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 קורס ארצי לרכזי התנדבות קידום נוער

 
 

 
 

 , הדרך הטובה ביותר לעזור לעצמך"
 "  היא על ידי מתן עזרה לזולת

((Muller, 2005 

 



 בני הנוער כיום –על קצה המזלג... 

  חסמים להתנדבות נוער במצבי סיכון 

התועלות של התנדבות נוער במצבי סיכון 

מניעים להתנדבות של נוער במצבי סיכון 

עקרונות פעולה 

 

 ?על מה נדבר היום



 מתקשים להתחייב לאורך זמן•
 מחוברים תמידית לטכנולוגיה•
 מעוניינים בסיפוק מידי•
 "קיצורי דרך"מחפשים •
מרגישים שהצרכים שלהם במקום  •

 (?)הראשון 
חושבים על העתיד וחיים את ההווה  •

 (?)עד תום 
מתאפיינים בביטחון עצמי ותחושת  •

 (?)מסוגלות גבוהה 
 
 
 

 ...בני הנוער היום









 ...מאסלו אומר

  למלא מתפנה האדם
  את הכוללים צרכים

  אמת כגון ,המוסר ערכי
  ערכים לצד וצדק

  ,הרמוניה של אסתטיים
  - ושלמות יופי

  כל התמלאו כאשר רק
  וצרכיו הביולוגיים צרכיו

 .ולביטחון לאהבה

 



 השינוי בתפיסת מערכת היחסים



מהן התועלות להתנדבות נוער 
 ?במצבי סיכון



 

 

 חיובייםאני עסוק בדברים 

 צמצום התנהגויות סיכוניות



 סיכוניותצמצום התנהגויות 

 בחוסן הנפשי  עליה •

 תחושת עצמאות ושליטה•

 ודימוי עצמי גבוה בטחון עצמי •

 הפחתה בשיעורי השימוש בסמים •

 הפחתה בשיעורי הנשירה ממסגרות לימודיות •

 הריונות בלתי מתוכנניםבשיעורי הפחתה  •

 הפחתה בשיעורי המעצרים •

 

 

 



 

אני מבין שההתנדבות  

 תעזור לי בעתיד

קידום קריירה  , למידת מיומנויות

 עתידית והשתלבות בעולם התעסוקה



 

 אני משפרת את  

 ההישגים שלי



 

אני מפתח את מערכות  

 היחסים שלי

התנהגות פרו חברתית ולמידה  

 חברתית



 

אני משפר את מצבי  

 הבריאותי והנפשי

 פיזיולוגי –שיפור במצב הבריאותי 



 

על עצמי  אני לומדת 

 על אחריםולומדת 

 התפתחות וצמיחה אישית, העצמה



 

את הכוח שיש  אני מבינה 

לי להשפיע על הקהילה  

 והסביבה

 אזרחות פעילה ומעורבות



בה , מראהמציבה בפני המתבגר ההתנדבות 
ודרכי  חולשותיו, כישוריו ויכולותיונבחנים 

דילמות מוסריות איתם ועם ההתמודדות שלו 
 .  וערכיות

 

ההתנדבות מאפשרת לנער המתנדב  
כישוריו  ואת ערכיו לבחון  ולפתח פלטפורמה 

לו לצמוח ממשברים  החברתיים ומאפשרת 
 .עתידייםוללמוד מהם על משברים 



 –שינוי תפיסת מקומם בחברה 
 מהשוליים למקום משמעותי ותורם

 

מנערים שהם מושא להתנדבות 
 לנערים שמסוגלים לתרום לקהילה

 

לנוער שרואה  –" מגיע לו"מנוער ש
 עצמו חלק מהקהילה ונותן לה



  “I CANT”   -מ 

“I CAN DO IT!”   -ל

 

" לא אכפת לי" -מ  

"אני אחראי" -ל  

 

"אין לי שום שליטה על זה" –מ   

"אני בשליטה -אני על זה" -ל  







מוטיבציית  
   (Va)ערכים 

מוטיבציית  
 (Rn)ההכרה 

מוטיבציית  
האינטראקציה 

 (SI)החברתית 

מוטיבציית  
 (Rp)ההדדיות 

מוטיבציית  
 התגובתיות

(Rc 

מוטיבציית  
ההערכה 

 (SE)העצמית 

מוטיבציה 
 (So)חברתית 

מוטיבציית  
פיתוח הקריירה  

(CD  .) 

מוטיבציית  
 (Un)ההבנה 

מוטיבציית  
  (. Pr)ההגנה 

(Clary &Snyder, 1999) 

 כפונקציותמניעי ההתנדבות 



 המניעים להתנדבות נוער במצבי סיכון



עקרונות הפעולה לקידום התנדבות  
 ביחידות לקידום נוער

 צבירת ידע והעמקה בתחום, למידה

מינוי רכז מתנדבים כחונך וכמבוגר 
 משמעותי

 בניית משימות ותפקידים מתאימים

 גיוס בני נוער להתנדבות

 הכשרה וליווי בני נוער מתנדבים



 ריכוז עצמי גבוה בבניית הזהות העצמית•

תחושת ניקור אל הסביבה ושאיפה להשתחרר ממסגרות  •
 מכוונות  

 מחסור במודלים להזדהות ולחיקוי•

 "פראייר"תפיסת ה, תדמית שלילית על ההתנדבות•

 התנגדות משפחתית•

 הצורך לעבוד ולהתפרנס -חוסר זמן פנוי•

חשש מפעילות משותפת עם אוכלוסיות  / חוסר רצון •
 אחרות ולא מוכרות

 

 חסמים ברמת הפרט



 :אידאולוגיה ותפיסה ערכית•

שאינה  , ראייה את הנוער במצבי סיכון כאוכלוסייה נזקקת –
 יכולה להעניק שירות

  לשילוב ,להעצמה ככלי ההתנדבות  את הבנה או הכרה חוסר–
  והעתיד העצמי הדימוי ולבניית חברתית להכלה ,חברתי

 .הנער של התעסוקתי

 :משאבים•

 מחסור בידע בתחום  –

 מחסור בכח אדם–

 מחסור בתוכניות המותאמות לעבודה עם נוער בסיכון–

 "תוצר"חשש שההשקעה גבוהה מדי ביחס ל–

 

 חסמים ברמת הארגון



FLEXIVOL 

 (Flexibility)גמישות •

 (Legitimacy)לגיטימציה •

 (  Ease of access)הנגשת ההתנדבות •

 (. Experience)חוויות והתנסויות משמעותיות •

 (  Incentives)תמריצים •

 (  Variety)מגוון אפשרויות •

 (  Organization)ניהול המתנדבים •

 (Laughs)צחוקים •
What young people want from volunteering- Institute for Volunteering Research, 2010 



 !בהצלחה ותודה על ההקשבה


