
 

 

  

 

 

 

 



 

 
  

 
 1 עמוד

 

  :השתתפו במחקר

 צביקה בן נח: חוקר

 לינה מהגר, ליויאן נט'ז: עוזרות מחקר

 ר מיכל אפללו"ד: ייעוץ אקדמי

  אלישבע מאי: עריכה לשונית

  רותם ששון: עיצוב גראפי

  

  :סייעו במחקר

  אילנה שובל

  ליזה סולטן סוויסה

  מנהלי מחוז הצפון ומחוז חיפה והעמקים וצוותיהם

  שרון ומרכז, חיפה והעמקים, וזות צפוןסים במח"מנהלי המתנ

  

תודה גדולה למנהלי . תודה גם לבעלי התפקידים במחוזות על תרומתם לגיבוש התובנות של מחקר זה

על נכונותם להתראיין ולהשקיע מזמנם על מנת , סים על ההיענות והרצון לשתף אותנו בתחושותיהם"המתנ

  . להשיב על השאלונים

  

  .ולרגל מלאות שנתיים למלחמת לבנון השנייה, סים כהוקרה על תרומתם"המתנמחקר זה מוקדש למנהלי 

, סים"באתר החברה למתנ, את קובץ הנספחים המצורף למחקר ניתן למצוא בגרסה האלקטרונית

il.org.matnasim.www://http 

  

http://www.matnasim.org.il/
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  2008 יולי 16יום רביעי 

  ח"ג תמוז תשס"י 

  ,קוראים יקרים

אשר דרשו ,  קהילתי מצבים שונים ומורכבים-מלחמת לבנון השנייה זימנה לנו כעוסקים בתחום החברתי

יצירתיים ובעיקר מותאמים למצבים ולאוכלוסיות אשר היו במצוקה קשה וצרכיהם בתחומי , פתרונות  מיידים

  .חיים שונים היו רבים

 פשוטה הודות למאמצים רבים אשר השקיעו מנהלי וצוות אנו שמחים כי הצלחנו לעמוד במשימה הלא

  .סים"זאת בשיתוף החברה למתנ, סים במחוזות הצפון וחיפה והעמקים"המתנ

  .עסקיים ועמותות מהמגזר השלישי, מתנדבים רבים וגורמים ממלכתיים

רך החל מראש הממשלה ד, מסתבר כי תוצאות העשייה המשמעותית לא נעלמו מעיני הגורמים השונים

אשר , עמותות וארגונים שונים, עיריות, השלטון המקומי, שדרת המשרדי הממשלה  משרד מבקר המדינה

  .סים על מנהליהם וצוותיהם במשימה המורכבת"ציינו לטובה את עמידתם של המתנ

לצורך הבנה מעמיקה של התמודדות המנהלים וכיצד , עם סיום המלחמה התפנינו לערוך מחקר זה

  .רמה המסוגלות העצמית שלהםהשפיעה זו על 

תוצאות המחקר מעידה כי אופי עבודתם של המנהלים וצוותיהם בימי שגרה סייע בידיהם לתת את המענה 

אשר תרם לעידוד התחושה של המנהלים כי הם חלק משמעותי , הכל כך חשוב ומותאם בעת חירום

  .מהנהגת הקהילה

  

לגורמים המסייעים , פ בחברה" נח ולצוות יחידת המור מיכל אפללו ולצביקה בן"אנו מבקשים להודות לד

חיפה , המתנדבים והפעילים ביישובים במחוזות צפון, ההנהלות, סים"ובמיוחד למנהלי  וצוותי המתנ

  .והעמקים על עשייתם הברוכה ועל שותפותם במחקר זה

תיו חשובות לצורך אנו שמחים להציג בפניכם מחקר חשוב אשר בוצע בעקבות מלחמת לבנון השנייה ותוצאו

  .התמודדות עתידית במצבי חירום

  

  

  רחמים נינו      עזרא חכם      איתן מזרחי

 מנהל מחוז חיפה והעמקים   מנהל מחוז צפון    ל החברה בפועל"מנכ
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 סקירת ספרות' פרק א

 התמודדות עם משבר •

  ניהול משברים בארגון  •

  תפיסת מסוגלות עצמית •

  ס"ס ומנהל המתנ"המתנ, סים"החברה למתנ •

  מתודולוגיה: 'פרק ב

  אוכלוסיית המחקר •

  כלי המחקר •

  שיטת הראיון •

  הליך המחקר •

  תוצאות המחקר: 'פרק ג

  נתונים דמוגרפיים של קבוצת המחקר ושל קבוצת הביקורת •

  המנהלים •

  סים"המתנ •

  ס"צוות המתנ •

  ממצאים איכותניים •

  סים"סיוע למתנ •

  עזיבת תושבים את היישובים •

  רשות המקומיתס ל"שינוי ביחסים בין מנהל המתנ •

  ס"ס ביישוב ושינוי היחס של הרשות למתנ"מיצוב המתנ •

 ניםנייתוכן הע
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  מנהיגות קהילתית •

  ס מפרוץ המלחמה"ריכוז ממצאי קורות המתנ •

  הבדלים בתפיסת המסוגלות העצמית בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת •

  מודעות המנהלים לשינוי בעקבות המלחמה באופן כללי ואישי •

  ושת השינוי על פי משתנים דמוגרפיים ועל פי מגדרהבדלים בין סוגי המנהלים בתח •

 דיון

  מסקנות

  רשימת מקורות

, סים"באתר החברה למתנ, את קובץ הנספחים המצורף למחקר ניתן למצוא בגרסה האלקטרונית: נספחים

il.org.matnasim.www://http  

http://www.matnasim.org.il/


 

 
  

 
 6 עמוד

 

 
 

  ים במלחמת לבנון השנייהס"שפעת התמודדות מנהלי מתנה

  המסוגלות העצמית שלהםעל תפיסת 

  

סים ביישובים שניצבו בקו החזית במהלך מלחמת "מחקר זה מבקש לבחון את תפקודם של מנהלי מתנ

  . ואת השפעת תפקודם על תפיסת המסוגלות העצמית שלהם, לבנון השנייה

 

 פירושה מידת האמון שאדם נותן ביכולותיו לבצע באופן מוצלח התנהגות self-efficacy)(מסוגלות עצמית 

 כך משתפרת -שכן ככל שאמונתו ביכולתו גבוהה יותר , לתחושה זו יש השפעה רבה על הישגיו. מסוימת

בעלי ,  כיוון שכך.וגדלה נכונותו להשקיע בביצוען, יכולתו להתמודד בהצלחה עם המטלות הניצבות לפתחו

. כשהם רואים בהם אתגר,  מסוגלות עצמית גבוהה נוטים לקחת על עצמם משימות ותפקידים קשיםתחושת

, הנרתעים וחוששים מתפקידים ומשימות קשות, זאת בניגוד לבעלי תחושת מסוגלות עצמית נמוכה

 .ונוטים ללחץ ודיכאון, מתקשים לדבוק במשימה

 

   אוכלוסיית המחקר 

, שחוו את המלחמה,  מנהלים ממחוזות צפון וחיפה והעמקים48הם מ, סים" מנהלי מתנ72המחקר בדק 

  .שלא חוותה את המלחמה,  מנהלים ממחוזות מרכז והשרון24וקבוצת ביקורת בת 

 

 -ו,  מהם היו גברים67%.  ממחוז הצפון25-ו,  היו ממחוז חיפה והעמקים23בין מנהלי קבוצת המחקר 

 היו 71%שבה , יחס דומה היה בקבוצת הביקורת). םכשני שליש גברים לעומת שליש נשי( נשים 33%

 מהם פעלו ביישובים 15ואילו ,  מנהלים בקבוצת המחקר פעלו ביישובים יהודיים33.  נשים31%-ו, גברים

גיל ,  כמו השכלה–בתחומים נוספים שנבדקו ). נוצרים ומעורבים, בדואים, ערבים, דרוזים(לא יהודיים 

 .  לא היה הבדל בין שתי הקבוצות–סים "ממוצע בתפקיד ובחברה למתנממוצע של משתתפי המחקר וותק 

 

 

 תקציר המחקר
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 כלי המחקר

 -  מיומנויות ניהול: דיקת המסוגלות העצמית של שתי הקבוצות נעשתה באמצעות שלושה משתני משנהב

מיומנויות , קבלת החלטות, תקשורת בכתב ובעל פה קבלת החלטות וארגון, כולל יכולת לקבל תקשורת

גוטסדינר (מידע ופיתוח ואישיות כללית , מורל ומוטיבציה, דינאמיקה קבוצתית, יפול בסגל עובדיםט, תכנון

, יחסים בין אישיים, מקוריות ויצירתיות, תקשורת,  כולל ניהול וארגון-  הערכת ביצוע עצמי; )1992, ופוקס

, פדגוגיה, ות ארגוןהקפדה על נורמ, פעילות במצבי לחץ, מסירות והשקעה, ידע מקצועי, קבלת החלטות

 כולל עמימות - ועבודה תחת לחץ; Thornton & Byham, 1982)( הערכה כללית להצלחה כמנהל 

  ).  (House, ) Schuler & Levanoni, 1983קונפליקט תוך תפקידי ועומס בתפקיד, תפקידית

 

ואת , שנהשכללו שאלונים הבודקים את שלושת משתני המ, הבדיקה התבצעה באמצעות כלים כמותיים

שכללו ראיונות עומק , כן נעשה שימוש בכלים איכותניים. השינויים שחלו בהם בעקבות המלחמה

על ,  שאלות דמוגראפיות על המנהל17המכיל , )Structured(ושאלון חצי מובנה , אתנוגראפיים פתוחים

, הצוות, המקומיתהיחסים עם הרשות ,  שאלות על שינויים במיומנויות הניהול47, ס ועל היישוב"המתנ

וכי השימוש , כי האנונימיות שלהם תישמר, למשתתפים במחקר הובטח. סים"ס והחברה למתנ"מיצוב המתנ

 . בנתונים ייעשה לצורך מחקר זה בלבד

 מסקנות

כי במרבית הגורמים העידו מנהלי קבוצת המחקר על שינוי בסגנונות הניהול שלהם בעקבות , המחקר מצא

כן נמצא הבדל מובהק בתחושת המסוגלות העצמית של . ם בקבוצת הביקורתלעומת מנהלי, המלחמה

וממוצע השינוי בתחושת המסוגלות העצמית של , המנהלים שהתמודדו עם המלחמה לבין אלו שלא

גם , שלא חוו את המלחמה, המנהלים שהתמודדו במלחמה היה גבוה באופן מובהק מזה של המנהלים

  .כאשר הציונים הקיצוניים נוטרלו

 

  תקשורת בין אישית -ההבדלים המהותיים ביותר בין שתי הקבוצות נמצאו בשני גורמים הנוגעים לתקשורת 

כי עמידה מוצלחת במבחן כל כך טראומטי , משמעות הממצא היא. ובדימוי העצמי הגבוה, ויכולת ביטוי

העצמית של שיפרה באופן משמעותי היבטים הנוגעים לנושא התקשורתי של הניהול ואת ההערכה 

  . המנהלים

 

, כי המנהלים שהתמודדו עם המלחמה הפכו למנהלים טובים יותר או שונים מהותית, אף שאין זה אומר
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עצם עמידתם בהצלחה במבחן , במלים אחרות. תפיסתם כמנהלים טובים התעצמה בעקבות המלחמה

סוגלות עצמית משפיעה כיוון שמ. המציאות הקשה חולל שינוי לטובה בתפיסת המסוגלות העצמית שלהם

כי השינוי בתחושת , לא מן הנמנע, להשקיע מאמצים בביצוע משימות על ההתנהגות ומגבירה את הנטייה

  .המסוגלות העצמית הביא עמו גם שיפור ביכולת הניהול בפועל

 

בו אף שלא תמיד יכלו להיעזר בנהלים קיימים או במסגרות ותוכניות שיכתי, סים"נמצא שמנהלי המתנ, ככלל

ומצאו דרך , גייסו משאבים נוספים,  היטיבו להשתמש במשאבים הקיימים–להם כיצד לנהוג בשעת חירום 

  . המספקת לאוכלוסייה האזרחית את השירותים להם היא זקוקה, לקיים ביישוביהם מערכת חיים סבירה

 

בדרך כלל השתמשו וכי , כי המנהלים לא נזקקו למיומנויות חדשות כדי להתמודד עם מצב החירום, נראה

. אך הם השכילו לרתום אותן לתנאים החדשים שנוצרו, שאפיינו אותם בשגרה, במיומנויות ניהול קיימות

וכי הם , שיש להם די ידע על מנת להתמודד עם הדרישות, כי רובם חשו במהלך המלחמה, נראה אף

כי , עוד עולה מהמחקר. מסוגלים לבצע את המשימות בהצלחה גם כאשר אלה אינן חלק מהגדרת תפקידם

הן שסייעו למנהלים לייצר פתרונות יצירתיים למצבים , שהותאמו לשינויים, מיומנויות התכנון לטווח הקצר

, התנהלותם המוצלחת של המנהלים בזמן חירום חיזקה את תחושת המסוגלות העצמית שלהם. לא מוכרים

  . שיפרה את תפקודם, וככל הנראה
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   ברל כצנלסון."כי אם לפי מעשיה, אין לדון תנועה על פי מה שהיא אומרת על עצמה"

  

ולנוכח , סים"שנאספו על ידי האגף למחקר ופיתוח בחברה למתנ, מחקר זה נכתב על רקע חומרים ועדויות

לי הפער שנבע בין האווירה הכללית ששררה בארץ בסיום מלחמת לבנון השנייה לבין תפקוד מנה

  . תחושתם והערכת התושבים וראשי היישובים את תפקודם, סים"המתנ

  

סים במהלך מלחמת לבנון השנייה והשפעת "מחקר זה מבקש להציג את תפקודם המוצלח של מנהלי מתנ

הקהילתי , מתוך תקווה לשים על סדר היום החברתי, זאת. תפקודם על תפיסת המסוגלות העצמית שלהם

הכרחיים ורלוונטיים לתפקודו של העורף , סים כזרועות משמעותיים"סים והמתנ"נוהציבורי את מנהלי המת

ליצירתיותם ולמנהיגותם , הודות לגמישותם, במצבים שונים ומשתנים, מחד ולתפקודה של הקהילה מאידך

  . צוותיהם ומתנדביהם באשר הם, סים"של מנהלי המתנ

 

 

 

 מבוא
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  רהתמודדות עם משב

משבר מוגדר כמצב שמגיע לשלב קריטי או לצומת ומאופיין ברמה גבוהה של חוסר ודאות וסיכון 

)1986Fink, .(  

  

 מידת -מציעים שני מדדים למיפוי סוגי אירועים ) Goodstein, Nolan & Pfeiffer, 1992(גודסטין ואחרים 

  :ההיתכנות של התרחשות ועוצמת השפעתו של האירוע בעת התרחשותו

  ר בין עוצמה והיתכנות של התרחשות משברהקש

  היתכנות גבוהה  היתכנות נמוכה  

משברים שקשה   עוצמה גבוהה

לצפות ולהיערך 

 לקראתם

משברים הניתנים 

  לצפייה ולהערכות

 לא קריטיים לא קריטיים, נדירים  עוצמה נמוכה

  

. רך לקראתם מראש יכול הארגון להיע–כאשר מדובר באירועים שעוצמתם גבוהה והיתכנותם גבוהה 

, הם אותם אירועים, אם כן, משברים. היערכות זו הופכת לחלק מהפעילות השוטפת של הארגון, למעשה

הרי , על אף שאירועים כאלה מתרחשים לעתים נדירות. אך היתכנותם נמוכה, שעוצמת השפעתם גבוהה

לאירוע משברי . עהאלא גם בשל ההפת, שהשפעתם על הארגון משמעותית ביותר לא רק בשל העוצמה

  ). Lerbinger, 1997)(ודאות ומיידיות -אי, פתאומיות: שלושה מאפיינים בולטים

  

-בחן את הגדרת המשבר בעקבות סופת ההוריקן קתרינה ופגיעתה בניו) Piotrowski, 2006(פוטרובסקי 

מתוך נקודת יש להתייחס למשברים , טוען פוטרובסקי, לנוכח עוצמת הפגיעה. 2005באוגוסט , אורלינס

התארגנות , ולפיכך באירועים מסוג זה גם עוצמת האירוע היא בלתי צפויה, מוצא של תיאוריית הכאוס

אסונות חושפים כשלים , יתר על כן. ומידת השליטה בהם מצומצמת, המענה והתגובה אינן ניתנות לחיזוי

  .ייעותועימותים קיימים בתוך הארגון ובקשרים בין הארגון למערכות תומכות ומס

 סקירת ספרות' פרק א
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 היה אחד (Mitroff, Alpasalan & Green, 2004)מיטרוף . חיצוני ופנימי: הספרות מזהה שני סוגי משברים

משברים : Yu, Stafford & Armoo, 2005)(הראשונים לבנות טיפולוגיה של משברים ולהבחין ביניהם 

;  משברים טכנולוגיים- יות משברים בשל כשל במערכות טכנולוג; הנוצרים בשל אסון טבע או סביבה פיזית

משברים ; משברים הנגרמים על ידי בני אדם ומאפיינים התמודדות הנדרשת מארגונים באזורי קרב ומלחמה

ומשברים הנגרמים על ידי גורמים פנימיים ומתייחסים לאופי ההתנהלות של הארגון ; חברתיים ואנושיים

  .ולמעשים המתבצעים על ידי מנהליו או עובדיו

   טיפולוגיה של משברים :1טבלה 

 דוגמאות אופי המשבר סוג הסביבה גורמי מפתח

, בצורת, סערה משבר טבעי

 שרפה

 סביבה פיזית

, הפסקת חשמל משבר טכנולוגי

 משבר דלק

העברת - אי, שביתה עימות

 תקציבים

 פיגוע בקהילה טרור או פשע

מחלת הפה  מגפה

 והטלפיים

 -סביבת המאקרו 

 גורמים חיצוניים

סביבה אנושית או 

 חברתית

מלחמת לבנון  מלחמה

  השנייה

שיתוף פעולה עם  ערכים שגויים

יזמים המבקשים 

 לבנות בחוף

חוסר הגינות בניהול  מרמה

 כספי החוגים

 -סביבת המיקרו 

 גורמים פנימיים

 כשל ניהולי

 שוחד התנהגות לא ראויה
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הרי שהצלחתם של ארגונים תלויה ביכולתם , יקרואם גורמי המפתח הם סביבת המאקרו וסביבת המ

הפועלים , הספרות מזכירה ארבעה כוחות מרכזיים.  סביבת המאקרו-להתמודד עם הסביבה החיצונית 

הסביבה . כוחות כלכליים וכוחות טכנולוגיים, כוחות חברתיים, כוחות גיאופוליטיים: בסביבה החיצונית

יצירת המענה תלויה בעיקרה . ולמולם עליו ליצור מענה, ארגוןהחיצונית מייצרת איומים והזדמנויות ל

  . באיכויות החשיבה האסטרטגיות שלו ובמנהיגות שלו, בתכונותיו של הארגון

  

שהוקדש לטיפול , החל להתפתח ענף מיוחד בתורת המינהל) של המאה הקודמת (80- כבר באמצע שנות ה

משברים הנובעים , כלומר, פנימי וחיצוני: התייחסותבתחילת הדרך הוגדרו שני בסיסי . ולניהול משברים

למול משברים הנובעים מהתרחשויות ומאירועים בסביבת , מהתרחשויות בסביבת המאקרו של הארגון

  .מחקר זה מתמקד במשברים הנובעים מאירועים בסביבת המאקרו של הארגון. המיקרו שלו

  

ששטף את דרום ומזרח , ה קתרינה וגל הצונאמיהסער, יורק- בספטמבר במגדלי התאומים בניו11-אסון ה

הקשר בין השטח לבין המחקר החל , בעקבות כך. הזניקו קדימה את העיסוק בנושא, 2005אסיה בינואר 

  ).Fowler, Kling & Larson, 2007(לתפוס מקום מרכזי יותר ויותר 

  

: רום לשלוש קטגוריותאסונות והיערכות למצבי חי, אפשר לחלק את הספרות העוסקת בניהול משברים

החוקרים בתחומים אלו דנים בשוני ובישימות של מודלים . מחקר אמפירי וספרות לאנשי מקצוע, תיאוריה

עמידות קהילתית במשבר ותפיסות של , כגון חוסן קהילתי במשבר, ושל גישות שונות למשברים ולאסונות

  ). (McEntire, Fuller, Johnston & Weber 2002(ניהול והתמודדות עם סיכונים 

  

, מקדמים חוקרים שונים ניסיונות לפתח מודלים משופרים להתמודדות ולניהול משברים, לצד הדיון האקדמי

 ,Mitroff, Shrivastava & Udwadia, 1987;) (Pearson & Clair הן בסקטור העסקי והן בסקטור הציבורי

1998; Pearson & Mitroff, 1993.  

  

הבוחנים מנהיגות ציבורית מקומית בכלל , פרסמה סדרת מאמרים ומחקרים, למשל, ממשלת בריטניה

 ,Sullivan, Hdowne, Jentwistle, T.& Sweeting(ומייחדים מקום משמעותי להתמודדות עם משברים 

2006   
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) Boin & Hart, 2003)( הארט ובוין .הקשר בין מנהיגות למשבר נבחן מזוויות שונות בסדרה של מחקרים

 2003(כריסטנסן וקולס . חנים את המתח שנוצר בין הציפיות מהמנהיגות לבין תפקודה בפועלבו, למשל

,Christensen & Kohls (בעוד מיטרוף ואחרים , מתארים מסגרות לקבלת החלטות מוסריות בעת משבר

)Mitroffl, Alpaslan  Green, 2004 (שמסגרת ההתייחסות המתאימה למשברים היא זו של , טוענים

 בוחן את תפקידה של התפיסה בהכנה מוקדמת למשברים Penrose, 2000)(פנרוז . ת עם כשל מבניבעיו

המחקר . Fortune 500) (500ן ' החברות הראשונות בדירוג פורצ500לים של "באמצעות סקר בקרב מנכ

בוחן את הקשר בין תפיסת המשבר כאיום או כהזדמנות לבין מרכיבים בתכנית ההיערכות ותוצאות 

המדגישה את חשיבות , סוקר מחקרים קודמים ומציג גישה כוללת) Penrose ,2000(פנרוז . יערכותהה

בהמשך . ההיערכות הארגונית המקדימה ואת השלכותיה על אפקטיביות הארגון בהתמודדות עם משברים

רם שמוכנות התנהגותית מהווה גו, )Smits & Ally, 2003,(למחקרים אלה טענו החוקרים סמיתס ואלי 

  . משפיע נוסף על השלכות המשבר או האסון על הארגון

  

.  חקר את השפעתן של אסטרטגיות התמודדות עם משברים על מעמדו של הארגון(Massey, 2001)מאסי 

שכדי לשמר את מעמדם חייבים ארגונים לפתח אסטרטגיות התמודדות אפקטיביות עם , ממצאיו מראים

לא היה רוב הדרג המנהלי מודע לצורך להכין ) גדלי התאומיםאסון מ( בספטמבר 11- לפני ה. משברים

למרות , ונמנע מהקצאת משאבים לנושאים אלו, תכניות להתמודדות עם משברים ולהיות מעורב בהן

כי , גורסים) ,Pollard & Hotho (2006ו  'פולארד והות. שכיחותם של חומרי הדרכה ומידע על ההיערכות

  . משברים לבין מיומנויות ניהול משברים כדי להביא להצלחה ארגוניתשיש לקשור בין התמודדות עם 

  

מציגות מודל כולל לתהליך ההיערכות למשברים בארגון יחד עם )  (Pearson & Clair, 1998פירסון וקלייר

  : ניתוח סביבת המשבר והתנאים המקדימים
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סת המוכנות של מנהלים בארגונים תפי, )Fowler, Kling & Larson, 2007(קלינג ולרסון , על פי פאולר

וככלל ארגונים , רים התאפיינו במוכנות גבוהה יותר מזו של ארגונים עסקיים"מלכ. גבוהה מזו של העובדים

  .  עובדים התאפיינו במוכנות גבוהה יותר מזו של ארגונים קטנים יותר500שבהם מעל 

  

  ניהול משברים

ניהול המשבר . מענה והתאוששות, תכנון: טיו של משברניהול משברים היא פעילות המתבצעת בארגון בע

  . המתרחשים באופן מפתיע, מתייחס ליכולת לצמצם חלק גדול מהסיכון הטמון באירועים בעלי עוצמה עזה

  

התפעול והאיתנות הפיננסית שלו יישארו איתנים תלויה , יכולתו של ארגון לצלוח משבר כך שהמוניטין"

  ).(Garcia, 2006" מיידיות וביעילות התגובה הארגוניתפחות בעוצמת המשבר ויותר ב

  

ביצוע תכנית הפעולה וחזרה , יצירת תכנית לפעולה, תורת ניהול המשברים מכילה התארגנות מקדימה



 

 
  

 
 15 עמוד

 

ארבעה ) Fink ,1986(כדי להיערך בצורה מרבית למשבר מגדיר פינק . מהירה לאופי הפעילות הרגיל

  : שלבים

  ;שלב טרום המשבר •

  ; המשברשלב פסגת •

  ;שלב הספירה •

 . שלב הפתרון •

  : מוסיף ארבעה בסיסי התייחסות בכל אחד מהשלבים) Mitroff ,2004(מיטרוף 

  ;מיפוי סוגי משברים פוטנציאליים להם יידרש הארגון לתת מענה: סוג המשבר

  ;בניית מערכות לאיתור מקדים של משברים: איתור מקדים •

  ;שאבים להתמודד עם המשברים האפשרייםבניית יכולות ומ: צורת פעולה מול המשבר •

ההתמודדות זיהוי ורישות כל הגורמים הקשורים לתכנית : מערכות הקשורות למשבר ולבעלי עניין •

 . עם משבר

. אך היא מייצרת מסגרת התייחסות חדשה, היערכות למשבר נשענת על משאבי הארגון והנהלים הקיימים

  : נקודות מפתח לתכנון מסוג זה יכללו

  ; תכנון פורמאלי בתמיכה ובליווי של ההנהלה הבכירהמהלך •

  ;שילוב אנשים רבים מתוך הארגון בתכנון כדי להבטיח שכל תחומי הפעילות מכוסים •

  ;התרחשויות אפשריים ומיפוי השפעתם על הארגון/זיהוי של אירועים •

  ;זיהוי גורמי מפתח להתגברות על האירועים •

 .הערכה ועדכון התכניות, חשיבות בניסוי •

הרי שללא הפיכתה לאופרטיבית הסיכוי שתוכל לסייע בטיפול , למרות החשיבות הרבה בגיבוש תוכנית

  ).(Pollard & Hotho, 2006במשבר הנו נמוך יותר 

  

דרך ההתנהלות והתהליכים הרגילים . במהירותה, אולי יותר מכל, התגובה על משבר בארגון תלויה

שהארגון , )קהילה, לקוחות, ציבור( שתראה לבעלי העניין וההחלטות חייבות להתקבל בצורה, מוקפאים
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, 2006(והעומדים בראשו מתייחסים למשבר ברצינות ונוקטים בצעדים על מנת להתמודד עם הבעיות 

(Garcia.  

  

אינה מתייחסת בהכרח " שעת הזהב. "כמענה למשבר" שעת הזהב"מזכיר את ) Mitroff ,2004(מיטרוף 

  .  כי עיכובים שבדרך כלל אינם משמעותיים הופכים לקריטיים בשעת משבר, ישהאלא מדג, לפרק זמן מסוים

  

חוסר , אנשים חווים משברים כתקופות של איום. משבר ומנהיגות הן שתי תופעות הקשורות קשר הדוק

 2003(בוין והארט . שייתן מענה שכזה, טבעי לחפש מנהיג, במקרים כאלה. ודאות ומצוקה הדורשת מענה

,Boin & Hart (שעצם התהוותה של סביבה וחברה בסיכון ובמשבר הופכת את המנהיגות לכתובת , מציינים

נתפסה ההיערכות וההתמודדות עם משברים בעיקר , הוא מוסיף, בעבר. הנדרשת לספק מענה למשברים

  . כתחום טיפולם של דרגי ביניים מקצועיים ולא של ההנהלה והמנהיגות הבכירה

  

בחנו את תפקידה של המנהיגות ביצירת אקלים ארגוני להתמודדות ) (Smith & Ezzat, 2003ואיזט ' סמית

. כי יחסי אנוש ובניית צוותים הם גורמי מפתח בהצלחה הארגונית במשבר, ממחקרם עולה. עם משברים

מספר המחקרים , למרות זאת. מנהיגות מצטיירת כגורם מכריע ביכולת הארגונית להתמודד עם משבר

  .יתוח סגנונות מנהיגות ותכונות המנהיג כגורמי הצלחה מצומצםהעוסקים בנ

  

בשעת משבר נדרשים מנהלים לקבל סדרת החלטות מהירות על מנת להתמודד עם האירוע ולצמצם את 

כדי לא להיקלע  .ממד הזמן נדחס בהתאמה להתרחשות האירוע המשברי. השלכותיו על הארגון והקהילה

החלטות . בל החלטות גם אם המידע שנמצא בידיהם חסר ולא מדויקלחוסר שליטה נדרשים מנהלים לק

כי התייחסות שקולה לצרכיהם של , מחקרים מראים. לצד התפתחות האירועים, מתקבלות תוך כדי משבר

כל בעלי העניין ורישות הדוק עם מקבלי החלטות אחרים מסייעים למנהל לעבור את המשבר ולקבל 

  ).Yu, Stafford & Armoo, 2005( ומידע חלקי החלטות גם במצב של חוסר ודאות

  

בעיקר , בחנו את תפקודם של מנהלים בשעת אסון) (Cloudman & Hallahan, 2006קלאודמן והלאהן 

שככל שהארגון גדול יותר ומאורגן יותר כך , ממצאיהם מאששים את הטענה. בהיבט של ניהול תקשורת

כי מידת ביזור הסמכויות , הם מציינים, בנוסף לכך. יםהמנהלים בו מיומנים יותר בהתמודדות עם משבר

  . והעצמאות בקבלת החלטות מהווה גורם משמעותי בהצלחה הארגונית של ניהול משברים
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יכולת לקבל החלטות ואווירה ארגונית המעודדת היערכות ופעולה הם גורמי מפתח ליכולתו של ארגון 

הגורם האנושי הוא זה שיכריע אם . הפעילות החיצוניתהמגיעים מסביבת , להתמודד בהצלחה עם האיומים

  ).Elsubbaugh, Fildes & Rose, 2004(המשבר יהווה סכנה או הזדמנות לצמיחה של הארגון 

  

  תפיסת המסוגלות העצמית 

 הוגדר לראשונה במסגרת התיאוריה הקוגניטיבית בתחום self-efficacy)" (מסוגלות עצמית"המושג 

" אמונת האדם ביכולותיו לבצע באופן מוצלח התנהגות מסוימת"וגלות עצמית היא מס. הלמידה החברתית

Bandura ,1977 ,1997) .(  

  

עוסקת  העצמית המסוגלות. שלו עצמית המסוגלות הוא תחושת, המשפיע על התנהגות האדם, גורם חשוב

  מגבירה את נטייתואמונתו זו. כי הוא מסוגל לבצע בהצלחה מטלה מסוימת, האדם ובאמונתו בידיעתו של

שמסוגלות עצמית היא אמונה הקשורה ברמת היכולת שאדם מצפה ,  מכאן.להשקיע מאמצים בביצועה

המשפיעים על החלטתו של , אמונה זו היא קו מנחה בחיים ובסיס עיקרי לפעולה. להציג במצב כלשהו

ל אדם להתמיד במצבי אמונה זו אף קובעת את התנהגותו ויכולתו ש. האם לשנות את התנהגותו, הפרט

  . (Jerusalem & Schwarzer, 1992)לחץ

  

אדם המתייחס לעצמו כבעל מסוגלות עצמית גבוהה נוטה להיענות לאתגרים ולהתמיד במאמציו להשגת 

  .(Bandura, 1997)כי השגת היעדים תלויה בו , משום שהוא מאמין, זאת. המטרות

  

, המתרחש על רקע אינטראקציה בין הסביבה, ידהמסוגלות עצמית מתעצבת תוך תהליך הדרגתי של למ

  . מנגנונים הנעתיים של האדם והישגיו בפועל

  

). outcome expectation(לבין ציפייה לתוצאה ) efficacy expectation(יש להבחין בין ציפיית המסוגלות 

 האדם באשר ציפייה לתוצאה היא שיפוט. ציפיית המסוגלות היא השיפוט העצמי של האדם לגבי יכולתו

  ).(Maddux, 1980לתוצאות הסבירות שפעולות אלו יפיקו 

  

מידת ההצלחה בביצועי משימות דומות בעבר , תחושת המסוגלות העצמית מושפעת מרמת השאיפות

ישקיע מאמצים מרובים בהשגת , המאמין בעצמו וביכולתו, תלמיד. והשוואה עם מידת הצלחתם של עמיתים
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, לא ישקיע במשימה, כי אין ביכולתו לעמוד במשימות שהוטלו עליו, ן מראשתלמיד אשר מאמי. מטרותיו

) או אפקט פיגמליון, נבואה המגשימה את עצמה(ורמת המוטיבציה שלו תרד , שאבודה מראש בעיניו

)Schwarzer, 1994.(  

  

  :ארבעה מקורות מידע משפיעים על תחושת המסוגלות העצמית

  ;ברתה או החלשתה של מידת המסוגלות העצמית משפיע על הג:ניסיון העבר של האדם

ועמדתו העצמית , צופה בניסיונות וחוויות של אחרים, כחלק מהחברה,  אדם או תלמיד:ניסיון הזולת

  ;מושפעת מהצלחותיהם או מכישלונותיהם

  ;שאדם קיבל ממישהו אחר ביחס ליכולתו לבצע משימה,  מידע מילולי:שכנוע מילולי

  ).2002, כהן(יכולה לעורר אי נוחות ולהוריד את מידת המסוגלות העצמית  :עוררות רגשית גבוהה

בעלי . משום שהיא משפיעה על התפקוד האנושי בכל תחומי החיים, לתחושת המסוגלות חשיבות רבה

בעלי , לעומת זאת. תחושת מסוגלות עצמית גבוהה פונים למשימות ולתפקידים קשים ורואים בהם אתגר

מתקשים לדבוק במשימה מול קשיים ונוטים , חוששים ומהססים, ת נמוכה נרתעיםתחושת מסוגלות עצמי

  .ללחץ ולדיכאון

  

יום בקשר עם מוטת - עבודה תחת לחץ והערכת ביצוע עצמית באים לידי ביטוי ביום, מיומנויות ניהול

, מכאן. חשובה יותר מאשר גודל הארגוןהסביבה הקרובה יותר של המנהל ). Span of Control(השליטה 

סים עם עשרה מנהלי שלוחות ורכזי תוכן מרכזיים "ס שיש בו עשרה רכזים וגם רשת של מתנ"שגם מתנ

  ).Schulz & Heckhausen, 1996 (נדרשים למיומנויות ניהול דומות פחות או יותר

  

  ס"ס ומנהל המתנ"המתנ, סים"החברה למתנ

בראש החברה עומדת . רד החינוך כחברה ממשלתית בבעלות מש1969סים הוקמה בשנת "החברה למתנ

שעם חבריה נמנים נציגי ציבור ונציגים של רשויות ממלכתיות ומקומיות ושל מוסדות ציבור , מועצת מנהלים

  .שונים

  

, במועצות מקומיות ואזוריות, בערים, בערי פיתוח ובשכונות מצוקה, סים פועלים ברחבי הארץ" מתנ180-כ

. הפרוסות בכל רחבי היישוב, למרביתם שלוחות. והלא יהודי כאחדבמגזר היהודי , בקיבוצים ובמושבים

. מחקר ופיתוח, באמצעות מינהל הדרכהסים "סים לנהל ולהדריך את המתנ"תפקידה של החברה למתנ
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אשר תפקידו , שעל כל אחד מהם מופקד מנהל מחוזי, סים נחלקת למחוזות גיאוגרפיים"מערכת המתנ

ותו להדריך את הצוות וההנהלה המקומית במכלול נושאים שבהם ובאמצע, ס"להדריך את מנהל המתנ

  .וכן לעמוד בקשר עם רשויות וארגונים באזור, ס"עוסק המתנ

  

האחראית , ס מכהנת הנהלה"בראש כל מתנ. מ או כעמותה"הפועל כחברה בע, ס הוא מוסד עצמאי"המתנ

ההנהלה מעצבת וקובעת את . ת בועל תקציבו ועל התכניות המופעלו, באופן משפטי וציבורי על ניהולו

, סים"אתר החברה למתנ (סים"ס על פי צורכי הקהילה ותפיסת העולם של החברה למתנ"מדיניות המתנ

 ).2007 אוגוסט -צפייה אחרונה 

  

  ס ברשות המקומית"מתנה

ם המסדיר את היחסי, חוזה תלת צדדי, ס לרשות המקומית מעוגנים בהסכם משולש"יחסי הגומלין בין המתנ

הסכם זה . סים"הרשות המקומית והחברה למתנ, שהינו ישות משפטית עצמאית, ס"הפורמאליים בין המתנ

כאשר האיזון , )בין אם הוא חברה או עמותה(ס "מסדיר את יחסי הכוחות בתוך מועצת המנהלים של המתנ

 המקצועיים  ונציגי הגורמים40%נציגי ראש הרשות עד , 40% לפחות -הרצוי מורכב מנציגי תושבים 

תפקיד ההנהלה הוא לקבוע את . 20% –) הסוכנות היהודית ומשרד החינוך, וינט'ג, סים"החברה למתנ(

  ).1995, גולדברגר(לאשר את תקציבו ולבקר את הביצוע , ס"תכניות המתנ

  

יומית -המבוססים על העשייה היום, ס לרשות"מעבר להסכם זה קיימים יחסים פחות פורמאליים בין המתנ

מעורבות , ס בחיי היישוב ותושביו"מעורבות המתנ, ציפיות הדדיות, הסכמות ומחלוקות, ס" המתנשל

קיום הסיכומים והעמידה , ס"ס והשפעתו על תכניות המתנ"הרשות ובעיקר ראש הרשות בנעשה במתנ

שכן הרשות המקומית אמורה לתקצב ברמה זו , הדבר בולט בעיקר בתחום התקציבי. בהבטחות ההדדיות

מזרחי , בוסטין(ס תכניות לביצוע עם מימון לצידן "ס ואמורה להעביר לאחריות המתנ"ו אחרת את המתנא

  ).2004', ושות

  

  מנהיגות קהילתית

סים ואת בתי הספר הקהילתיים למעורבות תושבים בקבלת החלטות "סים מנחה את המתנ"החברה למתנ

  . סים מפעילים מתנדבים"תנדבים והמתנסים מפעילה ארגוני מ"החברה למתנ. הנוגעות להם וליישוב
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פושט ולובש צורה במהלך , הוא משתנה ממקום למקום, סים"יישום האידיאולוגיה הזאת אינו אחיד בין המתנ

ס לכיוונים הללו "ס בנושא וביכולתו להוביל את הנהלת המתנ"חשיבות גדולה יש לעמדות מנהל המתנ. הזמן

  ).1985, ציפורי(

  

  ס"תפקיד המתנ

ס לזמן לתושבי היישוב מענה מקצועי בתחומים שבהם בחר לעבוד בהתאם להחלטותיה של "מתנעל ה

ס נקבעים במידה רבה בשיח בינו לבין הרשות המקומית "גבולות הגזרה של המתנ. ס"הנהלת המתנ

) אגפים ומחלקות(במצבים המתקיימים ברצף שבין שיתוף פעולה מלא עד תחרות ומאבקי כוח עם גורמים 

  ).1995, גולדברגר. ( המקומיתברשות

  

. מעבר לפוליטיקה המקומית, לפעול באופן מקצועי, ככל שניתן, אך מחויב, ס פועל בסביבה פוליטית"המתנ

  . ס"עובדה זו מייצרת לעתים מתח נוסף בין ראש הרשות לבין מנהל המתנ

  

זימנו מפגש , ן השנייהכפי שהתקיימו במהלך מלחמת לבנו, מצב החירום והעבודה האינטימית במצבי לחץ

  . ס לעובדים בכירים ברשות המקומית"ס ובין מנהל המתנ"בין ראש הרשות למנהל המתנ

  

  ס בשעת חירום"תפקידי המתנ

ח מבקר "להלן דו" (היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה"המטפל ב, ח מבקר המדינה"וד

  :551' קובע בעמ, )המדינה

שביצעו הרשויות המקומיות בשיתוף פיקוד העורף כי במסגרת התרגילים , נמצא

סים המקומיים ועובדיהם למלא "לפני המלחמה לא הוכשרו מנהלי המתנ

, סים לא נכללו במערך החירום הראשוני"וכי המתנ, תפקידים במערך הפינוי

 מנהל מרחב צפון של החברה :ח"וממשיך הדו. שאמור להיות מופעל במצבי חירום

סים לא נועדו "כי המתנ, 2006 משרד מבקר המדינה בדצמבר סים ציין לפני"למתנ

ולפיכך לא הוגדר תפקידם של עובדי , מלכתחילה להשתלב במערך החירום ביישוב

וכפועל יוצא מכך הם לא השתתפו , ס במסגרת מערך החירום העירוני"המתנ



 

 
  

 
 21 עמוד

 

סים "לאור פעילות החברה למתנ, לדעת מבקר המדינה: ח"ומסכם הדו. בתרגילים

מן הראוי לשקול שילובם במערך , סים המקומיים במהלך המלחמה"תנוהמ

 . החירום ולשתפם בהכשרות ובתרגילים

בירושלים . על המרכז הקהילתי למלא תפקיד מתכלל גם בנושא זה. הקהילה רשאית לשמור על ביטחונה

 האירוע בעת התהוות, לפני שהאירוע מתרחש, מוטל על המינהל הקהילתי תפקיד מוגדר בשעת חירום

קהילתית בשיתוף -ס להקים ועדת ביטחון שכונתית"על המתנ). 2007, גבע ובן לביא(ולאחר תום האירוע 

לגייס מתנדבים ולתרגל אותם לקראת אירוע , המשטרה ושאר הגורמים העוסקים בביטחון, התושבים

 ). 1995, גולדברגר(ביטחוני בקהילה 

  

  ס"ס וצוות המתנ"מנהל המתנ

 תפקידים 19מציב , ס"על פיו נבחר ונמדד מנהל המתנ, סים"ס בחברה למתנ" המתנתפקידו של מנהל

  : ביניהם, שעליו לבצע יחד עם צוותו

 ; ס על פי הנחיות ההנהלה וכללי המנהל התקין"ניהול תקין של המתנ .1

 ; בניית תכניות עבודה ואחריות על ביצוען לאחר אישור ההנהלה .2

 ; ביצוע תקציב מאושר .3

 ;  בקהילה ושיתוף פעולה עם הגורמים השונים ביישובהובלת תהליכים .4

 ; ניהול והנחיית עובדים .5

 ; גיוס משאבים לפעילות .6

 ; גיוס פעילים ועובדים .7

 ; אחריות על איכות התכנים והתכניות .8

, סים"החברה למתנ. (ס"מ עם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם קידום הפעולות במתנ"ניהול מו .9

2007.(  

ניסיון בעבודה בתחומי , השכלה אקדמאית, ס הם הכשרה פדגוגית"ממנהל המתנהכישורים הנדרשים 

יכולת , כושר הישרדות בסביבה פוליטית מורכבת, ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי, פורמאלי-החינוך הלא

, פה- כושר ביטוי טוב בכתב ובעל, מ עם גורמים שונים"יכולת לקיים מו, לעבוד בצוות ולהנחות צוות עובדים
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יכולת אנליטית ועיבוד , יכולת דחיפה של צוות העובדים לשיפור הישגים, ון מתמיד ללמוד ולשפר הישגיםרצ

, גישה שירותית, עמידה במצבי לחץ, יכולת עבודה ברמת ריכוז גבוהה לאורך זמן, נתונים באופן זריז ומדויק

יכולת הקשבה , רצון להצליח, יכולות ארגון וסדר, רמה אתית גבוהה, יוזמה אישית, אכפתיות, תקשורתיות

  ).2007, סים"החברה למתנ(ויצירת אמפתיה 

  

ס מחייבים צורת התנהלות של תכנון וניהול צוות בצורה גמישה עם תכנון לטווח "עקרונות הפעולה של המתנ

  1.קצר יחסית וסריקה מתמדת של המציאות המשתנה והצרכים המשתנים של התושבים

  

 התמודדות עם שינויים

ס לגמישות מרבית "דות עם שינויים מתמידים בצרכים ופניות של האוכלוסייה מחייבים את המתנהתמוד

בו , גמישות זו באה לידי ביטוי בתכנון תכניות הפעולה של המרכז הקהילתי. מבחינת ארגונו וצורת תפקודו

תוך פרקי זמן כך ניתן לבחון אותן ולשנותן . שמים דגש על תכניות לטווח הקצר במסגרת התכנון הכולל

דבר זה תובע מן המרכז הקהילתי וממנהלו להימצא בתהליך מתמיד של תכנון והערכה . קצרים יחסית

  . יומית- עצמית כחלק אינטגראלי של העבודה היום

  

ס למצוא את האיזון הנכון בין "על המתנ. ס מתבטאת בשיטות העסקת הצוות ובדרכי פעולתו"גמישות המתנ

כדי שניתן יהיה לשנות את הרכב הצוות ולהתאימו לתכניות ולמשימות , ת זמניצוות עובדים קבוע לצוו

  . המשתנות

  

שכן התחלופה הגבוהה של העובדים , העסקתם של עובדים זמניים מקשה על עבודת המרכז הקהילתי

ס "מחייבת את המרכז להקצות זמן ומאמץ רב לשילוב אותם עובדים בערכים ובתפיסת העולם של המתנ

לא נוכל לבדוק ולחפש רק את המרכיבים המקצועיים של נושא , כלומר). "...2007, סים"למתנהחברה (

                                                 

  : המרכז הקהילתי מקיף בפעולותיו מספר תחומים של איכות חיים ומשלב ביניהם" 1

כרוכים כולם בשירותי ה, החינוך ובילוי שעות הפנאי, הרווחה, החברה: הקבוצה והקהילה, עיקרון זה מתייחס בעיקרו לארבעה תחומים של איכות חיים של היחיד

  :  המרכז הקהילתי שומר על גמישות ארגונית ותפקודית בהפעלת משאבים ותכניות6.אנוש

 משתנים סדרי -בנסיבות משתנות . סיפוק צרכים מסוג אחד מעורר צרכים מסוגים אחרים. צרכים ומשאלות של יחיד וקהילה אינם דברים קבועים ומתמשכים

  .)1998, גולדברגר (. 'העדיפויות וכו
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" ההזדהות והיכולת לפתח מנהיגות, המשרה ותפקיד בלי לחפש ולטפח את תחושת השליחות והיעד

  ).1985, ציפורי(

  

 הרבים והשונים כדי שיוכל להקיף את תחומי הפעולה, מקצועי-ס צריך להיות בין"הצוות הקבוע של המתנ

ומעל לכל ...". עליו להיות מסוגל ומוכן להתאים עצמו לשינויים בחלוקת התפקידים והמשימות במרכז. שלו

אלה צריכים ללוות את . יצירתיות וספונטניות הן אבני היסוד לגמישות ארגונית ותפקודית,  פתיחות-אלה 

  ).1998, גולדברגר( "כי התכנון והביצועהעבודה היומיומית במרכז הקהילתי ולבוא לידי ביטוי בתהלי

  

ס בשעת "כי מיומנויות כגון גמישות והתמודדות עם שינויים יבואו לידי ביטוי בפעילות המתנ, מחקר זה מניח

, וכי התמודדות עם מציאות משתנה תבטא את היתרונות של מיומנויות התכנון לטווח הקצר, חירום

  . צוותו גם בשגרההגמישות והספונטניות הנדרשות מהמנהל ו
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  מערך המחקר

מחקר זה משלב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות כדי שאלה יתמכו זו בזו באיסוף המידע ובניתוח 

  ). 1996, צבר בן יהושע(תוך ניסיון להפיק מכל אחת מהן את יתרונותיה , הממצאים

  תוצאה צפויה  קבוצת ביקורת  קבוצת מחקר

      

      

      

      

  

  המתודולוגי: 'פרק ב

  שינוי בתפיסת

 המסוגלות העצמית

אין התמודדות  אין/ שינוי יש 
 במלחמה

 התמודדות במלחמה

  מיומנויות ניהול .1

  הערכת ביצוע .2

 שאלונים שאלונים

  מהות ההתמודדות

  ימהות השינו

 תמיכה במידע הכמותי

 ראיונות

שונות בתפיסת 
 המסוגלות העצמית

' עיבוד נתונים מול קב
 עיבוד נתונים המחקר
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  אוכלוסיית המחקר

 24וקבוצת ביקורת בת , חיפה והעמקים,  מנהלים ממחוזות צפון48, סים" מנהלי מתנ72המחקר כלל 

  .מנהלים ממחוזות מרכז ושרון

  מסוגלות עצמית

  :נהבדיקת המסוגלות העצמית הנתפסת נעשתה באמצעות שלושה משתני מש

קבלת , תקשורת בכתב ובעל פה קבלת החלטות וארגון,  כולל יכולת לקבל תקשורת:מיומנויות ניהול .1

מידע ופיתוח ואישיות , מורל ומוטיבציה, דינמיקה קבוצתית, טיפול בסגל עובדים, מיומנויות תכנון, החלטות

 ).1992, גוטסדינר ופוקס(כללית 

קבלת , יחסים בין אישיים, מקוריות ויצירתיות, שורתתק,  כולל ניהול וארגון:הערכת ביצוע עצמי .2

הערכה , פדגוגיה, הקפדה על נורמות ארגון, פעילות במצבי לחץ, מסירות והשקעה, ידע מקצועי, החלטות

 .Thornton & Byham, 1982)(כללית להצלחה כמנהל 

 & House, Schuler. קונפליקט תוך תפקידי ועומס בתפקיד,  כולל עמימות תפקידית:עבודה תחת לחץ .3

Levanoni, 1983)  .( 

  

  כלי המחקר

  כלים כמותיים.   א

הכוללות יכולת , השאלון בודק מיומנויות ניהול). 1992, גוטסדינר ופוקס ( שאלון הבחנתי למנהלים .1

, קבלת החלטות, פה-תקשורת בכתב ובעל: קבלת החלטות וארגון עם מספר ממדי משנה, קבלת תקשורת

, טיפול בסגל עובדים, כמו מיומנויות תכנון, כולל הכלי בחינה של מדדים נוספים, ןכמו כ. יכולת ארגון

 פריטים סגורים עם 69השאלון מכיל . מידע ופיתוח ואישיות כללית, מורל ומוטיבציה, דינמיקה קבוצתית

השאלון נועד במקור למנהלי בתי ). 1-9שבו הסקאלה היא , בשונה מהמקור (1-8סקאלת תשובות של 

  .סים" והוא הותאם למנהלי מתנספר

  

. כשהשאלות חולקו לתשעה גורמים במטרה לפשט את ניתוח התוצאות, בשאלון בוצע ניתוח גורמים

. = 769מיומנויות תכנון , α. = 437מיומנויות קבלת החלטות , α. = 745מיומנויות תקשורת : הגורמים הם
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α , 713מיומנויות טיפול בעובדים = .α ,723וניות מיומנויות ארג = .α , מיומנויות בתחום הדינאמיקה

מיומנויות מידע ופיתוח , α. = 861מיומנויות בפיתוח המורל והמוטיבציות בצוות , α. = 900הקבוצתית 

758 = .α , 636מיומנויות אישיות כלליות = .α 918 והמהימנות הכללית שהיא = .α) . בפרק 1ראו טבלה 

  ).נספחים

  שיטת הצינון

, 4-5במידה בינונית כולל ערכים , 1-3הכוללת ערכים , ולק לשלוש קטגוריות במידה נמוכההשאלון מח

 הוא 8ואילו ,  הוא הנמוך ביותר בדיווח העצמי על מיומנויות ניהול1כאשר ; 6-8 ערכים -ובמידה גבוהה 

  . הגבוה ביותר

 . )1988(מתוך מחקר של נצר , )Thornton & Byham, 1982 ( הערכת ביצוע עצמית .2

, ידע מקצועי, קבלת החלטות, יחסים בין אישיים, מקוריות ויצירתיות, תקשורת, השאלון בודק ניהול וארגון

. והערכה כללית להצלחה כמנהל, פדגוגיה, הקפדה על נורמות ארגון, פעילות במצבי לחץ, מסירות והשקעה

 בפרק 2ראו טבלה . (ךקרונב של α 813.=מהימנות כללית  .1-6השאלון מכיל עשרה פריטים בסולם 

  .ס"בשאלון נערכה התאמה למנהל מתנ). הנספחים

  שיטת הצינון 

- ו, היא הערכת הביצוע העצמית הנמוכה ביותר) במידה מעטה מאוד (1כאשר , 1-6התשובות בסקאלה של 

  .היא הערכת הביצוע העצמית הגבוהה ביותר) במידה מצוינת (6

  

 ) (House, Schuler & Levanoni, 1983הערכת לחץ בעבודה .3

השאלון מבוסס על שאלונים של . קונפליקט תוך תפקידי ועומס בתפקיד, השאלון בודק עמימות תפקידית

 29 והוא מכיל (House, Schuler & Levanoni, 1983)שילר ולבנוני , ושל האוס, )1970(ריזו ושותפיו 

  ). 1-5השאלון המקורי בסולם  (1-6פריטים סגורים בסולם של 

  

ועומס , .=790αקונפליקט תוך תפקידי , .=768αעמימות תפקידית :  בוצע ניתוח לפי שלושה גורמיםבשאלון

  ). בפרק נספחים3 ראו טבלה ,קרונבך (α=795עקיבות פנימית כוללת , .=659αבתפקיד 

  שיטת הצינון
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עד " אלגמרי ל" על רצף של 1-6-הנבדקים התבקשו לסמן לגבי כל תיאור את התשובה המאפיינת אותם מ

לבין ,  מנהל נינוח-כלומר , שצינונם נע בין גבוה, הציון התקבל מצירוף כל פריטי השאלון". במידה מצוינת"

  . מנהל המצוי בלחץ-כלומר , הנמוך

  

בוחן את מודעות המנהלים לגבי השינוי שחל בהם : שינוי במיומנויות הניהול בעקבות המלחמה .4

 פריטים בסקאלה של 40השאלון כולל . ן מיומנויות הניהולבעקבות המלחמה בכל אחד מהמדדים של שאלו

כשהשאלות חולקו לתשעה גורמים במטרה לפשט את ניתוח התוצאות , בשאלון בוצע ניתוח גורמים. 1-8

שינוי במיומנויות קבלת , α. = 949שינוי במיומנויות תקשורת : הגורמים הם. ולהתאימן לשאלון מספר אחד

שינוי , α. = 815שינוי במיומנויות טיפול בעובדים , α. = 889במיומנויות תכנון שינוי , α. = 892החלטות 

שינוי במיומנויות , α. = 927שינוי במיומנויות בתחום הדינמיקה הקבוצתית , α. = 857במיומנויות ארגון 

יומנויות שינוי במ, α. = 870שינוי במיומנויות מידע ופיתוח , α. = 935פיתוח המורל והמוטיבציות בצוות 

 ). בפרק נספחים4ראו טבלה . (α. = 969 והמהימנות הכללית הינה α. = 845אישיות כלליות 

  שיטת הצינון

-4 ערכים - במידה בינונית , 2-3 ערכים -במידה נמוכה , 1 ערך -בכלל לא : השאלון מחולק לארבע קטגוריות

 הוא 8ואילו , על שינוי במיומנויות הניהול הוא הנמוך ביותר בדיווח עצמי 1. 6-8 ערכים - ובמידה גבוהה , 5

  2.הגבוה ביותר

  

, )1988, נצר(הערכת ביצוע עצמי , 2על בסיס שאלון : שינוי בהערכת ביצוע עצמי בעקבות המלחמה .5

-1 פריטים בסולם 12השאלון מכיל . 1-6-  במקור ל1-5- ושינוי סולם הצינון מ, ס"עם התאמה למנהל המתנ

שינוי בקבלת , שינוי ביחסים בין אישיים, שינוי במקוריות ויצירתיות, שינוי בתקשורת, שינוי בניהול וארגון: 6

שינוי בהקפדה על , שינוי בפעילות במצבי לחץ, שינוי במסירות והשקעה, שינוי בידע מקצועי, החלטות

 α=.975מהימנות השאלון  .שינוי בהערכה כללית להצלחה כמנהל, שינוי בפדגוגיה, נורמות הארגון

  ). בפרק נספחים5 ראו טבלה ,רונבךק(

  שיטת הצינון 

                                                 

 כיוון משתנה הוקלד לא ,לטובה תמיד דווח השינוי כיוון השינוי שאלוני בשלושת המנהלים של הדיווחים שבכל כיוון* 2

  .שלו הביטוי ביכולת לרעה שינוי שחש ,אחד מנהל ציין, הראיון במסגרת, אחד במקרה רק. השינוי
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הוא שינוי בהערכת הביצוע העצמית הנמוכה ) במידה מעטה מאוד (1כאשר , 1-6התשובות בסקאלה 

  . הוא שינוי בהערכת הביצוע העצמית הגבוהה ביותר) במידה מצוינת (6-ו, ביותר

  

חל שינוי במדדים של עמימות השאלון בודק האם : שינוי בהערכת לחץ בעבודה בעקבות המלחמה .6

ומכיל , )1970(הוא מבוסס על השאלונים של ריזו ושותפיו , קונפליקט תוך תפקידי ועומס בתפקיד, תפקידית

שינוי : בשאלון בוצע ניתוח לפי שלושה גורמים). 1-5השאלון המקורי בסולם  (1-6 פריטים סגורים בסולם 29

. .=870αושינוי בעומס בתפקיד , .=960αט תוך תפקידי שינוי בקונפליק , .=904αבעמימות תפקידית 

  ). בפרק נספחים6ראו טבלה , קרונבך. (= α. 959עקיבות פנימית כוללת 

   שיטת הצינון

עד " לגמרי לא" על רצף של 1-6-הנבדקים התבקשו לסמן לגבי כל תיאור את התשובה המאפיינת אותם מ

והגבוה הוא במידה , )לא היה שינוי( הוא לגמרי לא 1כאשר , השאלה התמקדה בשינוי". במידה מצוינת"

  ). היה שינוי גדול במיוחד(מצוינת 

  

  כלים איכותיים. ב

  Spradley, 1979).(ראיונות עומק אתנוגרפיים פתוחים לפי המודל של ספרדליי . 1

, יישובס ועל ה"על המתנ,  שאלות דמוגראפיות על המנהל17המכיל , )Structured(שאלון חצי מובנה  .2

ס "על מיצוב המתנ, על הצוות, על היחסים עם הרשות המקומית,  שאלות על שינויים במיומנויות ניהול47

  .סים"ועל החברה למתנ

  

  

  שיטת הראיון

ראיון המבוסס על יחסים , )Spradley, 1979(המפגש נערך בהתאם לעקרונות הראיון האתנוגראפי הפתוח 

  . ים ומאפשר זרימה חופשית של מידעהרמוניים ובלתי פורמאלי, ידידותיים

  .שאלות דוגמה ושאלות התנסות, שאלות מקומיות, השאלות נבנו כשילוב של שאלות מפליגות

  



 

 
  

 
 29 עמוד

 

 )להשלים(שאלות שנשאלו   תיאור סוג השאלה סוגי השאלות 

י מה קרה ביישוב ואיך השתלב /ספר"  תיאור מטלה מסוימת שהמרואיין מבצע שאלה מפליגה

 "?ס במלחמה"המתנ

מי יזם "או " איזה מקלוט יש ביישוב" שאלה כתוצאה מהמידע בשאלה המפליגה שאלה מקומית

 שאליה התייחס המנהל" פעולה מסוימת

רשמתם את היוצאים לפני העלייה " המראיין מבקש דוגמאות להבהרת התיאורים שאלת דוגמה

לאוטובוס או אחרי שיצאתם מטווח 

כאשר דיבר על שמירה או , "הטילים

 עקיפה של נהלים

  המרואיין מתבקש לתאר חוויה שעבר ולתרום שאלת התנסות

  מניסיונו האישי

מה "או " ?איך חזרת הביתה בערב"

 "?עבר על משפחתך

  

  . להשלמת המידע הרלוונטי והצלבה עם השאלון הכמותי) Structured(הראיון עבר לשאלון מובנה , בהמשך

  

  הליך המחקר

  מהלך איסוף הנתונים

בין החודשים , ס"וף הנתונים של קבוצת המחקר התבצע בביקור יזום ומתואם עם המנהל במתנאיס

, ואחר כך מראיין אחד) בזוג(את מחצית מהראיונות ביצעו שני מראיינים . ספטמבר עד סוף פברואר

       .שהשתתף בכל הראיונות

 :השלבים שבהם התנהלה הפגישה היו

שמטרת המחקר היא לבדוק איך השפיעה , סבר למנהליםהו. המטרות והשיטה, הסבר על המחקר .1

כן ביקשנו לקבל מידע על . ס ועל הרשות המקומית"על המתנ, ההתמודדות במלחמה על המנהל

, סים"מול החברה למתנ, מול הרשות המקומית, ס בתוך היישוב מול האוכלוסייה"התנהלות המתנ

שהמידע שהם , הוסבר למנהלים. דביםמול הקרנות והגורמים הפילנתרופיים האחרים ומול המתנ

כך שלא ניתן יהיה , ויפורסם לאחר עיבוד וערבוב כל מסד הנתונים, פ"מוסרים יישאר בתוך אגף המו
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שגם מנהלי המחוזות וצוותיהם ירואיינו להצלבת , עוד הוסבר למנהלים. לזהות את מקור המידע

 .שרון יהוו קבוצת ביקורתכי קבוצת מנהלים ממחוזות מרכז ו, לבסוף הוסבר להם. מידע

 .הערכת ביצוע עצמי והערכת לחץ בעבודה, הבודק מיומנויות ניהול, מילוי השאלון הכמותי .2

 . מתן מענה לשאלון הדמוגראפי .3

". ס במלחמה"י מה קרה ביישוב ואיך השתלב המתנ/ספר: "בנוסח) (Story Tellsשאלה מפליגה  .4

ושאלות , שאלות דוגמה להרחבה, ור המקומיתוך כדי התשובה שאל המראיין שאלות הבהרה במיש

 . דקות45- ל30החלק הזה ארך בין . התנסות לדיבוב

הבטחת השלמות המידע , לשם אימות השאלון הכמותי) Structured(מעבר לראיון המובנה  .5

ויצירת אחידות של הממצאים בקטגוריות לשם השוואה בניתוח סטטיסטי של , שהתקבל בשאלה המפליגה

 . שכיחויות

  

סים " מנהלי מתנ44שכללה , קבוצת המחקר): group(על השאלונים הכמותיים ענו שתי אוכלוסיות 

, )אך ארבעה לא מילאו את השאלונים,  רואיינו48(שחוו את המלחמה ביישובם , ממחוזות צפון וחיפה

  .שלא חוו את המלחמה ביישובם, וקבוצת ביקורת של מנהלים ממחוזות מרכז ושרון

  

והתשובות של קבוצת , ורת מייצגת את מצב המנהלים שחוו את המלחמה לפני התרחשותהקבוצת הביק

, ההבדל בין שתי הקבוצות יציג את השינוי במיומנויות הניהול. המחקר מציינות את מצב המנהלים אחריה

כך גם . ההשפעה על תחושת המסוגלות העצמית, כלומר, עבודה תחת לחץ והערכת ביצוע בדיווח עצמי

  . המודעות לשינוילגבי

  

  .השאלונים בקבוצת הביקורת מולאו בפגישות מחוזיות או נשלחו בדואר

  :  חצי מובנים היו מורכבים ממספר רכיביםראיונות עומק

שבחלקו תומך בשאלון הכמותי בשאלות על , שאלון מובנה. 3-ו; שאלה מפליגה. 2; שאלון דמוגראפי. 1

ס ברשות המקומית ובתפיסת המנהל את תפקידו כמנהיג "תנובחלקו אוסף מידע על השינוי במ, שינוי

  .קהילתי
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  השאלה המפליגה

לי מה קרה /ספר לנו: "ונוסחה כך, שנשאלה מיד עם סיום מילוי הפרטים הדמוגראפיים, שאלה פתוחה

, ס"דרך התארגנות המתנ, ס על חוויות המלחמה"במהלך השיחה הפתוחה סיפר מנהל המתנ". במלחמה

מי סייע לו ומה היו תחושותיו , האם הפעיל מתנדבים, מה קרה לצוות, עבודתו שלו, יתהרשות המקומ

ועובד כאשר הוא מפורק לקטגוריות , חלק זה של הראיון חבר לנרטיב על פי קטגוריות סיפוריות. הכלליות

  :שיצרו את המשתנים הקטגוריאליים, תפעוליות

  

כיצד נוהלה יציאת הילדים , מה היו נהלי החירום, ייטנותמי החליט להפסיק ק ,הקייטנות, מה קרה עם הצוות

מי ניהל את הפעילות , איך התארגן היישוב, כיצד התנהל פינוי המשפחות, האם היו קריטריונים, היומית

ומי פעל , האם הייתה הפעלה במקלטים, האם הופעלו מתנדבים, מי עזר להתארגן מחוץ ליישוב, ביישוב

  .במקלטים

  

פרט לאלו שהכילו תוכן מאוד רלוונטי להבנת , שאלון המובנה חולקו לקטגוריותרוב התשובות ב

  .שסוכמו תוך נאמנות מרבית לדברי המנהלים, ההתרחשויות והמניעים

  

המאפשרת תיאור והצגה של היבטים מגוונים , ניתוח הממצאים במחקר זה נעשה בשיטת ניתוח תוכן

ולהציג יחסים בין המשתנים השונים ,  השונים של תכניםשבעזרתם ניתן להבחין ברכיבים, בחומר המנותח

  ).1995, יהושע-צבר בן( של החומר המנותח

  מסמכי סמך

נתונים מספריים על הפעילות ביישובים והיציאות מחוץ , מסמכים הכוללים פרוטוקולים של ישיבות סיכום

דוחות ביצוע , סים" למתנל ושל היחידה למידע ותפקידים מיוחדים בחברה"מחקרי רקע של שתי, ליישוב

ראיונות '; סים בזמן אמת וכד"דוחות ביצוע מרוכזים על ידי אגף מחקר ופיתוח של החברה למתנ, ביישובים

הכוללים התנהלות המחוז וחוות דעת ממונים על תפקוד בזמן המלחמה של כל , עם אנשי מטה המחוזות

מבקר המדינה על תפקוד העורף במלחמת לבנון ח "ודו, סים במחוז חיפה והעמקים ומחוז צפון"מנהלי המתנ

  .השנייה

  עיבוד הנתונים הכמותיים והטיפול בממצאים האיכותיים 

  ):1995, יהושע-צבר בן(ניתוח נתונים איכותיים בשיטה האינדוקטיבית 
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, )Krippendorff, 1980(המבוסס על יחידות ניתוח נושאיות ,   הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן

החוזרים על , תהליך ניתוח התוכן כולל חיפוש אחר רכיבים. רות על ידי התכנים הנמצאים בתוכןשמוגד

  . הרכיבים הללו מוגדרים כקטגוריות לניתוח. עצמם בנתונים שנאספו

  

מספר ההופעות של כל קטגוריה , כלומר, נערך על פי שכיחות ההופעה) עיבוד כמותי(עיבוד הנתונים 

  . ושכיחות הופעתן של כל הקטגוריותביחידות הניתוח שנקבעו

  

ההסכמה מדעת של ). 2001, יהושע-דושניק וצבר בן(במהלך המחקר הקפדנו על עקרונות אתיים 

שהשימוש , וכן הושם דגש על כך, המשתתפים במחקר ותמלול הראיונות לוו בהבטחה לשמור על אנונימיות

  . בנתונים ייעשה לצורך מחקר זה בלבד

  

  :ח הןהקטגוריות לניתו

כמו גת שכיחות כל פעולה בחתכים שונים  הצ-השוואת שכיחויות בין הקבוצות על פי נתונים דמוגראפיים  -

  .'מגזר וכד, ס"גודל מתנ, מין

   השאלה המפליגה היוותה-ירוק השאלה המפליגה לקטגוריות וקיבוצה לנרטיב רציף על פי קטגוריות  פ-

הפעלת , שחולק לקטגוריות מידע כמו מצב התחלתי, ח תוכןולאחר מכן בוצע ניתו, בסיס לראיון הפתוח

  .'וכד, ס בהתארגנות"התארגנות היישוב ומיקומו של המתנ, הפסקת קייטנות, מתנדבים

הצלבת הדיווח של המנהלים :  אימות הממצאים המדווחים בראיונות עם מסמכי סמך והספרות המדעית-

, ח מבקר המדינה"דו, דיווחים לגורמים מממנים, פי מידעד, פרוטוקולים, במהלך הראיון עם מסמכים שונים

  .ועוד, ח ועדת וינוגרד"דו

  

  ניתוח הנתונים הכמותיים

  :ניתוח הנתונים בוצע בשני מסלולים מקבילים

  ; Varimaxמכוון סטטיסטיקה כמותית  �

  .כפי שהוגדרו על ידי בוני הכלים, שימוש בגורמים תוכניים �

  : על הנתונים הןהפרוצדורות הסטטיסטיות שבוצעו
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  ) Factor Analysis(ניתוח גורמים  �

 ).סטיות תקן, ממוצעים, שכיחויות(סטטיסטיקה תיאורטית  �

 )Crosstabs & Correlations(קורלציה בין המשתנים  �

  Discriminant Analysis) (ניתוח מפלה  �

  .לאי תלות ²χ ו T-test , ANOVAמבחני שונות מסוג  �

וחלקם על , כאשר המבחנים בוצעו על בסיס התוצאות המקוריות, tרת מבחני נתוני שתי הקבוצות הושוו בעז

  . (Factor Scores)בסיס תוצאות הגורמים 

  

כדי , ²χתוך שימוש במבחן , בוצעו הצלבות שונות של ממצאי הרקע של אוכלוסיית הנדגמים, בנוסף לכך

  . לראות אם ניתן ללמוד דברים נוספים מהנתונים

  

  רמים ממוחשבת ממצאים בחלוקת גו

. שנועד לצמצם את מספר השאלות הרב למספר גורמים מצומצם יותר, בשלב ראשון בוצע ניתוח גורמים

  :מטרתו של חלק זה היא

  ;לזהות כפילויות ומתאם בין המשתנים �

  ;תוקף השאלות בשאלוןלבחון את  �

  .לעזור בהבנת הנתונים על ידי הורדת מספר המשתנים �

  

  מים ניתוח גור–מבנה השאלון 

כדי לשפר את היכולת להבין את . השאלון שנעשה בו שימוש במחקר זה הכיל מספר רב של משתנים

בוצע ניתוח , וכדי שלא לייחס חשיבות רבה מידי להיגדים שהם במתאם גבוה עם היגדים אחרים, הנתונים

  .  גורמים עיקריים19-שצמצם את עשרות המשתנים ל, גורמים
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  נתונים דמוגרפיים של קבוצת המחקר ושל קבוצת הביקורת

  קבוצת המחקר

, שהמלחמה הגיעה אליהם, סים ביישובים"שפעלו במתנ, קבוצת המחקר הייתה מורכבת מרוב המנהלים

 25- ו,  ממחוז חיפה והעמקים23בהם ,  מנהלים48, כאמור, הקבוצה כללה. במחוזות צפון וחיפה והעמקים

 ביישובים לא 15- ו,  מנהלים פעלו ביישובים יהודיים33.  נשים33%-ו,  מהם היו גברים67%. ממחוז הצפון

  ). נוצרים ומעורבים, בדואים, ערבים, דרוזים(יהודיים 

  

 חלוקת קבוצת המחקר לפי מחוזות: 1 תרשים

  

  קבוצת הביקורת

הקבוצה שימשה .  נשים31%- גברים ו71% מהם ,שלא עברו את המלחמה,  מנהלים24-זו הורכבה מ

לחץ בעבודה , מיומנויות ניהול(כמדד הערכה עצמית של המנהלים לגבי תחושת המסוגלות העצמית 

  .לפני ההתמודדות עם המלחמה) והערכת ביצוע עצמית

  

קר לא נמצאו הבדלים בין קבוצת המח, למעט המגזר הלא יהודי,  למדגמים בלתי תלוייםT-Testבמבחן 

סים וותק בתפקיד "ותק בחברה למתנ, מגדר, השכלה,  גיל-לקבוצת הביקורת בכל המדדים האישיים 

היחס בין משתתפים , כמו צוות קבוע, ס"לא נמצאו הבדלים מובהקים בחלק מאפיוני המתנ, כמו כן. הנוכחי

  תוצאות המחקר:  'פרק ג

 

 חיפה והעמקים
23 

25  

 צפון
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הרקע והמאפיינים , כלומר). שכונתי ואזורי, יישובי, רשת(סים "קבועים למשתתפים מזדמנים או סוג המתנ

  .הראשיים של שתי הקבוצות היו זהים

  

  המנהלים

  מגדר

בחלוקה המחוזית שני שליש . ושליש היו נשים, שני שליש מהמנהלים בקבוצת המחקר היו גברים

ואילו במחוז חיפה ,  נשים44%-  גברים ו56%שם החלוקה המגדרית הייתה , מהמנהלות היו ממחוז צפון

-ו) 17( גברים 71%-קבוצת הביקורת הייתה מורכבת מ.  מנהלים78%- ו, נהלות היו מ22%והעמקים רק 

  .נשים) שבע (31%

  :2תרשים 

  ב  מגדר בקבוצת הביקורת2                       א מגדר קבוצת המחקר2      

 

  

 נתוני השכלה

 בעלי 28מהם , שני שליש בעלי תארים מתקדמים,  המחקר היו בעלי תואר ראשוןשליש מהמנהלים בקבוצת

בין המגזרים ובין , לא נרשם הבדל ברמת ההשכלה בין שני המחוזות. מהנדס אחד ודוקטור אחד, תואר שני

  . וכשני שליש בעלי תארים מתקדמים, כשליש ממנהלי קבוצת הביקורת היו בעלי תואר ראשון. שני המינים

  

  

 66% זכר

 נקבה

33% 

  

71% 

 נקבה

 זכר

29% 



 

 
  

 
 36 עמוד

 

  :3רשים ת

   ב  השכלה בקבוצת הביקורת3          א השכלת מנהלים בקבוצת המחקר       3      

  

  

 גיל

הנשים היו מעט צעירות יותר .  שנים45-43סים היה "שהגיל הממוצע של מנהלי המתנ, נתוני הגיל מראים

 43כאשר שליש היו מתחת לגיל , 57 עד 25טווח הגילים נע בין . 45ן והשכיח היה גם החציו. מהגברים

שליש . 59- ל29שטווח הגילים בקבוצת הביקורת נע בין , נתוני קבוצת הביקורת מראים. 48ושליש מעל גיל 

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות. 50ואילו שליש מעל גיל , 40מהמנהלים היו מתחת לגיל 

  

  סים"תק בחברה למתנו

 והשכיח 9החציון היה .  שנים10.2סים של המנהלים בקבוצת המחקר היה "הוותק הממוצע בחברה למתנ

שליש מהמנהלים צבר פחות , סים"שני מנהלים היו במהלך המלחמה בשנתם הראשונה בחברה למתנ. 6

וח הוותק של מנהלי קבוצת טו.  שנים24הוותיק ביותר צבר .  שנים13ושליש צבר מעל ,  שנות ותק6.5-מ

 7- מהמנהלים צברו בין שנה אחת ל) תשעה (39%כאשר , 27-סים נע בין שנה ל"הביקורת בחברה למתנ

לא נמצאו הבדלים .  שנים27- ל15צברו בין ) שמונה (35%- שנים ו14- ל8צברו בין ) שישה (26%, שנים

  .מובהקים בין שתי הקבוצות

 

 ותק בתפקיד

.  שנים6ואילו החציון והשכיח היו ,  שנים6.35צת המחקר בתפקיד הנוכחי עמד על ממוצע הוותק של קבו

- ל3עוד שליש נע בין ;  פחות משלוש שנים בתפקידם-ס הנוכחי "שליש מהמנהלים היו יחסית חדשים במתנ

בקבוצת הביקורת . ס" שנה באותו מתנ17הוותיקים ביותר בתפקידם כיהנו .  שנים7ושליש מעל ,  שנים7

 

M.A. 

61% 

 מהנדס

2% B.A. 

35% 

 דר

2% 

 

B.A. 

29% 

M.A. 
71% 
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ואילו ,  שנים7- ל5היו בתפקיד בין ) שמונה (36%, מהמנהלים היו חדשים בתפקידם הנוכחי) שמונה (36%

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות.  שנים בתפקיד27 עד 8היו בעלי ותק של ) שישה (27%

  

  סים"המתנ

  ס"סוג המתנ

הסיווג . סים עירונית"ס שכונתי ורשת מתנ"נמת, ס יישובי"מתנ, ס אזורי"מתנ: סים"קיימים ארבעה סוגי מתנ

סים "בחלוקה לפי סוגי המתנ. ס משרת"למבנה הארגוני ולרשות המקומית שאותה המתנ, מתייחס לגודל

) חמישה (10.4%, הם רשתות עם שלוחות) תשעה (18%, סים הם יישוביים"מהמתנ) 30 (63%- שכ, נמצא

  .בחיפה ובעכו העתיקה, סים שכונתיים"רים כמתנמוגד) ארבעה (8.3%ואילו , סים אזוריים"הם מתנ

  

סים "כאשר במחוז חיפה והעמקים אין מתנ, סים"בין המחוזות בסוגי המתנ)  ²χ 029.=(נמצא הבדל מובהק 

  . סים שכונתיים"ובמחוז צפון אין מתנ, אזוריים

  

פועלים במספר רב סים "ואילו המחצית האחרת של המתנ, סים פועלים בבניין מרכזי ביישוב"כמחצית המתנ

, מושבים(סים האזוריים פעילות ביישובים של מועצות אזוריות "מדרך הטבע מקיימים המתנ. של מוקדים

  . והרשתות במוקדים פרוסות בתוך השכונות בעיר, )מצפים וקיבוצים

  

סים "מנהלי מתנ) עשרה (41%, מנהלי רשתות) שישה (25%: ס של מנהלי קבוצת הביקורת"סוג המתנ

  .סים שכונתיים"מנהלי מתנ) ארבעה (17%ועוד , סים אזוריים"מנהלי מתנ) ארבעה (17%, ייםיישוב

  

במבחן .  לאי תלותchi-squareס נערך מבחן "כדי לבדוק האם קיימת תלות בין הקבוצות לבין סוג המתנ

ת בסוג בין קבוצת המחקר לבין קבוצת הביקור ) p>.05  ²χ,2.812=(3)(שלא קיימת תלות מובהקת , נמצא

  .כלומר קיים שוני בין הקבוצות. סים"המתנ
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  סים לפי מחוז ולפי קבוצות"סוגי מתנ: 4תרשים 
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קבוצת המדגםקבוצת הביקורתצפוןחיפה והעמקים

  

  

  היקף תקציבי במיליוני שקלים

קיימת שונות גדולה מאוד בין . ס הוא גודל התקציב שלו"אחד המדדים להערכת היקף פעילותו של מתנ

סים בקבוצת "קף התקציבי הממוצע של המתנההי. סים בהיקף התקציבי בתוך שתי הקבוצות"המתנ

 מיליון 3- סים נמצאים מתחת ל"שליש מהמתנ.  מיליון שקל4.5החציון הוא .  מיליון שקל7-המחקר הוא כ

  . מיליון21 מיליון ועד 8.5ואילו שליש מעל , שקל

  

ר הממוצע כאש, סים במגזר היהודי"סים במגזר הערבי לבין המתנ"בין המתנ ) p<.01(נמצא הבדל מובהק 

  .  מיליון שקל9 - ואילו במגזר היהודי פחות מ,  מיליון שקל2.5-במגזר הערבי הוא פחות מ

  

  .  מיליון6החציון היה .  מיליון שקל8.8 - סים בקבוצת הביקורת היה כ"ההיקף התקציבי הממוצע של המתנ

  

  מספר התושבים ביישוב ואחוזי ההשתתפות

הטווח נע בין . על פי אוכלוסיית היישוב, דל היישוב שאותו הם משרתיםסים בא לידי ביטוי גם בגו"גיוון המתנ

. סים בעיר חיפה הוגדרו על פי אוכלוסיית השכונות שאותן הם משרתים"המתנ.  אלף תושבים54 עד 1,700

,  תושבים8,000- סים פועלים ביישובים המונים פחות מ"שליש מהמתנ.  אלף תושבים18הממוצע היה 

 . אלף תושבים18בים המונים מעל ושליש פועל ביישו
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בין ) (p<.01 r=.598נמצא מתאם מובהק. ס"לא נמצא הבדל מובהק בין המחוזות במספר התושבים למתנ

שאין הבדל מובהק בין המחוזות במספר , מכאן ניתן להסיק. ס למספר התושבים"כמות המשתתפים במתנ

-כ. 3 מכלל האוכלוסייה46%-שהם כ, 8,200-ממוצע כלל ההשתתפות הוא כ. המשתתפים ביחס לאוכלוסייה

הרשומים בתוכנת החוגים או משתתפים באופן קבוע ,  תושבים בממוצע הוגדרו כמשתתפים קבועים2,700

  . מהאוכלוסייה15%-כ, כלומר, ס"בפעילות המתנ

  

 ) (p<.05בהשוואה בין קבוצת המחקר לבין קבוצת הביקורת נמצא הבדל מובהק במספר התושבים ביישוב 

  .ס"אך לא נמצא הבדל מובהק במספר משתתפים במתנ, ) (p<.05סים "ובהיקף התקציבי של המתנ

  

  ס"צוות המתנ

  מספר אנשי הצוות

שבדרך כלל מועסק על פי אחוזי משרה בשכר חודשי , סים נחלקים בין הצוות הקבוע"צוותי העובדים במתנ

ששכרם תלוי בהיקף עבודתם ,  שעתייםועובדים, עובדי מנהלה ומדריכים, וכולל רכזי תחומים, קבוע

מחויבותם של .  צוות שעתי69%-ו,  צוות קבוע31%היחס הממוצע עומד בשתי הקבוצות על . המשתנה

  .ס היא על פי רוב גבוהה יותר"העובדים הקבועים לקהילה ולמתנ

  

. עים עובדים קבו30 מהם היו מעל 31%- וב,  עובדים קבועים30 מצוותי קבוצת המחקר מנו עד 69%

ארבעה .  עובדים קבועים30 מנו מעל 22%-ו,  עובדים קבועים30 מהצוותים עד 78%בקבוצת הביקורת מנו 

  . עובדים קבועים100-סים בקבוצת הביקורת העסיקו יותר מ"מתנ

  

לא נמצאו . סים"היחס המספרי בקבוצת המחקר בין צוותים קבועים וצוותים זמניים היה דומה בין המתנ

ולא נמצאו הבדלים מול קבוצת הביקורת ביחס המספרי בין שני סוגי , בין המחוזות םהבדלים מובהקי

                                                 

 שכן, המשתתפים לכלל מתייחס כאן הנתון. מייםפע חד למשתתפים קבועים משתתפים בין הבחנה התנעש בשאלון 3

 נטיוורל ואינ ס"המתנ בפעילות הקבועים המשתתפים ומספר דופן ויוצאת פעמית חד לפעילות נחשבת מלחמה

  .חירום במצב גם קיומו על יודע רגילות בנסיבות ס"המתנ את שהכיר תושב כי שמניח, זה למחקר
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שתי ,  כלומר.כן לא נמצאו הבדלים בגודל הצוותים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת. העובדים

  . היו דומות בבסיסן– מחקר וביקורת -הקבוצות 

  המגזר הלא יהודי

. ערביים) 31% (15-סים יהודיים ו"הם מתנ) 69% (33המחקר סים שנכללו בקבוצת " מתנ48מתוך , כאמור

נמצא הבדל : סים ערביים במדדים הבאים"סים יהודיים למתנ"הבדלים מובהקים נמצאו בין מתנ

בעוד הערבי עומד על ,  מיליון שקל8.9 הממוצע היהודי הוא –בהיקף התקציבי הממוצע )  (p<.01מובהק

-כ: ס" בממוצע מספר המשתתפים במתנ(p<.05)מצא הבדל מובהקכן נ.  מיליון שקל בממוצע בלבד2.5

עוד הבדל מובהק נמצא במספר התושבים .  בממוצע בערבי5,520ורק ,  בממוצע ביהודי9,580

 . תושבים11,683ואילו הערבי הוא ,  תושבים20,971הממוצע היהודי הוא :  (p<.05)ביישוב

 חלוקת קבוצת המחקר לפי מגזרים : 5תרשים 

  

  

 

  תקציב/יחס תושבים תושבים/יחס משתתפים משתתפים/יחס תקציב תושבים משתתפים תקציב ממוצעים 

   424₪ 45.68%   929₪ 20,971.0 9,580 8,900,000 יהודי

   214₪ 47.25%   453₪ 11,683.0 5,520 2,500,000 ערבי

  

 

 יהודי
69% 

 ערבי

31% 
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  ממצאים איכותניים

  בתוך היישובסים לפעילות "התארגנות המתנ

סים המוגדרים "במתנ. סים היו בעיצומן של קייטנות הקיץ"מלחמת לבנון השנייה פרצה כאשר רוב המתנ

המתקנים היו ערוכים לקליטת תושבים ברמה , היו נהלים ברורים לשעת חירום, נצבר ידע רב" קו עימות"כ

  .מסוימת ובעלי התפקידים במערך החירום היו מתורגלים ומנוסים

  

הן בגלל הריחוק מהגבול והן , שעד המלחמה הזאת היו מחוץ למעגל המלחמתי,  היה המצב ביישוביםלא כך

שעד המלחמה לא , או יישובים במגזר הערבי, טבריה או חיפה, כמו למשל כרמיאל, בגלל השיוך הדמוגראפי

  .היו מעורבים באירועי חירום

  

, מהיישובים היו נהלי חירום) תשעה (23%-שרק ל, ס נהלי חירום ענו הנשאלים"לשאלה האם היו במתנ

סים לא היו נהלי "מהיישובים שבהם פועלים מתנ) 31 (77%-ל. אלה לא היו מעודכנים) שניים (5%ואצל 

  .חירום כלל

  ?האם היו נוהלי חירום: 6תרשים 

  

  

אין בהגדרת תפקידם של ,  יתרה מזאת.ס במצב חירום לא היה מובן מאליו"תפקידו של המתנ, כיוון שכך

  ).ח"פרט לאלו המשולבים במערך מל(סים הנחיה ברורה לגבי תפקידם בעת חירום "מנהלי המתנ

  

 היו קיימים
18% 

 לא היו קיימים
77% 

  היו אבל לא
 מעודכנים  

5% 
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  קורות הצוות

ההנחיה הגורפת של פיקוד העורף . סים השונים"הממצאים מצביעים על גיוון רב בקורות הצוותים במתנ

לשאלה מה קרה עם הצוות במהלך . חיוניים או שאינם מוגניםשאינם , שלא להגיע למקומות עבודה, הייתה

ששוחררו , למעט אמהות לילדים קטנים, סים הצוות נשאר"מהמתנ) 23 (54%- שב, המלחמה ענו הנשאלים

שהוגדרו על ידי המנהל , סים עבדו כמחצית מאנשי הצוות"מהמתנ) 12 (28%-ב. לשם טיפול בילדיהן

סים אספו את הצוות "מתנ) ארבעה (9%עוד . ס קיבל או לקח על עצמו"שהמתנ, כחיוניים למילוי המשימות

סים עזב רוב הצוות את "מתנ) ארבעה (9%- ב. ורבו המשימות, כאשר המלחמה נמשכה מעבר לצפוי

 . קומץ עובדים ומתנדבים, ס מבצע המנהל"כשאת משימות המתנ, היישוב

  

  ?מה קרה עם הצוות:  7תרשים 

                               

 

  

  הקייטנות

 54%- שב, הממצאים מצביעים על כך. עם פרוץ המלחמה היו הקייטנות ושאר מפעלי הקיץ בעיצומם, כאמור

) שבעה (16%. העתיקו את הקייטנות למרחבים מוגנים) 11 (25%. סים הפסיקו אותן מיד"מהמתנ) 24(

  . ר שהתקבלה הנחייה חד משמעית בנושארובן לאח, הופסקו לאחר מספר ימים

  

  

 רובו נשאר
19% 

 כולו נשאר
35% 

 רוב עזבה

9% 

 חלק, עבדו לא בהתחלה
   בהמשך נשאר

2% 

 מעט עבדו
רבים , בהתחלה

  צורפו

7% 

  שחיוני עבדרק מי

19%

 חציו נשאר
9% 
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  ?מה קרה לקייטנות: 8תרשים 

  

  

שהם היו , סים השיבו" ממנהלי המתנ75% - כ. המנהלים נשאלו מי היה זה שהחליט לסגור את הקייטנות

) שעהת (21%, שההחלטה התקבלה יחד עם ראש הרשות, טענו) 23 (54%. מעורבים בקבלת ההחלטה

הפסיקו כאשר קיבלו הנחייה מפורשת מהרשות המקומית או מפיקוד ) 11 (25%, קיבלו את ההחלטה לבד

  .העורף

  ?מי החליט להפסיק או להמשיך בקייטנות: 9תרשים 

  

 

  

  

 הרשות המקומית
14% 

 פיקוד העורף
9% 

 משרד החינוך
2% 

 המתנ " ס
21% 

ס "תנוהמ הרשות
  ביחד
54% 

  הופסקו לאחר
 מספר ימים

16% 

   במרחבים מוגניםהמשיכו

23% 

 המשיכו עד הסוף
 הופסקו מיד 5%

54% 

  חלק הופסקו וחלק
  המשיכו באזורים
 מוגנים
2% 
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  יישובי/ס במערך העירוני"המתנ

ס בהיערכות "תאם לכך התארגן המתנובה, עם פרוץ המלחמה התארגנו היישובים בדרכים מגוונות

שכלל את , שהדגם הנפוץ ביותר היה הקמת מטה חירום, הממצאים מצביעים על כך. יישובית/העירונית

 מטה שנתן מענה לצרכים -דגם אחר חילק את הפעילות לפי טבעה . הפונקציות העיקריות של היישוב

בחלקם נעדר ראש , חלקם היו בשביתה. רגנושכלל לא התא, היו יישובים. ומטה לטיפול באנשים, פיזיים

  ).2007, ל"שתי" (נפקדות הריבון"ל מכנים זאת "ח שתי"בדו. ב"וכיו, הרשות

  

 12%. ס חלק בלתי נפרד מהצוות הבכיר במטה החירום"מהיישובים היה מנהל המתנ) 26 (60%- ב

הפעלה במקלטים , ניםביציאות לנופשו, כלומר, קיבלו מהרשות מנדט לטפל בהפגה) חמישה(מהמנהלים 

) 12 (28%-ב. או גורמי הרווחה/תוך כדי התייעצויות ועדכונים מראש הרשות ו', ובמרחבים המוגנים וכו

או תוך יידוע ראש /ו, על דעת עצמו, ס לבד"פעל המתנ) יותר מרבע(סים "מהיישובים שבהם פועלים מתנ

  .הרשות

  ?איך התארגן היישוב: 10תרשים 

  

  

הפעילות . כמשפחות וכקהילה, סים בזמן המלחמה התאפיינה בטיפול באנשים כפרטים"פעילותם של המתנ

, ועד הפגה במרחבים מוגנים, תמיכה פסיכולוגית, תרופות, כגון מזון, נסבה סביב סיפוק צרכים ראשוניים

חלק מהפעילות התקיים . 'דע וכדמרכז מי, פינוי למקומות קליטה, יציאה להתרעננות, במקלטים בבלוקים

  .ביישוב וחלק מחוצה לו

  

, )כמעט בלעדי(ס הגורם העיקרי "מהיישובים היה צוות המתנ) 18 (42%-שב, מדיווח המנהלים עולה

 ס"המתנ
   לבדהתנהל

 

28% 

 הוקם מטה עירוני
  י ראש הרשות"ע

60% 

רק  טיפל ס"המתנ
  בענייני הפגה

12% 
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מהיישובים ביצע את עיקר העבודה רכז הנוער יחד עם מתנדבים ) שישה (14%-ב. שהפעיל את האוכלוסייה

עבדו בהרכב של צוות עם חיילות ) 15 (35%). שהיה מועסק באותו זמן, המדריכים צעירים וצוות הקייטנ(

 .מעט מורים וסתם אזרחים, לעתים הצטרפו עובדי עירייה. ומתנדבים

  

 ?מי הפעיל את הפעילות ביישוב: 11תרשים 

  

 

על פי דיווחים . רחבים מוגניםסים יזמו פעילות הפגתית במקלטים או במ"מהמתנ) 30 (68%, לעומת זאת

 172,  מקלטים מדי יום466סים "סים הפעילו המתנ"שהעבירו המחוזות למטה הארצי של החברה למתנ

חלוקת חומרי , וכללה הפעלה יצירתית, פעילות זאת הייתה אינטנסיבית.  במחוז צפון294-במחוז חיפה ו

תוב והפעלת אמנים מתנדבים שהציפו את חלוקת ני, משחקים והדרכת הורים כיצד להשתמש בהם, יצירה

שבאו לצפון לסייע בהעברת השעות המתוחות , מפעילי קהל ומאות מתנדבים, הפניית מרצים, הצפון

והמנדט נמצא בידי מישהו , סים לא היו מעורבים בפעילות במקלטים"מהמתנ) שניים (5%רק . במקלטים

ס במרחב מוגן "במקרים אלה פעל המתנ. לטיםמהיישובים לא היו כלל מק) שבעה (27%-ב. אחר ביישוב

  .חנייה מקורה או מקלטים בבתי הספר, כמו מרתף

  

  

  

  רכז נוער
 ומתנדבים
14% 

 חיילות ומתנדבים

5% 

 קצת מהכל
30% 

 צוות המתנ " ס

42% 

  צוות מיוחד שגויס
 לשם כך
9% 
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 ?האם הפעלתם את התושבים במקלטים: 12תרשים 

  

  

סים אגמו משאבי התנדבות ומשאבים אנושיים "כי המתנ, לשאלה מי הופעל במקלטים השיבו הנשאלים

  .דים ובמרחבים מוגנים"בממ, מצא לשם הפעלתם במקלטיםשהיו בנ, אחרים

  

שעשו זאת יחד עם גורמים נוספים , שהפעילו את האוכלוסייה במקלטים דיווחו, סים"מהמתנ) 29 (85%

  . שעבדו עם הצוות המקצועי בלבד, סים דיווחו"מהמתנ) חמישה (15%רק . חיילות ומתנדבים, ביישוב

  

 ?לטיםעם מי הפעלתם את המק: 13תרשים 

  

  

  

 צוות המתנ  וס לבד"

15% 

  יחד עם חיילות
15% 

 יחד עם מתנדבים
46% 

 

 ומתנדביםצוות חיילות 

24% 

 לא
5% 

 כן
68% 

  אין מקלטים
 ביישוב
27% 
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  מתנדבים

חלקם פעלו במסגרת עמותות . חלק חשוב ובלתי מבוטל מכוח העבודה בזמן המלחמה היו המתנדבים

חלקם פעילים בתכניות , חלקם בקבוצות התנדבות הפעילות כל השנה במסגרת ארגונים אזרחיים, ארציות

כי ביישובים רבים הייתה הפעילות , המרואיינים ציינו. וחלקם התגייסו לנוכח צורכי השעה, ס"המתנ

  .תושב הבלוק או השכונה שבהם ממוקם המקלט, במקלטים באחריות רכז מקלט מתנדב

  

גם אלו שלא הפעילו מקלטים הפעילו את המתנדבים בחלוקת . סים הפעילו מתנדבים"מהמתנ) 40 (80%

שלא עבדו עם , כמה מנהלים הביעו צער על כך.  זמןשהיו נחוצות באותו, ביקורי בית ועוד פעילויות, מזון

  .כי הרגישו בחסרונם בזמן חירום, מתנדבים במשך כל השנה

  

  ?האם הפעלתם מתנדבים במקלטים: 14תרשים 

  

 סים מחוץ לקו האש"פעילות המתנ

על פי הדיווחים . גה מחוץ ליישובסים היה להוציא תושבים להתרעננות ולהפ"חלק משמעותי מפעילות המתנ

חלקם הוציאו משפחות שלמות וחלקם .  אלף אנשים40- סים הם הוציאו במהלך המלחמה כ"של המתנ

  . ס"יומית ביעדים שונים במסגרת המתנ- תושבים יצאו לפעילות חד21,357. בודדים

  

אמנם קיימים . כך מראששכן המערכות לא היו ערוכות ל, סים התארגנות מורכבת"פעילות זו דרשה מהמתנ

, סים מדי יום לרישום ולמעקב אחר קבוצות פעילות"שמשרתות את המתנ, סים מערכות ממוחשבות"במתנ

שהמפעילות , אחת הסיבות לכך הייתה. סים השתמשו במערכות אלה"אך במעט מתנ', יציאה לטיולים וכד

במקרים . ורובן נעדרו מהעבודה, ס"נהן בדרך כלל מזכירות המת) תוכנת החוגים(ס "את תוכנת ניהול המתנ

 כן

45% 

 לא
20% 

 תושבים במקלטים
25% 

 צים במקלטים"מד

10% 
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כי לא כל התושבים רשומים במסד הנתונים הבסיסי של , ס זמן להכניס נתונים"אחרים לא היה למתנ

  . סים שבהם הדבר התאפשר עשו בכך שימוש לניהול מסודר של רשימת היוצאים"מתנ, עם זאת. המערכת

  

יצרו ) 14 (33%. שכל הקודם זכה, )19 (44%ענו לשאלה האם היו קריטריונים ברורים ליציאה לנופשונים 

) שלושה (7%, ערכו רשימת לקוחות לפי מסגרות השתייכות) ארבעה (9%, רשימה צודקת בעזרת טלפונים

  . השיבו בשלילה2%- לא רלוונטי ו5%, קיבלו רשימות מהרשות המקומית

  

 ?האם היו קריטריונים ברורים ליציאה לנופשונים: 15תרשים 

  

על פי הנהלים יש , כמו כן. הנהלים ליציאה לטיולים מחייבים רישום מוקדם והוצאת אישור לתיאום טיולים

  .במלחמה היו צריכים להסתדר עם מה שיש. תקנים לליווי טיולים על פי מבנה הקבוצה היוצאת והיעד שלה

  

החל מרישום וחלוקה לאוטובוסים וכלה , לזמן מהההתארגנות ליציאה מהיישוב מחייבת התקהלות מסוימת 

מצב זה יצר סיכון . לא בכל מקום ניתן היה למצוא מרחב מוגן להתארגנות. בשלב שבו האוטובוס יוצא לדרך

או יציאה בשעה , בין אם באיסוף במספר תחנות, סים מצאו לכך פתרונות יצירתיים"המתנ. של התושבים

 . שלמדו את התנהגות משגרי הטילים ולוחות הזמנים שלהםלאחר, מאוד מוקדמת וחזרה מאוחרת

  

יצאו ) 12 (29%. שהליווי היה של רכז והורים, )23 (55%יומית ענו -לשאלה מי התלווה לילדים לפעילות חד

) שלושה (7%. שהילדים יצאו לבד, השיב) אחד (2%,  יצאו עם קרוב מלווה7%, עם רכז מלווה ללא הורים

  . ות טיפלה בכךכי הרש, לא רלוונטי

  רשימות מהרשות
 המקומית
7% 

 טלפונים לפי
 רשימה צודקת

33% 

 לא

2% 

 כהכל הקודם זו

44% 

 נטיבלא רל
5% 

  לקוחות לפי
 מסגרת השתייכות

9% 
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  ?מי יצא עם הילדים לפעילות חד יומית: 16תרשים 

  

. ובעיקר ילדים מחוץ ליישוב ללא קרוב משפחה אחראי, כי היה קושי בהוצאת נערים, מדיווח המנהלים ניכר

הקושי התגלה הן . גפםסים אף שינו את המדיניות בעקבות ניסיון לא מוצלח של הוצאת ילדים ב"מספר מתנ

שידעו , זאת להבדיל מבני הנוער. ששלחו אותם בדאגה רבה, והן אצל המשפחות, אצל הילדים שיצאו

עבור חלק . סים הנערים רגילים לצאת לטיולים בליווי מדריכים"מאחר שברוב המתנ, להסתדר טוב יותר

שבמהלכה יצאו בנים ,  ראשונההיו היציאות האלה בבחינת התנסות, במיוחד במגזר הערבי, סים"מהמתנ

  .שכלל לינת לילה מחוץ לבית, ובנות יחד לטיול

  

  ?מה כללו היציאות

סים מחוץ ליישוב כללה הוצאת משפחות "שהפעילות של המתנ, סים והמחוזות נמצא"מתוך דיווחי המתנ

  .ועוד, הוצאה לנופשונים חד יומיים, הוצאת ילדים ובני נוער לאירוח, לאירוח

  

כאשר שמונה מתוכם , לא עסקו בכך) 15 (37%. סים עסקו בפינוי משפחות לאירוח"מהמתנ) 23 (56%

אין בנתוני המחקר מידע .  דיווחו שהרשות המקומית עסקה בהוצאת משפחות5% - ו, יומי בלבד- הוציאו לחד

  .אם בכלל, ס"על הגורם שטיפל בפינוי משפחות ביישובים בהם לא עסק בכך המתנ

  

  

 גם וגם
55% 

  הרשות טיפלה
 בזה
2% 

 נטיבלא רל

5% 

 רכז מלווה
29% 

 הילדים יצאו לבד
  קרוב משפחה מלווה מלווה 2%

7% 
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  משפחותפינוי : 17תרשים 

 

 

  סים"סיוע למתנ

החל , הפעילות התבטאה במספר פעולות. סים בצפון"סים רבים ברחבי הארץ נרתמו לסייע למתנ"מתנ

, אירוח משפחות, משלוח ציוד ואנשים לסיוע, ס"ס על ידי מתנ"אימוץ מתנ, מגיוס תרומות והבאתן לצפון

קיום , הקצאת מדריכים לטיולים של ילדי הצפון במרכז, שפעלו באותו זמןשילוב ילדי מפונים בקייטנות 

  . קייטנות מיוחדות ומחנות ייחודיים

  

  :מתקבלת תמונת החלוקה למחוזות כך, סים המארחים"על פי הדיווחים שהתקבלו מהמתנ

 משפחות 125, סים במרכז" משפחות התארחו במתנ725, סים בדרום" משפחות התארחו במתנ775

  .סים במחוז שרון" משפחות התארחו במתנ16-ו, סים בירושלים"רחו במתנהתא

  

 ילדים 2,006 ,שרון  ילדים במחוז893, ס המארח במחוז דרום" ילדים שולבו בפעילות חוץ של המתנ90

  . ילדים במחוז ירושלים32במחוז מרכז ועוד 

  

  

  

 גם וגם
41% 

 לשהייה ארוכה
בבית מלון או 

 – אתר אחר
15%   

 לחד יומי בלבד

20% 

 נטיבלא רל
2% 

 לא
  בטיפול הרשות 17%

 המקומית
5% 
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  חוזות סים על פי מ"אירוח ילדים מהצפון בפעילות חוץ של המתנ: 18תרשים 

  

 

 ילדים שולבו 1,575,  ילדים שולבו בקייטנות במחוז שרון616,  ילדים שולבו בקייטנות במחוז דרום1,326

  .סים במחוז ירושלים" ילדים שולבו במתנ220-בקייטנות במחוז מרכז ו

  שילוב ילדים בקייטנות על פי מחוזות: 19תרשים 

  

  

מחנה . סים ממחוזות שונים"קבוצות של ילדים ובני נוער התארחו בקייטנות ובמחנות מיוחדים שארגנו מתנ

  .אליו הגיעו נערים מהמגזר הערבי, אחד בולט התקיים במצפה רמון

  

 4%, במחוז מרכז)  ילדים800 (27%, התארחו במחוז דרום) 1,976 (68%- ש, בחלוקה המחוזית נמצא

  .התארחו במחוז ירושלים)  ילדים35 (1%-ו, התארחו במחוז שרון) ילדים 103(

  

 

 כ מחוז דרום"סה

3% 
 כ מחוז שרון"סה

30% 
 כ מחוז מרכז"סה

66% 

 ירושלים מחוז כ"סה

1% 

 כ מחוז דרום"סה
35% 

   מחוז שרוןכ"סה

19% 

 
 

 חוז מרכזכ מ"סה

43% 

 16% כ ירושלים"סה
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  סים "ילדים ובני נוער שהתארחו במתנ: 20תרשים 

  

  

 

 עזיבת תושבים את היישובים

המתבססים בחלקם , כדי להעריך את שיעור התושבים שעזבו את היישובים התבססנו על דיווח המנהלים

צריכת חשמל ושאר שירותים , סילוק אשפה, הערכה של הרשות המקומית על פי נתוני צריכת מיםעל 

. רישום ליציאות ונופשונים ופעילות במקלטים, וחלקם על פי מידע שהצטבר אצלם ממיפוי היישוב, קשיחים

במחוז צפון למרות שבממוצע יותר תושבים עזבו , לא נמצא הבדל מובהק בין המחוזות לגבי עזיבת תושבים

 מתושבי מחוז חיפה 84%-ו,  מהתושבים במחוז צפון נשארו בביתם63%. לעומת מחוז חיפה והעמקים

 . והעמקים נותרו ביישובם

  ?איזה אחוז מהתושבים עזב: 21תרשים 

                                

  

  מחוז דרוםכ"סה

68% 

 כ מחוז שרון"סה

4% 

 כ מחוז מרכז"סה

27% 

 כ ירושלים "סה

1% 

63%

37%

84%

16%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

נשארו

עזבו

נשארו

עזבו

צפון

 חיפה והעמקים
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  ?נשארו התושבים ביישובים, אם כן, מדוע

ובחמישה , מהם בעשרה יישובים נפגעו אזרחים,  יישובים היו נפגעים בנפש22- כי ב, תונים מראיםהנ

לאור זאת החלטנו לבחון האם יש . בשמונה יישובים נפגעו חיילים ואזרחים כאחד. יישובים נפגעו חיילים

מנהלים בראיון מניתוח התשובות של ה. קשר בין היישובים שבהם היו פגיעות בנפש לבין עזיבת התושבים

כסיבה העיקרית " חולשה" מנהלים ציינו p<.01 , 16: על סיבת הישארות התושבים נמצא קשר מובהק

  . עוד שלושה ציינו זאת כסיבה משנית. להישארות ביישוב

  

לנו "ו, "לא הרגישו מאוימים", "חוסר איום נתפס" -עשרה מנהלים ציינו כסיבה עיקרית להישארות 

  .חמישה מנהלים ציינו זאת כסיבה משנית עוד ".זה לא יקרה

  

אדמה לא ": ועוד שני מנהלים ציינו זאת כסיבה משנית, כסיבה עיקרית" אידיאולוגיה"שמונה מנהלים ציינו 

 "הטראומה של הנכבה"בכמה יישובים ערביים צוינה . "נולדנו כאן וכאן נישאר"; "עוזבים

הפחד מעזיבה גדול ". שאדמה לא עוזבים, יתכסיבה נוספת שלא לעזוב את הבית לצד תפיסה תרבות

שאנשים לא עזבו כי הרבנים ,  עוד תשובה אידיאולוגית הייתה."'48טראומת , מהפחד ממלחמה

  . החליטו שנשארים

  

ועוד ארבע פעמים צוינה , כסיבה" החקלאות"שש פעמים צוינה . החקלאות והעבודה צוינו כסיבות נוספות

כאן לא היה מצב שמישהו . החקלאים רצו לקטוף. ו להישארבעיקר כי רצ": כסיבה" עבודה"

  ".רצה לעזוב ולא יכול

  

הם אנשים , הם הרגישו שהם מסוגלים להתמודד עם המצב"": חוזקה"אחת התשובות הייתה 

 ".חזקים
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  ?מדוע נשארו ביישוב: 22תרשים 

 

  

  

  

  המקומיתס לרשות "שינוי ביחסים בין מנהל המתנ

המסדיר את , צדדי-חוזה תלת, "הסכם משולש"ס לרשות המקומית מעוגנים במעין "יחסי העבודה בין המתנ

, סים"הרשות המקומית והחברה למתנ, שהינו ישות משפטית עצמאית, ס"היחסים הפורמאליים בין המתנ

גם מסדיר את ההסכם . סים ברשויות שבהן יש הסכם כזה"מנחה ומדריכה את המתנ, כחברה המנהלת

כאשר האיזון הרצוי , )בין אם היא חברה או עמותה(ס "יחסי הכוחות בתוך מועצת המנהלים של המתנ

החברה (ונציגי הגורמים המקצועיים , 40%נציגי ראש הרשות עד , 40%לפחות , מורכב מנציגי תושבים

וא לקבוע את מדיניות תפקיד ההנהלה ה. 20% –) הסוכנות היהודית ומשרד החינוך, וינט'ג, סים"למתנ

  ).2007, סים"החברה למתנ(לאשר את תקציבו ולבקר את הביצוע , ס"המתנ

  

יומית -המבוססים על העשייה היום, ס לרשות"מעבר להסכם זה קיימים יחסים פחות פורמאליים בין המתנ

במעורבות , ס בחיי היישוב ותושביו"במעורבות המתנ, בהסכמות ומחלוקות בציפיות ההדדיות. ס"של המתנ

ובקיום הסיכומים והעמידה , ס"ס והשפעתו על תכניות המתנ"הרשות וראש הרשות בנעשה במתנ

שכן הרשות המקומית מתקצבת ברמה זו או , הדבר בולט בעיקר בתחום התקציבי. בהבטחות הדדיות

  .ס תכניות לביצוע עם מימון לצידן"ומעבירה לאחריות המתנ, ס"אחרת את המתנ

  

 לתושבי היישוב מענה מקצועי בתחומים בהם קיבל מנדט לעבוד בהתאם להחלטת ס לספק"על המתנ

  .ס נקבעים במידה רבה בשיח בינו לבין הרשות המקומית"גבולות הגזרה של המתנ. ס"הנהלת המתנ

 חוסר איום נתפס
21% 

 חולשה
27% 

 אולוגיהיאיד
38% 

 חקלאות / עבודה
14% 
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דבר . מעבר לפוליטיקה המקומית, אך מחויב ככל שניתן לפעול מקצועית, ס פועל בסביבה פוליטית"המתנ

  ).1985, ציפורי(ס "ם מתח נוסף בין ראש הרשות לבין מנהל המתנזה מייצר לעתי

  

זימנו מפגש אמיץ בין , כפי שיצרה מלחמת לבנון השנייה, מצב החירום והעבודה האינטימית במצב של לחץ

סים "השונות בין המתנ. ס לעובדים בכירים ברשות המקומית"ס ובין מנהל המתנ"ראש הרשות למנהל המתנ

אך מראיונות המנהלים בהיבט האיכותני ניתן היה להסיק , ומית לא נבדקה במחקר זהביחסם לרשות המק

  .במהלכה ולאחריה בעקבות התפקוד והיחסים שנוצרו, על טיב היחסים לפני המלחמה

  

סים על עמידתם האיתנה לשירות התושבים "הוקירו תודה למנהלי המתנ, כפי שדווח, ראשי הרשויות

, ההתארגנות המקצועית, המענים המהירים, הרגישות לצרכי התושבים. סים"במרחב הפעולה של המתנ

ובעיקר המחויבות למשימה של המנהל וצוותו היו מושא לשבחים שהעבירו רוב ראשי הרשויות 

זאת ? תקציביים או אחרים, האם יחס זה בא לידי ביטוי בצעדים מעשיים. בהתבטאויותיהם הפומביות

 .שפרק זה בא לנתח, שאלת המחקר

  ס לרשות המקומית"בין מנהל המתנשינוי ביחסים 

 28 (64%. על פי דיווחי המנהלים לא ניכר כי המנהלים חשו שנוצר שינוי בגישתם כלפי הרשות המקומית

  .שחל שינוי בתפיסתם את הרשות המקומית, ציינו)  מנהלים16 (36%ואילו , כי אין שינוי, דיווחו) מנהלים

  

שינוי , שינוי גדול לטובה: שחולקו לחמש קטגוריות, קבלו תשובות מגוונותבניסיון לתאר את השינוי הת

מהמשיבים ) שמונה מנהלים (17%. ולא רלוונטי, לא היו ציפיות ולא הפתיעו, היה טוב ונשאר טוב, לטובה

ציינו את השינוי ) שבעה מנהלים (15%. שחל שינוי גדול לטובה בהערכתם את הרשות המקומית, ציינו

שכן זה מלכתחילה היה , ציינו שלא היה שינוי ביחסם לרשות המקומית) תשעה מנהלים (19%, לטובה

שכן לא היו להם כל ציפיות מהרשות ולכן לא , שלא חל אצלם שינוי, ציינו)  מנהלים11 (23%. חיובי

  . התאכזבו
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  ס לרשות המקומית  "שינוי יחסו של מנהל המתנ: 23תרשים 

  

 

, הצטרפתי לצוות הבכיר", שובצו עדויות של מנהלים בנוסח" שינוי גדול לטובה"בתוך הקטגוריה של 

אני מלאת הערכה על תפקוד העירייה עקב "; "שיפר את שיתוף הפעולה עם העירייה

נוצר , סומך עליהם יותר, נוצרו קשרים הדוקים יותר והיכרות טובה יותר"; "התכנון מראש

מעריכה את התנהלותו של ראש , ראש הרשות ואני יצרנו יחסי אמון"; "ולהפע    אמון וחופש

כולם תקתקו על פי , יש תיאום מלא, היה טוב לפני וממשיך אחרי "וגם; "העיר וחשיבתו

 :או מנהל שסיכם כי ;"פ"כל השנה יש שת, היה מעולה, ראש המועצה לא הפתיע, הציפיות

 ".היה טוב ונשאר טוב"

  

מתחו ביקורת עליה ועל , שטענו כי דבר לא השתנה ביחסים עם הרשות המקומית, כמחצית מהנבדקים

הרשות " :שסיכם את יחסו לרשות המקומית כך, הגדיל לעשות מנהל מסוים. תפקודה בזמן המלחמה

ראש העיר הוכיח מנהיגות בזמן המלחמה ויום אחרי המלחמה , תפקדה יפה במלחמה

יש אנשים ברשות המקומית ,  ציפיות ועדיין אין לילא היו לי":  וגם;"חזרנו לאותו בוץ

ידעתי "; "אך לא בניתי עליהם אף פעם, אחרים תפקדו מצוין, שבזמן המלחמה נעלמו

תמיד כדאי שנסמוך על עצמנו "; "ס"לא הופתעתי שהכול נפל על המתנ, שלא יתפקדו

 ".ועל המנגנונים שלנו כדי שנכתיב את העניינים בעצמנו

  

) תשעה מנהלים (19%אצל . חוו אכזבה מתפקוד הרשות המקומית) ארבעה מנהלים (8%- ש, בנוסף נמצא

שחל שיפור בתקשורת ובהקצאת , ציינו) ארבעה מנהלים (8%ועוד , גברה ההערכה לרשות המקומית

  .ס"תקציבים המועברים למתנ

 

נטיוולא רל

26%

 ב ונשארהיה טו
טוב

19%

שינוי לטובה

15%

שינוי גדול לטובה

17%

 לא היו ציפיות ולא
 הפתיעו
23%
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  מאפייני השינוי: 24תרשים 

  

  

גיליתי , יום-יש נגישות קלה יותר ביום, מה שביקשתי קיבלתי": השינוי כךהמנהלים הגדירו את 

מקבל יותר שירותים ושיתוף הפעולה עם יחידות , צדדים חיוביים גם בראשי מחלקות

. המלחמה שיפרה את הקשר עם ראש הרשות" :ובנושא הקשר עם ראש הרשות ,"בעירייה השתפר

נתנו לנו "או , "לעצמי לומר מה שאני רוצההיום אני מרשה . אומר את זה בכל הזדמנות

 ".יותר פעילויות

  

לצד , ציינו את חוסר התפקוד של הרשות ועובדיה כסיבה עיקרית, שיחסם לרשות הורע, סים"מנהלי המתנ

  .תופעה עליה נעמוד בהמשך, תחושה של היעדר הכרת תודה

יש , ו את העבודהלא העריכ,  יש אכזבה וייאוש-לא מצליחה למנף מה שהשיגה במלחמה "

 ".עובדי הרווחה חזרו לעבודה רק אחרי צווי ריתוק"או ; "הרעה מבחינה תקציבית

תקציר שפורסם ,  ואילך95' עמ, 2007(ח מבקר המדינה "ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם דו

המתייחס לתפקוד הרשויות המקומיות בזמן המלחמה באופן כללי ובצורה מעמיקה במספר , )באינטרנט

  . סים"סים המנוהלים על ידי מנהלים מהחברה למתנ"ויות בהן פועלים מתנרש

  אין שינוי

65%  

 שיפור בתקשורת
  ובתקציבים

8% 

 יותר מעריך את
  הרשות המקומית

19% 

  מאוכזב מתפקוד
 הרשות
8% 
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  ס"שינוי ביחס הרשות המקומית למנהל המתנ

  השינוי

אלה התחלקו לשתי . כי חשו שינוי ביחסה של הרשות המקומית אליהם אישית, ציינו)  מנהלים28 (60%-כ

שהצביעו על , )שלושה מנהלים (6% לעומת ,שהצביעו על שינוי לטובה)  מנהלים25 (52%: קבוצות עיקריות

  .לא חשו בשינוי היחס של הרשות כלפיהם)  מנהלים20 (42%. שינוי לרעה

  כיוון שינוי הערכת הרשות את המנהל: 25תרשים 

  

  

  לא חל שינוי

רבה ולכן לא היה מקום שכבר לפני המלחמה הייתה ההערכה , המנהלים שהסבירו מדוע לא חל שינוי טענו

ידעו שאני רצינית ותמיד ידעו שיש , ס עשה מה שהוא אמור לעשות"טבעי שהמתנ": לשינוי

 ".לא העריכו מספיק את המאמץ והעבודה שעשיתי: " רק מנהלת אחת ציינה".על מי לסמוך

  

  חל שינוי לרעה

, ם אחרים ברשות המקומיתהנימוקים לשינוי לרעה ביחסים עם הרשות מתייחסים למאבקי כוח עם גורמי

שזרמו ליישוב , וליחסים שכנראה היו מעורערים כבר בעבר והוחרפו בשל חלוקת המשאבים הרבים

; "בעקבות התקציבים שהגיעו עבר חתול שחור ביני לבין ראש המועצה" .במלחמה ובעקבותיה

  ".לא קיבלתי תמיכה מראש הרשות"; "הסדק עם הרווחה גדל"

 

 ללא שינוי
42% 

 שינוי לטובה
52% 

 שינוי לרעה
6% 
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בעוד שהמחצית , ס"ענו כי חלה הרעה ביחסים ציינו את התעלמות הרשות מהמתנשט, מחצית מהמנהלים

בעקבות המלחמה נוצר קרע עם מנהל ": השנייה התייחסה למאבקי כוח בינם לבין הרשות

לא רוצה להיות מזוהה עם ראש הרשות ועם "; "ס"שרוצה להדיח את מנהל המתנ, החינוך

, היה תגמול לעובדים ואפילו לא שלחו מכתבלא , הרשות הייתה עסוקה למדי"; "העירייה

 ".כלום

  ביטוי להרעת היחסים : 26תרשים 

 

 

  חל שינוי לטובה

שבאה לידי ביטוי , המנהלים שדיווחו על שינוי לטובה ציינו בדרך כלל את היכולת הביצועית שלהם

הסרת , יש הערכה רבה. אותי ברשותהרבה יותר מחשיבים ": וייחסו לה את השינוי, במלחמה

ראש העיר "; "התחזקה התייחסות רצינית ומקצועית יותר. והכרה בביצוע, אם היו, מחיצות

 ".ס מצבם היה קשה יותר"שללא המתנ, הזמין והזכיר בכל הישיבות החשובות ביותר

  

שלושה  (16%. שהשיפור התבטא בעיקר באמירות ושבחים בפגישות פומביות, ציינו)  מנהלים13 (68%

שלושה  (16%. שבהם לא השתתפו לפני המלחמה, ששולבו בפורומים מרכזיים ביישוב, ציינו) מנהלים

  .שהשינוי התבטא בהגדלת תקציבים, אף ציינו) מנהלים

  

על , על כושר הביצוע, אמירות על המקצועיות, ס"הרשות מכירה ביכולות שלי ושל המתנ"

 

  עם יחידותקרע 
 הרשות
50% 

ס "מהמתנ התעלמות
 ופועלו

50% 
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 הזמינו -הטמעתי במועצה "; "ושים לא רק תרבותמבינים שאנחנו ע"; "ניצול משאבים

עליתי רף "; "יש פתיחות גם אצל מנהלי המחלקות. אותי לסדנאות לאחר המלחמה

כל הגורמים במועצה . קל לי יותר ליצור קשר עם הגורמים. משמעותי בעיני ראש המועצה

 ". ביקשו שירות

  

  ס"ביטויים לשיפור בהערכת הרשות את מנהל המתנ: 27תרשים 

  

  

המנהלים תפסו . סים בתחום היחסים עם הרשות המקומית"המלחמה קידמה את מנהלי המתנ, לסיכום

טיפלו בנושאים רגישים בתבונה , בתוך הכאוס" אי של היגיון"שימשו במקומות מסוימים , עמדות מפתח

במקרים רבים צלחו בשלום את . תגייסו לסייעשה, והניעו את צוותיהם ואת המתנדבים הרבים, ומקצועיות

  .מאבקי הכוח ביישובים

  

 . שהתחזקה בזמן המלחמה ובעקבותיה, שהייתה הערכה הדדית סבירה, רוב המנהלים ציינו

  

 אמירות פומביות
ושינוי גישה

68%

 שילוב בפורומים
מרכזיים בישוב

16%

 העברת תקציבים
 ופרויקטים
למתנ"ס
16%
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  ס"ס ביישוב ושינוי היחס של הרשות למתנ"מיצוב המתנ

נשאלו , ל המנהלס במלחמה על הדימוי העצמי ש"כדי לבדוק את השפעת ההתמודדות ותפקוד המתנ

ס משקף את "מיצוב המתנ. ס והמיצוב שלו ביישוב"המנהלים על שינוי ביחס הרשות המקומית למתנ

אמינותו והערכה כללית שלו כמי שמסוגל למלא , יכולותיו, התייחסות התושבים והממסד גם יחד לאיכותו

ס למלא את "תיו של המתנהערכת הרשות היא בבחינת הכרה של הממסד המקומי ביכולו. תפקידים ביישוב

  . ייעודו

  

) שבעה מנהלים (16%ואילו , ס ביישוב"שחל שינוי לטובה במיצוב המתנ, העריכו)  מנהלים37 (84%

שהיה טוב , ס שניים ציינו"בין המנהלים שסברו שלא חל שינוי במיצוב המתנ. שלא חל כל שינוי, העריכו

. ס ירד מאוד"בשנתיים האחרונות מיצוב המתנ": ואחד ציין, חמישה לא ענו על השאלה, ונשאר טוב

 ".פעילות המלחמה זוהתה עם העירייה. עכשיו כל פעילות מעלה את המיצוב

  ס"שינוי במיצוב המתנ: 28תרשים 

  

  

הערכת : ס קובץ לשלוש קטגוריות"דיווח המנהלים על הדרך שבה התבטא השינוי לטובה במיצוב המתנ

ראו את השינוי במיצוב )  מנהלים22 (55%. ס ביישוב"ומרכזיותו של המתנ, גידול ברישום, ביםהתוש

מאמינים בו יותר , ס"האנשים מתעניינים בפעולות של המתנ": ס"בהערכת התושבים את המתנ

הם , ס למועצה"התושבים יודעים להפריד בין המתנ"; "ס חיוני"והיום אין ספק שהמתנ

 חל שינוי לטובה
84% 

 לא חל שינוי
16% 
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חל שיפור בעיני הקהילה , יותר אנשים מפרגנים ומעריכים, ופן אישילמדו להכיר אותי בא

 ".ומקבלי ההחלטות

  

יש רישום למרות ". ס ומעמדו התחזק"שחל גידול ברישום למתנ, ציינו) עשרה מנהלים (25%

 של שביעות 7 בסולם 6ס קיבל "המתנ. חל שיפור בעיני ראש הרשות והתושבים. התרוששותם

 ".גיל הרך התקדם בעקבות התפקוד במלחמהה. נתפס כמסוגל, רצון

  

ס כיום הוא הגורם "המתנ: "ס הפך לגורם המרכזי ביישוב"שהמתנ, העידו) שמונה מנהלים (20%

השמירה , זה אינטרס עירוני. פוליטית לקהילה-הוא מהווה כתובת לא, המרכזי ביישוב

, גוף מובילס הוא "היום המתנ. שאיש לא ציפה ממנו, ס נתן שירות"המתנ"; "עליו

 ".ס יותר בחשבון ואנו חלק מכל תוכנית"לוקחים את המתנ

  ס"ביטוי השיפור במיצוב המתנ: 29תרשים 

  

 

  ס"שינוי בגישה של הרשות המקומית למתנ

לא ראו )  מנהלים15 (34%ואילו , ס"שחל שינוי ביחס הרשות המקומית למתנ, העידו)  מנהלים29 (%66

  .ס"ל שינוי ביחס הרשות וראש הרשות כלפי המתנכ

 

 שינוי ברישום
25% 

  שינוי בהערכת
 התושבים
55% 

 
 המרכזי הגורםס הוא "המתנ

  ביישוב

20%  
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  ס"שינוי בגישה של הרשות המקומית למתנ: 30תרשים 

  

  

לא היה קל " :שהכיוון הוא לטובה, ) מנהלים31 (65%לשאלת כיוון השינוי ציינו , למרות האמור לעיל

כולת הביצוע והיכולת להוביל יש הכרה בי, ס כמפעיל עיקרי"לרשות לקבל את המתנ

יודעים שניתן לסמוך , ס"הרשות לא מקיימת ישיבות ללא המתנ. פרויקטים עירוניים

המלחמה מיצבה את . ס ממוצב כגוף מקצועי וזרוע מבצעת של הרשות"המתנ"; "עליו

 .".ס"יש היענות לבקשות ולצרכים של המתנ, ס"המתנ

  

ס טוב ובמלחמה הוכיחו את "תמיד ידעו שהמתנ". וישלא חל שינ, דבקו בטענה)  מנהלים15 (31%

, ציינו) שני מנהלים (4%ואילו  ."ס עובד בצורה מסודרת"בעירייה יודעים שהמתנ"; "עצמם

שהעירייה התעלמה , ואילו השני טען, שנוצר מתח בנושא התקציבי, אחד מהם ציין. שהשינוי היה לרעה

 .ס"מהמתנ

 לא חל שינוי
34% 

 חל שינוי
66% 
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  ס על ידי הרשות המקומית"תנכיוון השינוי בהערכת המ: 31תרשים 

  

  

ס הם נשאלו כיצד בא לביטוי "כדי להבין את מקור הערכת המנהלים לגבי השינוי ביחס הרשות כלפי המתנ

העברת , אמירות פומביות: התשובות קובצו לשלוש קטגוריות. ס"השינוי ביחס הרשות המקומית למתנ

  .וב בפורומים עירוניים שבהם לא היו קודםושיל, תקציבים ופרויקטים

  

ראש ". באמון ובהערכה, הצביעו על אמירות פומביות כביטוי עיקרי לשינוי בגישה)  מנהלים14 (50%

שלח את מנהלי המחלקות של הרשות ללמוד , המועצה ציין זאת בפני התושבים

; "ג עמנומתייעצים והרשות פתוחה יותר לדיאלו, באים יותר לחפש קשר, ס"מהמתנ

 ".סים ואת המחוז כגוף שניצח את המלחמה"תופסים את החברה למתנ"

  

  . ס"ציינו את העברת התקציבים והפרויקטים מהרשות למתנ)  מנהלים11 (39%

,  ילדים במכה אחת2,500שכלל ', חזרה לשגרה'ס ביישוב שלי ביצע את פרויקט "המתנ"

 ".והפניית פניות אלינואמון מלא , חופש פעולה, ס"תרומות עברו דרך המתנ

  

ס "המתנ. "שבהם לא היו קודם, ס בפורומים מרכזיים ביישוב"ציינו את שילוב המתנ) שלושה מנהלים (11%

ס הוא מנוף גם "שהמתנ, ס סיפק את רוב הפתרונות וברשות הבינו"המתנ, הוא חלק מהמערך העירוני

 ."לעיתות חירום

  

  

 ללא שינוי
31% 

 שינוי לטובה
65% 

 שינוי לרעה
4% 
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  על ידי הרשות המקומית ס "ביטויי השינוי בהערכת המתנ: 32תרשים 

  

 

  

  מנהיגות קהילתית

סים מטפחת "החברה למתנ. הוא העבודה הקהילתית שלו) מרכז קהילתי(ס "חלק מרכזי בזהותו של המתנ

  .את החשיבה הקהילתית וכפועל יוצא מזה רואה בכל תכניותיה את הקהילה במרכז

  

אמור לקדם את הפיתוח הקהילתי על ידי , ו ובהתכוונות התנהגותובצורת הנהלת, ס המקומי"גם המתנ

הגדלת הרפרטואר של אסטרטגיות , העצמת כישורי החיים שלהם, העשרת עולמם של התושבים

קידום החוסן , עידוד ההתנדבות, הפעלת קבוצות עניין בניהול עצמי, בניית רשתות תושבים, ההתמודדות

החברה (פשר לאזרחים לשלוט באורח חייהם ובאיכות חייהם שמטרתן לא, הקהילתי ועוד פעולות

  ).2007, סים"למתנ

  

המקום . סים חברו לאנשים בקהילה ומחוצה לה"וכל המתנ, סים הפעילו מתנדבים"חלק גדול מהמתנ

ס בזמן המלחמה יצר אצל רוב המנהלים שלקחו בה חלק תובנות חדשות או שינוי "המרכזי שתפס המתנ

  . המלחמהבאלה שהחזיקו לפני

  

. שחל שינוי בתובנות שלהם בכל הנוגע למושגים כמו קהילה ומנהיגות קהילתית, העידו)  מנהלים29 (64%

  .המשיכו להחזיק בתובנות קודמות)  מנהלים16 (%36

 

  אמירות פומביות
 ושינוי גישה  ,  אמון

 והערכה
  שילוב בפורומים 50%

 מרכזיים בישוב
11% 

  העברת תקציבים
  ופרויקטים
 למתנ " ס

39% 
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  תובנות חדשות לגבי מנהיגות קהילתית: 33תרשים 

  

  

האם הגעת לתובנות "בין התשובות לשאלה ) Crosstabs(ות בניתוח המשך של הממצאים נעשו הצלב

או /שבהם נתגלו הבדלים בשכיחויות ו, לבין משתנים דמוגראפיים" חדשות בנושא קהילה ומנהיגות קהילתית

  ".מה הן אותן תובנות חדשות", בהנמקות לשאלת ההמשך

  תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי מחוזות

. זות בתשובות המנהלים לגבי תובנות חדשות בנושא קהילה ומנהיגות קהילתיתנמצא הבדל בין המחו

) שבעה מנהלים (30%בעוד , שאימצו תובנות חדשות, ) מנהלים16 (70%במחוז חיפה והעמקים השיבו 

כי לא , שטענו) תשעה מנהלים (41%לעומת , בחיוב)  מנהלים13 (59%במחוז צפון השיבו . טענו שלא

  .דשות בנושא קהילה ומנהיגות קהילתיתהגיעו לתובנות ח

  

 

 לא
36% 

 כן
64% 
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 תובנות חדשות על קהילתיות על פי מחוזות : 34תרשים 

  

  

  תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי מגדר

לפי מגדר " האם הגעת לתובנות חדשות בקשר לקהילה ומנהיגות קהילתית"בהצלבת התשובות לשאלה 

עשר ( מהנשים 71%. השיבו בשלילה)  מנהלים12 (39%ואילו , בחיוב)  מנהלים19(הגברים  מ61%השיבו 

  ".לא"השיבו ) ארבע מנהלות (29%ואילו , "כן"השיבו ) מנהלות

  

  תובנות בנושא קהילה לפי מגדר: 35תרשים 

  

 

 חיפה והעמקים

 חיפה והעמקים
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  תובנות חדשות בנושא קהילה אצל הגברים: 36תרשים 

  

  

  תובנות קהילתיות חדשות אצל נשים: 37תרשים 

  

  תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי השכלת המנהל

מבין בעלי )  מנהלים11 (75%. נמצאו הבדלים בולטים בתשובותיהם של המנהלים על פי רמת השכלתם

 25%לעומת , ו לתובנות חדשות לגבי המושגים קהילה ומנהיגות קהילתיתשהגיע, תואר ראשון העידו

בעלי תארים מתקדמים השיבו שהגיעו לתובנות )  מנהלים17 (56%. שענו בשלילה) ארבעה מנהלים(

שלא דיווחו על תובנות חדשות לגבי המושגים קהילה ומנהיגות , ) מנהלים12 (41%לעומת , חדשות

  .קהילתית

 לא
39% 

 כן
61% 

28.6% 

 לא

71.4% 

  

 כן
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  ת קהילתיות חדשות על פי השכלת המנהלתובנו: 38תרשים 

  

  

  תובנות חדשות בנושא קהילה אצל בעלי תואר ראשון: 39תרשים 
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 לא
27% 

 כן
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 תובנות חדשות בנושא קהילה אצל בעלי תואר שני ומעלה: 40תרשים 

  

  

 

  סים"בנושא מנהיגות קהילתית על פי ותק המנהל בחברה למתנתובנות חדשות 

בפעם הראשונה חולקו המנהלים על פי קריטריון : ותק המנהלים קובץ לשלוש קבוצות בשני חתכים שונים

בפעם השנייה חולקו .  שנים10מעל , "ותיקים"ו,  שנים10עד " מנהלי ביניים",  שנים5עד " חדשים"של 

 8-מ,  שנים8קבוצות הוותק חולקו לעד . שתאמו את השונות בין הקבוצות,  ותקהקטגוריות על פי קבוצות

  . שנים13ומעל , 13שנים עד 

  

) שני מנהלים (25%ואילו ,  ענו בחיוב0-5מהקבוצה ) שישה מנהלים (75%-ש, לפי החלוקה הראשונה נמצא

 37.5%לעומת , ת חדשותשהגיעו לתובנו,  שנים טענו6-10בקבוצת ) עשרה מנהלים (62.5%. ענו בשלילה

הגיעו לתובנות )  מנהלים13 (62%,  שנים ומעלה13, בקבוצה הוותיקה. שענו בשלילה, )שישה מנהלים(

  . לא הגיעו לתובנות חדשות) שמונה מנהלים (38%ואילו , חדשות לגבי המושגים קהילה ומנהיגות קהילתית

  

 

 לא
41% 

 כן
59% 
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 תובנות קהילתיות לפי ותק המנהל באחוזים: 41תרשים 

  

  

בעלי ותק נמוך משמונה שנים )  מנהלים15 (68%- ש, על פי הקבצת ותק המנהלים בשיטה השנייה נמצא

לא ) שבעה מנהלים (32%ואילו , הגיעו לתובנות חדשות עבורם לגבי המושגים קהילה ומנהיגות קהילתית

שמונה  (73% -נמצא ש, סים"חברה למתנ שנים ב8-13, בקבוצת ותק הביניים. הגיעו לתובנות חדשות

בעלי ותק שמעל , הוותיקים. שלא הגיעו, )שלושה מנהלים (27%לעומת , הגיעו לתובנות חדשות) מנהלים

שענו בשלילה על , )שישה מנהלים (50%לעומת , שענו בחיוב) שישה מנהלים (50%נחלקו לחצי ,  שנים13

  .השאלה

 סים"על פי ותק בחברה למתנתובנות חדשות בנושא קהילה : 42תרשים 
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  סים ויישובים"תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי אפיוני מתנ

סים נמצאו גם כאשר אלה נבחנו דרך הפריזמה של אפיון "הבדלים בתובנות חדשות של מנהלי מתנ

  .ס"המתנ

  

דווח על תובנות חדשות לגבי המושגים קהילה סים האזוריים "מהמתנ) ארבעה מנהלים (80%בקרב 

 75%. שאף התחזקו, שהמשיך להחזיק בתובנות הקיימות, )אחד (20%לעומת , ומנהיגות קהילתית

 66. %לא שינה את דעתו) אחד (25%ואילו , סים השכונתיים שינו את תפיסתם"מהמתנ) שלושה מנהלים(

 %33לעומת ,  המושגים קהילה ומנהיגות קהילתיתברשתות הגיעו לתובנות חדשות לגבי) לים"שישה מנכ(

סים יישוביים פיתחו תובנות "במתנ)  מנהלים16 (59%. שלא הגיע לתובנות חדשות) לים"שלושה מנכ(

  .החזיקו בתובנות הקודמות)  מנהלים11 (41%ואילו , חדשות לגבי מושגי קהילה ומנהיגות קהילתית

  ס"מתנתובנות קהילתיות על פי אפיון ה: 43תרשים 

                           

 

 ס"מספר התושבים שהמתנ(תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי גודל היישוב 

  )אמור לשרת

בניתוח הממצאים על פי גודל היישוב נחלקה קבוצת המחקר לארבע קבוצות יישובים על פי מספר 

שלכל אחד , סים בחיפה ועכו"הבחנה זאת רלוונטית בעיקר למתנ. לשרתס "שאותם אמור המתנ, התושבים

  ".גודל יישוב"ואשר שובצו על פי זה בקבוצות , מהם אחריות על חלק מתושבי העיר
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פיתחו )  אלף תושבים25מעל (סים הפועלים ביישובים גדולים "מבין מנהלי המתנ) תשעה מנהלים (82%

החזיקו בתובנות ) שני מנהלים (18%ואילו , מנהיגות קהילתיתתובנות חדשות לגבי המושגים קהילה ו

שישה  (67%,  תושבים5,000 תושבים וביישובים קטנים בני עד 10,000 עד 5,300ביישובים עם . קודמות

בקבוצת היישובים . לא פיתחו תובנות חדשות) שלושה מנהלים (33%ואילו , חידשו תובנות) מנהלים

שמונה  (50%:  אלף תושבים התחלקו המנהלים שווה בשווה25 אלף עד 11המוגדרים בין , הבינוניים

  . אשר השיבו בשלילה, )שמונה מנהלים (50%לעומת , השיבו בחיוב) מנהלים

 תובנות קהילתיות לפי גודל היישוב: 44תרשים 

  

  

  )עזבו או נשארו(תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי התנהגות התושבים 

סים לשתי "נחלקו המתנ" מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בבדיקת דיווח התובנות של מנהלים לגבי המושגים 

  . קבוצות על פי התנהגות התושבים לגבי ההחלטה אם להישאר או לעזוב את היישוב במהלך המלחמה

  

שביישובם עזבו , ת בין מנהליםנמצא הבדל בולט בתובנות החדשות לגבי המושגים קהילה ומנהיגות קהילתי

  . מהתושבים20%-לעומת מנהלים שביישובם עזבו פחות מ,  מהתושבים20%- יותר מ

  

הגיעו לתובנות חדשות לגבי ) 20%עד (ביישובים שרוב תושביהם נשארו )  מנהלים16 (70%כי , כן נמצא

בקבוצת . תובנות חדשותשלא הגיעו ל, )שבעה מנהלים (30%לעומת , המושגים קהילה ומנהיגות קהילתית

הגיעו ) שמונה מנהלים (47%-ש,  מתושביהם עזבו נמצא20%-המנהלים השנייה ביישובים שיותר מ
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נותרו עם התובנות ) תשעה מנהלים (53%ואילו , לתובנות חדשות לגבי המושגים קהילה ומנהיגות קהילתית

  .הקיימות

  התנהגות התושבים תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית על פי : 45תרשים 

  

 

  תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי מגזר

 15 (31%-ו, סים שבמחקר הם יהודים"ממנהלי המתנ)  מנהלים31 (69%, כפי שצוין בפרק הדמוגראפי

  .ערבים) מנהלים

  

מנהיגות "ו" קהילה"בי המושגים נמצא הבדל בין המנהלים היהודים למנהלים הערבים בתובנות החדשות לג

  . מנהלים ערבים הרבו להגיע לתובנות חדשות יותר מעמיתיהם היהודים". קהילתית

  

, "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"מהמנהלים הערבים הגיעו לתובנות חדשות לגבי המושגים ) עשרה (71%

  .שהמשיכו להחזיק בתובנות קודמות, )ארבעה (29%לעומת 

המנהיגות ). במכוון(ית בחברה הערבית נרמסה על ידי המדינה המנהיגות הקהילת"

 ".הבנתי את מידת הרמיסה של המושג מנהיגות קהילתית. הקיימת אינה מוערכת

  

  .לא הגיעו)  מנהלים12 (39%ואילו , יהודים הגיעו לתובנות חדשות)  מנהלים19 (61%
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 תובנות קהילתיות על פי מגזר: 46תרשים 

  

  

פילוח . חילקנו על פי קטגוריות תכניות" מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"את התובנות החדשות לגבי המושגים 

  . לא הבחינו בשינוי) שבעה מנהלים (15% -ש, התשובות והקבצתם לקטגוריות מלמדים

; "המתנדבים נשארו לעזור. אנשים התנדבו שלא כהרגלם. אבל היו לי הפתעות טובות"

, כי ביישוב שלי כל הרמת ראש מקבלת בומבה, ס לא עוסק במנהיגות קהילתית"מתנה"

; "ס קיבל ביטוי"אבל מתוך הפעילות במקלטים ובקייטנות המתנ. בעיקר בקרב העולים

השתכנעתי בצורך של "; "כולם פרשו בתום המלחמה, הוק-המתנדבים במלחמה היו אד"

 ".אנשים להתנדב

  

, שדעתם אמנם לא השתנתה, טענו) שמונה מנהלים (17%. ו את עמדתם בנושאלרוב מנהלים אלו לא ציינ

אבל , דעתם אולי התחזקה. שתמיד חשבו ופעלו בכיוון קהילתי, שהדבר נובע מכך, אבל ציינו בשאלת המשך

  . לא השתנתה

מאמינה "; "המושגים הקהילתיים חזקים כל הזמן, הקהילה אצלי תמיד במרכז"

הלכידות , נולדתי לתוך זה וחוויתי משברים"; "לא בחוגיםבפרויקטים קהילתיים ו

 כיבוד -התפיסה הקהילתית שלי "; "קבוצה קטנה ומובדלת. והשותפות הייתה כמו תמיד

 ". הוכיחה את עצמה- ומשם השקעה במנהיגות -המצוי 
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פיקה או לא הייתה מס, כפי שביצעו אותה עד המלחמה, שהפעילות הקהילתית, אמרו)  מנהלים12 (24.5%

  : הם אף הביאו דוגמאות לכך. לא כוונה לכיוון הנכון

צריך לעבוד באשכולות של . אינה נכונה, פרטנית מול כל יישוב, צורת העבודה שלנו"

למרות שיש . ס צריך להיות יותר קהילתי"המתנ. המלחמה חידדה את המושגים"; "יישובים

צריך להיות מתכלל העשייה , כולםס לא יכול להנהיג את "קהילות מרובות ביישוב והמתנ

יותר מודעת לצורך בטיפוח , צריך לעבוד יותר גם עם תושבים חזקים"; "הקהילתית

צצו אנשים טובים . התובנות קיבלו משמעות אחרת"; "יותר מעורבת, מנהיגות קהילתית

יש , תושבים ששכחנו שקיימים והתעלמנו מהם, עזרה, התנדבות, תרומות, בכל התחומים

כי כל התהליך שעשינו . אני כועסת נורא"; "ביישובים הייתה תמיכה הדדית, ת הדדיתערבו

לכל "; "חלק בגלל אילוצים ומספר קשישים ופנסיונרים שלא תפקדו, במשך השנה נעלם

. האנשים יש פוטנציאל והתפקיד שלך הוא לאסוף את מגוון הפוטנציאל להשגת היעדים

היו צריכים להשתמש יותר . שלא סיימו ללמודהעצמה של נוער עבריין ושל מבוגרים 

במלחמה . התנגדתי בעבר לפתיחה של מועדון לתושבים עם צרכים מיוחדים"; "במנהיגות

והבנתי שזהו צורך של תושבים ומתנדבים וזה הרווח הגדול , פתחנו מועדון בצורה טובה

קהילה יכולה ה. שזה הפן שצריך לפתח ולתת במה לכוחות ציבוריים, הבנתי"; "מהמלחמה

להכין מראש הנהגה למצבי , יש להגביר את הפעילות לחוסן קהילתי"; "לעשות המון

כאן נכנסים גורמים נוספים פרט למצב . לאתר צרכים של אוכלוסיות נזקקות, משבר

  ."אקונומי-הסוציו

  

  : וםשמנהיגות אמיתית נבנית במצב קיצון כמו שעת חיר, הבינו במהלך המלחמה)  מנהלים12 (24.5%

. מנהיגות צריכה להיות כשצריכים אותה. שמנהיגות נבחנת בשעות מצוקה, אני מאמין"

שבכל מקלט צריכה להיות , היום יש הבנה"; "אנשים אחרים לא, ראש העיר הדהים אותי

בזמן חירום ולחץ "; "אוי ואבוי ליישוב שלי, מנהיגות מקלטים ואם לא יעצימו את עצמם

אין הלימה בין מנהיגות . שיש למנף ולהעצים אותה, תיתיוצאת קבוצת מנהיגים אמי

. גיליתי קשיים חדשים של הקהילה וצרכים חדשים"; "קהילתית בזמן שיגרה ובזמן חירום

הבנתי "; "שתתפקד בחירום, יש לבנות מנהיגות בשגרה, התגלו מנהיגויות לחיוב ולשלילה

זה להיות "; "רק הקהילה, כי המוסדות לא פעלו, את המקום של המנהיגות הקהילתית
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חוט השדרה בקהילה . מתנדבים פעלו עם נכים, מנהיגי שכונות, מעצבי שכונות. עם אחרים

 ".היכולת לייצר שגרה בזמן משבר: בתקופות קשות

  

  : ס הוא המוביל בקהילה ולכן הוא מנהיג קהילתי גם בזמן חירום"שהמתנ, ציינו) תשעה מנהלים (19%

המנהל הוא מנהיג "; "במלחמה לא היו אחרים. היג הקהילתיס יכול להיות המנ"המתנ"

הבנתי את "; "חידוד ההבנה שהמרכז הקהילתי הוא מנהיג גם במצב חירום"; "קהילתי

גילה . ס"יותר אנשים יודעים מה זה מתנ. רמת הציפיות כמוסד ביישוב. מקומנו בקהילה

נוצרו קשרים , ס"תנריכך את היחס שלהם למ, יותר פתיחות אליהם, אנשים שלא ספר

. לתת עצות, לחשוב במקומם, ששימשנו חוד החנית, עצם העובדה"; "חדשים עם הקהילה

. האחריות היא תוצאה של מנהיגות קהילתית. ס אפשר לאנשים לקבל החלטות"המתנ

 ".ס אפשר לאנשים לשחרר את הפחד שלהם"בפעילות שלו המתנ

 

 ית תובנות מקובצות על מנהיגות קהילת: 47תרשים 
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  תובנות חדשות בנושא מנהיגות קהילתית לפי מגדר

  השוואה בין מגדרית

כאשר מחלקים אותם לקטגוריות , "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בהצלבת התובנות החדשות לגבי המושגים 

ארבע ( מהנשים 25%-ו) חמישה מנהלים( מהגברים 16%-נמצא ש, תוכן והמגדר אליו שייך המנהל

שלוש ( מהנשים 19%-ו) שלושה מנהלים( מהגברים 9%. לא הגיעו לתובנות חדשות בנושא) מנהלות

שמה שנעשה עד , סברו) שלוש נשים (19%- ו) עשרה גברים (31%. חיזקו את התובנות הקיימות) מנהלות

- ו) שמונה מנהלים(ים  מהגבר25%. והציעו דברים נוספים, המלחמה בנושא מנהיגות קהילתית לא מספיק

שמנהיגות קהילתית נבנית בזמן חירום ומה שבונים כל השנה לא בהכרח יחזיק , מהנשים סברו) אחת (6%

ס "שהמתנ, האמינו) שלוש מנהלות( מהנשים 19%-ו) שלושה מנהלים( מהגברים 9%. מעמד בזמן חירום

  .ס להיות מנהיג קהילתי"ועל מנהל המתנ, הוא הגורם המוביל בקהילה

  

  שכיחות תובנות על פי קטגוריות לפי אחוזים במגדרים: 48תרשים 
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  השוואה תוך מגדרית

 מנהלים

  תובנות לפי קטגוריות אצל גברים: 49תרשים 

  

  מנהלות

 לפי קטגוריות אצל נשים תובנות: 50תרשים 

  

  

  

מנהיגות   מובילס"המתנ
 תיתקהיל

9% ,  

  מנהיגות נבנית

25% 
,  

 בחירום

  תובנות כלליות על
  מנהיגות

 קהילתית  , 9%

  מה שנעשה עד
  המלחמה לא

 מספיק   , 31%

  התובנות הקיימות
 התחזקו  , 9%

  אין תובנות
 חדשות  , 16%

 

  אין תובנות
 חדשות 25%

  התובנות הקיימות
 והתחזק  , 19%

  מה שנעשה עד
  המלחמה לא

 מספיק 19%

  תובנות כלליות על
  מנהיגות
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  מנהיגות נבנית
 בחירום 6%

ס מוביל מנהיגות "נהמת " 
 קהילתית
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  ילתיות חדשות בין מגזריתהשוואת תובנות קה

כשאלה מחולקות לקטגוריות , "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בהצלבת התובנות החדשות לגבי המושגים 

 מהמנהלים 8%-ו) ארבעה מנהלים( מהמנהלים היהודים 13%כי , ס נמצא"תוכן והמגזר אליו שייך המתנ

 10%". מנהיגות קהילתית"ו" ילהקה"לא הגיעו לתובנות חדשות לגבי המושגים ) מנהל אחד(הערבים 

חיזקו את התובנות ) שלושה מנהלים( מהמנהלים הערביים 23%-ו) שלושה מנהלים(מהמנהלים היהודים 

, מאמינים) שני מנהלים( מהמנהלים הערבים 15%-ו)  מנהלים11( מהמנהלים היהודים 35%. הקיימות

 מהמנהלים הערבים 31%-ו) ל אחדמנה( מהמנהלים היהודים 3%. שמה שנעשה עד המלחמה לא מספיק

 מהמנהלים 23%". מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"הגיעו לתובנות כלליות לגבי המושגים ) ארבעה מנהלים(

שמנהיגות נבנית בזמן , מאמינים) שני מנהלים( מהמנהלים הערבים 15%-ו) שבעה מנהלים(היהודים 

ס "רואים במתנ) מנהל אחד(נהלים הערבים  מהמ8%-ו) חמישה מנהלים( מהמנהלים היהודים 16%. חירום

  .ס כמנהיג קהילתי"מוביל של הקהילה ואת מנהל המתנ

 

  שכיחות תובנות על פי קטגוריות לפי אחוזים במגזרים: 51תרשים 
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  השוואה תוך מגזרית

  המגזר היהודי

מנהיגות " ו"קהילה"לא שינו את תפיסתם באשר למושגים ) ארבעה מנהלים( מהמנהלים היהודים 13% 

הבינו לאחר )  מנהלים11 (35%, חיזקו את התובנות הקיימות) שלושה מנהלים (10%, "קהילתית

שמנהיגות מתבטאת , הבין) מנהל אחד (3%, שמה שנעשה עד אז לא הספיק ברגע האמת, המלחמה

 16%ילו וא, שמנהיגות נבנית בזמן חירום, הבינו) שבעה מנהלים (23%, ביכולת לייצר שגרה בזמן משבר

  . ס הינו הגורם המוביל במנהיגות הקהילתית ביישוב בזמן חירום"שהמתנ, מאמינים) חמישה מנהלים(

  

  תובנות לפי קטגוריות אצל יהודים: 52תרשים 

  

  

  המגזר הערבי

, "ות קהילתיתמנהיג"ו" קהילה"לא שינה את תפיסתו באשר למושגים ) מנהל אחד( מהמנהלים הערבים %8

שמה , הבינו לאחר המלחמה) שני מנהלים (15%, חיזקו את התובנות הקיימות) שלושה מנהלים (23%

הגיעו לתובנות כלליות חדשות ביחס ) ארבעה מנהלים (31%, שנעשה עד המלחמה לא הספיק ברגע האמת

) מנהל אחד (8%לו שמנהיגות נבנית בזמן חירום ואי, הבינו) שני מנהלים (15%, למנהיגות קהילתית

  .ס הינו הגורם המוביל במנהיגות הקהילתית ביישוב בזמן חירום"שהמתנ, מאמין
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  תובנות לפי קטגוריות אצל ערבים: 53תרשים 

  

  

עלפי ותק המנהלים " מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"תובנות חדשות לגבי המושגים 

  סים"בחברה למתנ

  וצות ותקהשוואה בין קב

תוך חלוקה לקטגוריות תוכן עם , "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בהצלבת התובנות החדשות לגבי המושגים 

  :סים נמצא"ותק המנהלים בחברה למתנ

  

 21%-ו) מנהל אחד( מהמנהלים מדור הביניים 9%, )חמישה מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 22%

מנהיגות "ו" קהילה" לתובנות חדשות לגבי המושגים לא הגיעו) שלושה מנהלים(מהמנהלים הוותיקים 

  ".קהילתית

  

 מהמנהלים 21%- ו) מנהל אחד( מהמנהלים מדור הביניים 9%, )שני מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 9%

, )שלושה מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 13%. חיזקו את התובנות הקיימות) שלושה מנהלים(הוותיקים 

שמה שנעשה עד , מאמינים) ארבעה מנהלים (29%-ו) שישה מנהלים(ים  מהמנהלים מדור הביני55%

 

 אין תובנות חדשות
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  התובנות הקיימות
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  מה שנעשה עד
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  תובנות כלליות על
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  מנהיגות נבנית
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שני ( מהמנהלים מדור הביניים 18%, )שלושה מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 13%. המלחמה לא מספיק

מנהיגות "ו" קהילה"מהמנהלים הוותיקים הגיעו לתובנות כלליות לגבי המושגים ) 0 (0%-ו) מנהלים

  ".קהילתית

  

 מהמנהלים 21%-מהמנהלים מדור הביניים ו) 0 (0%, )שישה מנהלים( שנים 8ם עד  מהמנהלי26%

  .שמנהיגות נבנית בזמן חירום, מאמינים) שלושה מנהלים(הוותיקים 

  

 7%-ו) מנהל אחד( מהמנהלים מדור הביניים 9%, )ארבעה מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 17%

  .ס כמנהיג קהילתי"מוביל הקהילה ואת מנהל המתנס כ"ראו את המתנ) מנהל אחד(מהמנהלים הוותיקים 

  

  סים "תובנות חדשות על פי קטגוריות לפי ותק באחוזים תוך קבוצות ותק בחברה למתנ: 54תרשים 
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חדשים 22%9%13%13%26%17%

ביניים 9%9%55%18%0%9%

ותיקים 21%21%29%0%21%7%

אין תובנות חדשות
התובנות הקיימות 

התחזקו

מה שנעשה עד 

המלחמה לא מספיק

תובנות כלליות על 

מנהיגות קהילתית

מנהיגות נבנית 

בחירום

המתנ"ס מוביל 

מנהיגות קהילתית

  

  השוואה בתוך קבוצות ותק

  מנהלים חדשים עד שמונה שנות ותק

וצת המנהלים החדשים בקרב קב" מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בשאלה על תובנות חדשות לגבי המושגים 

  : נמצא- סים " שנים בחברה למתנ8 עד -

  

חמישה  (22%, שמנהיגות נבנית בזמן חירום, מאמינים) שישה מנהלים( שנים 8 מהמנהלים עד 26%

) ארבעה מנהלים (17%, "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"לא הגיעו לתובנות חדשות לגבי המושגים ) מנהלים
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, מאמינים) שלושה מנהלים (13%, ס כמנהיג קהילתי"לה ואת מנהל המתנס מוביל של הקהי"רואים במתנ

הגיעו לתובנות כלליות לגבי המושגים ) שלושה מנהלים (13%, שמה שנעשה עד המלחמה לא מספיק

  . חיזקו את התובנות הקיימות) שני מנהלים (9%, "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"

  

 סים" שנות ותק בחברה למתנ8 ת אצל מנהלים עדתובנות קהילתיות על פי קטגוריו: 55תרשים 

  

  

  מנהלים מדור הביניים

 בין - בקרב מנהלים בדור הביניים " מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בשאלה על תובנות חדשות לגבי המושגים 

  : נמצא-סים " שנות ותק בחברה למתנ14 עד 8

  

 18%, שמה שנעשה עד המלחמה לא מספיק, מאמינים) שה מנהליםשי( מהמנהלים מדור הביניים 55%

לא ) מנהל אחד (9%". מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"הגיעו לתובנות כלליות לגבי המושגים ) שני מנהלים(

  ".מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"הגיע לתובנות חדשות לגבי המושגים 

  

ס כמוביל "ראה את המתנ) מנהל אחד (9%, תמדור הביניים חיזק את התובנות הקיימו) מנהל אחד (9%

שמנהיגות נבנית בזמן , אף מנהל מדור הביניים לא סבר. ס כמנהיג קהילתי"הקהילה ואת מנהל המתנ

  .חירום
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  סים "תובנות קהילתיות על פי קטגוריות אצל מנהלים עם ותק ביניים בחברה למתנ: 56תרשים 

"  

  יםמנהלים ותיק

- יותר מ-בקרב מנהלים ותיקים " מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"בשאלה על תובנות חדשות לגבי המושגים 

  :  נמצא- סים " שנות ותק בחברה למתנ14

  

) שלושה (21%, שמה שנעשה עד המלחמה לא מספיק, מאמינים) ארבעה( מהמנהלים הוותיקים 29%

לא ) שלושה (21%. שמנהיגות נבנית בזמן חירום, מאמינים) שלושה (21%, חיזקו את התובנות הקיימות

ס "רואה במתנ) מנהל אחד (7%, "מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"הגיעו לתובנות חדשות לגבי המושגים 

שהגיע , אף לא אחד מהמנהלים הוותיקים דיווח. ס כמנהיג קהילתי"מוביל הקהילה ואת מנהל המתנ

  ".היגות קהילתיתמנ"ו" קהילה"לתובנות כלליות לגבי המושגים 
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  סים"תובנות קהילתיות על פי קטגוריות אצל מנהלים  ותיקים בחברה למתנ: 57תרשים 

  

  ס מפרוץ המלחמה"ריכוז ממצאי קורות המתנ

ה את /ת לספר במילים שלו/שביקשה מהמנהל, )שאלה פתוחה(הראיון החל בשאלה מפליגה , כאמור

  .ס והצוות מרגע פרוץ המלחמה ועד לחזרה לשגרה"נהמת, ה/קורותיו

הצוות , עיסוקים, ס"התארגנות המתנ, התארגנות ביישוב, מצב פתיחה: המידע קובץ לשש קטגוריות

   .קשיים שהתגלו, והמתנדבים

  

  16/7/06 ועד יום א 13/7/06' מיום ה

ות הראשונית של רוב ההתנהל. סים"כי המלחמה הפתיעה את רוב המתנ, בימים הראשונים נראה היה

כי קיבלו הנחיות לא ברורות מהרשות , סדר ומנהלים רבים דיווחו-הרשויות המקומיות התאפיינה בבהלה ואי

ידענו שצריך ". אך תכניות החירום לא פעלו כראוי, רוב הקייטנות הופסקו מיד. המקומית ומפיקוד העורף

  ".לעשות משהו אך לא ידענו מה

  

כי בחלק קטן מהם כלל לא היו ערוכים , ונראה היה,  הייתה תכנית חירוםלחלק מהיישובים כלל לא

זו , אין מרחבים מוגנים, אין ביישוב מקלטים ציבוריים". לאפשרות של מלחמה מכל סוג שהוא

   ". לא עליי אלא על הילדים שלי-הפעם הראשונה בחיי בה חוויתי פחד אמיתי
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ורובם היו ערוכים בשל ניסיון מצטבר , רובם היו תכניותשב, תמונה שונה הצטיירה ביישובי קו העימות

  . במצבי חירום

  

כמו , טיפול בקהילה וטיפול במשפחתם הם: כי כל המנהלים נדרשו להתמודדות כפולה ובעייתית, ניכר היה

שנאלץ , או מנהל אחר, שאיבד את חתנו בהפגזה ממש בימיה הראשונים של המלחמה, אותו מנהל

, לא רצינו שתתפנה ותטופל. בתי הקטנה לקתה בהלם": של בתו הקטנהלהתמודד עם פגיעה 

 ".טיפלנו בה בעצמנו

  

בעיקר (שהביאה את התושבים , שבחלק מהיישובים נוצרה בהלה, קושי נוסף שנוצר בתחילת המלחמה היה

, רכל בתי העסק נסגרו לאלת, כמו כן. להסתגרות מוחלטת בבתים) נכים וכיוצא באלה,  זקנים–מוחלשים 

כאשר רק מספר , במקומות אחרים נוצרו מצבים דומים. בעיקר בגלל הפחד להסתובב בחוץ באופן חופשי

ועל , כי רוב המקלטים הפרטיים בבניינים משותפים אינם ראויים לשימוש, ימים לאחר פרוץ המלחמה הבינו

  . סים ובמבנים העירוניים הגדולים"כן נאלצו להשתמש במקלטי המתנ

  

סים לעסוק בהוצאת אזרחים לפעילויות הפגה ופינוי בדרום ובמרכז "מים החלו רוב המתנלאחר מספר י

ובמסגרת הבהלה נוצרו חילוקי דעות באשר למקומות על , "בריחה"לרבים מהתושבים היה צורך ב. הארץ

  . ב"וכיו, מי יצא ראשון ולאן, כמות בני המשפחה, האוטובוסים

  

בחלק קטן מהם במגזר הערבי שררה בפתיחת המלחמה שביתה . םמצב זה לא היה אופייני לכל היישובי

, וביישוב מסוים, עובדה זו השפיעה רבות על המצב. שנמשכה על אף האיום, של עובדי הרשות המקומית

  . הם בחרו שלא להגיע- על אף שניתנה לעובדים הסוציאליים האפשרות לבחור להגיע לעבודה 

  

האזרחים והרשות עדיין לא הפנימו את רמת האיום . הייתה הכחשהתופעה נוספת שאפיינה מספר יישובים 

, לא שיערנו שזה יגיע אלינו": שלוותה בנפילת קטיושה מיד לאחר מכן, עד לרגע האזעקה הראשונה

באשר למעט היישובים שלא היו בטווח .  במקרים רבים לקו אזרחים בהלם."אנחנו לא קו עימות

ס "ואף המשיכו את פעילויות המתנ, לחו מתנדבים רבים ליישובים מסביבש, רובם ככולם נתנו עזרה, הטילים

  ".רק בשבוע השלישי התחלנו לחוש במלחמה". כרגיל
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  התארגנות היישובים

סים נאלצו לעצור את כל פעילויות הקיץ עד להתארגנות "שבו רוב המתנ, עם פרוץ המלחמה נוצר מצב

על אף גורם ההפתעה הצליחו . הירה ויעילה יחסיתברובם נרשמה התאוששות מ. מחודשת ובטוחה יותר

כי ההתנהלות במלחמה הייתה מסודרת , וביישוב אחד אף צוין, לשמור על רגיעה ושגרת חירום מסודרת

  .יותר מהתנהלותו השוטפת בשגרת היומיום הרגילה

  

קר להסדיר ובעי, כי הצורך הראשוני היה להגן על האזרחים ולהעניק להם ביטחון ברמה הטכנית, נראה

ס יצרו קשר "הרשות והמתנ, ברוב היישובים הייתה ההתארגנות מסודרת. עבורם מרחבים מוגנים ומקלטים

, לגבי הפעילויות השוטפות, ב"טלפונים וכיו, שהתאפיין בהוצאת דפי מידע שוטפים, קבוע עם האוכלוסייה

  .'מספרי טלפון לבירורים וכו, מקומות הפעילות

  

ף החלו בגיוס תרומות על מנת להוציא ילדים ונוער לפעילויות מחוץ לאזור כמה מראשי הרשויות א

ונראו מקרים , הקימו צוות מיוחד שידאג לעניינים השוטפים, עסקו בחלוקת תפקידים מסודרת, המלחמה

מחלקות החינוך והרווחה , סים"מנהלי המתנ, שיתוף פעולה בין ראשי הרשויות, רבים של האצלת סמכויות

  .ושביםואף עם הת

  

כי , נראה היה. וההתארגנות התאפיינה באי סדר ובחוסר בהירות, חלק מהיישובים נתקלו בבעיות, מאידך

לכך תרמו גם . העובדה שהמלחמה פרצה במפתיע הקשתה על יישובים אלה להתארגן בצורה מסודרת

ור בעובדים מחס, אלמנט ההפתעה שגרם לפאניקה ולצורך להתפנות, חוסר הידיעה שהשפיע על התפקוד

טים ואי "כגון ליקויים בתפקוד הקב, וכן מספר ליקויים שהיו באחריות הרשות, שנוצר בחלק מהרשויות

  .תפקוד עובדי מחלקת הרווחה

  

כי רובם אינם מתורגלים במצבי חירום מסוג , ניתן היה להבחין, שחלקם כאמור שבתו, ביישובים הערביים

לא שותפתי ... במועצה לא עשו כלום": צורה מבולבלתוההתארגנות נמשכה לאורך זמן רב וב, זה

המנהלים ניסו . בחלק מהיישובים לא היו מקלטים ומרחבים מוגנים,  מעבר לכך...."בפורום המועצה

בתחום הפעילויות . אך הוראות פיקוד העורף מנעו זאת, ס לפעולות הפגה"לקבץ את התושבים במתנ

שבו התקבלה הוראה , ושוב נוצר מצב בעייתי, נות מאוחרתלהפגה והיציאות להתרעננות הייתה ההתארג

אמנים ומתנדבים לא הגיעו . אך לא הוצעה פעילות חלופית להעסקת הילדים, להפסיק את הקייטנות לאלתר

  .וחוסר הידיעה הביא לאיבוד הסבלנות מצד התושבים המבולבלים
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  ס"התארגנות המתנ

חיפה והעמקים במהלך המלחמה , סים ביישובי הצפון"נראה כי התנהלותם של רוב המתנ, באופן כללי

למעט עומס , ולרוב לא התאפיינה בתקלות או בעיות רציניות במסגרת המגבלות, רצופה, הייתה תקינה

  .וקצב עבודה מאומץ

  

וכאשר נסגרו קייטנות עברה ההתארגנות המחודשת לנוכח , סים נערכו מיד לפעילויות חירום"רוב המתנ

לים מיד "סים נפתחו חמ"בחלק גדול מהמתנ. למקלטים ומחוץ ליישוב, למרחבים המוגניםהמצב הביטחוני 

עדכונים , שעסקו בהעברת מידע ומתן מענה לתושבים באמצעות דפי מידע שחולקו, עם פרוץ המלחמה

 וכך. רוב העובדים שנשארו התמסרו באופן יוצא מן הכלל לעבודה. ב"דואר אלקטרוני וכיו, בטלפונים ניידים

למרות שרוב הצוות עזב הרגשתי מחויבת להישאר ": מדווחת מנהלת באחת הערים המופגזות

 ".למרות שזה לא בהגדרות התפקיד שלי, כאן

  

, הצוות נדרש להרבה סבלנות. ואכן מצדו של הציבור הייתה היענות רבה, הצוות התגייס לטובת הציבור

 בחלק מן המקרים אף ".נו הרבה מכתבי תודהקיבל". ס"כי הציבור נשען על המתנ, וניתן היה לראות

, ס"שאינן קשורות או תלויות בהכרח בתפקוד המתנ, ס לבעיות של הציבור"דווח על מתן מענה מעם המתנ

הדגש המרכזי הושם על . והתושבים הרגישו בזה, אך הדאגה לרווחת התושבים הייתה בעדיפות ראשונה

  . תחושה של ביטחון ונחת על אף המצב המתוח והמבולבלוזאת על מנת לתת, רווחתם של הילדים והנוער

  

כגון , סים וחלקם נתקלו בבעיות שונות ומגוונות במגוון תחומים"המצב הזה לא שרר בכל המתנ, מאידך

סים הבעיה הנפוצה הייתה מחסור "בחלק מהמתנ. ב"מחסור בכוח אדם וכיו, בעיות טכניות, לוגיסטיקה

היה "כי ,  ומנהל אחד אף דיווח,"ב מנשים שלא הגיעו לעבודהרוב הצוות שלי מורכ". בעובדים

סים כלל לא היו "שבמספר מועט של מתנ,  בעיה נוספת הייתה".צריך להחזיר את העובדים בכוח

  .שחשו לא בטוחים ולא מוגנים שם, מקלטים והדבר הרחיק את התושבים

  

  עיסוקים

סים הפעילו את "המתנ. בים עצמם ואף מחוצה להםברוב היישובים התקיימו עיסוקים רבים ומגוונים ביישו

  .וינט והסוכנות היהודית'הג, י"המבוגרים והילדים בצורה מסודרת והוגנת בעזרת קרנות תורמים כגון קרן רש
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או בנות שירות , סים הועברו על ידי מתנדבים מהיישובים עצמם"רוב העיסוקים והפעילויות בתוך המתנ

הייתה היענות של תושבי המקום לעזור ולסייע בכל מה , כמו כן. ילדים ולנוערשהעבירו פעילויות ל, לאומי

תוך , באחת הערים נרתמו שחקני התיאטרון העירוני למען תושבי הצפון ועברו בין הערים והיישובים. שיכלו

  .שהם מציגים למבוגרים ואף לילדים

  

אך רוב היציאות לרחבי הארץ , משפחהלמקומות אירוח או לקרובי , ניכרה תנועה של תושבים למרכז הארץ

, ס"עובדי המתנ. היציאות לפעילויות אלו נעשו בדרך כלל בצורה מסודרת. ס"בארגון המתנ, יומיות-היו חד

ארגנו מקומות , רשמו את מספר הנפשות, עברו בין המשפחות, העירייה או מתנדבים אספו נתונים

  .וכדומה, טיפלו בפניות קשישים ונכים, באוטובוסים

  

, ס"כולל עדכונים שוטפים לגבי פעילויות במתנ, רוב הזמן ניתן לציבור מידע שוטף על יציאות מהיישוב

  .ב"הצגות וכיו, הופעות

  

בחלק מהיישובים השתמשו בכספי . בחלק מהיישובים נגבו סכומי כסף סמליים עבור הוצאת הילדים

  . םאך ברוב המקרים הפעילויות והיציאות היו ללא תשלו, תרומות

  

אוכלוסיית . ועל כן ההתמקדות הייתה בהוצאת הילדים, הצורך הראשוני היה לדאוג לרווחת הילדים והגנתם

מתנדבים סייעו לצייד . אך גם במסגרת היישוב, הקשישים הוצאה למגוון רחב של פעילויות ברחבי הארץ

 משפחות שלמות לבתי מלון בחלק מהיישובים הוצאו. אותם במוצרי מזון והעניקו להם עזרה בסיסית בבתים

  .שגייסו המנהלים והמחוז, ברחבי הארץ במימון כספי תרומות

  

כי למרות הצורך הטבעי לדאוג , נראה היה. התנהלותם של אנשי הצוות ברוב היישובים הייתה למופת

  .למשפחותיהם שלהם רבים מהעובדים לא עזבו את היישוב והמשיכו לדאוג לקהילה ולרווחתה

  

  ביםצוות ומתנד

, ציוד, מעבר לתרומת חומרים. משמעי את ערכה של הפעילות הקהילתית-המלחמה חשפה באופן חד

ברוב היישובים . אשר סייעו במסירות לקהילה, צעצועים וכסף התרומה הגדולה ביותר הייתה של המתנדבים

 החל ,אשר סייעו בכל התחומים ובכל מה שנדרש, התקיימה פעילות התנדבותית ערה של בני נוער
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. ועד לעבודה עם הגיל הרך ועם קשישים, מסידורים לוגיסטיים כגון איסוף כספים ורישום משפחות לפעילויות

ובמהלך המלחמה , שפעלו לאורך שנים, סים"רבים מהמתנדבים במהלך המלחמה היו מתנדבים של המתנ

ם הוותיקים נשארו על אף שבמספר מהמקומות התפנה חלק מהצוות בעוד המתנדבי, זאת. המשיכו ותרמו

  .לסייע

  

ס נשאר "צוות המתנ". סים התמסרו בצורה יוצאת דופן לעבודה עם הקהילה"עובדי הצוות של רוב המתנ

. אלה דאגו לצורכי הקהילה בהתמדה ובמשך שעות רבות ביממה". על אף העומס הרב שהיה עליהם

היוו דוגמה באו לעבוד עם מחויבות עמוקה ו. הצוות ברובו נרתם בגבורה למשימה"

כי המלחמה גיבשה את הצוות והפכה אותו מאוחד ,  בחלק מן המקרים אף דווח".למסירות קהילתית

  .ומגובש יותר

  

כגון , שעזרו וסייעו בכל אשר נדרש, ובנות שירות לאומי) מדריכי נוער(צים "כן נרשמה פעילות רבה של מד

ואף העברת , ת מוצרי מזון וציוד בסיסיחלוק, סידור המשפחות ליציאות מאורגנות, השגחה על ילדים

  .שיעורים ופעילויות למגוון גילים

  

בחלק מהיישובים כלל לא התקיימה עבודה משותפת של . מספר יישובים לא התאפיינו בעבודת צוות כגון זו

, והיו תלונות על מחסור במתנדבים, ס לרשות"לא נוצר שיתוף פעולה בין המתנ, גורמים שונים בקהילה

  .' אמנים שהגיעו ליישוב וכומיעוט

  

כגון בנקים , בנוסף גופים גדולים אחרים. וינט'הסוכנות היהודית והג, י"תרומות גדולות התקבלו מקרן רש

 . מוצרי מזון ועוד, ב תרמו צעצועים"וכיו

  

  קשיים 

נהלי סים רבים לא היו "במתנ. שחלק מהיישובים לא היו ערוכים למצב של מלחמה, הבעיה העיקרית הייתה

לא , לא הייתה דרך ליצור קשר עם התושבים. וכמעט שלא היו מרחבים מוגנים, לא נבנו מקלטים, חירום

בחלק מהיישובים הבעיה הנפוצה . ואמצעי העברת המידע היו מוגבלים ודלים, היה רדיו אזורי או אינטרנט

  .שובים קטנים כאחדעובדה שאפיינה ערים גדולות ויי, ביותר הייתה אי תקינותם של מקלטים רבים
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שכן חלק ניכר מהעובדים בחר , ואף נוצר מחסור בעובדים מן המניין, בחלק מהיישובים היו מתנדבים מעטים

  .שנתקלו במחסור בכוח אדם וצוות, היו מנהלים, לפיכך. לממש את זכותו ולצאת עם המשפחה מאזור הצפון

  

וכאשר החלו יציאות , אניקה בקרב התושביםעקב היעדר מוכנות של היישובים למצב של מלחמה נוצרה פ

כפל יציאות של חלק מהתושבים וזיופים בעת הצגת תעודות , לפעילויות שונות נוצרו תופעות של הידחפות

  . הזהות

  

. בחלק מהמקרים לא היה היישוב ערוך להכנת הציבור מבחינה נפשית להמשך התנהלות המלחמה

 מצב שבו ילדים חזרו ליישוב מפעילויות של מספר ימים ללא הכנה ונוצר, במקומות רבים לא היו פסיכולוגים

  . ולקו בהלם, נפשית
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 הבדלים בתפיסת המסוגלות העצמית בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת

מטרת המחקר הייתה לבחון האם חל שינוי בהערכת המסוגלות העצמית של המנהלים במלחמת , כאמור

בין אוכלוסיית המנהלים שעברה את המלחמה בקו החזית לבין אלו שלא לבנון השנייה באמצעות הבדלים 

האחד . כדי לבחון זאת וכדי להמחיש את התוצאות בוצעו מספר ניתוחים סטטיסטיים. עברו את המלחמה

השני בחן את ההבדלים בין הקבוצות ; בדק הבדלים בין הקבוצות על סמך חישוב ממוצעים בחלוקה לגורמים

, ולבסוף נבנו שני משתנים, חושבו ממוצעים של כל השאלונים בנפרד. של כל המשתניםעל סמך ממוצעים 

  .האחד על המצב העכשווי והאחר על המודעות לשינוי, הכוללים את ממוצעי השאלונים

  

 (factor scores)הבדלים במיומנויות הניהול לפי תוצאות הגורמים 

ות הללו וכדי לאפיין את ההבדלים בוצע ניתוח מפלה כדי לבדוק האם קיים הבדל מובהק בין שתי האוכלוסי

(Discriminant Analysis) על תוצאות הגורמים (factor scores) .2טבלה המוצגים ב, תוצאות הניתוח 

תקשורת בין : כי ניתן לאפיין את ההבדל בין שתי הקבוצות בשני גורמים לפי סדר החשיבות הבא, מראים

  .צמית גבוההוהערכה ע, אישית ויכולת ביטוי

  

הבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים שעברו את המלחמה לכאלה שלא עברו אותה לפי : 2טבלה 

  תוצאות הניתוח המפלה על תוצאות הגורמים

  מקדם בפונקציה שם הפקטור

  תקשורת בין אישית

  

0.803 

  יכולת ביטוי ודימוי עצמי גבוה

  

0.682 

Wilks’ Lambda = 0.814, Chi-square = 14.24, P = 0.001 

  

 של כל אחד מהנדגמים בוצע (factor scores)כדי לבחון את מהות ההבדלים בממוצעי תוצאות הגורמים 

, חשוב לציין. p<0.05הטבלה מציגה את הגורמים בהם זוהה הבדל מובהק בין הקבוצות ברמה של . tמבחן 
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 וסטיית 0שבהן הממוצע הוא , יות תקןבמושגים של סט(כי תוצאות הגורמים מופיעות בצורה מתוקננת 

, "יכולת ביטוי"ו" תקשורת בין אישית: "נמצא הבדל מובהק בשני גורמים, כפי שניתן לראות). 1התקן היא 

  .שבשניהם נותנים לעצמם המנהלים שחוו את המלחמה על בשרם ציון גבוה יותר בממוצע

  

 המלחמה לכאלה שלא עברו אותה לפי הבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים שעברו את: 3טבלה 

  תוצאות הגורמים

 שם הפקטור קבוצה N ממוצע  תקן. ס

 מחקר 48 23. 85.

 ביקורת 25 45.- 1.13

  תקשורת בין אישית

  

 מחקר 48 19. 96.

 ביקורת 25 38.-  98.

  יכולת ביטוי ודימוי עצמי גבוה

  

  

  

  ברו את המלחמה לכאלה שלא עברו אותה לפי תוצאות הגורמיםהבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים שע: 58תרשים 

0,230,19

-0,45
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-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1
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מדגם  ביקורת
  

  

  

  יכולת ביטוי   תקשורת בין אישית
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  הבדלים במיומנויות הניהול לפי תוצאות ההיגדים הלא מאוגדים

 במיומנויות הניהול (p<0.05)המציגה את ההבדלים המובהקים , 3בפרק נספחים ניתן לראות את טבלה 

ת ההבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים  אף ניתן לראות א4בטבלה . בהיגדים הלא מאוגדים בגורמים

  .שעברו את המלחמה לאלו שלא עברו אותה

  הבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים שעברו את המלחמה לאלו שלא עברו אותה  : 59תרשים 

    א59תרשים 

חש את הדופק בקרב העובדים ורגיש לצרכיהם

6,9
6,7

7,1

6,4

7,1

6,3
6

6,4
6

6,6

5

5,5

6

6,5

7

7,5

אבחנה במתח או

עניין של הצוות

חש רגשות

העובדים

מעודד  את

עובדיי

מבקר התנהגות

לא פונק'

מעודכן על

המתרחש

מדגם ביקורת
 

ם ממוצעי קבוצת המדגם גבוהים יותר מאלה של קבוצת הביקורת בכל המדדי, 59כפי שעולה מתרשים 

 7.1בנושא העדכון על המתרחש עמד הממוצע של מנהלי המדגם על : הקשורים לרגישות לצרכי העובדים

 6.4ממוצע מנהלי המדגם בנושא ביקורת התנהגות עמד על .  בקרב המנהלים מקבוצת הביקורת6.6לעומת 

 לגבי 6.7,  בקבוצת הביקורת6.4 בנושא עידוד העובדים לעומת 6.4,  בקרב קבוצת הביקורת6לעומת 

,  בנושא האבחנה במתח או עניין של הצוות6.9-ו,  בקבוצת הביקורת6תחושת רגשות העובדים לעומת 

  .  בקבוצת הביקורת6.3לעומת 

  

הממוצע : אישית ממוצעי קבוצת המדגם היו גבוהים מאלה של קבוצת הביקורת-גם בנושא התקשורת הבין

לגבי קבלת חום וקרבה היה ממוצע . בוצת הביקורת בק6.1לעומת , 6.9לגבי עידוד דיבור חופשי היה 

, 6.8וביטויי הערכה ושבחים היה ממוצע קבוצת המדגם ,  בקבוצת הביקורת5.7 לעומת 6.5קבוצת המדגם 

  .  בקבוצת הביקורת6לעומת 

  

 7.2 ממוצע קבוצת המדגם לגבי מודעות למוטיבציות אישות היה -באשר ליכולת הביטוי וההערכה העצמית 
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 בקבוצת 6.7 לעומת 7.3התנסחות בהירה היה ממוצע קבוצת המדגם ;  בקבוצת הביקורת6.4 לעומת

  .  בקבוצת הביקורת6.3לעומת , 7ולגבי יכולת ביטוי היה ממוצע קבוצת המדגם , הביקורת

    ב59תרשים 

תקשורת בין אישית

6,8
6,5

6,9

6
5,7

6,1

5

5,5

6

6,5

7

מבטא הערכה

ומשבח

מקבל חום וקרבה מעודד דיבור חופשי

מדגם ביקורת
 

   ג59תרשים 

יכולת ביטוי והערכה עצמית גבוהה

7
7.3 7.2

6.3

6.7
6.4

5.5

6

6.5

7

7.5

יכולת ביטוי חזקה התנסחות בהירה מודעות למוטיבציות

אישיות

מדגם ביקורת
  

  

בשני המדדים . יקורתגם בתחום הידע המקצועי היו ממוצעי קבוצת המדגם גבוהים מאלה של קבוצת הב

ס ופיתוח מערכות לפישוט וחיסכון היה ממוצע קבוצת המדגם "עדכון ביחד לשינויים מחוץ למתנ: שנבדקו

  .  בקבוצת הביקורת5.8 לעומת 6.5
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    ד59תרשים 

ידע מקצועי

6,5 6,5

5,8 5,8

5,4
5,6
5,8

6
6,2
6,4
6,6

פיתוח מערכות לפישוט וחיסכון עיכדון ביחס לשינויים מחוץ למתנ"ס

מדגם ביקורת
  

היה ממוצע קבוצת המדגם ) ההקפדה שלעובדים יהיו תיאורי תפקיד ברורים(בנושא השקיפות עם העובדים 

  .  בקבוצת הביקורת5.8 לעומת 6.3

    ה59תרשים 

שקיפות עם עובדים

6,3

5,8

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

הקפדה שלעובדים יהיו תיאורי תפקיד ברורים

מדגם ביקורת
  

 לעומת 6.1כאן היה ממוצע קבוצת המדגם , )קביעת קריטריונים לפתרונות רצויים(באשר לצורך בשליטה 

  .  בקבוצת הביקורת5.4
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   ו59תרשים 

(Control Freak) הצורך בשליטה

6,1

5,4

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6
6,2

קביעת קריטריונים לפתרונות רצויים

מדגם ביקורת
 

 

 6לעומת , 6.7היה ממוצע קבוצת המדגם ) הערכת ביצוע עובדים בשגרה אך לא כשוטר(לגבי הענייניות 

 . צת הביקורתבקבו

    ז59תרשים 

ענייניות

6,7

6

5,6
5,8

6
6,2
6,4
6,6
6,8

הערכת ביצוע העובדים בשגרה אך לא כשוטר

מדגם ביקורת
  

  

במדד : גם בהיגדים הנוגעים לתפקוד האישי היו ממוצעי קבוצת המדגם גבוהים מאלה של קבוצת הביקורת

ובהעברת הנחיות , בקבוצת הביקורת. 4.4 לעומת 4.9של ידע מעשי ותיאורטי היה ממוצע קבוצת המדגם 

 . בקבוצת הביקורת 4.8 לעומת 5.3באופן משכנע היה ממוצע קבוצת המדגם 
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   ח59תרשים 

היגדים המנוסחים כשאלות הנוגעות לתפקוד אישי

5,3
4,94,8

4,4

3

4

5

6

העברת הנחיות באופן משכנע ידע מעשי ותיאורטי מנהל

מדגם ביקורת
 

במדד של מסירות לתפקיד ונכונות להשקיע מעבר היה , באשר להיגדים הנוגעים ליכולת ארגון ומנהיגות

ובמדד של מנהיגות קהילתית היה ממוצע קבוצת ,  בקבוצת הביקורת5.3 לעומת 5.6ממוצע קבוצת המדגם 

 . בקבוצת הביקורת4.3 לעומת 4.9המדגם 

   ט 59תרשים 

היגדים הנוגעים ליכולת ארגון ומנהיגות

4,9

5,6

4,3

5,3

4

4,5

5

5,5

6

באיזו מידה אתה מנהיג קהילתי מסירות לתפקיד ונכונות להשקיע מעבר

מדגם ביקורת
  

 

 בקבוצת 4.4לעומת , 5היה ממוצע קבוצת המדגם ) אני יודע בדיוק מה מצופה ממני(בעצמאות ושליטה 

 . הביקורת
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    י59תרשים 

עצמאות ושליטה

5

4,4

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2

אני יודע בדיוק מה מצופה ממני

מדגם ביקורת
  

  

 במדד של היעדר אמצעים להתמודד עם משימות היה ממוצע –בנושא דרישות לא הגיוניות מצד הממונים 

 2.1 בקבוצת המדגם לעומת 2.7 –וף נהלים ובכיפ,  בקבוצת הביקורת2.5 לעומת 3.1קבוצת המדגם 

  . בקבוצת הביקורת

  יא59תרשים 

דרישות לא הגיוניות מצד הממונים

2,7
3,1

2,1
2,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

כיפוף נהלים כדי לעשות דברים היעדר אמצעים להתמודדות עם

משימות

מדגם ביקורת
  

 3.2לעומת , 4היה ממוצע קבוצת המדגם ) אני מציב סטנדרטים גבוהים מדי(ואילו לגבי עומס אישי רב 

 . בקבוצת הביקורת
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   יב59 תרשים 

עומס אישי רב

4
3,2

0

1

2

3

4

5

אני מציב סטנדרטים גבוהים מדי

מדגם ביקורת
  

  

   ממחוז הצפוןהבדלים במיומנויות הניהול בין מנהלים ממחוז חיפה והעמקים למנהלים

, הטבלה מראה. שזוהו בין מנהלי מחוז הצפון למנהלי חיפה,  מציגים את ההבדלים המובהקיםהנתונים 

שרק בשניים מתוך חמשת הממוצעים המובהקים קיבלו מנהלי הצפון ציון ממוצע גבוה יותר מאלו של מנהלי 

  . בפרק נספחים4ראו טבלה . ו הבדלים נוספים בין שתי אוכלוסיות אלולא נמצא. חיפה והעמקים

  

 במחוז חיפה 6.5לעומת , 7 –היה הממוצע של מחוז צפון גבוה יותר " מעודד ומערב עובדים"לגבי 

היה " חש את רגשות העובדים"במדד : אך בנושא הרגישות לעובדים נרשמה מגמה הפוכה, והעמקים

" הבחנה כשהצוות מזניח"ובמדד ,  אצל מנהלי מחוז צפון6.4 לעומת 7עמקים הממוצע של מנהלי חיפה וה

  . במחוז צפון6.4 לעומת 7.1היה הממוצע של מנהלי חיפה והעמקים 
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  ?האם קיים הבדל במיומנויות הניהול בין אוכלוסיית המנהלים ממחוז חיפה והעמקים לאלה ממחוז הצפון: 60תרשים 

   א60תרשים 

מעודד ומערב את העובדים

6,5

7

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

אני מערב אחרים בתהליך התכנון

חיפה והעמקים מחוז צפון

  

 

  ב 60תרשים   

חש את הדופק בקרב העובדים ורגיש לצרכיהם

7
7,1

6,4 6,4

6
6,2
6,4
6,6
6,8

7
7,2

חש רגשות העובדים מבחין כשהצוות מזניח

חיפה והעמקים מחוז צפון

  

 

, הממוצע בקרב מנהלי הצפון בשאלה באיזו מידה אתה מפתח רעיונות חדשים, באשר למיומנויות הניהול

  . בקרב מנהלי חיפה והעמקים5.3 לעומת 4.6עמד על , מציע הצעות מקוריות ומגיע לפתרונות לא שגרתיים

  

כאן היה הממוצע של מנהלי מחוז צפון גבוה , )ההנחיות והנהלים אינם ברורים(שיים בביצוע משימה לגבי ק

  .  במחוז חיפה והעמקים4 לעומת 4.8 –יותר 
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    ג 60תרשים 

היגדים הנוגעים ליכולת ארגון ומנהיגות

5,3

4,6

4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4

באיזו מידה אתה מפתח רעיונות חדשים, מציע הצעות מקוריות ומגיע

לפתרונות לא שגרתיים?

חיפה והעמקים מחוז צפון
  

  

   ד60תרשים 

קשיים בביצוע המשימה

4

4,8

3,5

4

4,5

5

ההנחיות והנהלים בעבודתי אינם ברורים

חיפה והעמקים מחוז צפון
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  הבדלים במיומנויות הניהול לפי המגזרים

שרק בשלושה משתנים נמצא , ונות בין המגזר היהודי ללא יהודי מראההשוואה של נתונים על הבדלי הסגנ

  .5ממצאים אלו מוצגים בפרק הנספחים בטבלה . הבדל מובהק

  

;  בקרב הערבים3.9 לעומת 4.6במדד של סמכות התואמת תחומי אחריות היה הממוצע בקרב היהודים 

 בקרב 3.6לעומת . 4.4ם היהודים במדד של עבודה עם קבוצות בדרכים שונות היה הממוצע של המנהלי

 6.6ואילו במדד של הגדרת המטרה בטרם החלטה עמד הממוצע של המנהלים היהודים על ; הערבים

  .  אצל הערבים7.2לעומת 

  

  ?יהודי-האם קיים הבדל במיומנויות הניהול בין המגזר היהודי והלא: 61תרשים 

6,6

4,4 4,6

7,2

3,6
3,9

3

4

5

6

7

8

בטרם החלטה מגדיר

מטרה

עבודה עם קבוצות

בדרכים שונות

סמכות תואמת תחומי

אחריות

יהודי לא יהודי
  

 

  הבדלים במיומנויות הניהול בין גברים ונשים

בעוד שבמדדים שנוגעים לעצמאות , נשים תופסות את עצמן כחזקות יותר בדאגה לעובד, שניתן לראותכפי 

, גרסה אלקטרונית, קובץ נספחים (Xראו נספח . ושליטה הגברים תופסים את עצמם בצורה חיובית יותר

המציג את ההבדלים המובהקים בין הגברים , )il.org.immatnas.www://http, סים"אתר החברה למתנ

  .שנדגמו בנוגע לתפיסה העצמית של סגנונות הניהול שלהם, והנשים

  

 –שם הממוצע בקרב נשים היה גבוה יותר , כי למעט הדאגה לעובד ופיתוח מוטיבציה, התרשימים מראים

http://www.matnasim.org.il/
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ה הממוצע של הנשים נמוך מזה של בכל מיומנויות הניהול האחרות הי,  בקרב הגברים6.4 לעומת 6.9

בנושא ;  בקרב הגברים7 לעומת 6.3לגבי האצלת סמכויות ותפקידים היה הממוצע של הנשים : הגברים

לגבי העברת הנחיות באופן ;  אצל הגברים5.1 לעומת 4.5הידע המעשי והתיאורטי היה הממוצע של הנשים 

  . ים אצל הגבר5.3 לעומת 4.9משכנע היה הממוצע של הנשים 

  

אחראי לכישלונות "במדד : גם בכל המדדים של עצמאות ושליטה היה הממוצע של הנשים נמוך יותר

היה הממוצע של " תחומי אחריות מוגדרים"ב;  אצל הגברים5 לעומת 4היה הממוצע של הנשים " אישיים

 5.1לעומת  4.6היה הממוצע של הנשים " יודע מה מצופה ממני"במדד ;  לגברים4.9 לעומת 4.2הנשים 

;  אצל הגברים4.1 לעומת 2.8היה הממוצע של הנשים " יש לי מספיק זמן למצופה ממני"במדד ; לגברים

אחראי "במדד ;  אצל הגברים5.5 לעומת 4.7היה הממוצע של הנשים " הסמכויות שלי ברורות"במדד 

ליטה במתרחש היה ואילו לגבי ש;  אצל הגברים5.5 לעומת 4.3היה הממוצע של הנשים " לעבודת הצוות

  .   אצל הגברים5.1 לעומת 4.2הממוצע של הנשים 

  

  ?האם קיים הבדל במיומנויות הניהול בין גברים ונשים: 62תרשים 

   א62תרשים 

דאגה לעובד ופיתוח מוטיבציה אצל עובדים

6.4

6.9

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

אני מעריך באופן ביקורתי רעיונות והצעות בטרם אני בוחר באחד מהם

גברים נשים
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  :  ב 62תרשים 

מעודד ומערב את העובדים

7

6.3

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

אני מאציל סמכויות ותפקידים לאחרים

גברים נשים
  

  

  :  ג 62תרשים 

 

היגדים המנוסחים כשאלות הנוגעות לתפקוד אישי 

5,3
5,1

4,9

4,5

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4

העברת הנחיות באופן משכנע ידע מעשי ותיאורטי כמנהל

גברים נשים
 



 

 
  

 
 107 עמוד

 

   :  ד62תרשים 

  

  

  הבדלים בתחושת המסוגלות העצמית בעקבות המלחמה

האם בעקבות המלחמה חל שינוי כלשהו באופן התפקוד , בחלקו השני של השאלון התבקשו הנחקרים לציין

שמתייחסות לשינוי במטרה לתקף את , כמו כן שולבו בראיון כמה שאלות. שלהם בהיבטי ניהול שונים

ל תוך מתן תמיכה איכותנית "נוי שעברו ולהתחקות אחרי מהות השינויים הנהמודעות של המנהלים לשי

  .לנתונים האמפיריים

  

כדי לבדוק האם קיים הבדל בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת בתחושת השינוי בעקבות המלחמה בין 

כאשר , ים למדגמים בלתי תלויT-testנערך מבחן שונות מסוג , למרות האמור לעיל, שתי קבוצות המנהלים

  . שלושת המנהלים בקבוצת המחקר שציוניהם קיצוניים כלפי מעלה נוטרלו

  

כי קיים הבדל מובהק בין המנהלים שהתמודדו במלחמה לבין אלו שלא בשינוי בתחושת מסוגלות , נמצא

ממוצע השינוי בתחושת המסוגלות העצמית של המנהלים שהתמודדו , כלומר . t(62)=2.80,p<.013עצמית 

שלא חוו את המלחמה ,  גבוה באופן מובהק מזה של המנהלים(M=1.55,sd=.61)ה במלחמ

(M=1.18,sd=.44) ,גם כאשר הציונים הקיצוניים נוטרלו.  

עצמאות ושליטה 

5.1 5.5 5.5

4.1
5.1 4.9 5

4.2 4.3 4.7

2.8

4.6 4.2 4

0
1
2
3
4
5
6

שליטה על

המתרחש

אחראי לעבודת

הצוות

הסמכויות שלי

ברורות

יש לי מספיק

זמן למצופה

ממני

אני יודע מה

מצופה ממני

תחומי אחריות

מוגדרים היטב

אחראי אישית

לכישלונות 

גברים נשים
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בהבדלים בתחושת המסוגלות , p<0.05ברמה של ,  מציגים את ההבדלים המובהקים15 -12תרשימים 

חמה והשלכותיה באופן ישיר לבין העצמית בעקבות המלחמה בין קבוצת המנהלים שחוותה את המל

  .7 טבלה Xראו נספח . המנהלים שלא חוו אותה

  

  הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים שעברו את המלחמה לכאלה שלא: 63תרשים 

  : א63 יםשתר

  

 
2,2

2,1 2,1
1,9 1,8 1,8

1,7

2,1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

שינוי

באינטראקציה

עם אחרים

שינוי בהאזנה

בדריכות

לאחרים

שינוי ביכולת

שכנוע והשפעה

שינוי בהצגת

רעיונות

לאחרים

שינוי בהערכת

רעיונות  לפני

בחירה

שינוי בקביעת

מטרות ברורות

שינוי בקביעת

יעדים

ספציפיים

שינוי בלערב

אחרים בתכנון

מדגם ביקורת
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  :  ב63תרשים 

  

  

  :  ג63תרשים 

  

  

 
2,9

2,1 2
1,7 1,9 2 1,8

1,3 1,2 1,1 1 1 1 1,1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

שינוי בפיתוח

תוכניות

אלטרנטיביות

שינוי בלשלב

שיקולים

תקציביים

שינוי במעקב

אחר תוצאות

התכנון

שינוי

בהקפדה על

תיאורי עבודה

ברורים

שינוי בהערכת

ביצוע

העובדים

שינוי בסיפוק

הנחיה ומשוב

לעובדיי

שינוי בתכנון

כראוי של

זרימת

העבודה

מדגם ביקורת

 

2
2,3

2,5 2,5
2,3

2 1,9

1,2 1,3 1,3 1,4
1,2 1,1 1,2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

שינוי

בהאצלת

סמכויות

שינוי בלעודד

את עובדיי

שינוי בלחוש

רגשות

העובדים

שינוי

בהתמודדות

עם מתח ולחץ

שינוי בלקבל

סיוע ותמיכה

ברצון

שינוי במידת

ההצלחה

בתכנון

והפעלת

אחרים

שינוי

במקוריות

ויצירתיות

מדגם ביקורת
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  :  ד63תרשים 

  

 

  תחושת המסוגלות העצמית

  .ההליך האיכותני תומך בהליך הכמותי ועל כן נשאלו אותן שאלות גם במהלך הראיון האתנוגרפי

  שר הביטוימודעות לשינוי בכו

ואילו , דיווחו על שינוי בכושר הביטוי) שבעה מנהלים (16%שרק , בשאלה על שינוי בכושר הביטוי נמצא

  .דיווחו כי לא חל כל שינוי)  מנהלים38 (84%

 ?האם בעקבות המלחמה חל שינוי ביכולת הביטוי שלך: 64תרשים 

  

 

1,9 2

2,6

1,8

2,4

1,7 1,7
2

1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

שינוי

במסירות

והשקעה

שינוי

בהקפדה על

נורמות

הארגון

שינוי

במנהיגות

הקהילתית

שלך

שינוי

בהדרכת

הצוות

שינוי

בהצלחתי

כמנהל מתנ"ס

שינוי במתן

הנחיות

ונהלים

בעבודה

שינוי בצורך

לכופף הנחיות

שינוי ברמת

התובענות של

התפקיד

מדגם ביקורת

 

 לא
84% 

 כן
16% 
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, אסרטיביות, תקיפות, שמדובר ביתר ביטחון, יינו המנהלים הרלוונטייםבשאלת המשך על טיב השינוי צ

שכושר הביטוי שלו נפגע , מנהל אחר ציין. שהוא מדבר פחות כי אין זמן,  היה מי שציין".יודעת לבקש"

שהוא יותר , מנהל נוסף דיווח. "אני יותר איטי בלהוציא דברים". בעקבות מה שחווה במהלך המלחמה

למדתי להגיד גם "-ו, "ס יצר תרחיש חדש"הכול משותק ביישוב והמתנ". ותיוגאה בהתבטאוי

 ".לא

  

  מודעות לשינוי בכושר ההחלטה

)  מנהלים34 (76%- ש, נמצא" האם בעקבות המלחמה חל שינוי במיומנויות קבלת ההחלטות שלך"בשאלה 

  .כן)  מנהלים11 (24%ואילו , אינם חשים שינוי במיומנות קבלת ההחלטות

  ?האם חל שינוי ביכולת החלטה שלך: 65ם תרשי

  

  

שהמנהלים נימקו את תשובתם לגבי תחושתם , בחלוקה לקטגוריות של ההסברים בשאלות המשך נמצא

היכולת . שהשינוי קטן, סברו) שמונה מנהלים (42%. בשינוי במיומנויות ההחלטה שלהם בשלושה אופנים

  .והשתפרה מעט בזכות הניסיון שנצבר במלחמה, כןהייתה טובה לפני 

  

. ראו את השינוי בקבלת החלטות מהירות ולעתים פזיזות ובנכונות לקחת סיכונים) שמונה מנהלים (42%

שהשינוי הפך אותם לבררניים ושקולים יותר וגרם להם להשקיע יותר , ציינו) שלושה מנהלים (16%

  .מחשבה

 לא
76% 

 כן
24% 
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 מנות קבלת החלטותביטוי לשינוי במיו: 66תרשים 

  

  

שחל אצלם , שהשיבו בשלילה על השאלה הישירה על תחושת השינוי ציינו בהמשך הראיון, חלק מהמנהלים

. אבל התמקצעתי יותר בקבלת החלטות, היה לי את זה". שינוי קל במיומנויות קבלת ההחלטות

במצבים שיש לך נתונים מוגבלים ומשתדל , אדם שמצליח להוציא משום דבר הרבה דברים

קל לעשות סדרי עדיפויות בזמן . יש יותר חדות, לא לפגוע באנשים אבל לנצל הזדמנות

 ".מלחמה

  

כנראה שאלה העריכו . מנהלים שהתייחסו להתקצרות הזמן בקבלת החלטות ציינו זאת כהתפתחות חיובית

פחות , חלטות הן בניהול סיכוניםהה". את זמן קבלת ההחלטות שלהם בעבר כאיטי מהדרוש

פחות , קבלת החלטות מהירות"; "כי צריך לקבל החלטות בזמן קצר ותחת לחץ, זהירות

 ".חידוד והספק, תוך קיצור זמן, שקולות

  

משקיע יותר , אני חושב יותר, אני יותר מנוסה עכשיו", מנהלים שציינו את השינוי בכיוון אחר אמרו

פעם ניצלתי כל . יודעת מה מתאים ומה לא, ני יותר בררניתא"; " מתייעץ יותר-מחשבה 

שהחלטות שלי יכולות להיות , הבנתי. מחליטה ביותר רגישות. היום כבר לא, הזדמנות

 ".גורליות לחיי אדם

 

 

החלטות מהירות ולעתים 
נכונות לקחת , פזיזות

 סיכונים

 

42% 

 היה טוב גם –קטן שינוי 
 לפני כן והשתפר

.  
42% 

משקיע , יותר בררני ושקול .
 יותר מחשבה

16% 
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במלחמה הייתה הזדמנות להוכיח ": שיכול להיות משותף לכל הקבוצה, וסיכם אחד המנהלים במשפט

 ".יכולת החלטה בתנאי לחץ

  

שבזמן מלחמה המציאות מחייבת לקבל החלטות מהירות , גם הנכונות לקחת יותר סיכונים מקורה בתחושה

ההתנסות בקבלת החלטות מוצלחות בזמן קצר הקרינה על תפיסת המסוגלות . ומעניקה לכך לגיטימציה

  . תופעה שנתפסה כחיובית בעיני המנהלים, העצמית בקבלת החלטות מהירות

  

  ביכולת התכנוןמודעות לשינוי 

, ציינו)  מנהלים32 (71%. המנהלים נשאלו האם בעקבות המלחמה הם חשים שינוי ביכולת התכנון שלהם

  .ציינו שחל שינוי)  מנהלים13 (29%ואילו , שלא חל שינוי ביכולת התכנון שלהם

  

  ?האם בעקבות המלחמה חל שינוי ביכולת התכנון: 67תרשים 

  

שלא חל שינוי , דבקו בעמדתם)  מנהלים29 (60% -כ. הצליחו למקד את השינוי)  מנהלים19 (40%

  .שתכנון מתייחס גם לזמן הקצר וכולל את יום המחרת, אם כי היו מוכנים לקבל את ההגדרה, משמעותי

  

 לא

71% 

 כן

29% 
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  ביטוי השינוי במיומנויות תכנון: 68תרשים 

  

  

  

אני מרשה לעצמי לתכנן מהר ". ייחסו את השינוי למימד הזמן שהושקע בתכנון) הלים מנ12 (25%

, חל שינוי ביכולת האלתור שלי"; "במובן שצריך ללמוד לתכנן לזמן קצר והכול במהירות

למדתי , לטובה"; "יש פחות זמן לתכנון והתמקדות למרות שהלחץ משפר מיומנויות

 ". ם ושולפים מהשרוולמאלתרי. לעשות הרבה דברים בלחץ זמן

  

. וטענו שהפכו בררניים יותר בבחירת תכניות, מיקדו את השינוי בזהירות ואחריות) חמישה מנהלים (10%

חלה "; "מכינה יותר חלופות, לא לוקחת כל פרויקט, אני בודקת יותר מה מתאים"

 פיתוח, התפתחות בשימוש בכלים שלא הכרתי ופיתוח כלים שימושיים חדשים, למידה

 ".תכנון לטווח קצר מול אנשים, מיומנויות

  

התקציבים צבועים ולא תמיד אני עושה ": שהתכנון היה משועבד למשאבים, ציינו) שני מנהלים (4%

הקצאת (פעלנו לפי המשאבים הזמינים "; "מה שצריך אלא מה שהגורם המקציב מבקש

ות אמנים ומתנדבים מקומות לינה או המצא, הקצאת אוטובוסים, כניסות למקומות בילוי

 ".ולא לפי הצרכים) שבאו לסייע

  

חלקם הסכימו שגם אם לא היה שינוי במיומנויות , עם זאת. שלא חל בהם שינוי, ציינו)  מנהלים29 (61%

". אבל כל ניסיון מצטבר לניסיונות קודמים, לא חל שינוי". התכנון הניסיון תרם את שלו

 ". היה לי זמן לתכנןהתכנון נפגע כי לא: "מנהלת אחרת ציינה

  

 מימד המהירות
25% 

 מימד הבררנות
10% 

 מימד המשאבים
4% 

 

61% 

אבל כל  ,לא חל שינוי
ניסיון מצטבר לניסיונות 

 קודמים
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  מודעות לשינוי ביחס לעובדים

, לכן נצפה. סים להגיע לעבודה במהלך המלחמה"לא הוטלה חובה פורמאלית על עובדי המתנ, כאמור

המנהלים נשאלו האם בעקבות המלחמה . שהמנהלים ישנו את יחסם לצוות שהתגייס למשימה בהתנדבות

  .חל שינוי ביחסם לצוות העובדים שלהם

  

לא חשו כל שינוי ביחסם )  מנהלים21 (47%. שחל שינוי ביחסם לעובדים, דיווחו)  מנהלים24 (53%

  .לעובדים

  

  ס"שינוי ביחס לעובדים במתנ: 69תרשים 

 

  

  

  מהות השינוי ביחס לצוות העובדים: 70תרשים 

 

  

  

 לא
47% 

 כן

53% 

 

 אין שינוי

39% 

  חלק הדהימו
 וחלק אכזבו

13% 

  ויחסים אישייםאהבה
27% 

 הערכה מקצועית
21% 
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 39%-ש, שינוי דיפרנציאלי ואין שינוי נמצא, יחסים מקצועיים, אישיים-פי יחסים ביןבחלוקה לקטגוריות על 

; "הערכתי אותם קודם וגם עכשיו". שלא חל שינוי ביחסם לעובדים, דבקו באמירה)  מנהלים19(

 ".הצוות ותיק וידעתי למה הם מסוגלים"

  

, ערכה וכבוד לאלו שנרתמו למשימהעם הרבה ה, דיווחו על יחס אמביוולנטי לצוות) שישה מנהלים (13%

או , "יש לי הערכה לאלה שנשארו ועבדו קשה ואכזבה מאלה שעזבו". ופחות לאלו שלא נרתמו

יש . כאלו שפחדו וכאלו שעבדו כל הזמן: למדתי להכיר צדדים אחרים על העובדים"

 ".להגדיר מראש תפקידי חירום וסולם תגמול מוסכם מראש

  

שחלקה , כמו יותר קירבה ואינטימיות, את השינוי ביחס הבין אישי עם העובדיםפירטו )  מנהלים13 (27%

הייתי נגיש ", יחס סלחני ומבין את חולשותיהם, בא לידי ביטוי בהתייחסות לעובדים באמצעות הבנה

יש . "'גאווה וכד, לצד אהבה וחיזוק קשרים, " במלחמה הייתה התייחסות אחרת. אליהם

 ".דים נוספים שלהםהיכרות טובה יותר של צד

  

חלקם ציינו את ההתגייסות של הצוות . מיקדו את השינוי בהערכה מקצועית ואישית) עשרה מנהלים (21%

  .וחלקם את המקצועיות ואת העבודה תחת לחץ

  

, המלחמה חידדה את התחושה"; "מעריך יותר אנשים, זה הזמן שאתה מגלה את האנשים"

למדתי להעריך את הצוות "; " אצל המנהל בלבדוהחוכמה לא נמצאת, שיש על מי לסמוך

אני סוגד : "ובמילים ציוריות יותר". שלי ולהכיר אותו ממקום של עבודה בזמן לחץ

לא שופט את אלה שלא הגיעו ומוקיר "; "כאשר הגלים גדלים הגדולים מתגלים"; "להם

 ".את אלה שהגיעו

  

 פיתוח מורל ומוטיבציה בצוות

ת הקשורות להשקעה בפיתוח ודאגה למורל ולמוטיבציה של העובדים המנהלים נשאלו שלוש שאלו

  .ס"במתנ
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 14 (33%. שהם משקיעים בפיתוח המורל והמוטיבציה בצוות יותר מבעבר, דיווחו)  מנהלים29 (67%

  .שלא חל שינוי בעקבות המלחמה, דיווחו) מנהלים

  

 השקעה בפיתוח מורל ומוטיבציה בצוות: 71תרשים 

  

  שינוי בפיתוח מורל ומוטיבציה בצוות: 72תרשים 

  

  

שלא עשו שום פעולה מיוחדת ולא ראו צורך לשנות את התנהגותם לגבי פיתוח , דיווחו)  מנהלים22 (45%

רים מיוחדים שאין צורך לבצע דב, מנהלים אלה האמינו בדרך כלל. מוטיבציה בצוות או טיפול במורל

שלשיטתם , הנימוקים מצביעים על כך. בעקבות המלחמה מעבר למה שעושים בעבודה השוטפת עם הצוות

  . המוטיבציה מגיעה ממקומות אחרים

 אין שינוי
45% 

  מבצעים
  פעולות
 מיוחדות
21% 

 בשוטף
21% 

 חשבו ולא עשו
13% 

 

 לא
33% 

 כן
67% 
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צוות שעובד ללא קבלת "; "המוטיבציה רבה ואהבה ליישוב מייחדת אותם, המורל גבוה"

בצוותים עם גישה . ום אחרהמוטיבציות באו ממק"; "משכורת מונע מהווירוס הקהילתי

 - ולחילופין ".ההתגייסות היא חלק מהתרבות הארגונית. קהילתית הנתינה מובנת מאליה

 ".במהלך הקיץ הזה הצוות התגבש יותר מתמיד"

  

אני מוציאה את כל הצוות לים ". ביצעו פעולות מיוחדות לאחר המלחמה) עשרה מנהלים (21%

חת לחודש יוצאים לגיבוש ובדיקת תוכנית א"; "המלח כפיצוי לעבודה הקשה בקיץ

 כי -מהסיבה השלילית , המון"שהוא עוסק בקידום המוטיבציה ,  יותר ממנהל אחד דיווח".העבודה

שעובד שלא קיבל משכורת במשך שנה מונע , לכן השתמש בנימוק". העובדים לא מקבלים משכורת

סים קיימו סדנאות " מספר מתנ".ו הקושי מחשל אותנ-אנחנו מיוחדים ". על ידי רוח ההתנדבות

אירועים למשפחות והגדרת תפקידים חדשה , שכללו ונטילציה, דיונים להפקת לקחים, חזרה לשגרה

  .ועוד, בעקבות הלקחים

  

שלצד הפעולה השוטפת הקדישו קצת יותר לטיפוח מוטיבציה והרמת המורל , דיווחו) עשרה מנהלים (21%

שישה  (13%. הכשרה ותחזוקה יומיומית של הצוות, שיחות צוות, בעיקר בשיחות אישיות, של הצוות

שהתכוונו לעשות זאת אבל לא מימשו את הכוונה , או לחילופין, שבכוונתם לעשות משהו, הצהירו) מנהלים

רציתי לטפח את העובדים שעבדו ואיכשהו זה "): לחץ ועומס, זמן, תקציב(מסיבות שונות 

 ".התמוסס

  

  

   צוותמקור המוטיבציה של ה 

, אלא לתרבות הארגונית, שמקור המוטיבציה של הצוותים לא היה קשור לפעולה ייחודית, המנהלים דיווחו

רובם התייחסו לאוריינטציה . ס"לתפיסת מקומם בקהילה ולגאווה ארגונית מקצועית של צוות המתנ

טציה הזאת טיפחו את האוריינ. ס כאל המנוף העיקרי של מוטיבציה בקרב עובדיהם"הקהילתית של המתנ

  . סים"המנהלים כל השנים והיא הייתה אחד מעמודי התווך באידיאולוגיה של החברה למתנ
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  סים לטיפוח המורל והמוטיבציה של הצוות"פעולות שעשו מתנ

שעוכבה במשך , אחרים שילמו לעובדיהם את משכורתם. סים בודדים נתנו לעובדיהם בונוס כספי"מתנ

אך בעיקר הרבו לשבח , בקבלת החלטות, בהרמת כוסית, בארוחות, ם בסדנאותשיתפו אות, תקופה ארוכה

  .ניכר תסכול מסוים אצל מנהלים רבים על כך שלא עמדו לרשותם כספים לתגמול הצוות. אותם

  

  מודעות המנהלים לעצמם ולמוטיבציות שלהם

ה לכך נשאלו לשם בדיקת מודעות המנהלים למוטיבציות שלהם ולשינוי שההתמודדות במלחמה גרמ

  .המנהלים לגבי השינוי שחל אצלם בנושא המוטיבציה

  

שמשהו במוטיבציה שלהם או במודעות העצמית , אינם סבורים)  מנהלים31 (65%-ש, מתשובותיהם נמצא

, דיווח) אחד (2%ואילו , שהם מודעים יותר לעצמם ולמוטיבציות שלהם, דיווחו)  מנהלים16 (33%. השתנה

  .תשהוא מודע לכך פחו

  

  מודעות למוטיבציות: 73תרשים 

  

  

  

 לא
65% 

  כן  - יותר
33% 

  כן  - פחות
2% 
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  ביטוי למודעות למוטיבציות של המנהלים: 74תרשים 

  

  

לא ": שאין שינוי ואין נימוקים נוספים פרט לאמירה, בדיווח)  מנהלים27 (56%בשאלת המשך דבקו 

   ." ודאי לא כסף-וי אין שינ "או, "מרגישה שהשתניתי

  

. ידעו מי הם ולמה הם מסוגלים, נימקו את תשובתם השלילית בכך שתמיד היו כאלה) שישה מנהלים (13%

לא הפתיע אותי שעבדתי "; "ממוקדים ומשימתיים, וגם הצוות כזה. אני אדם של לחץ"

 " ?אם לא אני אז מי יעשה את העבודה.  לא היה שינוי בגדול-כך 

  

זה חיזק ". שהמלחמה חיזקה את המודעות של עצמם ואת המוטיבציות שלהם, דיווחו) לים מנה13 (27%

 ידעתי שאני סופרמן -המלחמה חידדה "; "את המודעות שיש לי הרבה מה להוציא מעצמי

מרגיש ביטוי , אני מודע להם"; " תמיד מודע למוטיבציות שלי-והמלחמה חיזקה זאת 

, כל המנהיגות הערבית נעלמה. מבין יותר"; "יטויאבל הפוטנציאל לא בא לידי ב, לזה

יכולת "; "ברגע האמת אתה לא רואה אף אחד. והגיע רגע שהקהילה צריכה אותך יותר

, ברמה האישית אני מודע יותר לי ולמשפחה שלי". "להתגבר ולהוציא דברים אל הפועל

  ".שהייתה בקו האש

  

חוסר הוודאות הפחית אנרגיות ". בציות שלושבעקבות המלחמה פחתו המוטי, העיד) מנהל אחד (2%

 )".הכוונה למדינה( אין תקווה למקום הזה -

 

 תמיד הייתי
 כזה והוכחתי
זאת שוב

13%

 המלחמה
 חיזקה את
 המודעות

 למוטיבציות
שלי

27%
 לא מרגיש
 שהשתנה
משהו

56%

 המלחמה
 הפגע

 במוטיבציות
שלי

4%
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  מודעות המנהלים לשינוי בעקבות המלחמה באופן כללי ואישי

  

ה מרגיש שהשתנה בך בעקבות /מה את: "לשם בדיקת המודעות לשינוי אצל המנהלים הם נשאלו

  " ?המלחמה

  

  מהשינוי אישי בעקבות המלח: 75תרשים 

  

  

לא יודעת ". או שאם השתנה משהו הוא לא היה מהותי, שלא השתנה כלום, טענו)  מנהלים11 (23%

לא שינוי , כלום לא בטוח. נוצר מצב של מחשבה עד כמה מסובך לדעת מה יקרה. להגיד

 ".כתובתמיד הפכנו ל. המלחמה חיזקה את מה שיש לי. ידעתי איך להתנהג"; "ממשי

  

אני אדם רגיש , הפסקתי לשפוט": חלקם לכיוון החיובי,  פרטי-בחרו בפן האישי)  מנהלים26 (54%

התבגרתי ואני לוקח יותר "; "החמלה התרחבה, עושה פחות חשבון לדברים מסוימים, יותר

כל הדברים אצלי , הכרה ביכולת להתמודד, התחשלות. ברצינות את ההחלטות שלי

זה בסדר וזה , מגיע לא מגיע, נהייתי יותר אסרטיבית"; "יה שלי עלתההתחזקו והמוטיבצ

יש . יש לי הרבה הרהורים"; "ועכשיו יותר מעיזה, הייתה עבורי נקודת מפנה. לא בסדר

, הכול השתנה, קשובה לאחרים, רגישה, מבינה, שינוי ברמה האישית לגבי המיקרו והמאקרו

 

   להגידלא יודע

23% 

  שינוי חיובי
  ברמה

 המקצועית
23% 

  שינוי חיובי
  ברמה
 האישית
33% 

  הפתעה
 וחרדה

6% 

 מחלה, תפסימיו

15% 
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, חוזק המערכת בשעת חירום, ר ופחות זורמתהיום מתכננת יות. אפילו מבחינה חיצונית

הרגשתי , תכניות פעולה לשעת חירום, להחזיק ציוד וערכות רזרבה, שהצוות לא יברח

אני לא יודעת איך אנהג ": משפחתית-  חלקם עסקו בהרהורים ברמה האישית".שהייתי מלאך

המשפחה לא תמכה בהתנהגות שלי . אני מגיבה טוב במצבי לחץ. במלחמה הבאה

לפעמים צריך בום .  חשוב להתייחס יותר למשפחה–יותר מאוהב בבת זוגתי "; "במלחמה

, זקוק לחופש, עייף"; "השקעתי פחות במשפחה ויותר בעבודה. כדי להיכנס לפרופורציה

 עבדתי -ירדתי במשקל : "חלקם התייחסו לכיוון השלילי". עדיין חרד מהמלחמה

ירידה , עייף ומעשן יותר"; "בנתי יותר מתמידהתעצ, כעסתי,  לא אהבתי-באינטנסיביות 

לא : "חלקם חוו רגשות מעורבים".  פחות אופטימית-חסרת סבלנות "; "חולה, במשקל

; "לחשוב על מקורות שלא חשבתי עליהם קודם, אבל נפתחו אופציות אחרות, בגדול

. ודדיםחושים מח, יותר דרוך, תפקדתי רגיל. אבל במלחמה הייתה מין חרדה, במהות לא"

הפתעתי את עצמי "; " אשתי הייתה בהיריון-יש לי מעגלים נוספים . גיליתי שגם אני פגיע

  ".הרגשתי אמיתית עם עצמי"; "המלחמה הוסיפה מרץ. במהירות התגובה

  

בין אם אישית ובין אם , ראו את השינוי שעברו כחיובי)  מנהלים27 (56%בראייה אחרת את הנתונים 

ראיתי את עצמי שייך לגורל , פתאום אתה חלק מדבר חשוב. ה המוןאצלי השתנ": מקצועית

הבנתי . נאלצתי להתמודד עם שאלות חדשות, פתאום המלחמה הגיעה אליי. המדינה

, צצו שאלות הקיום. התחזקה אצלי החשיבות של עבודה קבוצתית"; "באיזה צד אני נמצא

לפני "; "העמיק בערכיםהייתה פה הזדמנות ל. צורך בחיזוק החוסן החברתי והלאומי

; "אחרי המלחמה ברור לי שאני נשאר. המלחמה שקלתי האם להישאר בתפקיד או לפרוש

, ניהול סיכונים, איננו ערוכים לכך. יש להיערך למצב שבו אתה נהייה חלק ממלחמה"

השתלמות , צריך להשקיע בבניית תכניות לטווח ארוך. ראייה עתידית ומבחינה מקצועית

זה היה . חוזקו של ארגון . במלחמה ובמצבי משבר נמדד ביצוע של ארגון ";"צוות ועוד

 ".עליי להוביל בעת צרה. מבחן אמיתי

  

הדכדוך גבר אצלי ברמה ": הגיבו על המלחמה וההתמודדות איתה באופן שלילי) עשרה מנהלים (21%

.  דאגה על כך שלא למדנו כלום,כעס, הרבה תסכול. כאזרח אני מיואש יותר. הלאומית

אין אחריות , אין פה עתיד. אני יותר פסימי לגבי הכול"; "המדינה לא דאגה לאלו שעבדו

 ". אין אחריות לתוצאות, ואין תקווה
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  . לא ציינו שינוי מהותי בתודעתם)  מנהלים11 (23%

  

  מודעות לשינוי במצבי לחץ

לכן רובם , בתחושתם זה חלק מהמקצוע. עבודהסים נמצאים דרך קבע במצב של לחץ ב"מנהלי מתנ

  .שלא חל בהם שינוי בעקבות התפקוד תחת לחץ בזמן המלחמה, משוכנעים

  

  .כדי לבחון את מודעות המנהלים לשינוי בעבודה בתנאי לחץ הם נשאלו על כך במהלך הראיון

  

ש מקצוע אם מנהל לא יודע לעבוד במצבי לחץ שיחפ". לא זיהו כל שינוי)  מנהלים29 (71%

זה אצלי , אני מתפקד יותר טוב במצבי לחץ, תמיד ידעתי לתפקד במצבי לחץ"; "אחר

אבל , אני לא"; " עבודה על משימות רבות בו זמנית-אני אוהב לחץ ואקשן . באופי

 ".חושב עכשיו שהוא מסוגל יותר. הצוות כן

  

הגברתי את , קודות נתתי פ-חידד תכונות שהיו בי  הלחץ": זיהו שינוי)  מנהלים12 (29%

הייתי , הכול יזמתי בעצמי. הלחץ הוציא ממני את המיטב. האסרטיביות ולמדתי להגיד לא

כל מצב לחץ גורם , כל מצב הוא ייחודי. לא תמיד תפקדתי במצבי לחץ"; "יותר יצירתי

צבירת ניסיון גורמת להתמודד טוב יותר בפעם . למידה חדשה, למצב של התמודדות חדשה

הוכחתי את יעילותי . לעשייה מועילה, מדתי להשתמש בצוות לניתוב פעולותל"; "הבאה

 ".במצבי לחץ

  .שבעה מנהלים לא השיבו לשאלה בצורה ישירה
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  מודעות לשינוי במצבי לחץ: 76תרשים 

  

  

  .בשאלת המשך התבקשו המנהלים לפרט איזה שינוי חל אצלם

  

  מהות השינוי: 77תרשים 

  

  

  מודעות לעמימות בתפקיד

המנהלים נשאלו . טומן בחובו מרכיב משמעותי של עמימות ודורש גמישות, ס מורכב"תפקיד מנהל המתנ

  .האם בעקבות המלחמה הם חשים שיש בתפקיד יותר או פחות עמימות

  

הדברים נעשו ברורים ) עשרה מנהלים (23%עבור . לא דיווחו על שינוי ברמת העמימות)  מנהלים29 (66%

 

 לא
71% 

 כן

29% 

 

  לא,אין שינוי
 58%  מנומק

 שינוי לרעה
2% 

 לטובה שינוי

 20% 

  אין שינוי
 מנומק

20% 
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חשו כי העמימות בתפקיד ) חמישה מנהלים (11%. הם חשו שיש פחות עמימות בתפקיד, כלומר, יותר

  .גברה

  

  עמימות בתפקיד: 78תרשים 

  

  :מניתוח תוכן התשובות בשאלת ההמשך מתקבלת התמונה הבאה

   בתפקידמודעות לעמימות: 79תרשים 

  

  

וגם , במהלך המלחמה לא הייתה עמימות". לא חשו כלל עמימות בתפקידם)  מנהלים17 (36%

ס חשיבות גדולה בעשייה "תמיד ראיתי בתפקיד מנהל מתנ"; "לפני זה לא הייתה עמימות

 ".הקהילתית

  

העמימות ". השתנתה בעקבות המלחמהאך עוצמתה לא , חשו שיש עמימות בתפקיד)  מנהלים16 (33%

 

 לא
66% 

 יותר - כן

11% 

  פחות –כן 

23%  
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 התגברה
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 - אנחנו בונים את התפקיד "; "כל הזמן יש אי ודאות. קיימת בסביבת העבודה בקהילה

 ".העמימות לא התגברה

  

, טענו שדברים רבים התבהרו להם במהלך המלחמה, שחשו שהעמימות פחתה, )עשרה מנהלים (21%

קיבלתי הוראות וקיבלתי החלטות . ורהכול יותר בר". ס"לגביהם ולגבי תפקידם ותפקיד המתנ

אולי הבנתי . אני יודע מה אני רוצה מעצמי"; "התפקיד התבהר בזמן המלחמה. לגביהן

לא ידעתי שעל .  זה תפקידי-כל דבר שאני יכול לעשות . ס"שיש תפקיד נוסף למתנ

כמו למשל לארגן קבלת פנים , ס לעשות דברים שעשינו במלחמה ולאחריה"המתנ

פתאום אתה פוגש , המלחמה חידדה את העמימות. לא חשתי עמימות ";"למשלחות

   ".ס הוא מנהיג קהילתי"מנהל המתנ"; "שרים

  

ייחסו זאת בעיקר לשינוי בסביבת העבודה שלהם , שחשו שהעמימות גברה, )חמישה מנהלים (10%

 אין .המלחמה היא מלחמת תקציב ולא בחזבאללה". ולקשיים הכלכליים שנקלעו אליהם במלחמה

. הקשיים הכלכליים באים לידי ביטוי והיום לא ברור מה יהיה. שינוי בהתנהגות התושבים

חוויה של פעם ראשונה "; "בעירייה רוצים לעשות חלוקת עבודה חדשה וסטנדרטים חדשים

שאני המחליטה , ידעתי שאני נותנת שירות אבל לא הייתי בטוחה. כמנהלת במלחמה

 ".סים"יש עמימות רבה בחברה למתנ"; "בס ביישו"הבלעדית לגבי המתנ

  

  מודעות המנהלים לשינוי ביחס לעומס העבודה

סים את ההתארגנות לקראת שנת "היא תקופה שבה מסיימים המתנ, ובמיוחד סיום הקייטנות, תקופת הקיץ

הוספת מתקנים , צביעה, שיפוצים, התארגנות זאת כוללת הכנה פיזית של מתקנים. הפעילות החדשה

הכנה ופרסום סופי של אמצעי , הכנת המערכת הממוחשבת לקראת פתיחת השנה, קליטת ציוד, חדשים

סגירת , שיבוץ חללי פעילות על פי צפי הרישום, שברוב המקרים כוללים חוברת פעילות לתושב, השיווק

, מובןוכ, כינוס ועדות תושבים על פי תחומי עניין לקראת שנת הפעילות שבפתח, חוזים עם מדריכי חוגים

גם מנהלי . הוצאת הצוות לחופשה שנתית לאגירת כוחות בסוף שנת פעילות שוחקת ולקראת שנה חדשה

  .סים מכוונים את חופשתם לסוף הקיץ"המתנ

  

עד שפעילותם נקטעה , הפעילו קייטנות ומפעלי קיץ אחרים, סים התנהלו כרגיל" המתנ2006בתחילת קיץ 

בסיום המלחמה נדרשו . שתוארה בפרקים הקודמים,  פעילותמכאן נכנסו לסחרור של. על ידי המלחמה
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שרובה התבססה על כושר אלתור , לפעילות של חזרה לשגרה לצד מאמץ אדיר לקיים קייטנה המונית

  .מוצלח פחות או יותר

  

סים הזדמנויות חדשות לקדם תכניות וגיוס משאבים "מלחמת לבנון השנייה יצרה עבור מנהלי המתנ

  . חלקם מסומנים וחלקם ביוזמתם, הלפעילויות בקהיל

  

, השיבו על כך בשלילה)  מנהלים24 (50%-ו, שחשו כי עומס העבודה גבר, השיבו)  מנהלים24 (50%

, וייחסו את העומס להתרחשויות אחרות, מתוכם שמונה מנהלים לא ענו על השאלה בהקשר למלחמה

  .שהיו מתוכננים לפני המלחמה, ס"נשלדעתם אינן קשורות במלחמה אלא בשינויים והתרחבות של המת

  

  .הוסיפה למנהל עבודה ועומס, סים לא נפתרה לאחר המלחמה"שבחלק מהמתנ, גם המצוקה התקציבית

  

  תחושת העומס בעבודה: 80תרשים 

  

  

חל שינוי כי לא , דיווחו)  מנהלים28 (58%-ש, בניתוח תוכן של תשובות המנהלים לשאלת המשך נמצא

ייחסו את העומס להתפתחויות נוספות או ) שמונה מנהלים (17%. בעומס העבודה בעקבות המלחמה

אני שובר את הראש . פתחנו יותר פעילויות. זה לא קשור למלחמה". לפיגור בהכנת השנה

ז "יש הרבה עומס בגלל החור בלו"; "איך אני פותר בעיות שהוזנחו בזמן המלחמה

  ".לא היה קיץ ולא חופשה. לחץ, פיסי ונפשי, מס מצטברעו"; "בפתיחת שנה

 

   יותר- כן

50% 

 לא
50% 
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. ייחסו את הגברת העומס לפעילותם במלחמה ולהזדמנויות התקציביות שיצרה) שבעה מנהלים (15%

קיבלנו יותר , אני מכירה את הקהילה טוב יותר ולכן פונים אלי במטלות נוספות"

 פרויקטים -ו הזדמנויות במלחמה הייתה הזדמנות להראות יכולות ונוצר"; "עבודה

  ".יש יותר עומס בעוצמה ובמיקוד"; "צרכים חדשים וישנים, חדשים

  

רף הציפיות ". ייחסו את הגברת העומס לדברים אחרים הקשורים במלחמה) חמישה מנהלים (10%

; "האנשים מתחייבים פחות לשלם על כל השנה מראש"; "ואתו העומס, מאיתנו עלה

גם המצב הכלכלי של . גיע להם בחינם ועכשיו מתקשים לשלםשמ, מחנכים את התושבים"

 ".התושבים הורע

  

  סיבות להגברת העומס: 81תרשים 

  

 

  מודעות לשינוי בפיתרון קונפליקטים בתפקיד

. כי המלחמה לא שינתה את רמת הקונפליקטים שהיו להם בתפקידם, מהנשאלים חשו)  מנהלים37 (77% 

) תשעה מנהלים (19%. ס"ביהם קונפליקטים תמיד היו ותמיד יהיו במסגרת תפקידו של מנהל מתנלג

  .שהקונפליקטים פחתו, דיווחו) שני מנהלים (4%. שהקונפליקטים גברו, דיווחו

  

 

  העומס גדל
  בגלל הפיגור

 ז"בלו
17% 

  הפעילות
  גדלה
  בעקבות
 המלחמה
15% 

  סיבות נוספות
  הקשורות
 למלחמה
10% 

 אין שינוי
בעקבות 
  המלחמה

58% 
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  שינוי לגבי קונפליקטים בתפקיד: 82תרשים 

  

 

 4%. ' וכד;"כמו תמיד"; "כל הזמן יש קונפליקטים". ישלא חל שינו, טענו)  מנהלים36 (75%

בעקבות ". וייחסו זאת לשיפור היחסים עם הרשות המקומית, דיווחו שהקונפליקטים פחתו) שני מנהלים(

  ".ס מיצב את עצמו"המתנ"; "משוב ראש המועצה אני חש יותר שלם עם מה שאני עושה

  

יש הרבה קונפליקטים עם ". פליקטים עם עצמםייחסו את מיקוד השוני בקונ) ארבעה מנהלים (8%

כל השנה מתמודד עם . לעמוד מול ההבטחות וההתחייבויות שנוצרו במלחמה, עצמי

מרגישה שמתווכחת עם , יש יותר פחדים מהמלחמה הבאה"; "ועכשיו יותר, קונפליקטים

  ".עצמי

  

או לסביבה הקרובה או מיקדו את הקונפליקטים שלהם ביחסם לרשות המקומית ) שישה מנהלים (13%

המצוקה הכספית והניהול הכושל של הרשות מגביר את הקונפליקט אצלי על ". הרחוקה

מיקום הערבים , ס לעסוק בהם"הנושאים שעל המתנ"; "עצמאות העשייה הקהילתית

ככל שאני "; "יש דברים יותר מורכבים, הקשרים עם העיר, במדינה בצד של הנפגעים

איך לנהל את היחסים עם הרשות במצב , נפליקטים עם הרשותמצליח יותר יש יותר קו

 ;"כזה

  

על פעולת , הקונפליקט הוא מוסרי": שאלות של מוסר ואידיאולוגיה עלו במיוחד במגזר הערבי 

 ".שלא הייתה אנושית, ל בלבנון"צה

 

 לא
77% 

 יותר -כן
19% 

  פחות- כן
4% 
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 הבדלים בין סוגי המנהלים בתחושת השינוי על פי משתנים דמוגראפיים ועל פי המגזר

יהודי לפי - בתחושת השינוי בעקבות המלחמה בין מנהלים יהודים למנהלים במגזר הלאהבדלים

  שאלונים כמותיים

יהודי בהערכת השינוי -כדי לבדוק האם קיים הבדל בין מנהלים במגזר היהודי למנהלים במגזר הלא

,  השנייהבעקבות התמודדותם במלחמת לבנון, הערכת ביצוע עצמית ולחץ בעבודה, במיומנויות הניהול

נמצאו הבדלים .  למדגמים בלתי תלויים בין הקבוצות לבין ההיגדים בשאלוןT-testנערך מבחן שונות מסוג 

יהודים בגורמים -ממוצע תחושת השינוי אצל המנהלים הלא: 9 בגורמים המפורטים בטבלה p<.05מובהקים 

  .ל היה גבוה מזה של עמיתיהם היהודיים"הנ

  

יהודי שעברו את המלחמה חשים בעוצמה רבה יותר את השינוי שחל בהם -נראה שהמנהלים במגזר הלא

 8 טבלהכפי שניתן לראות ב. אשר עברו את המלחמה, לעומת המנהלים במגזר היהודי, בעקבות המלחמה

. הפערים בין שתי הקבוצות גדולים באופן יחסי, p<0.05המציגות את ההבדלים המובהקים ברמה של , 10-ו

  . בפרק נספחים8ראו טבלה 

  

  יהודי-הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא: 83תרשים 

2.4
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שינוי בפיתוח

תוכניות

אלרטרנטיביות

שינוי בתכנון

זרימת העבודה

שינוי בלעודד

את עובדיי

שינוי בטיפול

באנשים באופן

הוגן

שינוי בעדכון

בשינויים מחוץ

למתנ"ס

שינוי

בהתמודדות עם

מתח ולחץ

יהודי לא יהודי
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בעוד , 3.8 על יהודים-בנושא השינוי בהתמודדות עם מתח ולחץ עמד הממוצע בקרב המנהלים הלא

ס הממוצע במגזר הערבי היה "לגבי שינוי בעדכון בשינויים מחוץ למתנ. 1.9שבמגזר היהודי הוא עמד על 

 2.7במגזר הערבי היה הממוצע , בנושא השינוי בטיפול באנשים באופן הוגן.  במגזר היהודי1.8 לעומת 3.8

 1.8 לעומת 3.5זר הערבי היה הממוצע  במג–באשר לשינוי בעידוד העובדים .  במגזר היהודי1.2לעומת 

,  בקרב היהודים1.4 לעומת 2.8בשינוי בתכנון זרימת העבודה היה הממוצע בקרב הערבים . במגזר היהודי

.  במגזר היהודי2.4 לעומת 4.2ואילו לגבי שינוי בפיתוח תכניות אלטרנטיביות הממוצע במגזר הערבי היה 

  .  ממוצע בקרב מנהלים ערבים גבוה מזה של היהודיםכי בכל המדדים היה ה, התרשים אף מוכיח

  יהודי-הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא: 84תרשים 

1.31.5
1.21

1.61.4

2.8
3.33.4

2.8

3.6

2.9

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
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הערכה באופן

בקורתי רעיונות 

והצעות, בטרם אני

בוחר באחת מהן

לערב אחרים

בתהליך התכנון

להעריך את הביצוע

של עובדים באופן

שגרתי אך לא

כשוטר

להתייעץ עם אחרים,

בטרם אני מחליט

החלטות הקשורות

לעובדים

לדרוש מהעובדים

ויתורים למען

הצלחת המתנ"ס

להיות מודע

למוטיבציות שלי

יהודי לא יהודי
  

ממוצע המנהלים : תפיסת השינויים בעקבות המלחמה הייתה גבוהה יותר בקרב הערבים בכל המדדים

;  בקרב היהודים1.3 לעומת 2.8בוחרים באחד מהם היה הערבים באשר להערכת רעיונות והצעות בטרם 

במדד של ;  אצל היהודים1.5 לעומת 3.3במדד של עירוב אחרים בתהליך התכנון היה הממוצע הערבי 

 אצל 1.2 לעומת 3.4הערכת ביצוע עובדים בצורה לא שגרתית עמד ממוצע תפיסת השינוי אצל ערבים על 

 עמד הממוצע של – בטרם מתקבלות החלטות בנוגע לעובדים במדד של התייעצות עם אחרים; יהודים

 3.6במדד של דרישת ויתורים מהעובדים היה הממוצע הערבי ;  אצל היהודים1 לעומת 2.8הערבים על 

 2.9ואילו במדד של מודעות למוטיבציה העצמית היה הממוצע אצל הערבים ,  אצל היהודים1.6לעומת 

  .  אצל היהודים1.4לעומת 
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  יהודי-הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא: 85 תרשים

1.41.5
1.3

1.5

1.9

1.3

3.2

2.8

3.2
3
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בניהול והפעלת אחרים?

הקפדה על נורמותקבלת החלטות.מקוריות וביצירתיות.

הארגון.

מתן הנחיות ונהליםהצלחתי כמנהל מתנ"ס

בעבודה

יהודי לא יהודי

  

במדד : גם בתפיסת מדדים נוספים של שינויים היה הממוצע בקרב מנהלים ערבים גבוה מזה של היהודים

; ים בקרב היהוד1.4 לעומת 3.2היה הממוצע של הערבים " ניהול והפעלת אחרים, מידת הצלחתך בתכנון"

בקבלת החלטות היה ;  בקרב היהודים1.5 לעומת 2.8במקוריות ויצירתיות היה הממוצע של הערבים 

בהקפדה על נורמות הארגון היה הממוצע של ;  בקרב היהודים1.3 לעומת 3.2הממוצע של הערבים 

 3.4ס היה הממוצע בקרב הערבים "בשינוי בהצלחה כמנהל מתנ;  בקרב היהודים1.5 לעומת 3הערבים 

 לעומת 2.4 היה הממוצע של הערבים –ואילו במתן הנחיות ונהלים בעבודה ;  בקרב היהודים1.9לעומת 

  .  בקרב היהודים1.3

  

  יהודי -הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא: 86תרשים 
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במטרות לא ברורות ;  בקרב היהודים1.3 לעומת 2.5בהגדרת תחומי האחריות היה הממוצע בקרב הערבים 

בהפעלת לחצים לא הגיוניים לשיפור ;  בקרב היהודים1 לעומת 1.9בתפקיד היה הממוצע של הערבים 

בהפעלת לחצים על מנת להשלים מטלות ; בקרב יהודים. 1.1 לעומת 2הביצוע היה הממוצע בקרב הערבים 

 הממוצע -ואילו לגבי התפקיד התובעני ; היהודים אצל 1.1 לעומת 2.1בזמן קצוב היה הממוצע של הערבים 

  .    בקרב היהודים1.5לעומת , 2.9בקרב הערבים היה 

  

  יהודי - הלא הבדלים בתחושת השינוי בעקבות המלחמה בין המנהלים היהודים למנהלים במגזר

י יהודי בהערכת השינו-כדי לבדוק האם יש הבדל בין המנהלים במגזר היהודי למנהלים במגזר הלא

הערכת ביצוע עצמית ולחץ בעבודה לפי חלוקה לגורמים בעקבות התמודדותם במלחמת , במיומנויות ניהול

,  למדגמים בלתי תלויים בין הקבוצות לבין המשתנים בשאלוןT-testנערך מבחן שונות מסוג , לבנון השנייה

  . כפי שקובצו לגורמים

  

קונפליקטים בתפקיד לא נמצא הבדל מובהק בין מיומנויות אישיות ו, בגורמים של דינאמיקה קבוצתית

  . יהודי-המנהלים היהודיים למנהלים במגזר הלא

  

ממוצע תחושת : 10כמפורט בטבלה ,  בגורמים האחריםp<.05נמצאו הבדלים מובהקים , לעומת זאת

יפול ט, השקעה במורל הצוות, מידע, מיומנויות ארגון, יהודיים בקבלת החלטות-השינוי אצל המנהלים הלא

עומס בתפקיד והערכת הביצוע היה גבוה מזה של עמיתיהם , עמימות בתפקיד, מיומנויות תכנון, בעובדים

  ). בנספחים10ראו טבלה . (היהודיים

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
  

 
 134 עמוד

 

  יהודי מקובץ לגורמים-הבדלים בתפיסת שינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא: 87תרשים 

הבדלים בין המגזרים בהערכת השינוי מקובצים לגורמים

0
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 בקבלת

החלטות

 במיומנויות

ארגון

 בהשקעה במידע

במורל

הצוות

 בטיפול

בעובדים

 במיומנויות

תכנון

שינוי

בעמימות

בתפקיד

 בעומס

בתפקיד

 בהערכת

ביצוע

יהודי לא יהודי

 

יהודי בהערכת השינוי -בדל בין מנהלים במגזר היהודי למנהלים במגזר הלאכדי לבדוק האם קיים ה

 T-testבתפיסת המסוגלות העצמית בעקבות התמודדותם במלחמת לבנון השנייה נערך מבחן שונות מסוג 

לבין משתנה שינוי בתפיסת המסוגלות ) משתנה בלתי תלוי(למדגמים בלתי תלויים בין המשתנה מגזר 

  .העצמית

  

יהודים בהערכתם את השינוי בתפיסת -כי קיים הבדל מובהק בין מנהלים יהודים למנהלים לא,  נמצאבניתוח

ממוצע תחושת השינוי במסוגלות עצמית של המנהלים ,  כלומרt(42)=-2.324,p<.05, המסוגלות העצמית

 M=1.47, SD(גבוה מממוצע תחושת השינוי של המנהלים היהודיים ) M=2.69, SD =1.853(יהודים -הלא

  . באופן מובהק ) 555.

  

  הבדל בהערכת השינוי בתפיסת המסוגלות העצמית בין המגזרים: 88תרשים 

הבדל בתפיסת השינוי במסוגלות העצמית בין המגזרים
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יהודי לא יהודי
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על פי  יהודי- הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים מהמגזר היהודי והלא

  תשובותיהם בראיון

יהודי - היהודי למגזר הלאלבדיקה השוואתית בתפיסת השינויים בין המנהלים שהשתתפו במלחמה במגזר

,  למדגמים בלתי תלויים של שכיחויות התשובות בשאלות הראשיותT-testבראיון נערך ניתוח שונות מסוג 

  .שתשובתם כן ולא

  

התמודדות , האצלת סמכויות,  בין המגזרים בתחומים של מיומנויות תכנוןp<.05נמצאו הבדלים מובהקים 

  . בפרק נספחים11עירוני כפי שמובאים בטבלה ס במערך ה"במצבי לחץ ובמיצוב המתנ

  

  הבדלים בתפיסת השינוי של מנהלים לפי מגזרים על פי שכיחויות בראיונות: 89תרשים 

0.190.260.18

0.77

0.50.570.54

1

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2

במיצוב המתנ"סהתמודדות במצבי לחץהאצלת סמכויותמיומנויות תכנון

ני במערך העירו

יהודי לא יהודי
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 הבדלים בתחושת השינוי בעקבות המלחמה בין מנהלים ממחוז חיפה למנהלים מהצפון

וז צפון בהערכת השינוי כדי לבדוק האם יש הבדל בין מנהלים במחוז חיפה והעמקים למנהלים במח

הערכת הביצוע העצמית ולחץ בעבודה בעקבות התמודדותם במלחמת לבנון השנייה , במיומנויות הניהול

נמצאו הבדלים .  למדגמים בלתי תלויים בין הקבוצות לבין המשתנים בשאלוןT-testנערך מבחן שונות מסוג 

  .בפרק נספחים 12בלה ראו ט.  בגורמים המפורטים בתרשימים הבאיםp<.05מובהקים 

   

כי מנהלי מחוז חיפה תופסים את השינוי שחל בהם באופן מובהק יותר מאשר מנהלי , הממצאים מראים

  .מחוז הצפון

  

  הבדלים בתפיסת השינויים בעקבות המלחמה בין מנהלים ממחוז חיפה והעמקים לבין מנהלים ממחוז צפון: 90תרשים 

   א90תרשים 
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   : ב 90תרשים 
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 בשל עוצמת -אך יותר מכל , מלחמת לבנון השנייה הפתיעה את החברה הישראלית בשל עיתויה ואורכה

ההפתעה . שכמוה לא ידעה האוכלוסייה האזרחית במלחמות ישראל מאז הקמת המדינה, פגיעתה בעורף

  .  ם נקלעו לראשונה בתולדותיהם לקו האששרבים מה, הגדולה ביותר הייתה נחלתם של יישובי הצפון

 

, סים באזור הצפון"ההפתעה הייתה גם מנת חלקן של הרשויות המקומיות ושל רוב המתנ, מדרך הטבע

להמשיך להעניק שירותים לאוכלוסייה שנמצאה תחת , בעיצומו של החופש הגדול ואירועי הקיץ, שנדרשו

  . במצב מתמשך של איום קיומי, אש

 

בעיקר באלה שלא התנסו בעבר בתפקוד , ההתנהלות הראשונית ברשויות רבות בצפון, שלא במפתיע

סים "במתנ, יישובים רבים לא היו ערוכים למצב של מלחמה. סדר-התאפיינה בבהלה ואי, בשעת חירום

, ביישובים רבים בהם היו מקלטים התברר. וכמעט שלא היו בהם מרחבים מוגנים, רבים לא היו נהלי חירום

  .רבים מהם אינם תקינים ואינם ראויים לשימושכי 

 

סים רבים אף התקשו ליצור קשר עם התושבים בשל היעדר "שמתנ, מתוך הראיונות עם המנהלים נמצא

מרגע שפרצה המלחמה בחרו חלק מעובדי , כמו כן. אינטרנט או אמצעים אחרים להעברת מידע, רדיו אזורי

עובדה שיצרה במקומות רבים מחסור בכוח , אזור הצפוןס לממש את זכותם לצאת עם המשפחה מ"המתנ

  . אדם מקצועי

 

, כי היעדר המוכנות של יישובים רבים למצב מלחמה הגביר את הפאניקה בקרב התושבים, מנהלים העידו

בעיקר כאשר אלה החלו לארגן יציאות לפעילויות שונות מחוץ , סים"מה שהגביר את הלחץ על מנהלי המתנ

כפל יציאות של חלק מהתושבים והתחכמויות בעת הצגת , הם נתקלו בתופעות של הידחפותרבים מ. ליישוב

  . תעודות זהות

 

. חלק מהיישובים אף לא היו ערוכים להתמודד עם מצוקות נפשיות של הציבור על רקע התמשכות המלחמה

ללא הכנה מראש לקו וילדים שחזרו ליישוב מפעילויות של מספר ימים , ביישובים רבים לא היו פסיכולוגים

  . בהלם

 דיון
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ולספק שירותים חיוניים גם , סים דרכים לקיים שגרת חיים"למרות הקשיים הרבים חיפשו מנהלי המתנ

, מצפונם, בהיעדר נהלים ברורים לשעת חירום פעלו רובם על פי ערכיהם. בסביבה של בלבול וחוסר ודאות

וך הערכת ההנחיות הניתנות בכלי התקשורת ת, התרבות הארגונית של כל אחד מהם והשכל הישר, הבנתם

משרד , ראש הרשות המקומית, ט"הקב, כמו פיקוד העורף, או הגופים האמונים על ניהול מצבי חירום

  . שלעתים סתרו זו את זו, סים או הנהלת המחוז"ט החברה למתנ"קב, החינוך

 

 ,Lerbinger)(ודאות ומיידיות אי , המתאפיין בפתאומיות, סים למצב משברי"נקלעו מנהלי המתנ, למעשה

שהפך מרכזי בשנים , שמקורו בגורמים חיצוניים לו הוא תחום, התנהלותו של ארגון במצב משברי. 1997

, הצונאמי בדרום מזרח אסיה, הסופה קתרינה, 9/11כמו , האחרונות בעקבות כמה אסונות רבי נפגעים

  . ועוד

 

 ולא –ן זה תלויה בהתנהלותו ובהתנהלות אנשיו הצלחתו של ארגון להתמודד בהצלחה עם משבר כגו

הצורך להתמודד עם מצבים של חוסר ודאות מאפיין כל פעילות בסביבה , למעשה. במאפייני המשבר עצמו

היו בין הראשונים שזיהו את אי ) , 1995Drucker( ופיטר דרוקר Tofler ,2004)(אלווין טופלר . ארגונית

הצלחתו של ארגון תלויה לא רק , לפיכך. ביבת הפעילות הארגוניתהקביעות כמאפיין הקבוע ביותר בס

  . אלא גם ביכולתו לייצר מענה משתנה מול השינויים המתמידים, במענה שהוא מסוגל לייצר

 

על פי הגדרתו של הסוציולוג הגרמני , "חברת סיכונים"סים בתוך "במהלך המלחמה תפקדו מנהלי המתנ

לבריאות ולביטחון הכללי מזנקים , החרדה לביטחון האישי" ת סיכוניםחבר"ב).  ,1992Beck(אולריך בק 

, והיא מתאפיינת בפער משמעותי בין ציפיות האזרח ומאמצי השלטון, לראש סדר היום הציבורי והפוליטי

  . במניעה והתמודדות עם משברים

 

בתקופה כזו . ירותהבמה, אולי יותר מכל, התגובה על מצב משברי תלויה, (Garcia, 2006)על פי גרסיה 

שתוכיח לבעלי העניין , והחלטות חייבות להתקבל בצורה, דרך ההתנהלות והתהליכים הרגילים מוקפאים

ונוקטים בצעדים , כי הארגון והעומדים בראשו מתייחסים למשבר ברצינות, )הקהילה, הלקוחות, הציבור(

ניצבת בפני ,  בתחום ניהול משבריםאומרים מומחים, כיוון שכך. הנכונים על מנת להתמודד עם הבעיות

אלא היא , שעת זהב אינה מתייחסת בהכרח לפרק זמן מסוים. למענה למשבר" שעת זהב"ראשי הארגון 

עלולים להפוך לקריטיים בשעת משבר , שבדרך כלל אינם משמעותיים, כי עיכובים, מדגישה את העובדה

)Mitroff, 2004 .(אלא , ה במענה למשברים הפרעה בניהול הארגוןמנהיגות אפקטיבית אינה רוא", לפיכך

  ).(Garcia, 2006" מבחן לניהול
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שרוב המנהלים מצאו דרך להתמודד , הנתונים מהשטח במהלך מלחמת לבנון השנייה מצביעים על כך

, יש לזכור. כנראה משום שמלכתחילה ניחנו במיומנויות ויכולות להתמודד עמו, בהצלחה עם המצב המשברי

, יכולת עבודה ברמת ריכוז גבוהה לאורך זמן, בין היתר, ס כוללים"ים הנדרשים ממנהל מתנכי הכישור

ס "גם עקרונות הפעולה של המתנ). 2007, סים"החברה למתנ(אכפתיות ויוזמה אישית , עמידה במצבי לחץ

. תוך סריקה מתמדת של המציאות המשתנה והצרכים המשתנים של התושבים, מעודדים התנהלות גמישה

  .ס מתאפיין בגמישות ארגונית מרבית"המבנה הארגוני והסטטוס המשפטי של המתנ

 

כי מיומנויות כגון גמישות והתמודדות עם שינויים יבואו לידי ביטוי בפעילות , אחת מהנחות המחקר הייתה

וכי התמודדות עם מציאות משתנה תבטא את יתרונותיה של מיומנויות התכנון , ס בשעת חירום"המתנ

  . הנדרשות מהמנהל וצוותו גם בשגרה, הגמישות והספונטניות, ח הקצרלטוו

 

חיפה והעמקים , סים ביישובי הצפון"התנהלותם של רוב המתנ, למרות ההפתעה והבלבול הראשוני, ואכן

וכאשר נסגרו , רובם נערכו לפעילויות חירום. והתאפיינה בתקלות מעטות בלבד, רצופה, הייתה תקינה

  . למקלטים ומחוץ ליישוב, התארגנות למרחבים מוגניםהקייטנות עברה ה

 

רוב העובדים נשארו . שעסקו בהעברת מידע ומתן מענה לתושבים, לים"סים נפתחו חמ"בחלק גדול מהמתנ

סים דרך לשלב "ובמקומות בהם נוצר מחסור בכוח אדם מצאו רבים מהמתנ, ביישוב והתמסרו לעבודתם

, רוב הצוותים התגייסו לטובת הציבור, אולם ככלל. ו והן מחוצה לוהן מהיישוב עצמ, בפעילותם מתנדבים

  . ס ורואה באנשיו כתובת לרבות ממצוקותיו"שהציבור נשען על המתנ, וניכר היה, התאזרו בסבלנות רבה

 

הדגש המרכזי הושם . סים מצדם התייחסו לדאגה לרווחת התושבים כנושא הנמצא בעדיפות עליונה"המתנ

סים להעניק תחושה של ביטחון ונחת על אף המצב "להם ביקשו המתנ,  ובני הנוערעל רווחת הילדים

  . המתוח והמבולבל

 

ס אמורות לנבוע מצרכי הקהילה בתוכה הוא "כי תכניות המתנ, בכך מימשו המנהלים את העיקרון הקובע

הרשות שהם בעיקר , הפעילים במרחב הקהילתי המשותף, פועל ומשיתוף פעולה עם הגורמים השונים

  ).2007, סים"החברה למתנ(סים "המקומית והחברה למתנ
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  הקשר עם הרשות המקומית

המסדיר את היחסים , ס לרשות המקומית מעוגנים במעין חוזה תלת צדדי"יחסי העבודה בין המתנ

שהיא , סים"הרשות המקומית והחברה למתנ, שהינו ישות משפטית עצמאית, ס"הפורמאליים בין המתנ

  .שבהן קיים הסכם כזה, סים ברשויות"ת ותפקידה לנהל ולהדריך את המתנחברה ממשלתי

 

בהסכמות ומחלוקות . המבוססים על עשייה יום יומית, ס לרשות"מעבר להסכם זה קיימים יחסים בין המתנ

ובעיקר ראש , מעורבות הרשות, ס בחיי היישוב ותושביו"מעורבות המתנ, בנושאים כמו ציפיות הדדיות

הדבר . ובקיום סיכומים ועמידה בהבטחות הדדיות, ס"השפעתו על תכניות המתנ, ס" במתנהרשות בנעשה

והיא , ס"שכן הרשות המקומית מתקצבת ברמה זו או אחרת את המתנ, בולט בעיקר בתחום התקציבי

  .ס תכניות לביצוע עם מימון לצידן"מעבירה לאחריות המתנ

 

בהתאם להחלטת הנהלת , בהם קיבל מנדט לעבודס לזמן לתושבים מענה מקצועי בתחומים "על המתנ

ס "אף שהמתנ. ס נקבעים במידה רבה בשיח בינו לבין הרשות המקומית"גבולות הגזרה של המתנ. ס"המתנ

דבר זה מייצר . מעבר לפוליטיקה המקומית, לפעול מקצועית, ככל שניתן, פועל בסביבה פוליטית הוא מחויב

  . ס"ן מנהל המתנלעיתים מתח נוסף בין ראש הרשות לבי

 

ס לבכירים ברשויות המקומיות "הפך המפגש בין מנהלי המתנ, בשל מצב החירום, במהלך המלחמה

סים השונים ביחסיהם עם הרשות המקומית לא נבדקו במחקר "אף שההבדלים בין המתנ. לאינטימי במיוחד

סים על "ה למנהלי המתנכי רבים מראשי הרשויות הכירו תוד, מראיונות שנערכו עם המנהלים עולה, זה

, המענים המהירים שניתנו, הרגישות לצרכי האוכלוסייה האזרחית. עמידתם האיתנה בשירות התושבים

, שגילו המנהל וצוותו היוו מושא לשבחים חמים, ובעיקר המחויבות למשימה, ההתארגנות המקצועית

  . שהעבירו רוב ראשי הרשויות בהתבטאויותיהם הפומביות

 

לעתים . ס"ילו השבחים הללו לשיפור או שינוי במערך היחסים בין הרשות לבין מנהל המתנלא תמיד הוב

כי לא , חלקם אף טען. כי אין הם רוחשים הערכה רבה לרשות המקומית, עלה מתשובותיהם של המנהלים

  .ועל כן לא התאכזב כשהדבר לא קרה, פיתח ציפיות לשיפור ברמת שיתוף הפעולה

 

ים יחסית בתפקידם הצביעו על תפקודם במלחמה כהזדמנות להדק את הקשרים עם מנהלים חדש, עם זאת

שלא , כי באמצעות תפקודם במהלך המלחמה הצליחו להרשים את התושבים, חלקם אמרו. ראש הרשות
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מנהלים אלה ראו במלחמה הזדמנות להיחשף בצורה טובה יותר בפני התושבים . הכירו אותם די עד אז

  . וראשי היישוב

  

  סים"ילות המתנפע

הממצאים . ס"ובהתאם לכך התארגן המתנ, עם פרוץ המלחמה התארגנו היישובים בדרכים מגוונות

. שכלל את הפונקציות העיקריות של היישוב, שהדגם הנפוץ ביותר היה הקמת מטה חירום, מצביעים על כך

אבל היו . טיפול באנשים מטה שנתן מענה לצרכים פיזיים ומטה ל- דגם אחר חילק את הפעילות לפי טבעה 

. ב"וכיו, בחלקם נעדר ראש הרשות, חלקם היו בשביתה. שכלל לא התארגנו, מעטים אמנם, גם יישובים

  ).2007, ל"שתי" (נפקדות הריבון"ל מכנים זאת "ח שתי"בדו

 

הפעילות נסבה סביב סיפוק . כמשפחות וכקהילה, סים התאפיינה בטיפול באנשים כפרטים"פעילות המתנ

, במקלטים בבלוקים, ועד הפגה במרחבים מוגנים, תמיכה פסיכולוגית, תרופות, כמו מזון, ם ראשונייםצרכי

חלק מהפעילות התקיים ביישוב וחלק מחוצה . מרכז מידע ועוד, פינוי למקומות קליטה, יציאה להתרעננות

  . לו

 

ילות זאת הייתה פע.  מקלטים מדי יום466סים "על פי דיווחים שהעבירו המחוזות הפעילו המתנ

, משחקים והדרכת הורים כיצד להשתמש בהם, חלוקת חומרי יצירה, וכללה הפעלה יצירתית, אינטנסיבית

, מפעילי קהל ומאות מתנדבים, הפניית מרצים, חלוקת ניתוב והפעלת אמנים מתנדבים שהציפו את הצפון

שאבי התנדבות ומשאבים סים אגמו מ"המתנ. שבאו לצפון לסייע בהעברת השעות המתוחות במקלטים

סים "רוב המתנ. דים ובמרחבים מוגנים"בממ, שהיו בנמצא לשם הפעלתם במקלטים, אנושיים אחרים

  .חיילות ומתנדבים, שעשו זאת עם גורמים נוספים ביישוב, שהפעילו את האוכלוסייה במקלטים דיווחו

 

הייתה ארגון היציאה , ביםשתבעה משאבי אנוש ר, סים מחוץ ליישובים"הפעילות המרכזית של המתנ

גיוס משאבים של . סים"יעדי היציאה נקבעו על פי המשאבים שגייסו בחברה למתנ. להתרעננות חד יומית

סים מקרנות סיוע "וכן באמצעות גיוס ישיר של המתנ, המחוז באמצעות ארגונים פילנתרופיים והמגזר העסקי

  . ס"שהעדיפו לעבוד ישירות מול המתנ

 

, היו שציינו. עובדה שהקשתה עליהם, כי נאלצו לעבוד מול גורמי מימון רבים, סים רבים"ו מתנבנושא זה ציינ

שירכז עבורם את הטיפול בתרומות ומשאבים כדי שהם יוכלו , כי היו מעדיפים לעבוד באמצעות מנגנון אחד



 

 
  

 
 143 עמוד

 

בנושא הדיווחים הייתה יכולה להקל עליהם גם , טענו, התארגנות כגון זו. לפנות את זמנם למטלות אחרות

  . מול גורמים תורמים

  

  שינויים בתחושת המסוגלות העצמית

המחקר ביקש לבחון האם החשיפה למלחמה יצרה בקרב המנהלים שהתמודדו עמה שינוי בתחושת 

  . שלא נחשפו למלחמה, לעומת מנהלים, המסוגלות העצמית

 

הכוללות יכולת , נויות ניהולמיומ: בדיקת המסוגלות העצמית התבצעה באמצעות שלושה משתני משנה

טיפול , מיומנויות תכנון, קבלת החלטות, תקשורת בכתב ובעל פה קבלת החלטות וארגון, קבלת תקשורת

; )1992, גוטסדינר ופוקס(אישיות כללית , מידע ופיתוח, מורל ומוטיבציה, דינמיקה קבוצתית, בסגל עובדים

, קבלת החלטות, יחסים בין אישיים, מקוריות ויצירתיות, תקשורת,  כולל ניהול וארגון-הערכת ביצוע עצמי 

הערכה כללית , פדגוגיה, הקפדה על נורמות ארגון, פעילות במצבי לחץ, מסירות והשקעה, ידע מקצועי

קונפליקט תוך , כולל עמימות בתפקיד, ועבודה תחת לחץ; Thornton & Byham, 1982)(להצלחה כמנהל 

  ).  (House, Schuler &) Levanoni, 1983תפקידי ועומס בתפקיד

 

כי במרבית הגורמים העידו מנהלים באזור הצפון על שינוי בעקבות , המחקר מראה באופן ברור

כן . שלא עברו את המלחמה, לעומת מנהלים בקבוצת הביקורת, המלחמה בסגנונות הניהול שלהם

, חמה לבין אלו שלאנמצא הבדל מובהק בתחושת המסוגלות העצמית של המנהלים שהתמודדו במל

וממוצע השינוי בתחושת המסוגלות העצמית של המנהלים שהתמודדו במלחמה היה גבוה באופן 

  .גם כאשר הציונים הקיצוניים נוטרלו, שלא חוו את המלחמה, מובהק מזה של המנהלים

 

אישית -ין תקשורת ב-ההבדלים המהותיים ביותר בין שתי הקבוצות נמצאו בשני גורמים הנוגעים לתקשורת 

שבו , כי עמידה מוצלחת במבחן כל כך טראומטי, משמעות הממצא היא. ובדימוי העצמי הגבוה, ויכולת ביטוי

טראומות נפשיות והרס רב של , פציעות, הקהילה סופגת מטחי קטיושות עזים הגורמים לאבידות בנפש

את ההערכה העצמית של רכוש שיפרה באופן משמעותי היבטים הנוגעים לנושא התקשורתי של הניהול ו

  . המנהלים

 

בעיקר , בחנו את תפקודם של מנהלים בשעת אסון) (Cloudman & Hallahan, 2006קלאודמן והלאהן 

 כך -שככל שהארגון גדול יותר ומאורגן יותר , ממצאיהם מאששים את הטענה. בהיבט של ניהול תקשורת
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כי מידת ביזור הסמכויות , הם מצייניםבנוסף . המנהלים בו מיומנים יותר בהתמודדות עם משברים

  . והעצמאות בקבלת החלטות מהווה גורם משמעותי בהצלחה הארגונית של ניהול משברים

 

שהמנהלים שהתמודדו עם המציאות של המלחמה הפכו למנהלים טובים יותר או שונים , אין זה אומר

שתפיסת המנהלים את , ל כךהמחקר מצביע ע, עם זאת. והמחקר אף לא התיימר לבדוק זאת, מהותית

עצם עמידתם בהצלחה במבחן , במלים אחרות. עצמם כמנהלים טובים יותר גדלה בעקבות המלחמה

  .המציאות הקשה חולל שינוי לטובה בתפיסת המסוגלות העצמית של אותם מנהלים

 

 Bandura" אמונת האדם ביכולותיו לבצע באופן מוצלח התנהגות מסוימת"מסוגלות עצמית הינה , כזכור

ויש לה לפיכך , מסוגלות עצמית עוסקת באמונתו של אדם לבצע בהצלחה משימות). (1997, 1977,

היא מהווה בסיס , להשקיע מאמצים בביצוע משימה היא מגבירה את הנטייה: השפעה רבה על התנהגותו

 ,Jerusalem & Schwarzer)וקובעת את התנהגותו ויכולתו של אדם לתפקד במצבי לחץ , עיקרי לפעולה

ולהתמיד במאמציו , אדם המתייחס לעצמו כבעל מסוגלות עצמית גבוהה נוטה להיענות לאתגרים.  (1992

כי , אפוא, לא מן הנמנע. Bandura, 1995)(כי השגת היעדים תלויה בו , משום שהוא מאמין, להשיג מטרות

  .ת הניהול בפועלהשינוי בתחושת המסוגלות העצמית של המנהלים הביא עמו גם שיפור ביכול

 

שינוי זה נבע . כי חל שינוי בנכונותם לקבל החלטות מהירות ולעתים אף לקחת סיכונים, מנהלים רבים העידו

ואף העניקה לכך , אשר חייבה קבלת החלטות מהירה, שבמהלך מלחמה נוצרה דינמיקה, לדעתם מכך

 תפיסת המסוגלות העצמית של ההתנסות בקבלת החלטות תוך זמן קצר הקרינה אף היא על. לגיטימציה

במלחמה הייתה לי הזדמנות ": אחד המשתתפים אף אמר. שראו בכך שינוי לטובה, המנהלים

 ". להוכיח יכולת החלטה בתנאי לחץ

 

, לממונים עליו במחוז, ייתכן שלהנהלה, ייתכן שלראש העיר? למי חש אותו מנהל צורך להוכיח יכולת כזו

שכן היכולת לתפקד בתנאי לחץ נחשבת לתכונה נדרשת . שבעיקר לעצמו, אולם נראה. לתושבים או לכולם

סים עובדים "מנהלי מתנ": או כפי שביטא זאת משתתף אחר במחקר. ס"וחיובית אצל מנהל מתנ

 ".שיחפש מקצוע אחר, תמיד תחת לחץ ומי שאינו מסוגל לזה

 

תייחסו רובם למצבם בזמן כאשר נשאלו המנהלים האם חשו במהלך המלחמה עומס רב יותר בעבודה ה

שנכנסו לשנה חדשה מבלי לסגור את , רבים התייחסו יותר לכך. הראיון ופחות לעומס שבמהלך המלחמה

פרויקטים חדשים , ראיונות מאוחרים יותר כבר מדברים על הרחבת הפעילות. הקודמת ומבלי לצאת לחופש
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כי העומס בעבודה הנו מצב , אמרוכאשר בכל זאת התייחסו לתקופת המלחמה . ועוד, שנכנסו אליהם

  . וכי עצם המעורבות באירועים משכיחה מהם את העומס, שבשגרה מבחינתם

 

כי אם חל שינוי כלשהו הוא כלל בעיקר צורך , כאשר נשאלו האם חל שינוי ביכולתם לעסוק בתכנון ציינו רובם

  . לעמוד בלוחות זמנים בשל קוצר הזמן והלחץ

  

  עקבות המלחמההבדלים בתחושת השינוי ב

כי לא חל שינוי , רובם העידו, אף שהערכתם העצמית של המנהלים בקו האש השתפרה בעקבות המלחמה

ומעט גבוהים יותר במשתנים , השינויים עליהם העידו היו מינוריים. משמעותי במיומנויות הניהול שלהם

, שתכניות ראשוניות לא יתממשוכגון פיתוח תכניות אלטרנטיביות למקרה , רלוונטיים במיוחד לשעת חירום

לחצים או , או שינוי בהתמודדות עם מתח, במשתנים הנוגעים ברגישות למתחים הנוצרים בקרב העובדים

משתנה נוסף שהצביע על שינוי מהותי יותר היה בתפיסתם של המנהלים את עצמם כמנהיגים . משברים

, פק מענה רחב לתושבים במהלך המלחמהסים לס"כי הצלחתם של מנהלי המתנ, נראה. קהילתיים ביישוב

ותרמה לחידוד תחושת , והמחויבות והמסירות שגילו כלפי תושבי היישובים זכתה להערכה רבה ביישוב

  . שהם מהווים חלק משמעותי מהנהגת הקהילה, המנהלים

 

ס במהלך המלחמה יצר אצל רוב המנהלים שלקחו בה חלק תובנות "המקום המרכזי שתפס המתנ, ככלל

כי הגיעו לתובנות חדשות לגבי , מנהלים רבים טענו. דשות או שינוי באלה שהחזיקו בהם לפני המלחמהח

  ". מנהיגות קהילתית"ו" קהילה"המושגים 

 

אולם על פי , על סמך ממצאים אלו ניתן לכאורה להסיק על קיום הבדלים מהותיים בין שתי קבוצות המנהלים

ת סטיות התקן של קבוצת המנהלים שחוו את המלחמה גבוהות כי תוצאו, ניתוח התוצאות ניתן לראות

, ממצאים אלו אף מעידים לכאורה על כך. מה שמעיד על רמת הטרוגניות גבוהה בתוך קבוצה זו, יחסית

אך מספר מצומצם יחסית של מנהלים העידו על , שבקרב מרבית המנהלים שחוו את המלחמה לא חל שינוי

משמעות . מה שגרם לכאורה לשינוי בממוצע הציונים שלהם, ליהם נשאלושינוי מהותי בגורמי הניהול ע

, שתוצאותיהם היו שונות מהותית מתוצאות הקבוצה כולה, כי בקבוצה זו היו כמה מנהלים, ממצא זה היא

בדרך זאת לא ניתן היה לאפיין את המנהלים שהשיבו באופן שונה . עובדה ששינתה את ממוצעי הקבוצה

ואולם בדיקה מאוחרת אוששה את הטענה על קיומם של הבדלים מובהקים .  הללובאמצעות התוצאות

וממוצע השינוי בתחושת , בתחושת המסוגלות העצמית בין מנהלים שהתמודדו במלחמה לבין אלו שלא
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שלא חוו , המסוגלות העצמית של המנהלים שהתמודדו במלחמה היה גבוה באופן מובהק מזה של המנהלים

  .אשר הציונים הקיצוניים נוטרלוגם כ, את המלחמה

  

  הבדלים בין מנהלים מאזור חיפה והעמקים למנהלים מאזור הצפון

כאשר , שהאפיון שלהן הוא מידת הקרבה והחשיפה למפגעי המלחמה, לכאורה מדובר בשתי אוכלוסיות

שתימצא , פותניתן היה לצ, לאור זאת. אוכלוסיית הצפון נחשפה לנזקים ולטראומות בצורה אינטנסיבית יותר

כי רק , אולם ממצאי השוואת שתי האוכלוסיות מראים. שונות בתפיסת המנהלים בין שתי אוכלוסיות אלו

. בשני משתנים נתנו לעצמם מנהלי הצפון ציון ממוצע גבוה יותר משל עמיתיהם במחוז חיפה והעמקים

לא נמצא הבדל . תנים אחריםמנהלי חיפה והעמקים קיבלו ציון ממוצע גבוה יותר בשלושה מש, לעומת זאת

כי ייתכן , מה שמרמז, ולא נמצאו הבדלים מובהקים בתוצאות הגורמים, מובהק במשתנים האחרים

  . שלמרחק מהחזית לא הייתה השפעה על סגנונות הניהול

 

ס במהלך מבצע "וחלקם ניהלו מתנ, שחלק ניכר ממנהלי הצפון היו מורגלים במצבי חירום, זה המקום לציין

, מנהלי מחוז חיפה והעמקים לא התנסו קודם לכן בהתמודדות עם מלחמה, לעומת זאת".  זעםענבי"

  .ואפילו לא בהתכוננותם הנפשית, האפשרות הזו לא היה קיימת ברפרטואר הניסיון שלהם

  

  הבדלים בין מגזרים שונים במיומנויות הניהול

עובדה שאינה , יהודי- היהודי למגזר הלאממצאי המחקר מצביעים על הבדלים שוליים בין המנהלים מהמגזר 

לעומת זאת נמצא הבדל מובהק בתחושת השינוי בין . מאפשרת להסיק מהם מסקנה חד משמעית

וממוצע , מנהלים ערבים היו מודעים יותר לשינוי שחל בצורת עבודתם לעומת עמיתיהם היהודים: המגזרים

כן נמצאו . ק מזה של המנהלים היהודיםתחושת השינוי של המנהלים הערבים היה גבוה באופן מובה

התמודדות במצבי לחץ , האצלת סמכויות, הבדלים מובהקים בין המגזרים בתחומים של מיומנויות תכנון

  .ס במערך העירוני"ומיצוב המתנ

 

שייתכן כי , הסבר נוסף לכך הוא. ייתכן שהבדל זה נובע ממודעות רבה יותר של המנהלים הערבים לשינוי

שהשינוי בקרב , עוד אפשרות היא. רבים היו נכונים להודות בשינוי יותר מהמנהלים היהודיםהמנהלים הע

אולם נקודה זו , בהנחה שנקודת הפתיחה שלהם הייתה נמוכה יותר, המנהלים הערבים היה משמעותי יותר
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, שרוןוהיא מחייבת בדיקת דיווח מסוגלות עצמית של מנהלים במגזר הערבי ממחוזות (לא נבדקה במחקר 

  ).ירושלים ודרום, מרכז

 

כי הציונים שהעניקו המנהלים הגברים לעצמם היו גבוהים , בחלק שבחן הבדלים בין גברים ונשים נמצא

את הסיבה לכך יש אולי לחפש בהבדלים . באופן מובהק במדדים רבים לעומת אלה שהעניקו לעצמן הנשים

 מאפיין גברים לתאר את עצמם באופן מחמיא יותרובצורך ה, מגדריים בין גברים לנשים בתפיסתם העצמית

)Taubman - Ben-Ari, Mikulincer, & Iram, 2004( שבו אנשים מתארים , שמדובר בשאלון, יש לזכור

כי , שלפחות חלק מהמשיבים סברו, יש לשער, למרות הבטחת החיסיון. כיצד הם תופסים את עצמם

  .הממונים עליהם עשויים להיחשף לנתונים
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סים נעזרו במלחמה ברוב הכלים שבהם הם משתמשים "כי מנהלי המתנ, צפייה בדיווחי המנהלים מעלה

או פיתחו לעצמם כלים אלטרנטיביים ששימשו כעזר בזמן חירום כמו דרכים לרישום וחלוקה , בזמן שיגרה

  .צודקת של משאבי ההתרעננות מחוץ ליישוב

 

אף שלא תמיד יכלו להיעזר בנהלים קיימים או במסגרות ותכניות שיכתיבו , סים"נהלי המתננראה שמ, ככלל

ומצאו דרך , גייסו משאבים נוספים,  היטיבו להשתמש במשאבים הקיימים–להם כיצד לנהוג בשעת חירום 

    .המספקת לאוכלוסייה האזרחית את השירותים להם היא זקוקה, לקיים ביישוביהם מערכת חיים סבירה

 

, סים אף גילו רגישות רבה לנושא ההתנהלות הציבורית"שרוב מנהלי המתנ, הנתונים מצביעים על כך

כמו , במקומות בהם ניסתה הרשות המקומית לקדם מקורבים. והקפידו להציג כלפי התושבים חזות הוגנת

מוי הנקי וההוגן של הדי. סים מהפעילות"התנערו המתנ, מזגנים וטלוויזיות שנתרמו לתושבים, בחלוקת מזון

 הן -שכאשר הותקפו הרשויות על ידי תושבים בטענה של אפליה , עד כדי כך, סים הוטמע היטב"המתנ

 .ס נחשב לגורם הגון ושוויוני בעיני התושבים"בידיעה שהמתנ, ס לבצע פעולות אלה"ביקשו מהמתנ

 

 :מהנתונים ומהחקר עולות אפוא תשע מסקנות עיקריות

הם השתמשו , למעשה.  למיומנויות חדשות כדי להתמודד עם מצב החירוםהמנהלים לא נזקקו .1

  .ורתמו אותן לתנאים החדשים, שאפיינו אותם בשגרה, במיומנויות ניהול קיימות

אך בשל המלחמה עשו זאת , סים עשו במלחמה מה שהם יודעים לעשות בשגרה"מנהלי המתנ .2

  .באינטנסיביות רבה יותר

וכי , שיש להם די ידע על מנת להתמודד עם הדרישות, המלחמהסים חשו במהלך "מנהלי המתנ .3

  .הם מסוגלים לבצע את המשימות בהצלחה

גם כאשר התפקידים אותם ביצעו לא , שהם עושים מה שמצופה מהם, סים חשו"מנהלי המתנ .4

  .היו חלק מהגדרת תפקידם

ה שקידמה את עובד, כנדרש בשעת חירום, סים הגיבו על מצב החירום מהר ונכון"מנהלי המתנ .5

 .הן בעיני התושבים והן בעיניהם של ראשי היישובים, הן בעיניהם, מעמדם כמנהיגים קהילתיים

 מסקנות
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, ס והגמישות הארגונית שלו אפשרו למנהלים להגיב בזמן אמת"המבנה הארגוני של המתנ .6

 .ולתת פתרונות מהירים

לים לייצר פתרונות היא שסייעה למנה, תוך התאמתה לשינויים, מיומנות התכנון לטווח הקצר .7

 .יצירתיים למצבים לא מוכרים

בשל היותם בעלי תפיסת מסוגלות עצמית , בין היתר, סים נבחרו לתפקידם"מנהלי המתנ .8

שהמנהלים הצליחו לתפקד היטב , כי עובדה זו הייתה אחת הסיבות העיקריות לכך, מחקר זה מוכיח. גבוהה

 .בזמן חירום

סים בזמן חירום חיזקה את תחושת המסוגלות "תנעצם התנהלותם המוצלחת של מנהלי המ .9

שתפיסת המסוגלות העצמית , נראה. שיפרה את תפקודם כמנהלים, וככל הנראה, העצמית שלהם

היה , שאכן, חיזקו ואף שיפרו את תפקודם, סים הזינו אלה את אלה"וההצלחה התפקודית של מנהלי המתנ

תביא לשיפור ,  זו תלווה אותם גם בהמשךכי תחושה, אם כן, יש לצפות. מוצלח במהלך המלחמה

 .ותקדם את מעמדם בקרב בכירי הרשות המקומית ובקרב התושבים, בתפקודם
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  נספחים

  מחשב מכוון שונות ניתוח:  1 נספח

 הגבוה במתאם שהיו המשתנים לפי בשם כונה מהגורמים אחד כל. ךהתהלי תוצאות את מציגה 1 טבלה

  . גורם אותו עם ביותר

 אוכלוסייה על זה בשאלון שהשתמש אחר במחקר שאותרו הגורמים מבנה' א בנספח מוצג השוואה לשם

  .ספר בתי מנהלי של

   ניתוח גורמים– 1טבלה 

  

מקדם   היגד  שם הגורם

  העמסה

 שיש העניין במידת או במתח להבחין מספיק רגיש אני

 לצוות

0.815 

 0.745 העובדים בקרב הקיימים ברגשות חש אני

 כראוי מטפל אינו או מזניח הצוות כאשר מבחין אני

 במשימותיו

0.643 

 0.584 קבוצתי לחץ לנוכח גם הפרט זכויות על שומר אני

 0.576 אני מעודד את עובדיי

 0.545 ס"במתנ והפעילויות הרכזים בין לתיאום דואג אני

 0.534 בצוות פונקציונאלית-דיס התנהגות ומבקר מפקח אני

 הדופק את חש 

 העובדים בקרב

  לצורכיהם ורגיש

 אני אותו ס"במתנ המתרחש לגבי ועדכני רחב מידע לי יש 

 מנהל

0.384 
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מקדם   היגד  שם הגורם

  העמסה

 0.354 הבעיה או/ו המטרה את מגדיר אני מחליט אני בטרם

 0.732 המעוניין לכל להתבטא ההזדמנות שתינתן, לכך דואג אני

 0.713 התכנון בתהליך אחרים מערב אני

 0.704 לי הכפופים של ולרעיונות להצעות וקשוב פתוח אני

 0.564 לאחרים ותפקידים סמכויות מאציל אני

 0.517 הוגן באופן באנשים מטפל אני

 0.505 בדריכות לאחריםאני מאזין 

 0.427 אני מגלה עניין באחרים

דד ומערב את מעו

  העובדים

 0.411 הצורך בעת ומתווך מפשר אני

 0.742 אני דואג לקידום עובדים

 שתוכניות למקרה אלטרנטיביות תוכניות מפתח אני

 יתממשו לא ראשוניות

0.681 

 0.625 עובדיי של יבציהמוט בפיתוח ומאמץ זמן משקיע אני

 0.520 יתר למאמץ עובדיי את מדרבן אני

 0.479 עובדיי של המקצועי והידע המיומנויות בפיתוח עוסק אני

 בוחר אני בטרם והצעות רעיונות ביקורתי באופן מעריך אני

 מהם באחד

0.453 

 ופיתוח לעובד דאגה

 אצל מוטיבציה

  עובדים

 0.412 מיוזמתי עובדי עם ומשוחח מראיין אני

 0.668 תושבים או בכירים דרגים כלפי עובדיי את כראוי מיצג אני מעניק תחושת 
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מקדם   היגד  שם הגורם

  העמסה

 0.627 משברים או לחצים, מתח עם כראוי מתמודד אני 

 0.538 הנושא את ומפרט מבהיר אני ישיבה או דיון בעת

 ולהפחית ביניהם להרמוניה להגיע לאנשים מסייע אני

 רצויים בלתי  בקונפליקטים

0.455 

 0.418 ס"במתנ למתרחש הקשור בכל עובדי את מעדכן אני

  דיםביטחון לעוב

 0.329 התכנון בתהליך תקציביים שיקולים משלב אני

 0.733 כנדרש שבחים ונותן הערכה מבטא אני

 0.638 וקרבה חום של יחס כראוי לקבל יודע אני 

 באופן לדבר אותם מעודדת אחרים עם שלי האינטראקציה

 וחופשי פתוח

0.598 

  תקשורת בין אישית

 0.342 היעדים להשגת בדרך ותקלות מחסומים מראש חוזה אני

 0.797 מוגדרות משימות או ברורות מטרות קובע אני

 0.765 וקונקרטיים ספציפיים יעדים קובע אני

 0.512 ושוטף שגרתי באופן התכנון תוצאות אחר עוקב אני

מיומנויות תכנון 

  וניהול אסטרטגי

 0.375 טקטי באופן אחרים על עולהשפי לשכנע יכול אני 

 0.770 ומרשימה חזקה ביטוי יכולת לי יש

 0.579 ומובן בהיר באופן פ"בע עצמי את מנסח אני

 ודימוי ביטוי יכולת

  גבוה עצמי

 והדעות הרעיונות את לאחרים מציג אני מחליט אני בטרם

 שלי

0.570 
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מקדם   היגד  שם הגורם

  העמסה

 0.537 שלי האישיות למוטיבציות מודע אני 

 0.691 בתחומי המקצועי הידע מבחינת כראוי מעודכן אני 

 0.506 ולחסוך לפשט, לשפר המיועדות מערכות מפתח אני

 ס"למתנ מחוץ המתרחשים לשינויים ביחס מעודכן אני 

 ס"למתנ והרלבנטיים

0.462 

  ידע מקצועי

 0.432 העבודה זרימת את כראוי מתכנן אני

 0.731 אלטרנטיביות ודעות רעיונות לי ציגושי, מאחרים מבקש אני

 החלטות מחליט אני בטרם אחרים עם מתייעץ אני

 לעובדים הקשורות

0.652 

 0.573 התנהגותי על משוב מאחרים מבקש אני

כיבוד דעה של 

  האחרים

 0.545 כלפיי וכעס בקורת כראוי לקבל ויודע מתמודד אני 

 0.802 הנכונה הדרך שזו, לי כשברור עובדים מפטר אני 

 התוצאות את להעריך מנסה אני החלטה קבלת בטרם

 ההחלטה של האפשריות

0.595 

 ואחריות ראש כובד

  עובדים בניהול

 0.445 לעובדי שוטף ומשוב הנחיה מספק אני 

 מחוץ יצירתית ולפעילות למנוחה זמן להקציב מקפיד אני 

 לעבודה

  מנוחה 0.902

 0.900 והפסקות תזונה מבחינת כיאות לעצמי דואג אני 

ניהול אפקטיבי של 

  ישיבות

 0.827 אפקטיבי באופן ישיבות מנהל אני
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מקדם   היגד  שם הגורם

  העמסה

  אסרטיביות 0.780 מחייב כשהדבר ומכאיב פוגע אני 

 שוטפות והשתלמויות הדרכה יקבלו שעובדי, לכך דואג אני

 מקצועם בתחום מעודכנים  ויהיו

0.503 

  הצורך בשליטה    0.815 םרצויי לפתרונות הקריטריונים את קובע אני

 0.473 ס"המתנ פעילות ז"לו את קובע אני

  שקיפות עם עובדים 0.785 ברורים עיסוק תיאורי לעובדים שיהיו, לכך דואג אני

 0.517 ויעיל הוגן באופן מראיין אני

 0.840 ואפקטיבי בהיר באופן בכתב עצמי את מנסח אני  ניסוח בכתב

  פתיחות רגשית 0.820 םאישיי רגשות לחשוף פתוח אני 

 0.367 ברצון ותמיכה סיוע מקבל אני 

 עם חזק קשר 0.787 סים"למתנ בחברה המתרחש לגבי מעודכן אני 

  למתנסים החברה
 0.712 ס"המתנ הצלחת למען ויתורים מהעובדים דורש אני 

  ענייניות 0.784 בקיצור עצמי את מנסח אני

 לא אך שגרתי באופן עובדי של הביצוע את מעריך אני

 כשוטר

0.433 
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  תוכנית חלוקה פי על מהימנות ובדיקת גורמים ניתוח:  2  נספח

 גוטסדינר של למנהלים הבחנתי שאלון מתוך סים"מתנ למנהלי שהותאם ,ניהול מיומנויות - 1 שאלון

 עם סגורים פריטים 69 מכיל השאלון. וארגון החלטות קבלת, תקשורת קבלת יכולת הכולל, )1992 (ופוקס

 בכתב תקשורת: משנה ממדי מספר עם) 1-9 היא הסקאלה שבו, מהמקור בשונה (1-8 תשובות סקאלת

 טיפול, תכנון מיומנויות כמו נוספים מדדים של בחינה הכלי כולל כן. ארגון יכולת, החלטות קבלת, פה ובעל

 .כללית ואישיות ופיתוח מידע, ומוטיבציה מורל, קבוצתית דינאמיקה, עובדים בסגל

 נוןהצי שיטת

 הערכים את הכולל, בינונית במידה; 1-3 ערכים הכולל, נמוכה במידה: קטגוריות לשלוש מחולק השאלון

 8 ואילו, ניהול מיומנויות על עצמי בדיווח ביותר הנמוך הוא 1. 8- 6 הערכים את הכולל, גבוהה ובמידה;  5- 4

  .הפוכה ahlat109 שאלה. ביותר הגבוהה הוא

 



 

 
  

 
 165 עמוד

 

 

מקדם  הריט לדוגמפ  רשימת פריטים שם הגורם

α 

 קרונבך 

סטיית  ממוצע

 תקן

מיומנויות 

 תקשורת

tikmean   

tik101, tik102, tik103,  

 tik104, tik105 tik106, ,tik107 

 ביטוי יכולת לי יש

 ומרשימה חזקה

.745 6.641 .603 

מיומנויות קבלת 

  החלטות

ahlatmean  

ahlat108,(ahlat109)* 

,ahlat110, 

ahlat111,ahlat112,ahlat113 

  

 מחליט אני בטרם

 לאחרים מציג אני

 הרעיונות את

 שלי והדעות

.437 5.803 .521 

  מיומנויות תכנון

Tihnmean  

tihn114,tihn115,tihn116 

,tihn117,tihn118,tihn119 

,tihn120 

 שיקולים משלב אני

 בתהליך תקציביים

 התכנון

.769 6.472 .638 

מיומנויות טיפול 

  בעובדים

Ovdmean  

ovd121,ovd122,ovd123 

,ovd124,ovd125  

 באופן מראיין אני

 ויעיל הוגן

.713 6.318 .771 

  מיומנויות ארגוניות

Irgmean  

irg126,irg127,irg128 

,irg129,irg130,irg131  

 סמכויות מאציל אני

 לאחרים ותפקידים

.723  6.225 .663 
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פריט   רשימת פריטים שם הגורם

 הלדוגמ

מקדם 

α 

 קרונבך 

יית סט ממוצע

 תקן

 מיומנויות

 בתחום

 הדינאמיקה

  הקבוצתית

Dinmean  

din132,din133,din134,din135,din136,din137,din138, 

din139,din140,din141 

 דואג אני

 לכך

 שתינתן

 ההזדמנות

 להתבטא

 לכל

  המעוניין

.900 6.767 .637 

פיתוח 

המוראל 

  והמוטיבציה

Mormean  

,mor142,mor143,mor144, 

mor145,mor146,mor147 or148,mor149,mor150, 

mor151,mor152,mor153 

mor154 

 מדרבן אני

 עובדי את

 יתר למאמץ

.861 6.394 .655 

מיומנויות 

  מידע בפיתוח

midamean  

mida155,mida156,mida157 

,mida158,mida159,mida160, 

 

 מעודכן אני

 ביחס

 לשינויים

 המתרחשים

 מחוץ

 ס"למתנ

 והרלוונטיים

 לארגון

.758 6.099 .716 

מיומנויות 

אישיות 

  כלליות

Persmean 

pers161,pers162,pers163 

,pers164,pers165,pers166, 

pers167,pers168,pers169 

 

 מודע אני

 למוטיבציות

 האישיות

 שלי

.636 5.727 .642 

 517. 6.272 918.   הסולמות שלעיל9ממוצע  מדד כולל
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 נצר של במחקר שנערך כפי) Thornton and Byham, 1982 (עצמית ביצוע הערכת  -  2 שאלון

  פריטים עשרה הכיל השאלון. .6- 1 ל במקור 1-5 מ הצינון סולם ושינוי, ס"מתנ למנהל התאמה עם) 1988(

, מקצועי ידע, החלטות קבלת, אישיים בין יחסים, ויצירתיות מקוריות, תקשורת, וארגון ניהול: 1-6 בסולם

  .כמנהל להצלחה כללית הערכה, פדגוגיה, ארגון נורמות על הקפדה, לחץ מצביב פעילות, והשקעה מסירות

  

 סטיית תקן ממוצע  רשימת פריטים שם הגורם

niul201 695 4.909  ?אחרים ובהפעלת בניהול, בארגון, בתכנון הצלחתך מידת מהי.   

tik202 הנחיות, הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה באיזו ,

 ?ומשכנע ברור באופן 'וכו מידע

5.075  .729 

  

ietz203 מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו 

  ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

4.863 820.  

enosh20

4 

  .720  4.863 ?אותך הסובבים עם אישיים הבין ביחסיך מצליח אתה מידה באיזו

hahl205 ביעילות, דעת ולבשיק, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו 

 ?ובהחלטיות

4.772  718.  

ieda206 כמנהל עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי הידע מידת מהי 

  ?  קרובים ובתחומים

4.742  864.  

mot207 מעבר, ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו 

  ?המקובלות לדרישות

5.500  662.  

laha208 לתפקד ומצליח דעת ושיקול רוח קור על רשומ אתה מידה באיזו 

  ?לחץ במצבי גם ביעילות

5.106  659.  

hakp209 ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו 

 ?מקובלות ארגוניות

4.712  836.  
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manh21

0 

  .910  4.697 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו

באופן 

  כללי

  .462  4.934   קרונבך שלα 813.=מהימנות     

  

  שיטת הצינון

 6-ו, ביותר הנמוכה העצמית הביצוע הערכת היא) מאוד מעטה במידה (1 כאשר 1-6 בסקאלה התשובות

  .ביותר הגבוהה העצמית הביצוע הערכת היא) מצוינת במידה(

  

 ועומס תפקידי תוך קונפליקט, תפקידית עמימות בודק השאלון. בעבודה לחץ הערכת -   3 שאלון

 & House, Schuler).  ושותפיו האוס ושל) 1970 (ושותפיו ריזו של השאלונים על מבוסס והוא, בתפקיד

Levanoni,1983) 1-5  בסולם המקורי השאלון (1-6  בסולם סגורים פריטים 29 מכיל.(  

  

עקיבות   פריט לדוגמה רשימת פריטים שם הגורם

  פנימית 

α קרונבך  

סטיית  ממוצע

 תקן

עמימות 

 יתתפקיד

amim301*,,

amim302,

amim303,

amim304,

amim305,

amim306,

amim307*,

amim308*  

amim309,

amim310, 

 והנהלים ההנחיות

 אינם בעבודתי

 ברורים

768. 4.401 646. 
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amim322  

קונפליקט 

תוך 

 תפקידי

conf311*,

conf312*,

conf313*,*

conf314,conf315*,

conf318,conf319,

conf320,conf321,

conf323*, 

 מצבים חווה אני

 הדרישות שבהם

 .סותרות

790. 4.535 616. 

עומס 

 בתפקיד

omes316,

omes317*,

omes324,

omes325,

omes326,

omes327,

omes328,

omes329, 

 עלי מופעלים

 לא לחצים

 לשיפור הגיוניים

 הביצוע

659. 4.172 572. 

 .514 4.370 .795 עבודה תחת לחץ Sheelon3 מדד כולל

  

  .1,7,8,11,12,13,14,15,17,23: לות בשאלות בוצע היפוך סקא

  

  שיטת הצינון

" לא לגמרי "של רצף על 6- 1-מ אותם המאפיינת התשובה את תיאור כל לגבי לסמן התבקשו הנבדקים

  ". מצוינת במידה "ועד
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 מנהל - כלומר, לנמוך, נינוח מנהל - כלומר, גבוה בין נע שצינונם, השאלון פריטי מכל מתקבל הציון

  .בלחץ המצוי

  

 כאשר, מהפרמטרים אחד בכל לשינוי להתייחס התבקשו המנהלים. ניהול במיומנויות שינוי - 4 שאלון

  .הסקאלה במשבצות הערך ואת, השאלה בגוף בעיגול סימנו, לרעה או לטובה, השינוי כיוון את

 αמקדם  פריט לדוגמה  רשימת פריטים שם הגורם

 קרונבך 

 סטיית תקן ממוצע

 ויות תקשורתשינוי במיומנ

chtik     

, tik401, tik402, Tik403 

 tik404,tik405, Tik435  

 חש אני המלחמה בעקבות

 לרעה/לטובה שינוי

  אישיים רגשות בחשיפת

.949 1.667 1.420 

 קבלת במיומנויות שינוי

  החלטות

Chahlat  

Ahlat406, ahlat407, 

ahlat408,  

 חש אני המלחמה בעקבות

 לרעה/לטובה שינוי

 ביקורתי באופן הבהערכ

 אני בטרם, והצעות רעיונות

 . מהם באחד בוחר

.892 1.567 1.309 

  שינוי במיומנויות תכנון

chtihn  

Tihn409,tihn410,tihn411 

,tihn412,tihn413,tihn414 

 חש אני המלחמה בעקבות

 בלערב לרעה/לטובה שינוי

  תכנון בתהליך אחרים

.889 1.787 1.244 

 

   

 טיפול במיומנויות שינוי

  בעובדים

Chovd  

Ovd428,ovd415,ovd416, 

ovd417  

 חש אני המלחמה בעקבות

 בלדאוג לרעה/לטובה שינוי

 תיאורי לעובדים שיהיה

  ברורים עיסוק

.815 1.567 1.172 

  שינוי במיומנויות ארגוניות

chirg  

Irg418,irg419,irg420 

  

 חש אני המלחמה בעקבות

 בתכנון לרעה/לטובה שינוי

  העבודה זרימת של  כראוי

.857 1.592 1.207 

 בתחום במיומנויות שינוי

  הקבוצתית הדינאמיקה

chdin  

Din421, din422, din423, 

din429  

 חש אני המלחמה בעקבות

 בלדאוג לרעה/לטובה שינוי

 ההזדמנות שתינתן לכך

 . המעוניין לכל להתבטא

.927 1.470 1.155 
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  שיטת הצינון

, בינונית במידה; 2-3 ערכים הכולל, נמוכה במידה; 1 ערך; לא בכלל: קטגוריות לארבעה מחולק השאלון

 במיומנויות שינוי על עצמי בדיווח ביותר הנמוך הוא 1. 6-8 ערכים הכולל, גבוהה ובמידה; 4-5 ערכים הכולל

  .השאלה בגוף כאמור השינוי כיוון. ביותר הגבוה הוא 8 ואילו, ניהול

 המוראל בפיתוח שינוי

  והמוטיבציה

chmoral  

,mor424,mor425,mor426, 

Mor427,mor430,mor431 

 חש אני המלחמה בעקבות

 בלעודד לרעה/לטובה שינוי

 .עובדי את

.935 1.815 1.454 

 מידע במיומנויות שינוי

 בפיתוח

chmida  

Mida432,mida433,mida434 

 

 חש אני המלחמה בעקבות

 בעדכון לרעה/לטובה שינוי

 הקשור בכל עובדי את שלי

  .ס"במתנ למתרחש

.870 1.758 1.359 

 אישיות במיומנויות שינוי

  כלליות

chpers  

Pers437,pers438,pers439 

,pers436,pers440 

 

 חש אני המלחמה בעקבות

 בלהיות לרעה/לטובה שינוי

 שלי למוטיבציות מודע

.845 1.730 1.284 

 1.158 1.661 969. שינוי במיומנויות ניהול Sheelon4 מדד כולל
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 ,Thornton &  Byham          (ובייהם ורנטון'ת בסיס על העצמי הביצוע בהערכת שינוי  - 5 אלוןש

 במקור 1-5- מ הצינון סולם ושינוי ס"מתנ למנהל התאמה עם, )1988 (נצר של במחקר שנערך כפי, )1982

, אישיים בין יחסים, ותויצירתי מקוריות, תקשורת, וארגון ניהול: 1-6 בסולם פריטים 12 הכיל השאלון. 1-6- ל

, פדגוגיה, ארגון נורמות על הקפדה, לחץ במצבי פעילות, והשקעה מסירות, מקצועי ידע, החלטות קבלת

  .המלחמה בעקבות שינוי על היא השאלה הפעם .כמנהל להצלחה כללית הערכה

  

 סטיית תקן ממוצע  רשימת פריטים שם הגורם

niul501 1.362 1.693  ?אחרים ובהפעלת בניהול, בארגון, בתכנון ךהצלחת במידת לרעה/לטובה שינוי חש  

tik502 הנחיות, הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה באיזו לרעה/לטובה שינוי חש ,

 ?ומשכנע ברור באופן' וכו מידע

1.532  1.289  

ietz503 וביצירתיות במקוריות לרעה/לטובה שינוי חש  

 לא לפתרונות ומגיע מקוריות הצעות מציע, דשיםח רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

  ?שגרתיים

1.725 1.357  

enosh504 אישיים בין ביחסים לרעה/לטובה שינוי חש  

 ?אותך הסובבים עם אישיים הבין ביחסיך מצליח אתה מידה באיזו

1.500  1.211  

hahl505 החלטות בקבלת לרעה/לטובה שינוי חש  

 ?ובהחלטיות ביעילות, דעת שיקולב, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו

1.677  1.340  

ieda506 מקצועי בידע לרעה/לטובה שינוי חש  

  ?  קרובים ובתחומים כמנהל עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי הידע מידת מהי

1.451  1.111  

mot507 ההשקעה ורמת במסירות לרעה/לטובה שינוי חש  

  ?המקובלות לדרישות מעבר, ובמרץ בזמן קיעלהש ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו

1.596  1.396  

laha508 לחץ במצבי בפעילות לרעה/לטובה שינוי חש  

  ?לחץ במצבי גם ביעילות לתפקד ומצליח דעת ושיקול רוח קור על שומר אתה מידה באיזו

1.596  1.298  

hakp509 הארגון נורמות על בהקפדה לרעה/לטובה שינוי חש  

 ?מקובלות ארגוניות ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור קפידמ אתה מידה באיזו

1.661  1.425  

manh510 1.728  2.112  שלך הקהילתית במנהיגות לרעה/לטובה שינוי חש  
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 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו

Zevet511 1.111  1.548  הצוות את בלהדריך לרעה/לטובה שינוי חש  

Manh512 1.609 1.967 ס"מתנ כמנהל בהצלחתי עהלר/לטובה שינוי חש  

Sheelon5       975.=מהימנות α1.185  1.861   של קרונבך  

  

  שיטת הצינון

 ביותר הנמוכה עצמית ביצוע בהערכת שינוי הוא) מאוד מעטה במידה (1 כאשר, 1-6 בסקאלה התשובות

  .השאלה בגוף השינוי כיוון. ביותר הגבוהה עצמית ביצוע בהערכת שינוי הוא) מצוינת במידה (6-ו

  

, תפקידית עמימות בפרמטרים שינוי חל האם בודק השאלון. בעבודה לחץ בהערכת שינוי -   6 שאלון

 . ושותפיו האוס ושל) 1970 (ושותפיו ריזו של  השאלונים על ומבוסס בתפקיד ועומס תפקידי תוך קונפליקט

(House, Schuler & Levanoni,1983) המקורי השאלון (6- 1  בסולם סגורים פריטים 29 מכיל 

  ).5- 1  בסולם

  

  עקיבות פנימית הפריט לדוגמ רשימת פריטים שם הגורם

 α קרונבך  

 סטיית תקן ממוצע

עמימות 

 תפקידית

amim601,amim602,

amim603,amim604 

,amim605,amim606,

amim607,amim608  

amim609,amim610, 

amim622  

 לרעה/לטובה שינוי חש אני

 האחריות יתחומ בהגדרת

904. 1.441 817. 

קונפליקט 

 תוך תפקידי

conf611,conf612,

conf613,conf614,

conf615,conf618,

conf619,conf620,

conf621,conf623, 

  לרעה/לטובה שינוי חש אני

 להחליט חופשי בלהיות

 עבודתי את לארגן כיצד

960. 1.438 987. 
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עומס 

 בתפקיד

omes616,omes617,

omes624,omes625,

omes626,omes627,

omes628,omes629, 

 .875 1.441 .870  לרעה/לטובה שינוי חש אני

   .585 1.446 .959 עבודה תחת לחץ Sheelon6 מדד כולל

  

  שיטת הצינון

" לא לגמרי "של רצף על 6- 1-מ אותם המאפיינת התשובה את תיאור כל לגבי לסמן התבקשו הנבדקים

 במידה - והגבוה) שינוי היה לא (לא לגמרי הוא 1 כאשר, בשינוי התמקדה השאלה". מצוינת במידה "ועד

  .השאלה בגוף השינוי כיוון). במיוחד גדול שינוי היה (מצוינת
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מידה   

מעטה 

  מאוד

מידה 

  מעטה

מידה 

  בינונית

מידה 

 רבה 

מידה 

רבה 

  מאוד

מידה 

  מצוינת

 6 5 4 3 2 1  ?אחרים ובהפעלת בניהול, בארגון, בתכנון הצלחתך מידת מהי

, הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה באיזו

 ?ומשכנע ברור באופן' וכו מידע, חיותהנ

1 2 3 4 5 6 

 מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

  ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

1 2 3 4 5 6 

 הסובבים עם אישיים הבין ביחסיך מצליח אתה מידה באיזו

 ?אותך

1 2 3 4 5 6 

 ביעילות, דעת בשיקול, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו

 ?ובהחלטיות

1 2 3 4 5 6 

 עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי הידע מידת מהי

  ?  קרובים ובתחומים כמנהל

1 2 3 4 5 6 

, ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו

  ?המקובלות לדרישות מעבר

1 2 3 4 5 6 

 לתפקד ומצליח דעת קולושי רוח קור על שומר אתה מידה באיזו

  ?לחץ במצבי גם ביעילות

1 2 3 4 5 6 

 ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו

 ?מקובלות ארגוניות

1 2 3 4 5 6 

0 

 6 5 4 3 2 1 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו
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לגמרי  :ש חש אני להיום נכון

  לא

במידה 

  מעטה

במידה 

  מסוימת

במידה 

  רבה

במידה 

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

  6 5 4 3 2 1         ברורים אינם בעבודתי והנהלים ההנחיות. 1

  6 5 4 3 2 1  ממני מצופה מה בדיוק יודע אני. 2

  6 5 4 3 2 1  היטב מוגדרים אחריות תחומי לי יש. 3

  6 5 4 3 2 1  הסמכויות שלי ברורות לי. 4

  6 5 4 3 2 1   במשכורת עלאהה אקבל מה לפי, לי ברור. 5

  6 5 4 3 2 1   בתפקידי להצליח כדי שלי ביכולת לפתח מה יודע אני. 6

  6 5 4 3 2 1  שלי מהממונים ברורות לא הוראות מקבל אני. 7

  6 5 4 3 2 1  ברורות שאינן, מטרות, ממלא שאני, בתפקיד יש. 8

  6 5 4 3 2 1  לקידום שלי האפשרויות מה יודע אני. 9

 בצורה עובדת מהן אחת שכל, קבוצות עם עובד אני. 10

  שונה קצת

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1   סותרות הדרישות שבהם, מצבים חווה אני. 11

  6 5 4 3 2 1  הביצוע לשיפור הגיוניים לא לחצים עלי מפעילים. 12

  6 5 4 3 2 1  מתאימים אמצעים ללא משימות עלי מוטלות. 13

 לעשות כדי נהלים או הנחיות" כופף"ל צריך אני. 14

  דברים

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  עלי מהממונים סותרות בקשות מקבל אני. 15
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  6 5 4 3 2 1  ס"המתנ צוות אנשי של לעבודתם אחראי אני. 16

  6 5 4 3 2 1  קצוב בזמן מטלות להשלים לחצים עלי מופעלים. 17

  6 5 4 3 2 1  עבודתי את לארגן כיצד, להחליט חופשי אני. 18

  6 5 4 3 2 1  בתפקידי המתרחש על שליטה לי יש. 19

  6 5 4 3 2 1  אותן וליישם החלטות לקבל האמצעים לי יש. 20

  6 5 4 3 2 1  עבודתי על המשפיעות בהחלטות חלק לי יש. 21

  6 5 4 3 2 1  לעשות שיש מה על ברורים הסברים מקבל אני .22

  6 5 4 3 2 1  להם מסכים ישאינ, דברים לעשות מתבקש אני. 23

  6 5 4 3 2 1  ממני שמצופה מה לעשות כדי זמן מספיק לי יש. 24

  6 5 4 3 2 1  גבוהים מידי יותר שהם סטנדרטים מציב אני. 25

  6 5 4 3 2 1  בעבודתי לכישלונות אישית אחראי אני. 26

 שהוגדרו האחריות תחומי את תואמת שלי הסמכות. 27

   לי

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  אחד אדם עבור מדי רבה עבודתי .28

  6 5 4 3 2 1  תובעני שלי התפקיד כללי באופן. 29
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 בהיר באופן פ"בע עצמי את בלנסח רעה

  ומובן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  ומרשימה חזקה ביטוי ביכולת רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ולעודד אחרים עם שלי באינטראקציה רעה

  וחופשי פתוח באופן לדבר אותם

1 2 3 4 5 6 7 8 

  /לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  לאחרים בדריכות בלהאזין רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 אחרים על והשפעה שכנוע ביכולת רעה

  טקטי באופן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 את לאחרים מציג אני, מחליט אני ובטרם

      שלי והדעות הרעיונות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 הבעיה או/ו המטרה את בלהגדיר רעה

  החלטה טרם

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 רעיונות ביקורתי באופן בהערכה רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

  מהם באחד בוחר אני בטרם, והצעות

/  לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 משימות או ברורות מטרות בקביעת רעה

  מוגדרות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  וקונקרטיים ספציפיים יעדים בקביעת רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .התכנון בתהליך אחרים בלערב רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 אלטרנטיביות תכניות בלפתח רעה

 לא  ראשוניות שתכניות, למקרה

  תתממשנה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 בתהליך תקציביים שיקולים בלשלב רעה

  התכנון

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 באופן נוןהתכ תוצאות אחר במעקב רעה

 ושוטף שגרתי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 תיאורי לעובדים שיהיו, לכך בלדאוג רעה

  ברורים עיסוק

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 העובדים של הביצוע את בלהעריך רעה

  כשוטר לא אך שגרתי באופן

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 

  לעובדי שוטף ומשוב הנחיה בלספק רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  העבודה זרימת  של כראוי בתכנון רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  אפקטיבי באופן ישיבות בניהול רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  בהאצלת סמכויות ותפקידים לאחרים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  מיזמתי עובדי עם ולשוחח בלראיין  רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 רעיונותול להצעות קשוב ולהיות בפתיחות

  לי הכפופים של

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 להתבטא ההזדמנות שתינתן, לכך בלדאוג

  המעוניין לכל

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  בלעודד את עובדיי

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  העובדים בקרב הקיימים רגשות בלחוש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

    רעה

  בלגלות עניין באחרים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  רעה

 מחליט אני בטרם, אחרים עם  בלהתייעץ 

  לעובדים הקשורות החלטות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  רעה

  בטיפול באנשים באופן הוגן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  רעה

 לחץ לנוכח גם הפרט זכויות על בשמירה

  קבוצתי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 יהמוטיבצ בפיתוח ומאמץ זמן בלהשקיע

  עובדיי של

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

   רעה

 הצלחת למען ויתורים מהעובדים בלדרוש

  ס"המתנ

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  רעה

 בחברה המתרחש לגבי שלי בעדכון 

  סים"למתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה וישינ חש אני המלחמה בעקבות 

   רעה

 מחוץ המתרחשים לשינויים ביחס בעדכון

 ס"למתנ והרלוונטיים ס"למתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 הקשור בכל עובדי את שלי בעדכון

  ס"במתנ למתרחש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 

   רעה

  ות אישייםבפיתוח חשיפת רגש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 

  רעה

 בקורת כראוי לקבל ויודע בהתמודדות 

  כלפיי וכעס

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

  שלי האישיות למוטיבציות מודע בלהיות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / ובהלט שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

  התנהגותי על משוב מאחרים  בלבקש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

 או לחצים, מתח עם כראוי בלהתמודד

  משברים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות  1

   רעה

  בלקבל סיוע  ותמיכה ברצון

1 2 3 4 5 6 7 8 
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מידה   -ב שינוי חש אני חמההמל בעקבות

מעטה 

  מאוד

מידה 

  מעטה

מידה 

  בינונית

מידה 

 רבה 

מידה 

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

 בניהול, בארגון, בתכנון הצלחתך במידת  רעה / לטובה שינוי חש

  ?אחרים ובהפעלת

1 2 3 4 5 6 

  רעה / לטובה שינוי חש

 ,הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה באיזו

 ?ומשכנע ברור באופן' וכו מידע, הנחיות

1 2 3 4 5 6 

  :ויצירתיות במקוריות רעה / לטובה שינוי חש

 מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

  ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

1 2 3 4 5 6 

 :אישיים - בין ביחסים רעה / לטובה שינוי חש

 הסובבים עם אישיים הבין סיךביח מצליח אתה מידה באיזו

 ?אותך

1 2 3 4 5 6 

  :החלטות קבלתב רעה / לטובה שינוי חש

 ביעילות, דעת בשיקול, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו

 ?ובהחלטיות

1 2 3 4 5 6 

  :  מקצועי בידע רעה / לטובה שינוי חש

 עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי הידע מידת מהי

  ?  קרובים תחומיםוב כמנהל

1 2 3 4 5 6 

  :  השקעה ורמת במסירות רעה / לטובה שינוי חש

, ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו

  ?המקובלות לדרישות מעבר

1 2 3 4 5 6 
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  :לחץ במצבי בפעילות רעה / לטובה שינוי חש

 תפקדל ומצליח דעת ושיקול רוח קור על שומר אתה מידה באיזו

  ?לחץ במצבי גם ביעילות

1 2 3 4 5 6 

  :הארגון נורמות על בהקפדה רעה / לטובה שינוי חש

 ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו

 ?מקובלות ארגוניות

1 2 3 4 5 6 

0 

  : שלך קהילתית במנהיגות רעה / לטובה שינוי חש

 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו

1 2 3 4 5 6 

  6 5 4 3 2 1  הצוות את בלהדריך רעה / לטובה שינוי חש  11

  6  5  4  3  2  1  ס"מתנ כמנהל בהצלחתי רעה / לטובה שינוי חש  12
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לגמרי  -ב שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  לא

במידה 

  מעטה

במידה 

  מסוימת

במידה 

  רבה

במידה 

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

 ונהלים הנחיות במתן עהר / לטובה שינוי חש אני 

  .       בעבודה

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  האחריות תחומי בהגדרת רעה / לטובה שינוי חש אני 

 כדי לעשות מה בהבנה רעה / לטובה שינוי חש אני 

  . להצליח

1 2 3 4 5 6  

 ברורות לא הוראות בלקבל רעה / לטובה שינוי חש אני 

  .שלי מהממונים

1 2 3 4 5 6  

 ממלא שאני בתפקיד כשה רעה / לטובה שינוי חש ניא 

 . ברורות שאינן מטרות ישנן

1 2 3 4 5 6  

 שבהם, מצבים לחוות רעה / לטובה שינוי חש אני

  . סותרות הדרישות

1 2 3 4 5 6  

 לא לחצים בהפעלת רעה / לטובה שינוי חש אני 

  .הביצוע לשיפור הגיוניים

1 2 3 4 5 6  

 ללא  עלי משימות בהטלת רעה/  לטובה שינוי חש אני 

  .מתאימים אמצעים

1 2 3 4 5 6  

 או הנחיות" כופף"ל בצורך רעה / לטובה שינוי חש אני

  .דברים לעשות כדי נהלים

1 2 3 4 5 6  

 כדי עלי לחצים בהפעלת רעה / לטובה שינוי חש אני 

  .קצוב בזמן מטלות להשלים

1 2 3 4 5 6  

 כיצד, להחליט חופשי להיות רעה / לטובה שינוי חש אני

 . עבודתי את לארגן

1 2 3 4 5 6  
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 המתרחש על  בשליטה רעה / לטובה שינוי חש אני

  .בתפקידי

1 2 3 4 5 6  

 לקבל לי שיש באמצעים רעה / לטובה שינוי חש אני 

  .אותן וליישם החלטות

1 2 3 4 5 6  

 בהחלטות בקבלת רעה / לטובה שינוי חש אני

  .עבודתי על המשפיעות

1 2 3 4 5 6  

, דברים לעשות בבקשה רעה / לטובה שינוי חש אני 

  .להם מסכים שאיני

1 2 3 4 5 6  

 אישית  אחריות בלקיחת רעה / לטובה שינוי חש אני

  .בעבודתי לכישלונות

1 2 3 4 5 6  

 את התואמת שלי בסמכות רעה / לטובה שינוי חש אני 

  . לי שהוגדרו האחריות  תחומי

1 2 3 4 5 6  

 שלי התפקיד, כללי באופן רעה / לטובה שינוי חש יאנ 

  .תובעני

1 2 3 4 5 6  
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 שאלון לקבוצת הביקורת: נספח ג

  

  

  

  __________: תאריך

  

  צפון / חיפה: מחוז ________________     ישוב  ____________________:ס"המתנ שם

  ______________________:מנהל שם

  זכר / נקבה:  מגדר

  ______:גיל         מהנדס – BA - MA - DR : השכלה

  ___________: סים"למתנ בחברה ותק

  ____________:הנוכחי בתפקיד ותק

   .אזורי ס"מתנ / שכונתי ס"מתנ /  ישובי ס"מתנ / רשת:  ס"מתנ אפיון

  _________:שלוחות מספר

  ח"ש____________:תקציבי היקף

  ____________: ביישוב תושבים מספר

  _____________פעמיים חד__________ קבועים________ :ס"במתנ יםמשתתפ מספר

  _______: צוות אנשי מספר

 גם / תושבים / חיילים? הם מי?____ כמה   לא / כן?   המלחמה בזמן ביישוב בנפש אבדות היו האם

  .וגם

  ? ________כמה, כן אם    לא / כן?  מהצפון תושבים ארח ס"המתנ האם

     לא / כן? בצפון במלחמה כלשהי בצורה ורבמע היה ס"המתנ האם
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  ?במה, כן אם

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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  ,ה/נכבד ת/מנהל

 מתבקש הנך מהם אחד כל לגבי. ניהוליות ויותומיומנ תפקודים של מפורטת מרשימה מורכב זה שאלון

 הגבוהה לשליטה ועד ביותר הנמוכה מהרמה,  יכולותיך את מעריך שאתה כפי, שליטתך מידת את לסמן

  .ביותר

  !הפעולה שיתוף על מראש בתודה

  

   

 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

 בהיר באופן פ"בע עצמי את מנסח אני 1

  ומובן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1   בקיצור עצמי את מנסח אני  1

 8 7 6 5 4 3 2 1  ומרשימה חזקה ביטוי יכולת לי יש 1

 מעודדת אחרים עם שלי האינטראקציה 1

  וחופשי פתוח באופן לדבר אותם

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  אני מאזין בדריכות לאחרים 1

 בהיר באופן בכתב עצמי את מנסח אני

  ואפקטיבי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 אחרים על ולהשפיע לשכנע יכול אני 

  טקטי באופן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 רעיונות לי שיציגו, מאחרים מבקש אני

   אלטרנטיביות ודעות

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

 את לאחרים מציג אני, מחליט אני בטרם

      שלי והדעות הרעיונות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 המטרה את מגדיר אני, מחליט יאנ בטרם

  הבעיה או/ו

1 2 3 4 5 6 7 8 

 לפתרונות הקריטריונים את קובע אני

  רצויים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 רעיונות ביקורתי באופן מעריך אני

  מהם באחד בוחר אני בטרם, והצעות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 להעריך מנסה אני החלטה קבלת בטרם

  חלטההה של האפשריות התוצאות את

1 2 3 4 5 6 7 8 

 משימות או ברורות מטרות קובע אני

  מוגדרות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  וקונקרטיים ספציפיים יעדים קובע אני

 8 7 6 5 4 3 2 1  התכנון בתהליך אחרים מערב אני

 בדרך ותקלות מחסומים מראש חוזה אני

  היעדים להשגת

1 2 3 4 5 6 7 8 

 למקרה אלטרנטיביות תכניות פתחמ אני

  תתממשנה לא  ראשוניות שתכניות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 בתהליך תקציביים שיקולים משלב אני

  התכנון

1 2 3 4 5 6 7 8 

 באופן התכנון תוצאות אחר עוקב אני

 ושוטף שגרתי

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

 תיאורי לעובדים שיהיו, לכך דואג אני

  ברורים עיסוק

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  ויעיל הוגן באופן מראיין אני

 באופן עובדי של הביצוע את מעריך אני

  כשוטר לא אך שגרתי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 הדרך שזו לי כשברור, עובדים מפטר אני 

 הנכונה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  לעובדי שוטף ומשוב הנחיה מספק אני 

 8 7 6 5 4 3 2 1  העבודה זרימת את כראוי מתכנן אני

 8 7 6 5 4 3 2 1  ס"המתנ פעילות ז"לו את קובע אני

 והפעילויות הרכזים בין לתאום דואג אני

  ס"במתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  אפקטיבי באופן ישיבות מנהל אני

 8 7 6 5 4 3 2 1  לאחרים ותפקידים סמכויות מאציל אני

, לשפר המיועדות מערכות מפתח אני

  ולחסוך לפשט

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  מיוזמתי עובדי עם ומשוחח מראיין אני

 את ומפרט מבהיר אני ישיבה או דיון בעת

  הנושא

1 2 3 4 5 6 7 8 

 של ולרעיונות להצעות וקשוב פתוח אני

  לי הכפופים

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

 ההזדמנות שתינתן, לכך דואג אני

  המעוניין לכל להתבטא

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 הצורך בעת ומתווך מפשר אני

 במידת או במתח להבחין מספיק רגיש אני

  לצוות שיש העניין

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  אני מעודד את עובדיי

 אינו או מזניח הצוות כאשר, מבחין אני

  במשימותיו אויכר מטפל

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  העובדים בקרב הקיימים ברגשות חש אני

-דיס התנהגות ומבקר מפקח אני

  בצוות פונקציונאלית

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  אני מגלה עניין באחרים

 8 7 6 5 4 3 2 1  כנדרש שבחים ונותן הערכה מבטא אני

 מחליט אני בטרם, אחרים עם מתייעץ אני

  לעובדים הקשורות החלטות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  אני דואג לקידום עובדים

 8 7 6 5 4 3 2 1  הוגן באופן באנשים מטפל אני

 להרמוניה להגיע לאנשים מסייע אני

 בלתי  בקונפליקטים ולהפחית ביניהם

  רצויים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 לחץ לנוכח גם הפרט זכויות לע שומר אני
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 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

  קבוצתי

 מוטיבציה בפיתוח ומאמץ זמן משקיע אני

  עובדיי של

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  יתר למאמץ עובדיי את מדרבן אני

 הצלחת למען ויתורים מהעובדים דורש אני

  ס"המתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 והידע המיומנויות בפיתוח עוסק אני

  עובדיי של המקצועי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 דרגים כלפי עובדיי את כראוי מיצג אני

  תושבים או בכירים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  מחייב כשהדבר ומכאיב פוגע אני

 המתרחש לגבי ועדכני רחב מידע לי יש

  מנהל אני אותו, ס"במתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 בחברה מתרחשה לגבי מועדכן אני

  סים"למתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 המקצועי הידע מבחינת כראוי מעודכן אני

  בתחומי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 המתרחשים לשינויים ביחס מעודכן אני 

 ס"למתנ והרלוונטיים ס"למתנ מחוץ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 הקשור בכל עובדי את מעדכן אני

  ס"במתנ למתרחש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 הדרכה יקבלו שעובדי לכך אגדו אני
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 במידה  נמוכה
במידה  

  בינונית
 במידה גבוהה

 מעודכנים  ויהיו שוטפות והשתלמויות

  מקצועם בתחום

 8 7 6 5 4 3 2 1  אישיים רגשות לחשוף פתוח אני

 בקורת כראוי לקבל ויודע מתמודד אני

  כלפיי וכעס

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  וקרבה חום של יחס כראוי לקבל יודע אני 

 8 7 6 5 4 3 2 1  שלי האישיות למוטיבציות מודע אני 

 8 7 6 5 4 3 2 1  התנהגותי על משוב מאחרים מבקש אני

 או לחצים, מתח עם כראוי מתמודד אני  1

  משברים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  ברצון ותמיכה סיוע מקבל אני  1

 תזונה מבחינת כיאות לעצמי דואג אני  1

  ותוהפסק

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ולפעילות למנוחה זמן להקציב מקפיד אני 1

  לעבודה מחוץ יצירתית

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  

מידה   

מעטה 

  מאוד

מידה 

  מעטה

מידה 

  בינונית

מידה 

 רבה 

מידה 

רבה 

  מאוד

מידה 

  מצוינת

 6 5 4 3 2 1  ?אחרים ובהפעלת בניהול, בארגון, בתכנון הצלחתך מידת מהי 1
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, הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה באיזו 2

 ?ומשכנע ברור באופן' וכו מידע, הנחיות

1 2 3 4 5 6 

 מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו 3

  ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

1 2 3 4 5 6 

 הסובבים עם אישיים הבין ביחסיך מצליח אתה מידה באיזו 4

 ?אותך

1 2 3 4 5 6 

 ביעילות, דעת בשיקול, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו 5

 ?ובהחלטיות

1 2 3 4 5 6 

 עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי הידע מידת מהי 6

  ?  קרובים ובתחומים כמנהל

1 2 3 4 5 6 

, ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו 7

  ?המקובלות לדרישות מעבר

1 2 3 4 5 6 

 לתפקד ומצליח דעת ושיקול רוח קור על שומר אתה מידה באיזו 8

  ?לחץ במצבי גם ביעילות

1 2 3 4 5 6 

 ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו 9

 ?מקובלות ארגוניות

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו 10

  

 

  

לגמרי  :ש חש יאנ להיום נכון

  לא

במידה 

  מעטה

במידה 

  מסוימת

במידה 

  רבה

במידה 

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

  6 5 4 3 2 1         ברורים אינם בעבודתי והנהלים ההנחיות. 1
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  6 5 4 3 2 1  ממני מצופה מה, בדיוק יודע אני. 2

  6 5 4 3 2 1  היטב מוגדרים אחריות תחומי לי יש. 3

  6 5 4 3 2 1   ליהסמכויות שלי ברורות. 4

  6 5 4 3 2 1   במשכורת העלאה אקבל מה לפי, לי ברור. 5

  6 5 4 3 2 1  בתפקידי להצליח כדי שלי ביכולת לפתח מה יודע אני. 6

  6 5 4 3 2 1  שלי מהממונים ברורות לא הוראות מקבל אני. 7

  6 5 4 3 2 1  ברורות שאינן, מטרות, ממלא שאני, בתפקיד יש. 8

  6 5 4 3 2 1  לקידום שלי האפשרויות מה עיוד אני. 9

 בצורה עובדת מהן אחת שכל, קבוצות עם עובד אני. 10

  שונה קצת

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1   סותרות הדרישות שבהם, מצבים חווה אני. 11

  6 5 4 3 2 1  הביצוע לשיפור הגיוניים לא לחצים עלי מפעילים. 12

  6 5 4 3 2 1  מתאימים אמצעים ללא משימות עלי מוטלות. 13

 לעשות כדי נהלים או הנחיות" כופף"ל צריך אני. 14

  דברים

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  עלי מהממונים סותרות בקשות מקבל אני. 15

  6 5 4 3 2 1  ס"המתנ צוות אנשי של לעבודתם אחראי אני. 16

  6 5 4 3 2 1  קצוב בזמן מטלות להשלים לחצים עלי מופעלים. 17

  6 5 4 3 2 1  עבודתי את לארגן כיצד, להחליט חופשי אני .18

  6 5 4 3 2 1  בתפקידי המתרחש על שליטה לי יש. 19

  6 5 4 3 2 1  אותן וליישם החלטות לקבל האמצעים לי יש. 20
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  6 5 4 3 2 1  עבודתי על המשפיעות בהחלטות חלק לי יש. 21

  6 5 4 3 2 1  לעשות שיש מה על ברורים הסברים מקבל אני .22

  6 5 4 3 2 1  להם מסכים שאיני, דברים לעשות מתבקש אני. 23

  6 5 4 3 2 1  ממני שמצופה מה את לעשות כדי זמן מספיק לי יש. 24

  6 5 4 3 2 1  גבוהים מידי יותר שהם סטנדרטים מציב אני. 25

  6 5 4 3 2 1  בעבודתי לכישלונות אישית אחראי אני. 26

 שהוגדרו האחריות  תחומי את תואמת שלי הסמכות. 27

   לי

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  אחד אדם עבור מידי רבה עבודתי .28

  6 5 4 3 2 1  תובעני שלי התפקיד, כללי באופן. 29
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 בהיר באופן פ"בע עצמי את בלנסח רעה

  ומובן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  ומרשימה חזקה ביטוי ביכולת רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ולעודד אחרים עם שלי באינטראקציה רעה

  וחופשי פתוח באופן לדבר אותם

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  לאחרים בדריכות בלהאזין רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 אחרים על והשפעה שכנוע ביכולת רעה

  טקטי באופן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 את לאחרים גמצי אני, מחליט אני ובטרם

      שלי והדעות הרעיונות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 הבעיה או/ו המטרה את בלהגדיר רעה

  החלטה טרם

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 רעיונות ביקורתי באופן בהערכה רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

  מהם באחד בוחר אני בטרם, והצעות

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 משימות או ברורות מטרות בקביעת רעה

  מוגדרות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  וקונקרטיים ספציפיים יעדים בקביעת רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .התכנון יךבתהל אחרים בלערב רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 אלטרנטיביות תכניות בלפתח רעה

 לא  ראשוניות שתכניות, למקרה

  תתממשנה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 בתהליך תקציביים שיקולים בלשלב רעה

  התכנון

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני ההמלחמ בעקבות

 באופן התכנון תוצאות אחר במעקב רעה

 ושוטף שגרתי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 תיאורי לעובדים שיהיו, לכך בלדאוג רעה

  ברורים עיסוק

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 דיםהעוב של הביצוע את בלהעריך רעה

  כשוטר לא אך שגרתי באופן

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 

  לעובדי שוטף ומשוב הנחיה בלספק רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  העבודה זרימת  של כראוי בתכנון רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  אפקטיבי באופן ישיבות בניהול רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  בהאצלת סמכויות ותפקידים לאחרים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  מיזמתי עובדי עם ולשוחח בלראיין  רעה

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה ינויש חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 ולרעיונות להצעות קשוב ולהיות בפתיחות

  לי הכפופים של

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 להתבטא ההזדמנות שתינתן, לכך בלדאוג

  המעוניין לכל

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  בלעודד את עובדיי

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  העובדים בקרב הקיימים רגשות בלחוש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  לגלות עניין באחריםב

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 חליטמ אני בטרם, אחרים עם  בלהתייעץ

  לעובדים הקשורות החלטות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

  בטיפול באנשים באופן הוגן

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

   רעה

 לחץ לנוכח גם הפרט זכויות על בשמירה

  קבוצתי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה וישינ חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

 מוטיבציה בפיתוח ומאמץ זמן בלהשקיע

  עובדיי של

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות  1



 

 
  

 
 204 עמוד

 

 
 

 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

   רעה

 הצלחת למען ויתורים מהעובדים בלדרוש

  ס"המתנ

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

  רעה

 בחברה המתרחש לגבי שלי בעדכון 

  יםס"למתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות  1

   רעה

 מחוץ המתרחשים לשינויים ביחס בעדכון

 ס"למתנ והרלוונטיים ס"למתנ

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

 הקשור בכל עובדי את שלי בעדכון

  ס"במתנ למתרחש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני לחמההמ בעקבות  1

   רעה

  פיתוח חשיפת רגשות אישייםב

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות  1

  רעה

 בקורת כראוי לקבל ויודע בהתמודדות 

  כלפיי וכעס

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 מאורעות בעקבות בי שינוי חל האם

 ?המלחמה
בכלל 

  לא

במידה 

 מועטה

במידה  

 בינונית
 במידה גבוהה

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

  שלי האישיות למוטיבציות מודע בלהיות

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

  התנהגותי על משוב מאחרים  בלבקש

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות 1

   רעה

 או לחצים, מתח עם כראוי בלהתמודד

  משברים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 / לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות  1

   רעה

  ע  ותמיכה ברצוןבלקבל סיו

1 2 3 4 5 6 7 8 
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מידה   -ב שינוי חש אני המלחמה בעקבות 

מעטה 

  מאוד

מידה 

  מעטה

מידה 

  בינונית

מידה 

 רבה 

מידה 

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

 בניהול, בארגון, בתכנון הצלחתך במידת  רעה / לטובה שינוי חש 1

  ?אחרים ובהפעלת

1 2 3 4 5 6 

  רעה / לטובה שינוי חש 2

, הוראות ובכתב פה בעל להעביר מצליח אתה מידה איזוב

 ?ומשכנע ברור באופן' וכו מידע, הנחיות

1 2 3 4 5 6 

  :ויצירתיות במקוריות רעה / לטובה שינוי חש 3

 מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

  ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

1 2 3 4 5 6 

 :אישיים - בין ביחסים הרע / לטובה שינוי חש 4

 הסובבים עם אישיים הבין ביחסיך מצליח אתה מידה באיזו

 ?אותך

1 2 3 4 5 6 

  :החלטות קבלתב רעה / לטובה שינוי חש 5

 ביעילות, דעת בשיקול, סביר בזמן מחליט אתה מידה באיזו

 ?ובהחלטיות

1 2 3 4 5 6 

  :  מקצועי ידעב רעה / לטובה שינוי חש 6

 עיסוקך בתחום לך שיש, והתיאורטי המעשי עהיד מידת מהי

  ?  קרובים ובתחומים כמנהל

1 2 3 4 5 6 

  :  השקעה ורמת מסירותב רעה / לטובה שינוי חש 7

, ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה באיזו

  ?המקובלות לדרישות מעבר

1 2 3 4 5 6 
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  :לחץ במצבי פעילותב רעה / לטובה שינוי חש 8

 לתפקד ומצליח דעת ושיקול רוח קור על שומר אתה מידה זובאי

  ?לחץ במצבי גם ביעילות

1 2 3 4 5 6 

  :הארגון נורמות על הקפדהב רעה / לטובה שינוי חש 9

 ונורמות משמעת ,נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו

 ?מקובלות ארגוניות

1 2 3 4 5 6 

  : שלך תקהילתי מנהיגותב רעה / לטובה שינוי חש 10

 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה מידה באיזו

1 2 3 4 5 6 

  6 5 4 3 2 1  הצוות את בלהדריך רעה / לטובה שינוי חש  11

  6  5  4  3  2  1  ס"מתנ כמנהל הצלחתיב רעה / לטובה שינוי חש  12
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לגמרי  -ב שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  לא

במידה 

  מעטה

במידה 

  מסוימת

במידה 

  רבה

 במידה

רבה 

  מאוד

במידה 

  מצוינת

 ונהלים הנחיות במתן רעה / לטובה שינוי חש אני 

         בעבודה

1 2 3 4 5 6  

  6 5 4 3 2 1  האחריות תחומי בהגדרת רעה / לטובה שינוי חש אני 

 כדי לעשות מה בהבנה רעה / לטובה שינוי חש אני 

   להצליח

1 2 3 4 5 6  

 ברורות לא וראותה בלקבל רעה / לטובה שינוי חש אני 

  שלי מהממונים

1 2 3 4 5 6  

 ממלא שאני בתפקיד כשה רעה / לטובה שינוי חש אני 

  ברורות שאינן מטרות ישנן

1 2 3 4 5 6  

 שבהם, מצבים לחוות רעה / לטובה שינוי חש אני

   סותרות הדרישות

1 2 3 4 5 6  

 לא לחצים בהפעלת רעה / לטובה שינוי חש אני 

  הביצוע לשיפור הגיוניים

1 2 3 4 5 6  

 ללא  עלי משימות בהטלת רעה / לטובה שינוי חש אני 

  מתאימים אמצעים

1 2 3 4 5 6  

 או הנחיות" כופף"ל בצורך רעה / לטובה שינוי חש אני

  דברים לעשות כדי נהלים

1 2 3 4 5 6  

 כדי עלי לחצים בהפעלת רעה / לטובה שינוי חש אני 

  קצוב בזמן מטלות להשלים

1 2 3 4 5 6  

 כיצד, להחליט חופשי להיות רעה / לטובה שינוי חש אני

  עבודתי את לארגן

1 2 3 4 5 6  
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 המתרחש על  בשליטה רעה / לטובה שינוי חש אני

  בתפקידי

1 2 3 4 5 6  

 לקבל לי שיש באמצעים רעה / לטובה שינוי חש אני 

  אותן וליישם החלטות

1 2 3 4 5 6  

 בהחלטות קבלתב רעה / לטובה שינוי חש אני

  עבודתי על המשפיעות

1 2 3 4 5 6  

, דברים לעשות בבקשה רעה / לטובה שינוי חש אני 

  להם מסכים שאיני

1 2 3 4 5 6  

 אישית  אחריות בלקיחת רעה / לטובה שינוי חש אני

  בעבודתי לכישלונות

1 2 3 4 5 6  

 את התואמת שלי בסמכות רעה / לטובה שינוי חש אני 

   לי שהוגדרו ותהאחרי  תחומי

1 2 3 4 5 6  

 שלי התפקיד, כללי באופן רעה / לטובה שינוי חש אני 

  תובעני

1 2 3 4 5 6  
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  שאלון לראיונות: נספח ד

  

  __________: תאריך

  

  צפון / חיפה: מחוז ________________     ישוב  ____________________:ס"המתנ שם

  ______________________:מנהל שם

  זכר / קבהנ:  מגדר

  ______:גיל         מהנדס – BA - MA - DR : השכלה

  ___________: סים"למתנ בחברה ותק

  ____________:הנוכחי בתפקיד ותק

   .אזורי ס"מתנ / שכונתי ס"מתנ /  ישובי ס"מתנ / רשת:  ס"מתנ אפיון

  _________:שלוחות מספר

  ח"ש____________:תקציבי היקף

  ____________: ביישוב תושבים מספר

  _____________פעמיים חד__________ קבועים________ :ס"במתנ משתתפים מספר

  _______: צוות אנשי מספר

 גם / תושבים / חיילים? הם מי?_____ כמה   לא / כן?   המלחמה בזמן ביישוב בנפש אבדות היו האם

  .וגם

  _____% ? ביישוב נשארו מהתושבים % איזה

  

  ?נשארו מדוע

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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  )מפליגה שאלה(? במלחמה ס"המתנ השתלב ואיך ביישוב קרה מה י/ספר

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

__________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____  
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?                                שלך הביטוי ביכולת שינוי חש ה/את בצפון הלחימה עם ס"המתנ התמודדות בעקבות האם

  לא / כן

  

  ?ביטוי לידי בא זה איך

________________________________________________________________________  

  

  ?בעיקר מקומות באילו

________________________________________________________________________  

  

  לא  / כן  ?שלך ההחלטות קבלת במיומנויות שינוי חש ה/את המלחמה בותבעק האם

  

  ?בעיקר זה את ה/מרגיש ה/את איפה

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____  

  

  לא  / כן    ?שלך התכנון במיומנות שינוי חש ה/את המלחמה בעקבות האם

  

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך
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______________________________________________________________  

  

  

  לא  / כן          ?לעובדים שלך בגישה שינוי חל האם

  

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  

  לא  / כן         ?המקומית לרשות שלך בגישה שינוי חל האם

  

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך
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  לא  / כן        ?אליך המקומית הרשות של בגישה שינוי חל האם

  

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  

  לא  / כן       ?ס"למתנ המקומית הרשות של בגישה שינוי חל האם

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  

      ?לאחרים ותפקידים סמכויות פחות / יותר להאציל ת/משתדל ה/את האם

  לא  / כן                                                                                                          

  ?למה

______________________________________________________________  
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  לא  / כן        ?בצוות ומוטיבציה למורא בפיתוח עוסק  ה/את האם

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  

  לא  / כן    ?הצוות על העובר על מעודכן בלהיות יותר משתדל אתה האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  ?שלך ולמוטיבציות לעצמך פחות  / יותר מודע ה/את האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  ?המלחמה בעקבות משהו בך שהשתנה מרגיש אתה מה

______________________________________________________________  

  

______________________________________________________________  
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  ?המלחמה בעקבות ס"במתנ שהשתנה מרגיש אתה מה

______________________________________________________________  

  

______________________________________________________________  

  

______________________________________________________________  

  

  

  ?המלחמה בעקבות המקומית ברשות השתנה מה

______________________________________________________________  

  

______________________________________________________________  

  

  ?לחץ במצבי בהתמודדות שינוי בך חל האם

  ?שינוי איזה

______________________________________________________________  

  

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

  

  

  ?קהילתית ומנהיגות הקהיל  המושגים לגבי חדשות תובנות לך יש האם
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  ?הן מה

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

  ?בתפקיד עמימות פחות / יותר חש ה/את המלחמה בעקבות האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  ?בתפקיד עומס פחות / יותר חש ה/את האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

  ?בתפקיד  קונפליקטים פחות / יותר חש ה/את האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

  ?ס"המתנ בהתארגנות שינוי חל האם

  :הוא מה

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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  ?העירוני במערך ס"המתנ של במיצוב שינוי חל האם

  ?ביטוי לידי בא איך

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

  ?סים"למתנ מהחברה מצפה ה/את מה

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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  1 נספח

 הממצאים. מכאנית בצורה שזוהו, גורמים של בהקבצה אלה נתונים מוצגים ההבנה על להקל כדי

, שלא אלו לבין בחזית המלחמה את שעברו מי של הניהול מיומנות תפיסת בין מובהק הבדל יש כי, מראים

  .הניהול במיומנויות יותר גבוהים ציונים בממוצע לעצמם נתנו המלחמה את שעברו אלו  - המקרים ובכל

  

  שלא לאלו המלחמה את שעברו מנהלים בין הניהול במיומנויות הבדלים -  2 טבלה

  

מקדם 

  העמסה

. ס

  תקן

  שם הפקטור  היגד  קבוצה N  ממוצע

 815. מחקר 44 6.9 85.

1.09 6.3 24 
 ביקורת

 להבחין מספיק רגיש אני

 שיש העניין במידת או במתח

 לצוות

 745. מחקר 44 6.7 80.

 ביקורת 24 6.0 1.08

 הקיימים ברגשות חש אני

 העובדים בקרב

 576. מחקר 44 7.1 77.

 ביקורת 24 6.4 1.21

 אני מעודד את עובדיי

 534. מחקר 41 6.4 74.

 ביקורת 24 6.0 88.

 התנהגות ומבקר מפקח אני

 תפונקציונאלי-דיס

 384. מחקר 44 7.1 86.

.92 6.6 24 
  ביקורת

 לגבי ועדכני רחב מידע לי יש

 אני אותו ס"במתנ המתרחש

 מנהל

 הדופק את חש

 העובדים רבבק

  לצורכיהם ורגיש

 704. מחקר 44 7.3 1.35

 ביקורת 24 6.7 1.10

 להצעות וקשוב פתוח אני

 לי הכפופים של ולרעיונות

מעודד ומערב את 

  העובדים



 

 
  

 
 221 עמוד

 

מקדם 

  העמסה

. ס

  תקן

  שם הפקטור  היגד  קבוצה N  ממוצע

 427. מחקר 44 6.9 76.

 ביקורת 24 6.3 1.20

 אני מגלה עניין באחרים

 625.  מחקר 44 6.6 87.

  ביקורת 24 6.0 1.06

 ומאמץ זמן משקיע אני

  עובדיי של מוטיבציה בפיתוח

 412.  מחקר 44 7.0 72.

 קורתבי 24 6.3 1.24

 עם ומשוחח מראיין אני

 מיוזמתי עובדיי

 לעובד דאגה

 מוטיבציה ופיתוח

  עובדים אצל

 733. מחקר 43 6.8  96.

 ביקורת 24 6.0 1.37

 ונותן הערכה מבטא אני

 כנדרש שבחים

 638. מחקר 44 6.5 85.

  ביקורת 24 5.7 1.00

 של יחס כראוי לקבל יודע אני

 וקרבה חום

 598. מחקר  44 6.9 80.

1.25 6.1 23 
  ביקורת

 עם שלי האינטראקציה

 לדבר אותם מעודדת אחרים

 וחופשי תוחפ באופן

  תקשורת בין אישית

 797. מחקר 44 6.8 85.

 ביקורת 23 6.2 90.

 או ברורות מטרות קובע אני

 מוגדרות משימות

 512. מחקר 44 6.5 95.

  ביקורת 23 5.9 1.04

 תוצאות אחר עוקב אני

 ושוטף שגרתי באופן התכנון

 375. מחקר 44 6.7 82.

  ביקורת 23 6.3  76.

 על ולהשפיע לשכנע יכול אני

 טקטי באופן אחרים

מיומנויות תכנון 

  וניהול אסטרטגי
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 770. מחקר 44 7.0 75.

 ביקורת 23 6.3 1.06

 חזקה ביטוי יכולת לי יש

 ומרשימה

 579. מחקר 44 7.3 86.

 ביקורת 23 6.7 97.

 פה-בעל עצמי את מנסח אני

 ומובן בהיר באופן

 537. מחקר 43 7.2 66.

 ביקורת 24 6.4 97.

 האישיות למוטיבציות מודע אני

  שלי

 והערכה ביטוי יכולת

  גבוהה עצמית

 506. מחקר 43 6.5 96.

 ביקורת 24 5.8 1.14

 המיועדות מערכות מפתח אני

 ולחסוך לפשט, לשפר

 462. מחקר 44 6.5 1.02

1.13 
5.8 

24 
 ביקורת

 לשינויים ביחס מעודכן אני

   ס"למתנ מחוץ המתרחשים

 ס"והרלוונטיים למתנ

  ידע מקצועי

 785. מחקר 44 6.3 1.03

  ביקורת 23 5.8 1.04

 לעובדים שיהיו לכך דואג אני

 ברורים עיסוק תיאורי

  שקיפות עם עובדים

 815. מחקר 44 6.1 94.

 ביקורת 22 5.4 1.14

 הקריטריונים את קובע אני

 רצויים לפתרונות

 control(הצורך בשליטה 

freak(  

 433. מחקר 44 6.7 98.

1.26 6.0 23 
 ביקורת

 של הביצוע את מעריך אני

 לא אך שגרתי באופן עובדיי

 כשוטר

  ענייניות

 המנוסחים היגדים מצליח אתה מידה באיזו מחקר 44 5.3 75. 698.
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 ובכתב פה בעל להעביר ביקורת 24 4.8 61.

  , הוראות

 ברור באופן' וכו מידע, הנחיות

 ?ומשכנע

 619. מחקר 44 4.9 88.

 ביקורת 24 4.4 72.

 המעשי הידע מידת מהי

 בתחום לך שיש והתיאורטי

   עיסוקך

 ?כמנהל ובתחומים קרובים

 געותהנו כשאלות

  אישי לתפקוד

 807. מחקר 44 4.9 87.

 ביקורת 24 4.3 81.

 מתפקד אתה מידה באיזו

 ?ס"במתנ קהילתי כמנהיג

 645. מחקר 42 5.6 58.

 ביקורת 24 5.3 74.

 מסור אתה מידה באיזו

 בזמן להשקיע ונכון לתפקידך

   ובמרץ

 ?מעבר לדרישות המקובלות

 ליכולת הנוגעים היגדים

  גותומנהי ארגון

 665. מחקר 44 5.0 75.

 ביקורת 24 4.4 1.24

 המצופה מה בדיוק יודע אני

 ממני

  עצמאות ושליטה

 651. קרמח 42 2.7 1.16

 ביקורת 23 2.1 90.

 או הנחיות" לכופף "צריך אני

 דברים לעשות כדי נהלים

 519. מחקר 42 3.1 1.15

 ביקורת 24 2.5 1.14

 ללא משימות עלי מוטלות

 מתאימים אמצעים

 מצד הגיוניות לא דרישות

  הממונים

 487. מחקר 44 4.0 1.28

 ביקורת 23 3.2 1.04

 יותר שהם סטנדרטים מציב אני

 גבוהים מידי

  אישי רבעומס 
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 לאלה והעמקים חיפה ממחוז המנהלים אוכלוסיית בין הניהול במיומנויות הבדל קיים האם -  3 טבלה

  ?הצפון ממחוז

מקדם 

  העמסה

. ס

  תקן

  שם הפקטור היגד מחוז n ממוצע

 חיפה 22 6.5 74.

 והעמקים

.713 

 צפון 22 7.0 84.

מעודד ומערב את  כנוןהת בתהליך אחרים מערב אני

  העובדים

 חיפה 22 7.0 79.

 והעמקים

.745 

 צפון 22 6.4 73.

 בקרב הקיימים ברגשות חש אני

 העובדים

 חיפה 22 7.1 68.

 והעמקים

.643 

 צפון 22 6.4 67.

 או מזניח  הצוות כאשר מבחין אני

 יובמשימות כראוי מטפל אינו

 הדופק את חש

 העובדים בקרב

  לצרכיהם ורגיש

 חיפה 22 5.3 63.

 והעמקים

.523 

 צפון 22 4.6 91.

 רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

 מקוריות הצעות מציע, חדשים

 ?שגרתיים לא לפתרונות ומגיע

 הנוגעים היגדים

 ארגון ליכולת

  ומנהיגות

 חיפה 21 4.0 1.20

 והעמקים

.484 

 צפון 19 4.8 96.

 אינם בעבודתי והנהלים ההנחיות

 יםברור

קשיים בביצוע 

  המשימה
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  ?יהודי- והלא היהודי המגזר בין הניהול במיומנויות הבדל קיים האם -  4 טבלה

 היגד מגזר n ממוצע  תקן. ס

 יהודי 31 6.6 80.

 לא יהודי 12 7.2 75.

  הבעיה או/ו המטרה את מגדיר אני, מחליט אני בטרם

 יהודי 31 4.4 85.

 לא יהודי 13 3.6 1.12

  שונה קצת בצורה עובדת מהן אחת שכל קבוצות עם עובד אני

 יהודי 30 4.6 84.

 לא יהודי 13 3.9 1.12

 לי שהוגדרו האחריות תחומי את תואמת שלי הסמכות
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 ?ונשים גברים בין הניהול תבמיומנויו הבדל קיים האם -  5 טבלה

 

 

  שם הפקטור  היגד  מגדר  n ממוצע  תקן. ס

 זכר 30 6.4 76.

.75 6.9 13 

 נקבה

  ביקורתי באופן מעריך אני

  אני בטרם והצעות נותרעיו

  מהם באחד בוחר

 לעובד דאגה

 ופיתוח

 אצל מוטיבציה

  עובדים

 זכר 29 7.0 84.

 נקבה 13 6.3 94.

 סמכויות מאציל אני

 לאחרים ותפקידים

מעודד ומערב 

  את העובדים

 זכר 29 5.3 60.

.64 4.9 13 

 נקבה

 מצליח אתה מידה באיזו

 ובכתב פה בעל להעביר

' וכו מידע ,הנחיות, הוראות

 ומשכנע ברור באופן

 זכר 30 5.1 80.

.77 4.5 13 

 נקבה

 המעשי הידע מידת מהי

 בתחום לך שיש והתיאורטי

 ובתחומים כמנהל עיסוקך

 ?קרובים

 היגדים

 המנוסחים

 כשאלות

 הנוגעות

  אישי לתפקוד
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 ?ונשים גברים בין הניהול במיומנויות הבדל קיים האם - המשך, 6 טבלה

  

  

 זכר 30 5.1 89.

 נקבה 13 4.2 1.14

   המתרחש על שליטה לי יש

 בתפקיד

 זכר 30 5.5 62.

1.31 4.3 13 
 נקבה

 של לעבודתם אחראי אני

   אנשי

 ס"המתנ צוות

 זכר 30 5.5 50.

 נקבה 13 4.7 1.03

  הסמכויות שלי ברורות לי

 זכר 30 4.1 1.08

.98 2.8 13 
 נקבה

 כדי זמן מספיק לי יש

 שמצופה מה את לעשות

 ממני

 זכר 30 5.1 68.

 נקבה 13 4.6 76.

 מצופה מה בדיוק יודע אני

 ממני

 זכר 30 4.9 66.

 נקבה 13 4.2 1.01

 אחריות תחומי לי יש

 היטב מוגדרים

 זכר 30 5.0 99.

1.09 4.0 11 
 נקבה

 אישית אחראי אני

   לכישלונות

  בעבודתי

עצמאות 

  ושליטה
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  שלא לכאלה המלחמה את שעברו מנהלים בין המלחמה בעקבות שינויים בתפיסת הבדלים -  7 טבלה

  

 היגד קבוצה n ממוצע  תקן. ס

 חקרמ 43 2.2 1.98

 ביקורת 23 1.1 0.29

 באינטראקציה רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  וחופשי פתוח באופן לדבר אותם ולעודד אחרים עם שלי

 מחקר 44 2.1 1.93

 ביקורת 23 1.1 0.34

 בלהאזין רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 לאחרים בדריכות

 מחקר 44 2.1 2.02

 ביקורת 23 1.1 0.29

 שכנוע ביכולת רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 טקטי באופן אחרים על והשפעה

 מחקר 44 1.9 1.93

 ביקורת 23 1.1 0.42

 אני ובטרם רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 שלי והדעות הרעיונות את לאחרים מציג אני, מחליט

 מחקר 44 1.8 1.68

 ביקורת 23 1.1 0.29

 באופן בהערכה רעה/לטובה ישינו חש אני המלחמה בעקבות

 מהם באחד בוחר אני בטרם והצעות רעיונות ביקורתי

 מחקר 43 1.8 1.62

 ביקורת 23 1.1 0.42

 בקביעת רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 מוגדרות משימות או ברורות מטרות

 מחקר 44 1.7 1.42

 ביקורת 23 1.1 0.42

 יעדים בקביעת רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 וקונקרטיים ספציפיים

 מחקר 44 2.1 1.78

 ביקורת 23 1.1 0.29

 אחרים בלערב רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 התכנון בתהליך

 בלפתח רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות מחקר 44 2.9 2.12
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 היגד קבוצה n ממוצע  תקן. ס

0.82 

1.3 
23 

 לא ראשוניות שתוכניות למקרה אלטרנטיביות תוכניות ביקורת

 תתממשנה

 מחקר 44 2.1 1.84

 ביקורת 23 1.2 0.74

 בלשלב רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 התכנון בתהליך תקציביים שיקולים

 מחקר 44 2.0 1.80

 ביקורת 23 1.1 0.29

 אחר במעקב רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ושוטף שגרתי באופן התכנון תוצאות

 מחקר 44 1.7 1.25

 ביקורת 23 1.0 0.21

 לכך בלדאוג רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ברורים עיסוק תיאורי לעובדים שיהיו

 מחקר 44 1.9 1.86

 ביקורת 23 1.0 0.21

 את בלהעריך רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 כשוטר לא אך שגרתי באופן העובדים של הביצוע

 מחקר 44 2.0 2.05

 ביקורת 23 1.0 0.21

 הנחיה בלספק רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 לעובדיי שוטף ומשוב

 מחקר 44 1.8 1.67

 ביקורת 23 1.1 0.42

 כראוי בתכנון רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  העבודה זרימת של

 מחקר 44 2.0 1.72

 ביקורת 23 1.2 0.49

 בהאצלת רעה/לטובה שינוי חש ניא המלחמה בעקבות

  לאחרים ותפקידים סמכויות

 מחקר 44 2.3 2.01

 ביקורת 23 1.3 0.76

 את בלעודד רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 עובדיי

 רגשות בלחוש רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות מחקר 44 2.5 2.05
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 היגד קבוצה n ממוצע  תקן. ס

 העובדים בקרב הקיימים ביקורת 23 1.3 0.78

 מחקר 43 2.5 2.18

 ביקורת 22 1.4 1.10

 בלהתמודד רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 משברים או לחצים, מתח עם כראוי

 מחקר 44 2.3 2.22

 ביקורת 23 1.2 0.74

 סיוע בלקבל רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ברצון ותמיכה

 מחקר 43 2.0 1.56

 ביקורת 22 1.1 0.35

, בארגון, בתכנון הצלחתך במידת רעה/לטובה שינוי חש

 ?אחרים ובהפעלת בניהול

 מחקר 44 1.9 1.52

0.59 
1.2 22 

 ביקורת

 מידה באיזו: ויצירתיות במקוריות רעה/לטובה שינוי חש

 ומגיע מקוריות הצעות מציע, חדשים רעיונות מפתח אתה

 ?שגרתיים לא לפתרונות

 מחקר 44 1.9 1.67

0.29 
1.1 22 

 ביקורת

 באיזו: ההשקעה ורמת במסירות רעה/לטובה שינוי חש

 מעבר ובמרץ בזמן להשקיע ונכון לתפקידך מסור אתה מידה

 ?המקובלות לדרישות

 מחקר 44 2.0 1.64

0.43 
1.1 22 

 ביקורת

 באיזו: הארגון נורמות על בהקפדה רעה/לטובה שינוי חש

 תונורמו משמעת, נהלים על לשמור מקפיד אתה מידה

 ?מקובלות ארגוניות

 מחקר 44 2.6 1.91

 ביקורת 22 1.2 0.53

 מידה באיזו: שלך קהילתית במנהיגות רעה/לטובה שינוי חש

 ס"במתנ קהילתי כמנהיג מתפקד אתה

 מחקר 43 1.8 1.28

 ביקורת 22 1.1 0.29

 הצוות את בלהדריך רעה/לטובה שינוי חש

 ס"מתנ כמנהל בהצלחתי רעה/לטובה שינוי חש מחקר 43 2.4 1.78
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 היגד קבוצה n ממוצע  תקן. ס

 ביקורת 22 1.1 0.47

 מחקר 44 1.7 1.24

 ביקורת 22 1.1 0.29

 בעבודה ונהלים הנחיות במתן רעה/לטובה שינוי חש

 מחקר 44 1.7 1.17

 ביקורת 21 1.1 0.48

 כדי נהלים או הנחיות" לכופף "בצורך רעה/לטובה שינוי חש

 דברים לעשות

 מחקר 42 2.0 1.55

 ביקורת 22 1.1 0.35

 תובעני שלי התפקיד כללי באופן רעה/לטובה שינוי חש

  

  יהודי-והלא היהודי מהמגזר מנהלים בין המלחמה בעקבות שינויים בתפיסת הבדלים -  8 טבלה

  

 היגד מגזר n ממוצע  תקן. ס

 יהודי 31 1.3 .782

 יהודי לא 13 2.8 2.154

 בהערכה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 אני בטרם, והצעות  רעיונות בקורתי באופן

  מהן באחת בוחר

 יהודי 31 1.5 1.285

 יהודי לא 13 3.3 3.307

 בלערב שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  התכנון בתהליך אחרים

 יהודי 31 2.4 1.777

 יהודי לא 13 4.2 2.218

 בלפתח שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 שתוכניות מקרהל אלטרנטיביות תוכניות

  תתממשנה לא ראשוניות

 בלהעריך שינוי חש אני המלחמה בעקבות יהודי 31 1.2 .575
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 היגד מגזר n ממוצע  תקן. ס

 אך שגרתי באופן עובדים של הביצוע את יהודי לא 13 3.4 2.844

  כשוטר לא

 יהודי 31  1.4 .522

 יהודי לא 13 2.8 2.364

 בתכנון שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  העבודה זרימת של כראוי

 יהודי 31 1.0 .249

 יהודי לא 13 2.8 2.511

 בלהתייעץ שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 החלטות מחליט אני בטרם, אחרים עם

  לעובדים הקשורות

 יהודי 31 1.8 1.677

 יהודי לא 13 3.5 3.769

 בלעודד שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 עובדיי את

 ייהוד 31 1.6 1.310

 יהודי לא 13 3.6 3.014

 בלדרוש שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  ס"המתנ הצלחת למען ויתורים מהעובדים

 יהודי 31 1.2 1.077

 יהודי לא 13 2.7 2.358

 בטיפול  שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  הוגן באופן באנשים

 יהודי 31 1.8 1.802

 יהודי לא 13 3.2 2.166

 בעדכון שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 ס"למתנ מחוץ המתחרשים ייםלשינו ביחס

  ס"למתנ והרלוונטיים

 יהודי 31 1.4 .994

 יהודי לא 13 2.9 2.361

 בלהיות שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  שלי למוטיבציות מודע

 יהודי 30 1.9 1.703

 יהודי לא 13 3.8 2.498

 להתמודד שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 משברים או לחצים, מתח עם כראוי

 במידת שינוי חש אני המלחמה בעקבות יהודי 30 1.4 .718



 

 
  

 
 233 עמוד

 

 היגד מגזר n ממוצע  תקן. ס

  ?אחרים והפעלת בניהול, בתכנון הצלחתך יהודי לא 13 3.2 2.097

 יהודי 31 1.5 1.059

 יהודי לא 13 2.8 2.034

 במקוריות שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .וביצירתיות

 יהודי 31 1.3 .950

 יהודי לא 13 3.2 1.832

 בקבלת שינוי חש ניא המלחמה בעקבות

  .החלטות

 יהודי 31 1.5 1.179

 יהודי לא 13 3.0 2.060

 בהקפדה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .הארגון נורמות על

 יהודי 30 1.9 1.401

 יהודי לא 13 3.4 2.145

 בהצלחתי שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  ס"מתנ כמנהל

 יהודי 31 1.3 .652

 יהודי לא 13 2.4 1.853

 במתן שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  בעבודה ונהלים הנחיות

 יהודי 30 1.3 .702

 יהודי לא 13 2.5 1.941

 בהגדרת שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  האחריות תחומי

 יהודי 31 1.0 .179

 יהודי לא 13 1.9 1.320

 כאשר שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 לא מטרות ישנן ממלא שאני בתפקיד

  ברורות

 יהודי 31 1.1 .396

 יהודי לא 13 2.0 1.605

 בהפעלת שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .הביצוע לשיפור הגיוניים לא לחצים

 יהודי 31 1.1 .592

 יהודי לא 13 2.1 1.573

 בהפעלת שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  .קצוב בזמן מטלות להשלים כדי עלי לחצים
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 היגד מגזר n ממוצע  תקן. ס

 יהודי 31 1.5 1.055

 יהודי לא 13 2.9 2.060

 באופן שינוי חש אני המלחמה בעקבות

  תובעני שלי התפקיד כללי

  

  יהודי-והלא היהודי  מנהלים בין המלחמה בעקבות שינויים בתפיסת הבדלים -  10 טבלה

  

 גורם מגזר n ממוצע  תקן. ס

  יהודי 31 1.4 .932

  ודילא יה 13 2.8 2.192

  שינוי בקבלת החלטות

  יהודי 31 1.3 .594

  לא יהודי 13 2.9 2.082

  שינוי במיומנויות ארגון

  יהודי 31 1.6 1.218

  לא יהודי 13 2.8 1.83

  שינוי במידע

  יהודי 31 1.6 .985

  לא יהודי 13 3.2 2.394

  שינוי בהשקעה במורל הצוות

  יהודי 31 1.4 .665

  לא יהודי 13 2.7 2.074

  שינוי בטיפול בעובדים

  יהודי 31 1.7 .923

  לא יהודי 13 3.1 1.845

  שינוי במיומנויות תכנון

  שינוי בעמימות בתפקיד  יהודי 31 1.3 .493
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  לא יהודי 13  2.1 1.375

  יהודי 31 1.3 .489

  לא יהודי 13 2.3 1.493

  שינוי בעומס בתפקיד

  יהודי 31 1.5 .936

  לא יהודי 13 2.8 1.778

  שינוי בהערכת ביצוע

  

 פי על יהודי-והלא היהודי מהמגזר מנהלים בין המלחמה בעקבות שינויים בתפיסת הבדלים - 11 טבלה

  הראיונות

 תחום מגזר n ממוצע  תקן. ס

 יהודי 31 19. 402.

 יהודי לא 14 50. 519.

  מיומנויות תכנון

 יהודי 31 26. 445.

 יהודי לא 14 57. 514.

  האצלת סמכויות

 יהודי 28  .18 390.

 יהודי לא 13 54. 519.

 התמודדות במצבי לחץ

 יהודי 30 77. 430.

 יהודי לא 14 1.00 000.

  העירוני במערך ס"המתנ במיצוב

  

 לבין והעמקים חיפה ממחוז מנהלים בין המלחמה בעקבות שינויים בתפיסת הבדלים -  12 טבלה

  צפון ממחוז מנהלים
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 היגד מחוז  n ממוצע  תקן.ס

 והעמקים יפהח 22 2.5 2.017

 צפון 22 1.4 1.140

 רעה/לטובה שינוי חש אני המלחמה בעקבות

 לאחרים ותפקידים סמכויות בהאצלת

 והעמקים חיפה 22 2.4 1.763

 צפון 21 1.5 1.167

 הצלחתך במידת רעה/לטובה שינוי חש

 ?אחרים ובהפעלת בניהול, בארגון, בתכנון

1.792  

 

2.5 

22 

 והעמקים חיפה

 צפון 22 1.4 .959

: ויצירתיות במקוריות רעה/ובהלט שינוי חש

 מצע, חדשים רעיונות מפתח אתה מידה באיזו

 לא לפתרונות ומגיע מקוריות הצעות

 ?שגרתיים

 והעמקים חיפה 22 2.5 1.792

953. 1.4 22 
 צפון

 באיזו: החלטות בקבלת רעה/לטובה שינוי חש

, דעת בשיקול, סביר בזמן מחליט אתה מידה

 ?ובהחלטיות ביעילות

 והעמקים חיפה 22 2.5 1.945

1.053 1.4 22 
 צפון

 נורמות על בהקפדה רעה/לטובה שינוי חש

 על לשמור מקפיד אתה מידה באיזו: הארגון

 ?מקובלות ארגוניות ונורמות משמעת, נהלים

 והעמקים חיפה 21 2.2 1.470

 ןצפו 22 1.4 .959

 הצוות את בלהדריך רעה/לטובה שינוי חש אני

 והעמקים חיפה 21 2.1 1.640

 צפון 22 1.3 .767

 תחומי בהגדרת רעה/לטובה שינוי חש אני

 האחריות

 צפון 22 1.3 1.390

 והעמקים חיפה 22 2.1 .702

" לכופף "בצורך רעה/לטובה שינוי חש אני

 דברים לעשות כדי נהלים או הנחיות

 אחריות בלקיחת הרע/לטובה שינוי חש אני והעמקים חיפה 22 1.9 1.341

 בעבודתי לכישלונות אישית
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 צפון 22 1.2 .664
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