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התנדבות - זה כל הסיפור
משבר הקורונה תפס אותנו, כמו את שאר העולם, לא מוכנים. המהות של מרכז מעשה 
טיולים,  השונות,  התוכניות  משתתפי  הצעירים  של  פיזיים  מפגשים  בשטח,  חינוך  היא 
התנדבויות במוסדות חינוך ועם אוכלוסיות נזקקות, בקיצור – בעיה. על כן, התכנסנו 

כדי להבין מה עושים.
 

בעוד שאנחנו חשבנו והתדיינו, המתנדבים שלנו בעפולה, נתיבות, עכו, קריית שמונה, 
טבריה ובכל מקום בו פועלות תכניות ההתנדבות  – סייעו היכן שהיה ניתן תחת ההנחיות 

והמגבלות. 

השנה שטלטלה את העולם -

השנה שהקפיצה אותנו קדימה!

    סיוע למד"א ולצוותי 106

    עבודה עם פיקוד העורף לתמיכה באוכלוסיות נזקקות 

    התנדבות עם קשישים 

    התנדבות במשחקיות ועם ילדי הצוותים הרפואיים

    חלוקת סלי מזון לנזקקים

    סיוע לחמ"לי קורונה שהוקמו בערים וביישובים שונים



בנגב,  מעשה  צבאית  הקדם  המכינה  בוגר  מירוחם.   19 בן  גנון,  אילאי 

הפועלת נתיבות.

"תוך כדי הסגרים והקורונה החבר'ה במכינה הבינו שהתנדבות "רגילה" 
לעיר  התחברנו  הקיים.  במצב  לעזור  אפשר  איך  וביררנו  תהיה,  לא  כבר 
ולצרכים של הקהילה: שיפצנו בתים של קשישים ומקלט לבני נוער בנתיבות באמצעות 
גיוס תרומות, חילקנו מזון ותרופות והצענו סיוע לאנשים בבידוד. בגלל שבמהלך הקורונה 
"מנהיגות  ופתאום  יותר  עוד  הורגשה  שלנו  התרומה  עצמה,  הקהילה  בתוך  יותר  פעלנו 
רוצים  אנחנו  כמה  לכולנו  הדגישה  הקורונה  בשטח.  לפעולה  מסלוגן  הפך  מקומית" 

וצריכים את חברתו אחד של השני".

ובסיקור ב"ישראל היום" על התנדבות הצעירים 
במכינה לטובת תושבי נתיבות בתקופת הקורונה:

מוזמנים ומוזמנות לצפות בסרטונים 
על העשייה בשטח:

https://maase.org.il/program/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=FmrRP281yYI
https://www.youtube.com/watch?v=cd7mansfsJQ&t=6s
https://www.israelhayom.co.il/article/811875


הסיפור המכונן שלנו
התנדבות. זה כל הסיפור. אנו פועלים על פי מחקרים שקבעו כי התנדבות היא כלי רב 
עוצמה לקידום צעירים שנולדו "בצד הלא נכון של פסי הרכבת" או למשפחות חסרות עורף 

משפחתי, ונחשו מה? זה עובד.

עמותת מרכז מעשה הוקמה ב- 2004 ומאז פועלת לקידום צעירים וצעירות מהפריפריה 
החברתית כלכלית באמצעות מכינות קדם צבאיות, שנת שירות ושירות לאומי-אזרחי 

– שנת התנדבות לפני הצבא או לפני היציאה לחיים עצמאיים אחרי התיכון.

כלכלית,  חברתית  מוביליות  ולעשות  חייהם  את  לשנות  להתקדם,  הכוחות  את 
צעירים וצעירות אלה מקבלים בעזרת התנדבות עם ילדים ובני נוער, על ידי אמונה בעצמם 
וביכולות שלהם. שנת ההתנדבות מסייעת להם להכיר את עצמם טוב יותר, להגדיר מטרות 

ולהגשים חלומות. לא פחות. 

וצעירות  צעירי  בקרב  הפועלות  התנדבות  תכניות  לכ-20  גג  כארגון  משמשת  העמותה 
דתיים,  דרוזים,  בדואים,  מוסלמים,  נוצרים,  ערבים,  יהודים,  החברות:  מכלל  ישראל 
חילוניים, עולים חדשים וותיקים ומאפשר רצף התנדבות מכיתות ז' עד י"ב )תכניות הנוער(,

6,500
בני נוער

1,000
מתנדבים

1,000 

בוגרים פעילים

22,000
ילדים מוטבים

קצת מספרים...

אחת ולתמיד – 
מה זו מוביליות חברתית כלכלית?

ובעברית: ניעות חברתית - היכולת של אדם לשנות את 
מעמדו החברתי-כלכלי. יש הרבה גורמים שמשפיעים על 
היכולת הזו, ביניהם: השכלת הורים, מקום מגורים, מבנה 

משפחתי ונגישות לחינוך.

איך זה עובד?

לפני  התנדבות  שנת  דרך 
שנת  קד"צ,  )מכינות  הצבא 
למנהיגות  והמכונים  שירות 
במהלך  ליווי  ועד  ערבית( 
ללימודים  בכניסה  הצבא, 
לחיים  וביציאה  אקדמאיים 

עצמאיים )ארגון הבוגרים(. 

https://maase.org.il/%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/
https://maase.org.il/program_cat/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://maase.org.il/program_cat/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://maase.org.il/program/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://maase.org.il/program_cat/%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://maase.org.il/program/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://maase.org.il/%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d/


תשמעו, זה מצליח 

קצת השראה...
טדי נגוסה הגשמת החלום

מוזיקאי, ראפר, יוצר. בן 26, מתגורר בלוד. בוגר מכינת גל, 
מכינה קדם צבאית למנהיגות. 

"ההורים שלי עלו מאתיופיה והתמקמו בלוד. לגדול בלוד לא 
למוזיקה.  אותי  וכיוון  כוח  לי  זה מה שנתן  אבל  היה פשוט, 
ידעתי  לא  מבולבל,  סופר  למצב  הגעתי  התיכון  בסוף  עדיין 
בצבא,  לעשות  מה  ידעתי  לא  המוזיקה,  עם  אני ממשיך  איך 

בקיצור, אבוד.

למזלי הגיעו לבית הספר שלי חבר'ה של מרכז מעשה לספר לנו על תכניות ההתנדבות. 
הנציגים של מכינת גל קלטו אותי ומשכו אותי לשמוע על המכינה, וזהו, הייתי בפנים. 
סיימתי תיכון והגעתי לעכו וגיליתי עולם שבו מאמינים ביכולות שלי, שמים לי בידיים 

אחריות על ילדים קטנים. מצפים ממני לשמש להם דוגמא.

להתעסק  רוצה  שאני  גם  הבנתי  קרבי,  להיות  רוצה  שאני  הבנתי  שם  מצאתי משפחה. 
במוזיקה בצורה רצינית. עד היום השנה הזו משפיעה לי על החיים. בזכות המכינה אני 
עורך מפגשים לבני נוער בפריפריה, מגיע לבתי ספר לדבר איתם על מוזיקה ועל יצירה. 

חשוב לי להסביר להם שהכל אפשרי, הם רק צריכים לבחור". 

99% מכלל הצעירים המתנדבים מתגייסים 
לתפקידים משמעותיים בצה״ל

כ- 23% מבוגרות מכינות קדם צבאיות יוצאות 
לקצונה, לעומת 8% מהנשים באוכלוסייה הכללית

כ- 70% מבוגרי ובוגרות מרכז מעשה ממשיכות 
להתנדב בזמנן הפנוי, לעומת 23% באוכלוסייה הכללית



במאי 2020 פרץ מבצע שומר חומות והיווה אתגר קשוח לכולם, בייחוד לארגונים שעוסקים 
בחברה אזרחית משותפת. מרכז מעשה הוא ארגון רב תרבותי, שמכיל ומקבל את כולם 
הארגון  אנשי  דרך  וערבים,  ליהודים  משותפות  שחלקן  השונות  מהתכניות  החל  וכולן: 
שמהווים השתקפות החזון של חברה אזרחית משותפת ועד המתנדבים עצמם שלא ידעו 

איך להכיל את המצב.
אחד  מתמודדים.   – מתכחשים  לא  המוטו:  תחת  למשימה  התגייסה  העמותה  הנהלת 
בכל  מסורתי  באופן  שמתקיים  במפגש"  "מעשה  סמינר  את  נכונה  לנהל  היה  האתגרים 
שנה בחודש מאי, החודש בו פרץ "שומר חומות", אירוע שמפגיש את כלל הצעירים בכל 

התכניות ליומיים של הידברות והיכרות:

ליאת ספיבק, מנהלת מחלקת ידע והדרכה של מרכז מעשה: 
את  נקיים  האם  הייתה  לא  השאלה  חומות"  "שומר  מבצע  "כשפרץ 
הסמינר, אלא איך, לאור המאורעות המורכבים. החיפוש לא היה אחר 
ה"אמת", אלא אחר "מה אני מרגיש/ה?", ולמרות המצב הקשה הצלחנו 

לקיים את מה שאנו חורטים על דגלנו - חברה אזרחית משותפת ואמיצה".  

מרתה נסאר, מנהלת המכונים למנהיגות ערבית במרכז מעשה:
"במעשה מעודדים את המפגש עם האחר וקיום שיח פתוח ואמיץ לצד 
כבוד ואמפתיה. אחרי מאורעות מאי 2021 התחושה הייתה שהצעירים 

הערביים איבדו את האמון במדינה ובשכנים שלהם. 
החניכים שיתפו את התחושות הקשות שליוו אותם. אנחנו כצוות החלטנו 

שהמציאות  מסר  להם  להעביר  הוחלט  מקום.  להם  לתת  אלא  להתנגד  לא 
דינמית ומשתנה, ועלינו מוטלת האחריות להוביל שינוי כדי שמחר יהיה יותר 

לייצר  הוא  שלי  החלום  וברוגע.  בשלום  לחיות  להמשיך  רוצים  הרי  האנשים  רוב  טוב. 
קבוצות של צעירות וצעירים שגאים בזהות שלהם ושואפים לעתיד טוב יותר במדינת 

ישראל".   

וויואן עפיאן, בת 19 מעכו, בוגרת המכון למנהיגות ערבית
"מאד הופתעתי כשפרץ המבצע וזה מאוד הרתיע אותי. גדלתי בעכו, עיר 
וערבים. המכון  יהודים  בין  קיום  ליבי בדו  ואני  מאמינה בכל  מעורבת, 
למנהיגות ערבית נמצא באותו מבנה עם מכינת גל אז יצא לנו לדבר הרבה 

ולהשפיע אחד על השני. השיח היה מאוד פתוח, בלי שיפוטיות וביקורת.
באופן אישי, המבצע חיזק את הלאום שלי ואת התחושה שלי בתור ערבייה, ובסופו של 

דבר אני מרגישה שהחברה היהודית והערבית יצאו מהמצב הזה מחוזקים". 

מבצע שומר חומות

https://maase.org.il/program/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/


הבוגרים זוכים 
למעטפת צמודה 

בכל ההתלבטויות 
שמאפיינות 
את היציאה 

לחיים עצמאיים: 

רשת בוגרי מעשה

תכנית יסודות לשירות ציבורי 

ארגון הבוגרים הוא הדרך שלנו להבטיח את ההצלחה שלהם. כבוגרות ובוגרי מרכז מעשה 
עצמאיים.  לחיים  היציאה  ולפני  הצבא  אחרי  ומעטפת  הכוונה  המשך  לקבל  זכאיים  הם 
משום  ההתנדבות  לשנת  הצטרפותם  עם  עלו  עליה  הדרך  המשך  את  לוודא  היא  המטרה 

שהיא המבטיחה מוביליות חברתית-כלכלית אמיתית.
 

יסודות לשירות  והולם. תכנית  ייצוג שווה  ידי מתן  יוצרים את השינוי? על  אז איך 
הציבורי הינה תכנית חדשה במרכז מעשה שמטרתה הכשרת צעירים וצעירות בני ובנות 
להיות משרתי ומשרתות ציבור,  והחברות  הפריפריה החברתית-כלכלית מכלל העדות 
להתברג בתפקידי מפתח ובצמתי הכרעה ולשנות את המדינה כך שתיטיב עם כלל תושביה. 
"כבוגרת תכנית נעורים ותכנית המנטורינג, אני מרגישה שעברתי את כל השלבים שמרכז 
מעשה מאפשר. התנדבתי, הנחיתי קבוצות, הכרתי את עצמי וחיזקתי את הזהות הדרוזית 
שלי. כשחשבתי מה הלאה נתקלתי בפרסום אודות תכנית יסודות, והבנתי שזה 

הצעד הבא. 
צוערים  בתכנית  שני  לתואר  סטודנטית  היום  אני  התכנית  בזכות 
משמעותיים  בתפקידים  להשתלב  היא  שלי  המטרה  המקומי.  לשלטון 

בעלי השפעה ברשויות מקומיות ולשנות מבפנים".
דיאנה חלבי, בת 25 מדלית אל כרמל

   זכאות למלגות
   השלמת בגרויות ופסיכומטרי

   שיפור השפה העברית בקרב צעירות וצעירים
    דוברי ערבית

   ייעוץ תעסוקתי והכוונה לקריירה מקדמת
   תכנית מנטורינג 

   בוטקמפס טכנולוגיים

 מנטורים בתפקידים 
מובילים בחברה 

הישראלית

קצת נתונים...
בוגרים ובוגרות 

מכלל תכניות מאז 
הקמת העמותה

בוגרי ובוגרות 
תכנית המנטורינג 

לדורותיה

90 157 מעל 8,000 



בואו להכיר אותנו

"כלל העשייה שלנו מוכוונת ליצירת מהפכות של ממש 
בחברה הישראלית, וזאת  בעזרת הצוות המיוחד במרכז 
מעשה והצעירים המתנדבים. בשנה החולפת שמנו דגש 
על הבוגרים שלנו, לפיכך, תחת ארגון הבוגרים הרחבנו 
המפתח  שהם  והתעסוקה  ההשכלה  בתחומי  הליווי  את 
מבטיחה  יסודות  תכנית  חברתית-כלכלית;  למוביליות 
ויסייעו  ויותר מבוגרינו ישתלבו במגזר הציבורי  שיותר 

להפוך אותו למגוון ומקצועי יותר.
בקרב  הפעילות  את  והעמקנו  חדשים  מיזמים  פתחנו 
החברה הערבית בתקווה שתצמיח מנהיגות חיובית ותשנה מן היסוד נורמות של אלימות".

"זו השנה ה-11 בה אני משמש כיו"ר מרכז מעשה וגם השנה אני גאה לקחת חלק בעמותה 
שלא רק מדברת על עשייה אלא יוזמת ופועלת. מרכז מעשה 
במינו  מיוחד  וצוות  דרך  ופורצות  מיוחדות  תכניות  כולל 

המורכב מכלל הנציגים בחברה הישראלית. 
גם בתקופת משבר הקורונה, העמותה התאימה את עצמה 
במהירות  וענתה מיידית לצרכים החדשים שנוצרו; במבצע 
שומר החומות המשיכו המפגשים עם האחר, למרות המצב 
אני מאחל למרכז מעשה המשך עשייה  הלאומי הקשה. 
חשובה בסיוע לאלפי צעירים וצעירות בשינוי עתידם".

יוסי מלכה, מנכ"ל מרכז מעשה

דני כהן,יו"ר חוג הידידים של 
מרכז מעשה, מנהל שותף בקרן 

ההון סיכון ויולה

"הדרך הטובה ביותר לשיפור העצמי היא על ידי מתן עזרה 
ותרומה לאחרים. עשרות מחקרים מראים שהתנדבות מקדמת 

ביטחון עצמי ומשפרת את התפישה העצמית. 
ואזרחית  אזרח  לכל  לתת  שנים  לאורך  פועל  מעשה  מרכז 
לאחרים  ולתרום  להשפיע  ובכך  להתנדב  הזכות  את  במדינה 

ולעצמם.
אני גאה מאד להיות חלק מהפעילות של מעשה ונפעם 
מההשפעה של הארגון על צמצום הפערים בחברה 

הישראלית".

קידום  של  החזון  את  למעשה  הלכה  מיישם  מעשה  "מרכז 
נפרד  בלתי  כחלק  חברתית,  ומוביליות  הזדמנויות  שוויון 
מפעילותה של קרן רש"י. אני רואה חשיבות רבה בפעילותו 
המקדמת  הישראלית,  לחברה  המשמעותית  ותרומתו 
ומלווה צעירות וצעירים מכל המגזרים, במסעם להתפתחות, 

ברכישת מיומנויות ולהעצמה אישית".

נעם לאוטמן, יו"ר מרכז מעשה

מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י



ועד מנהל 
<<  איתמר ברטוב, מנכ"ל עיריית בית שמש

"זכות גדולה להיות חלק מהתרומה והמאמץ המתמשך לאפשר 
מוביליות חברתית לכולם ולכולן". 

<<  עומר טפר, Managing Director חברת שלדור
"גאה להיות חלק מארגון שמקדם מוביליות לצעירים מכל הקשת החברתית     

באמצעות דרישה למצוינות, אחריות אישית ומעורבות חברתית - כל זאת 
תוך הבלטת המשותף וקבלת השונה".

<<  אבי נתן, מורה למתמטיקה בחטיבת ביניים בקריית טבעון
ליבי  מאחר שהיא מממשת תפישת עולם ערכית עם  "עמותת מרכז מעשה כבשה את 

אסטרטגיה חכמה: העצמה וקידום בני נוער דרך קבלת אחריות ועזרה לזולת".

<<  איל לר, מנהל מחלקת הבנייה במטה קרן רש"י
של  החשובה  החברתית  בעשייה  שותף  להרגיש  לי  נותנת  המנהל  בוועד  "חברותי 
הייתי להקמת בית מעשה בעכו -  העמותה על שלל פעולותיה. במסגרת תפקידי 
החיבור בין הכרת פעילות העמותה לבין הצד הפיזי של תשתית ראויה  היווה סגירת 

מעגל עבורי, הן מבחינה אישית שלי והן מבחינת הצלחת הפרוייקט".

<<  עמרי זגן, סמנכ"ל מו"פ בקרן רש"י          
"אני שמח על הזכות להיות חבר ועד מנהל בארגון שחרט על דגלו את            

נושא המוביליות החברתית ומיישם זאת יום-יום. העתיד של כולנו תלוי 
ביכולת של החברה הישראלית ליצור הזדמנויות שוות לכל צעיר וצעירה". 

<<  ארז רואימי, מנהל יזמות וחדשנות בקרן רש"י 
"מה יישאר כשנלך?" ארגון משנה מציאות.

<<  מיכל קלמן אביטל, סמנכ"לית שותפויות בקרן רש"י
"לכבוד הוא לי להיות חלק מארגון אשר רואה ומאמין ביצירת שינוי חברתי על ידי יצירת 
כוח אנושי צעיר ואיכותי.  ההון האנושי שמרכיב את עמותת מרכז מעשה הוא דוגמא 

ומופת לאנשי מקצוע עם ערכים ומוסר עבודה גבוהים ומעוררים השראה".

<<  סמדר טל-טביביאן, יועצת משפטית בקרן רש"י   
כי  התפישה  עם  הזדהות  מתוך  מעשה  מרכז  של  המנהל  לוועד  "הצטרפתי 
התנדבות היא כלי משמעותי להעצמת צעירים, תוך קידום השתלבות מיטבית 
עבור  הזדמנויות  של  מציאות  מייצרת  העמותה  כיצד  לראות  גאה  בחברה.  

צעירים וצעירות בישראל".

<<  לילה סרור, מנהלת מהלכי שינוי בארגון מעוז
"שמחה לקחת חלק ביצירת שינוי חברתי ובקידום מוביליות כלכלית-חברתית בקרב 
צעירים.ות מכלל החברה הישראלית. אני מאמינה בכוחה של ההתנדבות להוות מקפצה 

להתפתחות אישית, תעסוקתית וחברתית".

<<  נטע שמואל, ראש מדור חינוך של פיקוד המרכז, חיל החינוך                     
"עבורי להיות בוועד המנהל זו סגירת מעגל, כבוגרת מחזור ג' של שנת 

השירות במרכז מעשה, מרגישה אחריות ושליחות גדולה להשפיע על 
השנים הבאות של הארגון".



ולסיום, אם אפשר, שנת 2022, שומעת? 

בואו לקחת חלק בשינוי!
רוצים להכיר אותנו טוב יותר? 

אנחנו גם דיגיטליים!

התרגשתם? הושפעתן לטובה? 
נשמח אם תתמכו! 

לתרומות ולתמיכה לחצו כאן!

תהיי טובה אלינו, 

תהיי שנת בשורות טובות, 

בריאות והחלמה,

שנת שגשוג וקידמה, 

שנת חיבורים והתקרבות. 

שנה טובה למדינת ישראל ולעולם.  

https://maase.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d/
https://maase.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d/
https://maase.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9d/
https://www.youtube.com/channel/UCLYr0q_1aNwWAX1ZxN5ZFjg
https://www.facebook.com/maasecenter/
https://maase.org.il/
https://www.instagram.com/merkazmaase/


שותפות ביחד
נתיבות-שדות נגב

פילדלפיה
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