
תרומת התכנית להתפתחות האישית של המתנדבים 
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מידת השינוי בהתפתחות האישית של המתנדבים

.  בתחושת השליטה והיכולת להתמודד עם אתגריםניכר שיפור 
.ניכר שיפור ביכולת להקשיב לדעות מגוונות במפגש עם האחר והשונה

תחילת וסוף שנה  , שאלונים למילוי עצמי, N=456, 2014מתוך דוח מדידה והערכה מסכם של מתנדבי מעשה לשנת 



תרומת התכנית להתפתחות אישית של המתנדבים
( רבה מאד/מסכים במידה רבה"מוצג האחוז שהשיבו  )
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N=351, 2015לשנת  , מתוך דוח מדידה והערכה מסכם למתנדבי מעשה* 
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שאלונים למילוי עצמי תחילת וסוף שנה  , =456N, 2014מתוך דוח מדידה והערכה מסכם של מתנדבי מעשה לשנת 



46% 52% 34% 39% 23% 30%

38% 41%
40% 47%

34% 38%

תחילת שנה סוף שנה תחילת שנה סוף שנה תחילת שנה סוף שנה

מסכים 
במידה רבה

מסכים 
במידה רבה 

מאד

יש לי כישורים להיות עובד  
מועיל

יש לי סיכוי גבוה למצוא  
עבודה טובה בעתיד

מכיר מקצועות שיכולים 
*להתאים לי

הכנה לתעסוקה: פיתוח תמונת עתיד

84% 92%
75% 86%

57% 68%

ישנו שיפור בשלושת ההיבטים של תפיסת היכולת להשתלב  
.  בשוק העבודה בעתיד

בתכניות שעסקו בהכנה לתעסוקה ישנו שיפור עצום , בנוסף
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2014   ,456N= ,תחילת וסוף שנה  , שאלונים למילוי עצמי



קידום חברה אזרחית משותפת 



רצון למפגש, דעות כלפי האחר, מעורבות חברתית–תרומת התכנית לחיזוק חברה אזרחית משותפת 
( רבה מאד/מסכים במידה רבה"מוצג האחוז שהשיבו  )

בקרב כלל משתתפי התכניות שיעורי ההסכמה כי חלו שיפורים בהיבטים השונים של ערכי חברה אזרחית  
הרצון להמשיך לתרום לקהילה גם בעתיד : הנושאים בהם השיפור בולט במיוחד. ודמוקרטיה גבוהים מאד
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חל שינוי

2015לשנת  , מתוך דוח מדידה והערכה מסכם למתנדבי מעשה



*מדדים מסכמים–תוצאות הסמינרים 
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רכישת ידע וכלים  
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מודעות ליכולת להשפיע  
ועליה במוטיבציה

ברור ערכי

כלל המדגם–מסכמים מדדים 

 לסמינרים המדד המסכם כפי שנמדד מיד בסיום הסמינר השני הינו גבוהאחד מהתחומי התוצאות שהוגדרו בכל
האפקטיביות של הסמינרים בולטת במיוחד בחיזוק ערכי הדמוקרטי

בהיגדים " במידה רבה"או " במידה רבה מאד"המדד המסכם בכל תחום תוצאות הינו ממוצע שיעור המדרגים * 
.שנבחנו בתחום זה

אשר מדד את אפקטיביות הסמינרים  2016מתוך דוח מדידה והערכה *



עמדות כלפי האחר -חברה אזרחית משותפת

2013-המכון הישראלי לדמוקרטיה –דוח מדד דמוקרטיה , 2013' דצמ, סקר הבוגרים של מעשה: מקור
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אחווה גיא דוברי ערבית Total מדד הדמוקרטיה דוברי עברית מדד הדמוקרטיה דוברי ערבית

מאדרבה /רבה/שיעור המסכימים במידה בינונית



מעורבות חברתית  –חברה אזרחית משותפת 

2012ומעלה  20לגילאי ס"הלמבהשוואה לנתוני 2013' דצמ, סקר הבוגרים של מעשה: מקור

:החודשים האחרונים12אחוז הבוגרים שעסקו בפעילות התנדבותית במהלך 
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השתלבות מיטבית בחברה הישראלית



נתוני גיוס לבוגרי מעשה -שירות צבאי

.  ל"לצהצבאיות התגייסו -מבוגרי התוכניות הקדם99%: גיוס

).2015מתוך סקר בוגרים (שירות קרבי או בתפקיד הדורש קורס -בתפקידי איכות 87%מתוכם •

מתוך מרכז המחקר  (-יוצאי אתיופיה20%ו , באוכלוסייה כללית16%לעומת (נשירה משרות צבאי 2%: נשירה
).   2010והמידע של הכנסת 

מהחיילים  53%-בהשוואה לנפקדות השנים חיילת אחת נכלאה פעמיים במהלך השרות על 5במהלך : כליאה
אתיופימחיילות ממוצא 11%-ו .

2010, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 20152013, סקר בוגרים מרכז מעשה דצמבר  : מקור



מהחיילים  14%:ל"כלל צה
מהחיילות משרתים  7%-ו

.בתפקידי קצונה ופיקוד

2010, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2013סקר בוגרים מרכז מעשה דצמבר  : מקור

נתוני גיוס עבור בוגרי מעשה -שירות צבאי



2015מתוך סקר בוגרי מעשה -השתלבות הבוגרים בלימודים אקדמאים
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)באוכלוסייה

וינט מכון  'גמאיירס,ס"הלמקבוצת השוואה לפי עיבוד מיוחד של סקרי כוח אדם של .  (תכנית לצעירות יוצאות אתיופיה-אחווה*
.בעלי השכלה אקדמית22-35עבור צעירים יוצאי אתיופיה בגילאים -2011משנת ברוקדיל

עבור צעירות מהמגזר הערבי שהתחילו  , 2013קבוצת ההשוואה לפי סקר מכון אדווה . תכנית לצעירות מהחברה הערבית-אופק*
.  שנים מסיום התיכון8לימודים אקדמאים 

.20-30בגילאי עבור נשים דרוזיות 2014ס"לממתוך נתוני . תכנית לצעירות מהמגזר הדרוזי-נעורים*
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