מכון הנרייטה סאלד למחקר במדעי ההתנהגות

פעילות ארגוני הילדים
והנוער בזמן הקורונה
ממצאים ותובנות מהגל הראשון  -תקציר מחקר
ד״ר עמלי שחף ,ד״ר אדר אניסמן ויהודית סימן-טוב

שאלות המחקר
 .1כיצד פעלו ארגוני הילדים והנוער בזמן הקורונה?
 .2מהי השפעתם ותרומתם הנתפסת של ארגוני הנוער בישראל
בעת משבר ,בראיית המדריכים ומובילי הארגונים?
 .3מהם התובנות ,האתגרים וההמלצות להיערכות ולכיווני
פעולה עתידיים בראיית מובילי ארגוני הנוער בישראל?

שלבי המחקר

 .1מיפוי פעילות הארגונים בשגרה ובחירום
 .2ראיונות עומק מובנים למחצה עם מנהלי הארגונים ) (12ומנכ"ל
המועצה )מאי וספטמבר (2020
 .3שאלון שביעות רצון ועמדות בעברית וערבית למדריכי הארגונים
מכל שכבות הגיל ) (n=186שהועבר ביוני 2020

השפעות הקורונה על הפעילות
 .1ביטול פעילות כתוצאה מהסגר וכללי הריחוק החברתי ,סגירת מוסדות והוצאת אנשי
צוות לחל"ת
 .2חסמים מול הרשויות להמשך התנדבות בני נוער במסגרת הארגון ובהתאמה לאופיו
 .3קשיים תקציביים כתוצאה מהסטת תקציבים למטרות אחרות

פעילות הארגונים כתגובה למשבר
 .1חידוד סדרי העדיפויות של הארגון ומיקוד הפעילות.
 .2התאמת ופיתוח תכנים ותשתיות קיימים
 .3יצירת תכנים המותאמים למציאות החדשה
 .4פיתוח הכשרות לאנשי הצוות והמדריכים
 .5שמירה על גמישות ארגונית ושינוי הפעילות בהתאם

כיצד פעלו הארגונים מול החניכים בזמן המשבר?
מתוך הראיונות עם מנהלי הארגונים
שמירת רצף פעילות
שמירה על שגרת
מפגש באופן מקוון,
כולל ימי שיא
יצירת תכנים חדשים
והתאמת תכנים
קיימים

יצירת מערך תמיכה
למשפחות

חיזוק הקשר בין
הארגון לקהילה

שמירה על קשר עם ההורים ותיווך מידע למשפחות

זיהוי צורך והפנית
חניכים או משפחות
לאנשי מקצוע

שמירה על קשר אישי עם חניכים לאורך כל
התקופה

לקיחה בחשבון של
צרכי ההורים ביצירת
הפעילויות
שמירה קבועה על
קשר עם ההורים חזקה
את הקשר של
המשפחות לארגון

מה השפיע על תפישת המדריכים את פעילות הארגון במשבר?
מתוך שאלוני המדריכים

ככל שהרכיבים הבאים דורגו גבוה יותר ע"י המדריכים ,כך הם דיווחו יותר
על תחושת מסוגלות ,יכולות ,ושביעות רצון גבוהה יותר מפעילותם בארגון
ומפעילות הארגון ככלל בזמן הגל הראשון של הקורונה

פעילות הארגון

נתונים
דמוגרפים

תפישות
המדריכים

תדירות ההדרכה
המקוונת

תפישת ארגוני
הנוער בשגרה

תדירות
ההשתתפות
בהכשרות

תפישת חשיבות
ההתנדבות מבחינה
אישית

תדירות התקשורת
עם הורי החניכים

תפישת חשיבות
ארגוני הנוער בזמן
הקורונה

גיל

מגדר
גברים דירגו גבוה
יותר מנשים

חסמים להתנדבות
בארגון

דירוג גבוה יותר מנבא ציון גבוה יותר

קיום הכשרות -
דיווח הארגונים

דירוג גבוה יותר מנבא ציון נמוך יותר

השתתפות בהכשרות -
דיווח המדריכים
לא התקיימה
27%

תדירות גבוהה
37%

כלל לא
39%

התקיימה
73%

תדירות נמוכה
24%

באיזו תדירות ביצעתם את הפעילויות הבאות בזמן
הקורונה?
מתוך שאלוני המדריכים
בתדירות
גבוהה

100

36%
63%

בתדירות
נמוכה

כלל לא

64%

71%

50

38%
16%
26%
שמרו על
קשר עם
הורים

75

21%
העבירו
תכנים
חווייתיים

24%

13%

12%

16%

קיימו
שיחות
אישיות

העבירו
פעילויות
מקוונות

25
0

התנדבות המדריכים במסגרת הארגון
מתוך שאלוני המדריכים

התנדבו במסגרת
הארגון

לא התנדבו
במסגרת הארגון
לא התנדבו כלל +
התנדבו רק במסגרת אחרת

39%

4/5

2.9/5
61%

שביעות רצון
מפעילות הארגון
בקורונה

שביעות רצון
מפעילות הארגון
בקורונה

מדריכים שהתנדבו במסגרת הארגון דירגו את שביעות הרצון
שלהם עם הפעילות שלהם בארגון בזמן החירום באופן גבוה
באופן מובהק ממדריכים שלא התנדבו במסגרת הארגון.
לא היו הבדלים בין מדריכים שלא התנדבו כלל לבין
מדריכים שהתנדבו רק במסגרת אחרת.

48%

מהמדריכים שלא התנדבו כלל ציינו כי לא
התנדבו משום שלא היתה אפשרות להתנדב
דרך הארגון שלהם

המלצות
פעילות בחירום

רצף פעילות

הגדרת המטרה בשגרה ומטרות הארגון
בחירום
יצירת תכנית פעולה
שמירה על קשר בין הארגונים בשגרה

שמירה על פעילות וקשר אישי
יצירת תכנים יעודיים
התאמת תכנים ותשתיות קיימות

השתתפות
בהכשרות

שמירה על שגרת הכשרות
חיזוק תחושת המסוגלות של המדריכים

התנדבות
בחירום

יצירת תכנית מגירה להתנדבות
ההתנדבות מחזקת את תחושת החוסן
ושביעות הרצון של המדריכים מהפעילות

קשרי קהילה

עידוד הגברת מעורבות ההורים בארגון
חיזוק הקשר תורם לשביעות הרצון של
המדריכים

