוד של תוכנית
 NNPSהוא קידום הישגי התלמידים בבית הספר והאקלים הבית ספרי.
הרשת הארצית לשיתופי פעולה עם בתי ספר (National Network of Partnership
 )with Schools - NNPSבאוניברסיטת ג'ון הופקינס היא דוגמה לתוכנית מבוססת מחקר

המוקדשת לקידום דגם פעולה זה .התוכנית מסייעת לתכנן שותפויות של הורים ושל
קהילה עם בתי ספר לצורך קידום הצלחה לימודית של תלמידים .הרשת פועלת משנת
 1996ומתמקדת בכתיבת חומרי הדרכה העוסקים בשיתופים עם ההורים ועם הקהילה
ובשימורם .חומרי הדרכה משווקים לבתי ספר .מערכי הדרכה המבוססים עליהם נלמדים
בסדנאות שהתוכנית מארגנת למנהלי בתי ספר .נוסף על כך רכזי הרשת מסייעים בהטמעת
שיטותיה בבתי ספר ברחבי ארה"ב המשתתפים בתוכנית.
בניגוד לרציונל "הרווח ההדדי" של תוכנית  ,SWIFTדוגלת תוכנית  NNPSבתפיסה לפיה
עובדים בשכר ומתנדבים צריכים לפעול בבתי ספר כתף אל כתף לקידום הישגי התלמידים ,ולכן
יש לשתף את המתנדבים גם בתכנון הפעולות החינוכיות .ה NNPS-מדגיש בעיקר את תפקיד
המנהיגים האזוריים ( )district leadersומנהלי מוסדות החינוך כמנהיגים פדגוגיים הפועלים
יחד ליצירת תוכנית עבודה שנתית ועמידה ביעדיה .המסגרת לפעולה המשותפת שמקדמת
תוכנית  NNPSהיא ועד פעולה לשותפויות ( ,)Action Team for Partnershipsשאמון על
התוויית תוכניות פעולה שנתיות לבית הספר ,פיקוח על יישומן (בקרב עובדים בשכר
ובקרב מתנדבים) וביצוע הערכות שוטפות של הפעילויות .מלבד ועד הפעולה לשותפיות,
מתנדבים משולבים במגוון פעולות שוטפות בבית הספר .המתנדבים מגיעים בדרך כלל מקרב
המשפחות של התלמידים בבית הספר .סוגי ההתנדבות מגוונים ומשּכָ ם משתנה.
תוכנית  NNPSדורשת ממנהלי בתי ספר לבזר סמכויות ודורשת ממתנדבים להתאים
עצמם לצורכי בית הספר .אולם לתוכנית זו יש מכנה משותף עם תוכנית  SWIFTשהוצגה
לעיל :שתיהן פועלות לפי המודל הכללי של מערכות תמיכה רב־שכבתיות (multi-tiered
 .)systems of support – MTSSלפי מודל זה ,הצלחה של תלמידים תלויה במתן מענה
כוללני לצרכים שלהם ,בתחומי בית הספר ומחוצה להם ,באמצעות פעולה מאורגנת
של מורים ,משפחות וקהילה לתמיכה בתלמידים SWIFT .אף נשענת חלקית על מודל
ההתנדבות של  ,NNPSאולם היא מותירה מרחב פעולה גדול יותר למוסד החינוכי.
 .1הזמנת חברי ועד הפעולה לשותפויות נעשית על ידי מנהל בית הספר ורכז NNPS
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מבין "השותפים הטבעיים" ,דהיינו חברי ועד ההורים ומנהיגים מקומיים בקהילה .אלו
מגויסים לוועד הפעולה בשל פועלם בבית הספר ובקהילה ובזכות המוניטין שלהם
בקהילה .הזמנת בני משפחה וחברי קהילה להתנדב בבית הספר נעשית על ידי חברי
ועד הפעולה עצמם בפניות לא פורמליות.

 .2המיון והסינון של מתנדבים בבית הספר נערכים על ידי חברי ועד הפעולה לשותפויות .חברי
ועד הפעולה ,שחלק מהם כאמור מתנדבים בעצמם ,אינם עוברים מיון וסינון פורמליים.
 .3לפי החומר שנמצא לא ניתן לקבוע אם מתנדבים בבית הספר עוברים הכשרה ופיתוח
מקצועי .את הפיתוח המקצועי של חברי הוועד מבצעים רכזי ה NNPS-כחלק
מהפגישות השוטפות של הוועד .זאת בדומה לנעשה בתוכנית .SWIFT
 .4ליווי המתנדבים הפועלים בבית הספר מתבצע על ידי חברי ועד הפעולה לשותפויות
או על ידי רכז מתנדבים בבית הספר .הפיקוח על המתנדבים נערך על ידי חברי הוועד
בהערכות חצי שנתיות ,באמצעות סקרים ייעודיים שנבנו על ידי ה.NNPS-
 .5תמיכה אדמיניסטרטיבית ואחריות על תנאים סוציאליים נמצאות בתחום הפיקוח של
ועד הפעולה .נראה שמטה בית הספר אחראי למימוש החלטות של ועד הפעולה בנושא
ולדווח לו על פעילותו בנושא.
 .6רכזי ה NNPS-תורמים לשימור חברי ועד הפעולה המתנדבים באמצעות יצירת אווירה
חברתית חיובית בוועד וקידום שיתופי פעולה .לא נמצא מידע על שימור שאר המתנדבים.
מחקר על פעולות  NNPSבשני מחוזות העלה כי שני משתנים תומכים בהצלחת התוכנית:
•תמיכה אקטיבית של הוועד המנהל ( )Boardשל בית הספר בתוכנית ובוועד הפעולה
לשותפיות .תמיכה זו כוללת נוכחות בפגישות שיזמו אנשי  NNPSואימוץ השפה
המקצועית שנוצרה בעקבות המעורבות של הארגון.
•מעורבות של רכזי  NNPSביחסים שבין חברי ועד הפעולה לשותפיות ,ובמיזמים
המשותפים להם ולמנהיגים קהילתיים ,הן כמפתחים מקצועיים הן כמנחים .באופן כזה
נוצרת מעורבות של מנהלי מוסדות חינוך בתהליכי שיתוף פעולה בין מורים ,הורים
וחברי קהילה בתוך בית הספר (.)Sanders, 2014
תוכנית  NNPSמתמקדת בכל צורכי התלמידים ,בבית הספר ומחוצה לו ,ומדגישה את
חשיבות מעורבות הקהילה כולה – בראשות המנהיגים המקומיים – ואת חשיבות מעורבות
ההורים בפרט להצלחת התלמידים ובית הספר .תפיסה כזו מעודדת שיתופי פעולה,
מסייעת לרתום מתנדבים מקרב הקהילה ומדרבנת אותם להתמיד בהתנדבות.
יתרון נוסף של התוכנית  NNPSהוא הביסוס המחקרי שלה על גוף הידע שפותח
באוניברסיטת ג'ון הופקינס ,הליווי של מומחים מתחום התנדבות בחינוך ומשאבי הידע
שמפתחים אנשי ה NNPS-עבור בתי הספר.
חיסרון בולט של התוכנית הוא התלות של צוות בית הספר באנשי ה ,NNPS-הצורך
להזדהות עם הרעיון שבבסיס התוכנית ולדגול בו ,כתנאים הכרחיים להפעלתה .כמו כן
מנהלי בתי הספר נדרשים לאמץ גישה של שיתוף ולהאציל מסמכויותיהם לאחרים .הדבר
אינו מתאים למנהלים בעלי תפיסה שמרנית.
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חיסרון נוסף נובע מהסמכות הרבה שמקבל ועד הפעולה לשותפויות לעומת שאר
המתנדבים ,המייצרת היררכיה של מתנדבים ומשעתקת את יחסי הכוח מעולם התעסוקה
לעולם ההתנדבות .כמו כן יצירת ועד פעולה הפועל במקביל לוועד המנהל של בית הספר
עלולה לייצר כפילות בתפקידים ומתחים הנובעים ממנה.

:להרחבה
Epstein, J. L. (2016). Commentary: school, family, and community partnerships. LEARNing
Landscapes, 10(1), 25-36.
)]Epstein(  ג'ויס אפשטיין, והעומדת בראשהNNPS [ריאיון עם מייסדת תוכנית

Sanders, M. G. (2014). Principal Leadership for School, Family, and Community
Partnerships: The Role of a Systems Approach to Reform Implementation. American
Journal of Education, 120(2), 233-255.
]NNPS [מחקר הבוחן באילו תנאים מצליחות התערבויות של
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 .3.1מוסדות חינוך כלקוחות של מתנדבים :תוכנית TEALS
3

במקביל לדגמי ניהול שבהם מנהלי מוסדות חינוך מנהלים את המתנדבים ,קיימים גם
דגמים שבהם עמותה מנהלת את המתנדבים .לפי גישה זו ,מוסדות החינוך והעומדים
בראשם הם לקוחות העמותה .במקרה כזה בית ספר פונה לעמותה שהוא מאמין בחזון שלה
וביכולתה ליישמו ,חותם עימה על הסכם ומאפשר לה יד חופשית בפעולתה .בתוך כך הוא
מגיש תמיכה בסיסית למתנדבים ומפקח עליהם פיקוח בסיסי .אין לו אפשרות לתכנן את
ההתנדבות או להשפיע עליה ,והוא מתייחס לעבודת המתנדבים כאל "מיקור חוץ".
התוכנית חינוך טכנולוגי ואוריינות טכנולוגית בבתי ספר )Technology Education and
 (Literacy in Schools: TEALSהיא תוכנית התנדבותית שפועלת ברחבי ארה"ב ,ובה

מהנדסי תוכנה מתנדבים ללמד שיעורים במדעי המחשב בבתי ספר תיכוניים .התוכנית
נוסדה בשנת  ,2009ובאותה שנה קיבלה על עצמה חברת מייקרוסופט להפעילה.
המתנדבים מלמדים שלוש או ארבע פעמים בשבוע במשך שנה אחת לפחות בבית ספר
קרוב למגוריהם .בכל כיתה מתנדבים כמה מתנדבים לסירוגין .במקביל להוראה ,הם
מכשירים את המורים המלווים אותם להורות מדעי מחשב .התוכנית בנויה כך שהמורה,
ולא הנהלת בית הספר ,הוא שמתפקד כשותף למתנדבים .מנהל בית הספר אמון רק על
סיפוק התנאים לקיום התוכנית והתמיכה האדמיניסטרטיבית במתנדבים .רוב המתנדבים
הם מהנדסי תוכנה גברים ,בני  30עד  ,40המתגוררים בסמוך לבית הספר שבו הם מתנדבים.
כמחציתם ממשיכים לשנת התנדבות נוספת.
 .1הזמנת המתנדבים נעשית בשיטת "חבר מביא חבר" ,בעיקר במעגלים החברתיים
והמקצועיים של מהנדסי תוכנה ,הן בחברת מייקרוסופט עצמה הן בחברות אחרות.
 .2רכזים אזוריים של התוכנית אמונים על מיון מועמדים להתנדבות באמצעות שאלונים
וראיונות ובהתאמה לתפרוסת הפעולה של התוכנית בבתי הספר .באשר לסינון ,בדיקות
הרקע של המתנדבים מבוצעות במוסדות החינוך בהתאם לתקנות המקומיות של כל
מוסד ומוסד.
 .3ההכשרה מתבצעת לאורך שלושת חודשי הקיץ (כ 35-שעות) ומורכבת משיעורים
פרונטליים ודיונים .ההכשרה מתמקדת בפדגוגיה ובמערכי השיעור שעל המתנדבים
להעביר .הפיתוח המקצועי של המתנדבים (ושל המורים) מתבצע על ידי הארגון
באמצעות תחזוק פורום במרשתת לשאלות הקשורות בהוראת הנדסת מחשב .כמו כן,
כיוון שהשיעור מנוהל במשותף על ידי מתנדבים ללא הכשרה פורמלית בהוראה ומורה
מנוסה ,למורה יש תפקיד בפיתוח המקצועי הפדגוגי של המתנדב .במקביל תפקידו של
המתנדב ,כפי שהוזכר ,הוא לחנוך את המורה בתחום הידע של הנדסת מחשב.
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 .4הפיקוח על המתנדבים מתבצע באמצעות ביקור של רכזי התוכנית בשיעורים
שמעבירים המתנדבים .הליווי מתבסס על שיחות לא פורמליות של הרכזים
עם המתנדבים .נוסף על כך המורה המקצועי שבכיתה נחשב אחראי מקצועית
ואדמיניסטרטיבית על המתנדבים שעימם הוא עובד לאורך השבוע .עליו לשמור
איתם על קשר רציף ולוודא את מוכנותם להעברת השיעורים .במקביל ,על בית הספר

להקצות איש צוות המלווה את המתנדבים ,בעיקר כאיש משאבי אנוש ,ומשתתף
לפרקים בתצפיות בשיעור .הערכה שנתית של התוכנית מתבצעת בשיתוף מנהל בית
הספר (.)Granor et al., 2016
 .5התמיכה האדמיניסטרטיבית היא באחריות בית הספר כחלק מהסכם שנחתם בינו לבין
תוכנית  .TEALSעל בית הספר לספק מורה מתאים המעוניין להתמקצע בהוראת
מחשבים; לספק תנאים פיזיים (תלמידים ,כיתה ,מחשבים ורשת תקשורת) לצורך
ההוראה; ולשלם החזר הוצאות למתנדבים .בכל ההיבטים הללו על בית הספר לעמוד
בתבחינים שקובעת התוכנית (למשל ,לגייס תלמידים שמשקפים את המגוון בבית
הספר ולעמוד בסכום קבוע של החזר הוצאות למתנדבים) .כמו כן על בתי הספר לייצר
מעטפת תומכת למתנדבים (למשל ,לאפשר להם לחנות בחניון בית הספר ,להיכנס
לבית הספר ולהשתמש ברשת התקשורת שלו) .אנשי הקשר של המתנדבים בבית הספר
הם כאמור המורים שעימם הם מתנדבים ורכז מתנדבים שממנה בית הספר .בכל מקרה
שיש חילוקי דעות על מחויבויות בית הספר למתנדבים (למשל ,תשלום החזר הוצאות
במקרה שהמתנדב לא עמד בציפיות בית הספר) על הנהלת בית הספר לערב את אנשי
התוכנית.
 .6שימור המתנדבים נעשה באמצעות מפגשים חודשיים אזוריים של מתנדבי התוכנית,
שמוקדשים הן לפיתוח מקצועי הן לאלמנטים חברתיים .כמו כן על אחראי המתנדבים
מטעם בית הספר מוטל למצוא דרכים להביע הוקרה למתנדבים .אף על פי שמדובר
בתוכנית שנתית שבה מגיעים המתנדבים לבית הספר לפחות שלוש פעמים בשבוע,
כמחצית מהם ממשיכים לשנה נוספת.

יתרון של התוכנית מצד מנהלי בית ספר הוא הכנסה של מתנדבים בעלי הון אנושי רב לבתי
הספר באופן שמשפר באופן מובהק ומוכח את הישגי התלמידים ומפתח מקצועית את
המורים (.)Granor et al., 2016
לתוכנית זו יתרונות נוספים .מנהל בית הספר אינו צריך לגייס את המתנדבים ולהכשירם.
כמו כן ,במחקרי הערכה נמצא כי בתוך שלוש או ארבע שנים בית הספר רוכש ידע ומסוגל
לעמוד ביעדי התוכנית להוראת הנדסת מחשב.

חיסרון מובנה של התוכנית הוא תפיסה של הנהלת המוסד כמקבלת סיוע ולא כשותפה.
הדבר לא מאפשר תחושת שותפות לדרך וגם לא התאמה לצורכי המוסד.
חיסרון נוסף הוא ביעילות התוכנית – מועמדים להתנדבות שעוברים הכשרה בתוכנית
 TEALSיכולים להיפסל לאחר ההכשרה בנוהל הסינון שעורך בית הספר.
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4

4.1

מתנדבים במוסד החינוכי בהובלה של עמותה חיצונית:
תוכנית Experience Corps

דגם זה הוא גרסה מוקצנת של הדגם הקודם .התפיסה המנחה אותו היא שלמנהלי בתי ספר
אדומים ואשכולות גנים אדומים אין אפשרות להפעיל בעצמם מתנדבים והם זקוקים לסיוע
חיצוני מעמותות המפעילות מתנדבים .ובמקביל ,עמותות בעלות חזון ומוניטין של הצלחה
מוכחת מעוניינות לסייע למוסדות חינוך כאלו .בדגם זה מנהלי מוסדות חינוך חותמים על
חוזה עם העמותה (בעקבות פנייה יזומה שלהם או של העמותה) ,ובזאת מסתיים תפקידם.
לפיכך המתנדבים נתפסים כנותני שירות הפועלים באופן עצמאי בבית הספר ,ללא מגע עם
הנהלת המוסד החינוכי או תלות בה.
 Experience Corpsהיא תוכנית התנדבות בין־דורית שבה מתנדבים מבוגרים (בני חמישים
וחמש ומעלה) מסייעים לתלמידים מרקע דומה ,המתקשים בקריאה ,לקרוא באופן שוטף.
התוכנית פועלת ב 23-ערים בארה"ב ופעילים בה כאלפיים מתנדבים .רובם ממעמד
סוציו־אקונומי נמוך .בכל עיר יש מנהל תוכנית אזורי הפועל בשיתוף ועד פעולה המורכב
מנציגי ארגונים התנדבותיים בקהילה .המתנדבים מגיעים לגנים ולבתי הספר (לשכבות
הגיל  5עד  )8ומסייעים למתקשים בקריאה בהוראה פרטנית בזמן השיעור ומחוצה לו ,בין
 6ל 15-שעות בשבוע ,במשך כל שנת הלימודים .סעיף זה יתמקד בExperience Corps-
 Baltimoreשנחקר ביסודיות על ידי חוקרים מאוניברסיטת ג'ון הופקינס.
חוקרים מאוניברסיטת ג'ון הופקינס בבולטימור פיתחו את התוכנית כדי לחקור את
מידת הצלחתם של מתנדבים לסייע לתלמידים לקרוא ואת השיפור בבריאותם של
מבוגרים בעקבות ההתנדבות .החוקרים יצרו קשר אסטרטגי עם ארגון התנדבותי מקומי
שהפעיל את התוכנית עד לשנת  .2012מאז שנה זו פועלת התוכנית במסגרת עמותת
),American Association of Retired Persons Foundation (AARP Foundation
וממומנת מכספי הסוכנות האמריקאית הממשלתית National and Community Service
באמצעות שתי רשתות למתנדבים שהיא מפעילה ,AmeriCorps :ו־ .Senior Corpsעלות
התוכנית בבולטימור בלבד הייתה  1.2מיליון דולר בשנה בשנת .)Tan et al., 2013( 2012
בעיר עובדים מנהל אזורי של התוכנית וסגנו ,יחד עם שני מארגנים מתנדבים .הם אחראים
על כעשרים בתי ספר שבהם פועלים כיום כ 250-מתנדבים .יותר מ 90%-מהמתנדבים בעיר
הם נשים שחורות מעל גיל  ,60ממעמד סוציו־אקונומי נמוך ,שלא סיימו  12שנות לימוד.
המתנדבים בכל עיר (כולל בבולטימור) מוקצים למוסדות חינוך הסמוכים למקום מגוריהם
או למוסדות שיש בהם צורך ,שוועד התוכנית המקומי מאתר ,או לפי בקשה של מנהל
המוסד מהוועד (.)Glass et al., 2006
 .1הזמנת המתנדבים נעשית באמצעות אתר אינטרנט ,שיתופי פעולה עם ארגוני התנדבות
קהילתיים מקומיים ומפה לאוזן.
16

 .2המיון לתוכנית נעשה לפי סטנדרטים קבועים :מתקבלים רק מתנדבים מעל גיל 55
(דרישה של הגוף המממן) ,יודעי קרוא וכתוב ועצמאיים קוגניטיבית ופיזית .כיוון
שהתוכנית ממומנת מכספי הממשל הפדרלי ,היא מסננת מועמדים לפי התקנות
המקומיות בנוגע לעבודה עם ילדים.
 .3הכשרת המתנדבים נחשבת אינטנסיבית ונעשית על ידי הנהלת התוכנית המקומית.
היא נמשכת שבועיים והיקפה  30שעות של הדרכות ,דיונים וסימולציות (Parisi et al.,
.)2015
 .4המתנדבים פועלים בצוותים המונים שבעה חברים והם נפגשים באופן קבוע .רכז מתנדב
אחראי על פעילותם במוסד החינוכי ,מפקח עליה ומלווה אותם .הרכז מטעם התוכנית
מספק אוריינטציה לסגל המוסד החינוכי על אודות התוכנית וכן מסייע לחניכה של
מתנדבים חדשים ( .)Parisi et al., 2015נוסף על כך הרכז מוודא שבבית הספר לא
מציבים את המתנדבים בתפקידים של עובדים בשכר ( .)Glass et al., 2004כמו כן הוא
מעביר סקרי שביעות רצון שנתיים הן למתנדבים הן לסגל המורים.
 .5התמיכה האדמיניסטרטיבית (הצבה בבתי ספר ,תיאום יום־יומי ,תשלום החזרי הוצאות)
באחריות הרכז המקומי של התוכנית.
 .6צוות המתנדבים משמש קבוצת שווים לכל אחד מחבריה ,והם תומכים זה בזה .אחוזי
השימור גבוהים מאוד :יותר מ 80%-מסיימים שנת התנדבות וממשיכים לשנה נוספת
(.)Martinez, 2006

יתרון ברור של התוכנית הוא הצלחתה המוכחת והמובהקת להשגת יעדיה הלימודיים
( .)Rebok et al., 2014התוכנית היא מהראשונות להדגיש ואף לחקור באופן מעמיק את
התרומה של התנדבות לאוכלוסייה מבוגרת ,הכוללת שיפור ביכולות פיזיות ,חברתיות
וקוגניטיביות .המתנדבים מגיעים על פי רוב מהקהילה הרחבה של בית הספר והמאפיינים
הדמוגרפיים שלהם דומים למאפייני התלמידים .הדבר מאפשר קשר בין המתנדבים
והתלמידים והזדהות של הקבוצות אלו עם אלו.
תוכנית  Experience Corpsעסקה בראשיתה גם בפתרון סכסוכים בכיתה ,אולם לאורך
זמן לא נמצאה השפעה על אקלים בית הספר .לא ברור אם הדבר נובע מחוסר יעילות של
המתנדבים בנושא זה ,או מכך שהציפיות של התלמידים וצוות בית הספר עולות בעקבות
ההתנדבות ( .)Parisi et al., 2015בכל מקרה ,בשנים האחרונות הוחלט למקד את פעילות
המתנדבים אך ורק בשיפור הקריאה.
חיסרון נוסף הוא שהחיבור בין בית הספר והקהילה נעשה ללא מעורבות אקטיבית של
המנהל וצוות בית הספר ,והחיבור בין בית הספר כמוסד לבין המתנדבים מתווך על ידי
ארגוני התנדבות .הדבר מייצר תלות של המתנדבים ושל צוות בית הספר בארגוני ההתנדבות.
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 במקרה זה לא נמצאו.פרויקט המחקר בג'ון הופקינס הראה שגם המתנדבים וגם התלמידים הרוויחו מההתנדבות
 והמידע נדלה מחומר רקע במגוון מחקרים שנכתבו,מסמכים שעסקו ישירות בתבחינים לניהול המתנדבים
. בבולטימורExperience Corps באוניברסיטת ג'ון הופקינס ועסקו בהפעלת התוכנית
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טבלה מסכמת את מאפייני תוכניות ההתנדבות הנסקרות

תוכנית
SWIFT
מי מנהל את
המתנדבים?

מנהל המוסד
החינוכי

מיהי אוכלוסיית
המתנדבים?

גמלאיות מבוגרות
גברים מהנדסי
מנהיגי קהילות
ארגונים מקומיים
ומשפחות תלמידים מקומיות ומשפחות מחשב בגילי  40-30ממעמד סוציו־
אקונומי נמוך
תלמידים

מנהל המוסד
החינוכי בשיתוף
מנהיגים מקומיים

עמותה

עמותה

מה מטרת
ההתנדבות?

שיתוף פעולה
שיתוף פעולה
קהילתי לטובת ילדי קהילתי לטובת
מוסד חינוכי
השכונה

פיתוח כישורים של
תלמידים ומורים
בתחום מקצועי

קידום קריאה
בקרב ילדים
ושיפור בריאותי של
מתנדבים מבוגרים

מהו טיב
ההתנדבות?

התנדבות בתוך בית התנדבות בוועד
הספר עם תלמידים פעולה והתנדבות
בבית הספר עם
ועם הצוות
תלמידים ומורים

הוראה ותמיכה
בהוראה .במקביל:
פיתוח מקצועי של
מורים

הוראה וסיוע פרטני
לתלמידים

שלושה או ארבעה
שיעורי בוקר
בשבוע למשך שנה
לפחות

 15שעות בשבוע
למשך שנה לפחות

מהו משך
ההתנדבות?
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תוכנית
NNPS

תוכנית
TEALS

תוכנית
Experience
Corps

אין מידע

ההתנדבות בוועד
הפעולה ממושכת.
אין מידע על
מתנדבים אחרים

ארבע דוגמאות לאסטרטגיות לניהול מתנדבים בחינוך בארץ

ריאיון עם גב' קארן טל ,מנכ"לית תובנות בחינוך

גב' טל הקימה את עמותת "תובנות בחינוך" ומשמשת כמנכ"לית העמותה .זאת בזכות
הצלחתה כמנהלת ביה"ס ביאליק רוגוזין בדרום תל אביב–יפו ,שרשומים אליו ילדים משכונות
מוחלשות וילדי פליטים .העמותה מסייעת לבתי ספר שמתקיימים בהם כל מדדי הסיכון
(נשירה ,הישגים נמוכים ,מוניטין גרוע ומדד טיפוח גבוה).
לתובנות בחינוך מודל הוליסטי למהפך בית ספרי ,שעליו זכו בפרס החינוך הארצי בשנת
 .2011הסיכום שלהלן יתמקד בהתנדבות בבתי הספר ,שהיא צלע אחת ומרכזית במודל.
במקביל לגיבוש מערך המתנדבים מדגיש המודל את תפקיד מנהלת בית הספר כמנהיגה
חברתית ויזמת (ננקטה לשון נקבה לשם נוחות) ואת האופטימיזציה של תהליכים בכל רמות
בית הספר .להלן סיכום של כללים שנוסחו בשיחה ,שהתמקדה בניהול מערך המתנדבים:
א .המנהלת צריכה להיות מנהיגה ולא רק אשת חינוך.
ב .עליה לגרום לתלמידים לרצות לשהות בבית הספר.
ג.

על הצוות החינוכי למפות את צורכי בית הספר .בדרך כלל מדובר בצרכים פיזיים כמו
תשתיות ,הסעות חינם מרחוק ומזון לתלמידים .רק בשלב מאוחר יותר אפשר להתקדם
לשיח על אודות פדגוגיה .המיפוי צריך להיערך מהרמה הבית ספרית ועד לרמת הצרכים
של התלמיד.

ד .על המנהלת למצוא ראשת ועד פעולה חזקה – אישה בעלת מוניטין שמגיעה מסביבה
חברתית מרשימה ושיכולה לגייס דומים לה לוועד הפעולה .ראשת הוועד עובדת בצמוד
למנהלת ,כמנטורית או יועצת אסטרטגית וכמסייעת ,אך מטרתה אינה להפוך לשותפה
או למקבילה של המנהלת.
ה .על המנהלת וראשת הוועד להקים ועד פעולה שיהיה מחויב ,מטעמים אלטרואיסטיים,
ויוכל להשיג משאבים מגוונים לבית הספר בהתאם לצרכים שמופו.
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ו.

חשוב לנסות ולגייס מתנדבים במעגלים רבים במקביל :אנשי תעשייה ,חברות ,אנשי
אקדמיה ,צבא ,מתמחים (בחינוך וברפואה) .המתנדבים הללו צריכים להיות נוכחים
בבית הספר ,לתת סיוע לתלמידים ,לחנוך אותם ולשמש בשבילם מודלים לחיקוי.

ז.

על המנהלת לנטר באופן שוטף את פעילות המתנדבים ואת מערכת היחסים בינם לבין
צוות בית הספר .עליה לוודא שתשרור אווירה חיובית כלפי המתנדבים בבית הספר
(למשל ,קבלה בחיוך בכניסה לבית הספר ובמזכירות ,קבלת ליווי וסיוע מאיש צוות
ייעודי לפי הצורך) .כמו כן עליה ליצור מצב שבו מורים אינם חשים מאוימים ממתנדבים
(למשל ,לתת למורים להעביר סדנאות הוראה למתנדבים שבאים להעביר חומר
לתלמידים וכך לאשרר את המקצוענות של מורים).

ח .במקביל ,יש להקל על מתנדבים את מימוש ההתנדבות שלהם (למשל ,לסייע למועמדים
להתנדבות בהוצאת תעודת יושר ,ליידע מתנדבים מראש על ביטולים) .מכאן נובע
שהתנדבות היא דבר שעולה לבתי הספר כסף ומצריך מתן תשומת לב למתנדבים.
תובנות בחינוך מממנים את המיזם למשך חמש שנים ,עד שבתי הספר מוצאים נדבן
קבוע .ממשרד החינוך קשה להשיג סיוע ,כי הוא מספק שעות הוראה ולא כסף ממש.
ט .ניהול המתנדבים והניטור של עבודתם מתבצע באמצעות ביזור סמכויות והעברת
מידע בין המנהלת לרמות הביצועיות :המנהלת מאצילה סמכויות לרכזת ההתנדבות.
הרכזת היא שמשבצת את המתנדב ,והיא מעבירה את האחריות עליו לרכזת המקצוע
הרלוונטית ,שבתורה מעבירה את האחריות למחנכת הרלוונטית .מתבצע איסוף
נתונים שוטף שחוזר עד לרמת המנהלת .חשוב לוודא שהמתנדבים מוצאים סיפוק
בעבודתם וכי יש להם אפשרות להביע את דעתם ולעוץ עצות.
י.

בחירת מתנדבים לא צריכה להיות רק לפי קנה מידה של ידע (מורה בגמלאות שמגיע
ללמד מקצוע ,רופא שמגיע לבדוק תלמידים) ,אלא גם לפי יכולות אחרות של מתנדבים.

י"א .גם המתנדבים צריכים מודלים לחיקוי .למשל ,אם מנכ"ל החברה מתנדב ,גם עובדי
החברה ייטו להתנדב.

ריאיון עם מנהל בית הספר היסודי לבנים סילוואן בירושלים ,מר סאמר אל־גול

בית הספר היסודי לבנים סילוואן ,שבשכונת סילוואן בירושלים ,נוסד בידי תושבי השכונה
לפני שבעים שנה .בית הספר משמש את ילדי השכונה ונחשב כמרכז של למידה בשכונה.
מדד הטיפוח שלו  .9משמעות הדבר היא שהתלמידים מגיעים מבתים שבהם מצוקה כלכלית
קשה .כשמר אל־גול הגיע לבית הספר לפני קצת יותר משלוש שנים ,הוא מצא בית ספר
ישן ומוזנח פיזית ,ללא מחשבים ,שהמורים בו מבוגרים וחסרי מודעות פדגוגית ,ואולי גם
חסרי הכשרה פדגוגית ,ונוהגים להשתמש בשיטות הוראה שמרניות מאוד .לבית הספר
הייתה בעיית נשירה קשה בכיתות הגבוהות יותר ,בעיה של חיכוך מתמיד בין התלמידים
לצבא ובעיה של סמים בגלל תחנות הסמים שסביב בית הספר.
הדבר הראשון שעשה מר אל־גול היה לסגור את בית הספר ולמנוע יציאה חופשית של
התלמידים .הדבר הקטין מאוד את החיכוך עם הצבא .במקביל הוא ביטל את העונשים
השמרניים והנהיג במקומם שיטה של "גזרים" :פרסים לתלמידים שהצטיינו בלימוד או
בהתנהגותם.
שנית ,מר אל־גול יצר קשרים עם מנהלת חינוך ירושלים (מנח"י) וגורמים בעיריית ירושלים
והוביל לשיפור תשתיות פיזיות של המוסד ,לרבות הכנסת מחשבים וצגי פלזמה ושיפוץ
מגרשי הספורט .הוא שבר את הקיר בין חדרו לחדר הישיבות והכניס שולחן עגול גדול כדי
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לאותת למורים שהוא מעוניין בהידברות .הוא בחן עם המורים את תפקידיהם ,הבין שאין
להם תפיסה פדגוגית ,ובטח שלא תפיסה מערכתית ,והתחיל להביא לבית הספר מומחים
לפיתוח מקצועי כדי לתת למורים כלי הוראה בסיסיים.
שלישית ,מר אל־גול הפך את עצמו ואת המורים לכוח חיובי בקהילה בשלושה אופנים.
ביוזמתו החלו המורים להתנדב בקהילה ולבקר את התושבים המבוגרים כדי להפגין כבוד
כלפיהם .תושבים אלו ,יחד עם החמולות שלהם ,החלו להתנדב בתורם בבית הספר :המבוגרים
כוועד בית ספרי ,והצעירים בדרכים אחרות .לצד זאת חיזק מר אל־גול את הקשרים עם ועד
ההורים לצורך פיתוח בית הספר .נוסף על כך מר אל־גול הפך את עצמו לכתובת לכל תושבי
השכונה הזקוקים לסיוע בפנייה לרשויות ותיווך בין הרשויות לתושבים .הדבר נועד לייצר
אמון בין שני הצדדים ולהוביל לשיתופי פעולה של כל אחד מהצדדים בנפרד עם בית הספר.
רביעית ,בעקבות פרויקט בשם "בית ספר ייחודי" של משרד החינוך ועיריית ירושלים,
הצוות החינוכי מיפה את תנאי בית הספר לפי מודל Strenghts, weaknesses,( SWOT
 .)opportunities, threatsהצוות הגיע למסקנה שבית הספר משמש ,נוסף על התפקיד
הפדגוגי שלו ,כגשר בין הדורות בקהילה .הדבר הוביל לפנייה לבוגרי בית הספר דרך הרשתות
החברתיות וגיוסם לפעילות בבית הספר .הצוות והמתנדבים פועלים במגוון זירות רווחה
וחינוך שהמוקד שלהן הוא בית הספר .כל אירוע מועלה לרשתות החברתיות כדי להגביר
תהודה.
באמצעות פעולות אלו התאפשרה ,בתוך שנתיים ,השקעה פדגוגית בתלמידים .כיום
כל תלמיד מקבל תוכנית לימודים לשבוע הבא ,שזמינה גם להוריו ,וכך הוא יכול לעקוב
אחרי המהלך הלימודי ,והוריו יכולים לפקח עליו .בה בעת מר אל־גול מעביר לרכזים את
תחומי האחריות ,הן הפדגוגיים הן החברתיים ,והוא מעוניין בשלב זה לייצר תוכנית עבודה
רב־שנתית.
דוגמאות להישגים :השגת תקציבים מהעירייה וממשרד החינוך; מפגשים שבועיים עם
אנשי השכונה לתכנון יוזמות משותפות וביצוען; בנייה של מגרש כדורגל במימון העירייה
ומציאת חבר מכובד בקהילה שיתנדב לשמור על המגרש כדי למנוע ונדליזם; הכנסה של
נציגי המשטרה לכיתות כדי שיסבירו על זהירות בדרכים וכדי שיהיה לתלמידים מפגש שאינו
שלילי עם שוטרים.
דוגמאות לכישלונות :חלק מהתושבים המקומיים התעמתו עם המנהל במדיה החברתית
כיוון שהתחבר עם "ועד הדרך"" .ועד הדרך" הוקם בשכונה למטרת שיפור הדרכים ובפעולתו
גרם לפקחי תעבורה מירושלים להיכנס לשכונה ולרשום דוחות לנהגים שחסמו ציר תנועה
לבית הספר .דוגמה אחרת :שוטרי מג"ב עצרו את מר אל־גול כשירד לכביש ליד בית הספר
לאסוף תלמידים שאיחרו להיכנס לבית הספר.
דוגמה למצבים מורכבים :מר אל־גול אירח סולחה בחצר בית הספר ,בעידוד המשטרה ובלחץ
עצום של הקהילה ,אך בניגוד לדעתה של המפקחת בעירייה .הוא וידא שהסולחה עומדת
להתקיים בחצר בית הספר ,ואז הלך לחדר המנהל וחיכה עד שתסתיים .לדבריו ,הוא חייב
לשתף פעולה עם התושבים ולהתחשב בצרכים שלהם בשביל לשרוד ,וכאיש שטח אינו יכול
לשחות תמיד נגד הזרם.
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ריאיון עם גב' רונית בר ,ראש תחום התנדבות בג'וינט ישראל

לדברי רונית בר ,קיימת מתודולוגיה מובנית בניהול מתנדבים ,וכדי להתאים אותה למערכת
החינוך צריך בעיקר למפות את הצרכים הייחודיים של המערכת .גב' בר מביאה דוגמאות
לדגמי ניהול מתנדבים בחינוך:
א .דגם "בית ספר מתנדב" ,שגם קולט מתנדבים בתוך בית הספר וגם שולח תלמידים
להתנדב בקהילה.
ב .דגם "עיר מתנדבת" ,שמדגיש את הייחודיות של כל מוסד בקהילה ,ובתוך כך גם של
מוסדות החינוך ושל ההתנדבות בהם.
ג .דגם "בתי ספר קהילתיים" ,שהנהיג מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והשתתפו בו
מתנדבים מהקהילה בבתי ספר.
נושא נוסף שברצונה להדגיש הוא העלויות של התנדבות .למנהלי בתי הספר חשוב בדרך כלל
לפתור בעיות באופן מיידי ,והם רואים במתנדבים משאב זמין וחינמי .ולכן חשוב להדגיש
בפניהם שהתנדבות דורשת:
א .כסף :הסעות למתנדבים ,קפה ,הסבת חדר בשבילם ,יום עיון שנתי ועוד.
ב .שעות הוראה :הדרכה למתנדבים וריכוז המתנדבים.
ג .זמן ותשומת לב בכל הרמות ,החל מהמנהל ,עבור לרכז ייעודית או לרכז שכבה ועד
למורות.
חלק מהצרכים של מתנדבים נובעים מהאופן שבו הם נתפסים בארץ – כוח אדם שלא עולה
כסף ולא דורש טיפול .במקרים רבים ההנחה של בתי ספר היא שהעמותה או המועצה
ששולחת אותם דואגת להם ,ואילו ההנחה של העמותה היא שבית הספר דואג להם.
המתנדבים נופלים אפוא בין הכיסאות .גם משרד החינוך לא משקיע משאבים מספקים
במתנדבים בחינוך .לדעת גב' בר ,זוהי הסיבה שהיוזמה הקודמת של התנדבות בחינוך,
שהוביל השר גדעון סער ,נכשלה.
גב' בר טוענת שעל משרד החינוך להקצות משאבים לצורך שימור מתנדבים איכותיים
במוסדות החינוך בשלושה אופנים מרכזיים:
א .להעביר לבתי ספר כספים ייעודיים לצורך קיום ההתנדבות ולפיתוחה.
ב .להכשיר מנהלי בית ספר להתמודד עם השינוי שיוצרים המתנדבים בבית הספר ,גם
מבחינה פדגוגית וגם מבחינת אקלים בית הספר.
ג .להכשיר את המפקחים לבחון את מצב המתנדבים במוסד החינוכי ואת הטיפול בהם.
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ריאיון עם גב' נעמי גולדברג ,סמנכ"לית ומנהלת משאבי אנוש של ארגון "פעמונים"

ארגון "פעמונים" הוא עמותה העוסקת בייעוץ ובחינוך פיננסי למבוגרים ומושתתת על
פעילות מתנדבים .להלן סיכום דבריה של גברת גולדברג .הדברים מתייחסים לעבודת הארגון
וכן לכל התנדבות במוסדות חינוך:
א .באופן כללי ,מטרת ההתנדבות חשובה ביותר למתנדבים .הם מעוניינים להשפיע ולבטא
את יכולותיהם .עליהם להזדהות עם מטרת ההתנדבות ולהרגיש שהם מגשימים עצמם
באמצעותה .לכן ,מוסדות חינוך המעוניינים לשלב מתנדבים צריכים:
 לדמיין כיצד ייראה המוסד באופן אידיאלי לאחר שיתווספו לצוות מתנדבים טובים,ולהגדיר את התפקידים החסרים היום כדי לשדרג את בית הספר.
 לערוך מיפוי מסודר של התפקידים הנדרשים. לשווק את ההתנדבות באופן שהולם את צרכיו של כל מוסד חינוכי ולהציגה כדרךשבה מתנדבים יכולים להגשים את עצמם.
ב .השלב הראשון בגיוס מתנדבים לארגון "פעמונים" הוא מענה על שאלון נרחב ברשת.
השאלון משמש גם כמסנן .הסינון חשוב גם בהתנדבות בבתי ספר ויש תנאי סף שלא ניתן
לוותר עליהם.
ג .בשלב השני ב"פעמונים" נערך ערב חשיפה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
בערב החשיפה מספרים מה דורש התפקיד ,נותנים דוגמאות לקשיים שמתנדבים עשויים
להיתקל בהם ולאכזבות שהם עשויים לחוות ועונים על שאלות המועמדים.
ד .בשלב השלישי מראיינים מועמדים שהביעו עניין בהתנדבות .לשם כך משתמשים
בעמותה בריאיון מובנה שנועד לחפש אצל המועמדים פרופיל ספציפי של תכונות ויכולות
שהעמותה הגדירה כהכרחיות להתנדבות .במקביל לשאלות שמפנים למרואיין ,מספרים
לו עוד על התפקיד ,מתארים את ציפיות העמותה ממתנדביה ובודקים התאמה הדדית,
כמו בריאיון עבודה רגיל .צריך להבין את המניעים של המועמד להתנדבות ולהסביר לו
איך ההתנדבות מתנהלת במציאות בהשוואה לציפיות שלו .בהקשר של מערכת החינוך,
חשוב מאוד לערוך מיון רציני ולא לקבל את כל מי שמוכן לעזור.
ה .השלב הרביעי ב"פעמונים" הוא הכשרה ממיינת .מועמדים מוזמנים לשמונה פגישות והן
כוללות גם הכנה בבית .אם מועמדים נמצאים בלתי מתאימים במהלך ההכשרה (למשל
תוקפנים ,מפריעים ,נעדרים) מבקשים מהם לעזוב .להכשרה חשיבות רבה הן לעמותה
הן למתנדבים .מתנדבים מעוניינים בהכשרה איכותית כדי ללמוד ולהתפתח ,והעמותה
זקוקה למתנדבים שיש להם הידע והכלים שמוקנים בהכשרה .בהכשרה מטמיעים גם את
הפרקטיקה ואת הפרוצדורות של ההתנדבות (למשל נוכחות בזמן).
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ו .מי שמסיים את ההכשרה של "פעמונים" מתקבל לעמותה ומגיע למקום ההתנדבות .שם
עליו לעבור חניכה אצל איש שטח מנוסה .באופן כללי ,בהתנדבות בחינוך החונך יכול
להיות מתנדב אחר או איש צוות מבית הספר .יש ללוות את המתנדב מקרוב ,לזהות מה
המענה שהוא זקוק לו ולסייע לו.
ז .ב"פעמונים" לכל מתנדב יש ראש צוות בשלב החניכה וגם אחריה .כל מתנדב צריך לדעת
למי הוא יכול לפנות גם כשהוא נתקל בבעיות וגם כדי לעזור לו לגדול ולהתפתח .במקרה
של התנדבות בחינוך ,המלווה לא חייב להיות מנהל המוסד החינוכי ,אבל צריך להיות
מלווה – ועדיף שיהיה מצוות בית הספר .תפקיד המלווה לפקח על עבודת המתנדב מצד
אחד ,לעזור לו להפיק לקחים מצד שני ,ולגרום לו לחוש חלק מצוות בית הספר מצד
שלישי .זאת לצורך שימור המתנדבים .אתגר ש"פעמונים" צריכים להתמודד עימו הוא
מציאת דרך שבה ראש הצוות לא יהפוך לטכנוקרט ,אלא ימשיך להיות שותף לאווירה של
עשייה התנדבותית.
יש לוודא התאמה ברורה בין מתנדב לבין תחום ההתנדבות וכן להציע למתנדבים ותיקים
מסלול התמקצעות (למשל למנות מתנדב לראש צוות) .יש לזכור ששימור המתנדבים לא
מתאפשר בזכות ימי ההוקרה ומכתבי התודה ,אלא באמצעות נטיעת תחושת משמעות
ותחושת שייכות למקום שבו הם מתנדבים.
ח .שלב אחרון במעגל ההתנדבות הוא סיום ההתנדבות .יש מתנדבים שעוזבים מרצונם ויש
מתנדבים שצריך להדיח.
ט .גיל המתנדבים :התנדבות של פנסיונרים היא אידיאלית ,כי הם רגילים לעבוד ,יש להם
זמן פנוי והם רוצים לתרום .אנשים מבוגרים גם מתנדבים לאורך זמן רב יותר מצעירים.
צריך לזכור זאת כשבונים את מערכת ההתנדבות .ב"פעמונים" ,למשל ,כיוון שהמערכת
ממוחשבת הרבה פנסיונרים לא נחשפים אליה .זאת בניגוד לארגון "יד שרה" ,למשל ,שבו
מתנדבים פנסיונרים רבים.
לסיכום ,כדי לבסס קשר איתן בין המוסד החינוכי למתנדבים ,יש לנהל אותם באותו אופן שבו
מנהלים עובדים ,לעמוד עימם בקשר מתמשך ועקבי – תוך פיקוח מצד אחד וליווי ופיתוח
מצד שני.

בפרק זה הוצגו ארבע תוכניות התנדבות בחינוך מארה"ב וכן סיכומי ארבעה ראיונות עם
בעלי תפקידים העוסקים בהתנדבות בחינוך בארץ .מטרת הדוגמאות הייתה להציג מכלול
של דגמים לניהול מתנדבים במוסדות חינוך שזכו להצלחה – בדגש על תוכניות המשתפות
את הקהילה בחיי בית הספר ובמטרותיו .הפרק הבא יעסוק בהשוואה בין הדגמים השונים
במנקודת מבטם של מנהלי מוסדות חינוך.
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 .2ניתוח משווה ומגמות משותפות
למדיניות הפעלת מתנדבים
בפרק הקודם של הדוח הוצגו ארבע תוכניות לניהול מתנדבים במערכות חינוך ,הפועלות
על פי דגמי פעולה שונים .כל תוכנית נבחנה הן מצד המנהלים שלה הן מצד המתנדבים בה
ולפי היבטים שונים וקבועים של ַה ְסדרה .יחד עם זאת הודגשה הייחודיות של כל תוכנית
ושל הדגם שהיא מייצגת .בפרק זה נבחנים ההיבטים של ניהול מתנדבים והסדרות באופן
רוחבי .זאת מתוך שאיפה לייצר תובנות כלליות יותר בנוגע לניהול אפקטיבי של מתנדבים
5
בחינוך והשפעתו על מוסדות חינוך יחידים.
טבלה המסכמת את המאפיינים המרכזיים בדגמי תוכניות ההתנדבות שנסקרו
דגם
אחריות
על פעילות
גיוס מתנדבים
(הזמנת מועמדים,
מיונם וסינונם)

מנהלים כמובילי
מתנדבים

מנהל ,רכז
מטעמו ורכז
מטעם תוכנית
תומכת

שיתוף בניהול

מנהלים כלקוחות פעילות
עמותות ללא
של עמותות
מעורבות
מנהלים

מנהל ,רכז מטעם עמותה
תוכנית תומכת
ומתנדבים אחרים

עמותה

מנהל ,רכז
הפעלת מתנדבים מנהל ,רכז
עמותה
(הכשרת
מטעמו ורכז
מטעם התוכנית בשיתוף חלק
התומכת
מתנדבים חדשים ,מטעם תוכנית
מצוות המוסד
פיתוח מקצועי
ומתנדבים
תומכת .תמיכה
החינוכי .תמיכה
של מתנדבים,
אדמיניסטרטיבית אחרים .תמיכה
אדמיניסטרטיבית
פיקוח על עבודת מטעם המוסד
אדמיניסטרטיבית מטעם המוסד
מתנדבים ,ליווי
מטעם המוסד
העבודה ,תמיכה
אדמיניסטרטיבית)

עמותה

עמותה .אפשרות
לפעילות הוקרה
מטעם המוסד
החינוכי

עמותה

שימור מתנדבים

מנהל בית הספר רכז מטעם
התוכנית
ורכז מטעם
התוכנית התומכת התומכת

 2.1מי מנהל את המתנדבים?

בתוכניות מתנדבים בית ספריות שנסקרו משמשים שני מודלים מרכזיים במקביל.
מצד אחד מדגישים את חשיבות המעורבות של מנהלי מוסדות החינוך בכל שלבי ניהול
המתנדבים .זאת מתוך תפיסה של הובלה נותנת השראה הן לעובדים בשכר הן למתנדבים,
וכן מתוך תפיסה הרואה במתנדבים "מעין עובדים" ( .(Alonso, 2015מצד שני נראה
שקיימת הבנה כי אילוצים טכניים של ניהול זמן ומשימות מונעים ממנהל להקדיש זמן רב
לניהול מתנדבים ,ולכן עליו להקצות רכז ייעודי שיהיה אמון על המתנדבים או על ניהול
שותפויות עם עמותות .הניהול של המתנדבים ,לפי עמדה זו ,הוא בעיקר אדמיניסטרטיבי
ונועד לאפשר את פעולתם מבלי להתערב בה או להנחות אותה .לפי גרסה קיצונית של
עמדה זו ,למנהלים של מוסדות חינוך "אדומים" אין פניּות לנהל מתנדבים ,ויש לעשות זאת
עבורם .עמדת ביניים מצביעה על החשיבות האסטרטגית של ההשתתפות האקטיבית של
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5

הניתוח בפרק זה מתבסס על ארבע התוכניות שנסקרו ,ובמקרים אחדים ,לצורך הרחבתו ,גם מפנה לראיונות
שמופיעים במסגרות.

המנהל בשלבים הראשונים של יצירת תשתית למתנדבים ,העברת סמכויות הדרגתית וכן
6
ניטור מתמשך של פעולות ההתנדבות.
כדי לבחור כיצד לפעול ,על מוסדות חינוך להעריך את משאבי הזמן ואת ההון האנושי
שברשותם אל מול הצרכים של המתנדבים שהם שואפים לשלב ,וכן לשאול את עצמם מה
מידת המעורבות שהם מעוניינים בניהול השוטף של מתנדבים .אם מנהלי מוסדות בוחרים
לראות במתנדבים מקבילים לעובדים בשכר ,הם ייטו לשמור לעצמם או לרכזים מטעמם
סמכויות רבות יותר .אם הם בוחרים בדגם החלופי ,המקביל למיקור חוץ ,הם ייטו לחפש
ארגוני התנדבות אמינים ולתת להם לנהל את המתנדבים בהתאם להבנתם.
אחד הנושאים המשותפים היחידים שעלו באופן ברור או במובלע בכל הדוגמאות שנסקרו
הוא הצורך למפות את הצרכים של מוסדות חינוך ולהתאים בינם לבין הצרכים והיכולות
של מתנדבים מתאימים .מיפוי זה אמור להיערך תמיד ,ברמה כלשהי ,על ידי המנהל :גם
מנהלים שחותמים על חוזה עם עמותה אמורים לברר קודם אם העמותה עונה לצורך של
מוסדות החינוך שהם מנהלים .כמו כן ,נראה שמדובר בתנאי מקדים להצלחת כל תוכנית
התנדבות.

להרחבה:
Alonso, A. J. (2015). Principals as strategic volunteer talent managers: Matching talents
and tasks (Doctoral dissertation), University of Maryland.
[מחקר השוואתי הבוחן את השפעת השימוש של מנהלי בתי ספר יסודיים באסטרטגיות לניהול מתנדבים
על הישגי תלמידים]

 2.2קריאה להתנדבות

קריאה להתנדבות במוסדות חינוך נערכת כפועל יוצא של אסטרטגיית הפעולה הנבחרת
של הנהלת המוסד .כאשר המטרה היא יצירת קשרים עם המשפחות והקהילה ,כפי שתואר
במרבית הדוגמאות בפרק הקודם ,מנהל המוסד או צוות פעולה משותף יפנו ישירות
למשפחות ולקהילה ,למשל במפגשים רשמיים במוסד החינוך או ברשימות קשר שלו .אם
קיימת כוונה לקדם נושא ייחודי ואם יש צורך במומחיות ייחודית ,מפרסמים את התוכנית,
למשל באתר ייעודי או במדיה החברתית ,ומחכים לפניות של מועמדים שיש להם התאמה
בסיסית לתוכנית .כמעט כל התוכניות דורשות מאמצי גיוס מתמשכים וגמישות של
ההנהלה ,ברמה כלשהי ,בקבלת סיוע ממתנדבים .אולם גם במקרה זה חשוב ליצור הלימה
בין יכולות המתנדבים והצרכים שלהם לצורכי של המוסד החינוכי .לכן שלבי המיון
והסינון הם חלק בלתי נפרד מהגיוס.

 2.3סינון מועמדים להתנדבות
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סינון מתנדבים בחינוך כולל בעיקר בדיקות רקע שגרתיות ומוסדרות של מתנדבים
שעובדים עם ילדים או בסביבתם .בתהליך הסינון נוטים מנהלי תוכניות ומנהלי מוסדות
חינוך להישען על הליך ביורוקרטי יבש ,שלפיו על המועמדים להוכיח שאין נוכחותם
מסכנת ילדים (במידה פחותה ,גם את הצוות) .כיוון שהליך זה הוא בגדר חובה חוקית
6

עמדה זו מוצגת בריאיון עם גב' טל.

במדינות רבות קיימת נטייה מוטעית להתעלם מחוסר הנחת שהביורוקרטיה הכרוכה בו
מסבה לכלל המועמדים להתנדבות .על מנת לעודד התנדבות ,קיימות אפשרויות שונות
להקל על המועמדים בתהליך ,כגון הדרכה של המועמדים על אודות התהליך הביורוקרטי,
ליווי שלהם פיזית או העברת המסמכים הנדרשים לרשויות במקומם.
 2.4מיון מועמדים להתנדבות

בתהליך המיון נבחנת ההתאמה של יכולות המתנדבים והצרכים שלהם לצורכי מוסדות
החינוך .המיון כולל בחינה של התאמת המועמדים להתנדבות (מדוע הם מבקשים
להתנדב במוסד החינוכי? האם באפשרותם להתנדב בפועל? האם יש להם כלים מתאימים
להתנדבות?) ,בחינה של היכולות ,הכישורים והניסיון שהם מביאים איתם להתנדבות
והתאמה אפשרית של תכונות אלו לתוכנית ההתנדבות או לצורכי המוסד החינוכי .המיון
כולל בדרך כלל מילוי שאלון או ריאיון ,ופגישות לבירור הצרכים של שני הצדדים והתאמה
אפשרית ביניהם .לעיתים המיון הוא בעל מבנה פורמלי פחות ,אולם בכל מקרה הוא קריטי
על מנת להבטיח את הצלחת ההתנדבות ( .)Alonso, 2015; Glass et al., 2004שלב הכשרה
ארוך או אינטנסיבי יחסית יכול לשמש אף הוא סוג של מיון ,שכן הוא בוחן את רצינות
המועמד.
בניגוד למתנדבים "בשטח" ,מתנדבים בוועד פעולה אינם עוברים סינון ומיון .הם נבחרים
על סמך מוניטין והישגים קודמים שלהם ועל סמך נכונותם לעבוד .מסיבה זו ,אולי ,אין
הליך ברור המאפשר להדיחם מתפקידם ,אם הם נמצאים בלתי מתאימים לו.
להרחבה:
Alonso, A. J. (2015). Principals as strategic volunteer talent managers: Matching talents
and tasks. Doctoral dissertation, University of Maryland.
 lass, T. A., Freedman, M., Carlson, M. C., Hill, J., Frick, K. D., Ialongo, N., McGill, S., Rebok,
G
G. W., Seeman, T., Tielsch, J. M., Wasik, B. A., Zeger, S. & Fried, L. P. (2004). Experience
Corps: design of an intergenerational program to boost social capital and promote the
health of an aging society. Journal of Urban Health, 81(1), 94-105.

 2.5הכשרת מתנדבים

הכשרת המתנדבים לעבודה עם תלמידים חיונית גם אם מדובר באנשים בעלי ניסיון בתחום,
ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בבני משפחות וחברי קהילה חסרי ניסיון רלוונטי .כאמור,
הכשרה ארוכה יכולה לשמש גם כלי לסינון מתנדבים שאין להם די זמן ורצון להתנדב ,או
שבמהלכה הם לומדים שהנושא לא קרוב לליבם .עם זאת יש לזכור שאופייה של ההכשרה
תלוי גם במידת המקצוענות שמצופה ממתנדבים.
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נראה שכל המתנדבים העובדים עם ילדים עוברים הכשרה פדגוגית כזו או אחרת .להכשרה
כזו פן תאורטי והיא עשויה לכלול גם דיונים וסימולציות (למשל ,כיצד מתמודדים עם
התנהגות בעייתית של תלמיד) .את ההכשרה יכולים לבצע אנשי צוות של מוסדות חינוך
לאחר שעברו בעצמם הכשרה ייעודית לכך .שיטה זו מעצימה את הצוות המקצועי ומקלה
את שיתוף הפעולה של אנשי הצוות עם המתנדבים בעבודה השוטפת .אפשרות אחרת היא
לקיים את ההכשרה במסגרת עמותות ,על ידי מפעילי מתנדבים בעמותות.

לא נמצא מידע על הכשרת מתנדבים המשתתפים בהובלת מוסדות חינוך ,אולם קיימים
חומרי עזר המיועדים להכשרה תאורטית שלהם (ראו בסוף המסמך).
 2.6פיתוח מקצועי של מתנדבים

בתוכניות שנסקרו בדוח עלו שני סוגים של פיתוח מקצועי לחברי ועד פעולה ולמתנדבים מן
השורה .על הפיתוח המקצועי של חברי ועד הפעולה אחראים רכזי תוכניות חיצוניות .זאת
מתוך הנחה שמנהל המוסד החינוכי עצמו זקוק לסיוע בעבודתו עם ועד הפעולה .הפיתוח
המקצועי של מתנדבים העובדים עם תלמידים מגוון יותר וכולל מפגשים בלתי אמצעיים
עם רכזים מטעם מוסדות החינוך או העמותה ,עם צוות ההוראה המקצועי ,וכן באמצעות
פגישות צוות יזומות ,ובכלל זה פגישות עם מומחי תוכן .סוג כזה של פיתוח מקצועי יכול
להיות מנוהל ביתר קלות בידי הנהלת מוסד חינוכי ,בייחוד אם קיים רכז שיתופי פעולה
האחראי על ההתנהלות השוטפת של המתנדבים ומדווח ישירות למנהל.
 2.7פיקוח על מתנדבים וליווי שלהם

מהתוכניות שנסקרו עלו שני ערוצי פעולה אפשריים למנהלים ,בהקשר לפיקוח על עבודת
המתנדבים וליווי שלהם :האפשרות להעביר את האחריות לגורם חיצוני ,כגון עמותה או
ארגון מלווה ,והאפשרות לחלק את הפיקוח והליווי בין המוסד החינוכי לגורם החיצוני.
באפשרות השנייה רכז מתנדבים שממנה המנהל אמון על הנושא וגם אנשי צוות מקצועי
אחרים יכולים בפועל להשתתף בפיקוח ובליווי.
 2.8תמיכה אדמיניסטרטיבית במתנדבים ותנאים סוציאליים שלהם

כאמור ,גם להיבטים האדמיניסטרטיביים חשיבות רבה ,שכן ביצוע טוב שלהם הוא ביטוי
להערכת המתנדבים .מוסדות חינוך יכולים לסייע למתנדבים בהיבטים אדמיניסטרטיביים
בקלות יחסית משום שיש להם תשתית אדמיניסטרטיבית המשמשת אותם לניהול הצוות
המקצועי והתלמידים .כמו כן סיוע אדמיניסטרטיבי יכול להיות מגוון מאוד ולהתקיים
במגוון של תחומים הנוגעים להתנדבות .דוגמאות לכך ,שעלו בפרק הקודם ,כוללות בין
היתר סיוע בתהליך הסינון הרשמי מול הרשויות למועמדים ,סידור של היתר כניסה למוסד
החינוכי ושל סיסמה לרשת התקשורת שלו והחזר דמי נסיעות או דאגה להסעות.
זאת ועוד ,במאמר שיצא לאחרונה נטען שתמיכה אדמיניסטרטיבית הולמת מאפשרת קליטה
של מתנדבים רבים יותר שמעורבים בעשייה באופן משמעותי יותר (.)Nesbit et al., 2018
תמיכה כזו יכולה לכלול למשל בנייה של צוותי מתנדבים ,הקצאה של רכז ייעודי מטעם
המוסד החינוכי ,מעורבות אקטיבית של מנהל המוסד ביצירת שיתופי פעולה ותחזוקם או
יצירת שרשרת של בעלי אחריות במוסד החינוכי שמעבירים ביניהם מידע.
להרחבה:
Nesbit, R., Christensen, R. K., & Brudney, J. L. (2018). The Limits and Possibilities of
Volunteering: A Framework for Explaining the Scope of Volunteer Involvement in Public
and Nonprofit Organizations. Public Administration Review, 78(4), 502-513.
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[מאמר הבוחן מידות מעורבות שונות של מתנדבים בארגונים על בסיס החלטות של הארגון ושל המתנדבים]

 2.9שימור מתנדבים

מכל האמור לעיל עולה ששימור מתנדבים מצליח כאשר המתנדבים מנוהלים באופן
אפקטיבי :הכשרתם הראשונית מספקת להם היכרות עם עבודת ההתנדבות; הליווי
והפיתוח המקצועי מסייעים להם בקשיים שהם נתקלים בהם בשטח ומובילים להתנדבות
אפקטיבית ומספקת; הם זוכים לתמיכה אדמיניסטרטיבית המקלה עליהם את פעולתם.
התשומות המושקעות במתנדבים גם מייעלות את עבודתם וגם נתפסות על ידם ,יותר
מאירועי שיא ומכתבי תודה ,כאות הוקרה על פעולתם ( .)Tracey et al., 2014הדבר נכון
הן במקרה של מתנדבים המסייעים להתוות את דרכם של מוסדות חינוך הן למתנדבים
שפועלים בתוך המוסד.
להרחבה:
Tracey, D., Hornery, S., Seaton, M., Craven, R. G., & Yeung, A. S. (2014). Volunteers
 Schoolsupporting children with reading difficulties in schools: Motives and rewards.
Community Journal, 24(1), 49-68.
[מחקר הבוחן את התמריצים של מתנדבים להתנדבות מתוך תפיסה שהבנתם תועיל לעידוד התנדבות
אפקטיבית]
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 .3סיכום :מאפיינים משותפים לשיטות אפקטיביות של
ניהול מתנדבים בחינוך
כיצד מנהלי מוסדות יכולים לנהל מתנדבים באופן אפקטיבי?
בדוח זה מוצגים דגמים שונים מאוד – מנהלי מוסדות האמונים על ההתנדבות במוסד,
משתתפים בניהולה או מאפשרים לארגונים חיצוניים לנהל את ההתנדבות במוסד .כפי
שניתן לראות בדוח ,לכל אחד מדגמים אלו יש ביטוי שנחשב מוצלח ,כלומר תוכנית מתנדבים
הנתפסת כמועילה ותורמת למוסדות החינוך .דגמים אלו מתבססים רובם ככולם על תבחינים
ברורים לניהול המתנדבים ,אולם הצלחתם אינה טמונה רק בתבחינים אלו ,אלא דווקא בחריגה
מהרמה הפרוצדורלית :התנדבות אפקטיבית במוסדות חינוך מבוססת גם על התאמה בין
צורכי המתנדבים לצורכי המוסד החינוכי וגם על השקעה של כסף וזמן במתנדבים.
נוסף על כך המגמה כיום בכתיבה על התנדבות בחינוך היא לראות בהתנדבות חלק
ממעורבות הקהילה בבית הספר ופועל יוצא שלה .זאת משום שתפיסת העולם של
קהילתיות צוברת תאוצה ומדרבנת למעורבות חברתית ,ובכללה להתנדבות בחינוך .גישה
כזו המגיעה מהשטח ומוצאת הד גם בכתיבה מחקרית :מציעה למנהלים לראות במוסד
החינוך גוף הנטוע בתוך קהילה שלה הוא תורם וממנה הוא נבנה .במילים אחרות ,מלבד
מתן כלים פרוצדורליים אפקטיביים לגיוס מתנדבים ולשימורם ,גישה כזו מציעה למוסדות
חינוך תפיסת עולם חברתית רחבה הרבה יותר.
מידת המעורבות הרצויה וכן מיפוי צרכים של בית הספר נתפסים כשלבים מקדימים לכל
התערבות אפקטיבית של התנדבות .מנהלי מוסדות חינוך המבקשים למנף את פעילות
המוסד שלהם באמצעות רתימת מתנדבים צריכים לברר קודם עם איזה סוג של המתנדבים
 שותפים להנהגת המוסד ,שותפים לצוות המקצועי של המוסד ,מסייעים למוסד  -הםמעוניינים לעבוד .כמו כן ,על המנהלים לברר בינם לבינם מהי מידת הפניות שלהם :האם הם
פנויים לנהל את המתנדבים בעצמם או נדרשים להאציל סמכויות? שלישית ,עליהם לבחון
מהם המשאבים העומדים לרשות המוסד שבאחריותם ,למשל האם ניתן להקצות שעות
הוראה לרכז מתנדבים והאם ניתן לשתף מתנדבים בפיתוח מקצועי של הצוות החינוכי
( 7.(Nesbit et al., 2018בחינה של מידת המעורבות הרצויה וכן מיפוי צרכים של בית הספר,
שעולה שוב ושוב כצורך חיוני ,נתפסים כשלבים מקדימים לכל התערבות אפקטיבית של
התנדבות .נוסף על כך חשוב שתכנון המעורבות של מתנדבים לא תעיב על עבודת
הצוות בשכר .זאת לא רק כדי להימנע מלפגום ביוקרה של אנשי הצוות ,אלא משום
שמעורבות של מתנדבים ,אם אינה מובחנת היטב מעבודת אנשי הצוות ,עלולה להשפיע
לרעה על תנאי השכר של הצוות ולגרום לקיצוץ בתקציבי המוסד (.)Glass et al., 2004
לאחר שלבים מקדימים אלו ,נראה ששימור המתנדבים האיכותיים לאורך זמן הוא גם
הוכחה להצלחת תוכניות התנדבות וגם מאפיין שלהן .קבלה של מתנדבים כמובנים מאליהם
והנחה שהם בעלי הנעה פנימית הן מתכון לכישלון של תוכנית התנדבות .כמו כן ההנחה
שהמתנדבים יכולים להתגבר בכוחות עצמם על בעיות שהצוות מתקשה להתמודד עימן
מוטעית אף היא ומובילה לאכזבה של שני הצדדים זה מזה .לפיכך מנהלים צריכים ,באופן
אישי או בסיוע של רכזים מהצוות המקצועי ,להפנות את תשומת ליבם לצרכים הפיזיים,
החברתיים והרגשיים של מתנדבים ולוודא שאינם נזנחים .כמו כן עליהם ליצור אווירה של
שיתוף פעולה בין מתנדבים לבין מורים ואנשי מטה במוסד.
31
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במאמר אף מספקים טבלה מסכמת של תבחינים אלו.
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 .4נספח:
 .4.1תודות

כחלק מתהליך הכתיבה של דוחות מת"ת אנו מתייעצים עם חוקרות ,חוקרים ,נשות שטח
ואנשי שטח .זאת לצורך כתיבת דוח מקיף ,המותאם לשדה החינוך בישראל והולם את צורכי
המזמינים .רבות מההערות שקיבלנו שולבו בדוח זה .הערות הנוגעות להקשר הישראלי
והערות המרחיבות את היריעה ומפנות לדיון ולמחקר עתידיים שולבו בנספח שלפניכם .אנו
מודים לכל מי שסייעה וסייע בחוות דעת ובהערות .רשימת אלפביתית לפי שמות משפחה
מופיעה להלן:
פרי אדרי עראמי ,מנהלת תחום תומכי חינוך והוראה ,מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך;
סאמר אל־גול ,מנהל בית ספר יסודי לבנים סילוואן;
ליאורה ארנון ,רכזת פורום "מדידה ,ידע ומחקר" במיזם ההתנדבות הישראלי ,הג'וינט;
רונית בר ,מנהלת מיזם ההתנדבות הישראלי ,הג'וינט;
מיטל בראון מנדלביץ' ,מנהלת תחום אסטרטגיה ,פיתוח והדרכה ,תובנות בחינוך;
נעמי גולדברג ,סמנכ"ל ארגון "פעמונים" ומנהלת משאבי אנוש בארגון;
אורלי חן ,מנהלת תחום מתנדבים בתובנות בחינוך;
קארן טל ,מנכ"לית תובנות בחינוך;
היפא סבאג ,מנהלת תוכניות חינוך ,מכון ון ליר;
ד"ר אודט סלע ,מנהלת תחום מחקרים וניסויים חינוכיים ,לשכת המדען הראשי במשרד
החינוך;
שלומית ראונר ,מדריכה ומרכזת ארצית בתחום תומכי חינוך והוראה ,מינהל עובדי הוראה
במשרד החינוך;
ד"ר ורדה שיפר ,עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים ,ראש התוכנית לפיתוח
מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות.
לצורך הנוחות מחולקות ההערות לנושאים:
•הרחבות נדרשות לגבי המתנדבים.
•ההקשר הישראלי.
•התוכניות שנסקרו בדוח.
 .4.2הרחבות נדרשות לגבי המתנדבים
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הדוח מתמקד בשאלת ניהול משאב המתנדבים בבתי הספר .בבסיסו עומדות הנחות אחדות
על התנדבות הדורשות ביסוס .בין ההנחות שאינן מבוססות דיין בדוח נמצאות הטענות
הבאות :יש להתנדבות ,לפחות בתנאים מסוימים ,אפקט חיובי על הישגי תלמידים ואקלים
בית ספרי; התנדבות משתלבת באופן חיובי עם שיתוף קהילתי; יש להתנדבות השפעה
חיובית על מתנדבים.

נושא נוסף שלא זוכה לציון בדוח הוא הפערים התרבותיים ביחסן של מדינות שונות או
של קהילות שונות להתנדבות .בהקשר זה חשוב להזכיר כי התנדבות נתפסת באופן שונה
בחלקים שונים של קהילה אחת ובקהילות שונות במדינה אחת .נוסף על כך חסר בדוח דיון
בקשיים שיש למתנדבים – בעיקר חוסר ההצלחה במשימת ההתנדבות או חוסר סיפוק
ממנה .כמו כן הדוח אינו עוסק במתודה של שימור מתנדבים המתבססת על תחושת לכידות
ושייכות סביב ערכים משותפים וסביב התרומה והערך של ההתנדבות למתנדב עצמו .יש
לציין שעמותת "תובנות בחינוך" פועלת בהצלחה על פי מתודה זו.

 .4.3ההקשר הישראלי

בישראל משולבים מתנדבים רבים בתחום החינוך .אם משרד החינוך יתקצב בשעות הוראה
ייעודיות תפקיד של רכז התנדבות או רכז שותפויות בית ספרי וכן יתקצב הדרכה ופיתוח
מקצועי מסודרים לנושא בתפקיד ,הדבר יועיל לשילוב מיטבי של מתנדבים בפעולות בית
הספר.
בישראל יש מתנדבים מקבוצות שונות ויש להפריד ,גם בסוגיית ניהול המשאב האנושי,
בין בנות ובני שירות הזקוקים לליווי רב ,לבין אנשי מקצוע בגמלאות ,המנוסים יותר .עם
זאת ,יש להדגיש שאסור להטיל אחריות רבה מידי על מתנדבים – גם על מתנדבים שלהם
מוטיבציה וניסיון רלוונטי .אף על פי שחשוב לתת למתנדבים תחושת העצמה ,עדיין יש
לפקח על פעולותיהם.
ההתנדבות בחינוך בישראל חשובה בכל סוגי בתי הספר ,אולם היא קריטית בהקשר של
בתי ספר אדומים .בבתי ספר אלו רק שיתוף של משרד החינוך ,הרשות המקומית ,המגזר
השלישי והמגזר הפרטי יכול ליצור מהפך חיובי בבית הספר.
כמו כן בישראל קיימת נטייה שגויה להתייחס למתנדבים כאל "מבצעי משימות" .למעשה,
חשוב לראות בהם יזמים ולהפוך אותם לשותפים לתהליכי בניית האסטרטגיה הבית ספרית
והוצאתה לפועל .באותו הקשר חשוב להזכיר את המודל הקהילתי שמוזכר בדוח ,שיכול
להועיל בהקשר הישראלי .במודל זה ,כאמור ,גיבוש מערך המתנדבים הוא חלק מבנייה של
שותפויות רחבות יותר של בית ספר וקהילה.

 .4.4התוכניות שנסקרו בדוח

בדוח צוין שתכליתה של תוכנית  SWIFTהיא לסייע לרפורמה בבתי ספר אדומים .מצד
שני נכתב שהיכולת ליישם את התוכנית בהצלחה תלויה בחוזקות של בית הספר .ניגוד זה
מקטין את היכולת להעריך את תרומתה הייחודית והישירה של התוכנית .כמו כן ,חשוב
להוסיף דוחות הערכה על תוכנית  SWIFTולהרחיב על השיפור בהישגים האקדמיים של
תלמידים ובאקלים הבית ספרי .לבסוף ,חסר מידע על היקף פעילות המתנדבים.
בכמה מקומות צויין בדוח שלא נמצאו מקורות כתובים הבוחנים היבטים של התוכניות
שנסקרו .במקרים כאלו ניתן ליצור קשר עם מפעילי התוכנית כדי לקבל את המידע החסר.

35

