
 102מס' ביטחון סוציאלי, 
 30.5.2016-, התקבל ב17.8.2015-נשלח לפרסום ב

 – מהתנדבות לאקטיביזם

התנדבות אנשים עם מוגבלות 

 בישראל
 1גלית ינאי ונטורה

 תקציר

הפועלים בארגוני  ,מאמר זה בוחן את תרומתם הייחודית של מתנדבים עם מוגבלות

תפקודם. המאמר בחייהם ובואת משמעות ההתנדבות  ,הסיוע לאנשים עם מוגבלות

ית, סמתנדבים יהודים וערבים עם מוגבלות פי 35נו ימתבסס על עבודת שדה שבה רואי

נפשית או קוגניטיבית. כל המשתתפים פועלים בארגוני הסיוע למען אנשים עם 

והשאר בתפקידי סיוע  ,פעילים בתפקידי ניהול והובלה ויותר מוגבלות; מחציתם

הפרקטיקה של  מבחינתם, עלעל משמעות ההתנדבות  בעיקר והדרכה. הריאיון נסב

התנדבות היא מנת  מלמדים על אלה:הממצאים . יחסי העבודה בארגון עלו התפקיד

לשינוי  םפעילות ;במגבלה מכשול יםהם רואאין חלקם של מתנדבים בעלי משאבים; 

יצאו מהגדר של הם  ;רחבת אופקים ם עם מוגבלותמצבם החברתי והאישי של אנשי

שינוי פוליטי וחברתי. מתוך מען ל והפכו פעיליםמתן שירותים לאנשים עם מוגבלות 

פרקטיקות הסיוע שהציגו ניכר שזהותם של המתנדבים כאנשים עם מוגבלות מכוננת 

יתוח לקוחות היא גורם מפתח בפל תם הייחודיתהבנת גיש על כןאת גישתם המסייעת. 

 תרבות ארגונית המקדמת גיוס אינטגרלי של מתנדבים. 

 

_____________ 

 .החוג לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן  1
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התנדבות, אנשים עם מוגבלות, ממוטב למתנדב, שיקום תעסוקתי,  מלות מפתח:

 מחקר איכותני

 

 מבוא 

מתוכם  800,000-מיליון אנשים עם מוגבלות, כ 1.6-בישראל כ וחי 2015נכון לשנת 

ומעלה. שיעור המועסקים מתוכם  65)רבע( בני  485,000-( וכ64-18עבודה )הבגילאי 

במשרות חלקיות, ברובד הבינוני והנמוך של שוק  הם עובדיםו ,(48%ד )ונמוך מא

-; נאון, כאהן2012; דוברין, 2015ריק, -אברהם, הבר ואדמון-העבודה )ברלב, קרן

ובם שיל .(2004; רימרמן וכץ, 2013סיקרון, הדר וקונסרטינוב, -סטרבצ'ינסקי, ואזן

אחד המנבאים הבולטים  הואו ,מרכיב חיוני בשיקומם אפוא במסגרות התנדבות הופך

(. ההתנדבות Barlow & Hainsworth, 2001; Barron et al., 2009בשיפור איכות חייהם )

לתעסוקה מעניקה הזדמנות לפתח קשרים עם הקהילה ומספקת  חלופיתכמסגרת 

 ,Balandin, Llewellyn, Dew, Ballin, & Schneider, 2006 ;Omanמסגרת לשייכות )

Thoresen, & McMahon, 1999).  ויצירתית זירה של פעילות עצמאיתהתנדבות היא, 

 & Carone, Burker, & Gardner, 2007; Itzhakyשיפור בדימוי העצמי ) מחוללתה

Schwartz, 1998; Miller et al., 2002 אנשים החיים עם של (. מחקרים על התנדבות

כבוגרים ואת  עצמם את תפיסתמגבירה אצל הפעילים ההתנדבות שגבלות מראים, מו

 ,Choma & Ochockaניכור ובדידות )תחושות  מצמצמתהאחריות האישית ו תחושת

2005; Ochocka & Lord, 1998והופכת את מקבלי  ,(. היא מאפשרת צמיחה והעצמה

 (. Miller, Schleien, Brooke, Frisoli, & Brooks, 2005הסיוע למסייעים )

חסמים. ארגונים מעטים מ לא חפותתעסוקתית  חלופהגם מסגרות התנדבות כ אבל

 ;Graff & Vedell, 2003התנדבות )בבלבד מציעים לאנשים עם מוגבלות משרות 

Krause, Stoddard, & Gilmartin, 1996; Miller, Schleien, & Bedini, 2003), הואל 

 ,Andrews, 2010; Reillyהעדר נגישות ) ובהם ,נתקלים בקשיים שונים המשתלבים בהן

 & ,Bruce, 2006; Roker, Player(, העדר מודעות ללקויות שלהם, דעות קדומות )2005

Coleman, 1998), ידי חלק מחברי הארגון וחוסר בצוות מיומן המסוגל ב דחייתם

 ,Balandin, Llewellyn, Dew, & Ballin, 2006; Miller, Schleien, Brookeלתמוך בהם )

Frisoli, & Brooks, 2005ת ותחושאצל המתנדבים עשויים לעורר  ה(. חסמים אל

ברגמן -ארטן) התנדבותעבודת הב באמתע יהשפל יכולת העדר מסוגלות ואי ,בדידות

הבנה מורכבת  אפוא . נדרשת(Drake, 2002; Yanay & Yanay, 2008; 2009ורימרמן, 



 3|    התנדבות אנשים עם מוגבלות בישראל –מהתנדבות לאקטיביזם 

מתנדבים החיים עם מוגבלות לצד בניית מסגרת  מבחינתהתנדבות של משמעות ה

רכיהם. בישראל טרם נערך מחקר הבוחן ומענה לצלתת ארגונית וניהולית המאפשרת 

הדפוסים התרומות ואת המשמעויות העמוקות של התנדבות בוגרים עם מוגבלות ואת 

תמידים, יתמקד במתנדבים בוגרים, מ זה. מאמר השל מתנדבים אל יםהייחודי

הפועלים בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות; רובם עוסקים בהובלת צוותים 

ופרויקטים ובתפקידי סיוע והדרכה. חשיפה זו לפעילותם הרחבה בארגוני הסיוע 

 תפקודם.בחייהם ובתשפוך אור על תרומתם הייחודית ועל משמעות ההתנדבות 

 

 מסגרת תיאורטית 

או לציבור מתוך רצון חופשי וללא אחר ורם לאדם התנדבות מוגדרת כשירות שאדם ת

 שאין עליההשקעת זמן ואנרגיה,  כלומרתמורה חומרית. התנדבות היא עבודה, 

 Handy et ;1975; פרס וליס, 1997בשוק )גדרון,  כפי ערכהתמורה איכותית וכמותית 

al., 2000 :פעילות  היאהתנדבות  (1)(. הגדרה בסיסית זו טומנת בחובה דגשים שונים

למתנדב  יםו זרירק לטובת אדם אחר או ציבור, שה אלא ,בחיק המשפחהלא שנעשית 

עניין של מה בכך.  ן היאואי ם, לסייע,לתרו היאההתנדבות ( תכלית 2). טרם התנדבותו

ההתנדבות. במסגרת  חופש הפעולה שלהםחשיבות רבה לכוונת המתנדבים ול( יש 3)

כלשהו של כפייה )לאומית, משפחתית  ביטויא להיעשות שלא מתוך חובה ולל עליה

במסגרת  הלעשותיש ו מזדמנת,פעילות  ולאעבודה,  יאהתנדבות ה( 4)ואישית(. 

( הבחין בין התנדבות Penner, 2004מסודרת של ארגון, מחויבות ומשמעת. פנר )

התנדבות רשמית היא מתוכננת, ארוכת שרשמית לפעילות אלטרואיסטית והדגיש, 

 בזירה ארגונית.  קוריתפיינת בהעדר קשר חברתי בין המתנדב למוטבים וטווח, מאו

כלומר ממדית, -שהמוטיבציה להתנדבות תמיד מורכבת ורב היאההנחה הבסיסית 

רכי וצל נוגעים)ה אישייםחברה( ומניעים ל נוגעיםמניעים זולתניים )הכוללת 

וכל פעילות התנדבותית כוללת במינונים  ,דיכוטומיים המניעים אל אין .המתנדבים(

 & Bussell & Forbes, 2001; Cnaan; 2002)דריהם ויורק,  אלה ואת אלהשונים את 

Goldberg, 1991 יותר של מניעים: פסיכולוגיים, מפורטים  מופיעים סיווגים(. בספרות

 ,Akintolaמקצועיים, חברתיים, ערכיים, אידיאולוגיים, נפשיים, קהילתיים ועוד )

2010; Clary et al., 1998; Yeung, 2004),  של שני  הרחבהאך ניתן לראות בהם

 המניעים הבסיסיים. 
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 מוטיבציהעל הבאשר למתנדבים עם מוגבלות הספרות התיאורטית מציעה מבט רחב 

. מחקר על התנדבות אנשים חסרי בית יהתועלותעל ו ההתנדבות על שכיחות להתנדב,

שאר האוכלוסייה עם מוגבלות מ יותרסייה זו נוטה להתנדב אוכלוש מצאעם נכויות 

(Morton, Cunningham-Williams, & Gardiner, 2010 מניעי ההתנדבות .)עזרצון  הם 

ש עצמאות ומיומנויות עבודה, ורצון לרכ ,מעורבות בקהילהבאינטראקציה חברתית וב

למען  פעילרם מקבל שירות לתומעמד של מ האפשרות לעבורבניית הערכה עצמית ו

 79%-ש, מצא אחר על אוכלוסייה זו(. מחקר Cummins & Lau, 2003הקהילה )

הם המשיכו שו פכו חסרי ביתמעולם לא התנדבו לפני שה הנמנים עמה מהמתנדבים

מצביעות על  ה. תוצאות אלםיציבות גבוהה בתפקיד שמרו עלו ותעילהתנדב בקב

הם משקיעים את רוב זמנם שרצונם של חסרי הבית להתנדב, למרות ההנחה הרווחת 

עם  יםהחיובי מפגשיםאת ה מרחיבההתנדבות ש הסיקהבהישרדות. החוקרת 

 (. Bowgett, 2005זמן ברחובות ללא מעש )הבילוי מאוד את  מצמצמתהקהילה ו

מוטיבציה לבחור את סוג  מחקרים על מבוגרים עם מוגבלות שכלית הצביעו על

 ;Grant, 2008; Roker et al., 1998) התעסוקהנוגעים ל שלהם ההתנדבות על פי רצונות

Trembath, Balandin, Togher, & Stanliffe, 2010 ככלל מבוגרים אלה מגיעים לשוק .)

, נמוכה חוסר ביטחון, אוריינות כמותית ומילולית –העבודה בשכר עם חסמים רבים 

, קשיים בהבנת כללי עבודה בלתי כתובים לא נעימה כלפיהםתנהגות חשש מה

(Jahoda, Kemp, Riddell, & Banks, 2008; Winn & Hay, 2009 )–  ועל כן רואים

קבל משרה ללרכישת ניסיון מקצועי שיוכל לעזור להם מאוחר יותר  זירהבהתנדבות 

במקרים אחרים, . (Butcher & Wilton, 2008; Held & Granholm, 2007בתחום )

הבחירה בהתנדבות נובעת מאופייה הגמיש ומתפיסתה כמסגרת העסקה מותאמת. 

, שמבוגרים עם פיגור שכלי קל העדיפו התנדבות על (Bates, 2002)בייטס למשל דיווחה 

מחזקת את ההתנדבות למשפחה. ההתנדבות  שלפני עבודה מתוך התאמה טובה יותר 

( Miller et al., 2002מילולית )התקשורת ה פרת אתמשמה, יעצמעצמי, ה הערךתחושת 

 ,Balandin et al., 2006a; Barlow & Hainsworthרשתות חברתיות )מאפשרת לטוות ו

2001 .) 

ברורה בין התנדבות לעבודה בשכר. מחקרים שונים  להבחנה רבה חשיבות יש

, גם כאשר לא שולם עבודה בהתנדבות ראועם מוגבלות שכלית  שמתנדביםמדווחים 

ההתנדבות בסדר  עבודת של משמעותה ואת בארגון מעמדם את הדגישו הםלהם שכר. 

 Roker et) ועמיתיה רוקר אצל גם חזרו אלה ממצאים(. Trembath et al., 2009יומם )
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al., 1998 )ועמיתיה טוי  ני   אצל וכן (Nieto et al., 2015ו ,)על חשש מהותי שמא  הצביעו

 בליהתפתחותית עשויים להסכים להתנדב -ירים עם מוגבלות שכליתמתנדבים צע

 הסכיםאו, לחילופין, ל לפניהם הפתוחות התעסוקה אפשרויותלהבין או ללמוד על 

מוצעות להם.  התנדבות של אחרות חלופות אילו שהבינו בליבארגון  לתפקיד

את מניעי  להבין עליהם. בארגון הצוותמוטלת על אנשי  זה בעניין האחריות

 לתמיכהבני משפחה  לגייס וגם)מי מעוניין בהתנדבות ומי בעבודה בשכר(  המתנדבים

 (.Nieto et al., 2015; Roker et al., 1998) ולהסברה

-מחקר שבחן מעורבות צעירים עם מוגבלות בשירות אזרחיגם בזירה הישראלית מצא 

מהנשאלים ייחסו  70%-להתנדבות. כ הוא המניע המרכזי מניע המקצועישהלאומי 

שני מניעים בולטים עוד לשירות חשיבות רבה כאמצעי למציאת עבודה לאחר השירות. 

המחקר מגוון  עוד העלהרצון להיות עצמאיים. הרצון לתרום לחברה ולזולת וההיו 

 18%עבדו ככוח עזר במסגרות חינוכיות,  28%-: כמילאו המתנדביםתפקידים ש

בעבודות מטבח.  4%-בטיפול בבעלי חיים וכ 7%ים, כמחסנא 7%בעבודות משרדיות, 

תפיסת המסוגלות העצמית שה תעלהבחינת ההשפעה של השירות על המתנדבים 

במהלך השירות בקירוב  10%-התנדבות ועלתה בה תחילתהיתה גבוהה עוד ב הםשל

 (. 2012)אלפסי, 

להתנדבות: רצון ת מרובות דווח על חמש סיבות נפוצות יובקרב מבוגרים עם מוגבלו

להישאר פעילים ועסוקים; רצון לעזור לאנשים; רצון לצבור ניסיון בעבודה; רצון 

מהקהילה שלהם. משתתפי המחקר  שקיבלו תמיכההעל  רצון לגמול ;לפגוש אנשים

ההתנדבות מביאה שעצמו ולכש נכבדמציאת מקום להתנדבות היא הישג שהעידו 

 הטילוו יהםהארגונים נטו לזלזל ביכולותשו דיווח םרוב אבליותר.  גדולהלעצמאות 

סר ערך שערערו ותסכול וח על כן חשו. זניחים מאוד שלא הלמו אותןהם תפקידים ילע

ה אחד תמציאת תפקיד הישאת תכלית ההתנדבות. גם רכזי המתנדבים העידו, 

האתגרים הבולטים בהפעלת המתנדבים. הם התקשו להבין את צרכיו הייחודיים של 

או שלא יכלו לייצר  מתאימותלהם משרות במאגר שב, ולעתים לא היו כל מתנד

הרכזים לא מיומנים מספיק לטפל  חשו . רוב הזמןשיתאימו להםפרויקטים חדשים 

 ,Choma & Ochockaית, התפתחותית או נפשית )סבצרכים של מתנדבים עם מגבלה פי

2005.) 
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עלה תמונה מורכבת של ואמנם בחינת עמדות הארגונים המקבלים את המתנדבים מ

עבודה לצד מתנדבים עם מוגבלות מחזקת את הקשרים  גיסא תרומות וחסמים. מחד

את משמעות מעמיקה אצל העובדים החברתיים בארגון ואת הלכידות הארגונית ו

תם של מתנדבים עם מוגבלות מלמדת את חברי הארגון על חיים עם והעבודה. נוכח

תורמת להתמודדות עם בעיות חברתיות הית תראייה אמפ אפשרת לפתחמוגבלות ומ

(. לקוחות הארגון )המוטבים( יכולים Choma & Ochocka, 2005; 2013)גולן ובר, 

 לראות כיצד מתנדבים חיים עם המוגבלות ומשתקמים, ולהבנה זו ערך רב בשיקומם

(Balandin et al., 2006a כך מתנדבים עם מוגבלות .)את לשפר מאפשרים לארגון 

 גשר לעולם העובדים והלקוחות כאחד. מאידך קימיםאיכות השירות והנגישות ומ

 ולצרכי מתאיםאת התפקיד ה הוא לאתרהאתגר בהפעלת מתנדב עם מוגבלות  גיסא

 ,Bruce, 2006; Miller et al., 2010; Trembath, Balandin) ותוגבלוהתמודד עם מלו

Togher, & Stancliffe, 2009מחקרה של בלנד .)( ין ועמיתיהBalandin et al., 2006b )

חולה  :מהלקוח לטיפול במתנדב; למשל מוסטתלעתים תשומת הלב של הרכז ש מצא,

מתקשה בעבודה הלחילופין, אדם עם לקות נפשית  ,דורש טיפול מידי אוהאפילפסיה 

לארגון  אבל ,ציוד מיוחדלידע ולזקקו להדרכה, שנמשותפת. רכזי המתנדבים העידו 

כך צוות העובדים עשוי להיראות מרוחק והססן,  עקב ציעם.משאבים לההחסרו 

 והוצע ן. על כוהמתנדבים עלולים לפרש התנהלות זו כהדרה וכהתנגדות אליהם

מנטור שיחנוך מינוי , מקדים על המתנדבים מתן מידע כמו ,מנגנוני תמיכה ארגוניים

 נגישות.ציוד ושיפור  רכישתמענקים למתן , ויאמן אותם את הרכזים

 ( מלמד על תמונה מורכבת של חסמים2009ברגמן ורימרמן )-של ארטן םגם מחקר

רבה של ניכור  הו מידוחש אלה דיווחו :למעורבותם של אנשים עם מוגבלות בישראל

חברתיים הארגונים ה איןתחושה שאינם רצויים. מחצית העונים דיווחו שוובידוד 

וסברו שאין החברה מאפשרת להם גישה למידע ולמעורבות.  ףלהשתתמעודדים אותם 

ומתוך כך , יםנגיש כבלתיארגונים החברתיים את היותר מרבע מהנשאלים ראו 

קשה  "לא מוכרים"מצבם של נכים ש. מהמחקר עלה, םנחיצות איחוויית התחזקה 

 אנשים המשולביםשו ,של נכי תאונות עבודה, כוחות הביטחון ופעולות האיבה מזה

 רופפת, מעורבות אם כןמעמיתיהם שאינם עובדים.  פי שנייםבמעגל העבודה מעורבים 

הוא  ןאיועל כן ליצור תהליך מעגלי של הדרה: האדם הנכה חש מודר מהחברה,  העלול

 אפשר גישה קלה יותרלהשתלב ול שדרכם ניתן ,קשרים חברתיים ומקצועיים רוקם

עם  הפסיביות של מתנדביםאת צוקה ומחזק את המ זהמצב  .למשאבים וחוזר חלילה

יותר באיתור  להיות פעיליםארגונים חברתיים על , שהסיקו . החוקרותמוגבלות
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גיוס אנשים עם מוגבלות, ליידע ולעודד אותם להשתלב בפעילויות חברתיות בו

קהילתיות, תוך גישור על חסמים סביבתיים וחברתיים הבולמים את השתתפותם 

 כיום. 

אנשים עם  שלהמחקרים מתמקדים במוטיבציות ההתנדבות  שרובניתן אפוא לראות, 

קשיי ב כמו גם הניצבים מולם,, בחסמים ובתועלות שהם מפיקים ממנה מוגבלות

התפקוד והתקציב של הארגונים המפעילים אותם. ייחודם כמתנדבים והתובנות שהם 

את  ון. נעשו ניסיונות לבחודמקבלים ביטוי דל מא מביאים עמם כאנשים עם מוגבלות

אך גם כאן השיח התיאורטי נטוע בתוכניות תמיכה ולא  ,תמיכה למתנדביםהכניות ות

ד על אוכלוסיית ואמפירי מועט מא נאסף ידעבמודל עבודה עם מתנדבים. בישראל 

כניות ובאוכלוסייה הצעירה ובמתנדבי תמתרכז  וועיקר ,מתנדבים עם מוגבלותה

י. טרם נערך מחקר הבוחן את המשמעויות הרחבות של הכשרה ושירות לאומ

התנדבות בוגרים עם מוגבלות. המחקר הנוכחי מתמקד באוכלוסייה הבוגרת 

 בתפקידי סיוע לאנשים עם מוגבלות. המשמשים ובמתנדבים ותיקים, 

כאשר לאנשים יש הון  ,(Coleman, 1988; Putnam, 1995על פי גישת ההון החברתי )

קודם בקהילה המקומית שלהם ואחר כך  ,יתנדבו גבוהה יותרש סבירותהחברתי, 

כגון אמונה  ,בקבוצות השווים. הון חברתי הוא מושג סמלי הכולל מרכיבים שונים

הקשרים  היקףבמערכת החברתית שבה נמצא הפרט, שימוש בערוצי מידע, 

סה הכנהגיל, ההתנדבות. כך, כאשר ל בנוגעהפורמליים והבלתי פורמליים ותפיסות 

(. מידת Dee, 2004מגבלה זהים, הון חברתי הוא המדד שינבא התנדבות )הוסוג 

הון ומגבירים את מרכיבי התמיכה המשפחתית בהתנדבות ושירותים מקומיים גם הם 

(. לפי תפיסה זו, הון חברתי יכול להיות גם נכות Bassani, 2007התמריץ להתנדבות )

אינדיבידואלים דומים  למעןאת הסבירות להתנדב  בירתגשמלידה, כלשהי 

(Campolieti, Gaomez, & Gounderson, 2009מכאן שאנשים עם מוגבלות י .)טו יותר י

להתנדב בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות. על כן חיוני ללמוד על המוטיבציה 

ל מביאים להתפתחותם ש הלהתנדבות בקבוצות הפנים ועל התובנות שמתנדבים אל

אימץ גישה זו והתמקד באנשים עם מוגבלות המסייעים  זהמוטבים דומים. מחקר 

הנחת המחקר היא שמוגבלות היא . בהתנדבות בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות

התנדבות ל ישללמוד על המשמעויות העמוקות ש ומתוך כך הוא מבקש הון חברתי,

להניח עמם והם מביאים לתובנות הסיוע ש , להיחשףמתנדבים עם מוגבלותאצל 

 להלן אפוא שאלות המחקר. אלה.יסודות לניהול מתנדבים 
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 שאלות המחקר 

 המחקר דן בשלוש שאלות עיקריות:

אנשים בוגרים עם מוגבלות, המתנדבים  מבחינתמה משמעות ההתנדבות  .1

 שאלות משנה: שתי  וגזרנשאלה זו מ ?בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות

של מוטב )מקבל שירות(  מעמדר מועבלהן המוטיבציות להתנדב וכן  המ א( 

 למתנדב? 

 ? יהוחוויות ה, אתגרייהתועלות עלמה משמעות ההתנדבות,  ב( 

הן התובנות הייחודיות של אנשים עם מוגבלות כמסייעים לאנשים עם  מה .2

 מוגבלות? 

 ם?ממתנדבים עם מוגבלות מודל עבודה אפקטיבי ע שלמהו מנקודת מבטם  .3

 

 דגימה 

 ,שיטת הדגימה היתה תכליתית ונועדה לדגום מתנדבים בוגרים עם מוגבלות

מכוונת להקיף את היא ו ,דגימה זו אקראיתאין המתנדבים למען אנשים עם מוגבלות. 

(. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם 2003אלה החווים את התופעה הנלמדת )שקדי, 

( אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיסית, נפשית או 1998-מוגבלות )התשנ"ח

בתחום אחד או יותר  תמהותימוגבל שכלית קבועה או זמנית, אשר בשלה תפקודו 

אנשים המתניידים  ,בין היתר ,הגדרה רחבה הכוללתזוהי מתחומי החיים העיקריים. 

בלות נפשית, בכיסאות גלגלים, אנשים עם מוגבלות שמיעה או ראייה, אנשים עם מוג

מוגבלות למידה, אנשים החולים עם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית או 

כרת, סרטן וכאבי גב חריפים, דלקות מפרקים, ס)במחלות המשפיעות על תפקודם 

תנאי להגדרת אדם עם מוגבלות הוא עוד . לא כל לקות היא מגבלה, ועל כן (וכדומה

 ;קודו באחד או יותר מתחומי החיים העיקרייםאת תפ תשאותה לקות מגבילה מהותי

 באופן מהותי.  ניידותו מוגבלת ,קטוע רגל אם הוא :למשל
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במסגרת ארגונים חברתיים שנה ויותר מתנדבים בוגרים, הפועלים הדגימה כוונה ל

הרציונל באיתור מתנדבים אלה התבסס על . מגוונים למען אנשים עם מוגבלות

ייעים לדומים להם ובתובנות הייחודיות שהם מסההמטרה להתמקד במתנדבים 

תכלית ההתמקדות במתנדבים לאוכלוסייה המוטבת. מטבע הדברים מביאים 

ללמוד על התנדבות מתמשכת, רציפה ועל התובנות שעולות מסוג כזה  מתמידים היתה

של התנדבות. מהלך הדגימה העיקרי כלל איתור מתנדבים דרך ארגוני סיוע חברתיים 

. תחילה פנינו לרכזי מתנדבים שהפנו אותנו נואליהם פנישם עם מוגבלות למען אנשי

להתראיין. במקרים אחדים הסתייענו בדגימת כדור שלג שבה הסכימו למתנדבים ש

 הפנו אותנו מרואיינים למכרים מתנדבים שנראו להם מתאימים.

( 58%)( ונשים 42%(, גברים )22%( וערבים )78%מתנדבים: יהודים ) 35המדגם כלל 

מחלה כרונית חולים ב(, 26%גפיים ) י(, נכ28%ראייה ) ימוגבלויות שונות: כבד עם

-קוגניטיבית ים( ומוגבל11%נפשית ) ים(, מוגבל11%שמיעה ) י(, כבד15%)

( ואלמנים 35%והשאר רווקים ) ,(60%המשתתפים נשואים ) רוב(. 9%התפתחותית )

( בוגרי תואר ראשון, והשאר בעלי 52%מחציתם ) –משכילים ( 80%מהם ) רבים(. 5%)

 לא(. רוב המשתתפים 8%( ותואר שני )20%(, על תיכונית )20%השכלה תיכונית )

 רבים מהם(. 8%( או מלאה )14%והשאר עובדים במשרה חלקית ) ,(78%) יםעובד

(, יום 28%שלושה )-והשאר יומיים ,(37%מתנדבים ארבעה או חמישה ימים בשבוע )

(, בדרך כלל שעות אחדות פעם בשבוע או 15%( או פחות מיום בשבוע )20%) בשבוע

 עשר שנים יםמהם מתנדב רבים. ויותר שנהשל פעם בשבועיים. לכל המתנדבים ותק 

 (. 23%שנים ) 3-1( או 20%שנים ) 6-4(, 22%שנים ) 10-7והשאר  ,(35%) ויותר

אקי"ם, ארגון בקול, יד הארגונים אלמנארה, נגישות ישראל, המשתתפים נדגמו מ

הוסטלים לפגועי נפש, מועדונים לבעלי צרכים ומשרה, עמותת מילב"ת, עמותת עינבר 

במקביל המרואיינים  פעלו המקרים רובמיוחדים וכן מועצות מקומיות ועיריות. ב

 מנחיתפקידים מגוונים: נציגי נגישות אזוריים, הם מילאו . ויותרארגון אחד ב

ברייל, קריאה, כתיבה והבעה, נגינה ומשחק  מוריספר,  בתימרצים בסדנאות, 

בתפקידי ניהול: רכזי אוכלוסיות חלק מהם שימשו  .במסגרת להקות מקומיות

 מיוחדות, ראשי ועדות ותפקידי הנהלה בארגון. 
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 כלי המחקר 

 ,שאלות פתוחות מוצגותאיון זה ירבמסגרת איון הנרטיבי. ירה היהמחקר כלי ה

(. הריאיון נוהל Chase, 2005איינים לספר על עצמם ועל חייהם )המזמינות את המרו

ועל  םתחילה התבקשו המרואיינים לספר את סיפור התנדבות 2.איוןיבידי מדריך ר

של הריאיון התנדבות זו. בחלק זה ל יםאנשים, אירועים, חוויות ודילמות הקשור

ע יהפרללהימנע מ –( Rosental, 1993אימצנו את גישתה של גבריאלה רוזנטל )

ם ועל משמעות ההיתה ללמוד על ההתנדבות בתוך רצף חיי המטרהלמרואיינים. 

. לאחר מכן נשאלו המרואיינים מספר שאלות אחידות הנוגעות מבחינתםההתנדבות 

 התמקד . לבסוףתועלותיהו ה, קשייה, אתגריהלהתנדבות: מניעי ההתנדבות, תגמולי

: מטרות, תחומי אחריות, דרכי עבודה אממל הריאיון בהבנת התפקיד שהמתנדב

 יהםהארגון החברתי. חלק זה אפשר ללמוד על תובנותעם יחסים עם הצוות ווה

כמסייעים ועל פרקטיקות הסיוע החיוניות לדעתם בעבודה עם אנשים החיים עם 

 מוגבלות.

 

 נתונים הניתוח 

נת השדה ניתוח הנתונים נעשה על פי שיטת ההשוואה המתמדת של התיאוריה מעוג

 בזה אחר זה ראשון נקראו הראיונותה(. בשלב Glaser & Strauss, 1967; 2011)שקדי, 

זה אותרו באופן לאור שאלות המחקר וקודדו בכל שאלה על פי יחידות קטנות ביותר. 

הנוגעות לרקעם של המתנדבים, למניעי ההתנדבות, לפעילותם  קטגוריות תוכן שונות

ניתוח מתקדם יותר הניב  ם.המוטבילהסיוע שלהם  אסטרטגיותלוההתנדבותית 

 :שתי תמות מרכזיותקטגוריות המשנה ואיחודן לקשרים בין 

 ;פעילותם, תפקידיהם והמוטיבציה שלהם להתנדב –המתנדבים  . 1

 בעבודה עם אנשים החיים עם מוגבלות.  ודפוסי ניהול תובנות הסיוע . 2

_____________ 

משה, סוהילה אבו לאשין, הילה לביא, לליב ינובר ומיטל -את הראיונות ערכו נטלי פרץ, אודליה בן  2
 חורי, בוגרות החוג לשירותי אנוש במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
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זהות. לעתים ראיתי חשיבות להביא חלקים הכל השמות שיוצגו בדויים וכך גם פרטי 

ועל כן מעברים בין נושאים שלא נאמרו בשטף אחד סומנו  ,גדולים מדברי המרואיינים

יים מרובעים. הציטוטים הם בלשון המרואיינים. הפרשנויות סוגרכנקודות תחומות ב

 הנלוות להם שלי ועל דעתי בלבד.

 

  ממצאים

 וטיבציה פעילותם, תפקידיהם והמ –המתנדבים 
 שלהם להתנדב 

להבין את  ,היתה ללמוד על התנדבות אנשים עם מוגבלות כאמור, ,מטרת המחקר

ואת תובנות הסיוע הייחודיות שהם מביאים עמם.  מבחינתםמשמעות ההתנדבות 

תחומי הפעילות שהוצגו היו רבים וחלשו  .ירי פעילותתבראיונות נחשפו סיפורי חיים ע

לעתים היה קשה להבחין במוגבלות של המתנדבים, כיוון שלא על פני ארגונים שונים. 

. גם העשייה שחשפו לא ניבאה מגבלה כלשהי בסוג בתחילת הפגישה אותה וגיהצ

 . באופניהאו הפעילות 

 (:שם בדוי)הילה כך הציגה את עצמה 

, אה... ההשכלה האקדמית XXX-וחצי, גרה ב 45אוקיי, אז שמי הילה, אני בת 

כרגע אני לומדת בבית ספר לשיקום,  .ראשון בעבודה סוציאליתשלי היא תואר 

. זה ניהול מחלה והחלמהאה... שעובד מול משרד הבריאות. הקורס נקרא 

אה...  ;קורס שבו אני לומדת עם עוד מישהי ו... שתינו מנחות קבוצה בהוסטל

ולמעשה הרעיון הוא להטמיע את הגישה של ניהול מחלה  ,קבוצה טיפולית

 בהוסטל ובחברה. והחלמה

את זהותה המקצועית כעובדת  מציגההילה מתארת עצמה בראשית הריאיון ו

סוציאלית וכמנחת קבוצות טיפוליות בהוסטל. לא ברור מדבריה אם זו עבודה בשכר 

עצמה בהיבטים את מוגבלותה. היא מתארת  אין היא מציגה אתהתנדבות וכן באו 

ך העשייה שלה. כאשר שאלנו אודות ובעיקר דר ,נרכש כמו למשל מעמדאחרים, 

 הליך שיקומי ארוך ומרתק:  היא גוללה לפנינו, המוגבלות
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אחריו פנתה לשיקום תעסוקתי  .פסיכוטי התקףהילה שנה קודם לכן עברה  12

והחלה לעבוד בשוק החופשי )במסגרת מכירה של מוצרי  ,במסגרת תעסוקה נתמכת

 התקדםת והלקוחות הניעו אותה להערכה מצד הצווהבעבודה ו השתלבותהחנות(. 

תחרותית על העבודה הבמשרה מלאה בתחום השיווק, אך  עברה לעבודבעבודה. היא 

. במענה למצוקתה, הציעה לה העובדת הסוציאלית ץלחהכניסה אותה לבסיס יעדים 

קורס נותני שירות ולמעשה השתלבות במקצוע שלמדה כעובדת סוציאלית טרם 

ארה את ההחלטה יפגועי נפש. הילה ת לשריכה שיקומית והפעם בתפקיד מד ,המחלה

ובעיקר לשוב אל  ,הזו כמכוננת בחייה, כזו ש"החזירה לה את היכולת לשוב ולחלום"

. הילה ותהתנדבעבוד במקצועה. בסיומו של הקורס הציעה לה העובדת הסוציאלית ל

מקום מצאה  לאחר שלא אולםו .במעמד עובד מן המניין להיותשרצתה  סירבה, משום

והחלה להתנדב  העובדת הסוציאלית, נענתה להצעת ולאחר התלבטות, עבודה

לה בהוסטל  ועיכתומכת שיקומית בהוסטל הסמוך לאזור מגוריה. תוך זמן קצר הצ

לעבוד בחצי משרה. הצעה זו שקיבלה והמעבר מהתנדבות להעסקה במקצוע שרכשה 

 . עברההליך השיקום שתשיאו של את והיא ראתה בכך  ,דוהעצימו אותה מא

הליך השיקום ועל היותה תעל מקומה של ההתנדבות באפוא סיפורה של הילה מלמד 

מקצועה, בארגון ובאזור לתחליף איכותי לעבודה בשכר. היא אפשרה להילה לשוב 

ההתנדבות גשר  היתה שבו חפצה, בתנאים נוחים יותר המתאימים לה. בדיעבד

גם שוק העבודה קלט אותה בקלות רבה  ה;מבחינתאך לא רק  בהמשך,לתעסוקה 

קבל התל הילה איון, לא הצליחהיהתנדבות, ומסיבות שלא פירטה ברפני היותר. ל

ומנהלה היה זה שיזם וביקש  ,ניתן היה להיחשף לכישוריה אבל דרכה למשרה בשכר,

התנדבות היא תוצר של משאבים שלהרחיב את משרתה. סיפורה של הילה מלמד, 

גבוהה  ומוטיבציהמיכה מוסדית )העובדת הסוציאלית באזור מגוריה( ת כמו ,שונים

ד. היה בסיפורה מוטיב של עידוד ההתנדבות מבחוץ )העובדת ולמלשל הילה להתפתח ו

היא  ןאישמתנדבים ו רתימתהיא כלי ל מבחוץהנעה ש ניתן ללמוד ממנוו ,הסוציאלית(

 תנדב.מהשל פוגעת במוטיבציה 

עה במהלך שירותה צנפ דורית. , היא דוריתד במחקרובולטת מא אחרת,מרואיינת 

, היא מרותקת לכיסא גלגליםבארבעת גפיה.  הפכה משותקתהצבאי בתאונת דרכים ו

שעות ביממה. כיוון שסיפורה ארוך, חילקתי  24מוגבלת בידיה וזקוקה לטיפול סיעודי 

משאב חברתי על ללמידה ומצביע על ההתנדבות כ הוא תורםאותו למספר מקטעים. 

 יום.מעל תפקוד המתנדבים בחיי היו ההשפעת ועלבשיקום האישי 
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וראיתי שהם  ,XXX-שנים מעטות לאחר שהשתחררתי מבית החולים הגעתי ל

טוב, אולי אני יכולה " :ואמרתי ,המצב היה מחפיר ;נמצאים במצוקה כלכלית

כולה אבל יש דברים רבים שאני י ,אמנם מוגבלת מבחינת תנועה ;לעזור

התחלתי באמת בזעיר אנפין להשתתף. ביקשו ממני להעביר הרצאות  ."לעשות

ואז אני באה ומספרת על החיים שלי, על הקמת הדירה  ,על שיקום פיזיקלי

והשימוש באביזרים. אביזר עזר הוא בעצם אחד האמצעים שמאפשרים לאדם 

טוב  הע אותלחילופין, לבצ ,לבצע משימה שהוא לא יכול היה לבצע לפני כן או

ולכן יש  ,ד להניע את ידיווגם קשה לי מא ,למשל, אינני יכולה ללכת ,יותר. אני

לי אביזר עזר ממונע שפותר את הבעיה של המגבלה בידיים, מגבלת הניידות 

 וגם של השיתוק. ]...[ 

 .. הגעתי לתוכנית של נשים חונכות לזכויותXXX-אחר כך דרך מכרה הגעתי ל

ייתי בחברה של נשים, נשים גם ערביות, דבר שאני ככה פעם ראשונה שה

פתאום  .חפצתי בו. רציתי להיות בחברותא של נשים גם מההיבט הפמיניסטי

חשתי הזדהות עם האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, שלפני כן אני עדיין 

הייתי בתודעה של אישה... אז הרגשתי קרובה יותר לעולם של אנשים ללא 

ורוב החיים שלי אז, עד  ,וחצי 19ו שכשנפגעתי הייתי בת אל תשכח .מוגבלות

 ;ואני הצטרפתי. וזה היה אירוע מכונן ,אז, היו כאישה, כאדם ללא מוגבלות

ראיתי שיש לי היכולת להשפיע. אני יושבת שם בכמה קבוצות, אישה עם 

אני לא נכה לייט, ניתן להודות, ומצד אחר העובדה הזו  .מוגבלות קשה

ובזכות זאת לנשים להכיר את עצמן יותר. מה  ,מאפשרת לשיח להיות פתוח

שעוד גיליתי הוא שברגע שאני מטעינה את ההתנדבות שלי בתודעה פוליטית, 

משמע אני רואה כיצד ההתנדבות שלי יכולה לשנות תודעה של אנשים ולסייע 

עוד יותר את העצמאות של אנשים ומסייעת להם. אני יכולה ה רלהם, מגבי

כל ההתייחסות של התנדבות הפכה  ]הפסקה ארוכה[ לחולל שינוי חברתי ואז

קהילה של אנשים עם  ,להיות אחרת. התחלתי להיות גם יותר פעילה בקהילה

מוגבלות. התחלתי להשתתף בקורס של מחנכים למיניות. פעם ראשונה שהייתי 

ם בקבוצה שרובה כללה אנשים עם מוגבלות פיזית בכיסא גלגלים ודנו שנתיי

על נושאים אינטימיים ביותר. עכשיו, חל בי שינוי משמעותי בעקבות הקורס 

הזה. אני רואה את ההתייחסות של מיניות ככלי להעצמה. כי ברגע שמדברים 

מיניות על מיניות, האדם כבר מרגיש שלם, הוא מבין שיש ערך לחייו. מימוש ה
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פירושו שיפור דימוי עצמי, חיבור עם הגוף, ליצור תקשורת אחרת עם אנשים 

 אחרים. ]...[

עכשיו אני משלבת בין שני הנושאים שבהם התנדבתי, ומקדמת את הנושא של 

אביזרי עזר בכל הקשור למיניות. אני בניתי הרצאה בנושא של שינוי וגיוון 

ת בעזרת טכנולוגיה מסייעת. כמו הנושא של חיי המין של אנשים עם מוגבלו

שיש מיטה סיעודית, שמשנה כל הזמן תנוחות, אפשר להשתמש בה, אפשר 

להשתמש בכריות, אביזרים שכבר נמצאים בבית כדי לסייע להם לתפקד. 

בניתי קורס בנושא של ניהול מלווים. אין קורס כזה, אין קורס לנכים כיצד 

מלווים למטפלות, אז זה קורס יש כל מיני קורסים ל ;לנהל את המלווים

והעברנו כמה סדנאות בנושא. אני גם עורכת עיתון, רכזת המערכת.  ,שבניתי

אנחנו קבוצה של חמישה מתנדבים שמפיקים עיתון אחת לשלושה חודשים. 

 ]...[ 

משום שכמתנדבת יש לי הרבה יותר  ,אני מראש העדפתי להתנדב ולא לעבוד

ות תחת מישהו, מנהל, שיגביל אותי. הנתינה גמישות, לבחור בחירות, ולא להי

החיים שלי הם כאלה ש... שוב, אני זקוקה  ;יש בה עוצמות אדירות ,לקהילה

זאת  ;כל הזמן להרבה מאד עזרה. אני אינני מסוגלת כמעט לעשות דבר לבד

אומרת כל הנושא של מקלחת, שירותים, התלבשות, אפילו יציאה מהמיטה, 

ינני מסוגלת לעשות את הדברים הללו לבד, וכאשר אפילו להתהפך במיטה, א

אני נותנת לקהילה, אני פשוט אדם, ולא זו בלבד שאני אדם, אני מרחיבה את 

הגבולות שלי כאדם, כי אני תורמת לקהילה ומשנה משהו בה. אין לי מושג מה 

היה קורה אלמלא כן, אלמלא התאונה, אבל אינני יודעת, קשה לי להאמין 

 יו עד כדי כך מגוונים!שהחיים שלי ה

 שלה סיפורה של דורית מרתק. הניגוד בין מוגבלותה המורכבת להיקף ההתנדבות

היותה אדם ללא מוגבלות שנפצע בגיל צעיר, ממעגלי  מסעמעורר פליאה. היא מתארת 

קהילת האנשים עם מוגבלות, דרך היכרות עם לא שייך לאך חש עצמו  יו,מכיר בנכויות

רכיה ועד הקדשת העשייה למען אנשים מוגבלות ותוך כך עיצוב חשיפה לצההקהילה ו

מחדש של זהות חברתית כאדם ואזרח ללא מגבלות. את ההתנדבות היא מתארת 

אך בחרה במרחב  ,לעבוד בשכריכלה  ,כשדה של חירות ויכולת תנועה. לדבריה

לה הודות יש המאפשר לה גמישות ויכולת בחירה. היא הופתעה מרמת ההשפעה ש
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תהליכים במרחב  הנעתא כלי ליהיותה אדם עם מוגבלות קשה העצם וגבלותה. למ

שינוי  מחוללימתעלת לכלים היא  ל עצמהאצהיא מזהה את הצרכים שהאזרחי; 

חברתי )אביזרי שינוע למוגבלות, הדרכה אישית והדרכת המלווים, ימי עיון וכנסים, 

מבחינת ההתנדבות ש, הפצת הידע לאוכלוסיות באמצעות עיתונות ועוד(. מתברר

ההשפעה על התפיסה שהיא יכולה לשנות והיא כלי תודעתי ופוליטי רב עוצמה. דורית 

ומשמעות רבה. שלוש פעמים הדגישה דורית  , גיווןאחרים מעניקות לה עניין בחיים

עזרה בצרכיה היומיומיים  הסינרגיה של. שהיא חיה עמהת ומוגבלאת חומרת ה

אותה  מההתנדבות מעציה דרךע יהשפל ההחברתית ויכולת הנהגהה ושלסיעודית 

אותה אדם  כתא הופיכאדם. כפי שהיא מציגה זאת, ה יהאת גבולות הד ומרחיבומא

 חייו. עםגאה ושלם עם מוגבלותו ו

הידרדרות חריפה בשמיעה. בדומה לדורית, היא  הגיעה להתנדבות בעקבות לאה

ת ארוכה וקשה למכשירי השמיעה. הליך שתחילתו הכחשה והמשכו הסתגלותמתארת 

השלמה עם הידרדרות ההכרה במוגבלותה והחשיפה לקבוצת השווים, ה כוננו גם כאן

 היתרשמיעה. בין  יכבד למעןלהתנדב  ו אותהה החברתית והובילתהשמיעה את תודע

אביזרי שמיעה, מפעילה ל בנוגעהיא מלווה כבדי שמיעה, מדריכת נגישות, מייעצת 

קופת חולים, הקימה קבוצות תמיכה חברתית לכבדי שמיעה ומדריכה תחנת מידע של 

 אותן. 

אז נותר ללא מעש בביתו.  ןאחריהו ,שנות לימוד 12גלעד, נכה בגפיו מילדות, סיים 

ללא מעש. שוק העבודה לא נותר ושוב  ,תואר ראשון ושניל למד נרשם לאוניברסיטה,

ניהול מערכות מידע,  שלמדוגבלות חסמים רבים. כאדם עם מלפניו קיבל אותו והציב 

זכויות לנכים, מייעצת להם ומייצגת אותם. ב העוסקתעמותה  הקיםהחליט גלעד ל

ידי תשעה חברי ועד. גם אצל בהמנוהל  ,לאחר פרק זמן הפכה העמותה מועדון חברתי

 ותוהתעסוקה. נכ יהמוגבלות את אופקבעה אצל לאה, דורית והילה, כמו גלעד, 

שהביא לעצמאותו ולהרחבת  מיזםהובילו אותו ל החוזרות והנשנות שספגהדחיות ו

 המשאבים והמעגלים החברתיים שלו. 

משתמש בכל הטכנולוגיה  שהואעיד האלי, עיוור מוחלט בעקבות מחלת עיניים, 

מחשב מדבר, טלפון, שעון ועוד. בתפקידו, רכז אוכלוסיות  –לעיוורים  זמינהה

חוגים,  –את כל סוגי הפעילויות לאנשים עם מוגבלות  מיוחדות בעירו, הוא מנגיש

החל בתפקיד קטן במחלקת הרווחה, המשיך ברכישת ש סיפרטיולים והרצאות. הוא 
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ותוך כך הרחיב את שיתופי הפעולה שלו.  ,ידע בקורסים שונים על אנשים עם מוגבלות

וגבלותו אדם עיוור. העשייה מנטרלת את מ ן הואבאמצעות ההתנדבות, לדבריו, אי

 . תיתוחבר תמשמעות אישיהחי חיים שיש בהם והופכת אותו אדם 

. עד כמה סיפוריהם דומיםנוכל לראות אך  המרואיינים,תקצר היריעה מלהכיל את כל 

. התנדבותם מתוארת בקשת ענפה של ואת ייעודה המוגבלות קובעת את תוכן התרומה

עם מוגבלות כאנשים  תפיסה השכיחה של אנשיםמה שונהפעילויות והישגים. ב

המרואיינים במחקר  יהם,ומגבלות יהםעם לקויות ותמודדתהשחייהם סובבים סביב ה

תחומית ועשירה: הם עוסקים בניהול צוותים, -מספרים על קריירת התנדבות רב זה

 שלהםיזמות חברתית ובקידום תהליכים הכרוכים בעתידם. גם פרקטיקות הביצוע ב

הכוללת הכשרה מקצועית וקידום  ,מקצוענית מלמדות על התנדבות כקריירה

הם תהליכים על בסיס ידע. חייהם של המרואיינים שפגשנו היו עשירים ומלאים. 

 .תופסים את עצמם כאנשים תורמים, ותחושת הערך העצמי שלהם גבוהה

ביקשה להזדהות בשמה. שסבירסקי, -לבסוף נציג את סיפורה של ד"ר רויטל שורץ

פעילותם של אנשים עם לוהיא סמל  ,הזכירו אותה בשיחותיהםרבים מהמרואיינים 

ידיה  .רגליהבמוגבלות בישראל. רויטל, מנפגעות הפוליו האחרונות, נפגעה בידיה ו

 התחנכהוהפגיעה נותרה בגפיה התחתונים. כל חייה  ,התאוששו במשך השנים

רצון כוח השאין דבר שלא תוכל להשיג במעודדים אותה הוריה כש ,במסגרות רגילות

-פוסטוסיימה מאמץ. לאחר התיכון המשיכה ישירות ללימודים גבוהים השקעת וב

עבדה במקומות שונים במחקר ולא היתה מובטלת לאחר מכן  .דוקטורט בטכניון

למרות המוגבלות. לבקשת ראש עירה פרשה רויטל מעיסוקיה וחברה אליו כחברת 

ווחה, תחבורה, איכות סביבה מועצה בהתנדבות. היא עמדה בראש ארבע ועדות: ר

ולנהל אותה. היא  נגישות ישראל צפוןומועצת נשים. בהמשך התבקשה להקים את 

בגליל. היא מתנדבת  מפרשושל ארגון  אתגריםמנהלים של עמותת הת וחברת מועצ

, התנדבות שהיא בבחינת סגירת מעגל, שכן ארגון זה העניק לה את השיקום איל"ןב

 הגופני והספורטיבי. 

קריירת ההתנדבות שלה  .היקף תהצלחה רחבשל  הוא סיפורגם סיפורה של רויטל 

הישגית ואקלקטית. היא צמחה מהזירה העירונית אל הזירה המחוזית והארצית, 

חצתה את הגדרות ועברה ממתן שירותים לפעילות חברתית ופוליטית במספר ארגונים 

רית, גלעד, לאה, אלי של רויטל מצטרף לזה של דו סיפורהבעת ובעונה אחת. 
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אנשים רבים עם מוגבלות בישראל שמלמד ומרואיינים אחרים במחקר הנוכחי, ו

המוגבלות העניקה ה. של כוחמוקדי הוב בלב לבהאלא  ,בשולי החברהלא  מצויים,

היו נכים  רואייניםבין המלהם קריירה חברתית ומשאב ייחודי בתחומים שרצו לקדם. 

ביטוח המקבלים רק את קצבת הל( ונכים לא מוכרים )מוכרים )תאונות עבודה, צה"

 בכךעסקה הקודם( הכירו הלאומי(. הנכים המוכרים )מקבלי קצבה ממקום הה

להם מיצוב חברתי  המעניקוהיא  ,גב כלכליל הודות מתאפשרתעשייה התנדבותית ש

לצד חירות ויכולת תנועה. מנגד ראינו שתמיכה חיצונית במעגלים שונים של מחלקות 

כוח מניע להתנדבות.  תהרווחה, עובדות סוציאליות, ארגוני סיוע בסביבת המגורים הי

את התודעה החברתית של  עוררהמפגש עם השווים, ה במרכזהההתנדבות, ו

, שגם המרואיינים שהחלו בצעדים לימדו ראיונותההמתנדבים ואת יכולת ההנעה. 

קטנים, ללא משאבים ראשוניים, עסקו בפעילות התנדבותית רחבת היקף והשפיעו על 

לאגם משאבים אישיים, ארגוניים וחברתיים  מאפשרת התנדבותה אם כן,סביבתם. 

יותר ים להנעה יוניהליך ההתנדבות ומשמעותו החיובית למתנדב ח .רחבים

 )חיצונית או פנימית(. ו עמההגיעשיה הראשונית מהמוטיבצ

 

 תובנות הסיוע ודפוסי ניהול בעבודה עם אנשים 
 החיים עם מוגבלות 

תימת הממצאים השנייה מוקדשת ללמידת תובנות הסיוע ודפוסי הניהול בעבודה עם 

הנחת היסוד היתה שלמתנדבים עם מוגבלות תובנות מתנדבים החיים עם מוגבלות. 

ע בקבוצת הפנים שלהם. על כן במסגרת ולסיבנוגע  שחשוב להתוודע אליהן, ,ייחודיות

על אתגרים הכרוכים בסיוע לאנשים עם מוגבלות ו לעהריאיון נשאלו המתנדבים 

היחסים הנרקמים בין מתנדבים . עוד שאלנו על בהן הם משתמשיםשאסטרטגיות ה

 למהלך ההתנדבות. ועל התרומה שמביא מתנדב עם מוגבלות  למוטבים עם מוגבלות

 

 למצוא את האזרחים עם המוגבלות 

קושי לאתר אנשים עם מוגבלות. המתנדבים ה הואשהציגו המתנדבים  קשייםאחד ה

לאתר אנשים עם מוגבלות בעירם. מטרות  ביקשוו ,פעלו כרכזי נגישות אזוריים

האיתור היו היכרות אישית, מתן מענה לצרכים והזמנה למפגש עם קבוצת השווים. 

. כאשר פנו לבקש רשומות במועצה האזורית, פשוטהמשימה שאין זו  התברר אולם
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פרטיות. גם המוטיבציה של זכותם לב פוגעת של אנשיםשחשיפת פרטיהם להם  נאמר

אפליה. המתנדבים מחשש מסטיגמה או הלהיחשף היתה נמוכה בשל  אותם אנשים

 חיוניתהגעה לכל אזרח עם מוגבלות משום ש ,מחליש את תפקודםהפרדוקס ראו בכך 

 כך הסביר זאת אבי:הגברת מעורבותו בקהילה. ל הצעד הראשון היאו ,לטיפול בו

 :מראני תמיד בא ואו .למעשה יש הרבה בעיות .טוב תראי, קהילה נגישה

אף אחד לא יודע. אין היום רשימות, וכל  "אתם יודעים מי הנכים בעיר?"

ד הרצאות איך לטפל והעבודה שאנחנו עושים... אנחנו שומעים הרבה מא

עוד לא  ,-מה לעשות בזמן חירום, מלחמה, רעידת אדמה... יש כוונה ל ,באנשים

ואז על כל ריבוע כזה יהיה אחראי עם  ,עשו את זה, לחלק את העיר לריבועים

ידע מי האנשים עם מוגבלות שיש לו בתוך הרובע יואז הוא  ,מספר מתנדבים

שלו. ואז במידה וקורה משהו נוכל לתת לו את העזרה. מה זה העזרה? להביא 

כל מיני דברים  ;להם תרופות, להוציא אותם במידה ויש אזעקה למקום מוגן

 ד כאלה.וא מסוגל לעשות בעצמו ויש הרבה מאשאותו אדם עם מוגבלות ל

את החשש מחשיפה.  לצמצםלדעת המרואיינים,  ,מתנדבים עם מוגבלות עשויים

דעו שאנשים המתמודדים יכאשר י להתפוגג,עשויה  תפגע בהם חשיפהההתפיסה שמא 

עצמם עם מוגבלות מטפלים בהם והטיפול נשאר בתוך קבוצת הפנים. אסטרטגיה 

ם ולעודד בדרך המוטביבין , בעניין זה, היא להחצין את הדמיון בינם ליעילה בעיניהם

 כך אבי עושה זאת הלכה למעשה: רכי הסיוע.ולהזדהות עם צ אלה האחרוניםזו את 

עלי לא רואים שאני מוגבל, אבל אם אני נניח אני הולך מחר לבתים  ,תראי

ה, גם אני 'ברתראו ח" :ולבדוק מה קורה איתם, אז אני דבר ראשון אומר להם

ואנחנו בסך  ,מוגבל כמוכם, אל תסתכלו עלי שאני נראה בסדר... גם אני מוגבל

ם, איך אתם מסתדרים, כואנחנו רוצים לדעת מה הבעיות של ,ל באנו לעזורוהכ

 "ל.ויש ילדים, אין ילדים, מי מביא לכם תרופות, מי מביא לכם אוכל. זה הכ

ת יופעילוה ה אינטנסיבית שלפצהיא ה איתור אחרת שהציעו המתנדביםדרך 

דפי מידע, טלפונים נגישים, שילוט עירוני וכן באמצעות עידוד שכנים ובני  באמצעות

משפחה ליידע את קרוביהם. לדעת המתנדבים, אמצעים אלה חיוניים לקידום 

לפנות  וציעהגם כשהם נראים חודרניים. הם  ,ועל כן יש להשתמש בהם ,מעורבותם

יעבירו מתנדבים אותם ש שתכליתם לאתר צרכים ומוטבים, ידעבאמצעות שאלוני מ

מתנדבים סברו העם מוגבלות מדלת לדלת. במקביל, לאור דפוס ההימנעות הקיים, 
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הקהילה כל צורך  עם לחלוקעליהם  :שופר לצרכים הקולקטיביים לשמששתפקידם 

 עצמם, ולהמציא לו סיוע כמתנדבים. בשהם חווים 

 

 לא להיפגע מהמוטבים 

. הם טענו, ולא להיפגע מהם המוטביםיכולת להכיל את לייחסו חשיבות המרואיינים 

סובלנות, העדר אמונה במערכת המסייעת.  אימתנדב כעס,  כלפי הפגיןשמוטב עשוי ל

תפקידם של המתנדבים הוא להבין את ההתנגדות ולהתמודד נכון עם הכעס המופנה 

מוטב מהתקשרות מסייעת, אם הוא ובמידת הצורך גם להסכים לשחרר את ה הם,אלי

רוצה בכך. באותו אופן, טענו המתנדבים, חשוב להימנע מהזדהות ישירה עם הורי 

שהם בבחינת מוטבים לכל דבר לצורך ההתנדבות. כך גם עם מוטבים  ,המוטבים

שמתמודדים עם מוגבלות אחרת ומתנגדים לקבל סיוע מהמתנדב. גם כאן, לדעת 

בנימה ד בין המוטב למתנדב. המרואיינים טענו יולהפר ,תיש לקבל זא ,המרואיינים

שעל כן ו ,בחייהם כאנשים עם מוגבלות הורגלו היטב לספקות כלפיהםש, מפויסת

אמר כך  לתקן ולהפריך תוויות טבוע בהם ולעתים אף מכונן את תפקודם. צורךה

 :נידאל

פה את וכשהתחלתי  .לא כולם עיוורים ,בארגון יש הרבה סוגים של מוגבלים

ההתנדבות שמעתי הרבה דיבורים ותהיות בין הילדים כמו איך אני אעזור להם 

 ,גובכוונה ללע אמרו את זהאם אני עיוור או כל מיני כאלה, שלא בטוח שהם 

אבל בסוף הם הבינו שלמרות המוגבלות שלי אני  ,אלא מתוך חוסר הבנה

ואז התחושה הזו עברה. דרך אגב, זה נורא טבעי  ,מצליח להעניק להם ידע

וגם  ,אני חוויתי את זה הרבה בחיים שלי, לא רק בארגון .שיהיו דיבורים כאלה

גם כשהייתי  .תמיד אנשים לא הבינו איך אני מסתדר ,כשלמדתי את התואר

ואני חושב שבגלל  ,פקפקו בי שאני לא אצליח להגיע ממקום למקום ,קטן

זאת דרך מסוימת להוכיח לי  .אני במקום שאני נמצא בו היוםהדיבורים האלה 

 ולאחרים שהם טעו לגבי.
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 מתנדב עם מוגבלות כמשקם 

 (1) :המתנדבים הרבו לדבר על ערכים מוספים שמביאים עמם מתנדבים עם מוגבלות

מתנדבים עצמאים,  מפגש עםבבחינת מודל משקם. הוא מתנדב עם מוגבלות 

תפיסה של שוויון בין  (2)ערך תרפויטי רב. משיא למוטבים אוטונומים ומסופקים 

שירות האת ערך  מחזקתהמוטבים למתנדבים כאנשים המתמודדים עם מוגבלות 

להסביר ולהנגיש  םויכולת העומד לרשות המתנדביםהידע  (3). "בגובה העיניים"

את המוטבים ואת  תםהבנהן מבחינת  הם משאב משקם,למוטבים את המוגבלות 

חוויית החיים  על ביצירת שיח המבוסס והןאצלם לנוכח המוגבלות  חוללהמת

 המשותפת. 

המוטב  תהמתנדבים למתן מידע לכל המשפחה ולגיוס משפח ייחסוחשיבות רבה 

משפחה החיה עם כמשפחה שיש בה אדם המתמודד עם מוגבלות  הם רואיםלסיוע. 

התמיכה הדרושה להם למוטבים לקבל את  אפוא מוגבלות. גישה הוליסטית תסייע

רואים נוחות והתפתחות. המרואיינים ני להםוירה מסייעת שתאפשר וותכונן א

מודל המתנדב עם מוגבלות שהתגבר על המוגבלות שלו אמירה חברתית חשובה. ב

את הדימוי של אדם עם  מפוגג – אדם עם מוגבלות המעורב בחברה –ג ישהוא מצ

 כך מתארת זאת לאה: את השתתפותו בחברה. רחיבמוגבלות כנזקק ומ

ד טובה לאדם שיש לו ומא האני חושבת במלוא הצניעות שאני מהווה דוגמ

ד תורם לחברה, אני ומוגבלות בשמיעה. עובדה, אני עובדת, אני אדם שמא

ל. אני לא נותנת למוגבלות שלי להגביל וכהמנהלת משפחה, אני בעצם עושה 

לתחנת המידע רואים אותי בתחנת מידע עורכת ואנשים שמגיעים  ,אותי. אה

ד מקיף, עם זה שאני נותנת ומשהו כמו שלושת רבעי שעה, עם הסבר מא ,שיחה

מייל, ואני תמיד שמחה -כרטיס ביקור שלי שניתן לפנות אלי עם כל שאלה באי

לעזור. את תקראי לי לאילת מחר, לתת הדרכה לאנשים על הירידה בשמיעה, 

 אני עושה את זה עם המון שמחה.אני יעשה את זה. 

מוטב בלבד. המרואיינים רואים בהתנדבות של אדם עם לא ל ,אפואנועד השיקום 

שיקומה של החברה. תפקודו של אדם כמסייע, תומך, יוזם לגם  תרומהמוגבלות 

לאנשים עם מוגבלות ומעלה  נוגעומוביל שינוי משנה את התפיסות הנפוצות בחברה ב

מידה גם הארגון יוצא הכלכלי הנצפה של אוכלוסייה זו. באותה את הערך החברתי וה

את המשמעות הערכית של מחזק את הסובלנות ו מגביר וששוני בין חברי משום ,נשכר
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 ,באוכלוסייה אחריםהעבודה. ארגון כזה לומד ממתנדביו כיצד לתת שירות לפלחים 

העושים ופורצת את יוצרת חיבור בין  מטרה משותפתאת תפקודו. לבסוף,  בכך ומשפר

מוגבלות היא עניין שרב הדומה על השונה וש העשייה מלמדת, שכן ותהגדרות החברתי

 :כמאלאמר כך  או אוניברסלי למדי. נזיל

במיוחד מול אנשים שאין להם את המגבלה  ,אני אוהב תמיד לעזור ולהדריך

מוגבלות , כיוון שלכולנו יש "רגילים"אני פשוט לא אוהב להגיד אנשים  .הזאת

גם זה סוג של  ;כמו כאלה למשל שמפחדים ממעליות, חושך, טיסות ,מסוימת

וזה  ,אבל מפריעה לחיי היומיום ,מוגבלות שאולי לא רואים אותה למראית עין

לא לגרום לפחד שלך להשפיע על  ;וצריך לדבר על זה ,בסדר להיות מודע לזה

אלות של מבוכה היומיום שלך. הרבה פעמים בהרצאות עולות כל מיני ש

וברגע שאני מסביר להם ומשתף אותם איך אני מתמודד עם  ,מהילדים

הם מתחילים להיפתח  ,המוגבלות שלי ואיך למרות זאת אני חי חיים רגילים

 ולשתף אותי בדברים שעוברים עליהם או מגבילים אותם ביומיום שלהם...

 

 ניהול מתנדבים עם מוגבלות 

יש ללמוד על המוטיבציות שאמרו,  הםטיקות ניהול. המרואיינים התייחסו גם לפרק

הם ראו דברים שייהנו לעשות.  כמו גםשל המתנדבים, להבין את המניע להתנדבות 

. מבחינתםערך  שיהיה לותפקיד בעבודה ומהם בנוגע להבהרת הציפיות בחשיבות רבה 

ם התנדבות לאזרחות פעילה: לאפשר להמסגרת הך בונילח ייחסו חשיבותכמו כן 

ליזום, להעלות רעיונות ולקבל משאבים ליישום הרעיונות. גם ניהול מקצועני המבוסס 

מכיוון שעולם בהקשר זה הם טענו ש היה חשוב בעיניהם; ידע והשתלמויות הנחלתעל 

 רלוונטי. והניהול להיות עדכני על גם  ,ההתנדבות דינמי

ניהול עצמי של המתנדבים; ב נעשית ברובהההתנדבות ש אמרוחלק מהמרואיינים 

ניהול זה תוצר של העדר אין . ובשדה ופועל על פי שיקול דעתלבד המתנדב נמצא 

 אלא ,המתנדבים מוטבי הארגוןאין אלא מבטא גישה ניהולית שבה  בלבד, תקציבים

ועושים זאת,  ,. הם מתכננים, הוגים ומוציאים לפועל את תחומי הסיוע"בעלי הבית"

פורמלית, מתוך ניסיון חייהם האישי. המתנדבים קיבלו את  ללא הדרכה ,לעתים

הניהול העצמי וראו בו העצמה. יש ביניהם כאלה שדיברו על היותם פעילים ולא 

 עבודה התנדבותית ללא אחראים מעליהם. ככלל עושיםכיוון שהם מ ,מתנדבים
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ת כחברים בארגון והן א השוויוני הן את מעמדם מבחינתם,המלה פעילים  שיקפה

 :גלינה כך אמרההמודעות הפוליטית שבגינה הגיעו להתנדבות. 

ואני מנסה לארגן  ,ל מאפסואין לנו תקציב בכלל. אנחנו צריכים לבנות הכ

תקציב למועדון חירשים. גם לא היתה לנו הדרכה כיצד להתנדב, אלא זה בא 

מהנפש שלנו. אני קיבלתי הדרכה במשך הניסיון שלי בעבודה. אנחנו לא 

אנחנו אמנם עושים עבודה  .לכן אין מי שאחראי עלינו .רים כמתנדביםמוגד

 אבל אנחנו נקראים פעילים. ,התנדבותית

אחד המאפיינים  זה גלינה שלמה עם הכורח להתמודד לבד. ככלל היהשנראה 

הבולטים במחקר הנוכחי; לבד מקשיים חיצוניים של יכולת ליישם ולקדם את 

 הפרכתיתור והנעה מבחוץ של אנשים עם מוגבלות, תקציבים, א –המקצועית  מטרהה

 המתנדבים קשייםלא תיארו  – הסטיגמות החברתיות, חסמים בהובלת שינוי ועוד

מערכת תמיכה  נסוב עלהשיח של המרואיינים על ניהול אין נוכל גם לראות, ש אחרים.

פת. אלא מדגיש מודל אפקטיבי לשיתוף פעולה ולעבודה משות ,ארגונית הדרושה להם

כבעלי  רואים את עצמם זהבמחקר שרואיינו המתנדבים ש מלמד, גם פרק זה אם כן

זהותם של שבמוגבלותם מכשול. בהיבטי הסיוע ניכר,  יםרואהם  ןמשאבים ואי

את גישתם המסייעת; היא ן מכונההון חברתי  היא המתנדבים כאנשים עם מוגבלות

 תפיסתאת פרויקטים ייעודיים ומקדמת  ולהגותרכי המוטבים וצאת  יןהבלמאפשרת 

 ליישם זאת במסגרת ההתנדבות.  המתנדבים שיש ביכולתם

 

 דיון 

מתנדבים בוגרים עם  מבחינתביקשתי לחשוף את משמעות ההתנדבות  זהבמחקר 

מוגבלות הפועלים בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות. בישראל נאספו נתונים 

אברהם, הבר -; ברלב, קרן2011משה, רופמן והבר, -ןמגוונים על אנשים עם מוגבלות )ב

(, לרבות בנושאים של השתלבות 2012; דוברין, 2011; גריפל והבר, 2015ריק, -ואדמון

; 2013סיקרון, הדר וקונסטנטינוב, -סטרבצ'ינסקי, ואזן-בתעסוקה )נאון, כהאן

. תשומת בהתנדבות ו(, אך מיעוטם התמקד2004; רימרמן וכץ, 2014סלייטר וקניג, 

אזרחי )אלפסי, -שירות לאומילבהתנדבות הופנתה לגילאים צעירים ו העיקרית הלב

התמקד במתנדבים בוגרים, ותיקים,  זהחקר מ(. 2009ברגמן ורימרמן, -; ארטן2012
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אנשים עם מוגבלות. הנחת היסוד  למעןפועלים בקבוצות הפנים שלהם, כלומר ה

מתנדבים המסייעים לדומים רתי. על כן שמוגבלות היא הון חבהתמקדות זו היתה, ב

 באיתורלהיות ערך  תובנות אלה עשוילו ,להם מביאים עמם תובנות סיוע ייחודיות

עלו הדון במסקנות העיקריות של אפוא היאדרכי הסיוע לקבוצה זו. מטרת חלק זה 

 ממצאים ובתובנות היישומיות העולות מהם.ה

המרואיינים פעלו  רובאחד הממצאים הבולטים היה היקף פעילותם של המתנדבים. 

ארגונים שונים, רובם ככולם בתפקידי סיוע והדרכה לאנשים עם בבתפקידים רבים 

 ,מוגבלות, מחציתם בתפקידי ניהול. המתנדבים סיפרו על פרויקטים רבים שיזמו

אפוא עורר  והתובעניהרחב  םלותם. היקף פעימלקד כדי נקטוארו מגוון מהלכים שיות

נוכחת בכלל היא ואם  מתמודדים עמה המתנדביםשה מהי המוגבלות ייתה

-האישיים נחשפה מוגבלות, לעתים מורכבת ורב סיפוריםשבמשום בהתנדבות, 

מוגבלויות. ניגוד זה אפיין את ממגבלות ומ חףהשיח על התנדבות היה  ואילו ,ממדית

היא זקוקה לסיוע כמעט שחד אצל דורית. דורית טענה, אך בלט במיו ,כל המרואיינים

אין כמעט פעולה שתוכל לעשות לבדה, לרבות תזוזה וקימה ששעות ביממה,  24

הכוללת הרצאות בנושא  ,עשירה הקריירפיתחה תנדבת, היא כמ, בה בעתמהמיטה. 

סים, אביזרי סיוע לאנשים עם מוגבלות, הנחיית קבוצות נשים, עריכת עיתון, ארגון כנ

מרואיינים  היו עוד הנחיית קבוצות מיניות לאנשים עם מוגבלות ועוד. בדומה לדורית

מכאן עשייה שאינה רואה במוגבלות מכשול. בבהתנדבות רחבת היקף ו מעורבים רבים

התנדבות היא מנת חלקם של מתנדבים בעלי משאבים ש, ההמסקנה הראשונ נבעה

 פנימיים וחיצוניים. 

ברגמן ורימרמן על -בספרות. מחקרם של ארטן תמיכה רחבת היקףיש מסקנה זו ל

נכים מוכרים, ש, מצא( 2009מעורבות חברתית של אנשים עם וללא מוגבלות בישראל )

נפגעי פעולות איבה, נפגעי מערכות הביטחון ונפגעי תאונות עבודה מעורבים בקהילה 

ם עם מוגבלות , שאנשיומצאהם בשיעורים דומים לאנשים ללא מוגבלות. עוד 

אנשים שהנמצאים בשוק העבודה מעורבים יותר מאשר אלה שאינם עובדים ו

שאדם עובד או משכיל  הוא. ההסבר לכך מהמשכילים פחותמשכילים מעורבים יותר 

שוהה שעות רבות יותר מחוץ לביתו וחשוף למגעים ולהזדמנויות חברתיות. וגם ההפך, 

הוא מעריך את סביבתו כנגישה פחות  ,חמורה יותרכככל שאדם תופס את נכותו 

 בחברה.  ותומעורב לצמצם אתונוטה 
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הראתה  ,(2012לאומי )-אלפסי, במחקרה על מתנדבים עם מוגבלות בשירות אזרחי

מהם  45%התנדבות בשירות הלאומי היא פעולה של מתנדבים בעלי משאבים. ש

המגבלה אין ש ווחודי( 26%לחיי היומיום, כרבע ) כלל המגבלה מפריעהשאין דיווחו 

ד ומפריעה מא ואהמגבלה מפריעה ש( דיווחו 29%ורק מיעוטם ) ,מפריעה במיוחד

שעות ומעלה(  שבע( משרתים במסגרת יום עבודה מלא )65%)רובם לשגרת חייהם. 

 ,פעמים בשבוע ארבע( משרתים 40%-ימים בשבוע. היתר )כ 6-5ונמצאים בשירות 

לימודים בבית ספר לחינוך מיוחד. תפיסת  עםמשלבים שירות לאומי הם כיוון שמ

הם מאמינים שדיווחו  80%-כ .דוהמסוגלות של המתנדבים במחקרה גבוהה מא

ם המ 65%-ו ,תפקידים שונים ותביעיל מלאלהשיג מטרה וביכולתם ל םביכולת

 התנאים קשים. שד ביכולתם לבצע משימות בצורה טובה, גם כומאמינים מא

כאשר לאנשים יש הון  ,(Coleman, 1998; Putman, 1995)על פי גישת ההון החברתי 

מגבלה זהים, ההכנסה וסוג הגיל, היתנדבו גבוהה יותר. כך כאשר ש סבירותה ,חברתי

 בנוי ממרכיבים(. הון זה Dee, 2004הון חברתי הוא המדד שינבא את ההתנדבות )

ים קשרהיקף האמונה במערכת החברתית, שימוש בערוצי מידע,  ובהם ,רבים

 דחףמגבירים את ה כל אלה .התנדבותל בנוגעבלתי פורמליים ותפיסות הפורמליים וה

נפגעי , גישה זו מסבירה מדוע נכי תאונות עבודה, ת(. מעשיBassani, 2007להתנדב )

 ,הכנסה גבוההמ הם נהניםפעולות איבה ונפגעי מערכות הביטחון מתנדבים יותר; 

ריכה של ההתנדבות כמו גם את מאפשרת להם להרשות לעצמם את ערך הצה

 (. Campolieti et al., 2009ההשקעה הכלכלית של זמן ההתנדבות )

היו בעלי משאבים כלכליים או מרושתים  זהולמרות זאת, לא כל המתנדבים במחקר 

ארו את השפל שחוו כאנשים עם ירבות הם ת פעמיםהתנדבות. ה טרםחברתית 

שסיים לימודים נותר ללא מעש לאחר  ,ונותמוגבלות. גלעד, שנולד נכה בגפיו התחת

הכרה התואר ראשון ושני בניהול מערכות מידע. לאור  שהשליםגם לאחר ו תיכוניים

עמותה  ייסדהחליט ל ,כאדם עם מוגבלותשמציב מולו שוק התעסוקה בחסמים 

הפכה העמותה מועדון חברתי מה זמן  כעבורנכים ומייצגת אותם. הזכויות עוסקת בש

תשעה חברי ועד. העשייה החברתית מינפה אפוא את המשאבים  שלבניהולם 

את הרשתות החברתיות בחייו. אצל הילה, שהתמודדה  והרחיבההעומדים לרשותו 

את התנדבות את משאביה הרגשיים ושיקמה העם משבר נפשי ויצאה ממעגל העבודה, 

יש  בותחזרה לעבוד בשכר במקצועה. להתנדשבסופו של דבר עד  ,מיצובה המקצועי

אנשים עם משאבים היא קרקע פורייה ל :השפעה מעגלית על משאבי הפרט אפוא
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היא מגדילה את המשאבים של הלוקחים בה חלק. לפי גישת ההון  בה בעתו ,לעשייה

של  "מגשר"ההון האת ו "מלכד"החברתי, ההתנדבות מאפשרת להרחיב את ההון ה

תוך  ,בתוך קהילה הומוגנית הפרט. בעוד ההון המלכד מייצג מערכת יחסים קרובה

קהילות חיצוניות, ההון המגשר מייצג מערכת יחסים קרובה עם מחידוד הנתק 

(. כך Putnam, 2000תוך ניסיון לחבר ולגשר בין קבוצות אנשים ) ,אוכלוסייה הטרוגנית

על ידי הזדהות עם קבוצת  ,את ההון המלכד של המתנדבים ההתנדבותהגדילה 

דרך היכרות רחבה  ,ואת ההון המגשר ,מרכזי בזהות יצבה כמ  השווים ונטרול המגבל

 עם מוסדות, ארגונים, אנשים ורשתות חברתיות.

חברתי -זאת ועוד, השפעתה המיטיבה של התנדבות טמונה ביצירת מרחב פסיכולוגי

המאפשר לאנשים עם מוגבלות להיכנס לדיאלוג בינם לבין עצמם, בינם לבין נותני 

 בנוגענם לבין הסביבה הכללית. מרחב שכזה משנה את תפיסתם שירות מקצועיים ובי

את כללי המשחק החברתיים גם משנה ו, בה חברה שהם חייםלעצמם ולמוגבלות, ל

(. שותפותם מציבה Friedman, 2011) מבחינתםשל הכלה והדרה ואת טווח האפשרי 

רוקמים עם שהם היחסים  טיבאותם כתורמים, מניבה להם ידע וניסיון ומשנה את 

אפשרויות חדשות להגדרה עצמית ותפיסות חדשות  למענם תפותחכך היא  זולתם.

 (.2015לפלר, פרידמן ואריאלי, -עתיד )לפידותל בנוגע

ללמוד על תובנות המרואיינים כמתנדבים  – השנייה המחקר תנגזרה מטר מכאן

אנשים מתנדבים המסייעים ללהחיים בעצמם עם מוגבלות. הנחת היסוד היתה ש

המחקר התמקד ועל כן  בנוגע לסיוע, הון ייחודי המניב להם תובנות ייחודיות במצבם

המתנדבים בארגוני הסיוע לאנשים עם מוגבלות. ואמנם  ,באנשים עם מוגבלות

המתנדבים הרבו לדבר על ערכים מוספים שהם מביאים להתנדבות כאנשים עם 

לות בבחינת מודל משקם. החשיפה מוגבלות. העיקרי בהם הוא היות המתנדב עם מוגב

 ותרב תורמתלמתנדבים עם מוגבלות שהם עצמאים, אוטונומים ומסופקים בחייהם 

את  מגביר וכיוון ששוני בין חברימלשיקומם של המוטבים. גם הארגון יוצא נשכר, 

הסובלנות ואת המשמעות הערכית של העבודה. ארגון כזה לומד ממתנדביו כיצד לתת 

את  גדילהותכלית זו משפרת את תפקודו ומ ,באוכלוסייה שוניםשירות לפלחים 

 (. Choma & Ochocka, 2005; 2013)גולן ובר,  ונגישות

המתנדבים פרויקטים ייעודיים, בדרך כלל בתחום הגו באשר לדרכי פעילותם 

והניעו אותם באמצעות קשרים ומשאבים שטוו בקבוצת השווים. הם  ,מוגבלותם
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והיו נכונים להשקיע שעות  ,אותם בתודעה פוליטית ןמטעיכלי הכהציגו את המוגבלות 

זהותם של המתנדבים כאנשים עם שכדי לקדם את רעיונותיהם. ניכר היה  רבות

הבנת התרומה הייחודית של מתנדבים  אם כן,מוגבלות מכוננת את זהותם המסייעת. 

עם מוגבלות היא גורם מפתח בפיתוח תרבות ארגונית המקדמת גיוס אינטגרלי של 

( לגיוס 2009ברגמן ורימרמן )-מתנדבים. המלצתנו בעניין זה דומה לזו של ארטן

 ,Schervish & Havens) נסייוווה שיוו"(. גם שרreaching outאקטיבי של מתנדבים )"

תרומות ופעולות פילנתרופיות  שאין ,טענו, במודל ההזדהות שפיתחו להתנדבות( 1997

אלא גם של עצם החשיפה לבקשת  ,רק תוצאה של הליך קבלת החלטות רציונליו אך

מעורבות. על כן פנייה מצד עובד סוציאלי או ארגון הסיוע של אנשים עם מוגבלות 

מחקר הנוכחי יצרה מוטיבציה בהנעת התנדבות. הנעה זו ב נכבדות זרז יעשויה לה

 וניעיארגונים חברתיים חשוב אפוא שפנימית ותועלות מגוונות למתנדבים ולארגון. 

 .ופיתוחן כניות לעידוד התנדבותואת ההתנדבות מבחוץ באמצעות ייזום ת

לבסוף נדון במסגרת הניהולית של עבודה עם המתנדבים. המתנדבים הרבו לקרוא 

עצמם ממתנדבים. הם הסבירו זאת בכך שאמנם הם והבדילו  "פעילים"לעצמם 

תחת ניהול  לא נמצאיםהם אוטונומים בתפקידם ו בלא ,ללא שכרוהתנדבות ב עובדים

ניהול העצמי מערך ארגוני מוצדק ולא עדות לחולשה ארגונית או ב ראומבוקר. הם 

ת להגות יכולובניהולית. הם הדגישו ניהול עצמי הכרוך בלימוד עצמי, תוך כדי עשייה, 

 מתארת "פעילים"זו של המתנדבים כ הגדרהרעיונות וליישמם לפי שיקול דעתם. 

בטווח פעולה  שותפיםאלא  ,במתן שירות גרידא לא מסתפקיםבספרות מתנדבים ש

לרבות תכנון, הפעלה, קבלת החלטות ופעולה יזומה למען מטרה מסוימת.  ,רחב

גונים בסביבתם או על קובעי פעילות זו משפיעה על חברי הקהילה עצמם, על אר

(. הגדרה זו של 2009סדן, ; 2010, ןכה-גבעון ובליט-מדיניות ברמות שונות )מוניקנדם

 םמודעות של המתנדבים לזהותאפוא מסמנת  "פעילים"המרואיינים את עצמם כ

, לצד מוטיבציה פוליטית לקידום ענייניהם של "קריירת התנדבות"האזרחית במסגרת 

יכולת של ארגונים נוגעת ל של אלהאנשים עם מוגבלות בחברה. המשמעות הרחבה 

שינוי חברתי באמצעות דפוסי ניהול מותאמים ללאפשר למתנדבים תשתית לפעילות ו

לפתח פרויקטים  חופש, עידוד יוזמה ומתן םמתן אוטונומיה בביצוע תפקיד –

לצד  םנורמטיביהיותם אזרחים המתנדבים את  הדגישו ם. לאורך כל הראיונותייעודיי

הוא כזה אפוא הייחודית לחברה כאנשים עם מוגבלות. ניהול אפקטיבי  תםתרומ

את החזון שלשמו באו.  להגשיםהמעניק להם ייצוג שווה, גישה למשאבים ואמצעים 

קודם  ונמצא לאיקטים שגמישות ארגונית בהנעת פרו לבולטת החשיבות שבהקשר זה 
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תומכות במודלים שפותחו לניהול  הסדר יומו של הארגון. תוצאות אלעל לכן 

( ומדגישות את Gidron, 2010; 2010ונטורה וליבנה, -אפקטיבי של מתנדבים )ינאי

 . םפיתוח יזמות חברתית בקרב –תפקידו העיקרי של ניהול מתנדבים 

עם מוגבלות ניתן היה להבחין בחסמים  בסקירת השדה האמפירי של התנדבות אנשים

קושי להתאים למתנדבים תפקידים, חוסר בצוות ובהם רבים הכרוכים בהתנדבות זו, 

ברגמן -, ניכור ובדידות שחווים המתנדבים )ארטןהםמיומן שמסוגל לתמוך ב

(. המרואיינים Balandin et al., 2006b; Choma & Ochocka, 2005; 2009ורימרמן, 

של התרומה של מתנדבים עם מוגבלות  –הביאו זווית אחרת  כחיבמחקר הנו

תחושות אי באכזבות ובהנרטיבים שלהם כמעט לא נגעו בקשיים,  לארגונים חברתיים.

התנדבות מנוע להגשמה פוליטית וחברתית ולהרחבת ערך הם ראו ב, המיצוי. אדרב

מיטיבה המחקר בהתנדבות בקבוצת השווים השפעה שלהתמקדות העצמי. ייתכן 

ת ההתנדבות. ארגוני הסיוע הכירו במשאב המוגבלות והעניקו יבעניין זה על חווי

גישה הביקורתית למוגבלות בלמתנדבים יכולת להשמיע את קולם. עמדה זו המיוצגת 

(Oliver, 1996 מדגישה שהמוחלש )אלא מוגדר מומחה ובעל  ,רק שווה זכויות לא

 "ללמוד על"יכולת לחולל שינוי. עמדה זו מדגישה את הצורך בשינוי פרדיגמה מ

אנשים עם מוגבלות. הכרה זו מונעת  "ללמוד מ"ו "ללמוד עםל"אנשים עם מוגבלות 

אנשים עם מוגבלות ומהווה תנאי הכרחי ליצירת מרחב  עםיחסי כפייה או שליטה 

 (.2011לחת בין המתנדב לארגון )בלוך, שטיגליץ וסייקס, מאפשר הפריה הדדית מוצה

 

  םיישולסיכום והמלצות 

המחקר הנוכחי מצביע על מוגבלות כמשאב חברתי ועל תרומתם הייחודית של 

את תפקידן  ותמדגיש מסקנותיומתנדבים עם מוגבלות לקהילה ולארגוני הסיוע. 

גבלות. ערכן הגבוה של כניות לעידוד התנדבות של אנשים עם מווהחברתי של ת

שיעורי המעורבות הנמוכים של אנשים עם  ת אתטמון בניסיון לשנו הכניות אלות

מוגבלות במוסדות חברתיים ובהשפעה המיטיבה שיש להתנדבות. התנדבות 

מכירה בערכם הייחודי כאנשים עם מוגבלות, מניבה המשמעותית, ובפרט כזו 

את כללי המשחק מבחינתם נה למתנדבים ולארגון הקולט מרחב פעולה המש

החברתיים. בהיבט הניהולי, ניהול המעניק ייצוג שווה, גישה למשאבים ויכולת ליזום 
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פרויקטים ייעודיים עשוי לתרום לפיתוח יזמות חברתית בקרב המתנדבים בדרך 

 פיתוחה של חברה אזרחית.את שתקדם 

 אחרית דבר 

 ,תנדבות אוכלוסיות מיוחדותמאמר זה הוא פרק שני בסדרת מחקרים שערכתי על ה

ונטורה, -)ינאי הנושא המרכזי של המעבר ממוטב למתנדב נסוב עלוכל אחד מהם 

מוטיבציה הייחודית ל המניע הראשוני לחקור אותו היה ההתוודעותנושא זה, ש (.2016

הפך במהרה מודל תיאורטי וחברתי  ,לנותני שירות )מתנדבים( להפוךשל לקוחות 

. התברר שמוטבים הפועלים בארגון הסיוע שלהם מקבלים בשטח שניתן ליישם אותו

את כללי המשחק. ניסיון החיים מקנה להם מבחינתם משנה ה ,לעשייה נכבדמרחב 

. כפי "מקבלי הידע"ל "יודעים"הון של ידע ופרקטיקות סיוע ומשנה את היחסים בין ה

תפקידם  שעלה במחקר הנוכחי, המתנדבים אוחזים במושכות הארגוניות לנוכח

העיקרי בהובלת פרויקטים ייעודיים. הם חוצים את התפקיד המצומצם של נותני 

והופכים פעילים בשדה הרחב יותר של החברה האזרחית. תובנות ראשוניות  ,שירות

 כיוונים אלהאלה מצביעות על כיוונים נוספים של מחקר ושל מדיניות חברתית. 

ות על דרכי הסיוע לאנשים עם מוגבלות מעלים את הצורך ללמוד עם אנשים עם מוגבל

חקר של חשיבות עוד עולה מהם הומדגישים את מרכזיותם בתכנון מדיניות חברתית. 

, מהותו, התנאים ליצירתו והדרכים להרחיבו מארגוני הפעולה של המתנדביםמרחב 

. להבנה מעמיקה של סוגיות אלה אחריםלארגונים חברתיים  עוד קבוצת השווים

 ות השלכות חשובות בהעצמת אוכלוסיות מודרות. עשויות להי
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