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 תקציר 

 רקע 

הרו  העבודה,  משרד  של  משותף  מיזם  הוא  החברתיים,'מקושרים'  והשירותים  קשרי  ו  וחה  המקדם  רש"י,  קרן 

המיזם הוקם בשנת    במצבי חיים מורכבים )מנטיז(.מנטורינג בין מתנדבים בעלי ניסיון חיים )מנטורים( לצעירים  

שירותי    2018 מרצף  סיכון  -'יתד'כחלק  במצבי  וצעירות  לצעירים  הלאומית  פועלות  המיזם    תבמסגר.  התוכנית 

את ליווי המנטורינג    לספקחברו על מנת  , אשר  המופעלות על ידי עמותות וגופים שוניםמגוונות    מנטורינג  תוכניות

 עירים ולצעירות. המקצועי ביותר לצ

באמצעות    הפעלה  -  מודל יישובי(  1  הפעלת התוכניות במסגרת מיזם 'מקושרים', נעשית באמצעות שלושה מודלים:

  הפעלה  –מודל אזורי  (  2  ידן.- או באמצעות עמותה הנשכרת על  המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

באמצעות עמותות וארגונים חברתיים    הפעלה  –ודל ארצי  ( מ3  .עמותות מפעילות באזור גיאוגרפי מוגדר באמצעות  

 ברחבי הארץ.  

ות בגילאי צעירים וצעיר  430  -המנטורינג השונות כ  תוכניותמאז הקמתו של מיזם 'מקושרים' ועד היום, השתתפו ב 

ל18-26 שלהם,  האישי  הפוטנציאל  את  לממש  במטרה  בחברה  ,  נאותה  בדרך  ולהשתלב  זכויותיהם  את  ממש 

 ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. 

 מחקר ההערכה 

ק מידע שיטתי  ומטרותיו לאפיין את תוכניות המנטורינג, לספ  2019מיולי  את המיזם    מלווהמחקר ההערכה הנוכחי  

נתונים   שיפור  ומבוסס  בעתידמיזם  הלצורך  תרומתו    והרחבתו  את  מנטוריולהעריך  רשת  ארצית  נג  לפיתוח 

 מצבי סיכון. לצעירים ב

ב נעשה שימוש  אלה,  למטרות  לתת מענה  וכמותיבכדי  איכותני  ה  בצור תלזהו מאפשרה  מערך מחקר משולב 

המנטורינג, המנטורים   תוכניות אודות המיזם,   ותפיסות עויותתהליכים, מנגנונים, מבנים, משמ ויסודית מעמיקה

תוכניות   .והמנטיז  מנהלי  מפעילים,  ארגונים  מנהלי  המיזם,  צוות  עם  עומק  ראיונות  נערכו  המחקר  במסגרת 

  - מנטורים )שיעור השבה  147  -מנטורינג ומנטורים של צעירים. בנוסף, הועברו שאלונים מקוונים לדיווח עצמי ל

 (.  36% -מנטיז )שיעור השבה  108 -( ול49%

 ממצאים עיקריים

 תוכניות המנטורינג 

  חלק   אך,  בארגונים  ומקצועית  כספית  תמיכה  באמצעות  לצעירים  המנטורינג  תוכניות  היצע  את  הגדיל  המיזם

 . לשירות  הזקוקים   לצעירים   השירות  מתן  את  לצמצם  שעלול  מה,  מסוימות  לאוכלוסיות  מיועדות  במיזם  מהתוכניות 

  ורוב   בלעדי  באופן  בתחום  עוסקים  אינם  ,שניים  למעט ,  מיזםמסגרת הבהמפעילים תוכניות מנטורינג    הארגונים  כל

  ברמה   המנטורינג  תחום  של  והתמקצעות  למידה  שמזמין  מה(,  ומטה  שנתיים)  חדשותהן    המנטורינג  תוכניות

 . הארצית

-1:40  )טווח של  1:60  הוא  הארצי  המודל  ותבתוכני   הצימודים  מספר  לבין  תוכנית  ת/מנהל  משרת  בין  החציוני  היחס

 .  מהארגון המפעיל מקבלת שהיא ובתמיכה התוכנית של הביסוס במידת  ותלוי( 1:70
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 , בעיקר במודל הארצי, לתפקיד  , אך הכשרתםלתפקיד  רלוונטיים   והשכלה   מקצועי  רקע  בעלימנהלי התוכניות     רוב 

  והאזורי   היישובי  במודל  המנהלים  של  לתפקיד  ההכשרה  דמנג  .מובנה  לא  ובאופן"  תנועה  כדי  תוך"  לרוב  נעשתה

 . המיזם של צמודים ובליווי בהנחיה   מובנה באופן עשתהנ

.  הצורך  במידת  אליהם  לפנות   בנוח  מרגישים  המנטורים  כי  וניכר  למנטורים  מנהלי התוכניות  בין  טוב  קשר  קיים

ביניהם    היכרות  קיימת  התוכניות   במרבית  אך  ,למנטיז  מנהלי התוכניות  בין  קבוע  קשר   מתקיים  לא  לרובמנגד,  

 . למנטורינג בנוסף מענים מעטפתות למנטיז מעניק וחלקן 

 מנטורים 

  להם   שיש,  אחרים  ארגונים  עם  פעולה  ושיתופי"  חבר  מביא  חבר"  הם  מנטורים  לגיוס  ביותר  האפקטיביים  הערוצים

 .  דועו עמותות,  לימוד מוסדות, עבודה מקומות: כגון, פוטנציאליים  מנטורים

  ראיון ,  מקדימה  טלפון  שיחת,  ראשוניים  פרטים  מילוי :  עיקריים  שלבים  ארבעה  כולל  המנטורים  של  המיון  תהליך

  כתלות ,  התוכניות  בין  התהליך  ובעומק   בהיקף  רבה  שונות  קיימת  זאת  למרות  אך ,  קבוצתית  והכשרה  אישי

  והגיוני  כמקצועי  המנטורים  של  יעהמכר  רובם  ידי-על  הוערך  המיון  תהליך.  ארגון  בכל   הנצבר  ידעב ו  במשאבים

 . בדרישותיו 

מהמנטורים דורשות  חובה  התוכניות  דרישות  עם  מספר  לפגישה  מינימום  תדירות  במפגשי  המנטיז:  נוכחות   ,

היא   המנטיז  עם  לפגישות  המנטורים  שהיענות  בעוד  התקדמות התהליך.  אודות  ודיווח שוטף  והדרכה  הכשרה 

דרכה היא בינונית וההיענות לדיווח השוטף היא נמוכה. הסיבות להיענות  גבוהה, ההיענות לנוכחות במפגשי הה

  מנהלי התוכניותות ולביורוקרטיה ומאידך קושי של  נמוכה הן מחד חוסר רצון של המנטורים לפורמאלי- הבינונית

 נושא. היענות ללאכוף את ה 

וליווי של המנטורים   ל  -הכשרה, הדרכה  את המנטורים  וכשני שלישי רוב התוכניות מכשירות  קראת התפקיד 

עט  הוערכה על ידם כמקצועית ורלוונטית. בכל התוכניות לממהמנטורים דיווחו כי השתתפו בהכשרה מסוג זה, ש 

אחת, מתקיימת הדרכה למנטורים במהלך התפקיד. רובם המכריע של המנטורים משתתפים בהדרכה קבוצתית  

 ידם באופן בינוני בלבד. -זאת, הדרכות אלה הוערכו על קבועה ו/או בהדרכה אישית עפ"י הצורך שלהם. יחד עם

  הבנת,  בעבודתם  כללית  כהתמי   של  בהיבט   בעיקר  מהתוכניות,  מקבלים  שהם  התמיכה  את  מעריכים  המנטורים

 בוטל מ   לא  חלק  ,  זאת  עם  יחד.  כמנטורים  תפקידם  במסגרת  משקיעים  הם  אותו  והמאמץ  מתמודדים  הם  אתו  המצב

  הקניית תהליכים אלה בכל הנוגע ל  לשיפור  מקום  ישעולה כי  ו  קבועים  וליווי  הדרכה  רות בי   מעוניינים  מהמנטורים

 . המנטיז  לליווי ספציפיות ואסטרטגיות כישורים, מיומנויות

הם  בינוניתהיא    המנטורים  של  המסוגלות  תחושת כי  ,  מוטיבציה  לעורר   שלהם  ביכולת  מאמינים  פחות  ועולה 

  ולשמש   המנטיז  עם  ומיטיב  טוב  קשר  ליצור  םתביכול  מאמינים  הם  כי  ניכר,  מנגד  .המנטיז   עבור  שינוי  ולייצר  להשפיע

 . לחיקוי מודל עבורם

 מנטיז 

 דמות  להם  חסרה  כיו  ניסיון   ובעל  מבוגר   אדם  אותם  שילווה  משתתפים בתוכנית מנטורינג כי הם רוצים המנטיז  

 . נוסף אדם של ליווי בכל זאת רצו אבל בחיים  מלווה דמות להם שיש מנטיז ישנם. בחיים  מלווה
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  חוץ  השמה:  כגון,  וכניותבין הת בקריטריונים  שונות, אך קיימת  סיכון   במצבי לצעירים פונותהמנטורינג  תוכניות  כל

  פתולוגיות   העדר,  הליווי  לקבלת  מוטיבציה  הבעת,  לאומי/צבאי   שירות(,  ואזורי  יישובי  מודל)  מגורים  מקום,  ביתית

,  התוכניות  של  מניסיונן.  קשר  ליצירת  מינימלית  יכולת  של  וקיומה,  פעילה  עבריינות  העדר,  התמכרויות  או/ ו  נפשיות 

 .מוצלח  ותהליך ראוי צימוד מנבאת מוגדרים קריטריונים על שמירה

  ושירות   צבא,  הרווחה  שירותי,  חינוך  מסגרות)  ממוסדים  ערוצים  דרך  המנטורינג  תוכניות  על  שמעו  המנטיז  מרבית

 וללא  עצמאי  באופן  התוכניות  על שמעו  מיעוטם  רקו  המענה את עבורם  שתיווכו(  הוהגב   להשכלה ומוסדות לאומי

  האפקטיביים  הם  הממוסדים הערוצים כי ניכר.  מדיה  או  חברתיות  ברשתות פרסום  או  משפחה,  חברים  דרך ,  תיווך

 .לגיוס צעירים לתוכניות  ביותר

 הקשר בין מנטורים למנטיז 

  ומחשבה   זמן  בו  משקיעים  התוכניות  ומנהליהתהליך    להצלחת  קריטי  תהליך  הינובין מנטור למנטי    הצימוד  תהליך

(.  רקע,  עניין  תחומי)   משותפים  אישיים  ומאפיינים  גיאוגרפית  קרבה  הם  לצימוד  ביותר  הבולטים  הקריטריונים.  רבים

  ות חשב ההת   מבחינת  הן,  עימם  הציפיות  תאום  מבחינת  הן,  למדי  חיובי  באופן  הצימוד  תהליך  את  תופסים  המנטיז

 . מנטורל ההמתנה בזמן  איתם שמתקיים הקשר מבחינת  והן שלהם בהעדפות

  והודעות   טלפוני  קשר  בנוסף  ומקיימים  יותר   או  לחודש  אחת  פנים  אל  פנים  נפגשים  והמנטיז  המנטורים  מרבית

  רותמל,  שכיח   פחות  הרבה  הוא  וידאו  שיחות  באמצעות מרחוק  הליווי  כי  ניכר,  זאת  לעומת.  גבוהה  בתדירות  טקסט 

 .  החברתי והריחוק  הקורונה מגפת מגבלות

  מנטורים   של  יחסית  גבוה  שיעור.  גבוהה- בינונית  ברמה  המנטיז  עם  שלהם  הקשר  איכות   את  תופסים  המנטורים

 תופסים   מצדם,    המנטיז.  בקשר  שליליים  היבטים  של  קיומם  על  למדי  נמוך  ושיעור  המנטיז  עם  טוב  קשר  על  מדווחים

  על   ופחות  הדדי  וכבוד  אמון  עליותר    מבוססוסבורים כי הוא    מאד  חיובי  באופן  וריםהמנט   עם  הקשר  איכות  את

 . וחום קירבה

 ערכים  והגשמת  אישי  ופיתוח  למידה ,  סיפוק  תחושת:  כגון,  בהיבטים  בעיקרעם המנטיז    מהקשר  נתרמים  המנטורים

 גם  פחותה  ובמידה  יתרגש  ותמיכה  הקשבה  לקבלת  הנוגע  בכל  בעיקר  מהקשר  נתרמיםמצדם,    המנטיז.  אישיים

 .  ועוד תעסוקה, כלכלית התנהלות,  וזוגיות משפחה, לימודים: כגון, חיים בתחומי בהכוונה

  הליווי  משך  כי  וסבורים  המנטורינג  בתוכנית   השתתפותםמ  מאד  מרוצים,  והמנטיז   המנטורים  של  מוחלט  רובה

 . לשנתיים שנה  בין  הוא הרצוי

 י המחקר נקשרים בין משת 

חי  בינונייםנמצאו קשרים  הנוגעים  -וביים  בין המשתנים הבאים  )למנטוריםחזקים  בין תדירות ההדרכה של  1:   )

שהם   התמיכה  לבין  וקבוצתית(  )פרטנית  )מהמנטורים  השונות.  בתוכניות  שמקבלים 2קבלים  התמיכה  בין   )

עם   שלהם  הקשר  מסוגלות שלהם, תפיסת  תחושת  לבין  השונות  בתוכניות  ההמנטורים  ושביעות  רצון  המנטי 

( בין תחושת המסוגלות של המנטורים לבין תפיסת הקשר שלהם עם המנטיז ושביעות הרצון  3נית. )שלהם מהתוכ

 שלהם מההשתתפות בתוכנית. 

( בין משך הליווי של המנטי לבין  1)  :למנטיזחזקים בין המשתנים הבאים הנוגעים  -מצאו קשרים חיוביים בינונייםנ

( בין תפיסת הקשר של המנטי עם המנטור לבין שביעות  2ת הקשר עבורו. )עם המנטור ותרומ תפיסתו את הקשר  

 ( בין תפיסת הקשר של המנטי עם המנטור לבין תרומת הקשר למנטי. 3הרצון של המנטי מהחיים. )
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 המיזם בחברה הערבית 

ית  מרב   שבה,  היהודית  לחברה  בניגודוזאת    מסגרת  ללא  18בגיל    עצמם  מוצאים  הערבית  בחברה  רבים  צעירים

 .  מנטורינג בתוכניות הצורך את  שמגביר  מה, ,במסגרת נמצאים 18-21 בגילאי צעיריםה

תוכניות    הטמעה וביסוס של  על  מקשהנתפס כ  התנדבותי  בסיס  על  מנטורינג  תוכניות  של  מסורת  היעדר,  מחד

 ם היטבלבימשת  הערבית  בחברה הקיימים    הדדית  עזרה  וערכי  חברתית  לכידות,  מאידך.  בחברה הערבית  מנטורינג

   .המנטורינג קונספט  עם

הצליחו לשבור  ,  בחברה הערביתתוכניות המנטורינג  למרות שהדבר ארך יותר זמן מהמתוכנן,  ב"שורה התחתונה",  

  להטמיע והוכיחו כי ניתן    מתנדבים  בניהול  מיומן  אדם  כוח  היעדרו  מנטורים  לגייס  קושיכמו    ,שגויותהנחות יסוד  

  המנטור   תפקיד   מיצוב  לשם  בקהילה  חיובי  מוניטין  בעלי  מנטורים  גיוס, תוך  ביתבחברה הער מנטורינג  תוכניות  

של    להצלחה  כקריטיים  הם  ורשותית  ארגונית,  קהילתית  ברמה  פעולה  שיתופיבנוסף, עלה כי    .ומיצוב התוכנית

 תוכניות מנטורינג בחברה הערבית. 

 הערך המוסף של המיזם 

בנושא מנטורינג והפצתו,  ורקינג בין תוכניות מנטורינג, איגום ידע  למיזם ערך מוסף בהיבטים הבאים: יצירת נטו

תקציבים להגדלת מספר הצעירים בתוכניות מנטורינג, בניית שותפות בין ארגוני מנטורינג,  הקמה וליווי    הקצאת

התוכניות    של תוכניות מנטורינג במודל היישובי והאזורי )בעיקר(. בנוסף, קיימת ציפייה עתידית מצד מנהלימקצועי  

 תוכניות המנטורינג בישראל.   בסס את עצמו כארגון גג שלי המיזם מנהלי הארגונים המפעילים, שו

 מסקנות 

בקרב  למידה והתמקצעות  מיסוד תפיסה,    המנטורינג לצעירים במצבי סיכון בישראל הוא חדש יחסית ומזמין  תחום

 זם מה להמשיך ולתרום.ניכר כי בהיבטים אלה יש למי כלל התוכניות הקימות והעתידיות.

כיום   ואינן פתוחות חלק מתוכניות המנטורינג הקיימות  או מסגרות ספציפיות  יוצאי תוכניות  לצעירים  מיועדות 

  לכלל אוכלוסיית הצעירים במצבי סיכון, מה שעלול למנוע השתתפות בתוכנית מנטורינג מצעירים הזקוקים לכך

 ת. ואינם משתייכים לתוכניות או מסגרות ספציפיו

ת תוכנית לבין מספר הצימודים מושפע ממידת הביסוס של התוכנית, מתמיכת ארגון הגג /היחס בין משרת מנהל 

 . לאורך חיי התוכניותשוי להשתנות ולכן ע ומתכולת תפקיד מנהל/ת התוכנית

ד, הם  מבחינת התשומות, והן מבחינת התאמת המועמדים לתפקילגיוס מנטורים, הן    שני הערוצים היעילים ביותר

ערוצי הגיוס הממוסדים )בתי ספר, שירותי הרווחה,  מנגד,  .  אחרים  ושיתוף פעולה עם ארגונים"חבר מביא חבר"  

צבא וכו'( הם האפקטיביים ביותר לגיוס מנטיז לתוכניות, בשל העובדה שהם יודעים להגיע אליהם ולתווך עבורם  

 את התוכנית. 

פחות על נוכחות בהדרכה ועוד פחות על שים עם המנטיז אך  גפ קיום רציף של מעל  בעיקר  המנטורים מקפידים  

 כמטלה ביורוקרטית. ידם - עלסטטוס לתוכניות, הנתפסים   מסירת דיווחי

סבורים כי    מהםשיעור לא מבוטל  , אך  בתוכניותהתמיכה שהם מקבלים  ההדרכה ו את  מאד  המנטורים מעריכים  

ינם מקנים אסטרטגיות התערבות וכישורים המסייעים מים א הקיי  יחסרה להם עוד הדרכה וליווי וכי ההדרכה והליוו 

תהיה גבוהה    תוכניותבתמיכה שמקבלים המנטורים  ה הדרכה וההכשרה,  התועלת של הככל ש  בליווי המנטיז.

 ואיכות הקשר שלהם עם המנטיז. של המנטורים תחושת המסוגלות כך יתחזקו   ,יותר
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ה עם  שלהם  הקשר  איכות  את  תופסים  מהמנטורים  אך    גבוהה-בינונית   ברמה  מנטיז המנטורים  כמחצית  רק 

סבורים כי  ו מנטיז תופסים את הקשר עם המנטורים באופן חיוביגם ה  .זמרגישים שהם מייצרים שינוי בחיי המנטי

 קרבה.  על חום ומערכת היחסים עם המנטורים מבוססת על אמון וכבוד הדדי, אך פחות  

וספת אך פחותה  יא בהיבט של הקשבה ותמיכה רגשית. תרומה נ התרומה הרבה ביותר של המנטורינג למנטיז ה

- ככל שאיכות הקשר מנטורים היא בהיבטים פרקטיים של הכוונה לימודית, כלכלית, תעסוקתית, מיצוי זכויות ועוד.  

 החיים, יהיו גבוהות יותר. מנטיז תהיה גבוהה יותר, כך תרומת הקשר למנטיז ושביעות הרצון שלהם מ 

 המלצות 

סיכון    לצעירים  מנטורינג  תוכניות  של  מקצועי  גג  כארגון'  מקושרים'  מיזםהבניית     יתמוך   אשר,  בישראלבמצבי 

  בשלבי   מנטורינג  תוכניות  ליווי,  ורלוונטי  עדכני  מקצועי  ידע  הפצת:  כגון  בהיבטים  לצעירים  מנטורינג  בתוכניות

 .  ועוד בתחום  מחקר זוםיי,  עיון וימי השתלמויות  ייזום, עמיתים למידת שיח מעגלי יצירת, פיתוח

  לצד ,  הסיכון  הרצף  בקצה  צעירים  לרבות  סיכון  במצבי  הצעירים  אוכלוסיית  לכלל  המיועדת  מנטורינג  תוכניותעידוד  

 . וכדומה אומנה בוגרי,  נוער כפרי  בוגרי: כגון , ממוקדת  לאוכלוסייה המיועדות קיימות תוכניות

  מנטורינג  תוכניות  לקדם  בכדי  הדרך  במהלך  שנאספו  ת ובהצלחו  בתובנות,  בלקחים  להשתמש  ניתן   כיצד  בחינה

 . הערבית בחברה נוספים ביישובים סיכון  במצבי  לצעירים

, קביעת  הרצוי  המנטורינג  תוכנית  משך  קביעתעיסוק בסוגיות מקצועיות הנוגעות לכלל תוכניות המנטורינג, כגון:  

 רים ועוד. טנדרט הכשרה והדרכה למנטומנטורינג, בניית מודל וס  תוכנית מנהל משרת לתקנון קריטריונים

  כלים   שתכלול,  שעות  8-12  של  בהיקף  הליווי  תחילת  לפני   המנטורים  של  ראשונית  הכשרה חיוב כלל התוכניות ב 

 . המנטי  של הליווי  לתחילת ראשוניים

"  חבר אמבי חבר"ידי שימוש בערוצי גיוס מיטביים: -לות ואפקטיביות הגיוס של מנטורים ושל צעירים עלישיפור יע

 )צעירים(.   ל"צהו,  ספר  בתי',  יתד'  תוכנית, כמו  ממוסדים  גיוס  ערוצי)מנטורים( ו  מאורגנים  גופים  עם  פעולה  ושיתופי

'  כלים  שתכלול,  קבועה   קבוצתית  הדרכה  באמצעות  הליווי   ואפקטיביות  המנטורים  של  'הכלים  ארגזהגדלת 

.  עמיתים  ולמידת  המנטי  עם  סיטואציות  עיבוד  ,המנטי  עם  להתמודדות  אסטרטגיות,  המנטי  עם  לעבודה  מעשיים

 . האימון או  הטיפול בתחום מקצוע אנשי ינחו  מהמפגשים שחלק  חשוב

,  תעסוקתית,  כלכלית,  לימודית  הכוונה:  למשל)  פרקטיים  בנושאים  המנטיז  לליווי  למנטורים  בסיסיים  כלים  מתן

 . אלה בנושאים למנטיז לסייע שעשויים, בקהילה נוספים מקצוע לגורמי בנוגע   ומידע( ועוד זכויות מיצוי

 לצד,  ומקצועית   אישית  והתפתחות  רפלקציה,  למידה  למטרות,  המנטורים  של  ואפקטיבי  מקצועי  דיווח  מנגנון  יצירת

 . ולחוד  ביחד  ית/והמנטור   התוכנית ת/ מנהל, באחריות התוכנית של ובקרה פיקוח
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 רקע  .1

 'מקושרים'  מיזם

ה  החברתיים  של  ףמשות מיזם  א  ו'מקושרים'  והשירותים  הרווחה  העבודה,  רש"י,  ו  ,משרד  קשרי    םהמקדקרן 

 )מנטיז(. במצבי חיים מורכבים )מנטורים( לצעירים  חיים בעלי ניסיון מנטורינג בין מתנדבים

 : המיזם  תומטר

 . בישראל  היעד  אוכלוסיות  כלל  בקרב  סיכון  במצבי  לצעירים  מלווים  מתנדבים  רשת  לפיתוח  תשתית  יצירת .1

 . סיכון במצבי לצעירים מתנדבים של מענה המפעילים וארגונים רשויות  לבין המשרד בין הקשר הסדרת .2

 . וסטנדרטיזציה הסדרה,  ידע ושימור לארגון ייעודית  דיגיטלית הפלטפורמ   הקמת .3

  ת במסגר.  לצעירים וצעירות במצבי סיכוןהתוכנית הלאומית    -' יתד' כחלק מרצף שירותי    2018שנת  ב  המיזם הוקם

את   לספקחברו על מנת  , אשר  מנטורינג מגוונות המופעלות על ידי עמותות וגופים שונים  תוכניותפועלות  המיזם  

 נטורינג המקצועי ביותר לצעירים ולצעירות. ווי המלי

 ת באמצעות שלושה מודלים: ינעש 'מקושרים',   מיזם במסגרתהפעלת התוכניות 

יישובי   .1 המנטורינג  ו תוכני  –מודל  באמצעות  ת  פועלות  זה  חברתיים  במודל  לשירותים  רשויות  בהמחלקות 

פועל מודל זה    .בהן פועלות התוכניות ת  ו ית המקומיוהם תושבי הרשו  המנטיזהן  המנטורים והן    המקומיות.

עמותת 'מרכז מעשה' לצעירי ג'לג'וליה באמצעות     תוכניתמופעלת    ג'לג'וליהב  .קלנסוואהו,  ברשויות: עפולה

 .לחברה הערבית  יייעודהאחרונות נעשה פיתוח    התוכניות  בשתי  .שנים  25-30לבחינת מודל בו המנטורים בני  

מוגדר באמצעות גופים מפעילים המתחייבים  אזור גיאוגרפי  במודל זה פועלת ב  נגמנטוריה  תוכנית   –מודל אזורי   .2

מודל    ., חברה ערבית כמו גם חברה יהודיתבאזוראוכלוסיית הצעירים  מותאם לכלל  מנטורינג  להנגיש מענה  

עכו בנפת  פועל  המיזם  זה  תחת  לצפון'.    ומפותח  'יעדים  עמותת  מענה  באמצעות  פיתוח  על  דגש  ושם 

 הערבית.   היילאוכלוס 

תוכניות המנטורינג  במודל זה פועלות באמצעות עמותות וארגונים חברתיים ברחבי הארץ. חלק    –מודל ארצי   .3

מודל זה פועל באמצעות הארגונים הבאים:     המיזם.לקראת  מן התוכניות הן ותיקות ומבוססות וחלק הוקמו  

'הרוח הישראלית', 'ילדים בסיכוי',    ', 'בת עמי','אח בוגר אחות בוגרת ישראל', 'עמית לדרך', 'מצמצמים רווחים

 'מרכז מעשה', 'מניפה' ו'התנועה הקיבוצית'. 

לא . התוכנית  בערים ירושלים ובית שמש  'עלם'נעשה על ידי עמותת    –  החרדיתפיתוח עבור צעירות בחברה   .4

 . בשלבים מאוחרים יותר של המיזם הכיוון שהחל ,מחקר זהב  הללנכ

  לקשר   מעבר  ,בתוכנית  הדגש  –  'עלם' בקצה הרצף המופעלת על ידי עמותת    צעירות עבור    תוכניתלמידה מ  .5

מראש  הוא  תוכניתה   משך.  הצעירה  עבור  עצמאיים  לחיים  כלים  מתן  הוא,  האישי זמן  הגבלת    והיא   ללא 

 קיבלהלא  התוכנית    .מקצועי/    טיפולי   גורם  של  לליווי  במקביל  לבוא  החייבת ,  משלימה  כתוכנית  משמשת

  היתכנות  של  משותפת  לבחינה  המיזם  צוות  ידי  על  לוותה  אלא  ,המחקר  במסגרת  ממוקדת  התייחסות

 . הת הרחב



 
 

9 
 

צעירים וצעירות בגילאי   430  -המנטורינג השונות כ  תוכניותהשתתפו ב ועד היום,    'מקושרים'ו של מיזם  מאז הקמת

את  18-26 לממש  שלהם,  האישי  הפוטנציאל  את  לממש  במטרה  בדרך  ,  ולהשתלב  בחברה  זכויותיהם  נאותה 

 ך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. ובקהילה, תו 

 מאפיינים ותועלות  -מנטורינג 

. על פי אחת ההמשגות, המנטורינג משמש [1-3]  ישנן הגדרות רבות למנטורינג )חניכה / חונכות( בספרות המדעית

ל הצעיר על ידי ר מטרתה לסייע להתפתחותו שמבוגר מנוסה לבין צעיר, אש לתיאור מערכת יחסים דיאדית בין  

ומיומנויות  ידע  והקניית  ומוחשית  רגשית  תמיכה  בארה"ב,  .  מתן  למנטורינג  הלאומי  מנטורינג  הארגון  מגדיר 

מבוגרים דואגים לשלומם של הקשרי אמון מובנים אשר מחברים אנשים צעירים עם מבוגרים מהם.    כמערכת

יכולותיהם ואת  ץ, תמיכה ועידוד בכדי שיפתם ומציעים להם הנחיה, ייעוהצעירי   ברונפנברנר   .[4]  אופייםחו את 

והתפתחות בעזרת השתתפות האדם המתפתח במערכת של פעילות הדדית    (1979) מגדיר מנטורינג כלמידה 

שכת שבמהלכה הכוח  ובעלת מורכבות הולכת וגוברת עם אדם אשר עמו הוא יוצר קשר רגשי וקירבה חזקה ומתמ

  , של אדם מבוגר בחיי הצעירמתארת דמות משמעותית    מנטורגדרה של  . בישראל, ה [5]  ם המתפתחעובר לאד

 . [6] אשר איננו קרוב משפחה

. מהמנטי, המנטור מבוגר יותר ומנוסה יותר  הראשוןשלושה מאפיינים המשותפים לכלל הגדרות המנטורינג:    ישנם

ום המקצועי של הטיפול הנפשי, מציע הכוונה , המנטור אשר לרוב חסר השכלה פורמאלית מקיפה בתח השני

ומבוסס כולו  נושא אופי רגשי    מנטיל, הקשר בין המנטור  השלישישתכליתן לסייע לחניך להתפתח בחייו.    והנחיה

 [. 7] קשרי אמון הדדי על

ת.  יכולים להתרחש באופן טבעי בסביבה טבעי  למנטי  טור ניתן להבחין בין "מנטורינג טבעי" בו הקשרים בין המנ 

.  להם כמנטורמבוגר לא הורי, מתוך הרשת החברתית שלהם, המשמשת צעירים יכולים לאמץ לעצמם דמות של 

זה, מצאו שנוכחותו מסוג    מנטורינגב דמות זו מהווה עבורם מקור של תמיכה ומודל לחיקוי. מחקרים אשר עסקו  

רווחתו הנפשית,טשל מנטור אמפ  הפיזית, החברתית, האקדמית    י, חם ואכפתי משמשת כגורם מרכזי לקידום 

  .[ 8-11]המנטי והמקצועית של 

  תוכניות באמצעות   , הנחשף לצעירמוסדי"  מנטורהתפקיד יכול להשלים "את  היות ולא לכל צעיר יש מנטור טבעי,  

  . [ 12,13]  ידי הבניה מלאכותית של יחסי מנטורינג  המנסות להידמות למנטורינג הטבעי על  ,מנטורינג מאורגנות

מ בארה"ב  תוכניותופעלות  כיום  העולם.  ברחבי  רבות  למשל,מנטורינג  מ    ,  למעלה   תוכניות  5000  –מופעלות 

 .[14] חונכות מופעלות ברחבי העולם תוכניות 7500 –המשמשות שלושה מיליון בני נוער ולמעלה מ מנטורינג,  

הצלחה גבוהים יותר במעבר  ירים המעידים על נוכחות של מנטור בחייהם, ישנם סיכויי  מחקרים מלמדים כי לצע

ניתן ללמוד על חשיבותו של המנטור באמצעות מחקר הערכה שנעשה לגבי שלוש  [ 15-16]  ותלבגר . בישראל, 

המחקר    ממצאי  .[17]  ליווי לצעירים בוגרי השמות שכוללות מגורים בדירות מעבר ומלווה קבוע לצעירים  תוכניות

מעבר  סביבה המאפשרת לצעירים להתמודד עם משימות ה צביעו על תרומתם הגדולה של המלווים ביצירת  ה

שונים כגון בנקים, חברות    ביניהן ניהול משק הבית ומתן מידע לגבי התנהלות במוסדות ושירותים,  לחיים עצמאיים

נמצא כי המלווה מגלם בתפקידו היבטים רגשיים של ייעוץ, הכוונה, ומהווה כתובת לשיתוף   עוד  תקשורת, צבא ועוד.

 הם של הצעירים. חוויותי 

 מטרות מחקר ההערכה 

 שלוש מטרות מרכזיות: למחקר ההערכה הנוכחי 

 . שרים'ו הפועלות במסגרת מיזם 'מק  המנטורינג תוכניותלאפיין את התשומות, התהליכים, והתוצאות של  .1
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 והרחבתו בעתיד.   מיזם 'מקושרים'לספק מידע שיטתי מבוסס נתונים אשר ישמש לצורך שיפור  .2

טים  ארצית לצעירים בסיכון בעלת סטנדר נג  מנטורילפיתוח רשת  ו של מיזם 'מקושרים'  ומתלהעריך את תר .3

 מקצועיים, מוכרת ונגישה לצעירים ולעובדי צעירים. 

 מתודולוגיה  .2

 נושאי מחקר ההערכה  .א

מחקרים רבים מהארץ ומהעולם הראו את האפקטיביות של תוכניות מנטורינג לצעירים ולבני נוער במצבי סיכון  

מתמקד בתוצאות ארוכות הטווח של המנטורינג, אלא בתשומות ובתהליכים   אינומחקר ההערכה הנוכחי  ולכן,  

לכך,  שלהם.   בנושאים  אי  התמקד  ההערכה  המנטורינגמחקר  לתוכניות  למנטוריםהנוגעים  ולקשר מנטיז  ל ,  , 

 : ביניהם

 המנטורינג  תוכניות

 . המנטורינג תוכניותמאפייני  .1

 . ינגמנטור תכני ו ת  מנהל/תתפקיד  .2

 כניות המנטורינג. ו י תמנהלהכשרת  .3

 . מנטיזוהעם המנטורים  תוכניותי ה מנהלהקשר של  .4

 מנטורים 

 גיוס ומיון מנטורים.  .5

 דרישות מקצועיות מהמנטורים. .6

 המנטורים.  של יווי ה, הדרכה ול הכשר .7

 הערכת התמיכה שמקבלים המנטורים מהתוכנית.  .8

 הוקרה למנטורים.  .9

 תחושת המסוגלות של המנטורים.  .10

 יז מנט

 לתוכניות המנטורינג. מנטיז קריטריונים לקבלת  .11

 כניות המנטורינג. ולת  מנטיזגיוס  .12

 למנטיז הקשר בין מנטורים 

 . מנטיז-מנטוריםצימוד  .13

 . למנטיזמאפייני הקשר בין מנטורים  .14

 .מנטיז- מנטוריםהקשר תפיסת   .15

 . ולמנטיז למנטורים תרומת הקשר  .16
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 פרידה וסיום הקשר.  .17

 ית. בתוכנשביעות הרצון מההשתתפות  .18

 ושאים נוספים נ

 . מנטורינג בחברה הערביתתוכניות ה .19

 . ומנטיזמנטורים  - המחקר הכמותי קשרים בין משתני .20

 מסקנות והמלצות הנגזרות ממחקר ההערכה.  .21

 מערך מחקר ההערכה  . ב

 של המיזם ההבנה אתמאיר ומעשיר   הגישות המחקריות שתי בין . השילובוכמותי  מערך מחקר משולב איכותני

תהליכים, מנגנונים,  יותר ויסודית  מעמיקה בצורה לזהות ומאפשר  המנטורינג הפועלות במסגרתו  תוכניותושל  

 . והמנטיזהמנטורינג, המנטורים  תוכניותודות המיזם, א ותפיסות מבנים, משמעויות

 ודגימה   כלי מחקר ההערכה .ג

 ים איכותני כלי מחקר .1

קדו בשתי אוכלוסיות: צוות  . הראיונות התמ1לוח  , כפי שניתן לראות בכלל בעיקר ראיונות עומק  האיכותני  המחקר

וצוותים של   ניתוח של מסמכים  תוכניות מנטורינג במסגרת המיזם.  ארגונים המפעילים    7המיזם  בנוסף, בוצע 

 ידי המרואיינים. -רלוונטיים שהועברו לצוות המחקר על 

 איכותני  -: כלים ודגימה 1לוח 

 הערות  מס' יח'  הכלי והמרואיינים 

 5 עם צוות המיזם מק וע ראיון
רכזת  מנהלת,   ידע,  פיתוח  רכזת  שטח,  רכזת 

 חברה ערבית ומנהל פיתוח חברה ערבית 

 7 בארגון מפעיל   מנהלראיון 
בארגו במחלקת  מנהל  צוות  ראש  או  מפעיל  ן 

 המנטורינג  תוכניתהרווחה, הממונה על 

  תוכנית ת/ מנהלמנהל/ ראיון

 מנטורינג 
 מנטורינג  תוכניתכל ל מנהל/ת 9

 מנטורינג  תוכניתכל במנטור/ית   9 ראיון מנטור 

 

 ים כמותי  כלי מחקר .2

-עלנשלחו באופן מקוון  השאלונים  .  2, כפי שניתן לראות בלוח  ולמנטיזשאלונים למנטורים  כלל    הכמותי  המחקר

-השאלונים מולאו על  .במשך חודשיים לפחות, שהיו בתהליך משותף ומנטיזמנטורים    300  -ל  תוכניותי המנהל די  י

 . 2020ספטמבר -פעם אחת בחודשים אוגוסט והמנטיזדי המנטורים י

 כמותי  -: כלים ודגימה 2לוח 

 הכלי 
מס'  

 משיבים 

שיעור  

 משיבים 

 49% 147 שאלון למנטורים 

 36% 108 למנטיז שאלון 
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 לשאלונים  פרופיל המשיבים

 : ומנטיזמנטורים   -דמוגרפי של המשיבים לשאלונים -להלן הפרופיל הסוציו

  
  

 מנטיז  מנטורים   

 
 נשים  55% נשים  56% מגדר 

 
 ומטה  25 83% ומטה  50 33% גיל 

 
 יהודי / עברית  81% יהודי / עברית  94% מגזר / שפה 

 

פרק זמן בצימוד  

 הנוכחי 
 עד חצי שנה  44% עד חצי שנה  30%

 
 59% אקדמית  90% השכלה 

בגרות מלאה או  

 יותר 

 
 74% - - עיסוק עיקרי 

פוש  עבודה / חי 

 או לימודים עבודה 

 
 62% - - מצב כלכלי 

מצליחים לכסות  

 הוצאות שוטפות 

שהשיבו לשאלון הם נשים וגברים יהודים בגיל    המנטוריםכי    המופיעים למעלה  ניתן ללמוד מהנתוניםבאופן כללי,  

ים ברובם שהשיבו לשאלונים הם נשים וגברים יהוד  המנטיז  ומעלה( ובעלי השכלה אקדמית.  50מבוגר יחסית )

העבודה או בלימודים    ברובם בעלי בגרות מלאה או למעלה מכך, הנמצאים בשוקומטה(    25בגיל צעיר יחסית )

 גבוהים ונמצאים ברובם מצב כלכלי סביר. 

 מגבלות מחקר ההערכה  .ד

סמך הספרות המחקרית כי מנטורינג לצעירים  -המחקר הניח מראש על(  1  הן:ההערכה    מחקר  להמגבלות ש

המנטורינג  תהליכים של תוכניות ה תשומות וה ון הינו מודל אפקטיבי. אי לכך, המחקר התמקד בבחינת  במצבי סיכ 

לארגונים הפועלים במסגרת המיזם הובטחה אנונימיות  (  2קשרים בין תשומות ותהליכים לבין תוצאות.  ופחות ב

(. אי לכך, לא ניתן  ומנטיזים  מנטורינג משתתפים המשיבים לשאלונים )מנטור  תוכניתלא ניתן לזהות באיזו  ולכן  

בעת  תוכניות המנטורינג בחברה הערבית החלו באיחור וטרם הבשילו    (3  להשוות בין תוכניות ובין מודלים שונים.

מהחברה היהודית, מה שמקשה להסיק    )מנטורים ומנטיז( הםהרוב המכריע של המשיבים  ולכן    העברת השאלון

 הערבית. מסקנות ספציפיות לגבי מנטורינג בחברה 
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   ממצאים .3

 המנטורינג  תוכניות .3.1

 מחקר ההערכה בדק את הנושאים הבאים בהתייחס לתוכניות המנטורינג הפועלות במסגרת המיזם: 

 המנטורינג תוכניותמאפייני  .3.1.1

מסגרת   מהווה  'מקושרים'  מנטורינג  מיזם  תוכניות  המפעילים  לארגונים  כספית  תמיכה  ומעניק  מקצועית  גג 

המיועדות  בעלות מאפיינים שונים,  מנטורינג    תוכניותהפעלה של  ומעודד  המיזם מאפשר    לצעירים במצבי סיכון.

 המנטורינג הפועלות במסגרת המיזם:   תוכניותמוצגים המאפיינים העיקריים של    3. בלוח  לצעירים מרקעים שונים

 מאפייני הארגונים במיזם : 3לוח 

 שם הארגון  

ותק 

 תוכניתה

 )שנים( 

  - אוכלוסיית יעד

 מנטיז

מודל  

 הפעלה 

משך 

 הליווי 

עיסוק בלעדי  

 במנטורינג 

 

אחות  אח בוגר 

 בוגרת 
1 

בפרופיל  יםצעיר

 'יתד'  תוכנית
 לא חצי שנה  ארצי

 
 1 בת עמי

צעירים בוגרי שירות  

וצעירים בפרופיל  לאומי

 יתד 

 לא שנה ארצי

 

)מח'  ג'לג'וליה 

 רווחה( 
1 

בפרופיל  יםצעיר

 מהיישוב 'יתד' תוכנית
 לא ה שנ חצי יישובי

 
 5 הרוח הישראלית

חמישה  צעירים בוגרי 

 כפרי נוער
 לא שנים 5 ארצי

 
 לא חצי שנה  ארצי חיילים בודדים  1 התנועה הקיבוצית

 
 2 ילדים בסיכוי

בוגרי מסגרות של  

 פנימייה ואומנה 
 לא שנתיים  ארצי

 
 1 יעדים לצפון 

בפרופיל  יםצעיר

 בנפת עכו  'יתד' תוכנית
 אל חצי שנה  אזורי

 
 7 מניפה

שירות  קראתלצעירים 

 צבאי וחיילים 
 לא שנים 3עד  ארצי

 
 לא חודשים 9 ארצי בוגרי מרכז מעשה  5 מעשה

 
 5 מצמצמים רווחים 

חסרי עורף  צעירים 

 יוצאי ש"ל וצבאי 
 כן שנים 1-3 ארצי

 
 3 עלם 

רצף /  הצעירות בקצה 

מבית  צעירות חרדיות

 שמש וירושלים 

 יישובי
שנה/  

 שנתיים 
 לא

 
 7 עמית לדרך

חסרי עורף  צעירים  

 יוצאי ש"ל וצבאי 
 כן שנה ארצי

 
 1 רווחה( )מח' עפולה 

בפרופיל  יםצעיר

 מהיישוב 'יתד' תוכנית
 לא חצי שנה  יישובי

 

)מח'  קלנסואה 

 רווחה( 
1 

בפרופיל  יםצעיר

 מהיישוב 'יתד' תוכנית
 לא חצי שנה  יישובי
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 כי:  1ניתן ללמוד מהנתונים בלוח 

o הוקמו    כשנה בלבד  קיימותבמיזם  מחצית מתוכניות המנטורינג    -  המנטורינג במיזם הן חדשות  תוכניות  רוב(

 5-7זמן ארוך יחסית של    קיימות  תוכניות  4רק    שנים בלבד.  2-3ועוד שתי תוכניות קיימות  לקראת המיזם(  

 הדבר מזמין למידה והתמקצעות של התחום ברמה הארצית.  שנים.

o במנטורינג לצעירים באופן בלעדי. ינם עוסקים ם, למעט שניים, אכל הארגונים במיז 

o התוכניות שפועלות כשנה הוקמו בתמיכה    -המנטורינג לצעירים בישראל    תוכניותהגדיל את היצע    המיזם

 ללא תמיכה זו.  בעיתוי הנוכחי כי לא היו קמותמקושרים' וניתן להניח 'הכספית והמקצועית של מיזם 

o מהתוכניות    .הסיכון  רצף  על  לצעירים   פונות  כניותוהת   כל אוכלוסייה  הן  חלק    תוכניותארבע    -ממוקדות 

כלל הצעירים  פתוחות לאו מסגרות ספציפיות ואינן    תוכניותבוגרי  לצעירים    ממוקדותמנטורינג במודל הארצי  

 הדבר עלול לצמצם או להגביל את מתן השירות לצעירים הזקוקים לכך. במצבי סיכון. 

o מה שמעיד על היעדר הסכמה  הצעירים בין התוכניות השונות  הליווי של  דולה מאד במשךקיימת שונות ג ,

 למשך הליווי האופטימלי.בנוגע 

 תוכנית מנטורינג  ת/ מנהל תפקיד .3.1.2

ו  המנהל/ת. היקף משרת  מנהל/ת תוכניתבכל התוכניות מועסק    -  מספר צעיריםבינו לבין  יחס  ההיקף משרה 

הצי ולמספר  לארגון  בהתאם  במשתנה  הפעילים  הקיים  תוכניתמודים  המצב  של  ניתוח    תוכניות ב   המנטורינג. 

 1:60ת לבין מספר הצימודים עומד על / מנהל ה מלאה שלבין משר  החציונימלמד כי היחס  השונות במודל הארצי,

  ים(.בהשוואה לארגונים האחר מאד  אך הוא חריג    1:150)בארגון אחד היחס הוא    1:70  -  ל  1:40  יןבונמצא בטווח של  

כניות הקיימות כיום הן חדשות, נדרש יותר זמן של מנהל/ת התוכנית  יחד עם זאת, ראוי לציין כי היות ומחצית מהתו

תוכנית לבין  ככל שתוכנית היא יותר מבוססת, כך עולה היחס בין משרת מנהל/ת ה   . לפיכך,להקמתה ולביסוסה

 מספר הצימודים.  

משרת   בין  הצימו/ המנהלהיחס  מספר  לבין  גם  ת  נובע  )דים  הצעירים  לממורכבות  רצף  תוכנית  בקצה  צעירים 

תפקידו  הסיכון   במילוי  למנהל/ת  המסייעת  לתוכנית,  הארגון  שמעניק  ומהתמיכה  מנהל/ת(  זמן  יותר  דורשת 

 )תוכנית שמקבלת יותר תמיכה ומעטפת ארגונית מארגון הגג דורשת פחות זמן מנהל/ת(. 

  היכרות   למרביתם.  החינוכי  או /ו  החברתי  העולם  של  מרקע   הגיעו  כניותרוב מנהלי התו  -  רקע מקצועי השכלה ו 

(.  בעצמם  שהתנדבו  כך  מתוך   אם  ובין,  מתנדבים  עם  עבודה   דרך  אם  בין)  הצעירים  ועולם  ההתנדבות  עולם  עם

מדעי ההתנהגות, הנחיית קבוצות    מדעי החברה,  השכלה רלוונטית לתפקיד, כדוגמת: חינוך,   המנהליםלמרבית  

 וכו'. 

עבור  שמ המנטורינג    היבטים  שלושה  כוללת  המנהלים  בעיני  המנטורינג  תהליך  משמעות  -  המנהליםמעות 

 : עיקריים

 . למנטיבין המנטור  ומשמעותי  אישי קשר  יצירת. 1

  דמות   להיות  מנטור  של  היכולת ,  האנושי  המגע .  אנשים  בין  קשר.  הקשר  זה   שמשמעותי  מה"

 וכנית( )מנהלת ת ."מקבלת, קשובה דמות, משמעותית

 . ומכוון מייעץ כגורם המנטיבעיני   המנטור מיצוב. 2
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 שמאפשרת   מיטיבה  קשרים   מערכת   ליצור   מסוגל   להיות  זה   מנטור   של  בתפקיד   רואים  שאנחנו  מה"

  תוך   ולבחור   בזה  להתבונן  מסוגל  יהיה  שהוא  זה   לידי  שלו  החולשות  ואת  שלו  החוזקות  את  להביא  לצעיר

 תוכנית( מנהלת )  ."ללכת לאן  שלו לחוזקות  הבנה כדי

 לקיחת אחריות של הקהילה )רלוונטי בעיקר למודל היישובי(.  כמודל . מנטורינג 3

"ברמת מקרו, זו שפה חברתית קהילתית של נתינה, עזרה לזולת, להסתכל על מי שצריך אותי עכשיו 

 ת תוכנית(מנהל)  ולתת לו. שילוב של אוכלוסיות בחברה כאחד האדם". 

  הצימוד  את  לבצע  היכולת  היא תפקידם  של  העיקרית  המהות ,  שרואיינומנהלי התוכניות    יפ  על  - תפיסת התפקיד

וגורם המתווך    למנטורים  המנטיז  ביןש   קשרב  עוגןים את היותם  מנהלעוד ציינו ה.  המנטורים למנטיז   בין  ביותר  הנכון

 . (כאלו וישנם  במידה) בעמותה הניתנים נוספיםלצעירים מענים 

 תפקיד  גם   זה .  מדויקת  להיות  חייבת  ההתאמה .  ביותר  הטובה  בצורה  בורחיוה  ההתאמה  את  לעשות"

 ת תוכנית( מנהל)  ." שדכן כמו זה עושה שאני התהליך. שיווק של

כי   לציין  במנטורים    הסוגיהראוי  ותמיכה  ליווי  הדרכה,  הדרך,  של  עם לאורך  בראיונות  בולט  באופן  עלתה  לא 

 מתפקידם.  ירכזמזו כחלק  סוגיה תופסיםלא  , שתוכניות ימנהל ישנם ים. המשמעות היא שמנהל ה

 י תוכניות המנטורינג מנהלהכשרת  .3.1.3

  נעשתה   את התפקיד ואת תחום המנטורינג  שלהם  העיקרית  הלמידה  כי  ציינו  המודל הארצי  תוכניותב   יםמנהל ה

ל  לבע  בצמידות  עבודהלתפקיד, לרוב באמצעות    כניסתם  עם  מסוימת  הכשרה  קיבלו  מרביתם".  תנועה  כדי  תוך"

ב ת אחר  וכדומה.  בהשתלמות  השתתפות,  תוכניתפקיד    ליווי   מקבלים  ועדיין  קיבלו  יםמנהלה,  בנוסף  בתחום 

, צעירים  ליווי  או   מתנדבים  ניהול  בנושא  השתלמויות  כדוגמת  ,עצמם  מטעם  או  העמותה   מטעם  נוספים  והכשרה

 .  וכדומה סמינרים, ליווי  ימי, בעמותה התחום מנהלת מטעם הדרכה, רלוונטיים  ועמותות לפורומים חיבור

והשיחות  למים,  מלקפוץ  והלמידה  תנועה,  כדי  תוך  הלמידה  דווקא  כדי.  תוך  היא  הלמידה  "עיקר 

 )מנהל תוכנית(  .האישיות למנטורים... זה מה שעיצב ובנה אותי"

באמצעות  מנטורינג  בנושא  בעמותה  שנצבר  הניסיון  סמך  על  למידה   ביצעו  יםמנהל   מספר בעיקר   מסמכים, 

  של מתועדים    סיכומים  קריאתו  ובעבר  בהווה  אחרים  יםמנהלו  מנטורים  עם  שיחות,  עבר  פעילות  מיםסכ המ

  .מנטורים

"נצבר אצלנו ידע מסוים לגבי המנטורינג. היה קובץ של הסקת מסקנות על דברים שלא עבדו. שוחחתי  

 ת תוכנית( מנהל)  .ת מאז" מנהלעם ה

תוכניות   במקביל  התרחשה  התפקיד  את  ולמידתם,  בתפקיד  לכהן  נים הראשו  היו  שרואיינו   יםמנהלה  ,בשתי 

  עם  בלבד בסיסית   הכשרה קיבלו  יםמנהל שלושה.  לצמיחתה שותפים היו עצמם שהם ובאופן ,  תוכניתה  לצמיחת

  שהיה  בעמותה  תפקיד  בעל  של  צפויה  לא  עזיבה  בשל  או ,  צומחת  או  חדשה  תוכניתה היות  בשל)  לתפקיד  כניסתם

 .  אלו  בתנאים גם  לתפקיד  הכניסה  את  עליהם  הקלו  קודם  וניסיון  רקע, זאת  עם(.  לתפקיד  כניסתם את ללוות  אמור

,  נאמנה  תפקידם  את  לבצע  הכלים  את   כיום  בידיהם  שיש  סבורים  המודל הארצי  תוכניותשרואיינו ב  יםמנהל ה ,  ככלל

מה שמעיד על כי הלמידה שלהם את התפקיד הייתה חלקית ולא מספיק שיטתית,  אך מכלול הראיונות מלמדים  

 ת הן בעת הכניסה לתפקיד והן בהמשך הדרך. / מנהלכך שנדרשת התמקצעות של תפקיד ה
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הארצי המודל  לתוכניות  בהשוואה  שונה  היא  והיישובי  האזורי  המודלים  בתוכניות  אלהתמונה  במודלים  כל  .  ה 

לא היה רקע    לקם ולחבניהול התנדבות  ולארגונים שמפעילים אותן לא היה רקע מוקדם  התוכניות הן חדשות  

וותיקות והארגונים המפעילים אותן בעלי  במודל הארצי שרובן    לעומת התוכניות  בעבודה עם צעירים במצבי סיכון.

 השטח של המיזם:  רכזת  לדברי  רקע קודם בעבודה עם מתנדבים.

של התנדבות ומנטורים. במודל האזורי והיישובי זה לא    DNAבמודל הארצי לרוב העמותות יש כבר  "

אני מלווה    זה מה שאני עושה, נותנת להם כלים מקצועיים לניהול התנדבות מאלף ועד תו. .  קיים בכלל

לעמותה   גם  מסייעת  אני  היישוביים.  והמודלים  האזורי  המודל  מקצועיים את  תכנים  סביב  שתיים 

 השטח של המיזם( רכזת )  ." שחסרים שם

ציינשרואיינו    י התוכניותמנהל שתפס המיזם בהכשרתם לתפקיד   המרכזיו את המקום  במודל היישובי והאזורי 

מנטורים, היות שהניסיון שלהם בתחום זה  -התמקד בהיבט של המתנדבים , ש ובליווי המקצועי שלהם לאורך הדרך

רכזת  יחסית של    הצמודליווי  ים ציינו את המנהלבעבודה עם צעירים במצבי סיכון. הבהשוואה לניסיונם  דל    הוא

 הלמידה המשותפים בהנחיית צוות המיזם והחומרים הכתובים שקיבלו מהמיזם.  גשי  , מפ מטעם המיזם השטח

השוטף   המיזם  "הליווי  בין  של  טוב  מאד  סנכרון  יש  חשוב.  מאד  המהוא  של  השטח  לבין    יזםרכזת 

 תוכנית(  מנהל )  .המנהלת שלי" 

לנקודת זמן   מאד מחוברים לשטח ויודעים לנתב את הכלים שהם נותנים והתוכן  העגולים  "השולחנות

 ת תוכנית(מנהל)  .שאנחנו נמצאים בה" 

 והמנטיז כניות עם המנטורים וי התמנהלהקשר של  .3.1.4

 הקשר עם המנטורים

 : הם , שלא במסגרת ההכשרה הקבוצתית,כניות למנטוריםוי הת מנהלהממצאים העיקריים בהתייחס לקשר בין 

בעמותה    רק  על פי רוב בראיון הקבלה.  ,לפחות פעם אחתבאופן אישי  ים פגשו את כל המנטורים  מנהל מרבית ה 

פוגשים את המנטורים    יםמנהלהבנוסף,    .מנטוריםל  מנהלאחת בלבד מתקיימות פגישות חתך "אחד על אחד" בין ה 

 . בעמותות שבהן הם מתקיימים, במפגשי ההדרכהכקבוצה 

עומדת על  ות,  וחדמי   בהנחה שלא התעוררו קשיים או דילמותים למנטורים,  מנהלה תדירות הקשר הרווחת בין  

, WhatsAppים )ים מתקיים טלפונית, או באמצעים דיגיטלימנהל על פי רוב הקשר בין המנטורים ל  .אחת לחודש

SMS  .)מייל, דיווחים מקוונים , 

השיח שלהם ים סיפרו כי  מנהלשלושה  תיארו קשר טוב ויציב.  שרואיינו,    מנטוריםהים ו מנהלהרובם המכריע של  

 גם לרמה האישית.     לשגו  עם חלק מהמנטורים

כלפיהם. כמו כן סיפרו המנטורים ים וניכר כי הם רוחשים הערכה רבה  מנהל המנטורים הכבירו בשבחים לגבי ה 

  ים מספקים מענה איכותי ומבוסס ניסיון.מנהלכי הם מרגישים בנוח לפנות אליהם ולהתייעץ, וכי ה

או להתיי זקוקים לעזרה  והם  כי במידה  ציינו  לגורמים  כל המנטורים  לפנות  בנוח    בתוכנית עצות, הם מרגישים 

ספקים להם את המענה הדרוש להם. אחד המנטורים ציין גם  ( אשר מאם ישנם  וגורמים אחרים  תוכניתה )מנהל  

 את הנטוורקינג שמספקת העמותה, אשר מאפשר פתרונות במגוון היבטים.  
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פשר להתייעץ איתה על כל דבר  "בהחלט היתה תחושה שיש לי פה דמות עיקרית מכוונת בארגון שא

יא מאוד חמה וחכמה. היא של אמא שמנהלת את כל הפעילות. הוהמענה היה מידי. התחושה היתה  

 )מנטורית(  .כנראה האדם המושלם לתפקיד"

 המנטיז הקשר עם 

ר  אחל  מנהלי התוכניותלבין    המנטיזבין  ישיר  אין קשר  התוכניות במודל הארצי, שהשתתפו במחקר,  ככלל, במרבית  

נתונים במצב של    המנטיזתים  י לעההסבר לכך הוא, ש  .מיוחדת  הצימודים, למעט במקרים שנחוצה התערבות

מנהל/ת יכירו את  שהמנטיז  חשוב    יחד עם זאת,.  , שעלול להעיק ולהכביד עליהם"ריבוי דמויות טיפוליות" בחייהם

 יבטים הקשורים למנטור. ה בבמידת הצורך, ואת תפקידו, בכדי שתהיה להם כתובת לפנייה  התוכנית

ליווי ארוך טווח, מעבר בין  בהבאה לידי ביטוי    ,במנטיזישנה הסתכלות של רצף טיפולי    הארגוניםבמרבית  מנגד,  

של   בנייה  או  ארגונים.  למנטיז בוגרים    תוכניתתוכניות,  עיבוד    למנטיז  מקנים  שני  המאפשרת  שווים",  "קבוצת 

מעטפת פוטנציאלית של מענים, מעבר למנטורינג   למנטיז  מספקים  ניםשני ארגו   קבוצתי של חוויית המנטורינג.

כגון:  עצמו  ,( מקצועיות  בסדנאות  תעסוקה(,  השתתפות  פיננסי,  ניהול  וזוגיות,  יחסים  מערכות  החלטות,  קבלת 

אירועים )כנס השכלה, מפגש אמצע ועוד שני אירועים ביחד עם כל המנטורים(, קרן מלגות של העמותה )למצבי 

 . , משבר, שיעורים פרטיים, אבחונים, מקדמה לתשלום שכ"ל ועוד(חרום

השאלון   הקשר  למנטיזבאמצעות  נבדק   ,

עם   או  /מנהל שלהם  המנטורינג  תוכנית  ת 

.  תוכנית המפעיל את ה  בארגוןעם גורם אחר  

מהממצאים ללמוד  של  כי    ניתן  ברור  רוב 

בקשר עם   שהשיבו לשאלון נמצאים  המנטיז  

.  בארגון ת או עם מישהו/מישהי אחר  /מנהל ה

- קשר הנתפסת עלכמו כן, ניכר כי איכות ה 

היא גבוהה למדי. רובם המכריע  המנטיז  ידי  

דיווחו כי הם מרגישים שיש להם  המנטיז  של  

חזק   במידת    בארגון,"גב"  סיוע  להם  שייתן 

 הצורך.  

 לסיכום,

כל הארגונים במיזם למעט שניים אינם עוסקים במנטורינג באופן בלעדי ורוב תוכניות    -  מאפייני הארגונים

במיזם ומטה(   חדשות  המנטורינג  ברמה  )שנתיים  המנטורינג  תחום  של  והתמקצעות  למידה  שמזמין  מה   ,

ומקצועית   כספית  תמיכה  באמצעות  לצעירים  המנטורינג  תוכניות  היצע  את  הגדיל  המיזם  הארצית. 

לאוכלוסיות מסוימות, מה שעלול לצמצם את מתן השירות  מיועדות  , אך חלק מהתוכניות במיזם  בארגונים 

 קים לכך.לצעירים הזקו

  הארצי  המודל בתוכניות הצימודים  מספר   לבין  תוכנית  ת/מנהל  משרת  בין   החציוניהיחס   -  יםמנהלה תפקיד

ותלוי במידת הביסוס של התוכנית ובתמיכה שהיא מקבלת מארגון    1:70  -ל  1:40. הטווח הוא בין  1:60  הוא

ים במודל  מנהלל השרה לתפקיד ש לתפקיד. ההכ   יםהשכלה רלוונטי וים בעלי רקע מקצועי  מנהלהרוב   . הגג

לא   ובאופן  תנועה"  כדי  "תוך  לרוב  נעשתה  מנגד ההכשרה לתפקיד של המובנה הארצי  במודל  מנהל,  ים 

 בהנחיה ובליווי צמודים של המיזם.מובנה היישובי והאזורי נעשתה באופן 

שיש להם קשר עם  מנטיז 

 התוכנית  ת/מנהל
80% 

 

   מתוכם:

  תוכניתת ה/ מנהלכי   יםיודע

 במידת הצורך  הםל  וסייעי
88% 

 

בנוח לפנות   יםמרגיש

  יםזקוק הםת כש/מנהלל

 לסיוע 

76% 
 

ת  / מנהלעם   הםהקשר של 

   י ותורםמשמעות תוכניתה
69% 
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המנטורים  כי  ר  וניכ  למנטוריםים  מנהלקיים קשר טוב בין ה  -  והמנטיזעם המנטורים    ים מנהלההקשר של  

ל  לפנות  בנוח  המנהלמרגישים  בין  קבוע  קשר  מתקיים  לא  לרוב  הצורך.   במידת  אך    למנטיזים  מנהלים 

נוסף למנטורינג.  במעטפת מענים  להם  קיימת היכרות ביניהם ובחלקם הארגון מעניק  התוכניות  במרבית  

 מצידם, חשים כי במידת הצורך הם יקבלו סיוע מהארגון.המנטיז רוב 

 ים מנטור .3.2

  מיזם:הפועלות במסגרת ההמנטורינג    תוכניות מחקר ההערכה בדק את הנושאים הבאים בהתייחס למנטורים ב

 גיוס ומיון, דרישות מקצועיות, הכשרה, הדרכה וליווי ותחושת המסוגלות בתפקיד. 

 גיוס ומיון מנטורים  .3.2.1

 גיוס המנטורים 

  זו   גיוס  שיטת  כי  נטען".  חבר   מביא  חבר"  טתבשי   מנטורים  יםמגייס  המרואיינים בתוכניות שהשתתפו במחקר  כל

  מגייסות  התוכניותמרבית  .  לתפקידכלל    בדרך  מתאימים, יותר  זו  בדרך  המגויסים  המנטורים, מפני שבמיוחד  יעילה

כגון:  שונים  גופים  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות  מנטורים   ארגונים,  מקצועיים  איגודים,  העסקי  במגזר  ארגונים, 

 שרת מאמנים וכיו"ב.  פר להכ בתי ס  ,פילנתרופיים

  בדרך  גיוסבארגון, לשמש כמנטורים של צעירים.    המתקיימת  אחרת  כניתו תמ  מלגאיםמגייסים    באחת התוכניות

 לאחר   מתנדבים  והם  מאחר  זאת.  לתפקיד  התאמתם  מבחינת  והן  המנטורים  מספר  מבחינת  הן,  כאפקטיבי  נתפס  זו

 . בה הכרוכות   המחויבויות ואת התוכנית מהות את מבינים שהם

מגייסות  מרבית   רוע יא )  פוטנציאלי  יעד  קהל   של   ריכוז  בקרב  ממוקדת   הסברה  באמצעות  מנטורים  התוכניות 

  מתבצע  לא  זו  בדרך  גיוס'(.  וכו  ביישובים  התנדבות  יחידות  או,  בצבא  המילואים  למערך  הגעה,  בית  חוג,  התנדבות

  .ות התוכני בין שלו האפקטיביות במידת שונות וקיימת,  קבע דרך

נתפס כאפקטיבי  גיוס בערוצים אלה    .ובמדיה  חברתיותה   ברשתות  פרסומים  דרךמנטורים    התוכניות מגייסות  קחל

 במיוחד. 

, מה שהביא  מנטורים  לגייס  קושי   על  בתוכנית אחת בלבד דווח 

לא   למנטור  ממתיניםלתוכנית    שגויסושמנטיז  לכך   תקופה 

 כלים  או  קשרים  לארגון  חסרים  כי  נטען  זה  בהקשר.  קצרה

בו    על  דווח   עמותות  במספר,  זאת  לעומת.  לגיוס  הפוך  מצב 

  מנטיז   לגייס  יותר  וקשה  היות,  למנטיז   ממתינים  מנטורים

 . מנטורים מאשר תוכניתל

כי   ללמוד  ניתן  המנטורים  שאלון  של  הממצאים  רובם מתוך 

אחרים   אנשים  באמצעות  מנטור  להיות  לאפשרות  נחשפו 

. ()חברים / בני משפחה שמשמשים או שימשו בעבר כמנטורים

אחרים   אחרות, מנטורים  דרכים  של  במגוון  לעניין  נחשפו 

פרסום ברשתות החברתיות/מדיה, דרך מקום  שהבולטות בהן:

דרך  דרך אירוע גיוס מתנדבים או  ,  לימודים שלהםהעבודה או ה

 עם גוף אחר.   הארגוןשיתוף פעולה של 

 
 42% "חבר מביא חבר" 

 

פרסום ברשתות  

 חברתיות או מדיה 
18% 

 
 15% מקום עבודה או לימודים 

 
שת"פ עם גוף אחר או  

 אירוע גיוס מתנדבים 
14% 

 

עם  היכרות קודמת  

 הארגון 
8% 

 3% אחר  
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ינת התאמת המועמדים התשומות, והן מבחניתן לומר כי שתי הדרכים היעילות ביותר לגיוס מנטורים, הן מבחינת  

נוספיםף פעולה של הארגון עם ארהן "חבר מביא חבר" ושיתולתפקיד   )למשל: מקומות עבודה, מוסדות    גונים 

, האחריות והשקעת הזמן בגיוס המנטורים היא של אלו  לימוד, עמותות וארגונים פילנטרופיים ועוד(. בשתי דרכים

 ים. לפנות יותר זמן ומשאבים לתהליך המיון וההכשרה של המנטור גורמים אחרים ולא של הארגון עצמו, שיכול 

 מניעים להיות מנטור ה

נבדק   למנטורים,  השאלון  זה  המוטיבציה  סוגבאמצעות  לתפקיד  להתנדב  המניעיםשלהם  חולקו  להתנדבות    . 

בו נעשה [ 18](  1998של קלרי ועמיתיו ) Volunteer Function Inventoryלשאלון  , בהתאם  לחמישה סוגים עיקריים

 : [19] (2005) ועמיתיו קרשרידי  -ספרית על -שימוש בתחום החונכות הבית

)למשל:    הקרובה  הערכים של המנטור וסביבתו  מערכת  את  ומימוש  ביטוי  מביא לידיהמנטורינג    -  ערכים .1

 (. 'מנטורים שלי החברים'

לרכוש  של  הזדמנות  -  הבנה .2 למשל:  )  ההתנדבות  במסגרת  הבנה  או  מיומנויות  ,ידע  לשכלל  או  המנטור 

 (. 'דברים על  חדשה לפרספקטיבה  להגיע לי מאפשרת החונכות'

 מזל   בני  פחות  שהם  אלה  כלפי  דאגה  מגלה  אני'רצון של המנטור לתרום לחברה )למשל:  מבטא    -  חברתי .3

 (. 'ממני

 שבחרתי'(.  במקצוע לי מסייע 'המנטורינגלמשל: ) מקצועית להתפתחות של המנטור  רצון מבטא - קריירה .4

  גורם   למשל: 'המנטורינג)  והערכה  עצמית  התפתחות,  לגדילה  של המנטור  הרצון  את  משקף  -  עצמי  חיזוק .5

 (. נחוץ להרגיש לי

המנטורים   של  המניע    (n=141)תשובותיהם  כי  העיקרי  מלמדים 

רצון לתרום לחברה בה הם   - חברתישלהם להתנדב לתפקיד הוא  

גדילה, התפתחות    -חיזוק עצמי  א רצונם לחיים. מניע בולט נוסף הו

של   מניע  ציינו  מהמנטורים  כמחצית  עצמית.   -   הבנהוהערכה 

   ומיומנויות אישיות. דערכישה או שכלול של י

רצון   בין  למדי  מאוזנים  הם  המנטורים  של  המניעים  כי  לומר  ניתן 

לתרום לחברה בה הם חיים לבין רצונם להיתרם בעצמם באמצעות  

 יות שונות. ת ורכישת ידע ומיומנו התפתחות אישי 

 קריטריונים לתפקיד מנטור/ית 

למחקרמהתוכניות  אחד    באף,  גיל  למעט    רקע  למאפייני   יםהנוגע  ים ספציפי   ניםקריטריו   ו הוצג  לא  שרואיינו 

  נטען   זה  בהקשר.  בהתנדבות  קודם  ניסיון  או  אקונומי-סוציו  רקע,  מקצוע,  השכלה  כדוגמת,  מנטוריםה מ  הנדרשים

  וצרכים   מאפיינים  מהם  אחד   לכל  אשר,  למנטיז   יותר  טובה   התאמה  מאפשרת  המנטורים  במאפייני  יותרבגונ  כי

  ואת  של הארגון  ינג ק הנטוור  מעגל  את  מרחיבה  המנטורים  של  היד  במשלחי  הטרוגניות  כי  נטען  בנוסף.  ייחודיים

 . למנטיז  לסייע היכולת

  ובגורמים   בצבא  קשרים  עכשיו  לנו  יש.  ושלנ  הנטוורקינג  את  מגדילים   וגם   אותנו  מעשירים  המנטורים"

.  עוזרים   מנטורים   אז  – ?  עבודה  שמחפשים  צעירים .  תיקים  לסגור  מסייעים  מהמשטרה   מנטורים .  נוספים

 18% קריירה 
 

 28% ערכים 
 

 49% הבנה 
 

 65% חיזוק עצמי 
 

 82% חברתי 
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  אחרת  פרספקטיבה ונותנת שלנו מהגבולות לצאת  לנו  גורמת, אותנו ומעשירה מבורכת   היא ההרחבה

 ת תוכנית( מנהל)  ."לחונכות שלו האישי המטען את מביא אחד כל. למנטורים

+  25  -ו( תוכנית אחת+ )30(,  שתי תוכניות+ )35(,  תוכנית אחת+ )45  :מינימלי  גיל  של קריטריון ישנו  התוכניות  בכל

  או  35  בגילאיבהקשר זה נטען כי אנשים  .  70  של  מקסימלימוגדר גם קריטריון גיל  בתוכנית אחת  (.  תוכנית אחת)

  בעלי  הם  כן  ועל,  ומקצועית  משפחתית   מבחינה  ולביתם  לעצמם  עשו  רב כ אשר  מבוגרים רוב  פי  על   הם  ומעלה   45

  תים ילע   כי  נטען,  חיילים  המלווה  בארגון,  מנגד.  יותר  צעירים   מתנדבים  לעומת  יותר  גבוהה  וטכנית  רגשית  פניות

 .  בגיל יותר אליהם  הקרובים מנטורים עם  יותר טוב חיבור יצרו המנטיז

.  ד"מג  או מפקד ,  ס"עו, פסיכולוג רוצים  לא  החיילים  פעמים  ה הרב: בשטח מהחיילים  שעלה  משהו  זה"

 יותר   ה 'חבר  הכנסנו  אז.  בירה  או  קפה  כוס  על  איתו  לשבת,  אליו  להתחבר  שיוכלו  דמות,  גדול  אח  רוצים

 תוכנית(  מנהל . ) "מבוגר או צעיר מנטור רוצים  הם אם הצעירים  עם בודקים . צעירים

נוספים   בקריטריונים    יכולת ,  מחשבתית  גמישות,  לתהליך  ומחויבות  מוטיבציה  הפגנת:  םהתוכניות  שקיימים 

בוגרי שירות צבאי או לאומי בלבד, מקבל  מנטיז  ארגון אחד שמקפיד על קבלת  .  שיפוטיות  וחוסר,  הכלה,  הקשבה

 גם מנטורים העומדים בתנאי זה. 

: להשקפה  יםקשור שיותר דברים. המנטור של הכללית בגישה משהו להבין לי חשוב היכרות בשיחת"

.  "והצעירות  הצעירים  כלפי  שיפוטית  לא  גישה.  בתהליך   תסכולים  לקבל,  להכיל  יכולת ,  גמישות  יכולת

 ( תוכניתת מנהל) 

  מנהל )   " אחר  מישהו  על  התיקון  את  לעשות  מנסים   לא.  עצמם   עם   בשלום  שחיים   אנשים   להיות  צריכים "

 (תוכנית

 המנטורים מיון  

 : וכולל ארבעה שלבים עיקרייםשרואיינו למחקר התוכניות  מדי בקרב כל תהליך המיון של המנטורים הוא דומה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשוניים אישיים.    -  פרטים  ראשוני של פרטים  טופס  מנטור ממלאים  לתפקיד  מהתוכניות  בחלק  המועמדים 

 מבקשים מהמנטורים לשלוח בנוסף גם קורות חיים. 

 הכשרה קבוצתית טופס ראשוני שיחת טלפון ראיון אישי

CV 
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ך הסבר על התוכנית, נטורים שמילאו פרטים, לצורהתוכנית פונים טלפונית למ  ימנהל  -  מקדימה  שיחת טלפון

ים שסיפרו כי דיברו בטלפון עם מועמדים שסברו  מנהללמשל, היו    תאום ציפיות ראשוני והתרשמות ראשונית מהם.

 כי המנטורינג נעשה בתשלום ומשהתברר להם שלא כך הדבר, הם בחרו שלא להמשיך בתהליך המיון. 

לבין כל אחד מהמועמדים, לצורך בחינת התאמתם לתפקיד.    תוכנית ת ה/מנהל בין    מתקיים ראיון אישי  -  אישי  ראיון 

 פי רוב באמצעות אפליקציית זום. -בתקופת הקורונה התקיימו ראיונות אלה על 

במרבית התוכניות, לאחר שהמנטורים התקבלו לתפקיד הם מוזמנים להכשרה קבוצתית    -  הכשרה קבוצתית

 נם מעוניינים להמשיך בתהליך. יון טבעי של מנטורים שאי, שמשמשת בין היתר גם למיתראשונ

תהליך    עומקב ו  בהיקף  רבה שונות  יימת, ק התוכניות השונותראוי לציין כי למרות שתהליך המיון דומה בשלביו בין  

(, מנהל/ת התוכנית  משרת   היקף  לרבות)  הארגון  לרשות  העומדים  המשאבים  היקף, כתלות ב התוכניות  בין  המיון

גיוס   בהם במקרים .הצימוד טרםקבוצתית   הכשרה של העדרה או קיומה ועצם, זמן אילוצי, בארגון צברנה  הניסיון

  הניפוי   שיעור",  חבר  מביא  חבר"בשיטה של    או  עם ארגונים אחרים  פעולה  שיתופיהמנטורים מתבצע באמצעות  

 . יחסית נמוךשל המועמדים לתפקיד הוא 

נכללו   מרכיבים  אילו  לציין  נתבקשו  הם  למנטורים  בשאלון 

הם   וכיצד  לתפקיד  שלהם  המיון  תהליך  בתהליך  את  מעריכים 

מחזקים    (n=147)  ידי המנטורים-הנתונים שדווחו על  המיון שעברו.

שהתקיימו    תא הראיונות  התוכניות  ממצאי  מנהלי  ולפיהם  עם 

תהליך המיון של הרוב המכריע של המנטורים מורכב מהעברת  

טופס פרטים אישיים, שיחת טלפון מקדימה, ראיון אישי והכשרה  

כן,   כמו  מהמנטורים  קבוצתית.  שליש  משני  למעלה  כי  עולה 

ארגון  השתתפו ביום חשיפה וכמחצית ומהם התבקשו להעביר ל

 . המיון קורות חיים כחלק מהתהליך

לתהליך   בנוגע  דעתם  את  לחוות  התבקשו  המנטורים  כאמור, 

בנושא הייתה    (n=147)  המיון שעברו. חוות הדעת של המנטורים

 : חיובית ביותר

o 95% התהליך היה סביר והגיוני בדרישותיוציינו כי ם מה . 

o 93%  ציינו כי התהליך נעשה בצורה מקצועית.מהם  

  היה   המיון  תהליך  כי  המנטורים  מרביתלשאלה פתוחה שעסקה בנקודות לשיפור תהליך המיון, ציינו    ובהבתש 

 ים לתהליך: חלק מהמנטורים הציעו את השיפורים הבא. לשיפורו הערות להם אין וכי ומדויק מקצועי, מוצלח

o ן. יוהמ  תהליך  לתחילת ועד  הנכונות של המנטור להתנדב  הבעת שבין הזמן  פרק את לצמצם 

o קבוצתית. קבוצתיים ודינמיקה  ראיונות, עומק מיון נוספים, למשל: ראיונות אמצעי להוסיף 

o קורות חיים, לרבות ממליצים. לבקש 

o המנטור.  יכולות את  יותר מעמיק באופן  לבדוק 

 במהלך תהליך המיון:   למנטוריםרב ומדויק יותר מנטורים נוספים ציינו הצעות לשיפור הנוגעות למתן מידע  

 
 94% ראיון אישי 

 
 90% שיחת טלפון מקדימה 

 
 89% טופס פרטים אישיים 

 
 83% הכשרה קבוצתית  

 
 69% יום חשיפה 

 
 46% משלוח קורות חיים 
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o הניצבים   וקשיים  אתגרים,  כולל  זה  מה,  לתוכנית  מחויבות)  המנטורינג עצמו   התהליך   לגבי  יותר  גדולה  ות יפשק 

 . (התוכנית מנהל מעורבות מידת, המתנדבים בפני

o של    ממגוון   מנטורים  עם  להיפגש  בתוכנית ואפשרות   שנמצא  ממנטור   מידע  ולקבל  להתייעץ  מתן אפשרות

 תוכניות. 

  נמוך הוא    מנטורים  של  הנשירה   ושיעור  מאחר  הוא יעיל ואיכותי  ון הקיים ברוב התוכניותניתן לומר כי תהליך המי 

המנטורים  ומתרחש ברובו בשלב ההכשרה הראשונית, לפני הצימוד למנטי. בנוסף,  (  10% -)כ התוכניות   בכלמאד 

 באופן חיובי ביותר. את התהליך עצמם מעריכים 

 דרישות מקצועיות מהמנטורים  .3.2.2

 י התוכניות מלמדים כי: הלנ מהראיונות עם 

o של    לתדירות  מהמנטורים  הדריש  ישנה  התוכניות  בכל של  המנטיז  עם  מפגשיםמינימאלית  בטווח    פעם, 

 ים כי ההיענות של המנטורים לדרישה זו היא גבוהה. מנהל. בפועל, דיווחו הבחודש  פעםעד   בשבוע

o   המנטורים נדרשים  התוכניות    והצפת   מנהלה  עם  קשר  על  ירהמ ש,  והכשרה  ליווי   במפגשי  לנוכחותבכל 

ההיענות של המנטורים להשתתפות  ים כי  מנהלבפועל, דיווחו ה   .מתעוררים  ואלו   במידה  דילמות  או  קשיים

 בהדרכות והכשרות היא בינונית וההיענות למילוי הדיווח השוטף היא נמוכה. 

o לתהליך   בנוגע  הצעיר  םע  ביחד  למילוי  שאלונים:  והערכה  מעקב  שאלוני  למילוי  דרישה  ישנה  בארגון אחד  

 . והארגון התפקיד  לתפיסת בנוגע עצמי  למילוי ושאלונים, המנטורינג

o יחסי  עימם  שאין  במתנדבים  ומדובר  מאחר,  ההדרכה  במפגשי  הנוכחות  את   לאכוף  הקושי  על  דיווחו  יםמנהל ה  

  לפגוע   ויהשע   שאינם נוכחים בהדרכה באופן סדיר,  מנטורים  כלפי  סנקציות  הטלת,  מכך  יתירה.  מעביד   עובד

 . במנטיז

 דיווח שוטף 

עם מהראיונות  ללמוד  בתוכניות  ניתן  התפקידים  על   בעלי  קבוע  באופן  לדווח  מהמנטורים  מבקשים  כולם  כי 

  בסוף  מקוון  דיווח  טופס  למלא   מתבקשים  , המנטוריםבמודל הארצי  התקדמות תהליך המנטורינג. בשלוש תוכניות

  לחודש   אחת  מתבצע  לחודש ובארגון החמישי הדיווח  קבוע אחת   דיווחישנו    , בארגון הרביעיהמנטיפגישה עם    כל

 הדברים באופן מסודר.   את והיא עצמה מתעדת תוכניתת ה מנהלבאופן טלפוני או בהודעה כתובה ל

 תוכניות   במספר  יםמנהל:  בפועל  הנעשה  הדרישה מהמנטורים לדיווח לבין  בין  פער  עוד עולה מהראיונות כי קיים

  כאשר ,  הדיווח  ביותר של המנטורים למילוי טופסישיעור היענות נמוך    על  הצביעו  שהתראיינו,  םמהמנטורי  חלק  וגם

  צנעת"ב  הדיווח  היעדר  את   תלו  עצמם  המנטורים.  20%  -מ  שיעור היענות של פחות  על  סופר  התוכניות  באחת

  באוכלוסיית   ברדוומ  שמאחר  ציינו,  יםמנהלה.  להתנדבות"  פורמאליות"  להכניס  רצון  ובחוסר"  המנטי  של  הפרט 

 . כנדרש  דיווחו לא אשר למנטורים להתקשר מקפידים הם אולם, הדיווח את לאכוף קשה, מתנדבים

 זו.  מעדכנים  שלא  מנטורים  הרבה  יש.  הודעה  שולח  או   טלפון  מרים  אני  שלא  ומי   מעדכנים  המנטורים  כל  לא"

  שמצליחים   אלו  הם  שמעדכנים  וריםנטהמ  לרוב.  בעיה  על  להצביע   יכול  גם  וזה  לעבודה  לי  גורם  גם  זה.  בעיה

 (תוכנית  מנהל" ) בהצלחה לשתף ורוצים
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 במשהו  עצמי  את  אמצא  לא  אני...  ממוסד  היה  לא  שזה   אהבתי.  אחת  פעם  כתבתי  לא,  הדיווח  את  מספק  לא  אני"

 יהראשונ  מהחן  קצת  מאבד  זה  אז,  ומסודר   רשום  יהיה  שהכל   ושצריך  מידי  פורמלי  להיות  מתחיל  שזה  זה...  ממוסד

 (מנטור... " ) בהם  לי טוב, מוגדרים  לא  אפורים באזורים  טוב חי אני... הזה" ביחדנס"ה תחושת של , שלו

  את   קוראים  מרביתם.  הטיפול בדיווחים  את  המרכזים  אלה  י התוכניות שרואיינו, הםמנהללדברי מרבית  

מגיבים  באופן  הדיווחים במידת  קבוע,  אח   גורם  מערבים  או   הצורך  למנטור  בארגוןרלוונטי    בשתי .  ר 

והן    המנטורים  את  מדריכות  אשר  קבוצות  מנחות  גם  לדיווחים  נחשפות  עמותות התהליך  לאורך 

 .ודיון לצורך לימוד, שיח הקבוצתית משתמשות בהם בהדרכה

למנטורים   לציין    (n=147)בשאלון  נתבקשו  הם 

על   שוטף  דיווח  להעביר  מתבקשים  הם  האם 

עושים  הם  האם  המנטורינג,  תהליך  התקדמות 

זאת בפועל והאם הם מקבלים תגובה כלשהי על 

רוב  בהדיווח שהעבירו. בדומה לממצאי הראיונות,  

אך   התוכניות שוטף  דיווח  מהמנטורים  מבקשים 

את  רק   להעביר  מקפידים  מהמנטורים  כמחצית 

מיעוט  הדי רק  כי  ניכר  בנוסף,  סדיר.  באופן  ווח 

על   כלשהי  התייחסות  מקבלים  מהמנטורים 

  ם יד-על  תיתכן ונתפסר  שא ,  לדרישת הדיווח, מה שיכול להסביר את ההיענות הנמוכה שלהם  והדיווח שהעביר

 ביורוקרטית ותו לא.   טלהכמ

 כשרה, הדרכה וליווי של המנטורים ה .3.2.3

 הכשרה לתפקיד 

  ההכשרה קיד.  ורים לתפ את המנט  ותמכשיר  התוכניות רובארגונים כי  ב  יםבעלי תפקיד ניתן ללמוד מהראיונות עם  

  גבולות ,  ודמותו  המנטור  תפקיד ,  בסיכון  הצעירים  אוכלוסיית  עם  היכרות,  הארגון  עם  היכרות, כגון:  תכנים  כוללת

  . ועוד  המנטיז  עם  התקשרות  מיומנויות,  התפקיד

ובמקום   לתפקיד  הכשרה  אין  אחד  זאת בארגון 

המנטורים מקבלים חומר כתוב לקריאה. בארגון נוסף 

ה לתפקיד או כל הכנה אחרת למנטורים. אין הכשר

  , ההכשרה נמצאת בהתהוות תוכניתת המנהללדברי  

  מהשטח   שעלתה  דחיפות  שלוטרם יצאה אל הפועל ב

 . הפעילות את להתחיל

הם  האם  לציין  נתבקשו  הם  למנטורים  בשאלון 

הכשרה,   של  סוג  איזו  לתפקיד,  בהכשרה  השתתפו 

ת ההכשרה שבה השתתפו בשלושה ממדים: מקצועיות, רלוונטיות ומשך ההכשרה. בנוסף, הם נתבקשו להעריך א

 ומתן כלים ראשוניים.  

 

המנטורים שהארגון  

 מבקש מהם דיווח שוטף 
67% 

 

   מתוכם:

מעבירים את הדיווח 

 בפועל  
 )לעיתים קרובות או תמיד( 

56% 
 

תגובה כלשהי  מקבלים 

 על הדיווח
 )לעיתים קרובות או תמיד( 

29% 
 

השתתפו  מנטורים ש 

 בהכשרה לתפקיד 
66% 

 

   מתוכם:

 77% בהכשרה קבוצתית 
 

 16% קבוצתית ואישית 
 

 7% אישית בלבד 
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כי   מהממצאים  ללמוד  שלישניתן  מהמנטורים    שני 

(n=147)    .לתפקיד בהכשרה  אלה   וךמתהשתתפו 

לתפקיד   בהכשרה  רובם  (n=98)שהשתתפו   ,

בהכשרה  ומיעוטם  קבוצתית  בהכשרה  השתתפו 

  13 -אישית. משך ההכשרה הממוצע היה גבוה למדי 

עלשעות   הוערכה  ההכשרה  בנוסף,  ידי -בממוצע. 

המנטורים שהשתתפו בה כמוצלחת מאד, אך ניכר כי  

 חסרו בה מעט ידע וכלים ראשוניים לעבודת המנטור. 

 וליווי במהלך התפקיד  הרכהד

, מתקיימת הכשרה למנטורים במהלך  ת, למעט אחןכי בכול  בעלי התפקידים בתוכניות  ניתן ללמוד מהראיונות עם  

  הצפת   המאפשר   קבוצתי  עיבוד   עם  מקצועי  תוכן   משלביםמפגשים לשנה. המפגשים    3-12התפקיד, בהיקף של  

ההכשר   לדוגמה  תכנים.  עמיתים  ושיח  דילמות  ,  עתיד  תמונת  הבניית,  אמון  ליצירת  פרקטיקות :  הבמפגשי 

ובארגון נוסף  ולמנטיז  בארגון אחד מתקיימים אירועים משותפים למנטורים    .ועוד  של צעירים  סיכוניות  התנהגויות

 ידי מרצים חיצוניים לארגון. -מתקיימות הרצאות מקצועיות למנטורים על

,  תוכניתת ה/מנהל מפגשי ליווי פרטני למנטורים עם    קיימותמ  הןכי  התוכניות    כלבנוסף להדרכה הקבוצתית, דיווחו  

  או ת  / מנהלעם ה  יזומה  בהתקשרות ,  קושי  מציף  או  פונה  והמנטור  במידה  ניתן  הליווי  רוב  פי  עללצורך.  בהתאם  

 .  שהוא מעביר לארגון  סטטוס בדיווחי

למנטורים תפקידם    (n=147)  בשאלון  במהלך  משתתפים  הם  הדרכה  של  מרכיבים  באילו  לציין  נתבקשו  הם 

  לגבי כל אחד מהמרכיבים הם נתבקשו לציין עד כמה הוא משמעותי עבורם. .  המנטיזכמנטורים, לאחר הצימוד עם  

כי   מהממצאים  ללמוד  ניתן 

היא  קבועה  קבוצתית  הדרכה 

ביותר   השכיח  ההדרכה  מרכיב 

שלי  וכשני  המנטורים  ש בקרב 

משתתפים מה הם  כי  דיווחו  ם 

בה בתדירות של אחת לחודש או 

כרבע  יותר עבור  בנוסף,   .

האפש  את  יש  רות  מהמנטורים 

על אישית  הדרכה  פי  - לקבל 

מבחינת המשמעות של   צורך.ה

השונים  ההדרכה  מרכיבי 

הדרכה השונים  למנטורים, ניכר כי היא בינונית ומעלה בלבד. כשני שליש בלבד מהמנטורים מדווחים כי מרכיבי ה 

 הם משמעותיים עבורם במידה רבה, ללא הבדל של ממש בין המרכיבים השונים.  

.  תוכניותהיו משפרים בהכשרה, בהדרכה ובליווי שהם קיבלו ומקבלים ב לציין בשאלון מה  המנטורים התבקשו  

 ידם הם: -הנושאים העיקריים שעלו על 

o שמתעוררים   וקשיים  לדילמות  מענה:  פרטני  ליווי  על  בדגש,  המנטורינג  תחילת  לאחר  והדרכה  ליווי  יותר  

 '.  וכו המנטור של צרכים לבירור תכני התו   מצד יזומה התקשרות, מנטורינגמה חוויות עיבוד,  בתהליך

 ש'  13 משך הכשרה ממוצע 
 

ההכשרה הייתה  

 מקצועית 
95% 

 

 94% רלוונטית  
 

נתנה ידע וכלים  

 ראשוניים 
83% 

 

% מנטורים    

 שמקבלים 

 תדירות 
)אחת לחודש  

 ומעלה( 

משמעותי  

 למנטורים 
 בה( )במידה ר

 

הדרכה קבוצתית  

 קבועה 
85% 65% 60% 

 
 64% - 78% הרצאות מקצועיות 

 

הדרכה אישית עפ"י  

 צורך 
73% - 63% 

הדרכה אישית  

 קבועה 
46% 75% 65% 
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o שיתוף)  המנטורינג  תחילת  לאחר  במיוחד(,  עמיתים  למידת)  מנטורים  של  ומפגשים  קבוצתית  הכשרה  יותר  ,

 .(ומשמעותיים  כמסייעים נתפסים  משותפת וחשיבה אחרים  מנטורים של דילמות שמיעת

o (כלים מתן, תובוותג  מקרים,  טואציותי ס הצגת)  המנטורינג  תחילת לפני הכשרה יותר . 

o שטח  אנשי,  חניכה  בוגרי,  מנטורים,  אדלר  מכון  של  הנחיה,  מומחים  מרצים)  שונים  גורמים  מצד  העשרה  יותר  ,

 . '(וכו ס"עו

o (לדוגמה פעילויות, רקע חומר, בקהילה שונים מענים על) למנטורים כתוב חומר מתן . 

o תכנים   הוספת,  והצעיר  הקבוצה  ורקע  לאופי  ההכשרה  התאמת:  הניתנת  ההכשרה  ודיוק  תכנים  הוספת 

  חשיבות,  במצבי סיכון  צעירים  של  פעולה  ודרכי  התנהגות,  הצלחה  חוסר  של  מצבים  עם  התמודדות)  רלוונטיים

  קושי(,  עליו  להשפיע  ואיך  המנטי  עם  להתנהג  איך  הכוונה,  מטרות  הבניית  טרם  המנטי  עם  אמון  יחסי  בניית

 . טיהמנ  עם  ביחד  הכשרה  קבלת, בזום מפגשים בקיום

 הערכת התמיכה שמקבלים המנטורים מהתוכניות  .3.2.4

 הדברלתפקיד וההדרכה והליווי במהלך התפקיד.  ההכשרה של בחשיבותם מכירים  שהתראיינו המנטורים, ככלל

  לליווי   הדרושים  הכלים  כל  את  להם  סיפק  שלהם  והמקצועי  האישי  הניסיון  כי  סבורים  אשר  מנטורים  לגבי  גם  נכון

  הדרושים   הכלים  את  להם  שיש  הרגישו  כי  טענו  שניים,  לתפקיד  הכשרה  שום  קיבלו  שלא  המנטורים  מבין.  מיטבי

  כי   סבר  אחר  מנטור,  לעומתם.  ההתנדבות  או  הטיפול  בתחום  שלהם  קודם  רקע  בשל,  אופטימאלי  ליווי  מתן  לשם

  התפקיד   הגדרת  של  בהיבטים  המנטור  תפקיד  את  למסגר  בכדי  לתפקיד,  מסודרת  הכשרה  לקיים  היה  נכון

 . הצורך  די לו ברורים אינם  אלו היבטים לדבריו. וגבולותיו

 חושבת  אני...  אחרת   בהתנדבות  שנים  11  של  ניסיון  בגלל   הכלים  את  לי  שיש  הרגשתי  הדרך  בתחילת"

.  מעצמך  לך  שיש  משאבים   אלו .  עוזרים   מאוד   שלך   הילדים  עם   שעברת  אישיות  וחוויות,  חיים  שניסיון

  לדברים   אקדמי  מענה  נותנים   שמביאים  התכנים .  כן  גם '  פותיימש'  מקבלים  שאנחנו  ההדרכות   אבל

 (מנטורית" ) איתם מתמודדים שאנחנו

 להסביר,  setting  לתת  צריך  היה  שכן  חושב  אני  היום.  משהו  לי  שחסר  הרגשתי  לא,  כשהתחלתי,  אז"

 ( מנטור" ) צורה באיזו, להיראות  צריך זה איך

הרלוונטיים    לגורמים  לפנות  בנוח  מרגישים  הם,  להתייעצות  או  לעזרה  זקוקים  והם  במידה  כי  ציינו  המנטורים  כל

  גם  ציין המנטורים אחד. להם הדרוש  המענה את להם  מספקים אשר ,(אחרים וגורמים תוכניתה  ת/מנהל )  בארגון

 .  היבטים במגוון פתרונות מאפשר אשר, שמספק הארגון הנטוורקינג את

 הייתה   וגם.  להתייעץ  מי  עם  יש  שתמיד  הרגשה  היתהי.  מחבק   מאוד  היה  הליווי.  ליווי  חסר   היה  לא"

 ברור  לי  היה   משהו  לי  חסר  היה  אם.  אינטליגנטית  ותשובה,  תשובה  נקבל  להכל.  לגיטימי  שהכל   הרגשה

 (מנטורית" ) זה את מבקשת אני ממי מאוד

הערכת התמיכה הכוללת שמקבלים המנטורים מהתוכניות בהן הם משתתפים נבדקה גם באמצעות השאלון  

 . Perceived Program Support Scale -וProgrammatic Support  :שוניםנטורים, באמצעות שני מדדים למ
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על התוכנית    -   Programmatic Supportפי  - תמיכת 

משאלון  Programmatic Supportמדד     MCQ  נלקח 

( ונאקולה  ] 2008של האריס  בודק את [. השאלון  20( 

ומורכב   במנטורים  התוכנית  פריטים   4  -מ תמיכת 

וכלים   הדרכה  קבלת  הבאים:  בנושאים  העוסקים 

קבל  תמיכה  מקצועיים,  קבועים,  וליווי  הדרכה  ת 

משותפות ואירועים  ופעילויות  למנטורים    כללית 

פריטים  ולמנטיז שני  למדד  הוספנו  אנו  נוספים: . 

פתיחות התוכנית לקבלת משוב מהמנטורים והוקרה  

למנטורים התוכנית    מנטורים ה  .(α=.823)  של 

לציין   כמה  נתבקשו  מתקיימ  נושאיםעד    ים אלה 

  5  -כלל לא ו  -1כאשר    דרגות,   5סולם בן  בתוכנית, ב 

רבה ללמוד  מאד.    במידה  רובם  (n=147)  המנטוריםמתשובות  ניתן  בה    כי  שהתוכנית  משתתפים  חושבים  הם 

ותומכת בהם עבודתם  את  רבה   מוקירה  מאד-במידה  זאת.  רבה  עם  מבוטל מהמנטורים  ,  יחד  לא  כי חלק  ניכר 

ןלמנטיז פות למנטורים מעט ולא מתקיימות פעילויות משותהדרכה וליווי קבועים וניכר כי כמצביעים על מחסור ב

 ביוזמת התוכניות. 

על התוכנית   Perceived Program)  פי- תמיכת 

Support Scale)  PPSS  -    בתמיכה    סקעו[  21]מדד זה

התוכנית בה הוא משתתף,  צוות  שמקבל המנטור מ

שימוש   לפעולות    9  -ב ועושה  המתייחסים  פריטים 

על  התוכנית-הנעשות  צוות  הבנת  (α=.944)  ידי   :

כיצד  המנטור  לימוד  המנטור,  מתמודד  עמו  המצב 

אספקת   בליווי,  שמתעוררים  מצבים  עם  להתמודד 

תמי הליווי,  על  אחרת  לחשיבה  למנטור  כה  מידע 

בקשיי נתקל  הוא  כאשר  מידע  במנטור  אספקת  ם, 

מודעות   לצעיר,  ומענים  שירותים  אודות  על  למנטור 

על המושקע  בעיבוד  -למאמץ  עזרה  המנטור,  ידי 

כישורים   הקניית  המנטור,  של  והתחושות  הרגשות 

אסטרטגיות   והקניית  הצעיר  בליווי  המסייעים 

הצעיר. עם  להתמודדות  המנטורים     התערבות 

ל התוכנית  ציין  נתבקשו  צוות  מידה  עוסק  באיזו 

במידה    -1דרגות, כאשר    5, בסולם בן  בנושאים אלה

  במידה רבה מאד.  5 -ו נמוכה מאד

  כרבה   מצוותי התוכניותשהם מקבלים  הם מעריכים את התמיכה  כי    (n=147)ניתן ללמוד מתשובות המנטורים  

והמאמץ אותו הם משקיעים    הם מתמודדים  ואתהמצב  הבנת  ,  בעבודתםלמדי, בעיקר בהיבט של תמיכה כללית  

בכל הקשור  שמקבלים המנטורים  תמיכה  בכי יש מקום לשיפור  ניכר  תפקידם כמנטורים. יחד עם זאת,  מסגרת  ב

עם להם להתמודד  ובעיקר כאלה שיאפשרו  המנטיז  להקניית מיומנויות, כישורים ואסטרטגיות ספציפיות לליווי  

פעילויות ואירועים  

 למנטורים ולצעירים 
18% 

 

הדרכה וליווי קבועים  

 למנטור 
62% 

 

פתיחות התוכנית  

 למשוב המנטור 
71% 

 

 71% הדרכה וכלים למנטור 
 

 72% תמיכה כללית במנטור 
 

 90% הערכה והוקרת המנטור 
 

הקניית אסטרטגיות  

 הצעיר התערבות לליווי 
57% 

 

לימוד כישורים  

 המסייעים בליווי 
63% 

 

עיבוד רגשות ותחושות  

 של המנטור 
73% 

 

סיוע למנטור לחשוב  

 אחרת על הליווי 
76% 

 

לימוד המנטור להתמודד  

 קשים  צביםעם מ
77% 

 

אספקת מידע למנטור  

 אודות שירותים לצעיר 
78% 

 

מודעות למאמץ  

 המנטור ידי  -המושקע על
85% 

 

תמיכה במנטור כשנתקל  

 בקשיים 
91% 

 

  איתוהבנת המצב 

 מתמודד המנטור 
95% 
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משמעות הדבר, שההדרכה השוטפת של המנטורים צריכה    .הליווי  הליךנתקלים בתהם  מצבים מורכבים בהם  

להיות מקצועית יותר ולהתמקד בארגז כלים מוגדר הכולל מגוון של מיומנויות, כישורים ואסטרטגיות התמודדות 

 במגוון של מצבים. המנטיז  עם 

 הוקרה למנטורים  .3.2.5

המנטיז  ידי  - ידי הארגונים והן על-כים, הן עלגישים מוער הם מר   כימנטורים  הבאופן כללי, עולה מהראיונות עם  

 :עצמם

o שהתנדבותם   חשים  הם  כי  העידו  המנטורים  מרבית.  במילים  מגולמת  למנטורים  וההוקרה  ההערכה  עיקר  

 .  ההכשרה  מפגשי ובמהלך שיחה באמצעות כלפיהם  הערכתם את מבטאים יםמנהלה  וכי  מוערכת

o ספר,  הארגון  של  מחברת,  פסח  של  הגדהלמשל:  )  צנועות   תשורות  מקבלים  המתנדבים  ארגונים  הבשלוש  ,

 . (עציץ,  שוקולד

o בהשתתפות המנטורים.  עמותה יום / הוקרה ערב מתקיים ארגונים ינ בש 

o בערב  או  תורמים  מול)  הליווי  וסיפור  נבחרים  מנטורים  הצגת,  הוקרה  מכתב ,  תעודה  הן  נוספות  מחוות  

 (. ההוקרה

o עבורם הוקרה בגדר  הוא עירצה  מצד חיובי פידבק  כי סיפרו מנטורים מספר . 

 ושאנחנו,  עלינו  שסומכים  שם  ושמענו,  בחודש   פעם  נפגשנו.  מוערכת  שלי  שההתנדבות  מרגישה"

 היה   האחרון  המפגש.  עוצמתיים  מפגשים  2-3  היו  הסוף  לקראת.  אותנו  ושצריכים ,  טובה  עבודה  עושים

  אלא,  נוצצים   אירועים  לא  הז.  העמותה  ידי  על  תוכן  מבחינת  מושקע ,  מרגש  מאוד  היה.  הצעירים  עם

 (מנטורית" ) חשוב  הכי שזה פידבק קיבלתי מהצעירה גם, כן. בהם מרכזי מאוד שהתוכן צנועים

o זו   שלא  כיוון,  הארגון  מצד(  אחרת  או  חומרית)  להוקרה  ציפייה  או  צורך  להם  אין   כי  ציינו  מהמנטורים  חלק  

 . הארגון  מטעם  מוסדרת  להוקרה  מקום  שי  כי  סבור  המנטורים  אחד,  לעומתם.  מתנדבים  הם  שלשמה  המטרה

.  כאן  אני   זה  בשביל   לא אבל,  שכן  מניחה. הדעת  את  זה   על  נותנת  לא  אני ?  מוערכת   ההתנדבות  האם"

  זה   על  לא.  רלוונטי  לא   זה .  הוקרה  לגבי  ל" כנ.  מאליו  כמובן  אנשים   מקבלים  שבעמותה  חושבת  לא  אני

 ( ריתמנטו" ) להתנדב בוחרת  אני זה בגלל לא.  דבר ונופל קם

 תחושת המסוגלות של המנטורים  .3.2.6

)העצמית  המסוגלות  תחושת"  המושג  "(Self-Efficacyשנטבע מתייחס1977)  בנדורה  ידי  על  ,    האדם  לאמונות  (, 

ההתמודדות שלו עם מצבי חיים במצבים שונים. התנהגותו של האדם ויכולת    מאמציו  ולתוצאות  ליכולותיו  באשר

של האדם    עצמיתה   מסוגלותכי קיים קשר בין ה   הראו  םמחקרי.  [22]  ישירבאופן    אלו  אמונותשונים, מושפעים מ

  עתידיות   לפעולות  וקשורה  שלו,  שליטהה ו  ביצוערמת ה ל,  אישיתה  ליכולת,  לידע  בנוגע  עצמיותה  יופיסותתלבין  

  ביכולותיו לאמונתו    תתחושת המסוגלות של המנטור מתייחסמנטורינג,    תהליךבהקשר של    .[23]  שלו  ספציפיות

 להשפיע באופן חיובי על הצעיר אותו הוא מלווה.  עולותיובפ ו

של סטראפ עמיתיו    MES (Mentor Efficacy Scale)  שאלוןבאמצעות  מנטורים  ה בקרב הנבדק תחושת המסוגלות  

 . [24] פריטים 5פריטים, מתוכם נבחרו  22(, הכולל 2014)
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פריטים המתמקדים ביכולות    5למנטורים הוצגו  

ין את מידת  והם נתבקשו לצי  (α=.732)  שלהם

בן  הסכמ  סולם  על  אלה  פריטים  עם    5תם 

כאשר   ו   -1דרגות,  לא מסכים  מסכים   5  -כלל 

שיעור  הנתונים    מאד. הם  משמאל  המוצגים 

 מסכים מאד(.  -)מסכים 4-5רים שהשיבו ו המנט 

המנטורים של  תשובות  שקלול ה ניתן ללמוד מ

(n=144)    היא  כי שלהם  העצמית  המסוגלות 

ד עם זאת, יש לציין כי  ח י .45% - ינוניתב- נמוכה

בשאלון   מעט    MESהפריטים  באופן  מנוסחים 

 . ולכן ניתן להתייחס לממצאים כמחמירים מעט  טוטאלי ומתייחסים ליכולת של המנטורים להשפיע על "כל צעיר"

מלמד מנטורים  של  קבוצות  בין  יש  כי    תהשוואה  גברים  בהשוואה תחושת    למנטורים  יותר  גבוהה  מסוגלות 

כי    למנטוריות ניכר  בנוסף,  לליווי  תחושת    נשים.  הראשונים  החודשים  בשלושת  נמוכה  הכי  המנטור  מסוגלות 

הצעיר, עולה משמעותית בין החודש הרביעי לחודש השישי לליווי, יורדת שוב לרמתה הראשונית החל מהחודש  

  השביעי לליווי ונשארת יציבה לאחר מכן.

 כום,  לסי

מנטורים הם "חבר מביא חבר" ושיתופי פעולה של  ביים ביותר לגיוס  הערוצים האפקטי  -  גיוס המנטורים

לימוד,   מוסדות  עבודה,  מקומות  כגון:  פוטנציאליים,  מנטורים  להם  שיש  אחרים,  ארגונים  עם  התוכנית 

מנטור, למעט גיל מינימום. יחד עם  לא הציגו מאפייני רקע כקריטריונים לתפקיד  התוכניות  .  עמותות ועוד(

 : יכולת הקשבה, הכלה, חוסר שיפוטיות ועוד. ים מוטיבציה ומחויבות וכן תכונות אישיות, כגוןזאת, הם מחפש

תהליך המיון של המנטורים כולל ארבעה שלבים עיקריים: מילוי פרטים ראשוניים, שיחת    -  מיון המנטורים

בעומק התהליך  וצתית, אך למרות זאת קיימת שונות ברבה בהיקף וטלפון מקדימה, ראיון אישי והכשרה קב

ידי רובם המכריע  -, כתלות במשאבים והידע הנצבר בכל ארגון. תהליך המיון הוערך עלהתוכניות השונותבין  

 של המנטורים כמקצועי והגיוני בדרישותיו.

מהמנטורים וביניהן: תדירות  מספר דרישות מקצועיות    התוכניות דורשות  -  דרישות מקצועיות מהמנטורים

ף אודות התקדמות התהליך. בעוד  הצעיר, נוכחות במפגשי הכשרה והדרכה ודיווח שוטמינימום לפגישה עם  

לפגישות עם   בינונית  המנטיז  שהיענות המנטורים  היא  במפגשי ההדרכה  לנוכחות  גבוהה, ההיענות  היא 

  נמוכה הן מחד חוסר רצון של - ת להיענות הבינוניתואילו ההיענות לדיווח השוטף היא נמוכה. ניכר כי הסיבו 

 ים לאכוף את הנושא.  מנהלשל ה קושיהמנטורים לפורמאליות ולביורוקרטיה ומאידך 

המנטורים של  וליווי  הדרכה  מכשירותרוב    -  הכשרה,  בהיקף    התוכניות  התפקיד  לקראת  המנטורים  את 

של   ידם    13ממוצע  על  שהוערכה  זה,  מסוג  בהכשרה  השתתפו  כי  דיווחו  מהמנטורים  שלישי  וכשני  ש' 

ור  בכל  כמקצועית  אחת לוונטית.  למעט  רובם  התוכניות  התפקיד.  במהלך  למנטורים  הדרכה  מתקיימת   ,

הדרכה אישית עפ"י הצורך שלהם. יחד  רים משתתפים בהדרכה קבוצתית קבועה ו/או בו המכריע של המנט

 ידם באופן בינוני בלבד.-עם זאת, הדרכות אלה הוערכו על

  עבודתם   את  מוקירה  משתתפים  הם  בה  שהתוכנית  חושבים  המנטורים  רוב  -  התוכניות  תמיכתהערכת  

  וליווי  הדרכהמעוניינים ביותר    מהמנטורים  מבוטל  לא  חלק,  זאת   עם  יחד.  מאד  רבה-רבה  במידה  בהם  ותומכת

  בעבודתם  כללית  תמיכה  של  בהיבט  בעיקר  מקבלים  שהם  התמיכה  את  מעריכיםבנוסף, המנטורים    . קבועים 

היכולת להצליח לעורר  

 מוטיבציה בצעירים שאין להם 
37% 

 

לת להשפיע על צעירים כו הי

 למרות הרקע שלהם 
42% 

 

היכולת להשפיע על צעירים 

 בעזרת הכשרה אפקטיבית 
43% 

 

היכולת להשפיע לטובה על  

 התפתחות של צעירים 
46% 

 

היכולת לעשות שינוי עבור  

 צעירים 
60% 
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,  זאת   עם  יחד.  כמנטורים   תפקידם  במסגרת   משקיעים  הם   אותו  והמאמץ   מתמודדים  הם  אתו  המצב  והבנת 

 .המנטיז   לליווי ספציפיות ואסטרטגיות  כישורים, מיומנויות  קנייתה ב  לשיפור מקום יש כי ניכר

בינונית במדד אחד  -תחושת המסוגלות של המנטורים נמצאה נמוכה  -תחושת המסוגלות של המנטורים  

ולייצר  לעורר מוטיבציה, להשפיע  ם  מנטורים פחות מאמינים ביכולתגבוהה במדד שני. ניכר כי ה-ובינונית

ולשמש עבורם  המנטיז ם ליצור קשר טוב ומיטיב עם  תמאמינים ביכול . מנגד, ניכר כי הםהמנטיז שינוי עבור  

 מודל לחיקוי.

 מנטיז  .3.3

  ג במיזם: המנטורינ   תוכניותהמשתתפים ב)צעירים(    למנטיזמחקר ההערכה בדק את הנושאים הבאים בהתייחס  

 לתוכניות אלה. המנטיז של הגיוס לתוכניות מנטורינג ותהליך מנטיז הקריטריונים לקבלת 

 קריטריונים לקבלת צעירים לתוכניות מנטורינג  .3.3.1

 מנטורינג לתוכנית צעירים קריטריונים לקבלת 

ראיונות  הארגונים    כלב התקיימו  פוניםבהם  המחקר  מתנסיכוןמצבי  ב   לצעירים  במסגרת  הארגונים  את  .  ים 

בתוכני יישובי    ובינהם:  שונים  בקריטריוניםהמנטורינג    תו ההשתתפות  )מודל  מגורים  מקום  ביתית,  חוץ  השמה 

  העדר ,  התמכרויות  או/ו  נפשיות   פתולוגיות  העדר,  הליווי  לקבלת  מוטיבציה  הבעת,  לאומי/צבאי  שירותואזורי(,  

 . קשר  ליצירת מינימלית יכולת של וקיומה, פעילה  עבריינות

  מנבא  הם  שהקריטריונים  מלמד  הניסיון  כי,  נטען.  הקריטריונים  לגבי  יחסית  נוקשה  עמדה  הציגו  3,  הארגונים  מבין

  בקצה  לצעירים  מתאים  ליווי  לספק  יוכלו  לא  ולפיכך  טיפול  אנשי  אינם  המנטורים  וכילתהליך מנטורינג מוצלח    טוב

בנוגע    ומתפשרת  גמישה   יותר   עמדה   הציגו  ניםשני ארגו,  מנגד.  התמכרויות  או  נפשית  פתולוגיה   עם,  רצף הסיכון

  הגמשה   תוארה  בארגון אחד  רק.  (הסיכון   רצף  בקצה  לצעירים  גם  הפונה  עמותה  היא אחד מהם  )  לקריטריונים

 .  תוכנית ב  הצעירים מספר את  להגדיל מנת על בקריטריונים

  גם   אנחנו.  זה   ם ע   להתמודד   הידע   את  אין  למנטורים .  מורכב  הוא  נפשיות  בעיות  של  שהנושא  ראינו"

  "   מהתחום  רקע   עם  כאלה  שיש  אפילו,  טיפולי  מנדט  להם  ואין  מטפלים  לא  שהם  הזמן  כל  מדגישים

 ת תוכנית( מנהל) 

.  שלהם   בחיים"  לא"  הרבה  שמעו  שלנו  הצעירות.  תנאים  הרבה  שאין  זה  שלנו  העולם  מתפיסת  חלק"

,  לא  להם  יגידו  אחרות  ותותשבעמ  לצעירים  גם,  כן  אומרות  אנחנו.  סלקציה  הרבה   עושים  לא  אנחנו

(,  אחרים  ודברים  סמים)   הסיכוני  הרצף  קצה  עם  עובדות  אנחנו.  אותנו  שמניע   מה  זה.  מצליחות  כן  ואנחנו

) "קטנים  יותר  מלכתחילה  שלנו   ההצלחה  סיכויי.  אחרים  במקומות  מקבלים  שלא  דברים ת  מנהל. 

 תוכנית(
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 מנטורינג להצטרף לתוכנית  מנטיזהמניע של 

בשאלון  המנטיז     להשתתף   ובחר  למה נשאלו 

מספר  מנטורינג  תוכניתב בפניהם  הוצגו   .

יותר  לבחור  וניתנה להם האפשרות    אפשרויות

ניתן ללמוד  המנטיז מתשובות  אחת.  שרותמאפ

כי רובם המכריע רצו שילווה אותם אדם מבוגר  

  ם ובעל ניסיון בחיים. לעומת זאת, רק כמחצית

ציינו כי חסרה להם דמות מלווה בחיים. כלומר,  

  חרו ב  מהמנטיז  מיעוט   כי,  עולה  עוד  שיש להם דמות מלווה בחיים ועדין רצו ליווי של דמות נוספת.מנטיז  ישנם  

 . טיפול איש שאיננו  מתנדב של בליווי  רצון מתוך או, תשלום ללא ניתן שהליווי כיוון המנטורינג תוכניתב  להשתתף

 לתוכניות המנטורינג  מנטיזגיוס  .3.3.2

 :  לתוכניות המנטורינג השונותהמנטיז  גיוס  לדרכי באשר ,שונות קיימתי התוכניות מלמדים כי  מנהלהראיונות עם 

o בלבד זה ובאופן , נוער מכפרי צעירים קבוצות אחת התוכניות מגייסת . 

o מענים   רצף  היוצר  באופן ,  בארגון  המתקיימות  אחרות  תוכניות  דרך  שיווק  על  בעיקר  תוכנית אחת נסמכת 

 . אופנים במגוון  מגיעים המנטיז יתר. למנטיז

o  במגוון  םמגיעי  המנטיז  יתר.  ל"בצה  שונים  גורמים  דרך  ושיווק  הפניות  על  בעיקר  ךנסמ   ת שלישי  תוכנית  

 . אופנים

o מרכזיאחד  אפיק דרך ולא, אופנים במגוון  מנטיז נוספות מגייסות  שתי תוכניות . 

o גיוס  לשם  פ"שת  איתם  שמתקיים  או  צעירים  אליהן  המפנים  גורמים  של  רחב  מגוון  ציינו  בתוכניות השונות  :

 4)  התיישבותי  לחינוך  המנהלו  נוער  כפרי,  פנימיות(;  תוכניות  4)  נוער  וקידום(  'ניצוץ',  'יתד' )  רווחה  גורמי

ובעלי תפקידים ברשויות    גורמים(;  תוכניות  2)ארגונים  עמותות ו(;  תוכניות  3)  בצה"ל  גורמים  מגוון(;  תוכניות

  לחיילים  תוכניות,  משוחררים  חיילים  רכז,  תעסוקה   רכזי,  הזדמנויות  מרכז,  צעירים  מרכזי  :כגוןהמקומיות,  

 . (תוכנית אחת )  צבאיות קדם מכינות (; נית אחתתוכ )  מכללות(; תוכנית אחת ) משוחררים

o בהם נמצאים צעירים.   שונות במסגרות למנטורינג חשיפה ימי שתי תוכניות מקיימות 

o כניתו הת  את  להם  להציע   במטרה  ,פוטנציאליים  לצעירים  יזומה  פנייה ישירה  מתקיימת  בלבד  בתוכנית אחת . 

o   זו, כמו בתוכניות  המנטורינג.    תו כניולת  זמנטיצוין כי קיים קושי לגייס מספיק    בתוכנית אחתרק בתוכנית 

מכסה את פוטנציאל  ואינה    גבוהה מספיק  אינהכמות ההפניות היזומות מצד גופים וארגונים    נטען כי  נוספות,

בסיכון.   לצעירים  המסייעים  גופים  בין  'יתד ההפניות  לתוכנית  בהתייחס  בעיקר  נטען  התוכנית   -'  הדבר 

 סיכון. הלאומית לצעירים במצבי 

לא מספיק. אחד   זה  יש הפניות אבל  אותנו.  היום מכירים  גידול.  כן חל  לצערי.  "אין מספיק הפניות 

מספיק  שאין  זה  ממשלה,  משרדי  עם  השותפויות  בעולם  האתגר  זה  בקבוק,  צוואר  שהם  הדברים 

שקורה   מה  על  הוליסטית  ראייה  מספיק  אין  את הוליסטיות.  יש  בהכרח  שלא  מרגישה  אני   סביבנו. 

ההבנה והפניות של גורמים נוספים שיכולים להבין איפה אנחנו יכולים להשלים אחד את השני, לא  

 ת תוכנית( מנהל )  . לעשות את אותו הדבר או לדרוך אחד לשני על הרגליים"

רצון בליווי של מתנדב ולא של  

 איש טיפול 
8% 

 

 14% י ניתן ללא תשלום הליוו
 

 42% חסרה לי דמות מלווה בחיים 
 

רצון בליווי של אדם מבוגר  

 ובעל ניסיון 
84% 
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לא מספיק מפנים ומשתפים פעולה וחבל. זה תלוי רשות. ברגע שזה מגיע ממנהלי האגפים   ' יתד'"

לברווחה, שאנחנו מצליח לא טובים תוכניתים לרתום אותם  יותר. חבל ששיתופי הפעולה  עוזר  זה   ,

 ת תוכנית( מנהל. ) יותר"

ההמנטיז   תוכנית  על  שמעו  איך  בשאלון    מנטורינג נשאלו 

(n=108)  וניתנה אפשרויות  מספר  בפניהם  הוצגו  להם . 

ללמוד  ניתן  בלבד.  אחת  אפשרות  לבחור  האפשרות 

דרך מוסדות או   תוכניתשמעו על ה   רבע מהםכי    יהםמתשובות

, הליווי מתחיל עוד  ות אלווך בהן הם למדו. בתוכני מסגרות חינ

מהמנטיז  לפני סיום התיכון או ממש לאחריו. פחות מחמישית  

שמעו על התוכנית דרך שירותי הרווחה. מדובר על שיעור נמוך  

 קיים פוטנציאל גדול בהרבה. יחסית של הפניות וניכר כי 

על   ( שמעו62%)המנטיז  עוד ניתן ללמוד מהנתונים כי מרבית  

דרך   המנטורינג  חינוך,   ערוציםתוכניות  )מסגרות  ממוסדים 

( שירותי הרווחה, צבא ושירות לאומי ומוסדות להשכלה גבוהה

שמעו על התוכניות    םשתיווכו עבורם את המענה. רק מיעוט 

פרסום  או  משפחה  חברים,  דרך  תיווך,  וללא  עצמאי  באופן 

 ברשתות חברתיות או מדיה.  

לצעירים    להגיעיודעים  בשל כך שהם  יביים ביותר  האפקט הם    הממוסדיםכי ערוצי הגיוס  ניתן להסיק מהנתונים  

המענה את  עבורם  המנטורינג  ולתווך  תוכניות  לבין  אלה  ערוצים  בין  הקשרים  בחיזוק  להשקיע  מקום  יש    ולכן 

ם במקרה  ברשתות ובמדיה הם הרבה פחות אפקטיביי  םהשונות. עוד ניכר כי הערוצים העצמאיים ובעיקר הפרסו

 זה. 

 לסיכום,

לצעירים במצבי סיכון וקיימת שונות רבה בקריטריונים, כגון:    תוכניות פונותהכל    -  מנטיזקריטריונים לקבלת  

של  מניסיונן  היעדר פתולוגיה נפשית, היעדר בעיית התמכרויות ועוד.    ביתית-השמה חוץ  שירות צבאי/לאומי, 

 ותהליך מוצלח.ת צימוד ראוי , שמירה על קריטריונים מוגדרים מנבאהתוכניות

של   בתוכני  מנטיזמניע    בחיים  ניסיון  ובעל  מבוגר  אדם  אותם  שילווה  רצו  המכריע  רובם  -  תולהשתתף 

שיש להם דמות מלווה בחיים אבל רצו גם  מנטיז  . ישנם  בחיים  מלווה  דמות  להם  חסרה  כי  ציינו  םכמחציתו

 ליווי של אדם נוסף.

,  חינוך  מסגרות)  ממוסדים  ערוצים  דרך  המנטורינג  תוכניות   על  שמעו  נטיזהמ  מרבית  -  לתוכניות  מנטיזגיוס  

  שמעו  םמיעוט  רק.  המענה  את  עבורם  שתיווכו(  גבוהה  להשכלה  ומוסדות  לאומי  ושירות   צבא,  הרווחה   שירותי

ניכר    . מדיה   או  חברתיות  ברשתות  פרסום  או  משפחה,  חברים   דרך,  תיווך   וללא  עצמאי  באופן  התוכניות  על

 עם ערוצים אלה.  הקשרים בחיזוק להשקיע מקום  יש ולכן ביותר האפקטיביים  הםצים הממוסדים כי הערו

 

 

 
מסגרת חינוך )פנימייה,  

 בית ספר, קידום נוער( 
27% 

 

)יתד,  שירותי הרווחה 

 ניצוץ, עו"ס משפחה( 
17% 

 
 16% "חבר מביא חבר" 

 
 13% צבא או שירות לאומי 

 12% אחר  

 
 7% משפחה 

 
 5% וסד להשכלה גבוהה מ

 

פרסום ברשתות  

 חברתיות או מדיה 
4% 
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 למנטיזהקשר בין מנטורים  .3.4

המנטורינג    תוכניותהמשתתפים ב  לקשר בין מנטורים ומנטיזמחקר ההערכה בדק את הנושאים הבאים בהתייחס  

המנטורים    במיזם: צימוד  מוהמנטיזתהליך  בין  הקשר  מאפייני  בי למנטיזנטורים  ,  הקשר  תפיסת  המנטורים    ן, 

למנטורים  ,  למנטיז הקשר  מנטורים  ולמנטיזתרומת  נשירת  המנטורים  ומנטיז  ,  של  הרצון  ושביעות  מהתוכנית 

 מההשתתפות בתוכנית. מהמנטיז 

 מנטיז -צימוד מנטורים .3.4.1

 התוכניות מלמדים כי: י מנהלהראיונות עם 

:  נוספים  גורמים  עםבנושא    מתייעצים  יםמנהלה  מהתוכניות,  בחלק.  הצימוד  על  האמון  המרכזי  הגורם  הם  יםמנהל ה

  קית"מש,  בצבא  מפקד,  יתד  ס"עו,  נוער  כפרי  צוות  :למשל)  המפנה  מהגוף  צוות  אנשי,  מהארגון  צוות  אנשי,  פסיכולוג

 .  צוות בישיבות דיון לאחר נערכות  ההצמדות באחת התוכניות. עצמם הצעירים עם  גם מהתוכניות ובחלק( ש"ת

  במינוח   השתמשו  יםמנהל  מספר.  האופטימאלי  הצימוד  את  לבצע  מנת  על  ומאמץ  רב  זמן  מקדישים  יםמנהל ה

 . נשירה ולמניעת הקשר   להצלחת המפתח הוא  נכון צימוד כי, נטען. זה תפקידם  את לתאר בכדי" שדכנים"

 , הראשון  במפגש  המנטורים  עם  אישית  היכרות:  בהחלטה  מרכיבים  הרבה  יש...  שדכנית  אני"

  עם  ההיכרות  במפגשי  שאלות  שואלת  גם   אני...   עולם   תפיסת,  ערכים  לגבי  בהכשרה   בהם  התבוננות

  להבין  מנסה .  איתה  ולהתנהל   לדבר   קל  יותר  לו   יהיה  דמות  איזו  הצעיר  את  שואלת :  והמנטורים  הצעירים

,  ישל  לבטן  מקשיבה  אני  הזו  האינפורמציה  כל  את  אוגרת  שאני  אחרי.  מבטו  מנקודת  לו  יתאים  מי

 את  למלא  יוכל  מנטור  ואיזה  חסך  יש  איפה.  נאמר  שלא  מה  את  גם  להבין  צריכה  אני.  לאינטואיציה

 ( תמנהל..." ) החסך

 מנהל ה  בפגישת  מאותרים  וצרכיו  המנטי  מאפייני.  המנטיז והמנטורים  מאפייני  ניתוח  על  מתבססת  צימוד  ישיבת

  בתהליך  מאותרים  המנטורים מאפייני(.  ישנו  אם)  המפנה מהגורם  אודותיו  שמתקבל רקע  על התבססות ותוך  עמו

 . בטן  תחושת  או  הימור,  אינטואיציה  של  מרכיב  גם  ישנו  ההצמדה  מטריצת  בתוך  כי  ציינו  יםמנהל  כמה  .והמיון  הגיוס

  משותפים  אישיים  ומאפיינים,  למנטור  המנטי  בין  גיאוגרפית  קרבה  הם  לצימוד  ביותר  הבולטים  הקריטריונים

,  לדוגמה)  המנטי  של  ייחודיים  למאפיינים  המתאים  המנטור  של  רלוונטי  רקע  הוא  נוסף  קריטריון(.  רקע,  עניין  תחומי)

  אשר  למנטורית  הוצמדה  אתיופיה  יוצאת  מנטי",  אנוש"  בעמותת  רקע  עם  למנטורית  הוצמדה  נפש  מתמודדתמנטי  

 (. בעבר אתיופיה יוצאי צעירים עם  עבדה

 ( תמנהל" ) הצדדים מאחד  משהו בטוח שבורי מדי  גדול מרחק. לנו חשוב הגאוגרפי האילוץ"

  תמיד  לא  הדבר  התוכניות  באחת.  נשים  למנטוריות  ומנטיז נשים  גברים  למנטורים  מוצמדים   מנטיז גברים,  ככלל

בתוכנית אחרת,  .  נשים  בהשוואה למנטוריות  גברים  מנטורים   לגייס  יותר  קשה  כי  נטען זו ו  שאיפה  חרף  מסתייע

 .  יחידים ידי על ולא זוגות ידי על מלווים מהמנטיז שלישכ
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ציפיות שנעשה  הם הם נתבקשו להעריך את שלב הצימוד מנקודת מבטם, בשלושה היבטים: תאולמנטיז בשאלון 

המנטורינג,   לתהליך  בנוגע  התוכניתעם  שלהם  קשר  העימם  והתחשבות    מנהל/ת  לצימוד  ההמתנה  בשלב 

 בבחירת המנטור.  שלהםבהעדפות  התוכנית  

מתייחסים  משמאל  המופיעים  הממצאים 

או  המנטיז  לשיעור   רבה"  "במידה  שדיווחו 

 "במידה רבה מאד" לגבי כל היבט. 

הם   (n=108)המנטיז  תשובות   כי  מלמדות 

למדי  חיובי  באופן  הצימוד  שלב  את  תופסים 

דה רבה או רבה מאד שנציגים ציינו במיהמנטיז  בולטת במיוחד העובדה שכמעט כל  בשלושת ההיבטים שנבדקו.  

 של התוכנית היום איתם בקשר בשלב ההמתנה לצימוד למנטור. 

ם לצימוד: יישוב המגורים, גיל ומין המנטור. של שלושה פרמטריהמנטיז  מידת החשיבות עבור  בשאלון נבדקה גם  

חשובים   הנ"ל  הפרמטרים  מבין  אילו  לדעת  מאפשרת  זו  פחות.  למנטיז  בדיקה  או  ת יותר  המנטיז  שובות  להלן 

(n=108)  :בנוגע לשלושת הפרמטרים שנבדקו 

 יישוב המגורים של המנטור 

למיעוט   רק  כי  משמאל  בתרשים  לראות  ניתן 

שהמנטורמהמנטיז   מהיישוב שלהם    חשוב  יהיה 

ולרוב כלל.    סוגיההמכריע,    םשלהם  משנה  אינה  זו 

יהודים לערבים מלמדת כי שיעור מנטיז  השוואה בין  

נטור יהיה  ערבים מעוניינים שהממנטיז  גבוה יותר של  

( שלהם  בהשוואה  47%מהיישוב  יהודיים  מנטיז  ( 

(11%.) 

 גיל המנטור 

כי   משמאל  בתרשים  לראות  למחצית  ניתן  קרוב 

מהם  מהמנטיז   מבוגר  יהיה  שהמנטור  מעדיפים 

 הדבר אינו משנה כלל.    םבכמה שנים ולמחצית

 מין המנטור 

לנ קרוב  כי  משמאל  בתרשים  לראות  שליש  יתן 

יהיה  מהמנטיז   שהמנטור  המין מעדיפים  מאותו 

מנטורית  -אישהומנטי  מנטור גבר  -גברמנטי  שלהם )

שליש   לשני  ולקרוב  משנה  אישה(  אינו  הדבר  מהם 

מלמדת    מנטיז נשים למנטיז גבריםהשוואה בין  כלל.  

של   יותר  גבוה  שיעור  במנטורית  נשים  כי  מעוניינות 

שמעוניינים במנטור לגברים  ( בהשוואה  46%ישה )א

 (. כלומר, נשים יותר רוצות מנטוריות נשים.  18%גבר )

 ומה  כניתות ה על לך  הסבירו

 בתהליך  ממך  שנדרש
80% 

 

  בהעדפות שמתחשבים הרגשת

 מנטור  בבחירת שלך
82% 

 

  שהמתנת בזמן בקשר איתך והי

 אותך  שילווה למנטור
95% 

 

 18%    שלך מהיישוב
 

 4% מיישוב אחר 
 

 78% לא משנה  
 

 6%    אליך בגילקרוב 
 

 42% מבוגר ממך 
 

 52% לא משנה 
 

 32%    מאותו המין שלך
 

 6% מהמין השני 
 

 62% לא משנה 
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 למנטיז מאפייני הקשר בין מנטורים  .3.4.2

- בשבוע  פעם  על  עומדת  שתוארה  המנטיזעם    המפגשים  תדירות  ניתן ללמוד מראיונות העומק עם המנטורים כי

  -וב   בטלפון  תקשורת  מתקיימת  המפגשים  בין.  במעט   פוחתת  ותהתדיר  מלאה  ליווי  שנת  לאחר  כאשר,  שבועיים

WhatsApp ,פנים  מול פנים במפגש מתקיים  השיח של  המהותי החלק כי נראה אך . 

.  בטבע  טיולים  במהלך  ואפילו  הצבאי  בסיס,  הנוער  כפר,  קפה  בתי  כדוגמת  שונים  במקומות  מתקיימים  המפגשים

 . המנטי  אל  שמגיע   זה  הוא  המנטור,  הקשר  בתחילת  במיוחד,  רבים  במקרים.  שכיחים  פחות  המנטור  בבית  מפגשים

  ישנה   הדרך  בהמשך.  המנטי  כלפי  מצדם  בחיזור  שתחילתו  כתהליך  הקשר  הבניית  את  תיארו  מהמנטורים  חלק

 .  המנטי אל" הקשר על אחריות" העברת

 שהיא   רה בחו  פגשתי.  טבעי  קשר   לא  זה .  הקשר  את   לתחזק  הזמן   כל   צריך .  חיזור  היא  המפתח  מילת"

.  לחברות  הופכות  היינו  שלא   להניח   סביר.  אחרת   מתרבות,  שונה  מרקע   באה .  בגיל   ממני  מחצי   פחות

  להגיע,  מטרות  לי  ויהיו  אבוא  שאני  חשבתי...  מורה,  גדולה   אחות ,  אימא  לא   אני?  בשבילה   אני  וגם, מה

 בסיס  שיהיו וקרבה אמון ליצור. השקעה הרבה זה , קשר  לבנות  צריך. ככה  עובד לא  זה.  B או A לנקודה

 היה   בינינו  הדרך  לאורך.  איתה  להתייעץ,  עליה  שסומכים  דמות, מנחה דמות:  מנטורית  דמות  להיות  לי

  מה  לספר  ממני  דרשה לא שהיא שנפגשנו פעם הייתה לא.  הדדי כמעט,  העיניים בגובה שיח  דו  הרבה

 וראינו   סיפרה  היא  ואז  .איתה  מתייעצת  עצמי   את  שמצאתי  קשר  נוצר  פתאום .  עלי  עובר  ומה ,  שלומי

 ( מנטורית..." ) שיתופי יותר קשר להיות  הפך זה. מתייעצות ששתינו

  להתגבר   להם  סייעו,  בפניהם  העומדות  האפשרויות  את  למנטיז  שיקפו  הם  שבהם  מצבים  מגוון  ארוית   המנטורים

  לבין   בינם  שנרקמו  ןאמו  יחסי  תיארו  המנטורים  לכ.  עליה  להסתמך  שניתן  בוגרת  דמות  עבורם  והיוו,  מכשולים  על

 . מלווים הם אותם המנטיז

  כדור   של  הקשרים  כל  לאט  ולאט  בהם,  תקועה  הייתה  היא  אותי  הכירה  שהיא  לפני  שעוד  דברים   היו"

 והפחות   הטובים  הדברים  את  לשתף  יודעת  היא...  שרצתה  היעדים  את  השיגה  והיא  נפרמו  הצמר

 (מנטורית" ) טובים

  המנטיז  את  אוהבים  כולם.  מנטיזה  עם  שלהם  בקשר  שהתמסדו   הגבולות  םע  שלמים  שרואיינו  המנטורים  מרבית

  למידה  באשר  המנטורים  בין  שונות קיימת  כך  בתוך"(.  בת/ בן  כמו)"  משפחה  כבני  אותם  תיארו  ורובם,  מלווים  שהם

  הפרטית   המשפחה  שבין  הגבול  על  מקפיד  המנטורים  אחד.  משפחתם  ובחיי  האישיים  בחייהם  מעורב  המנטי  שבה

  גובה   שהדבר  אישי  מחיר  כדי  עד,  המנטי  עם  הדוק  קשר  על  סיפר  אחר  מנטור,  לעומתו.  מלווההמנטי שהוא    לבין

 . בדיעבד שוב כך נוהג והיה ההתנהלות עם שלם המנטור,  מחיר אותו  שחרף לציין חשוב. ממנו

 הקשר  על  אחריות  לקחת  רצה  הוא...  שלי  הילדים,  שלי  המשפחה  ואת אותי  מכיר  הוא .  אליו  קשור  אני"

.  תמיכה  לקבל  יודעים   לא  תומכים   לא  ממקומות שמגיעים  אנשים.  בי  להיעזר למד  הוא....  טוב  וזה  איתי

 פתאום  הוא.  זה  את  לו  שאסביר  ביקש.  ככה   בו  שמטפלים  ומכיר  מבין  לא  שהוא  מזמן  לא  לי  אמר  הוא

 ( מנטור...." ) לבד לא שהוא הבין
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 למנטיז ערוצי הקשר בין המנטורים 

לבין  למנטיז  בשאלון   בינם  הקשר  ערוצי  המנטורים נבדקו 

מתייחסים  משמאל  המוצגים  הנתונים  קיומם.  ותדירות 

 לתדירות של אחת לחודש או יותר.  ניתן ללמוד מהממצאים 

(n=108)   מתקיים במגוון של למנטיז  טורים  כי הקשר בין המנ

הרוב המכריע של הצמדים נפגש פנים אל פנים אחת ערוצים.  

ו יותר  או  טק מ לחודש  והודעות  טלפוני  קשר  גם  סט  קיים 

בתדירות גבוהה. לעומת זאת, ניכר כי הליווי מרחוק באמצעות 

שיחות וידאו הוא הרבה פחות שכיח, למרות מגבלות מגפת  

בתדירות של אחת לחודש  דיווחו על שימוש בערוץ קשר זה  מהמנטיז  י. פחות מרבע  הקורונה והריחוק החברת

 קשר עם המנטור. דיווחו כי אינם משתמשים בו כלל במהמנטיז לפחות וכשני שליש 

 נוחות הגעה לפגישות 

  זמן  משך  מבחינת  המנטור  עם  לפגישות  להגיע  להם  נוח מהם דיווחו כי    77%מלמדים כי    למנטיזממצאי השאלון  

דיווחו כי כלל לא נוח להם או נוח להם מהמנטיז    5%  -, במידה רבה או רבה מאד. מנגד, רק כזמינה  ותחבורה  נסיעה

 . על כך, שמרבית הצימודים הם מוצלחים מבחינה גיאוגרפיתבמידה מעטה. הדבר מעיד 

 ליווי מרחוק 

מרחוק   הליווי  נושא 

וידאו באמצעות     שיחות 

בשאלונים   לעומק  נבדק 

בשל   ולמנטורים,  למנטיז 

לכורח  העובדה   שהפך 

ממשי בשל מגפת הקורונה  

שבאו     בעקבותיה והסגרים 

הועברו   )השאלונים 

הסגר  2020באוגוסט   בין   ,

 .  הראשון לשני(

פחות   כי  מלמדי  הנתונים 

  (n=108)מהמנטיז ממחצית 

ויותר ממחצית מהמנטורים  

(n=147)  כי קיימו    דיווחו 

מרחוק שלהם  מהפגישות  וידאו  חלק  אפליקציות  כי  .  באמצעות  עולה  של המנטיז  עוד  בתפעול  מיומנים  פחות 

סבורים כי  מנטיז  יותר  ,  מנגד.  בהשוואה למנטורים  וחווים יותר תסכול שנגרם מבעיות טכניות  הווידאואפליקציות  

 אה למה שחושבים המנטורים. ומצליח לסייע להם, בהשווליווי מרחוק יוצר תחושת אינטימיות ה

 

 

ט ורשתות  הודעות טקס

 חברתיות 
86% 

 
 84% פנים אל פנים 

 
 75% שיחות טלפון 

 
 23% שיחות וידאו / זום 

 
  

 מנטורים  מנטיז  

חלק מפגישות הליווי  

 שלהם היו מרחוק
44% 

 
55% 

 

     :הערכת הליווי מרחוק 

מעורר תסכול בשל  

 חוסר ידע בתפעול  
11% 

 
0%  

מעורר תסכול בשל  

 בעיות טכניות 
21% 

 
7% 

 

תחושת  יוצר 

 אינטימיות 
47% 

 
25% 

 

מאפשר התאמה של  

 הליווי לאורח החיים 
55% 

 
51% 

 

 57% מצליח לסייע למנטי 
 

43% 
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 מנטיז - יםתפיסת הקשר מנטור  .3.4.3

   של שני הצדדים:מבט הת ו נבדקה מנקוד למנטיזתפיסת הקשר בין המנטורים 

 נקודת המבט של המנטורים 

עם   המנטורים  של  הקשר    המנטיז תפיסת 

 MCQך שאלון  מתו סולם  -נבדקה באמצעות תת

( ונאקולה  האריס  למנטורים  [20]  ( 2008של   .

המתארים את חוויות      (α=.865)  פריטים  8הוצגו  

והם נתבקשו לציין    צעיר )מנטי(של מנטור עם  

עם   שלהם  הקשר  את  מתארות  הן  כמה  עד 

בן    הצעיר סולם  על  מלווים,  דרגות,    5שהם 

ו  -1כאשר   לא  מאד.    5  -כלל  רבה  במידה 

המוצגים שיעור    הנתונים  הם  משמאל 

במידה רבה  : ו"במידה רבה" רים שהשיבוו המנט 

 ."מאד

ניתן ללמוד משקלול התשובות של המנטורים 

(n=147)    הם תופסים את הקשר שלהם עם  כי

של מנטורים מדווחים על קשר טוב עם    יחסית. ראוי לציין כי שיעור גבוה  67%  -גבוהה  - בינוניתברמה  המנטיז  

שהצעיר מקבל כל מה  ם )"לא בטוח  ימקשר עב היבטים שליליים  קיומם של  על  י דיווחו  למדשיעור נמוך  ו המנטיז  

רבה מאד  -רק כמחצית מהמנטורים דיווחו במידה רבה   ,עומת זאתל  שהוא צריך" ו"תסכול או אכזבה מהקשר"(.

   מייצריםשהם 

הצעיר בחיי  עם    .שינוי  בקשר  טוב  מרגישים  המנטורים  כי  ניכר  זאת,  כל  ביכולתם  סבורים  ו  המנטיזלאור  שיש 

 להשפיע עליהם לחיוב. 

 המנטיז קודת המבט של נ

 עם המנטורים נבדקה באמצעות שני כלים שונים:  המנטיז של תפיסת הקשר 

  בהתבסס  מנטורינג  ביחסי  נפרדים  ממדים  הבוחנים  שונים  שאלונים  משלושה  מורכב  -  הקשר  פונקציות  שאלון

 : בספרות שתועדו הפונקציות על

 סולםה.  המנטי  כלפי  ואהבה  קבלה,  חום  מגלה  המנטור  בה  המידה  את  לבחון  היא  הכלי  מטרת:  בלהוהק  החום  ממד

  ממד    .Mother- Father- Peer Scale   "((Crowell et al., 1999  [25 ]"  -"חבר  -אב  -אם  יחסי"  השאלון  גרסת  על  מבוסס

  הקשר  לגבי הםתחושותי  את יםמתאר הם  כמה  עד לציין המנטיז והתבקשולגבי כל אחד מהם  פריטים 4 כולל זה

  לו   ונמצאה  קודמים  במחקרים  תוקף  הכלי".  מאוד  רבה  במידה"  5  ועד"  לא  כלל"  1  -מ   הנע  מסולם  המנטורים  עם

 . α=0.74-0.85 [25,26]גבוהה - בינונית  פנימית  מהימנות

.  ולאוטונומיה  לחירות  המנטי  את  מעודד  המנטור  בה  המידה  את  לבחון  היא  הכלי  מטרת:  והאוטונומיה  החירות  ממד

  5  כולל  זה  ממד   Mother- Father- Peer Scale  [25]"    - "חבר  -אב   -אם   יחסי"  השאלון  גרסת  על   מבוסס  הסולם

  לצייןהמנטיז    והתבקשולגבי כל אחד מהם    (ידנו בשל חשש לאי הבנת הניסוח- )בפועל פריט אחד נגרע על  פריטים

אני עושה שינוי בחיים של  

 הצעיר 
48% 

 

 64% ולי קשר קרוב לצעיר  
 

 69% הקשר שלי עם הצעיר מתחזק
 

אני יכול לסמוך על מה  

 שהצעיר מספר לי 
78% 

 

הצעיר מראה לי שהקשר  

 איתי חשוב לו 
79% 

 

 81% הצעיר מוכן ללמוד ממני 
 

מקבל   בטוח שהצעיר לאאני  

 את כל מה שהוא צריך בקשר 
14% 

 

אני מרגיש תסכול או אכזבה 

 מהקשר עם הצעיר 
8% 
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  רבה במידה" 5 ועד" לא כלל" 1 -מ  הנע סולםב  םהמנטורי עם  הקשר לגבי הםתחושותי את מתארים הם כמה עד

 α=0.69-0.86 [25,26.]גבוהה - בינונית  פנימית  מהימנות לו ונמצאה קודמים  במחקרים  תוקף  הכלי". מאוד

 הסולם.  ולחיקוי  למודל  כדמות  המנטור  את  תופס  המנטי  בה  המידה  תא  לבחון  היא  הכלי  מטרת:  לחיקוי  המודל  ממד

)Mentoring Scale   שאלון  גרסת  על  מבוסס ועמיתיו  דרלינג  ]2002של  )משיקולי    פריטים  4  כולל  זה  ממד.  [27( 

  תפקודו   את  מתארים  הם  כמה  עד  לצייןהמנטיז    והתבקש ולגבי כל אחד מהם  פריטים(    3  -צמצום נעשה שימוש ב 

בעבור  לחיקוי  מודל  כמהווה   טורהמנ   של  תוקף   הכלי ".  מאוד  רבה  במידה"  5  ועד"  לא  כלל"  1  - מ  הנע  סולםם, 

 α=0.84 [26.]גבוהה   פנימית  מהימנות לו  ונמצאה קודמים במחקרים

מתייחסים  משמאל  המופיעים  הממצאים 

"במידה    (n=108)המנטיז  לשיעור   שדיווחו 

אחד  ו  רבה" כל  לגבי  מאד"  רבה  "במידה 

 ללמוד מהממצאים כי: ם.  ניתן מהממדי

o את    המנטיז עם  תופסים  הקשר 

בכל   למדי  וגבוה  חיובי  באופן  המנטורים 

 שלושת הממדים. 

o   בעצמך  להחלטות להגיע  אותך  ת/מעודד ההיגד הבולט ביותר בממד החירות והאוטונומיה היה "המנטור/ית " 

(88%). 

o " היה  והקבלה  החום  בממד  ביותר  הבולט    ה/כשאת   ]המנטור/ית[   עליה/עליו   וךלסמ   ה/ יכול  ה/את ההיגד 

 . (85%) "באמת לה/לו  ה/ זקוק

o  (92%משמש/ת עבורך כדמות חיובית" ) ההיגד הבולט ביותר בממד המודל לחיקוי היה "המנטור/ית . 

o   נמצא יותר זמן בליווי של המנטור. שני הממדים האחרים  שהמנטי  ממד החום והקבלה הולך ומתחזק ככל

 הדבר.   אותונשארים פחות או יותר 

פותח  -  (MRQ)אפיון מערכת היחסים    שאלון

  - מ מורכב. [28] ( 2006וויט ועמיתיו )-ידי דה-על

מנטי  מערכת יחסים של    המאפיינים  פריטים  5

עד  המנטיז    ומנטור. לדרג  הם התבקשו  כמה 

עם   שלהם  היחסים  למערכת  נכונים 

 שלהם.   יםהמנטור

מתייחסים  משמאל  המופיעים  הממצאים 

נכון  "ו"  נכוןשדיווחו "  (n=108)  המנטיזלשיעור  

אחד  מאד כל  לגבי  ללמוד    .מהפריטים"  ניתן 

   מהממצאים כי:

o חיובי מאד באופןתופסים את מערכת היחסים שלהם עם המנטורים  המנטיז . 

o כבוד הדדי.ב נמוך יותר מהפריטים שעוסקים באמון והמנטיז  ידי  -נתפסים עלבה וחום  הפריטים העוסקים בקר 

 78% לחיקוי   המודל ממד
 

 83% ממד החום והקבלה 
 

 85% והאוטונומיה   החירות ממד
 

 76% קרובה 
 

 81% חמה

 

 88% משמחת 
 

 92% מבוססת על אמון 
 

 98% יש בה כבוד הדדי 
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 ולמנטיזתרומת הקשר למנטורים   .3.4.4

 תרומת הקשר למנטורים 

  ההיבטים  את,  היתר  בין,  ציינו  הם.  משמעי  חד  באופן  להם  תורמת  ההתנדבות  כי  העידו שרואיינו    המנטורים  כל

 : הבאים

o (ההתנדבות עצם  על וגם, הצעירים  ותהתקדמ  לאור) וסיפוק גאווה תחושת . 

o המנטי עם  משמעותית יחסים מערכת פיתוח . 

o (שקיבלו מההכשרה והן, המנטיז עם ההיכרות מעצם הן) והעשרה למידה . 

o העמותה ועם האחרים המנטורים עם סולידריות תחושת . 

o בהם מאמין שהמנטור ערכים הגשמת . 

 להרוויח.  אלי  קרוב  מאוד  הוא.  הצעיר  את,  אותו  יהרווחת...  פרספקטיבה...  דברים  המון  פה  הרווחתי"

 אוהב,  אליו  מחובר  מאוד  אני.  משמעותית  יחסית  מערכת  זו.  בעיניי  נקי  רווח   זה  אלי  קרוב  כך  שכל  מישהו

 (מנטור)  ."אותו

.  הכבוד  כל   לי  אומרים   גם ...  שלי  בהתנדבות  גאה  מאוד   אני,  בזה  משוויצה  אני  ביותר  השטחית   ברמה"

  בחינם .  מדהים   כזה   בארגון  מנטורינג  לעשות.  בזה  גאה   מאוד  אני.  שלי  החיים  ורותלק  זה  את  הוספתי

 (מנטורית)   ...." ח"לקו שווה שורה לי נוספה

  בגדר  היו,  הליווי  מפגשי  גם .  שתרמתי  ממה  פחות  לא  נתרמת  עדיין  ואני  נתרמתי.  משמעית  חד,  כן"

 מנטור, הוא באשר  אדם בן  לכל ירומעש, עשיר כ "כ  היה בהם  התוכן. אותו תסמפספ הייתי שלא אירוע 

 ( מנטורית)  ...." לילדים  הורים בין, אדם בני בין ליחסים רלוונטיים דברים משם לקחתי. לא או

 למנטיז תרומת הקשר 

השאלון  באמצעות  נבדקה  המנטורים  עם  הקשר  תרומת 

כלי  למנטיז באמצעות  קודמים   בו,  במחקרים  שימוש  נעשה 

נושאים שונים הוצגו  למנטיז .  [29]  (2018טיירי ושפירו,  - שוורץ)

 המנטורים  םע  הםשל   הקשר  מידה  באיזווהם התבקשו לציין  

 עסק  לא  כלל  והקשר  במידהבאותם נושאים.    היום  עד  לך  תרם

 . "רלוונטי לא"הם התבקשו לציין , מסוים בנושא

לשיעור   מתייחסים  משמאל  המופיעים    המנטיז הממצאים 

(n=108)  במידה "  תרם להם  המנטוריםכי הקשר עם    שדיווחו

מאד"ו"  רבה רבה  אחד  במידה  כל  לגבי  מנטיז    .מהנושאים" 

לא עסק בנושא מסוים   המנטוריםיווחו כי הקשר שלהם עם  שד

 נופו מהחישוב.  

כי ללמוד מהממצאים  ביותר   ניתן  התרומה הנתפסת הרבה 

התרומה הנתפסת ותמיכה רגשית.  היא בהקשבה של הקשר

וניכר כי יש מקום נמוכה  - של הנושאים האחרים היא בינונית

 
 87% הקשבה ותמיכה רגשית 

 
 75% לימודים 

 
 65% משפחה וזוגיות 

 
 65% נושאים כלכליים 

 
 61% הפניה לגורמים בקהילה 

 
 57% עבודה 

 
 55% מיצוי זכויות 

 
 50% צבא או שירות לאומי 

 
 30% אמונה ודת 
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מסירת  או לחלופין    עיקר כלכלי, תעסוקתי ומיצוי זכויות()ב   התמקצעות של המנטורים בתחומים אלהה   לשיפור

מנטי  . למשל,  המנטיזשיוכלו להפנות אליהם את  מנת  -על,  מידע למנטורים לגבי גורמים מקצועיים המתמחים בהם

לחילופין להיות  שמתקשה בהתנהלות כלכלית, יכול לקבל הכוונה מהמנטור עצמו )בהנחה שיש לו ידע בתחום( או  

     במסגרת הארגון או הרשות המקומית בה הוא מתגורר. ה מקצועית של התנהלות כלכליתסדנ למופנה 

 הקשר  וסיום פרידה .3.4.5

  המפגשים  שני מוקדשים  באחד,: מהמודל הארצי בשתי תוכניות קיים והמנטיז מהמנטורים ופרידה ליווי סיום נוהל

  הכולל,  המנטורים  עם  ביחד  יזהמנט  של  סיום  מפגש  מתקיים   בנוסף.  הפרידה  לנושא  ההכשרה  של  האחרונים

שנתפסת כחיובית ביותר. בארגון    (נחל  חלוקי  על  ציור  סדנת  או  שוקולד  סדנת  כדוגמת)  יצירתית  מסכמת  פעילות

 . הוקרה מכתב מקבל והמנטור, סיכום  מפגש מתקייםהשני, 

  צימודים  של  ראשון  מחזור  כבר  הסתיים  המודלים  בשני  .הפרידה  נושא  מוסדר  והיישובי  האזוריתוכניות במודלים  ב

 מהמנטי  הפרידה  לפני  כחודש  המנטורים  של  קבוצתית  הדרכה  כולל  התהליך.  פרידה  של  בעיצומה  נמצא  שהוא  או

 מנהל/ת התוכנית עם המנטי.   של  סיכום  שיחת  מתקיימת  בנוסף.  לכך  בסמוךושיחה אישית עם מנהל/ת התוכנית  

  טרם  הפרידה  נושא  לפיכך.  הליווי  תקופת  של  הפורמאלי  םלסיו  הגיעוש   צמדים  אין  עדיין  בהם  ישנן תוכניות נוספות

 .  שיהיה  ראוי  אך, מסודר פרידה  תהליך אין  כי  נטעןבארגון נוסף, . הוסדר

  אם .  ימשיך   הצעיר  עם  שהקשר  היא  הכוונה.  משמעותי  מאוד  חלק  הוא  מהמנטור  הפרידה  תהליך"

 ואם . בקשר עוד להיות יכול  הואש ירגיש הצעיר, ימשך לא הקשר אם גם אז, טוב פרידה תהליך עושים

,  להשתנות  עומד  הקשר  אם  גם'.  יותר  המנטור  אל  לפנות  יכול  לא'כ  זה  את  יפרש  הוא  היעלמות  תהיה

 ( תמנהל)  . "לפנות  אפשר שאי אומר לא זה

 ומנטיז  מנטורים נשירת

  הצעיר של בעזיבה  טמונה  הסיבה,  הפורמאלי הליווי סיום טרם מתפרקים צמדים שבהם המקרים  במרבית, ככלל

  נשירת   היקף.  33%-10%  על  עומד  אשר  העמותות  בין  המנטיז  נשירת  בהיקף  שונות  קיימת.  המנטור  של  ולא

  מתקיימים (  מנטורים  או  מנטיז   של)  הנשירה  מקרי  מרבית.  היותר  לכל  10%  על  ועומד  משמעותית  נמוך  המנטורים

.  לנדירה  נחשבת   המנטי  מול   תהליך  שהחל  לאחר   מנטורים  פרישת .  הליווי  תחילת שלב ההמתנה לצימוד או ב ב

  כי   נטען.  מנטיזה  מצד  מחויבות  או  פעולה  שיתוף,  מוטיבציה  חוסר  היא  זמנו  טרם  הליווי  לסיום  המרכזית  הסיבה

 . בכך  די תמיד לא אך, המנטיז אחרי" חיזור"ב  ומוטיבציה זמן משקיעים המנטורים

 : מנטיזלנשירה של  נוספות סיבות

o המנטי. מצד  קשר אחזקת של מיומנות היעדר 

o עצם ,  במפגשים  שעולים  תכנים  עם  התמודדות)  מהליווי  הנובעת  מורכבות  עם  להתמודדהמנטיז  של    קושי 

 (. המנטור  את מאכזב שהוא המנטי של תחושה,  זמן חוסר, למפגשים ההגעה

o ביניהם  כימיה חוסר או למנטי מנטור בין מיטבית שאינה התאמה  . 

o ומנטורים, כאחדמנטיז  - בפועל היאש  מה לעומת כניתו מהת הציפיות בין פער . 

o מנטיז    -   (ל"לחו  טיסה,  יציבות  חוסר,  כלכליים  קשיים,  משפחתיות  בעיות  כדוגמת)  בליווי  תלויות  שאינן  סיבות

 . ומנטורים, כאחד
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 :מנטורים לעזיבת שנמנו סיבות

o המנטי מצד פעולה שיתוף  חוסר לנוכח ויתור . 

o במנטור עורר שהליווי רגשית מורכבות . 

o ב"וכיו  בריאותיות סיבות, ל"לחו מעבר או דירה מעבר, יום-בחיי היום   עומס  . 

 ובמידת ,  בעצמם  קשר   עימם  ליצור  מנסים  מנהלי התוכניות",  םמינעל"ו  פעולה  פיםמשת  אינם  מנטיז  בהם  במקרים

  יםמנהלה,  כן  כמו.  לתהליךם  וברתימת  םבאיתור  שיסייע  בכדי  ,לתוכנית  םאות  שהפנה  הגוף  את  גם  לערב  הצורך

  חוסר )  הייחודיים  מאפייניהם  לאור,  המנטיז  אחר  לחזר  ולנסות  להמשיך  עליהם  כי   המנטורים  בפני  מדגישים

 '(. וכו קשר  להחזיק קושי, מוטיבציה

 ? נשירה למנוע ניתן כיצד

של   הנשירה  את  לצמצם  עשויים  הבאים  הדברים  כי  עולה  ומנטורים  מנהלים  עם  הראיונות  ו/או    מנטיזמתוך 

 מנטורים: 

o ומנטור  מנטי של   ומיטבית ושכלתמ הצמדה . 

o ומנטיז מנטורים של מיטבי מיון. 

o בתמונה המנטי  את שהפנה הגורם השארת . 

o על  מופנים  או  מגויסים  והמנטיז במידה.  תוכניתב  הכרוכה   המחויבות  מהי  הצימוד טרם למנטיז  ברורה הגדרה  

 . ההפניה טרם  המנטיז מול אלו דברים יגדיר זה  שגורם  חשוב, שלישי גורם ידי

o בעיקר בשלביו הראשונים. הקשר בביסוס  רבה השקעה , 

o משמעותימקצועי  ליווי On Going התהליךלכל אורך  למנטורים . 

  גדולה   הנשירה לעתים  .מראש   לוהכ  לצפות  ניתן  שלא כיוון הנשירה  את   למנוע  ניתן  לא   מסוימים  במקרים  כי,  נטען

  עבודה   למנוע  כדי  זה  בנתון   אין,  זאת  עם.  שונות  כבויותמור  עם  מנטיז   בקרב  או  רצף הסיכון  בקצה  מנטיז  בקרב  יותר

 . פרי  יישא שהליווי הסיכוי בשל  ולו, אלו מנטיז עם

  נחוצה   אחד   מצד.  בפועל   מהם  דורש  זה   מה  לבין  הצעירים  הם  מה  בין  לפער   גם   קשורה  הנשירה"

  יש.  להם  שמציקה  סוגיה  על   לדבר   למשל.  להם   קלים   שלא  נושאים  מעורר  המפגש  שני  מצד ,  מוטיבציה

 פתאום.  להפסיק  רצתה   והיא  מוצלח  לא   מנטור   עם  מפגש  היה  ואז   מוצלח  התחיל   שהתהליך  צעירה

 ( תוכנית תמנהל) . "השיח את להמשיך קשה לה היה

 התאמת  לגבי  ספקות  לי  היו.  לה   מתאים  לא  המנטור  שאולי  צעירה  של  נשירה  של   מקרה   יש  בדיעבד"

 לא  מה  בדיעבד  לראות  יכולה.  הצימוד  עם  שלמה  גשתיהר  שלא  הראשונה  הפעם  זו...  הכימיה.  המנטור

  תמנהל)   ." אחר  מנטור  עם   תהליך  להתחיל  אותה  לשדל   קשה ,  ממנטור  שהתבאסה  צעירה.  התאים

 (תוכנית

  לא  ניסתה  באמת  שהיא  וחשבתי  לנסות  מפסיקה  שהיא  לי  אמרה   מסוים  שבשלב  מנטורית  הייתה"

 ( מנהלת תוכנית)  ."להבין יכולה אני אז, לי נתהע  לא והיא הצעירה את להשיג ניסיתי אני וגם, מעט
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 ונקודות לשיפור  בתוכנית מההשתתפות רצון שביעות .3.4.6

נשאלו   (n=101)והמנטיז    (n=141)המנטורים  

מרוצים    מידה   באיזובשאלונים   הם 

. כפי שניתן  המנטורינג  ניתכו בת  םמהשתתפות

מוחלט מרוצים  ה  םרוב   לראות בנתונים משמאל,

בהשתתפותם  מאד  רבה  ובמידה  רבה  במידה 

 מנטורינג. הבתוכנית 

הנתונים  מ של  נוסף  כי  ניתוח  בגיל מנטיז  ניכר 

( מהשתתפותם  18-21צעיר  מרוצים  יותר   )

בגיל  למנטיז  בהשוואה  המנטורינג  בתוכנית  

( יותר  יותר  מנטיז  ול(  22-25מתקדם  מבוגרים 

 , בהתאמה. 82%לעומת  93%לעומת  97% (26-29)

 משך הליווי המתאים 

נשאלו   (n=101)והמנטיז    (n=141)המנטורים  

  וכנית תלדעתם ב   הרצויבשאלון מהו משך הליווי  

בנתונים משמאל,    . מנטורינג שניתן לראות  כפי 

בין    םרוב להימשך  צריכה  התוכנית  כי  סבורים 

( לשנתיים  בהתאמה(.64%  -ו  53%שנה  רק    , 

להימשך   צריך  הוא  כי  חושב  מהם  קטן  מיעוט 

החדשות  בתוכניות  שנעשה  כפי  שנה,  חצי 

 במיזם. 

זו    לסוגיהשהתייחסו  ומנטיז  היו מנטורים  בנוסף,  

בבשאל גם   שעסקה  פתוחה  לשיפור ה  נקודות 

התוכנית וטענו כי יש להאריך את משך תוכנית  

 המנטורינג. 

 ( צעיר) . "וחצי שנה/שנה אחריי שיגמר שלא, המנטורים התוכנית את  זמן יותר שיאריכו"

 ( מנטור) . "הצעיר עם קשר  ליצור  התחלה רק וזה שנה  חצי עד  זה שלי התוכנית לגבי"

 מנטי -מנטורבקשר נקודות לשיפור בתוכנית ו

 מנטיז 

 :המנטיזידי -נקודות שהועלו על

 '. וכו המפגשים קיום על הקפדה  יותר, המנטור של יותר גבוהה פניות, פנים מול פנים מפגשים יותר .1

 . הקשר את כמחזקות הנתפסות, המנטור  עם ביחד(  סדנאות כדוגמת)  חווייתיות פעילויות יותר .2

 . בקשר  רגשי יחוש  מעורבות, קירבה, אמון, פתיחות יותר .3

 
 

מההשתתפות  שביעות רצון 

 בתוכנית מנטורינג 

 מנטיז 

92% 
 

 

 מנטורים 

 90% 
 

 
  

 מנטורים  מנטיז  

 8% 3% חצי שנה 

 35% 24% שנה 

 29% 29% שנתיים 

 13% 14% חמש שנים 

 15% 30% לא יודע/ת 
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 ואיפה   עובר  אני  מה   לו  לספר  פשוט  יותר  לי  ושיהיה  ברגש  יותר  אותי  שיבין  הקטע   את  יותר  משפר  הייתי"

 . )צעיר( "בחיים תקוע  אני

 . )צעיר("וזוגיות  לימודים  עבודה  כמו  שלי  האישיים  בחיים  מעורב  יותר  יהיה  שלי  שהמנטור  מצפה  הייתי"

 . וסיומו  התהליך  לגבי ציפיות ותאום פעולה  תוכנית, ברורה  הגדרה, שקיפותיותר  .4

 . )צעיר( ..."פחות או מתאים מה  כביכול הגבולות מה ברור יותר קצת שיהיה"

 . )צעירה( " למנטור ציפיות הגדרת, המנטור בפניי להציף וחשוב כדאי מה , יותר ברורות הגדרות"

 )צעירה( . "לעבור  הולכת שאני הדרך מה ברור שיהיה, סדר יותר"

 . והצעיר המנטור  שבין בקשר  התוכנית ת/ מנהל של יותר רבה  נוכחות .5

 טוב  לוהכ  ואם  קשיים  יש  אם,  המנטור  עם  הולך  איך  שישאל,  מנטורים  האחראי  של  מעורבות  יותר"

 . )צעירה( "בקשר

 . )צעיר( " המנטור עם  התוכנית בזמןהמנהל/ת  עם מפגשים 2-3 לפחות"

 . ( גיאוגרפית  קרבה  לגבי לרבות) וחניך מנטור בין התאמה על דגש מתן .6

 מנטורים 

 ידי המנטורים: -נקודות שהועלו על

 : ולוגיסטיים טכניים  היבטים .1

o המנטי עם מפגש מקום במציאת  הארגון  מצד סיוע . 

o גיאוגרפית מבחינה יותר קרוב שנמצא למנטי צימוד . 

 :שונים  בנושאים  הכוונה  קבלת .2

o המנטיז  של זכויות מיצוי בנושא מידע . 

o לטלפוניים פרונטאליים ממפגשים המעבר כדוגמת המנטי עם בקשר  ייםשינו  עם בהתמודדות  סיוע. 

o כלכליים/לימודיים  יעדים להשיג לסייע יכולת . 

  : הארגון מטעם מנטוריםלו למנטיז משותפות פעילויות יותר .3

o חוץ פעילויות . 

o סדנאות . 

o מנטיז בין מפגשים . 

o ומנטיז מנטורים בין" ערבוב" מפגשי . 

 ם: המנטורי בין הקשר  חיזוק .4

o צירת קבוצת שווים של מנטורים. י 

o  .חיזוק הקשרים בין המנטורים, עידוד שיתופי פעולה והפרייה הדדית 
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 :  של התוכניות  טרמינולוגיהשהוצע ב  שינוי .5

o "(ומקרב יותר אישי...  מנטור מאשר  התפקיד  את יותר טוב מגדיר" )"מנטור" במקום" גדול אח"... . 

o "מנטורינג" במקום" חניכה" . 

o הזדמנויות לפתוחו ללוות" יותר" לו ולעזור או " הצעיר על "להשפיע" של ונחיםמשימוש ב  פחות" . 

 והידוק היחסים: המנטי   עם בקשר שינויים .6

o (הקורונה בשל לקיים קשה אשר) פנים מול פניםאישיים  מפגשים יותר . 

o קרוב  יותר חיבור ושיאפשר הקרח את שיפשיר בקשר וחיבור אינטראקציה יותר . 

o המנטישל  משפחתו עם ומעורבות הכרות, תףמשו בילוי  אפשרות.   

o ועוד טבע, ידע, תרבות   בחוויות את הצעיר להעשיר( הקורונה בגלל מאד מוגבלת שכרגע)  ואפשרות זמן  . 

 לסיכום,  

י התוכניות משקיעים  מנהללהצלחת המנטורינג ותהליך הצימוד הינו תהליך קריטי    -  מנטיז-צימוד מנטורים

ומחשבה.   זמן  הרבה  ,  למנטור   המנטי   בין  גיאוגרפית  קרבה  הם  לצימוד  ביותר  הבולטים   יטריוניםהקרבו 

למדי, הן  תופסים את תהליך הצימוד באופן חיובי    המנטיז  (. רקע,  עניין   תחומי)  משותפים  אישיים  ומאפיינים

מבחינת ההתחשבות בהעדפות שלהם והן מבחינת הקשר שמתקיים איתם  מבחינת תאום הציפיות עימם, הן  

 מתנה לצימוד של מנטור.בזמן הה

נפגשים פנים אל פנים אחת לחודש או יותר    והמנטיז מרבית המנטורים    -  מנטיז-מאפייני הקשר מנטורים

מרחוק באמצעות    ומקיימים בנוסף קשר טלפוני והודעות טקסט בתדירות גבוהה. לעומת זאת, ניכר כי הליווי

 הקורונה והריחוק החברתי.  שיחות וידאו הוא הרבה פחות שכיח, למרות מגבלות מגפת 

-ברמה בינונית  המנטיזהקשר שלהם עם    איכותהמנטורים תופסים את    -  מנטיז-תפיסת הקשר מנטורים

ושיעור נמוך למדי על קיומם של    המנטיזגבוהה. שיעור גבוה יחסית של מנטורים מדווחים על קשר טוב עם  

- מנטורים באופן חיובי. הקשר נתפס עלהקשר עם האיכות    תופסים את  המנטיז.  היבטים שליליים בקשר 

 ידם בעיקר כמבוסס על אמון וכבוד הדדי ופחות על קירבה וחום.

סיפוק, פיתוח תחושת  המנטורים נתרמים מהקשר בעיקר בהיבטים, כגון:    -  ולמנטיזהקשר למנטורים  תרומת  

משמעותית   יחסים  אישיים.  המנטי עם  מערכת  ערכים  והגשמת  אישי  ופיתוח  למידה  נתרמים    טיזהמנ , 

במידה פחותה גם בהכוונה בתחומי חיים, כגון:  ומהקשר בעיקר בכל הנוגע לקבלת הקשבה ותמיכה רגשית 

 לימודים, משפחה וזוגיות, התנהלות כלכלית, תעסוקה ועוד.  

, מרוצים במידה  והמנטיזרוב מוחלט של המנטורים    -  ומשכה הרצוישביעות רצון מההשתתפות בתוכנית  

 הוא בין שנה לשנתיים.    הרצוימנטורינג וסבורים כי משך הליווי  התפותם בתוכנית  בהשתרבה ורבה מאד 
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   בחברה הערבית 'מקושרים'מיזם  .3.5

 פיתוח מודל מנטורינג בחברה הערבית 

ידי צוות המיזם בשיתוף עמותת - פיתוח מודל המנטורינג וליווי התוכניות בחברה הערבית מטעם המיזם, נעשה על

עמה עסקו בנושא מנכ"ל העמותה ורכזת שטח מטעמה. בבסיס פיתוח המודל עמדה ההחלטה  , אשר מט 'אמנינא'

לחברה הערבית. לשם כך, נעשתה למידה מקיפה טרם ובמהלך פיתוח המודל, תרבותית  לפתח תוכנית המותאמת  

 אשר כללה שיח נרחב עם אנשי אקדמיה, אנשי שטח ובעלי תפקיד רלוונטיים. 

ב פ   'ושריםמק '  מיזםמסגרת  ב מנטורינג  תוכניות  שלוש  תוכנית  האזורי  במודל  :הערבית  חברהועלות  פועלת   ,

פועלות שתי תוכניות מנטורינג, אחת של המחלקה  ,  היישובי  במודלבנפת עכו.   'לצפון  יעדים'  עמותתמנטורינג של 

 מודלית בתוכנל  מתייחס  שלפנינו  הניתוח.  באמצעות עמותה  וליה ' לג'גוהשנייה ב   קלנסואהב לשירותים חברתיים  

  נתונים  די  לאסוף  התאפשר  לא ,  האחרונה  בעת   רק  החלה  וליה 'לג'בג   והתוכנית  היות  .בלבד  קלנסואהבו  האזורי

 .   זה ביישוב המנטורינג לפעילות הנוגעים

 הערבית  בחברה מנטורינג כניותות  הטמעת

 צעירים (,  לאומי  ירותש/צבא )  במסגרת  נמצאיםב  ולר  18-21  בגילאי  רבים  צעירים  שבה ,  היהודית  לחברה  בניגוד

  של   חשיבותה  את  מדגיש  זה  נתון.  18  לגיל  בהגיעם  והכוונה  מסגרת  ללא  עצמם  מוצאים  הערבית  בחברה  רבים

 .  הערבית  בחברה  מנטורינג פעילות

  החרדה   וכל,  מתמשך  התבגרות  גיל  זה  לפעמים  עדיין  הזו  הגיל  שכבת,  18-21  בגיל  הערבית  בחברה"

  אין, מסגרת בלי  היא זו  שאוכלוסייה רצינית בעיה לנו  יש... הזה  בגיל עדיין ממשיכה ההתבגרות גיל  של

  חסרים   שמאוד דברים אלו. אותם תכוון,  אותם  שתכיל מסגרת שתהיה  מאוד ודרוש חשוב  מאוד... צבא

..."  לצעירים  ערים   לא  והם,  מאיים  גורם  הם   ההורים  הזה   בגיל  לפעמים...  שלנו   בחברה,  שלנו   במגזר

 (.מנטור) 

" והכוונה  לתמיכה  זקוקים  הם,  לפנות  למי  להם  אין,  לאלימות  לכניסה  ובסכנה  אבודים  הצעירים"

 (. מנהלת תוכנית) 

  בוגרים  ואנשים צעירים  של קודמת  היכרות היעדר הוא הערבית   בחברה  מנטורינג  תוכנית בהטמעת הקשיים  אחד

ה של התנדבות מאורגנת  היעדר תשתית איתנ  .חומרית  תמורה  וללא  בהתנדבות  המתבצע,  המנטורינג  עולם  עם

ככלל, ושל התנדבות מנטורינג בפרט, באה לידי ביטוי בהיעדר כוח אדם עם רקע במנטורינג ו/או בניהול מתנדבים.  

 חברתיים  חסמיםמספר מרואיינים סיפרו על  בתחילת הדרך  ,  בנוסף  הדבר הוביל לקושי בגיוס רכזים לתוכנית.

 של  החיבור  עצם  בשל  או,  תרבותית  שונות,  שפה  פערי  בשל)  סיכון  יבמצב   לצעירים  מנטורים  בין  לחיבור  הנוגעים

,  מנגד.  וצעירים  מנטורים  לגייסהובילו לחשש מפני קושי    אלו  אתגרים(.  מורכב  רקע  בעלי  צעירים  עם  מנטורים

  אשר ,  המיזם  קונספט   עם  אחד   בקנה  עולים  אשר  הדדית  עזרה  וערכי  חברתית  בלכידות  מאופיינת  הערבית  החברה

 .  להתנדבות כמניע  ליישוב מחויבותם את ציינו אף המנטורים.  החברתיים הערכים את להעצים עשוי  בתורו

  ולהצלחת   לביסוס  כמהותיים  נתפסים  המקומי  השלטון  ומצד  ארגונית,  קהילתית  ברמה  פעולה  שיתופי,  אלו  לצד

 .  התוכנית
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 מנטורים  ומיון גיוס

דווח גם   .פוטנציאליים למועמדים אישית פנייה ודרך ייריםפל, חברתיות ברשתות פרסום באמצעות מתבצע הגיוס

  בחברה   המנטורים,  היהודית  בחברה  לארגונים  בדומה  על מנטורים אשר גייסו מנטורים אחרים )"חבר מביא חבר"(. 

  הכלה יכולת כדוגמת אישיות מאפייני  פי ועלגיל, , תעסוקה  ,שכלהכגון: ה, פרמטריםמגוון   פי על נבחרים הערבית

. במודל היישובי  מגוריהם  למקום  בהתאם  גם  נבחרים  המנטורים  האזורי  במודל.  הלאה  וכן  התמדה,  עיריםצ  לש

ייחודי הנוגע   ולאופן מיצובו בקהילה.נמצא פרמטר    קושיחשש מפני    על  דווחבתחילת הדרך    למוניטין המנטור 

היעטווח  ארוכת   להתנדבות   התחייבל   הצורך  בשל  היתר  בין,  מנטורים  בגיוס בשל  בעבור  ,  חומרית  תמורה  דר 

.  (מורכב  רקע  בעלי  עיריםחיבור לצ   או,   שפה  פעריההתנדבות ובשל חסמים חברתיים )הקשורים לשונות תרבותית,  

דיגמה זו הופרכה הן במודל היישובי, והן במודל האזורי,  עם זאת, כפי העולה מראיונות עם צוות המיזם, נמצא כי פר 

וכו'.    בעלי מאפיינים מגוונים מבחינת משלח יד, גיל, השכלה  גייס מנטוריםוכי במבחן המציאות לא נמצא קושי ל

 עוד נטען, כי מנטורים אשר השלימו מחזור ראשון של התנדבות, חוזרים שוב למחזור שני. 

 חובת דיווח 

 Google Formsכחלק מהרצון להסדיר את דיווח המנטורים על התהליך שהם עוברים מול הצעירים נוסח טופס ב 

. עם זאת, מהלך זה טרם הוטמע די הצורך.  המנטיר אותו מתבקשים המנטורים למלא לאחר כל פגישה עם  אש

יוחד במודל האזורי(. שיחה  דיווח מתקיים גם באמצעות שיחה טלפונית עם מנהלת התוכנית לאחר כל מפגש )במ

 זו כוללת גם משוב מצד המנהלת לדיווח הכתוב. 

 ם המנטורי של וליווי הדרכה,  הכשרה

מפגשים, כאשר כל מפגש אורך כשעה וחצי. ההכשרה    3  בת  קבוצתית  הכשרה  מקבלים  המנטורים  הצימודים  טרם

באופן   הערבית  ייעודיפותחה  בשפה  מנחה  ידי  על  ומועברת  הערבית  לחברה  רכזת  ובהתאמה  עם  בשיתוף   ,

  מרואיינים  בין פערים תגלעונ , הצימודים לאחר  הניתנים וליווי להדרכה הנוגע בכל. התוכנית מטעם הגוף המפעיל

 . והליווי ההכשרה להיקף באשר(, ומנטורים בארגונים  שונים תפקיד  בעלי)

יזם חלה הסדרה בתחום, הכוללת למידת עמיתים ו/או הדרכה מקצועית בתדירות של עם זאת, על פי צוות המ 

ונה, וזאת בנוסף לליווי  אחת לחודש לפחות במודל היישובי. גם במודל האזורי החלה הדרכה מוסדרת בעת האחר

 . מנהלת התוכניתהצמוד מצד 

 המנטורים  של  המסוגלות תחושת

  תחושת   את  מקדמים  אתו  מביא  שהמנטור  כלים  וארגז  מוטיבציה  לצד  אישיות  מאפייני  כי  עולה  הראיונות  מן

 . הםשל  המסוגלות תחושת את מפחיתים למנטורים סדורים והדרכה ליווי היעדר,  זאת עם. בתפקיד המסוגלות

 המנטורינג  לתוכניות צעירים לקבלת קריטריונים

-18  בגילאי  בסיכון  במצבי  צעירים:  'יתד '   תוכנית  בפרופילצעירים  המנטורינג הם    לתוכנית  המתקבלים  הצעירים

  השכלה ,  תעסוקה  של  בנושאים  במגוון נושאים. עיקר הצעירים זקוקים להכוונה  ותמיכה  להכוונה  הזקוקים,  25

 חרים פונים לתוכנית על רקע בדידות חברתית, קשיים מול המשפחה, בעיות רפואיות ועוד.  . אזכויות ומיצוי

 המנטורינג  לתוכניות צעירים גיוס

  נוער   קידום,  ספר  בתי,  נוספים   רווחה  וגורמי'  יתד'  תוכנית  בעזרת  מתבצע  והאזורי  היישובי  במודל  הגיוס  עיקר

. עצמאי  באופן  פונים  מהצעירים  מיעוט  רק .  'רואד'   יומרכז   'ריאן'  יגורמי גיוס פוטנציאלים נוספים הם מרכז.  סים"ומתנ
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מהעדר היכרות מספקת עם התוכנית, בהיותה חדשה   ונובע יתכן אשר צעירים בגיוס קושי על דווח, האזורי במודל

  ם הצעירי  מצד  אמון  ועדיין לא מבוססת ומוכרת די הצורך. סיבות אפשריות נוספות לקושי בגיוס צעירים הן העדר

כן אולי בשל    )גם  ו/או בשל מיעוט הפניות מצד המחלקה לשירותים חברתיים  תמורה  ללא  המנטורים  בהתנדבות

 .  חוסר היכרות עם התוכנית(

.  כלשהו ממוסד מגיע  לא והוא, משפחתי קשר כשאין, לכוון מרצונו בא  שמישהו לזה רגילים לא אנחנו"

  אנשים  שיש,  מודעות  להיות  צריכה...  הגיוס  של  יההבע   זו  ואולי,  אליו  רגילים   לא  שהחניכים   משהו  זה

.  תמורה  לקבל  מבלי  להם  לעזור  מגיע   באמת  שמישהו  מבינים  לא  צעירים...  בהתנדבות ,  לתרום   שרוצים

 (  מנטור)  ."עליו להתגבר  שקשה מחסום זה

 מנגד דווח במודל האזורי גם על צעירים אשר גויסו על ידי מנטורים.  

צעירים על כל הרצף הסיכוני )במיוחד במודל היישובי( עובר דרך ההורים, לרבות צעירים  על פי צוות המיזם, גיוס ה

ינם מוכרים בקרב גורמי הרווחה. מכאן עולה, כי יש מקום לבחון כיצד להרחיב את הגיוס הישיר של הצעירים,  שא

 . היישובי, בו ההיכרות עם המשפחות אינה מעמיקה כמו במודל גם במודל האזורי

 מנטיז -טוריםמנ  צימוד

יתכנו מצבים בהם צעיר יוצמד למנטורית, אך לא מצבים בהם   .מגדרית  בהתאמה  רוב  פי  על  מתבצעים  הצימודים

זמינות בנוגע למגדר המנטור  צעירה תוצמד למנטור. לצד העדפת הצעירים , ישנם שיקולים מקצועיים ושיקולי 

 מנטורים ומנטוריות.  

 להיחשף   בנוח  יותר  הרגיש  הוא.  רגשיים  עניינים  בגלל,  שהאי  מנטורית  רצה(  הצעיר)   הוא  בהתחלה"

  הראשון   במפגש.  גבר  בפני  להיחשף  יכול  לא  כגבר  שאני  מהעניין  נובע   זה   הערבית  בחברה.  בחורה  בפני

.  צעירים  ללוות  צריך  שגבר  חושב  אני  ...גבר  בפני  להיחשף   שיכול   חשב  שלא  הודה  והוא  הקרח   את  שברנו

 (מנטור)   . "מגדר   לפי  בצימוד   בדעות  התאמה  יותר  ויש  דומים   רגשות  וויתח,  חברה   מאותה  מגיע   אתה  כי

שיקול נוסף הוא מקום המגורים של המנטורים והצעירים. על פי צוות המיזם, מרבית המנטורים מעדיפים להתנדב  

 ביישוב שלהם או ביישוב סמוך, אך פחות יטו להתנדב בישוב מרוחק.  

 למנטיז  מנטורים בין הקשר מאפייני

  מפגשים   על  מבוסס  הקשר.  ימים  עשרה  עד  לשבוע  אחת  של  בתדירות  נפגשים  בחברה הערבית   והמנטיז   מנטוריםה

  בזום/    הטלפוניות  השיחות  תדירות  הקורונה  בעקבות,  הדברים   מטבע.  טלפוניות  ושיחות  וואטסאפ,  פנים  מול  פנים

 .  פרונטאליים מפגשים חשבון על עלתה

 למנטורים  הקשר תרומת

 מעצם  סיפוק  לצד,  והתמקצעות  למידה   של  תהליך  ומתארים,  ההתנדבות   מן  נתרמים  עצמם  יםחש  המנטורים

   .לקהילה תרומתם

.  זה  את  אומר  סתם  לא  אני.  הדדי  משהו  זה.  הגיל  הבדלי  למרות,  שלו  החשיבה  מצורת  לומד  אני  גם"

 . )מנטור( " עליהם חשבתי  שלא דברים  מצעירים  לומדים לפעמים

   והבנה   קרבה  ויותר  יותר  חשה  אני  האישית  ברמה  גם.  בישוב  לצעירים  תרומתי  מעצם  מסופקת  אני"

 . )מנטורית("לצעירים
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 מנטי -מנטור ובקשר בתוכנית לשיפור נקודות

 : בארגונים תפקיד בעלי

o היישוב.  מצד ארגונית/קהילתית /חברתית  תמיכה 

o יתהתוכנ  וקידום  הובלת לשם ביישוב הרלוונטיים הארגונים לנציגי עגול שולחן בניית . 

o היכרות והגברת מודעות.  -של התוכנית   מתמשך שיווק 

o  היישוב מורכבותאת ו התרבות את המבין אדם ידי - לע וארגוני מקצועי אינפוט . 

 : מנטורים

o היישוב מצד ארגונית/קהילתית /חברתית  תמיכה . 

o לפני ובמהלך התפקיד(.  סדירה והדרכה  הכשרה( 

o בתוכנית.  המנטורים בין עמיתים  ולמידת קשר 

o סיוע,  רווחה  גורמי  כדוגמת,  צורכי הליווי   פי  על  שונים  בתחומים  למנטורים  לייעץ  שיוכלו  מקצוע  אנשי  הוספת 

 ועוד.  כלכלית  הכוונה,  משפטי

 והבשלתו בחברה הערבית  המיזם התפתחות

הנוגע   הרי שבכל  קיימת,  ורעיונית  ארגונית  על תשתית  ניכר מהמיזם התבסס  חלק  למודל הארצי, שבו  בניגוד 

 יש מאין.   –מיזם לפתח ולבסס תוכנית חדשה  רבית נדרש הלחברה הע 

והפריך קונספציות    רביםאתגרים    המיזם  על פי צוות המיזם, בחברה הערבית ככלל, ובמודל היישובי בפרט צלח

מוקדמות. כך למשל, הופרכה הפרדיגמה בדבר קושי לגייס מנטורים על רקע היעדר מסורת התנדבות ללא תמורה  

במבחן המציאות, ובניגוד לחשש שעלה בנושא, לא נמצא קושי לגייס מנטורים ם חברתיים. כמו כן,  או על רקע חסמי

טווח.   ביקשו להאריך את משך הליווי מעבר לחצי השנה  אף  ים  , חלק מהמנטור יתירה מכךלהתנדבות ארוכת 

 הנדרשת.  

רקע בניהול   י/ותלתוכנית בעלת  ים/ו מנהלעלה קושי לגייס    ,בהיעדר תשתית מאורגנת של התנדבותיחד עם זאת,  

חרף  במודל היישובי,  . עם זאת, נטען כי    בנושא מנטורינגרקע  בעבודה עם צעירים במצבי סיכון /  רקע    /מתנדבים  

, כמו  המנהלתבלי לידה בתחילת הדרך, ובעזרת הנחייה וגיבוי מתאימים, חלה התמקצעות והתבססות בתפקיד  ח

 גם בתוכנית המנטורינג ביישוב. 

וביסוס  לאור   הטמעה  לשם  תרבותית  ורגיש  מקצועי  ניהולי,  ליווי  של  חשיבותו  את  להדגיש  יש  לעיל,  האמור 

גיוס מנטורים    כמו גם לשםתוכניות מנטורינג בחברה הערבית,  של  מוצלחים   רתימת הקשרים הקיימים לשם 

 וצעירים כאחד.  

 ,  לסיכום

ש18  בגיל  הוהכוונ   מסגרת  ללא  עצמם  מוצאים  הערבית  בחברה  רבים  צעירים מה  הצורך  ,  את  מגביר 

ה מחד,  מנטורינג.  תוכניות    מסורת  יעדרבתוכניות    ביסוס   על  מקשה  התנדבותי  בסיס  על   מנטורינגשל 

הערבית   הדדית  עזרה  וערכי  חברתית  לכידותמאידך,  .  התוכניות   והטמעת   עם   אחד  בקנה  עולים  בחברה 

 .החברתיים  הערכים  את להעצים  עשוי בתורו אשר, המנטורינג  קונספט
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לבחון    יש לקדם    כיצדמקום  בכדי  הדרך  במהלך  שנאספו  ובהצלחות  בתובנות  בלקחים,  להשתמש  ניתן 

ביישובים נוספים. כך למשל, הפרכת הקונספציה הנוגעת לקושי    נג לצעירים במצבי סיכוןתוכניות מנטורי

עשויה להקל על כניסה ליישוב חדש. גם אופן ההתמודדות עם היעדר כוח אדם מיומן בניהול    מנטוריםלגייס  

בגיוס  תובנה נוספת הינה היתרון הטמון    מתנדבים עשוי להוות השראה להכשרת רכזים ביישובים אחרים. 

 יטין חיובי בקהילה לשם מיצוב תפקיד המנטור.  מנטורים בעלי מונ 

 קשרים בין משתני המחקר  

 נבדקו קשרים בין משתני המחקר המרכזיים: למנטיז הן בשאלון למנטורים והן בשאלון 

 קשרים שנמצאו בשאלון המנטורים 

 ממצאים כי: הטורים. ניתן ללמוד ממופיעים ערכי מתאם פירסון לבדיקת קשר בין משתנים בשאלון המנ  4בלוח 

o   התמיכה  לבין    למנטורים במהלך התהליךתדירות ההדרכה הפרטנית והקבוצתית  יש קשר חיובי בינוני בין

שתדירות ההדרכה  . כלומר, ככל  מההשתתפות בתוכניתשלהם  ושביעות הרצון    מנטוריםבשל התוכנית  

 ידי התוכנית ושבעי רצון להשתתף בה. -תהיה גבוהה יותר, כך המנטורים ירגישו יותר נתמכים על 

o   גם לפי שאלון    במנטוריםהתמיכה של התוכנית  יש קשר חיובי בין(MCQ    וגם לפי שאלוןPPSS  )  תחושת  לבין

. כלומר, ככל  מההשתתפות בתוכניתושביעות הרצון    המנטי, תפיסת הקשר עם  של המנטוריםהמסוגלות  

תחושת המסוגלות שלהם תהיה גבוהה יותר והם ירגישו    שתמיכת התוכנית במנטורים תהיה גבוהה יותר, כך

 . המנטיזטוב יותר בקשר עם 

o   ושביעות הרצון    המנטיתפיסת הקשר עם  של המנטורים לבין    תחושת המסוגלותיש קשר חיובי חזק בין

כלומר, ככל שתחושת המסוגלות של המנטורים תהיה גבוהה יותר, כך הם ירגישו   .בתוכניתמההשתתפות 

 . המנטיזבקשר עם   טוב יותר

 קשר בין משתנים בשאלון המנטורים : 4לוח 

 1 2 3 4 5 6 7 

       - תדירות ההדרכה האישית .1

      - **516. תדירות ההדרכה הקבוצתית .2

     - **MCQ .328** .329תמיכת התוכנית  .3

    - **PPSS .385** .253** .817תמיכת התוכנית  .4

   - **MES   .287** .269תחושת מסוגלות המנטור  .5

  - **MCQ   .275** .327** .431 המנטיתפיסת הקשר עם  .6

 - **554. **420. **528. **488.  *260. שביעות רצון מהשתת' בתוכנית  .7

 : רגרסיה לניבוי מסוגלות המנטור ותפיסת הקשר עם הצעירניתוחי נערכו שני בנוסף,  

 (MES)  תורמים לניבוי תחושת מסוגלות המנטורהמשתנים שנמצאו    -  משתנה מנובא: תחושת מסוגלות המנטור

 . (PPSS)מין המנטור ותמיכת התוכנית הם: 

 (MCQ)המנטי  המשתנים שנמצאו תורמים לניבוי תפיסת הקשר עם    -  המנטיתפיסת הקשר עם  משתנה מנובא:  

 .  (PPSS)הם: השתתפות בהדרכה מקדימה לפני תחילת התהליך ותמיכת התוכנית 
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 המנטיז ן קשרים שנמצאו בשאלו 

 . ניתן ללמוד מממצאים אלה כי: המנטיזמופיעים ערכי מתאם פירסון לבדיקת הקשר בין משתנים בשאלון   5בלוח 

o   עבורוותרומת המנטור    תפיסתו את הקשר עם המנטורלבין    המנטימשך זמן הליווי של  חיובי בין  יש קשר  .

 .עם המנטור הוא טוב יותר ותורם לו יותר  שלוהקשר  , כך  נמצא יותר זמן בתהליך הליווישהמנטי  כלומר, ככל  

o   מחייו המנטישביעות הרצון של לבין    עם המנטורהמנטי   שלתפיסת הקשר  חזק בין - בינונייש קשר חיובי  .

 . הוא יותר שבע רצון מחייו, כך תופס את הקשר שלו עם המנטור כחיובי יותרשהמנטי  כלומר, ככל 

o   בין . כלומר, ככל  לצעיר  הקשרתרומת  לבין  המנטור    עםי  המנטשל  תפיסת הקשר  יש קשר חיובי חזק 

 ידו כתורם יותר. -נתפס על  הקשר עם המנטורתופס את הקשר שלו עם המנטור כחיובי יותר, כך  שהמנטי  

 המנטיז קשר בין משתנים בשאלון : 5לוח 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        - משך זמן הליווי .1

       -  שביעות רצון מהשתת' בתוכנית  .2

      - **588. *221. אוטונומיה בקשר עם המנטורממד ה  .3

     - **808. **576. **292. החום והקבלה בקשר עם המנטורממד  .4

    - **790. **782. **545. *243. ממד המודל לחיקוי בקשר עם המנטור .5

   - **777. **846. **792. **575. **247. תפיסת הקשר עם המנטור  .6

  - **401. **491. **373. **313. **269.  שביעור רצון מהחיים .7

 - **427. **661. **675. **692. **696. **485. *305.* למנטי תרומת המנטורינג  .8

 לסיכום,  

בינוניים  -  קשרים בשאלון המנטורים חיוביים  בין המשתנים  -נמצאו קשרים  חזקים ומובהקים סטטיסטית 

.  תמיכה שמקבלים המנטורים בתוכניות השונותן ה ביתדירות ההדרכה )פרטנית וקבוצתית( ל בין  (  1הבאים: )

השונות לבין תחושת מסוגלות המנטורים, תפיסת הקשר  תוכניות  שמקבלים המנטורים בהתמיכה  בין  (  2)

( בין תחושת המסוגלות של המנטורים  3ושביעות הרצון שלהם מההשתתפות בתוכנית. )  המנטי  שלהם עם 

 הרצון שלהם מההשתתפות בתוכנית.  ושביעות המנטיזלבין תפיסת הקשר שלהם עם 

בשאלון   בינוניים  -  המנטיזקשרים  חיוביים  קשרים  המשתנים  -נמצאו  בין  סטטיסטית  ומובהקים  חזקים 

( בין  2עבורו. )  הקשרלבין תפיסתו את הקשר עם המנטור ותרומת  המנטי  בין משך הליווי של    (1הבאים: )

של  תפיסת הקשר  ( בין  3. )מהחייםהמנטי  ן של  שביעות הרצועם המנטור לבין  המנטי  של  תפיסת הקשר  

 .למנטיתרומת הקשר עם המנטור לבין המנטי  

 הערך המוסף של המיזם   .3.6

  עם  הפעולה  משיתוף  כתוצאה  נתרמו  שבהם  היבטים  ציינו  ומתוכניות המנטורינג השונות  מהארגונים  מרואיינים

 : הדברים עיקרי להלן. וברמה הארגונית אישי באופן, המיזם
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o הארגונים  ובין  יםמנהלה  בין  ומשאבים  ידע  והעברת  משותפת  חשיבה,  פעולה  שיתופי,  היכרות,  נגנטוורקי  .

 . לטובה הוזכרה" העגול שולחן"ב  ההשתתפות זה בהקשר

o לטובה הוזכרו ופרסום  שיווק  בנושא התכנים זה בהקשר. ותכנים חומרים,  ידע קבלת, מקצועית  הנחיה . 

o  תקנים של מנהלי תוכניות  והוספת הפעילות  הרחבת מאפשרת תקציבים הקצאת . 

o ומשמעותית גדולה שותפות בבניית  ושותפות תרומה של תחושה . 

o באחד הארגונים.  המנטורינג  תוכנית קיום לעצם משמעותית תרומה מיזםל 

o   ים "יד ביד" לאורך כל שלבי התוכנית  מנהלהשטח של המיזם ליוותה את ה  רכזת  -במודל היישובי והאזורי

 ם אותה מ"אפס".  וסייעה להם להקי

 תקווה   מתוך...  ומשאבים  ידע   של  מהצרחה,  רעיונות  והחלפת  פעולה  משיתופי,  מהיכרות  נתרמים"

  ."שלנו  החניכים  על  מאשר  יותר  הרבה  על  להשפיע   יחד  נוכל   'מקושרים'  שדרך  גדול  משהו  שמייצרים

 ( תוכנית מנהלת) 

 ומיצב  המפה  על  אותנו  שם  זה.  ' יםמקושר'ל  הכניסה  בעקבות  יותר  אותנו  שמכירים  זה,  תרם  שזה  מה"

 שלנו   למיצוב  תרם   זה.  אלינו  ומפנים  עושים  אנחנו   מה   יודעים,  אותנו  מכירים  שיותר  בצורה  כארגון  אותנו

 (תוכנית מנהלת)  . "הארגונים שאר מול

. מקצוע   מאנשי  וגם  אחרות  מעמותות  גם ,  דברים   שם   ולומדים   משתמש  והצוות  פורום   מכנסת  אירית"

 ( תוכנית מנהלת)   ."אופקים מרחיב ,מצוין הפורום

, ליווי  יש,  להתייעץ  מי  עם  ושיש,  ארגונים  של  יותר  גדולה  מקבוצה  חלק  להיות,  למיזם  היום  ההשתייכות"

 . "חיובי  זה,  בהם   ולעמוד,  יעדים   על  לעבוד  צריכים   שאנחנו  לנו  שאומר  חיצוני  מישהו  שיש  גם.  עוזר  זה

 ( תוכנית תמנהל) 

  מנהלת)   ." 'מקושרים'  של  מהתובנות  ללמוד   לגמרי  מחכה.  יותר  גדול  שהוממ  חלק  להיות  על   שמחה  אני"

 (תוכנית

 : בהווה ובעתיד 'מקושרים' ממיזם ציפיותיהם את ציינו מרואיינים מספר

o למנטורים.  הכשרות על וחומרים ידע  הנחלת 

o טווח  ארוכות מנטורינג  תוכניותל  רלוונטי ידע  הנחלת . 

o טבימי מנטורינג  פרקטיקות  של בכתב תורה . 

o אסטרטגי פיתוח  לצורך לים"מנכ של פורום  הקמת . 

o 'לארגון בדומה בישראל, המנטורינג  תוכניות של  גג  כארגון  'מקושרים MENTOR האמריקאי . 

 לסיכום,  

הבאים:   בהיבטים  מוסף  ערך  מנטורינג  יצירת  למיזם  בנושא  ידע  איגום  מנטורינג,  תוכניות  בין  נטוורקינג 

  מנטורינג,   , בניית שותפות בין ארגונימנטורינג  לת מספר הצעירים בתוכניותוהפצתו, הזרמת תקציבים להגד

. בנוסף, קיימת ציפייה עתידית מהמיזם  )בעיקר(   הקמה וליווי של תוכניות מנטורינג במודל היישובי והאזורי

 כארגון גג של תוכניות המנטורינג בישראל.  לבסס את עצמו
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 והמלצות  מסקנות  .4

 מסקנות  .4.1

 ינג תוכניות המנטור 

o   קיימות שנה עד שלוש שנים בלבד, מה שמלמד שהתחום הוא חדש יחסית  רוב תוכניות המנטורינג במיזם

 ומזמין למידה והתמקצעות ברמה הארצית. 

o מסגרות  הסיכון  רצף  על  לצעירים   פונות  כניותוהת   כל או  תוכניות  יוצאי  לצעירים  מיועדות  חלקן  אולם   ,

ואינן   לספציפיות  סיכוןאוכלוסיית  כלל  פתוחות  במצבי  למנוע  הצעירים  שעלול  מה  בתוכנית  ,  השתתפות 

 . צעירים הזקוקים לכךמנטורינג מ

o   תפיסה  מלמד על היעדר  קיימת שונות גדולה מאד במשך הליווי של הצעירים בין התוכניות השונות. הדבר

 מזמין חשיבה מקצועית משותפת בנוגע למשך הליווי האופטימלי לצעירים. מוסכמת בנושא ו

o   היחס מושפע ממידת    .1:70  -ל    1:40ווח של בין  ת תוכנית לבין מספר הצימודים הוא בט/ מנהלבין משרת  היחס

אי לכך, היחס עשוי להשתנות    .ומתכולת תפקיד מנהל/ת התוכנית  הביסוס של התוכנית, מתמיכת ארגון הגג 

 בנסיבות שונות. 

o   מרבית של  ההכשרה  התוכניות  תהליך  והתבססמנהלי  במודל  בתפקיד,    הוותיקים  חפיפה  על  בעיקר 

ה זאת,  לעומת  בארגון.  שנצבר  והניסיון  התנדבות  בנושא  בעיקר  מנהלהשתלמויות  במיזם,  החדשים  ים 

 ידי צוות המיזם. -עלהיישובי והאזורי, עברו הכשרה וליווי עקביים ושיטתיים מהתוכניות במודל  

o  מנטורים- מנטיז קשרב עוגןים, גורם צימוד ביצועשל מנהלי התוכניות תופסים את תפקידם בעיקר בהיבטים  

 הדרכה, ליווי ותמיכה במנטורים. של ופחות בהיבטים  למנטיז נוספיםוגורם מתווך מענים 

o פי  -התוכניות מכירים את המנטורים באופן אישי ונמצאים איתם בקשר שוטף, בתדירות המשתנה על י  מנהל

המנטורים   כי  וניכר  ויציב  כטוב  הוגדר  ביניהם  הקשר  ההצורך.  עבודת  את  בהם  מנהלמעריכים  ורואים  ים 

 כתובת להתייעצות. 

o   מעבר  במנטיזבמעטפת תמיכה    , שבא לידי ביטויבמנטיזבמרבית הארגונים ישנה הסתכלות של רצף טיפולי ,

ת התוכנית וניכר כי  / מנהלנמצאים  בקשר כלשהו עם המנטיז לתוכנית המנטורינג והקשר עם המנטור. רוב  

 ר זה. הם מעריכים לחיוב קש

 מנטורים 

o   הן מנטורים במגוון רחב של ערוצים, אך ניכר כי שני הערוצים היעילים ביותר,  תוכניות המנטורינג מגייסות

לתפקיד המועמדים  התאמת  מבחינת  והן  התשומות,  עם    הם  ,מבחינת  פעולה  ושיתוף  חבר"  מביא  "חבר 

 לנטרופיים ועוד(.  ארגונים )למשל: מקומות עבודה, מוסדות לימוד, עמותות וארגונים פי

o  מאפשר    הדברדמוגרפיים לגיוס מנטורים וניכר כי  -קריטריונים סוציובתוכניות    מיםקיי, לא  +(30)  למעט גיל

קיימים .  ייחודיים  וצרכים  מאפייניםרקע,    מהם  אחד  לכל  אשר,  למנטיז   יותר  טובה  התאמה זאת,  עם  יחד 

 יכולת ,  מחשבתית  גמישות,  לתהליך  ומחויבות  בציהמוטי   הפגנתואישיותיים, כגון:    םקריטריונים מוטיבציוניי

 ועוד.  שיפוטיות חוסר, הכלה,  הקשבה
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o   דומים בכל התוכניות, אך רמת ההעמקה שלו משתנה    ומרכיביםתהליך המיון של המנטורים הוא בעל שלבים

התוכנית  למשאבי  התוכניתופניות    בהתאם  מקצועימנהל/ת  הוא  התוכניות  ברוב  המיון  תהליך  כי  ניכר   .  ,

 והגיוני בדרישותיו מהמנטורים.  אפקטיבי

o   :במפגשי  נוכחות,  מנטיזה  עם מפגשים של  מינימאלית תדירות בכל התוכניות ישנן דרישות מהמנטורים, כגון  

ודיווח שוטף אודות התקדמות התהליך עם הצעיר. בפועל, המנטורים מקפידים על המפגשים עם   הדרכה 

י  מנהל  פחות על מסירת דיווחים, הנתפסים כמטלה ביורוקרטית.  אך פחות על נוכחות בהדרכה ועודהמנטיז  

 התוכניות מצידם, מתקשים באכיפת ההיענות של המנטורים לדרישות אלה. 

o   כמוצלחת,    םיד- ההכשרה נתפסת על  .לפני כניסתם לתפקיד  הכשרהיווחו כי הם מקבלים  ד  המנטוריםרוב

 . המנטיכי חסרים בה ידע וכלים ראשוניים לעבודה עם אך ניכר 

o למנטורים תקופתית  קבוצתית  הדרכה  מתקיימת  התוכניות  המשלבת  ברוב    קבוצתי   עיבודו  מקצועי  תוכן, 

- מנטורים לבקש הדרכה אישית עלבאפשרות היש  ברוב התוכניות  .  עמיתים  ושיח  דילמות  הצפת  המאפשר

 ית עבורם. , פחות משני שלישי מהמנטורים תופסים אותה כמשמעותהרב הדרכהחרף היצע ה פי הצורך. 

o   במידה רבה למדי. יחד עם זאת, שיעור    מתוכניות המנטורינגהמנטורים מעריכים את התמיכה שהם מקבלים

הקיימים אינם מקנים    ים כי חסרה להם עוד הדרכה וליווי וכי ההדרכה והליוולא מבוטל של מנטורים סבורי

 . המנטיזמספיק אסטרטגיות התערבות וכישורים המסייעים בליווי 

o  ם אות  המנטיזלהשפיע באופן חיובי על  תם  ביכול   םמתייחסת לאמונתהמסוגלות של המנטורים, ה ת  תחוש

 . בינונית-הם מלווים היא נמוכה 

 מנטיז 

o השמה  :  , כגוןשונים  קריטריונים ומתנים את השתתפותם בתוכנית ב  סיכוןמצבי  ב   לצעירים  התוכניות פונות  כל

ביתית,   הע   לאומי/צבאי  שירותחוץ  בחברה  מהתוכניות  רבית)למעט  גיאוגרפי  (,  ובחלק  לאזור  השתייכות 

ויכולת    הליווי  לקבלת  מוטיבציה,  , היעדר עבריינות פעילההתמכרויות  או/ו  נפשיות  פתולוגיות  העדרמוגדר,  

 תקשורת מינימאלית. ניכר כי תוכניות המנטורינג הקיימות פחות מיועדות לצעירים בקצה רצף הסיכון. 

o בתי ספר, שירותי  ב למנטיז    התוכניות פונות( ניתן להסיק כי ערוצי הגיוס הממוסדים  מגוון של ערוצים אך 

להגיע   יודעים  שהם  העובדה  בשל  ביותר,  האפקטיביים  הם  וכו'(  צבא  את למנטיז  הרווחה,  עבורם  ולתווך 

 התוכנית. 

o   ישנה דמות    םנכנסים לתהליך מנטורינג בשל רצונם בליווי של אדם מבוגר בעל ניסיון חיים, גם אהמנטיז  רוב

 מבוגרת משמעותית אחרת בחייהם. 

 מנטיז להקשר בין המנטורים 

o   מנטור בין  הצימוד  ו למנטי  תהליך  חשוב  תהליך  תהליך  מרכזיהוא  הצלחת  את  רבה  במידה  יקבע  אשר   ,

י התוכניות משקיעים זמן ומחשבה בתהליך ונראה כי הוא נעשה באופן מקצועי ולשביעות מנהלהמנטורינג.  

 . המנטיזת רצונם של מרבי 

o מתקיים במגוון של ערוצים. הרוב המכריע של הצמדים נפגש פנים אל פנים למנטיז  קשר בין המנטורים  ה

לעומת זאת, ניכר כי הליווי    אחת לחודש או יותר ומקיים גם קשר טלפוני והודעות טקסט בתדירות גבוהה.

 הקורונה.   מרחוק באמצעות שיחות וידאו הוא הרבה פחות שכיח, למרות מגבלות מגפת
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o   וידאו  המנטיז אפליקציות  בתפעול  מהמנטורים  מיומנים  מרחוק  פחות  שנגרם  לליווי  תסכול  יותר  וחווים 

טכניות יותר  , בהשוואה למנטוריםמבעיות  הליווימנטיז  . מנגד,  כי  אינטימיות   סבורים  יוצר תחושת  מרחוק 

 . ומצליח לסייע להם, בהשוואה למה שחושבים המנטורים

o עם  תופסי  המנטורים שלהם  הקשר  איכות  את  גבוה  .  גבוהה-בינונית ברמה  המנטיז  ם  של    יחסיתשיעור 

.  קשרבהיבטים שליליים  קיומם של  על  למדי דיווחו  שיעור נמוך  ו המנטיז  מנטורים מדווחים על קשר טוב עם  

 . המנטישינוי בחיי  מייצריםשהם מרגישים כמחצית מהמנטורים חד עם זאת, רק י

o מרגישים כי המנטורים מעודדים אותם המנטיז  רוב  .  עם המנטורים באופן חיובי  תופסים את הקשר  המנטיז

ומהווילעצמאות   חום  כלפיהם  לחיקוי  םמגלים  מודל  של  .  עבורם  מכריע  מערכת המנטיז  רוב  כי  סבורים 

   שחשים פחות קרבה למנטורים. מנטיז היחסים עם המנטורים מבוססת על אמון וכבוד הדדי, אך ישנם 

o  תרומה נוספת אך   ותמיכה רגשית.   הקשבההיא בהיבט של  למנטיז  המנטורינג  ה ביותר של  התרומה הרב

 פחותה היא בהיבטים פרקטיים של הכוונה לימודית, כלכלית, תעסוקתית, מיצוי זכויות ועוד. 

o   ומשך הליווי הרצוי    גנ מנטורי המהשתתפותם בתוכנית  מאד  ם  ימרוצוהמנטיז  הרוב המכריע של המנטורים

 א בין שנה לשנתיים.לדעתם הו

 תוכניות המנטורינג בחברה הערבית 

o   הבאותסיבות  , מהזמן רב יותר בהשוואה לחברה היהודית  וארך  היה מאתגרקידום המיזם בחברה הערבית  :

היעדר מסורת של תוכניות מנטורינג על בסיס התנדבותי, היעדר תשתיות של התנדבות מאורגנת, קושי בגיוס  

 ה מכך( וקשיים ארגוניים בהפעלת התוכניות בשטח.  מנהלי/ות תוכנית )כתוצא

o קיימים בחברה הערבית    מאידך  אך  ,התוכניות  והטמעת  ביסוס  על  מקשה  של מנטורינג  מסורת  מחד, היעדר

 . המנטורינגערכי   עם אחד בקנה עוליםשהדדית    עזרה וערכי חברתית תלכידו 

o הם  אך  ת תוכניות המנטורינג,להצלח ייםכקריט  נתפסים , ארגונית ורשותית קהילתית ברמה  פעולה  שיתופי

היכרות מעמיקה עם התושבים )המנטורים והצעירים הפוטנציאלים( עם זאת,    בשלב זה.אינם מפותחים דיים  

 יתכנות של התוכנית. המגדילה את ה 

 קשרים בין משתני המחקר 

o   יכה שמקבלים  המחזקים את התועלת בהכשרה, בהדרכה ובתמ נמצאו קשרים חיוביים ומובהקים סטטיסטית

 . המנטיז, לחיזוק תחושת המסוגלות של המנטורים ואיכות הקשר שלהם עם המנטורים מהתוכניות

o   איכות הקשר שלו עם  לבין    המנטימשך הליווי של  נמצאו קשרים חיוביים ומובהקים סטטיסטית הקושרים בין

ו   וין שביעות הרצון שללב עם המנטור    המנטיאיכות הקשר של  בין  בנוסף,    תרומת הקשר עבורו.המנטור 

 ותרומת הקשר עבורו. מהחיים

 המלצות  .4.2

 לאור הממצאים והמסקנות שעלו בדוח זה מומלץ: 

o   יתמוך אשר  בישראל,  לצעירים  מנטורינג  תוכניות  של  מקצועי  גג  כארגון  'מקושרים'  מיזם  את  להבנות 

יווי תוכניות מנטורינג בשלבי  בהיבטים כגון: הפצת ידע מקצועי עדכני ורלוונטי, לבתוכניות מנטורינג לצעירים 

 פיתוח, יצירת מעגלי שיח ללמידת עמיתים, ייזום השתלמויות וימי עיון, ייזום מחקר בתחום ועוד.  
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o הסיכוןהצעירים במצבי סיכון לרבות צעירים בקצה הרצף  המיועדת לכלל אוכלוסיית  תוכניות מנטורינג    לעודד  ,

 . קדת, כגון: בוגרי כפרי נוער, בוגרי אומנה וכדומהלצד תוכניות קיימות המיועדות לאוכלוסייה ממו 

o  תוכניות   לקדם  בכדי  הדרך  במהלך  שנאספו  ובהצלחות  בתובנות ,  בלקחים  להשתמש  ניתן  כיצד  לבחון  

 נוספים בחברה הערבית.  ביישובים סיכון במצבי  לצעירים מנטורינג

o ל מקרה, משך תוכנית של להגיע בחשיבה מקצועית משותפת לקביעת משך תוכנית המנטורינג הרצוי. בכ

 חצי שנה הוא קצר מדי ואינו רצוי וניכר כי משך תוכנית של שנה הוא עדיף. 

o הולם   1:70ית. ניכר כי יחס של לקבוע קריטריונים לתקנון משרת מנהל תוכנית עפ"י מספר הצימודים בתוכנ

למרות זה,  יחס  על  לשמור  יש  בהקמה,  הנמצאות  חדשות  בתוכניות  התפקיד.  הגדרת  עד    את  זמן  שייקח 

שמכסת הצימודים תתמלא. כלומר, מנהל/ת תוכנית צריך להתחיל במשרה מלאה מיום הקמת התוכנית ועד  

 צימודים.  70 -להגעה ל

o   שעות, שתכלול כלים ראשוניים    8-12לפני תחילת הליווי בהיקף של  לחייב הכשרה ראשונית של המנטורים

 . המנטילתחילת הליווי של 

o גיוס ממוסדיםהן  חזק את הקשרים של מנטורינג לעודד את תוכניות הל 'יתד',  עם ערוצי  בתי , כגון: תוכנית 

 צה"ל ועוד.  ,עמותות המטפלות בנוער ובצעירים במצבי סיכוןספר, 

o   "שיתופי פעולה עם גופים   ובאמצעות לעודד את תוכניות המנטורינג לגייס מנטורים בשיטת "חבר מביא חבר

 . ועוד פילנטרופיים וארגונים עמותות, לימוד מוסדות, עבודה מקומותמאורגנים, כגון: 

o וליצור שיתופי  המלבד  למנטיז  לספק מעטפת נוספת    נגלעודד תוכניות מנטורי פעולה עם עובדי  מנטורינג 

 . עבורםמענים משלימים  ת'יתד' ברשויות המקומיות לטובת השג 

o   הדרכה קבוצתית קבועה, שתכלול  ת  באמצעולהגדיל את ארגז הכלים של המנטורים ואת אפקטיביות הליווי

ולמידת    המנטי, עיבוד סיטואציות עם  המנטי, אסטרטגיות להתמודדות עם  המנטיכלים מעשיים לעבודה עם  

 ם. חשוב שחלק מהמפגשים ינחו אנשי מקצוע בתחום הטיפול או האימון. עמיתי

o   לליווי בסיסיים  כלים  למנטורים  הכוונ המנטיז  לתת  )למשל:  פרקטיים  כלכלית,  בנושאים  לימודית,  ה 

למנטיז תעסוקתית, מיצוי זכויות ועוד( וליידע אותם בנוגע לגורמי מקצוע נוספים בקהילה, שעשויים לסייע  

 . בנושאים אלה

o בתהליך הליווי   אפשר למנטורים להתייעץ באופן אישי עם אנשי מקצוע כאשר הם זקוקים לכךל . 

o ומקצועית,    אישית  והתפתחות  רפלקציה,  למידה  למטרות  ,ואפקטיבי של המנטורים  מקצועי  דיווח  מנגנון  לייצר

התוכנית  פיקוח  לצד של  התוכנית   .ובקרה  מנהל/ת  של  להיות  צריכה  זה  מנגנון  של  לקיומו  האחריות 

 והמנטור/ית ביחד ולחוד. 
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