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לזולת" על  שירות –השפעות התוכנית החינוכית "מחויבות אישית 
 בני הנוער המשתתפים בה

 
 סקירה מאת ד"ר ישי אלמוג, מירה שנער, ניקול פליישר*

 
 

 מבוא

שירות לזולת" היא תוכנית חינוכית למעורבות בני נוער בקהילה, שזה כעשרים -"מחויבות אישית

בתי ספר תיכוניים  300שנה מופעלת בבתי ספר תיכוניים בישראל, בעיקר בכיתות י'.  בערך 

תלמידים, המשתייכים לחינוך  70,000 -ברחבי הארץ מפעילים כיום את התוכנית, הכוללת כ

 הדתי, הערבי, הדרוזי והבדווי, בערים גדולות וביישובים קטנים.-הממלכתי, הממלכתי

במגזר הערבי )כולל הדרוזי והבדווי(, התוכנית מיושמת באופן חלקי יותר מאשר במגזר היהודי. 

תוכנית בחינוך ההתיישבותי בדרך מעט שונה משאר המגזרים. במגזר החרדי כמו כן, מופעלת ה

 התוכנית לא מתקיימת וערך העזרה לזולת מתורגם באורח החיים של בית הספר והקהילה.

 

התוכנית "מחויבות אישית" מיועדת ליצור מעורבות בפעילות קהילתית של בני נוער, באמצעות 

ים, עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, סיוע למגן דוד אדום או מסגרות שונות, כגון עבודה עם קשיש

למשמר האזרחי ועוד.  התוכנית מספקת מסגרת מובנית וממוסדת לפעילות הקהילתית של בני 

הנוער, ויוצרת עבורם תנאים )כולל הדרכה בסיסית וליווי(, שיאפשרו להם להתנסות בחוויה 

זו תוכנית התנדבותית אלא תוכנית המכוונת  לקהילה ולהם עצמם.  אין –בעלת תרומה כפולה 

בכך שהיא מאפשרת התנסות של תלמידים בנסיבות דומות לאלה  –להפנמת ערך ההתנדבות 

הקיימות בהתנדבות בפועל.  הנהלת בית הספר היא זאת המחליטה אם להפעיל את התוכנית. 

.  לתלמידים בבתי הספר שהחליטו להפעיל את התוכנית, מחויבים התלמידים להשתתף בה

 אפשרות לבחור את סוג הפעילות שבה יעסקו במהלך השנה.

 

 לאור חשיבותה, הוכרה התוכנית כיחידה לבגרות פנימית החל משנת תשס"ג.

 

____________________ 

משרד החינוך ומכון כרמל  –( בוצעה בשיתוף מינהל חברה ונוער 2003* סקירה זו )יוני 

למחקרים חברתיים.
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 רקע היסטורי

ראשיתה של התוכנית "מחויבות אישית" ביוזמות עצמאיות של מספר בתי הספר,  והצלחתם 

ביצירת מעורבות של תלמידים בפעילויות שונות של עזרה לזולת בקהילה הביאה לאימוץ הרעיון 

על ידי משרד החינוך, ולהפיכתו לתוכנית חינוכית ממוסדת ומובנית של המשרד.  אחד הביטויים 

ך היה דין וחשבון של הוועדה לבדיקת סוגיית בחינות הבגרות ותעודות הבגרות הראשונים לכ

(, שבו הומלץ כי ההשתתפות בתוכנית "מחויבות אישית" תהווה,  בסופו של 1979)ועדת שילד, 

תהליך, תנאי לקבלת תעודת בגרות.  המלצה זו יושמה רק בחלקה בתשס"ג. חוזר המנכ"ל 

( קבע 1981 3ת התוכנית במשרד החינוך )חוזר מנכ"ל, מבהראשון שהתייחס למדיניות הפעל

 שהתוכנית תופעל רק בכיתה י', משני טעמים:

 י"ב. -עומס ההכנה לבגרות בשנה י' קטן מאשר בכיתות י"א .1

 לתלמידי כיתה י' יש בשלות נפשית מספקת כדי להתנסות בפעילות קהילתית. .2

 

 מסגרת תוכנית "מחויבות אישית" הם:על פי משרד החינוך, יעדיה החינוכיים של הפעילות ב

 חיזוק תחושת ההשתייכות של התלמיד לקהילתו. .1

יצירת היכרות של התלמיד עם צורכי החברה,  שאינם מסופקים באמצעות השירותים  .2

 הממוסדים,  וטיפוח ההכרה אצל התלמיד שמחובתו כאזרח לתרום מזמנו ולהתנדב.

ותיו האישיות,  החברתיות הדרכת התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חוב .3

 והלאומיות.

חשיפת המתבגר לחויות ולמצבי חיים חדשים והבאתו להכרה,  כי קשיים וכישלונות הם  .4

 חלק לגיטימי מהתנסות, וכן הדרכתו של התלמיד בשלבי הסקת המסקנות והלמידה.

הוא ויצירת התייחסות הולמת של -סיוע לתלמיד בהכרת נטיותיו, צרכיו ומגבלותיו .5

 גר כלפי הזר והשונה.המתב

 אישית של התלמיד עם הזולת.-שיפור התקשורת הבין .6

 

חוזר מנכ"ל עדכני שעוסק בתוכנית החינוכית "מחויבות אישית" קבע, שהחל משנת תשס"ג, 

תלמידים המשתתפים בתוכנית זו יהיו זכאים לקבל הערכה בתעודת הבגרות. ההערכה תהיה 

 (.2002א, 1ימית )חוזר מנכ"ל תשס"ג מילולית ותיחשב כיחידה אחת לבגרות פנ

ההערכה תיקבע על פי קריטריונים חינוכיים מוגדרים  )כגון:  אחריות, שיתוף פעולה, דייקנות, 

ועוד( ותיעשה על ידי צוות בית הספר וצוות המוסד הקולט.  בנוסף לכך  יידרש התלמיד להגיש 

תלמיד המשיך להתנדב מרצונו שנים עבודת תיעוד על התנסותו בתוכנית "מחויבות אישית".  אם 
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( לציין זאת בתעודת הבגרות.  ניתנת גם אפשרות 2נוספות, ממליץ משרד החינוך )שם, עמ' 

 להגיש עבודת גמר כחלק מיחידת לימוד מוגברת במקצוע הרלוונטי לנושא ההתנדבות.

 

 הפעלת התוכנית

להכין וללוות את  במסגרת הנחיות משרד החינוך להפעלת התוכנית, נדרשים בתי הספר

התלמידים המשתתפים בתוכנית, הן לפני תחילתה והן בזמן ביצוע הפעילות הקהילתית, בהיקף 

 10 - 15שעות לפחות. כמו כן, המוסד המעוניין לקלוט תלמידים, נדרש להקדיש    20 – 15של  

מור שעות להכנה ולליווי התלמידים בביצוע המשימה.  בכל שלבי הפעילות של התלמידים א

הצוות החינוכי בבית הספר לתפקד כמערך מסייע לתוכנית, ולשם כך מעמיד משרד החינוך 

מסגרת של השתלמויות וחומרי עזר לבתי הספר.  דוגמאות לכך הם השתלמות למחנכים, 

הכשרות של רכזי "מחויבות אישית" בית ספריים, פורומים מקצועיים של כל רכזי "המחויבות 

 ים מקצועיים וכד'.האישית" במחוזות, כנס

 

 המוסדות הקולטים את התלמידים חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים של משרד החינוך:

 תחום הפעילות של התלמידים יאפשר להם להתנסות בתפקידים הדורשים אחריות ועקביות. .1

 תחום הפעילות ייתן ביטוי לכישוריו השונים ולאישיותו הייחודית של כל תלמיד. .2

שעות  60ענה על צורך ממשי בקהילה ויתקיים לאורך כל השנה )לפחות תחום הפעילות י .3

 מעשיות בשנה(.

 המוסד הקולט מתחייב להכשיר וללוות מקצועית את התלמיד באופן מובנה ומערכתי. .4

 המוסד הקולט יפעל על פי הגדרה ברורה של המשימות המוטלות על התלמיד. .5

 
 השפעת התוכנית על המשתתפים

 
וד של התוכנית הוא עקרון הבחירה האישית, שעל פיו יש לאפשר למתבגרים אחד מעקרונות היס

 את אוכלוסיית היעד ועוד. ;את יום הפעילות ;לבחור בעצמם את תחום הפעילות שבו יעסקו

הרציונאל המרכזי המונח ביסוד עניין הבחירה, הוא ההנחה שבחירה חופשית מעודדת היווצרות 

יתן לחזק אצל בני הנוער תהליך של קבלת החלטות ולקיחת של מוטיבציה אמיתית, ובדרך זו נ

 אחריות על הבחירה.

 

אמנם לתלמיד ניתנת האפשרות לבחור את סוג הפעילות, אך עצם ההשתתפות בתוכנית היא 

חובה מטעם בית הספר. נשאלת אפוא השאלה: האם קיימת תרומה משמעותית למשתתפים 

 , מהם אופיה ועוצמתה של תרומה זו?בתוכנית, למרות החובה להשתתף בה, ואם כן

http://noar.education.gov.il/


 p://noar.education.gov.ilhtt   9180839/29/13-03מאגר מידע ארצי טל.  –מינהל חברה ונוער 

 

 

( 2003ישנם מעט מחקרים המתמקדים בשאלה זו. אחד המחקרים הבוחן זאת  )איכילוב,  

מראה שלהשתתפות בתוכנית "מחויבות אישית" יש השפעה חיובית על מוכנות התלמידים 

נסות להתנדבות עתידית. איכילוב מצאה שבני הנוער שהשתתפו בתוכנית רואים ערך רב בהת

הזו, מעדיפים את הפעילות הזאת על פני פעילות אחרת של ניצול שעות הפנאי, ומכירים בכך 

 שלולא הופעלה התוכנית בבית ספרם, לא היו מגיעים לפעול במסגרות קהילתיות כאלה.

 

ממצאים של השפעה חיובית על מוכנות התלמידים להתנדבות עתידית עולים בקנה אחד עם 

(. ממחקר 2003עמדותיהם של מתנדבים בשירות הלאומי )גל,  אמית, ממצאים של מחקר על 

 זה עולה שעמדות המתנדבים כלפי התנדבות מתחזקת אחרי שנה אחת של התנדבות.

 

ממצא מעניין של איכילוב הוא שלמרות הערכתם הגבוהה של התלמידים את התוכנית, חלקם היו 

ת התנדבות של ממש, ללא החובה מעדיפים לראות את תוכנית "מחויבות אישית" כתוכני

להשתתף בה.  ממצא זה מראה שהרצון אצל התלמידים להתנדב קיים. עם זאת, התלמידים 

מציינים שלולא היו חייבים להשתתף בתוכנית מטעם בית הספר, סביר שרבים מהם לא היו 

ה מגיעים להתנסויות בעלות הערך שנפלו בחלקם במהלך פעילותם הקהילתית.  איכילוב מצא

 שמשתתפים ערבים בתוכנית הביעו עניין רב יותר בהתנדבות עתידית מאשר משתתפים יהודים. 

להבדל זה הסברים אפשריים שונים, אך סביר שהוא מבטא את המבחר הקטן יותר של 

אפשרויות לפעילות בזמן פנוי במגזר הערבי, לעומת היהודי.  בכל מקרה, שאלת ההבדלים הללו 

 וואתי מעמיק יותר.מזמינה מחקר אורך הש

 

לעניין השפעת הבחירה או העדר הבחירה על ההשתתפות בתוכנית החינוכית "מחויבות אישית", 

 ישנו מענה עקרוני וכן מעשי.

ברמה העקרונית, חשוב לומר שמחובתה של מערכת החינוך להכין את התלמידים לחיים בוגרים, 

בכך שבית הספר מחייב את תלמידיו   ולשם כך היא מעניקה להם בסיס של ידע, ערכים וכלים.

לקחת חלק בפעילות אלטרואיסטית,  כלומר בפעילות למען הזולת,  מעבירה מערכת החינוך 

לתלמידים מסר ערכי לגבי הציפיות מהם כאנשים בוגרים,  המחויבים לאחריות אישית ולמחויבות 

ד את החלטה אם אזרחית וקהילתית.  כשם שהנהלת בית הספר איננה משאירה בידי התלמי

ללמוד מקצועות מסוימים, כגון מתמטיקה או אנגלית, כך גם אין היא שואלת את התלמידים אם 

הם מעוניינים לקחת חלק בפעילות קהילתית למען הזולת.  עם זאת, היא משאירה בידי התלמיד 

 את ההחלטה היכן יבצע את משימת המעורבות הקהילתית.
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ת קיומן של מסגרות התנדבותיות רבות לבני נוער, כגון ברמה המעשית, חשוב לציין שלמרו

תנועות נוער, פעילויות שונות ברשויות מקומיות, מתנ"סים וכן הלאה, חלק הארי של התלמידים 

אינו לוקח חלק בפעילויות אלטרואיסטיות. בית הספר יכול וצריך להעניק דווקא לאלה הזדמנות 

ם, הלכה למעשה.  בכך מזמנת התוכנית ללמידה התנסותית על הערך של נתינה לאחרי

"מחויבות אישית" למשתתפים בה חוויה אנושית חשובה, החושפת אותם למציאות שמחוץ 

לחייהם הרגילים, ומאפשרת להם לתרום לאחרים, ואגב כך להרחיב את אופקיהם וללמוד הן על 

ם, רבים מהם לא החיים והן על עצמם.  לו התוכנית היתה נתונה לבחירתם האישית של התלמידי

 היו בוחרים בה, ולא היו מפיקים את התועלות שבה.  לשיקול זה ישנה חשיבות מכרעת.

 

( עולה החשיבות הגלומה בעצם 1994מסדרה של מחקרים של אוניברסיטת ת"א )מגן,  

חברתית. הממצאים מראים קשר חיובי בין מעורבות זאת -המעורבות של מתבגרים בפעילות פרו

חברתית ורמות גבוהות של -לבין רמות גבוהות של שאיפות חיים וכן קשר חיובי בין מעורבות פרו

הנמצא במצוקה,  לשמש תחושת היכולת לסייע לזולת, להועיל למישהו …החוויות החיוביות: "

מקור כוח לתמיכה ותקווה, בצד תחושת היכולת להקדיש זמן ומשאבים למימוש ערכים 

כל אלה פועלים כגורמים המעצימים את תודעת  –ראויים, חברתיים או אוניברסליים 

המתבגר לזהותו האישית, את תחושת המשמעות בחייו, את תחושת הקוהרנטיות שלו, את 

יכולתו לחוות את חייו במלואם וכן את יכולתו להיות פתוח יותר לרגעים  גילויו העצמי, את

 של אושר אמיתי." 

 

למרות שאין מחקר ארוך על תרומתה של התוכנית "מחויבות אישית" לתלמידים המשתתפים 

בה, יש יסוד לטענה שתרומותיה רבות הן, על סמך המחקרים שציינו והן על סמך עדויותיהם של 

.  עדויות אלה מצויות במכתבים שנאספו וקובצו בבתי ספר שונים וברשויות המשתתפים עצמם

מקומיות במהלך השנים.  מעדויות אלה ניכר בבירור, שבני הנוער אכן יוצאים נשכרים בעצמם 

מהתרומה שלהם לקהילה.  חלקם אף מעידים על כך, שמעורבותם בתוכנית גרמה להם לרצות 

 את פרק החובה של התוכנית.ולהתנדב בעתיד, גם לאחר שסיימו 

 

להלן מספר ציטוטים של תלמידים, הממחישים את השפעת ההשתתפות בתוכנית עליהם, 

 למרות ההסתייגות שמביעים לא מעט תלמידים מכך שזוהי חובה ולא בחירה.
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"למרות שלא התנדבתי מרצוני אלא 'נודבתי', בכל זאת אני מרגיש את החוויה שבדבר" )מחויבות 

 (.3שחר מוסקוביץ, עמ' בניצ"ן, 

 

אך לא לבית "לונה ובית האבות הפכו לחלק משגרת השבוע ולחלק ממחויבות האישית שלי, 

 (.4)ההדגשה שלנו( )מחויבות בבית אבות, נטע סלומון, עמ'   הספר אלא לעצמי"

 

"הייתם מאמינים שמחויבות אישית יכולה גם להיות משהו חיובי ?  אם לא, הייתי רוצה לספר 

 (.8ם מה אני עושה בצער בעלי חיים"  )מחויבות בצער בעלי חיים, עינת סגל, עמ' לכ

 

"אני עושה הרבה מאמצים כדי להגיע לפעילות ושמחה שיש לי את הכבוד לתת ביום זה.  אני 

מתכוונת להמשיך ולהתנדב גם לא במסגרת המחויבות האישית ומקווה להתקדם בשנים הבאות.  

 (.9ר האזרחי"  )מחויבות במשמר האזרחי, אושרה דהן, עמ' אני גאה בכך שאני במשמ

 

"אני חשה סיפוק רב מההתנדבות שלי, והתנדבות זו פתחה בפני הזדמנות להכיר את 

 (.19האוכלוסייה השונה מאתנו"  )מחויבות בחינוך המיוחד, זהורית אברג'ל, עמ' 

 

ש לי הכל ומולי ישנם ילדים כמו "יצא לי הרבה פעמים לחשוב, איך זה שאני ילדה רגילה ובעצם י

רן, זה גורם לי להעריך את כל מה שיש לי"  )מחויבות בחונכות לילדים פגועים, יוחאי לירון, עמ' 

9.) 

 

"בחרנו בהתנדבות זו משום שרצינו לא רק לעזור ולתרום לזולת,  כי אם גם אתגר וסיפוק 

דניאל, את הצעדים הראשונים  במבט לאחור,  כשאנו רואות את כל הדרך שעברנו עם …אישיים

וכו',  אנו מרגישות בוגרות יותר עם המון סיפוק וגאווה, וממליצות בחום על התנדבות מסוג זה"  

 (.28)מחויבות בחינוך מיוחד, עירית יוסילביץ, מירב גולדפרב, עמ' 

 

המשמעות  "לעתים צרחנו 'די!' והיינו מוכנים לעזוב ולהרים ידיים, אולם מבט חטוף בחניך והבנת

שלנו בעיניו הביאה להתגברות על כל הבעיות ולהתמודדות עמן בצורה חדשה וטובה יותר, 

שהביאה ליצירת התקדמות שהיתה בעצם המטרה הראשונה שלנו. עם כל הלב, ניתן להגיד 

שאנחנו החונכים , גם אנו קיבלנו משהו בתמורה ולא רק הענקנו   )מחויבות בניצ"ן, אבי  בן  

 (.31מ'  שמעון,  ע
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 הדוגמאות הללו ממחישות את השפעתה של התוכנית "מחויבות אישית" על המשתתפים בה.

התלמידים מגיעים לתוכנית ברגשות מעורבים, חלקם באים עם מטען שלילי כלפי התוכנית מעצם 

היותה חובה ולא בחירה,  ולמרות זאת,  ניכרת השפעתה הרבה של מעורבות זו עליהם. מבחינה 

גמאות הללו לא רק מחזקות את הטענה בדבר תרומת התוכנית למשתתפים בה, אלא גם זו, הדו

מצביעות על כך שבני הנוער אכן עוברים תהליך התפתחותי משמעותי במהלך ההתנסויות 

שלהם בתוכנית.  גם הספרות העוסקת בגיל ההתבגרות מצביעה על תקופה זו כמאופיינת על ידי 

 ותהליכי התפתחות מואצים, כפי שיתואר בהמשך.שינויים,  התלבטויות ערכיות 

מתוך עדויות התלמידים וכן מתוך הספרות המקצועית, נראה שהפעלת התוכנית דווקא בשלב 

 התפתחותי זה היא בעלת ערך חיובי במיוחד.

 

 התנדבות בגיל ההתבגרות

לדות גיל ההתבגרות הוא תקופת התפתחות קריטית, שבה בני נוער נמצאים בשלב של מעבר מי

( מציינת את תקופת ההתבגרות 1963) Erikson לבגרות.  התיאוריה ההתפתחותית של 

כתקופה של גיבוש זהות, שבה מתגבשים מספר ממדי מפתח פסיכולוגיים, הנוטים להישאר 

יציבים במהלך החיים הבוגרים.  חשוב לציין שהמעבר מילדות לבגרות אינו מתרחש באופן אחיד 

לים רבים בקצב ההתבגרות וההבשלה בין תלמיד אחד לשני, מבחינת אצל כולם, וישנם הבד

 ההתפתחות הפיזיולוגית, המינית, הרגשית, הערכית והאינטלקטואלית.

 

למרות הבדלים אישיים אלה, מבחינה סוציולוגית גיל ההתבגרות הוא השלב שבו החברה 

חילה לצפות מהם מתחילה לראות בבני הנוער אנשים בוגרים יותר מאשר ילדים, ולכן מת

להתנהגות יותר בוגרת.  מנקודת מבט סוציולוגית, תקופה זו מאופיינת על ידי שינוי סטאטוס, 

כלומר מעבר הדרגתי ממעמד של ילד למעמד של בוגר.  חלק משמעותי מהמעבר מילדות 

לבגרות מתבטא בנטילת אחריות אישית, ביכולת להתייחס לסביבה ובלקיחת תפקידים חברתיים 

תרומה לקהילה.  ברור אפוא, שהתנסויות הכוללות מעורבות בחיי הקהילה, נטילת אחריות  בעלי

וסיוע לאחרים, יכולות לחזק את תהליך ההתבגרות של בני נוער ולתת להם גם תחושה של ערך 

 עצמי, מסוגלות עצמית וסיפוק מתרומתם לאחרים.

 

ת ולהתנסות בתפקידים בוגרים, התוכנית "מחויבות אישית" מספקת הזדמנויות ללקיחת אחריו

 ובכך יכולה לשמש כחוויה בעלת השלכות התפתחותיות משמעותיות על בני הנוער המתבגרים.

Steinberg  &  Levine  (1990 ואחרים מצאו, כי תלמידים המשתתפים במסגרות  )

התנדבותיות יוצאים נשכרים,  הן בתחום של הערכה עצמית כללית והן בהערכה עצמית 
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ואציות חברתיות, וההתנדבות מחזקת אצלם גם את תחושת המחויבות החברתית.  בסיט

הדוגמאות שהובאו קודם לכן מתוך עדויות התלמידים שהשתתפו בתוכנית "מחויבות אישית" 

בהחלט עולות בקנה אחד עם המחקרים הללו.  גם מחקרים נוספים מישראל מעידים על 

( למשל, מצאה שבני נוער מתנדבים 1999פישר )ההשפעה החיובית של התנדבות בני נוער.  

חשים יותר תחושות של העצמה וכן תחושות של שייכות ושל מעורבות בקהילה, מאשר בני נוער 

 שאינם מתנדבים.

תהליך של העצמת הפרט הוא תהליך של שינוי אישי פנימי, הבא לידי ביטוי במעורבות פעילה 

גונים בקהילתו.  פיתוח העצמה אצל המתבגר יכול בתהליכי שינוי קולקטיביים של קבוצות ואר

לאפשר קידום יכולת התמודדות והסתגלות של הפרט לקהילה. פישר טוענת שתחושת מעורבות 

בקהילה מושגת בהכרח על ידי העצמה אישית של כל מתנדב.  זהו טיעון מעניין, אך פישר איננה 

לבין תחושת המעורבות שלו מביאה ראיות ברורות מספיק בדבר הקשר בין העצמת הפרט 

 בקהילה.

 :  Gutierrez  &  Ortegaפישר מצאה שהתנדבות בני נוער עונה על הגדרת מושג ההעצמה של 

 המתבגר חייב לפתח שליטה עצמית כדי להתנדב. –ברמה האישית  .א

 המתבגר משפיע על אחרים דרך ההתנדבות. –אישית -ברמה הבין .ב

חברתית התנדבותית שיכולה להביא לכדי שינוי  המתבגר מבצע פעילות –ברמה הפוליטית  .ג

 חברתי.

 

לדברי פישר, בני הנוער מועצמים דרך פעילות התנדבותית, כי פעילות כזו היא למעשה ביצוע של 

תפקיד בעל ערך חברתי. היא יוצרת מעורבות פעילה ועשייה של המתנדב, ומפתחת יחסי גומלין 

מהווה תהליך של התפתחות אישית הכרוכה בין המתנדב לסביבתו.  לדבריה,  ההתנדבות 

בפיתוח מיומנויות ויכולות, והגורמת למתנדב להגדיר את עצמו באופן חיובי יותר. יתרה מזאת,  

לדעתה התנדבות בגיל ההתבגרות היא משמעותית יותר מאשר בגילאים אחרים מבחינת 

, פישר טוענת שזהו תרומתה להתפתחות מוסרית, אינטלקטואלית, חברתית וקהילתית.  עם זאת

תהליך מעגלי, כלומר: רק אותם בני נוער הנמצאים בשלבים מתקדמים של פיתוח אישיותם, יזכו 

לחיזוק נוסף של אותם מרכיבים אישיותיים דרך עבודת ההתנדבות.  בהמשך לכך, אלה שעדיין 

גם   לא בשלו מספיק מבחינה אישיותית, לא יפיקו את התועלת הפוטנציאלית מן ההתנדבות.

בעניין זה כדאי היה לבצע מחקר מעמיק, הבוחן את רמת הבשלות של בני הנוער עם תחילת 

 פעילותם, ולעקוב אחרי שינויים שחלו בהם במהלך התוכנית.
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Janikula  &  Uggen  (1999 טוענים שהתנדבות של בני נוער מאפשרת להם לימוד תוך כדי  )

עם אותם מודלים הוא אישי וקרוב במהלך הפעילות חיקוי של מודלים חיוביים, מכיוון שהקשר 

ההתנדבותית, למשל: שוטרים, רופאים, עובדי מערכת הרווחה.  זוהי אולי אחת הסיבות לכך 

סוציאלית או עבריינית, -שבני נוער המעורבים בפעילות התנדבותית נוטים פחות להתנהגות אנטי

שמצביעים על  קשר הפוך בין מתבגרים Youniss et al.  (1999 ,)    כמו למשל בממצאים של 

 שמתנדבים לבין שימוש בסמים קלים על ידי אותם מתבגרים.

 
 
 
 

 היבטים מערכתיים

 
סקירת התרומה של התנדבות להתפתחותם של מתבגרים,  מציירת תמונה חיובית מאוד של 

יות אלה מציין שפעילו  Sherradenהתנדבות, כפעולה בעלת יתרונות רבים ועלויות נמוכות.  

עשויות להוות בסיס ל"מדיניות חזקה",  דהיינו למדיניות שבה התועלות החברתיות גבוהות 

והעלויות נמוכות יחסית,  ושהרעיון המרכזי בהן פשוט להבנה,  כך שיש סבירות גבוהה שרוב 

האנשים היו מסכימים ליישמה.  יתרה מזו,  הוא טוען שבראייה היסטורית בבוא היום,  אנו נראה 

סוג כזה של פעילות כנורמה חברתית מקובלת ומובנת מאליה כפי שבימינו מתייחסים לחינוך 

מערכתי של ילדים.  אם נתייחס בהקשר זה לתוכנית  "מחויבות אישית", נראה כי תפקידה של 

המערכת הוא ליצור את המסגרת התומכת, שתאפשר לבני הנוער המשתתפים בתוכנית את 

 למצות את תהליך ההתנסות שלהם במעורבות קהילתית. מרב התנאים הדרושים כדי

למרות שהתוכנית מופעלת כבר שנים רבות בכל הארץ, לא נעשה מחקר על ההיבטים 

המערכתיים של התוכנית.  ישנם מעט פרסומים העוסקים בהיבט זה של התנדבות בני נוער,  

 וכולם מצביעים על חשיבותו של תהליך הליווי והתמיכה:

 

(  מצדדות בדינאמיקה קבוצתית כמסגרת חברתית תומכת ומגבשת,  1987ות )גולן ואחר

שנותנת לגיטימציה לתהליך ההתנדבות כולו ואף מאפשרת פירוק מתחים.  מחקר שנעשה 

לכל מתנדב, שתשמש כבסיס  הדרכה אישית( אף ממליץ על 1982במוסד לביטוח לאומי )

שר ייעוץ, הדרכה, עידוד ותמיכה מקצועית להעלאת בעיות פרטיות של כל מתנדב בעבודתו ותאפ

במקרה הצורך.  כמו כן, הדרכה זו מאפשרת למתבגר לקבל תשומת לב אישית ולבטא את עצמו 

 ללא חשש והיסוס.
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(, המתנדבים עצמם הגדירו הדרכות אלו  33,  31לטענת המוסד לביטוח לאומי )שם,  עמ'  

,  בעיקר בתחומים של יצירת קשר עם אנשים )קבוצתיות ואישיות( כחיוניות וכמסייעות בעבודה

 בארגון הקולט ובפתרון בעיות מקצועיות.

 
 למידה תוך שירות ברחבי העולם

 
לתרבויות שונות יש סיבות אחרות להקמת תוכנית כגון "מחויבות אישית".  לחלק,  השירות הוא 

 ות זהשיר צדדית,  הן למתנדבים והן לקהילות שמקבלות-אסטרטגיה בעלת תועלת דו

(Eberly  &  Sherraden 1982 אחרים חושבים על תוכניות אלה במסגרת מדיניות חזקה   .)

(Sherraden ,2000  או במסגרת של שליחות דתית המשלבת בה חינוך אקדמי.  להלן מספר ,)

 ארצות אשר בהן מתקיימת פעילות מסוג זה.

 

יפלה בתוכניות השונות מסוג עד לאחרונה היתה מחלקה של משרד החינוך שט   -בארגנטינה 

זה  ברחבי המדינה.   למרות זאת,  אין שם תוכנית מובנית אחת,  אלא תוכניות רבות התלויות 

במסורות של בתי הספר השונים.   בעקבות המשבר הכלכלי העמוק הפוקד את ארגנטינה,  

 (  הממשיכה לטפח את Clayssנסגרה המחלקה במשרד החינוך, אך נפתחה כעמותה  )

קיימות תוכניות כאלה, בצ'ילה,  אורוגואי  וונצואלה  התוכניות הדומות ל "מחויבות אישית".  גם 

אך רק בוונצואלה החלו לאחרונה בתוכנית דומה ל"מחויבות אישית",  שבה כל סטודנט בבית 

 .) ,Tapia  2002שעות שנתיות לפחות  ) 60 -ספר תיכון חייב שירות של כ

 

רם נערך בארגנטינה או במדינות אחרות בדרום אמריקה,   אך הרושם מחקר מעמיק ויסודי ט

הוא שפעילות זו מאוד מעצימה תלמידים ותורמת להם בהיכרות עם שכבות חברתיות שונות 

 ובהתמודדות עם בעיות חברתיות קונקרטיות.

 

 , וההשתתפות בו מהווה תנאי) servicio  socialבמקסיקו קיים זה שנים שירות חברתי  ) 

 לקבלת תעודת גמר באוניברסיטאות הציבוריות.

 

החל לאחרונה פרויקט של שירות במסגרת לימודי האזרחות בכל בתי הספר התיכון,   באנגליה

(  המפעילה מגוון אפשרויות של שירות אזרחי  )לאומי(.   מספר חוקרים  CSVבעזרת עמותה  )

 (.(Garland 2002 ת  באנגליה עוסקים בהערכת תוכנית זו אך עדיין אין תוצאו
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הוקמה לפני כעשור ועדה לנושא,  ובראשה עמד סנטור.   הוועדה מתארת את בארה"ב  

(  "כשיטה חינוכית חדישה אשר משלבת ( Service-Learning תוכניות הלמידה תוך שירות 

שירות קהילתי יחד עם לימוד אקדמי כדי להעשיר את הלימוד,  ללמד אחריות אזרחית ולחזק 

לות".   המטרות המוצהרות דומות למטרות של התוכנית  "מחויבות אישית" המובאות בחוזר קהי

 .1981(,  3מנכ"ל מב)

תוכניות מסוג למידה תוך שירות מיושמות בארה"ב  בכל הגילאים,  מגן חובה ועד כיתה  י"ב.  

די, חט"ב מבתי הספר הממלכתיים  )כולל יסו  32% -מסקרים שנערכו בארה"ב,  ניתן ללמוד שכ

מתוכם הם בתי ספר  50%ותיכוניים ( משלבים את הלמידה תוך שירות בתוכנית הלימודים. 

תיכון.  "רוב בתי הספר המיישמים את שיטת הלמידה תוך שירות,   מציינים את שיפור הקשרים 

בין התלמידים,  בית הספר והקהילה כסיבה העיקרית ליישום התוכנית".  חלק מתוכניות אלה 

 ות כיחידת לימוד בתוך מקצוע, וחלקם כמקצוע בפני עצמומשולב

  ) 1999 ,( Skinner  &  Chapman  . 

 

-National   Serviceהתנופה הגדולה הזאת בארה"ב הביאה להקמת שותפות בשם   

Learning      

Partnership    אוNSLP אשר פועלת לקידום הלמידה תוך שירות כיסוד מרכזי בחוויה  ,

  NSLP בכל בית ספר יסודי,  בכל חטיבת ביניים ובית ספר תיכון ברחבי ארה"ב.  החינוכית

מציעה מגוון שירותים על מנת לעזור לבתי הספר לשלב תוכניות למידה תוך שירות בתוכנית 

( מסכמת במחקר שלה שהלמידה תוך שירות היא כלי רב עוצמה כדי 2002)   Pearsonהלימוד. 

טמון בכלי זה    …מיות והן את המטרות החברתיות של החינוךלהשיג הן את המטרות האקד

הפוטנציאל להיווצרות קהילה דואגת של תלמידים שישפרו את התרבות הבית ספרית וישפיעו 

 באופן חיובי על עולמנו."

 

(  מוצא 2002)  Furcoבמחקר לבדיקת השפעותיה של למידה תוך שירות על התלמידים,  

 שהתוכניות:

   המסוגלות העצמית של תלמידים להיכנס לתפקידים בוגרים יותר.מגבירות את 

 .עוזרות לתלמיד להשתלב בפעילויות לחיפוש אחרי התענינויות וכישרונות שלהם 

 .מלמדות אותם לשתף פעולה עם אחרים סביב עניין משותף 

 .עוזרות ליצור קשרים חדשים 

 מאפשרות לתלמידים להרגיש בעלות וגאווה על הפעילות שבוצעה . 
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למרות ממצאים אלה, החוקר טוען שאולי עצם ההשתתפות בתוכניות גרמה לאווירה בין 

קבוצתית כזו שהשפיעה על התלמידים, ושההשפעות הללו הן לא בהכרח תוצר של השירות 

 עצמו. על כל פנים, החוקר מציין שדרוש עוד הרבה מחקר בנדון.

 
 

 ביבליוגרפיה למאמר

עלת תלמידים בקהילה והחינוך לאזרחות בדמוקרטיה: הפרוייקט (.  "הפ2003איכילוב,  א.  )
 . )טרם  התפרסם(1מספר  5, כרך עיונים בחינוךשירות לזולת.   -מחויבות אישית

 
(, "שינוי עמדות והגברת המעורבות והאחריות החברתית בקרב 1987גולן,  מ. ואחרות,  )

 .46-56(,  עמודים  1ח) חברה ורווחהתלמידי תיכון",  
 

מתנדבי השירות הלאומי: מחקר אורך (. 2003גל, ר., אמית,ק, פליישר, נ.,  שטרייכמן,  נ.  )
מכון   לבחינת מוטיבציות לשירות, עמדות חברתיות ושביעות רצון של המתנדבים מהשירות.

 כרמל למחקרים חברתיים.
 

אילן  -טת בראוניברסי מה הם הגורמים הקשורים בהתמדה של מתנדבים?, )1999דריהם,  ר. ) 
 : רמת גן.  עבודה לתואר מוסמך אוניברסיטה.

 
 דין וחשבון הועדה. (. 1979הועדה לבדיקת סוגיית בחינות הבגרות ותעודות הבגרות )

 משרד החינוך : ירושלים  )ועדת שילד(.
 

 חונכות : תוכנית  לעזרה הדדית של נוער בשכונת רוממה,(. 1982המוסד לביטוח לאומי )
 המוסד לביטוח לאומי, האגף למחקר ותכנון : ירושלים.  ו"ח סיכום.ד –ירושלים 

 
מאמר המבוסס על מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרים.  (. 1994מגן,  צ. )

הרצאה שניתנה בכנס של הסתדרות הפסיכולוגים החינוכיים שהוקדש לזכרו של פרופ' טד 
 לנדסמן.

 
 (.2002)א(  )1תשס"ג   חוזר מנכ"למשרד החינוך והתרבות, 

 
 (.1981(  )3מב)חוזר מנכ"ל   משרד החינוך והתרבות, 

 
  הקשר בין תחושת העצמה לבין התנדבות ומעורבות בקהילה בקרב בני נוער.(. 19פישר, א. )

 אילן : רמת גן. עבודה לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית.-אוניברסיטת בר
 
 

בהוצאת אגף החינוך של עיריית ראשון  שרות לזולת" –ישית מהחוברת "מחויבות אפוקס,ל.  
 לציון, בעריכת ליאורה פוקס.

 
 

 פילנתרופיה בישראל : דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור.(. 1999שי,  ש. ואחרים )
 אוניברסיטת בן גוריון : באר שבע.
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ות לזולת,  תו תקן מחויבות אישית שר(.  2002שנער,מ., דנה,  ג., ברוק,  א., פוייר,  א. )
 ומידעון.

 משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.
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 נספח למאמר

 מספר אתרי אינטרנט רלוונטיים:
www.boston.teachnet.orgBoston TeachNet      

www.learnandservee AmericaLearn and serv     
www.servicelearningNational Service Learning Clearinghouse     

learningpartnership.org.il-www.serviceNational Service Learning Partnership     
www.nylc.orgNational Youth Leadership Council     

www.aypf.orgAmerican Youth Policy Forum     
www.serviciopais.clServicio pais Chile     

www.fundses.org.arFundacion SES Argentina        
           Clayss Argentina    www.clayss.org.ar   

www.cvs.org.uks CSV    Community Service Volunteer     
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