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עדי גב' אנה רזניקובסקי, גב' מחקר זה:  ביצועם לאני מבקשת להודות לאנשים הבאים על תרומת

 גטושקין. שבע אלה ומר דניאל-גב' בתברמניס, 

 אורית בנדס יעקב 
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על ידי רותי  2006 בשנת היא עמותה ללא כוונות רווח שהוקמה 1הולדת" יום "מלאכי עמותת

היא לאפשר חגיגת יום הולדת לילדים ממשפחות  של העמותה מעשיתה המטרהסובל לוטנברג. 

 שלהוריהם אין יכולת כלכלית לכך. 

של תכנית "מלאכי יום ההולדת" היא לחזק את הדימוי העצמי של  ילדים   חינוכיתהמטרה ה

אקונומית נמוכה באמצעות מסיבת יום הולדת מושקעת, אשר תגרום להם לחוש -משכבה סוציו

 חשובים, מוערכים ונאהבים.

סכום כסף המכסה את  מעניקיםפעילות העמותה מתבצעת באמצעות "מעגל הנתינה": התורמים  

מתנדבי העמותה מפעילים את יום  ,יום ההולדת הכוללת הפעלות, משחקים ופרסים עלות ערכת

ההולדת באמצעות הערכות, ובסוף הפעילות הילד החוגג כותב כרטיס תודה ל"מלאך יום 

 ומשלים בכך את מעגל הנתינה. ההולדת" שתרם את הכסף לערכה

גן, בית הספר היסודי וחטיבת ימי הולדת לגילאי  20,000-מאז תחילת הפעילות נחגגו למעלה מ

וחלקם חלקם "מלאכי נוער"  הארץ, רחבי בכל מתנדבים מפעילהמכשירה ו העמותההביניים. 

 ימי  בהפקת  ומלא שותפים באופן פעיל והמתנדבים הבוגרים בני הנוער מתנדבים בוגרים.

קבוצתיות  שלוש שעות שבועיות להפעלת ימי הולדת ולפעילויותככל מתנדב מקדיש  .ההולדת

קהילות בישראל, והם,  22-לתפקיד "מלאכי יום הולדת" מוכשרים גם בני נוער בסיכון ב נוספות.

 כמו המתנדבים האחרים נתרמים גם הם מן הפעילות.

 "רוח טובה"עמותת  עםשיתוף פעולה בDFC (Design For Change ) העמותה פועלת על פי המודל 

כלים ליצירת שינוי לטובה  מעניקה למשתתפיםלדת" משרד החינוך. תכנית "מלאכי יום הוו

 מנהיגות, ביטחון עצמי, אחריות, יזמות וביטוי אישי. תוך טיפוח  בסביבתם,

 

 להיות מתנדב

פעולה מסייעת של יחיד, הנתפשת כבעלת "( הגדיר את מעשה ההתנדבות כVan Til,1889ואן טיל )

כספי, ואינה נכפית על ידי אחרים או מחויבת על פי ערך על ידו, שאינה מכוונת באופן ישיר לרווח 

זוהי בחירה לפעול מתוך הכרה בצורך " ( הוסיפו כיEllis and Noyes,1990. אליס ונויס )"חוק

קיים, ומתוך גישה של אחריות חברתית, וזאת ללא ציפייה לתגמול כלכלי. עשייה שהיא מעבר 

( רואים בהתנדבות "מתן Cnaan et all.1996)  קאנן ועמיתיו. "לחובותיו הבסיסיות של האדם

זמן ללא תמורה כלכלית, מתוך רצון חופשי למען הזולת או למען מטרה מסוימת". בהמשך לכך 

מאפיינים של התנדבות: פעילות מתוכננת ולא ספונטאנית,  ארבעה( הגדיר Penner,2004פנר )

                                                                 
1
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, והיא נעשית בתוך הקשר המתנהלת לאורך זמן, כאשר אין קשר חברתי בין המתנדב למוטבים

 (. 2011 קרן וכץ-, יוגבלוונטל-חסקי אצלארגוני )

מהווים חלק חשוב מכלל ציבור המתנדבים בארץ  יסודיים-עלספר -בני נוער הלומדים בבתי

 (.2002)קוליק ובני נוער אחרים  , בעיקר כאשר מדובר בהתנדבות בקרב ילדיםובעולם

ם, ביניהם מניעים להקשרים חיצוניים ופנימיילהתנדבות מגוונים ונוגעים המניעים 

, או כאלה  המערבים רכיבים "התנדבות יוצרת חברה טובה יותר"חברתיים -אלטרואיסטיים

 בהתאם לכך . "התנדבות למען הזולת נותנת לי להרגיש טוב יותר עם עצמי" "מכווני עצמי"

 ;2002ל ותורם"  )תהל "הרגשה שאני מועי הוא לפעולות במסגרת התנדבותיתהתגמול השכיח 

 (.2011 קרן וכץ-, יוגבלוונטל-חסקי ;2010הדר 

 אישיות  : פיתוח מיומנויותלהשתתפות בפעולות התנדבותתועלות והשפעות חיוביות נוספות 

חברתיות, חיזוק ותמיכה בקבלת החלטות, טיפוח אחריות חברתית, רכישת ניסיון מעשי בתחום ו

טיפוח קבלת האחר ו , פיתוח יכולת מנהיגות, פיתוח תפיסות ריאליסטיות של המציאות, ספציפי

 (. 2010הדר ; 2002עצמי )קוליק הערך ה

בתקופת ההתבגרות, התפתחות המוכנות לתרום לזולת ולחברה הנה שלב חשוב בבניית דימוי 

של  םביכולת הכרוכה וההעצמה ,חווית ההצלחהשל היחיד, וכך,  חיובי ובגיבוש הזהות העצמית

נערים לתרום לקהילה בה הם חיים, משמעותית בעיצוב תפיסת העצמי והמסוגלות העצמית של 

 (. 2010. )הדר בני הנוער המתנדבים

בנושא התנדבות בני נוער בסיכון תוך התמקדות ב"מלאכי יום  (2012) עדי אריהשערכה מחקר ב

במסגרת התנדבותית לבין תחושה של  של בני נוער שקיים מתאם חיובי בין פעילות נמצאהולדת" 

המחקר ערך השוואה בין בני נוער בסיכון אשר מתנדבים בעמותת  מסוגלות עצמית ודימוי עצמי.

. הנחקרים בשתי במסגרת כלשהימתנדבים  אינם"מלאכי יום הולדת" לבין בני נוער בסיכון ש

הבודקים תחושה של מסוגלות עצמית.  הקבוצות קיבלו שאלונים הבודקים דימוי עצמי ושאלונים

בני נוער בסיכון  עולה כיניתוח סטטיסטי של השאלונים והשוואה בין שתי קבוצות הנבדקים מ

אשר מתנדבים במסגרת "מלאכי יום הולדת" הם בעלי דימוי עצמי ותחושת מסוגלות עצמית 

 בוהים מאלה של בני נוער בסיכון שאינם עושים זאת.ג
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על חוגגי ימי ההולדת ועל  "מלאכי יום הולדת" היא לבחון את השפעת 

 המתנדבים "מלאכי הנוער".

 מתנדבים. 21-חוגגים ו 20 

 .  13-16( בגילאי 42.2%) 39-ו 2-10( מן החוגגים בגילאים 21.3%) 41

לאכי יום ההולדת" שהשתתפו במחקר נכללים בקטגוריה "מלאכי נוער", והם ( מ"מ26.4%) 70

 2 ( מ"מלאכי יום ההולדת" הם בוגרים.13.6%) 11העומדים במרכז ההתעניינות של מחקר זה. 

( מ"מלאכי יום 2.6%) 7)רובם תלמידים(,  14-20( מ"מלאכי יום ההולדת" בגילאי 22.2%) 69

 .30( מעל גיל 6.2%) 2 -ו ,20-30ההולדת" בגילאי 

נות עם אנשי מפתח של התכנית,  ניתוח וראי על בסיסנבנו במיוחד לצורך מחקר זה  

ל כלי מחקר סקירת ספרות ש, צפייה במספר מפגשי הכשרה וחגיגות יום הולדת, ומסמכים

  קיימים בנושאי התכנית.

( משאלוני החוגגים נאספו באמצעות פוקדת, בבית ספר "קוממיות" 62%) 22 

( 32%) 22 ם הולדת על ידי מתנדבי "מלאכי יום הולדת".אשר לרבים מתלמידיו נחגגו אירועי יו

 משאלוני החוגגים נאספו באמצעות האינטרנט. הקישור לשאלונים הועבר באמצעות חונכי פר"ח.

 .2012שאלוני המתנדבים הופצו באמצעות האינטרנט וכן בכנס "מלאכי נוער" 

 כל השאלונים מולאו באופן אנונימי.

 

 

 .ציינו כי זו הפעם הראשונה שחוגגים להם יום הולדת זו 3שענו לשאלה ( מהחוגגים39%) 23

 נחגגו על ידי מתנדבי  "מלאכי יום הולדת".יש לציין כי לעיתים גם ימי הולדת קודמים 

 

 מיקום החגיגה

מימי ההולדת נחגגו  12%-( נחגגו בבתי הספר בהם לומדים החוגגים, כ70%רוב ימי ההולדת )

 נחגגו בבתי 10%-מימי ההולדת נחגגו בביתם של החוגגים, ופחות מ 10%במועדונית/מתנ"ס, 

 

 גיגהמספר החוגגים בכל מסיבה ומספר המשתתפים בח

 נוספיםחוגג או חוגגים ת יום ההולדת שלהם הייתה משותפת למהחוגגים דיווחו כי מסיב 72%-ב

. ברוב ימי מהמקרים לא ידעו החוגגים על הכוונה לחגוג את יום הולדתם )מסיבת הפתעה( 7%-וב

 11%-משתתפים )בדרך כלל בכיתה(, בימי ההולדת של כ 20-30( השתתפו 79%-ההולדת )כ

                                                                 
2

מאחר שהקבוצה של מתנדבים ותיקים היא קטנה במיוחד, רק במקרה שקיימים הבדלים משמעותיים בתגובותיהן  
 של חברי שתי הקבוצות יצוין הדבר בדוח.

הולדת אשר נחגג בשנה שבה ענו על השאלון המרבית החוגגים התייחסו ליום  מהחוגגים ענו לשאלה זו. 73.2% רק 3
 או בשנה שלפניה.  
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 10-20מימי ההולדת השתתפו  10% -משתתפים )בדרך כלל בבית(,  וב 10השתתפו עד מהחוגגים 

 משתתפים )במועדונית או בכיתה(.

 

דיווחו על רגשות של שמחה והתרגשות שחוו במהלך החגיגה, וכשליש   חוגגי יום ההולדת רוב

מהחוגגים חשו שלא  12%-כי הם חשובים לסובבים אותם. ככן ו,מהם ציינו כי חשו אושר ואהבה 

ציינו כי "לא האמינו שהחגיגה נערכה לכבודם". הילדים הצעירי בני  12%-בנוח במהלך החגיגה וכ

 .11-16דיווחו על רגשות עוצמתיים יותר מן החוגגים בני  2-10

 

 תחושות בזמן החגיגה: 1 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 נוכחות בני משפחה בחגיגה

( לא נכחו בני המשפחה. אלה נכחו בדרך כלל בחגיגות בגני הילדים או 70%במרבית ימי ההולדת )

מן ההורים.  מן הלוח שלהלן עולה כי  נוכחותם  12%בבית המשפחה. בחגיגות הכיתתיות נכחו רק 

 .עד רבה מאוד בינוניתשל ההורים אכן חשובה לילדיהם במידה 

 

 ?ישתתפו בחגיגה : האם חשוב לך שבני המשפחה2 לוח

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 תחושות בזמן החגיגה
כלל 

 המדגם

N=76 

5-01 

N=39 

00-06 

N=37 

 78.4% 71.8% 75.0% שמחתי

 45.9% 89.7% 68.4% התרגשתי

 35.1% 38.5% 36.8% הייתי מאושר

 27.0% 43.6% 35.5% הרגשתי חשובה

 29.7% 35.9% 32.9% הרגשתי שאוהבים אותי

 5.4% 25.6% 15.8% התביישתי

 16.2% 12.8% 14.5% לא האמנתי שזה לכבודי

 8.1% 12.8% 10.5% הייתי נבוך

 כלל המדגם בני המשפחההשתתפות 

N=61 

ילדים 
שהוריהם 

 נכחו

N=24/24 

ילדים 
שהוריהם 

 לא נכחו

N=24/56 

 35.1% 16.7% 21.3% בכלל חשוב לא

 13.5% 4.2% 14.8% מעטה במידה חשוב

 5.4% 58.3% 4.9% בינונית במידה חשוב

 5.4% 20.8% 26.2% רבה במידה חשוב

 5.4% 16.7% 11.5% דומא רבה במידה חשוב

 35.1%  21.3% לא יודע
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 "להרגיש במרכז"

 האם חגיגת יום ההולדת הצליחה להעמיד את החוגגים במרכז החגיגה? האם זו הייתה חווית

  :(N=45)באופן חופשי  החוגגים עצמם? כך השיבו על כך החוגגים 

 במרכז החגיגה:כשלושה רבעים מן המשיבים אישרו כי הרגישו 

o  כן כי כולם שרו לי. 

o כן, כל החברות היו איתי באותו יום. 

o  כולם התייחסו אלי יפהכן, כי. 

o  והמשתתפים אני קבעתי את המשחקיםכי. 

o  ואני הכי חשובה והכי מיוחדתכן, כי זה הרגיש שרק אני נמצאת. 

o כן כי הייתי מלכת היום הולדת. 

o  כפיים ורקדו איתי שכולם מחאוהרגשתי שאני ממש במרכז מפני.. 

o  ושיתפו פעולה היה ממש כיף כולם שמחו ושרו לי, וחיבקו והרימוכן כי. 

o  וכולם שמו לב אליכן כי כולם חגגו רק לי. 

o  ונתנו לי להרגיש שזה היום שליכן כי כולם בירכו אותי. 

o  והיה לי ממש כיף עוגה בשביליבאו בשבילי ושיחקו בשבילי והכינו כן כי. 

o .לגמרי !מרכז הענייניםבהייתי   כן! 

ענו כי לא הרגישו במרכז החגיגה, בעיקר משום שחלקו את החגיגה עם ילד או ילדים  11%-כ

 נוספים.

o  הייתי עם עוד ילדים וזה לא היה מרגיש כל כך במרכז הרגשתי קצת מבואסת כי אני

 .העניינים

o לא, הרגשתי שמחה וזהו. 

o אבל כולנו היינו ביחד והיה כייף לא ממש במרכז כי היו איתי עוד ילדים. 

o הרגשתי רגיל. 

 

 האיחולים האהובים ביותר

במהלך החגיגה התבקשו המשתתפים לברך את החוגגים. חלק מן הברכות היו שגורות, אך במידה 

הברכות שנשארו עם החוגגים היו אלה שהיה בהם ממד אישי או שכללו איחולי  –שהיו כאלה 

 :(N=54)הגשמה של מאוויים אישיים. אלה הן דוגמאות לברכות שהחוגגים אהבו במיוחד 

o בריאה ויפה... שאהיה שאני אהיה בריא ועשיר... 

o שיהיה לי חיוך על הפנים כל הזמן ושאשמח. 

o  120שאני אחיה עד. 

o  אמשיך להיות ילדה מיוחדתשאני לא אפסיק לצחוק ושיהיה לי חבר ואני. 

o  שאני תלמיד טוב וכך אשארשאמרו לי. 

o  שתצליח בכל מה שתרצה ובעיקר )שחקן כדורגל( אהבתי את זה בגלל שאני מתאמן

, בקבוצה יש לי תפקיד מיוחד קפטן וזה קשה להחזיק את כל קשה ואני משחק בקבוצה

 ך".כמו שהמאמן אומר לי "הקבוצה בידיים שלהקבוצה עליך וזה 
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o חבר שלי אמר לי שאני החבר הכי טוב שלו. 

o  שאמרו לי שיש לי לב זהבבמשחק של עץ המשאלות. 

o לי שתי תינוקות  כמו שאני רוצה ושיהי. 

o שאני אגשים את כל החלומות שלי. 

o שכל משאלות ליבי יתגשמו לטובה. 

o  ועוד דברים טוביםשאני אעבור בדרך הטובה ולא בדרך הרעה. 

o שאני יגדל למצוות ולמעשים טובים ושאני יצליח בכל מה שאני ירצה. 

 

לעמוד על השפעת התכנית על החוגגים, התבקשו המתנדבים לדרג את תחושותיהם  במטרה

בעקבותיה. לתוצאות בנוגע למחשבות ותחושות שהתעוררו ו עצמה, ומחשבותיהם בנוגע לחגיגה

ניתוח גורמים אשר העלה חלוקה לשלוש קבוצות: היגדים הנוגעים לתפיסה של יחס  בוצע

והתרגשות ותפיסת העצמי בעקבות החגיגה. בין שלושה החברים לחוגגים, תחושות של הנאה 

רבעים לשני שלישים מן החוגגים ציינו כי חשו במידה רבה או רבה מאוד את התחושות החיוביות 

אף ציינו כי חשו במידה רבה או רבה   63%-שעלו כלפיהם מחבריהם ומשאר החוגגים להם, ו

 הולדתם.את יום  בורםעשאדם שאינם מכירים טרח לחגוג  מאוד התרגשות מכך

מהווה  החוגגים  מןאו רבה מאוד עליה דיווחו כשני שלישים העלייה בתפיסת העצמי במידה רבה 

אולי את ההישג המשמעותי ביותר של חגיגת יום ההולדת, והיא באה לידי  ביטוי מובהק במשפט: 

 טובים". יותר דברים עצמי על חשבתי אני גם, טובים דברים עלי שאמרו "אחרי

נוספים הסכימו עם  10%-מהחוגגים הסכימו עם  היגד זה במידה רבה או רבה מאוד, וכ 70%-כ

בין החוגגים הצעירים לחוגגים  סטטיסטיתהיגד זה במידה בינונית. לא נמצא הבדל מובהק 

הבוגרים יחסית, אולם ניתן לראות כי החוגגים הבוגרים יחסית היו ממוקדים יותר בהשפעת 

לחברים יחסית לצעירים והצעירים גילו התרגשות והתלהבות רבה יותר מן החגיגה על הקשר 

ומה בשתי דצמי הייתה עהחגיגה עצמה, יחסית לחוגגים הבוגרים. השפעת החגיגה על הדימוי ה

 הקבוצות.

 

 )כלל המדגם( חגיגת יום ההולדת תחושות ומחשבות על, ובעקבות: 1לוח 

תחושות ומחשבות 
חגיגת יום  בעקבות
 N ההולדת

בכלל 
 לא

1 

לא כל 
 כך

2 

בצורה 
 בינונית

3 

 כן

4 

כן 
 מאוד

2 452 
לא 
 ס.ת. ממוצע יודע

           תפיסת יחס  החברים

 חשוב שאני הרגשתי
 0.193 4.23 02.1 73.3% 48.1% 25.3% 4.1% 8.1% 0.7% 75 שלי לחברים

 שהילדים הרגשתי
 0.155 4.09 00.7 70.2% 45.5% 24.7% 01.4% 5.2% 2.6% 77 אותי אוהבים שהשתתפו

 שלי שהחברים הרגשתי
 דברים עלי חושבים

 טובים
77 3.9% 3.9% 9.0% 22.0% 45.5% 67.6% 05.6 4.21 0.017 
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תחושות ומחשבות 
חגיגת יום  בעקבות
 N ההולדת

בכלל 
 לא

1 

לא כל 
 כך

2 

בצורה 
 בינונית

3 

 כן

4 

כן 
 מאוד

2 452 
לא 
 ס.ת. ממוצע יודע

 שמישהו לדעת מרגש זה
 בא אותי מכיר שלא

 הולדת יום לי לחגוג
77 01.4% 2.6% 6.5% 28.6% 35.0% 63.7% 06.9 3.90 0.331 

 שלי שחברים הרגשתי
 ממה יותר אותי מכירים

 שחשבתי
77 00.7% 0.3% 06.9% 21.8% 30.2% 52% 08.2 3.70 0.373 

           הנאה והתרגשות

 יום מתנת הייתה זאת
 .919 4.46 3.9 87% 60.1% 26.1% 3.9% 2.6% 2.6% 77 בשבילי נהדרת הולדת

 .909 4.50 4.1 84% 68.1% 06.1% 8.1% 0.3% 2.7% 75 נהניתי

 0.190 4.06 3.8 75.6% 48.7% 26.9% 00.5% 5.0% 3.8% 78 התרגשתי

           תפיסת עצמי

 דברים עלי שאמרו אחרי
 על חשבתי אני גם, טובים
 טובים יותר דברים עצמי

76 2.6% 5.3% 9.2% 27.6% 42.0% 69.7% 03.2 4.07 0.143 

 שכולם הרגשתי
 לי ונותנים בי מתרכזים

 לב תשומת
77 3.9% 5.2% 00.7% 29.9% 39.1% 68.9% 01.4 4.16 0.197 

 שאמרו הדברים בגלל
 0.011 4.22 21.3 66.2% 43.2% 23.1% 4.0% 6.8% 2.7% 74 מיוחד שאני הרגשתי, עלי

 של מלך ממש הרגשתי
 0.261 3.97 5.0 64.1% 47.4% 06.7% 07.9% 6.4% 6.4% 75 האירוע

 חשוב שאני הרגשתי
 0.027 4.08 20.0 61.8% 42.0% 09.7% 00.8% 00.8% 5.3% 76 שלי למורה

 לי שהייתה הרגשתי
 על לספר טובה הזדמנות

 שלי לחברים עצמי
76 6.6% 05.8% 08.4% 08.4% 26.9% 45.3% 00.8 3.54 0.308 

 

 

 

 (גיל)לפי  חגיגת יום ההולדת תחושות ומחשבות על, ובעקבות :4 לוח

 5-01 00-06 

חגיגת יום  ובעקבותתחושות ומחשבות על, 
 ממוצע N ההולדת

455 
N ממוצע 

455 

       תפיסת יחס  החברים

 78.3% 4.23 35 68.6% 4.32 28 שלי לחברים חשוב שאני הרגשתי

 70.2% 4.24 33 70.2% 4.22 32 אותי אוהבים שהשתתפו שהילדים הרגשתי

 78.4% 4.29 34 59.4% 4.25 28 טובים דברים עלי חושבים שלי שהחברים הרגשתי

 לי לחגוג בא אותי מכיר שלא שמישהו לדעת מרגש זה
 67.5% 4.13 30 59.4% 3.74 31 הולדת יום

 62.1% 3.85 33 43.2% 3.64 28 שחשבתי ממה יותר אותי מכירים שלי שחברים הרגשתי
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 5-01 00-06 

       הנאה והתרגשות

 83.8% 4.37 35 91.9% 4.64 36 בשבילי נהדרת הולדת יום מתנת הייתה זאת

 75.7% 4.43 35 94.3% 4.68 34 נהניתי

 64.8% 4.03 35 86.8% 4.35 37 התרגשתי

       תפיסת עצמי

 עצמי על חשבתי אני גם, טובים דברים עלי שאמרו אחרי
 69.4% 4.06 33 70.2% 4.33 30 טובים יותר דברים

 72.2% 4.09 34 65.8% 4.09 32 לב תשומת לי ונותנים בי מתרכזים שכולם הרגשתי

 70.2% 4.22 32 64.7% 4.36 25 מיוחד שאני הרגשתי, עלי שאמרו הדברים בגלל

 56.7% 3.75 36 71.1% 4.20 35 האירוע של מלך ממש הרגשתי

 72.9% 4.34 32 50.0% 4.00 25 שלי למורה חשוב שאני הרגשתי

 עצמי על לספר טובה הזדמנות לי שהייתה הרגשתי
 63.7% 3.82 34 37.8% 3.30 30 שלי לחברים

 

 
 את אופי החגיגה רצון לשנות

החוגגים נשאלו בשאלה פתוחה האם היו רוצים לשנות דבר מה בחגיגת יום ההולדת. אלה הן 

 :(N=70)תשובותיהם 

 מן המשיבים אינם רוצים לשנות דבר בחגיגה שלהם: 60% -כ

o .לא, אני מאוד אהבתי את החגיגה, תודה רבה לכל המלאכים 

o ל היה מושלם ומהנה... החגיגה הייתה מושלמת.ולא הכ 

o ל טוב.ואין כלום הכ 

 קרוב לרבע מן החוגגים הציעו לשנות את אופי הפעילות:

o יום הולדת... רציתי שהמסיבה תהיי רק לכבודי. בדשכולם יחגגו ל 

o זה לא היה -משחקים כמו השאלות עלי ושיהי. 

o ריםשיהיו יותר פעילויות ושהרמה תהיה בשבילינו ולבוג. 

o .שיהיו משחקים יותר מאורגנים וקשים יותר 

o .הדיסק של מלאכי היומולדת שצריך לצעוק את השם של הילדה משעמם 

o היה יותר שמחה.שת 

o יותר ארוכה שתהיה יום הולדת. 

 מהמשיבים היו רוצים חגיגת יום הולדת גרנדיוזית יותר, שאולי ראו בימי הולדת אחרים: 7%-כ

o  וואן דיירקשין "שאנחנו מעריצים למשל כמוכן שיביאו את האנשים". 

o צריכים שמחה! !טרמפולינות! מתנפחים! בריכה! יותר ויותר משחקים 

אחרים הזכירו דברים שנאמרו קודם על הרכב המשתתפים )חברים(, מתנות מותאמות "כי לא 

ינים כולם אוהבים את הדיסק של ג'סטין ביבר", מיקום שלא בבית הספר ולבסוף יש מי שמעוני

 במסיבת הפתעה.
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 במה שונה חגיגה זו מחגיגות יום הולדת קודמות?

החוגגים נשאלו במה שונה חגיגת יום הולדת שהונחתה על ידי "המלאכים" מחגיגות יום הולדת 

 :(N=38)קודמות. אלה הן תשובותיהם הפתוחות לשאלה זו 

בחו את יום ההולדת "הנוכחי" בהשוואה לחגיגות קודמות, מבחינת מגוון  ימהמשיבים ש 32%-כ

הפעילויות ואופיין הממוקד בילד החוגג את יום הולדתו, ומבחינת ההזדמנות ליצור חברויות 

 חדשות. 

o זה  מיוחד בגלל הפעילויות המיוחדות.בעבר, זה היה הכרתי  היו משחקים חדשים שלא

 שירים.ויש יותר משחקים ו יותר משמח

o .היו תלמידים חדשים שלא הכרתי, והיום חלקם הם חברים שלי 

o .הרגשתי טוב יותר עם מלאכי יום ההולדת. 

o הילדים והיה כיף, שבחגיגה זו כל הכיתה משתתפת ובחגיגה שאני מזמינה  כל זה היה עם

 לא כולם יכולים לבוא למסיבה שלי.

o  האם מכירים אותי וזה  עלי בנושא של שאלותשביומולדת של המלאכים, המשחקים  הם

 לא עושים בימי הולדת רגילים.

 מהמשיבים ביקרו את יום ההולדת: %12-כ

o  בבית הספר לא היה לי כיף כי לא היו משחקים במסיבה עם המשפחה שלי היה כיף אבל

 שאני אוהב.

o יתה ואנחנו עשינו שאלון מה אני אוהבת משפחה ועוד, וזה הרגיש יכל הכיתה ה

ועם עוגת  הכי נעים היה עם המשפחה .לא היה הכי נעיםשמחברים ביננו יותר וזה 

 .הגבינה

o  מארגנים את זה. ואנחנו יכול לבוא  - בחגיגות אחרות כל מי שאני רוצהכן 

o  יו כל כך מהניםהמשחקים לא הושלפי דעתי  לא היו חטיפיםשבחגיגה הזאת. 

o .שזו חגיגה פשוטה  וימי ההולדת האחרים יותר כיפיים ומלאכי ההולדת פשוטים 

o  ל חוזר על עצמו וזה נהיה משעמםוהככי פה במלאכי היום הולדת. 

 

 

קרוב לשני  לאחר זמן. של חגיגת יום ההולדת ההשפעה האפשרית החוגגים נשאלו באופן ישיר על 

ים אמרו כי הם חשים כעת בטוחים יותר בעצמם וכי נעים להם יותר בכיתה, שלישים מן החוגג

כאשר  החוגגים הצעירים דיווחו על ביטחון רב יותר ועל תחושה נעימה יותר בכיתה יחסית 

 לחוגגים הבוגרים.

למעלה ממחצית החוגגים הצעירים וקרוב לשני שלישים מן החוגגים הבוגרים מעוניינים להיות 

 הולדת" עבור ילדים אחרים."מלאכי יום 
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 )כלל המדגם( השלכות של חגיגת יום ההולדת: 5לוח 

 

 

 )לפי גיל( השלכות של חגיגת יום ההולדת: 6לוח 

 

 

 השפעת חגיגת  יום ההולדת לטווח הארוך

רוע אפיזודי. עבור כרבע מתוכם  נמשכה התחושה הטובה רק יחגיגת יום ההולדת לא נתפסו כא

 החגיגה, אולם כרבע מתוכם ציינו כי  התחושה הטובה תלווה אותם עוד זמן רב.ביום 

 
 השפעת חגיגת  יום ההולדת לטווח הארוך: 7 לוח 

 

 

 

 

 כלל המדגם 

 לא יודע לא כן N השלכות של חגיגת יום ההולדת

 09.5% 05.6% 64.9% 77 בעקבות החגיגה האם הרגשת שאתה יותר בטוח בעצמך?

 08.7% 08.7% 62.7% 75 בעקבות החגיגה האם הרגשת שנעים לך יותר בכיתה?

 36.1% 20.3% 42.7% 75 בעקבות החגיגה, האם הרגשת שיש לך יותר חברים?

בעקבות החגיגה האם תרצה להיות מלאך יום הולדת של 
 30.2% 00.7% 57.0% 77 ילד אחר?

 5-01 00-06 

 לא יודע לא כן N יודעלא  לא כן N השלכות של חגיגת יום ההולדת

בעקבות החגיגה האם הרגשת 
 22.2% 22.2% 55.6% 36 17.1% 9.8% 73.2% 40 שאתה יותר בטוח בעצמך?

בעקבות החגיגה האם הרגשת 
 25.7% 20.0% 54.3% 35 12.5% 17.5% 70.0% 40 שנעים לך יותר בכיתה?

בעקבות החגיגה, האם הרגשת 
 35.3% 26.5% 38.2% 34 36.6% 17.1% 46.3% 40 שיש לך יותר חברים?

בעקבות החגיגה האם תרצה 
להיות מלאך יום הולדת של ילד 

 אחר?
28 53.7% 14.6% 31.7% 36 63.9% 8.3% 27.8% 

השפעת חגיגת  יום 
 ההולדת לטווח הארוך

כלל 
 המדגם

N=75 

5-01 

N=39 

00-06 

N=36 

 27.8% 20.5% 24.0% ליום אחד

 16.7% 25.6% 21.3% לשבוע

 2.8% 10.3% 6.7% למספר שבועות

 19.4% 5.1% 2.7% לחודש

 33.3% 17.9% 18.7% עד עכשיו

 נראה לי שההרגשה
 27.8% 20.5% 26.7% תישאר עוד זמן רב הטובה
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 .משלוח מכתבי תודה סטנדרטיים  לתורמים הוא חלק מ"מעגל הנתינה"

מכתבי תודה שנשלחו  אלפי כדי ללמוד על חוויותיהם האישיות של החוגגים, דלינו מתוך כמה

 –המלווים של  את המכתבים הפחות סטנדרטים של חוגגי יום ההולדת ואף  2012לעמותה בשנת 

מן  ציטוטיםלמכתבים אלה נערך ניתוח תוכן. להלן מופיעה התפלגות התכנים ו .הורים או חונכים

 המכתבים.

 

 סטנדרטיים-:  תכנים במכתבי התודה הלא8לוח 

 

 

 

 

 

 

 

בטאה את ההתרגשות והאושר שהסבה חגיגת יום ההולדת לילדים,  אישיתה לחוויה התייחסותה

, ואת  הערך המוסף את  הייחוד שלה, את הבולטות שלה גם על רקע ימי הולדת שנחוגו בעבר

 החברתי שהיא כוללת.

o זה היה היום המאושר בחיי. 

o  ,ונהנו מאוד, כל החברים בירכו אותיזו הפעם הראשונה שאני חוגג יום הולדת בביה"ס 

 זה עשה אותי ממש שמח.

o  ומפתיעמאוד נהניתי, לא יכולתי לבקש יום הולדת יותר כייפי . 

o .יום ההולדת היה חלום שהתגשם 

o את יום ההולדת שלי וזה כיף. חוויה אדירה, כולם זוכרים  

o  ,הרגשתי מלךתודה, היה אדיר. 

o  שכל הכיתה יודעת שאנחנו חשובים.היה כיף והרגשנו 

o  לא אשכח בחיים.שזה אחד מימי ההולדת 

o בזכותכם יום הולדתי היה יום חלומי. 

o .זו הייתה המסיבה הכי טובה שהייתי בה 

o . תודה שעשיתם לי יום הולדת שלא אשכח בחיים 

o  שמעולם לא חגגתי כזוהייתה לי חגיגת יום הולדת נפלאה. 

o זה עשה לה טוב על הלב.חוויה בלתי נשכחת ()מלווה . 

o  מלווה(  יום הולדת בלתי נשכח, אין מילים לתאר עד כמה ריגשתם אותנו. גרמתם לילדה(

 וכולי תקווה שהמסר עבר. ולהבין שהחיים ממשיכיםלשמוח 

 סטנדרטיים-הלאתכנים במכתבי התודה 
 חוגגים

N=101 

 מלווים

N=28 

 75.0 59.4 אישית לחוויה התייחסות

 50.0 32.7 התורם של לעשייה התייחסות

 32.1 27.7 המתנדבים של לעשייה התייחסות

 42.9 14.9 למתנות התייחסות

 10.7 13.9 עצמה לפעילות התייחסות
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o  ,ושיש אנשים  זה נתן לחניכה להרגיש שהיא לא לבד)מלווה( תודה על המתנה

 שמעוניינים שהיא תהיה מאושרת.

o  האושר וההתרגשות, עומדת לכם זכות רבה של אושר )מלווה( לא ניתן לתאר במילים את

 במסגרת החונכות.  ילדה קטנה שזוכה ליום הולדת פרטית משל עצמהושמחה של 

o  מלווה( אני ליוויתי את מלאכי יום ההולדת במסיבה זו, פגשתי ילד מאוד מופנם, ללא(

ל ובסופו שחיוך על הפנים, מאוד מסוגר. במהלך המסיבה הוא התחיל להשתחרר, 

 , זו הייתה חוויה מרגשת מאוד.המפגש הוא הזדקף והשתתף בפעילות

הן החוגגים והן המלווים התייחסו במקבץ המכתבים באופן אישי לתורמים ולמתנדבים שבטאו  

צויינו לשבח הערכות המושקעות באופן  אהבה ואכפתיות באמצעות התרומה וההתנדבות בפועל.

 יוצא דופן.

 תודה לתורמים:

o ה שהתקדמתי איתך ובזכותך.אני מרגיש 

o אף אחד לא יעשה את מה שעשיתם.נתתם לנו את הכי יפה בעולם , 

o  רצינו להגיד תודה רבה מכל הלב על הערכה הנפלאה, מעגל הקסם ששימחה את כל חבריי

מאחל לכל ילד פר"ח שיזכה לקבל את ואותי ובזכותה הייתה יום הולדת מיוחדת במינה. 

 הערכה כמוני.

o  ,תודה על ההרגשה שיש מי שדואג מאחורינו תודה על התמיכה שנתתם ועדיין נותנים

 תודה על זה שאנו מרוויחים מיאתכם דברים טובים. ואכפת לו מכולנו

o .תודה על הנכונות לתרום ולעזור גם לילדים שלא תמיד יש להם אמצעים 

o ת מצווהמאוד התרגשתי שמישהו חושב עליי ומתייחס אליי במיוחד שזה גיל ב .

ותהיה להם הרגשה תמשיכו לשמח כדי שלילדים אחרים יהיה שמח בלב כמו שלי היה 

 שמישהו חושב עליהם ואוהב אותם.

o .טוב לדעת שיש אנשים טובים בדרך שתורמים עוזרים ונותנים לחברה 

o  .לתורם היקר, תודה שבזכותך היה לי יום הולדת פצצה 

o  )מה היינו עושים  מען הילדים שכאן!תודה לכם על שאתם תורמים כ"כ ל)מלווה

 בלעדיכם. 

o  )תודה על הנתינה שאינה מובנת מאליה.)מלווה 

o   )אינני מאמינה שהיה ביכולתי תודה לתורמים על כל שעשו למעננו)אמא של חניך ,

 להעניק לבני חגיגה כזו

 תודה למתנדבים: 

o .מודה לכם על המאמץ הגדול שעשיתם, תמשיכו כך לכל ילד שזקוק 

o על ההזדמנות שנתתם לי לחגוג יום הולדת. תודה על היחס וההשקעה. תודה 

o איזה מזל שאתם חגגתם לי יום הולדת. 

o .בזכותכם חגגו לי יום הולדת, וכל החברים באו לביתי פעם ראשונה, הייתה ממש הצלחה 

o תמשיכו לשמח ילדים.  תודה על זה שאתם מאפשרים לנו להנות. 

o יתה הכי טובה.יבכיתה, כולם אמרו שהיתה לכבודי יתודה על המסיבה שה 
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o  תודה על שהפכתם את יום הולדתי ליום מיוחד, לא סתם הכינוי ניתן לכם, הלוואי

  והייתי מלאכית כמוכם.

o תודה על כל מה שעשיתם בשבילי. 

o .תודה על כל מה שעשיתם בשבלינו המילה היחידה שיש לי להגיד היא תודה 

o לם ומכם כמובן. תודה על יום ההולדת שהיה הרגשתי את הייחוד, השוני והאהבה מכו

 סגירת מעגל. 

o תודה על היותך מלאך. 

o  )אני מעריכה מאוד את הפעילות שלכם התפעלתי מהמחשבה על כל פרט)מלווה ,

  ומאחלת לכם המון הצלחה שבעזרת ה' תמיד תזכו לעזור ולשמח ילדים.

o  ,וילדי  רוע היו מקסימותהבנות שהפעילו את האי)אמא( היה נפלא ביום ההולדת של בני

מעריכה כל שעשיתם למעננו, אינני  זה היה מעבר לציפיותיי,הכיתה שיתפו פעולה. 

 מאמינה שהיה ביכולתי להעניק לבני חגיגה כזו. 

o  )רוצים להודות לכם מלאכי יום הולדת על העזרה והתרומה הנהדרת, על )מלווה

 .לההמפעילה שהיא אישית יוצאת דופן בנתינה ובאכפתיות ש

o  ,אתם שדאגתם )מלווה( רציתי להגיד לכם מילה טובה, מילה שמגיעה לכם לשמוע אותה

. ועזרתם והבאתם לנו את ההזדמנות הזו לבוא וללמד ילדים ולתת להם ככל האפשר

שמחתי בכל הפרויקט ושמחתי יותר מהתוצאות שקיבלנו רואים שזה עשה טוב בליבם 

  של הילדים ובחזרה  זה עשה טוב גם לנו.

 תגובות על הערכה:

o  ,הערכה עזרה לנו ופיתחה את הדמיון ללא גבולתודה רבה . 

o  )ובתי נהנתה מחו את החניכים שלנו ביום ההולדת שהיה לנויהערכות אלו ש)אמא ,

 מאוד.

o  מלווה( במהלך השנה אנו מקדמים ילדים אשר זקוקים ליחס חם, מנסים לקדם אותם(

במטרתו היו ערכות המתנה שקיבלנו כתרומה  ומה שעוזר לנוולשמח בכל דרך אפשרית 

 . אני יכולה רק לדמיין איך הערכות גרמו לעשרות ילדים לחיוך ושמחה. ממך

o  מושקעת וערכית)מלווה( הערכה. 

o  )של יום ההולדת הפכה לנו את היום למסיבה יפה מאוד,  מדהימהההערכה )מלווה

, לא רק ם של הילדיםהמשחקים והפעילות שבתוך הערכה הם מאוד מתאמים לגילאי

 החניכה נהנתה גם כל החניכים.

o  ,עד "החניך נהנה )מלווה( נהנינו מהמשחקים השונים, הערכה הייתה צבעונית ויפה

 ."השמים
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מ"מלאכי הנוער"  התנדבו  23% -: כמסלול ההצטרפות להתנדבות בעמותת "מלאכי יום הולדת"

או מתנדבים גם במסגרות נוספות כגון: תנועות הנוער, "הפוך על הפוך")מרכז מידע וייעוץ לנוער(,  

SOS הגיעו להתנדבות רוב בני הנוער  ועוד. "נוער יוצר תרבות" ארגון (,)עמותה למען חיות

המוסדות אמצעות הפניית ב(, 61%הפניית בית הספר )אמצעות ב ת "מלאכי יום הולדת"בעמות

( או דרך 6%המתנ"ס העירוני ) (13%(, תנועת הנוער )16%מועצת הנוער העירונית )העירוניים: 

 (.3%) המתנדבים בעמותה יהםחבר

 

 ברירה(-)שאלת רבסיבות להתנדבות בעמותת "מלאכי יום הולדת" 

והאהבה אליהם, הרצון לחוש המרכזיות  לבחירה בהתנדבות זו היו הרצון לעזור לילדים  ותהסיב

מיעוט העונים קיוו כי ההתנדבות תזכה  להתנסות בהנחיה.הרצון בטוב ולעשות משהו משמעותי, ו

 אותם בהערכת חבריהם ומשפחותיהם.

 

 סיבות להתנדבות בעמותת "מלאכי יום הולדת" 9 לוח

 N=69 סיבות להתנדבות בעמותת "מלאכי יום הולדת"

 59.4% לילדים לעזור רציתי

 34.8% ילדים אוהב  אני

 18.8% קל לי שיהיה חשבתי ילדים עם בעבודה ניסיון לי יש

 44.9% טובה תחושה לי תןיי שזה חשבתי

 42.0% משמעותי משהו לעשות רציתי

 39.1%  חגיגה להנחות שאהנה חשבתי

 11.6% להנחות ללמוד רציתי

 7.2% עצמי את לבטא הזדמנות רציתי

 אחר לי שיעזרו יכולות אפתח ההתנדבות שדרך חשבתי
 7.2% עבודה במציאת כך

 5.8% חדשים חברים למצוא רציתי

 4.3% אותי יעריכו שלי שהחברים חשבתי

 2.9% כך על אותי תעריך שהמשפחה חשבתי

 1.4% חברתית מסגרת למצוא רציתי

 נראתה זו אישית מחויבות של האפשרויות מבין
 26.1% מתאימה

 

  ההכנהקורס 

מתקיים במהלך קורס של חודשיים, כאשר תמיכה נוספת זמינה  תהליך הכשרת "מלאכי הנוער"

בקורס נלמדים כישורי הנחייה והדרכה  עבור המתנדבים במהלך שנת ההתנדבות הראשונה.

 רקמת קבוצה חברתית סביב הפעילות.מקצועיים, וכן מוקנים "כישורי חיים" ונ
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 מקורס ההכשרה ומידת הגשמתן ציפיות

 זו תמצית"מלאכי הנוער" התבקשו לתאר באופן חופשי את ציפיותיהם מקורס ההכנה, 

 :(N=61) תשובותיהם

 יכולות הדרכה והובלה: בקורס מהמשיבים ציפו  לרכוש 36%

o איך להתייחס לילדים , איך להפעיל , ימי הולדת ואת כל הפעילויות איך להנחות ללמוד

 לפנות אליהם בצורה נכונה. אותם ואיך

o  בטחון שיש לנוחשבתי שנלמד איך לעמוד מול ילדים ולתת להם הרגשה. 

o איך  לקבוצה ללמוד איך להעביר פעילות, כיצד להיות מדריכה ולהיות סמכות ללמוד ,

 וגורמים להם להקשיב ויותר להשתתף. משתלטים על כיתהאיך , לעמוד מול קהל

o  איך להפעיל אותם , ואיך זה בכללי לכל הגילאיםאיך להנחות מסיבות יומולדת ללמוד ,

  .לחגוג לילדים יומולדת

o   ,מה עלי להעביר כערך מרכזיאיך להנחות ימי הולדת. 

 עם ילדים: מהמשיבים ציפו לקבל כלים לעבודה 33%-כ

o  איך לגרום לאושר., איך לשמח ילדיםללמוד 

o  לילדים, למצוא חן בעיניהם ולמצוא שפה משותפת איתםלעזור כיצד אוכל ללמוד. 

o  ילדים. כיצד לדבר עםו ,ביישנים יותר כיצד להתמודד עם ילדיםחשבתי שאלמד  

o  ולתת להם הרגשה של ביטחוןחשבתי ללמוד איך לעמוד מול ילדים. 

o שיהיה לו את המקום שלו והוא איך לגרום לילד היום הולדת להרגיש במרכז ללמוד ,

 .לדבר ולצחוק עם ילדים ללמוד איך, מיוחדירגיש 

 ציפו ללמוד תכנים פרקטיים להפעלת ימי ההולדת  במסגרת קורס ההכשרה: מהמשיבים  26%-כ

o  ,להכין חשבתי שאלמד ממש , הפעילויות,  המשחקיםאת ללמוד איך להעביר יום הולדת

יותר על מה שיהיה ללמוד  , ללמוד איזה פעילויות לארגן להם שהיה להם כיף.יום הולדת

 .בהמשך ומה בדיוק לעשות

פעילותה,  מספר מתנדבים ציפו לשמוע על הרקע  להקמת עמותת "מלאכי יום ההולדת" ועל

 מעטים לא היו ציפיות מקורס ההכשרה. ולמצטרפים

כי הקורס ענה על ציפיותיהם בצורה טובה או טובה  "מלאכי הנוער"מ  27%-כבדיעבד, חשו 

ציינו כי קורס  3%מהם סבורים כי הקורס ענה על ציפיותיהם בצורה בינונית  ורק  10%-מאוד, כ

רמת הגשמת הציפיות מן הקורס עמדה בממוצע ההכנה לא ענה על ציפיותיהם המוקדמות ממנו. 

 מנמוך לגבוה(. המדידה)כיוון  2.0מתוך  4.30על 

 

 רלוונטיות של הנלמד בקורס להנחיה בפועל, תוספות מבוקשות, וצורך בהדרכה נמשכת

 "מלאכי הנוער"מ 23%-כ  ענו הכנההלשאלה ספציפית לגבי מידת הרלוונטיות של הנלמד בקורס 

(N=69) ענו שרק חלק  12%-כלהנחיה בפועל,  היו רלוונטיים , או כמעט כולם שכל התכנים

שרק תכנים מעטים היו רלוונטיים ורק כאחוז אחד  ציינו 3%-מהתכנים היו רלוונטיים, כ

   .תכנים רלוונטייםבקורס ההכנה חסרו  חשו כימהמשיבים 
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חשו כי הם זקוקים להדרכה נוספת במה שנוגע ל"ניהול" המסיבה כשליש מ"מלאכי הנוער" 

דים וימנעו התפרעויות, וכן בנוגע להדגשת מקומו של הילד באופן שיושג שיתוף הפעולה של היל

 החוגג ולהתמודדות עם אפשרות שייעלב מסיבה כלשהי.

 

 התבקשה הדרכה נוספת : נושאים בהם10לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סבורים כי  32%-ממלאכי הנוער סבורים כי אין צורך בהדרכה נוספת במהלך ההתנדבות, כ 42%

 6%-סבורים כי מומלץ לתת הדרכה נוספת ורק כ 14%-קיים צורך מסוים בהדרכה נוספת, כ

 בלעדיה יהיה קשה לבצע את ההתנדבות.וסבורים שהדרכה נוספת היא הכרחית 

 

ימי הולדת בבתי  142ימי הולדת בגנים,  72ל חגגו "מלאכי הנוער" שהשתתפו במחקר ובסך הכ

 ימי הולדת בחטיבות הביניים. 2-הספר היסודיים, ו

 
 העדפות וקשיים

מעדיפים גילאי  32%-כי הם מעדיפים לחגוג לילדים בגילאי גן, כציינו  "מלאכי הנוער"מ 46%-כ

)נתון זה  מעדיפים גילאי חטיבת ביניים 3%-העדפה וכ להם אין כי דיווחו 16%-בית ספר יסודי, כ

 חטיבת הביניים(.לתלמידים מ בחגיגת ימי הולדת ניתן להסבר בהתנסות המעטה

, והשאר היו חברי צוות התנסו בהובלת חגיגה שתתפו במחקר" שהמלאכי הנוער"מ 79%-כ

מעדיפים לעשות  מהם 92%-ומ"מלאכי הנוער" מעדיפים להנחות יום הולדת לבד,  2% ההפעלה.

 זאת בקבוצה.

למעלה ממחצית "מלאכי הנוער" דיווחו כי ההתנדבות השתלבה במידה טובה או טובה מאוד  

       ציינו כי ההתנדבות השתלבה בסדר היום שלהם במידה בינונית,  36%-בסדר היום שלהם,  כ

 מן העונים דיווחו כי ההתנדבות לא השתלבה  במידה טובה בהתנהלות היומיומית. 12%-ו

הקדישו ציינו כי  כרבע מהםכמחצית מ"מלאכי הנוער" לא נתקלו בקשיים במהלך ההתנדבות, 

 ות משמעת ואחרים חשו מידה של חוסר ביטחון בהובלת התהליך.יזמן ניכר לטיפול בבע

 

 

 

 N=64 התבקשה הדרכה נוספת נושאים בהם

 35.9% ?שמתפרעים ילדים עם דדולהתמ איך

 32.8% ?מקשיבים לא שילדים לעשות מה

 32.8% ?פעולה משתפים לא שילדים לעשות מה

 31.3% ?נעלב הילד אם לעשות מה

 29.7% ?הילד חשיבות את יותר להדגיש איך

 26.6% ?הפעילות עתב רב רעש עם להתמודד איך

 12.5% ?המורה את לשתף איך
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 קשיים במהלך ההתנדבות: 11 לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 התאמת החגיגה ואופייה לילדים

סבורים כי אין שום בעיה לקיים חגיגה  "מלאכי הנוער"מ 46%-כ חגיגה לילד אחד או יותר?

 פגיעה נהיש אחד מילד ליותר כשחוגגיםמהם סבורים כי  20%-משותפת לכמה ילדים יחד. כ

 באופן נפגמת יחד אחד מילד ליותר חוגגיםכאשר  חשים כי 10%-, וכבילד משמעותית ולא קטנה

 לא היו בעלי דעה בשאלה זו. "מלאכי הנוער"מ 22%-. כמהחגיגה הילד של ההנאה משמעותי

עבור תלמידי ממוצע התאמת ערכת יום ההולדת  :התאמת ערכת יום ההולדת לגיל החוגגים

ממוצע התאמת ערכת יום )כיוון המדידה מנמוך לגבוה(.  2מתוך  3.39עומד על   תהיסודי החטיבה

כי מספר העונים היה קטן יחסית,  יש לציין) 2.33על   לדעתם ההולדת של חטיבת הביניים עומד

, נראה שעמדתם הובעה על בסיס ומאחר שרק מעטים התנסו בהנחיה בפועל של גילאים אלו

מתשובות  "מלאכי הנוער" עולה כי קרוב למחציתם סבורים שהערכה לגילאי בית  (.הנלמד בקורס

דת לחטיבת רבה מאוד בעוד שהערכה המיוע אוהספר היסודי מתאימה לחוגגים במידה רבה 

 הביניים נמצאה מתאימה במידה פחותה.

 

עלה בקרב תלמידי יסודי בעקבות חגיגת יום ההולדת  הדימוי העצמיהעריכו כי  "מלאכי הנוער"

 2מתוך  3.27-ובקרב תלמידי  חט"ב  ב)עלייה במידה בינונית עד רבה(  2מתוך  3.24בשיעור של 

    (., מתונה יותר משיעור העלייה בקרב תלמידי החטיבה היסודית)עלייה במידה בינונית עד רבה

מ"מלאכי הנוער" העריכו כי בעקבות החגיגה עלה הדימוי העצמי של החוגגים הצעירים  63%-כ

וער" סבורים כי בעקבות מ"מלאכי הנ 39%-)חטיבה יסודית( במידה רבה או רבה מאוד, וכ

 החגיגה עלה הדימוי העצמי של החוגגים מחטיבת הביניים, במידה רבה או רבה מאוד.

 

 בעקבות  חגיגת יום ההולדת של החוגגים : עלייה בדימוי העצמי12לוח 

 N=64 קשיים במהלך ההתנדבות

 54.7% קשיים היו לא

 23.4% משמעת בבעיות לטיפול הוקדש מהזמן חלק

 12.5% וניסיון ידע לי חסרו

 7.8% לעשות עלי בדיוק מה ברור לי היה לא

 4.7% הערכה עם הסתדרתי לא

 3.2% /לא נתנו לי לבטא את עצמישנעלב אחר: חוגג

 חט"ב  יסודי  

 N=51 N=26 עלייה בדימוי העצמי בעקבות  חגיגת יום ההולדת

 3.8%   הדימוי העצמיהחגיגה לא מעלה כלל את  

 09.2% 3.9% את הדימוי העצמי מעלה כך כל לאהחגיגה 
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 טווח ההשפעה

 30-( מ"מלאכי הנוער" סבורים שחגיגת יום ההולדת היא בעלת השפעה ארוכת טווח, ו21.6%) 32

 ( סבורים שלחגיגת יום ההולדת אין השפעה ארוכת טווח על החוגגים.42.4%)

צית "מלאכי הנוער" סבורים שלחגיגת יום ההולדת תהייה השפעה עמוקה שתימשך למעלה ממח

רים )חטיבה יסודית( וכשליש מהם סבורים שלחגיגת יום לאורך זמן במקרה של החוגגים הצעי

 ההולדת תהייה השפעה עמוקה שתימשך לאורך זמן במקרה של החוגגים מחטיבת הביניים.

 

 טווח ההשפעה של חגיגת יום ההולדת: 11לוח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לילדים תרומת החגיגה

. זו תמצית תשובותיהם "מלאכי הנוער" התבקשו לתאר באופן חופשי את תרומת החגיגה לילדים

(N=44) : 

כמחצית ממלאכי הנוער ציינו כי את החשיבות שבהימצאותו של הילד במרכז תשומת הלב  

 החיובית של שאר החוגגים, אשר גלום בפורמט החגיגה:

o ההתמקדות . הילד מרגיש שמח מכיוון שכל תשומת הלב מופנית אליו, חגגו איתם ולהם

 .תה בו, כולם הסתכלו עליו ורצו שהוא יצרף אותם ויבחר אותם למשחקיםיהי

o  הולדתלעשות יום  שהתכנסו בשבילו וטרחו בשבילולדעתי זה גרם לו להרגיש מיוחד. 

o ושיותר אכפת מהם מאשר לפנילהם להרגיש במרכז  וגרמ. 

o   הם הרגישו , ביום ההולדת תשומת לב מלאההיה דגש על ילדי היום הולדת שקיבלו

 .ביום הזה והיה להם כיף שהם היחידים

o  ביום ההולדת לוקחים חלק בכל שלב , והם שכל העיניים נשואות אליהםהתחושה

 .שנועדה להם

 חט"ב  יסודי  

 N=51 N=26 עלייה בדימוי העצמי בעקבות  חגיגת יום ההולדת

 38.5% 33.3%   בינונית במידה את הדימוי העצמי  מעלההחגיגה 

 1372% 3.73%   רבה במידה  את הדימוי העצמי  מעלההחגיגה 

 2271% 1272% דומא רבה במידה העצמי הדימוי את מעלה החגיגה

 חט"ב יסודי 

 N=32 N=30 טווח ההשפעה

 26.7%  יום

 20.2% 25.0% שבוע

 13.3% 12.5% חודש

 10.0% 6.3% חודשים שלושה 

 30.3% 56.3% הילד עם שארישת עמוקה השפעה
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יינו את  ביטויי ההנאה שחוו הילדים, בעיקר על רקע העובדה שחגיגה זו נדירה מהם צ  40%

 עבורם:

o והם מקבלים מחגיגת יום ההולדת בצורה כיפית עם כל החברים שלהם,  והילדים נהנ

 יומולדת שההורים לא יכולים להרשות לעצמם לתת. 

o ד , זה היה בשבילם חשוב ורגע מיוחדוכן הם נהנו מא. 

o  ולציפייה מסוג שלא היו  אותם להתרגשות מסוג שלא היו רגילים לוחשפה  החגיגה

במיוחד התרגשה רגילים לה הילדה לה חגגנו יום הולדת שמחה מאוד ונהנתה מכל רגע.  

 כשנתנו לה עוגה שלמה לקחת הביתה. 

o  ילד שלהורים שלו אין אפשרות לחגוג לו יומולדת, יהיה שמח ביותר שחוגגים לו ולא

 .משנה מי

למעלה מרבע מ"מלאכי הנוער" הצביעו על תרומת חגיגת יום ההולדת במתן תחושת שייכות 

  :חברתית לחוגגים

o הילדים נהנים מחגיגת יום ההולדת בצורה כיפית עם כל החברים שלהם. 

o  הילדים בכיתתו למדו יכול  היה להתבטא,  שהילדלדעתי חגיגת יום ההולדת תרמה בכך

 .והוא בעיקר שמח ונהנה להכיר אותו טוב יותר

o להרגיש כמו ילדים רגיליםלהם  החגיגה גרמה. 

o  לחייך יותר להרגיש שהאנשים סביבו מכירים  , גרם להם לחוש שייכותגרם להם זה

 יותר. םאות

o ,לחיזוק  מהבעיקר תרוגיבוש הילדים,  חגיגת יומולדת תרמה לשיתוף פעולה בין ילדים

  .הקשר בין הילד החוגג לחברים שלו

o החגיגה הכיתה יותר מתגבשת הם משתפים פעולה אחד עם השני,  גם בזכות היומולדת

 בין כל הכיתה לילד יומולדת . מקרבת

 :של החוגגים עצמימהם הדגישו את תרומת החגיגה לביטחון ה 16%-וכ

o מלך יהרגשת! 

o  והביטחון העצמי עלה להם כשכולם התייחסו אליהםהם הרגישו מיוחדים. 

o  היום הולדת תרמה לילד הרגשת בטחון חגיגת.  

o   .הביטחון העצמי עלה וחבריו לכיתה הכירו את ילד היום הולדת יותר 

o היומולדת העצים את הילדים, עשה להם טוב והעלה את הביטחון שלהם. 

 

 ארוךהלטווח  ת חגיגת יום ההולדתהשפע

בהמשך לשאלה הקודמת התבקשו "מלאכי הנוער" לתאר באופן חופשי את תרומת החגיגה 

 :(N=25)האפשרית לטווח הארך. זו תמצית תשובותיהם 

 :הזיכרון הנעים אשר ילווה את החוגגים לאורך זמןכמחצית ממלאכי הנוער ציינו את 

o  במשך זמן ולא רק ביום היומולדתהילד נהנה ומרגיש טוב. 

o  וזוכר את החוויה הרבה זמןהילד יוצא שמח ומסופק. 

o כרון ילדות טוב ושמחיזתשמש להם  החוויה . 
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o לדבר על ההנאה שלו פסיקי אכן, כי ילד שנהנה ביומולדת לזיכרון מתוק  יהיה להם .

ההשפעה של היומולדת תהיה לדעתי ילד שעשה כיף ביומולדת והרגיש שזה היום שלו 

 .ארוכה מתמיד

o  שאר אתו לנצחינהנה מהיומולדת שלו ההשפעה מהיומולדת תאם הילד. 

o ומחכה לשנה הבאה בכדי לחגוג שוב הילד זוכר את החוויה לכל החיים. 

אשר באו לידי ביטוי   החברתית שייכותההשוויון ו ת וממלאכי הנוער ציינו כי חיזוק תחוש 36%

 לטווח ארוך:  עשויים להימשך גםבחגיגה 

o אז הם ירגישו שכיף להם ולא יהיה חסר להם, כמו כולם חגגו להם גם. 

o ם להם מגיע אותו דבר כמו לכל אחדגיזכרו ש הם. 

o שייכות לכיתה הם ירגישו. 

o אומרים איך היה היום הם  ,החברים של אותו הילד גם לאחר היום הולדת מתעסקים בו

לכמה ימים מרכז  יהיהלילד כייף שהוא ו איך היה להםום הם נהנו או לא אהולדת 

 .העניינים

o  מקרב אותו יותר לחברההילדים סביבו מגלים מכנים משותפים עם אותו הילד וזה. 

כרבע ממלאכי הנוער ציינו את התרומה לביטחון העצמי/ הערך העצמי כתרומה מרכזית לטווח 

 הארוך:

o  הוא מכיר  .טחון ואהבהיתחושת בונותן  מעלה ביטחון עצמי לגבי עצמך ובין חבריםזה

 .חשוב ומיוחדבזה שהוא 

o נהניתי דומא, רבה תודה: ואמר אלי ניגש( 11 בן) חגגתי לו הילד שחגגתי ההולדת מימי באחד ,

 ההשקעה. כל את שווה היה דבר כזה לשמוע .אותי שאוהבים הרגשתי סוף סוף

o והרגיש שמע שהוא חשוב מיוחד מחינוך אך 12  בן היה הילד - דומא, שמחו הם לדעתי 

 .עליו מרגישים חבריו מה

 

 

לעמוד על השפעת התכנית על מתנדביה, התבקשו המתנדבים לדרג את המידה בה  במטרה

. לתוצאות נעשה ניתוח גורמים אשר העלה תחושות הנוגעות להשפעת ההתנדבות נכונות לגביהן

חלוקה לשתי קבוצות: היגדים הנוגעים לביטחון עצמי ותחושת הישג והיגדים המבטאים את 

 הערכת הסובבים.

שיש להם  במידה רבה או רבה מאוד  העונים טענו כי בעקבות ההתנדבות הרגישו כשני שלישים מן

במידה רבה או רבה מאוד   תכונות טובות, ולמעלה ממחציתם ציינו כי ההתנדבות הקנתה להם

 40%-קרוב ל תחושת הצלחה, תחושת מסוגלות גבוהה וכן תחושה כי הם יכולים להיות מנהיגים.

 מידה רבה או רבה מאוד  בעקבות ההתנדבות  כי זכו להערכת הסובבים.מן העונים ציינו כי חשו ב

כשליש מן העונים דווחו כי בעקבות ההתנדבות הם בטוחים יותר בעצמם במידה רבה או רבה 

מן  12%-מאוד , מספר חבריהם גדל, והם מרגישים במידה רבה או רבה מאוד  שווים לאחרים. כ

  במידה רבה או רבה מאוד בלימודיהם. חלו להשקיע ציינו כי בעקבות ההתנדבות ההעונים 
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יש לציין כי המתנדבים הבוגרים )שאינם מוגדרים כ"מלאכי נוער"( דיווחו על הסכמה  ממוצעת גבוהה  

 יותר עם מרבית הפריטים הנוגעים לעלייה בביטחון העצמי ובתחושת ההישג שהניבה ההתנדבות.

 
  "הנוערמלאכי "על  התנדבותהשפעת ה: 14לוח 

 
על  התנדבותהשפעת ה

 "מלאכי הנוער"

N 

כלל 
לא 
 נכון

1 

נכון 
במידה 
 מעטה

2 

נכון 
במידה 
 בינונית

3 

נכון 
במידה 

 רבה

4 

נכון 
במידה 
רבה 
 מאוד

2 452 

ממוצע 
מלאכי 

 ס.ת. נוער

ממוצע 
 בוגרים

N=11 

ביטחון עצמי ותחושת 
           הישג

 יום מלאכי"ב . להתנדב1
 להרגיש לי גרם "הולדת

 טובות תכונות לי שיש
62 6.5% 8.0% 20.1% 29.0% 35.5% 64.6% 3.79 1.203 4.36 

 יום מלאכי"ב . להתנדב2
 תחושת לי נתן "הולדת

 הצלחה
60 05.1% 5.1% 21.1% 23.3% 36.7% 60% 3.62 1.415 3.91 

 יום מלאכי"ב . להתנדב9
 הרגשה לי נתן "הולדת

 להיות ה/יכול שאני
 בקבוצה ה/מנהיג

60 21.1% 01.1% 21.1% 21.1% 31.1% 50.0% 3.30 1.499 3.55 

 יום מלאכי"ב . להתנדב6
 הרגשה לי נתן" הולדת

 לעשות ת/מסוגל שאני
 אחרים כמו דברים

60 20.7% 21.1% 00.7% 23.3% 23.3% 46.6% 3.07 1.506 4.09 

 יום מלאכי"ב . להתנדב2
 הזדמנות לי נתן "הולדת
 חדשים חברים להכיר

59 33.9% 21.3% 00.9% 05.3% 08.6% 33.9% 2.64 1.540 3.67 

 יום במלאכי . להתנדב7
 3.64 1.485 2.72 33.3% 08.3% 05.1% 05.1% 23.3% 28.3% 60 עצמי בטחון לי נתן הולדת

 יום מלאכי"ב . להתנדב10
 תחושה לי נתן "הולדת

 את לשנות ה/יכול שאני
 שלי החיים

59 44.0% 03.6% 25.4% 8.5% 8.5% 17.0% 2.24 1.331 3.00 

           הערכה של אחרים

 יום מלאכי"ב . להתנדב2
 תחושה לי נתן "הולדת

 אותי שמעריכים
61 00.5% 23.1% 26.2% 08.1% 20.3% 39.3% 3.15 1.314 3.09 

 יום מלאכי"ב . להתנדב3
 תחושה לי נתן" הולדת

 ה/חשוב שאני
61 06.4% 29.5% 23.1% 00.5% 09.7% 31.2% 2.89 1.367 3.82 

 יום מלאכי"ב . להתנדב4
 להרגיש לי נתן "הולדת

 פחות לא שווה שאני
 מאחרים

61 29.5%  09.7% 20.3% 03.0% 06.4% 29.5% 2.67 1.446 2.40 

 ההתנדבות . בעקבות11
ב"מלאכי יום הולדת"   שלי

 יותר להשקיע התחלתי
 בלימודים

58 55.2% 05.7% 07.2% 3.4% 8.6% 12.0% 1.95 1.290 2.11 
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 יכולות אישיות שהשתפרו

יכולות אישיות ומודעות לאחר,  הפנימיות דיווחו כמעט כל "מלאכי הנוער" גם עללצד התחושות 

שהתרחבו בעקבות התנדבותם בעמותת "מלאכי יום הולדת". כמחצית מן העונים דיווחו על 

וכשליש ומעלה דיווחו על עלייה ביכולת הארגון וההפקה וכן על  יכולותיהם היצירתיותפיתוח 

 עלייה  בתחושת האכפתיות כלפי אחרים ובמודעות לקשיים ולבעיות שחוות קבוצות אוכלוסייה

 בישראל. מוחלשות

 

 אישיות שהשתפרו יכולות: 15לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יכולות חדשות

אלה הן תשובותיהם  ".הפתיעו את עצמם במהלך ההתנדבותציינו ש" מ"מלאכי הנוער" 44%

 :(N=21)הפתוחות לשאלה זו 

הצלחתם בהתמודדות ובהתחברות עם הופתעו מ( ציינו ש27%-מעל למחצית מהמשיבים )כ

 ובטוחים בעצמם: בתגובותיהם , גמישיםלילדים קשובים מכך שגילו יצירתיות, והיו הילדים 

o  קשובהלמדתי להיות יותר. 

o  נפתחתי.יותר  הילדים,ידעתי להסתדר עם 

o  אחים שליהעם גם  גיליתי שאני יכולה למצוא דרכים להסתדר.  

o  מצליחה לגרום להם להקשיב גיליתי שאני מצליחה להסביר את הפעילויות לילדים ואני

 .לי

o  לעשות את זה מצליחהשאני גיליתי. 

o יל דמעה.ואף להז גרמתי לילד להתרגשכאשר  את עצמי הפתעתי 

o  היצירתיות שבאה לידי את יכולת שלי להעביר יום הולדת לעיתים קרובות, גיליתי את ה

 דרכה שלא הייתי בטוחה שיש לי לפני כן.היכולות הואת , ביטוי

 מהמשיבים ציינו שהפתיעו את עצמם ביכולת ההובלה או ה"מנהיגות" שגילו בעצמם: 32%-כ

o להנחות אותםהילדיםלעמוד מול  הופתעתי מהיכולת שלי ,. 

o  את מה  להעביר את הפעילות, הצלחתי להעביר כי לא היה לי קשההפתעתי את עצמי

 .תי מזהיוגם נהנ שרציתי

o והילדים נהנו ושכולם זרמו שידעתי להפעיל גיליתי. 

 N=54 יכולות אישיות שהשתפרו

 50.0% שלי תיותרהיצי את פיתחתי

 38.9% עלו שלי וההפקה הארגון יכולות

 35.2% אחרים כלפי אכפתיות מרגיש אני

 31.5% בישראל ולבעיות לקשיים יותר מודע אני כעת

 29.6% עלה שלי העצמי הביטחון

 24.1% שלי החברתיות היכולות את שיפרתי

 3.7% שלי היכולות שהשתפרו הרגשתי לא
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o  פעם פ שזו "אע שהצלחתי להפעיל כתה שלמה של ילדים ללא קושי רבהופתעתי

 .ראשונה בחיי

o  להדריך טוב כן יכולהשאני  ששמתי לבעצמי בכך מהופתעתי. 

  מהמשיבים ציינו שהפתיעו את עצמם בכך שנהנו מהעבודה עם הילדים: 24%-כ

o לא חשבתי שאהנה כל כך. 

o  ,כשהגעתי ישר השתנה לי המצב רוח בשביל בכך שאפילו אם היה לי יום רע בבית הספר

 .לשמח אותם

o בהתלהבותשחיכיתי לפעילות הבאה  הופתעתי מכך. 

 

 האם היותך "מלאך יום הולדת" השפיע על חייך? במה? 

זו  לשאלה העונים כך התייחסו השפעה רחבה יותר על חיי המתנדבים? האם הייתה להתנדבות

 :(N=24) בחיוב

מן העונים השיבו שההתנדבות השפיעה על חייהם בכך שפיתחה ואפשרה למידה אודות  17%-כ

 עם עצמם(:יכולותיהם האישיות )היכרות 

o  הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת כן זה היה עוד פרויקט חשוב שהשתתפתי בו ועל ידי זה

 .להתמודד עם דברים ושאני יכולה להוציא את הרצונות שלי לפועל

o גיליתי שאני מנהיגה טובה ,כן. 

o  ומרגישה יותר אכפתית הפעילות השפיעה על חיי לטובה, אני שמחה לקחת חלק בכך

 .כלפי ילדים יותר גרמה לי להתנהג בצורה מבינה ההתנדבות. ואוהבת

o "שעכשיו יש לי יותר ניסיון  בכל השפיעה על החיים שלי "ולדתם המלאכי יוההתנדבות ב

  .עם ילדים

מן העונים ציינו שהשפעת ההתנדבות על חייהם התבטאה בהיכרות עם אוכלוסייה שונה   17% -כ

 :חברהם  לכלל המחויבותמשמעותי בובחיזוק 

o להרגיש מעורבת חברתיתחלק ממשהו.  ההתנדבות גרמה לי הרגשה שאני. 

o גרם לי להכיר צדדים שונים במדינה שעוד לא ד השפיע לי על החיים כי זה וזה מא

 .ראיתי

o  גרמה לי לנסות תמיד לתת למי שאין ולהשקיע לא רק בשביל עצמי, גם הפעילות הזו

 .זה נתן לי מוטיבציה ורצון לעשות עוד ועוד התנדבויות .בשביל החברה

o  ,זה פתח אותי לרצות אני יכולה לתת לאחרים ולראות את השמחה שאני גורמת להם

 .לעזור עוד

 מהמשיבים ציינו כי השפעת ההתנדבות על חייהם מתבטאת בתחושת סיפוק ונתינה: 17%-כ

o .הרגשתי שאני נותנת הרבה וגם  זה מדהים ואמרתי לכל החברים שכדאי להם גם

 .מקבלת הרבה

o  הרגשתי תחושת סיפוק, היותי מלאכית יום הולדת תרמה לי אישית בכך שבסופו של יום

 .שעשיתי מעשה טוב ואני שמחה שעשיתי זאת

o זה משהו שאי אפשר להסביר או "שווה עולם "ההרגשה הזאת אחרי כל יום הולדת .

, שככל הנראה אם לא אני או ילדה יום הולדת הידיעה שהיום חגגתי לילדלתאר אותו, 
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ולא ישכח את היום של  לדעת שבזכותך הוא נהנההייתי שם אז הוא לא היה זוכה לה. 

 היומולדת שלו.

o  אני יכולה לתת לאחרים ולראות את השמחה שאני גורמת להם. 

o  וזו הרגשה טובה שממלאת.הערך המוסף היה בעשייתה בהתנדבות ומתוך נתינה בלבד , 

 .היא הזדמנות ומתנה בעיני לתרום מעצמך ולתת לאחרהאפשרות 

את דרך הסתכלותם על חייהם  כי היותם "מלאכי יום הולדת" שינתה מהמשיבים ציינו  14%-כ

  האישיים:

o  ושאם טוב לי אז כדאי לעזור גיליתי שהבעיות שלי נורא קטנות ביחס לשל אחריםכן ,

 למי שלא טוב לו. 

o  הראש ולצאת מהבועה לפתוח אתזה גרם לי. 

o  להרגיש שכל אחד יכול אם הוא רוצה ושאני צריכה להודות על כל מה שיש גרם לי זה

 .לי

o ויש כאלו שיש להם קושי עצום  ל בא בקלות רבהוגרמה לי להבין שלא הכ ההתנדבות

 להשיג דברים הנחוצים להם.

 

שנחרטו בזיכרונם של  הערכה ואהבה של הילדים מקבץ דוגמאות המתארות רגעים של  -לסיום

 "מלאכי הנוער" המתנדבים:

o והוא הולדת יום לו יש שנה שבעוד לי ואמר אלי ניגש הולדת יום חגג שאינו הילדים אחד 

 אותו. )בוגרים( גם ואשמח אבוא אני שרק רוצה שהוא ,גם לו לחגוג אבוא שאני רוצה היה

o אלי.)בוגרים( התקרבו הילדים 

o הם שבהם הארוכים מהחיבוקים הילדים של התודה הוקרת על יותר שמראה דבר אין 

 ממני. פרדיםנו אותי מקבלים

o ופעם, מדהימה והיא אחריה עקבתי שבאתי פעם כל' ג בכיתה בילדה התאהבתי אני 

 דמעות. בי העלה וזה אותי חיפשה היא שהיינו אחרונה

o לנו וחיכו שמותנו את זכרו הילדים פעם ובכל אותנו מחבקים הילדים הפעילות בסוף 

 אותנו. ואהבו

o שווה שזה הרגשתי. מקסימה שאני לו שהיה כיף הכי הולדת היום שזה לי שאמר ילד היה 

 ד.ומא

o רוצים שהם אמרו' ג מכיתה אליהן שהתחברתי והבנות אותי חיבקה חגגנו לה הילדה 

 בערך. שבועיים כל ולא יום כל שנבוא

o טוב. יותר להרגיש לי וגרם נהנה דומא הילד 

o ל.והכ את עשה כבר וזה ענק חיוך להם העליתי הולדת יום לילדים כשחגגתי 

o ילד לשמח הצלחתי שבזכותי וכיף סיפוק של הרגשה לי נתן זה נהנה הוא שבזכותי זה 

 שלו. ביומולדת
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 שביעות רצון מן ההתנדבות

 ההתנדבותן רבה מאוד מ רבה או העידו כי הם מרוצים במידה מ"מלאכי הנוער"  20%-קרוב ל

או  מרוצים במידה מעטההעידו שהם  10%-מרוצים במידה בינונית וכמהם  13%-כ  , בעמותה

 )כיוון המדידה מנמוך לגבוה(. 2מתוך  4.06 –ממוצע שביעות הרצון  מרוצים כלל. שאינם 

( חשים שלא 17.2%) 17.2-( מ"מלאכי הנוער"  מעוניינים להמשיך ולהתנדב בעמותה, ו22.2%) 47

 כך. 

 

המטרה החינוכית של תכנית "מלאכי יום ההולדת" היא "לחזק את הדימוי העצמי של  ילדים  

אקונומית נמוכה באמצעות מסיבת יום הולדת מושקעת, אשר תגרום להם לחוש -משכבה סוציו

 חשובים, מוערכים ונאהבים". 

אם הושגה מטרה זו, וכן לבחון את השפעת ההתנדבות בעמותת  לבחון מטרת המחקר היא

 "מלאכי יום הולדת" על המתנדבים "מלאכי הנוער" עצמם.

 , כמפורט באתר העמותה:את המטרה החינוכית של העמותהערכת יום ההולדת מכוונת להשיג 

o  .כל המשחקים בערכת יום ההולדת סובבים סביב הילד/הנער החוגג יום הולדת

וקדים, משחקים, מנחשים ומציגים, כאשר כל הפעילויות ממוקדות המשתתפים שרים, ר

 בילד/נער החוגג, לאורך שעתיים.

o נמצא במרכז תשומת הלב של כולם, באירוע שכולו  הילד/הנער החוגג את יום הולדתו

 שמחה והנאה. 

o לתכונותיו הטובות,  מה  במהלך החגיגה מתבקשים להתייחס של הילד/הנער חבריו

ו החברתי בקרב הקבוצה,  והוא חש חשוב ומוערך מעצם העובדה שמחזק את מעמד

שהחגיגה נערכת עבורו )לעיתים על ידי החונך ולעיתים על ידי "מלאכים" שאינם מוכרים 

לו(. הילד/נער חש שהוא אינו לבד בעולם והוא אף לומד על הערך של נתינה, קבלה והבעת 

 תודה.

ללא ספק הנאה, אושר והתרגשות, אך האם היא מבחינת החוגגים, מסיבת יום ההולדת הסבה 

 אכן חזקה את הדימוי העצמי של החוגגים וגרמה להם לחוש "חשובים מוערכים ונאהבים"?

 

זו של החוגגים עצמם וזו של המתנדבים  –באמצעות המחקר נבחנה שאלה זו משתי נקודות מבט 

יגה )מתוך כך שחלקם אשר צפו בהם והתרשמו מתגובותיהם במהלך, ולפעמים גם לאחר החג

 חונכי החוגגים(.

מתוך נקודת המבט של החוגגים, בהתבסס על מידע כמותי ואיכותני, נראה שהתשובה לשאלה 

זו היא חיובית. יתרה מאת, מתשובות החוגגים עולה כי באשר לחלקם, חגיגת יום הולדת הייתה 

 יומה וכחלוף תקופת זמן.מעין אירוע מכונן שגרם להם לראות את עצמם באור חיובי גם לאחר ס
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בין שלושה רבעים לשני שלישים מן החוגגים ציינו כי חשו במידה רבה או רבה  :ההיבט החברתי

. הם הרגישו חבריהם האישיים או חבריהם לקבוצה/לכיתה אשר ביטאומאוד תחושות חיוביות 

עליהם  חשובים  עבור חבריהם, ולעיתים הופתעו לראות שחבריהם  מכירים אותם וחושבים

אשר  טובות. מצד אחר ספקה להם חגיגת יום ההולדת הזדמנות להציג את עצמם בפני חבריהם

 .מכירים אותם במידה מעטה יחסית

 רבה מאוד(. /"הרגשתי שאני חשוב לחברים שלי" )הסכמה במידה רבה - 73%

 רבה מאוד(. /הסכמה במידה רבה "הרגשתי שהילדים שהשתתפו אוהבים אותי") - 70%

 "הרגשתי שהחברים שלי חושבים עלי דברים טובים" )הסכמה במידה רבה או רבה מאוד(. - 62%

רבה /"הרגשתי שחברים שלי מכירים אותי יותר ממה שחשבתי" )הסכמה במידה רבה  - 22%

 מאוד(.

 /)הסכמה במידה רבה שלי" לחברים עצמי על לספר טובה הזדמנות לי שהייתה "הרגשתי - 42%

 רבה מאוד(.

 "בעקבות החגיגה הרגשתי שנעים לי יותר בכיתה" - 63%

 יותר חברים".  י"בעקבות החגיגה הרגשתי שיש ל -  43%

אף ציינו כי חשו במידה רבה או רבה מאוד התרגשות מכך שאדם שאינם מכירים  מהחוגגים 63%

 טרח לחגוג להם את יום ההולדת.

היו תלמידים חדשים " פתוחות:היבטים אלה נתמכו על ידי דברים שנאמרו בתשובה לשאלות 

זה הרגיש שרק אני נמצאת ואני הכי חשובה והכי ", "שלא הכרתי, והיום חלקם הם חברים שלי

חבר שלי אמר לי שאני החבר "-" ובאו בשבילי ושיחקו בשבילי והכינו עוגה בשבילי", "מיוחדת

 ".הכי טוב שלו

 

במידה רבה או רבה מאוד עליה דיווחו כשני שלישים של  ,העלייה בתפיסת העצמי: דימוי עצמי

היא באה לידי  ביטוי   החוגגים מהווה אולי את ההישג המשמעותי ביותר של חגיגת יום ההולדת.

טובים".  יותר דברים עצמי על חשבתי אני גם, טובים דברים עלי שאמרו מובהק במשפט: "אחרי

נוספים הסכימו עם  10%-רבה או רבה מאוד, וכ מהחוגגים הסכימו עם  היגד זה במידה 70%-כ

 אמירות נוספות שהדגימו היבט זה: היגד זה במידה בינונית.

 )הסכמה במידה רבה או רבה מאוד(. "בגלל הדברים שאמרו עלי הרגשתי שאני מיוחד" - 69%

 ."בעקבות החגיגה הרגשתי שאני יותר בטוח בעצמי" - 62%

 

בנוגע לשני ההיבטים  בקנה אחד עם דיווחי החוגגיםהתרשמויותיהם של המתנדבים עלו 

מ"מלאכי הנוער" העריכו כי בעקבות החגיגה עלה הדימוי העצמי של החוגגים  63%-כשלעייל. 

מ"מלאכי הנוער"  39%-הצעירים )חטיבה יסודית( במידה רבה או רבה מאוד ובנוסף לכך , וכ

ים מחטיבת הביניים, במידה רבה או סבורים כי בעקבות החגיגה עלה הדימוי העצמי של החוגג

בעקבות מסיבת יום ההולדת  המתנדבים כי רבע מן ציינובתשובה לשאלה פתוחה  רבה מאוד.

הורחבה ההיכרות בין הילדים לביו עצמם והתחזקה תחושת השייכות החברתית לקבוצה, וכן כי 

ונותן  עצמך ובין חבריםמעלה ביטחון עצמי לגבי זה  לדעתם הביטחון העצמי של החוגגים עלה: "

 שחגגתי ההולדת מימי באחד ". "הוא מכיר בזה שהוא חשוב ומיוחד. טחון ואהבהיתחושת ב
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 שאוהבים הרגשתי סוף סוף, נהניתי דומא, רבה תודה: ואמר אלי ניגש( 11 בן) חגגתי לו הילד

  ההשקעה". כל את שווה היה דבר כזה לשמוע. אותי

ממחצית החוגגים אינם רוצים לשנות במתכונת החגיגה דבר, באשר למשוב על התכנית, למעלה 

והם העריכו את מגוון המשחקים והפעילויות המיוחדות, אולם חלקם היו מאוכזבים מעט 

מהעובדה שהיה עליהם לחלוק את האירוע החגיגי עם ילד או שניים נוספים, ואחרים השתעממו 

תיות )סביר להניח שמשוב זה לא משום שתכני הערכות חזרו על עצמם בכל החגיגות הכית

 התייחס לאירוע שבו המשיב עצמו היה במרכז החגיגה(.

 

 

יע וכן לסי העצמי ובביטחון העצמיעלייה בדימוי  עשויה להניב כפי שנאמר בפתיח,  התנדבות

הדר ; 2002)קוליק  תפיסות ראליות של המציאות ואחריות חברתית  בפיתוח מיומנויות אישיות

2010.) 

 מן המחקר עולה כי בקרב קבוצה גדולה של "מלאכי נוער הושגה מטרה זו באופן מרשים.

" )הסכמה במידה רבה/ טובות תכונות לי שיש להרגיש לי גרם הולדת" יום ב"מלאכי להתנדב" - 62%

 רבה מאוד(.

 ") הסכמה במידה רבה/ רבה מאוד(.הצלחה תחושת לי נתן הולדת" יום ב"מלאכי להתנדב" - 60%

" )הסכמה בקבוצה ה/מנהיג להיות ה/יכול שאני הרגשה לי נתן הולדת" יום ב"מלאכי להתנדב" - 20%

 במידה רבה או רבה מאוד(.

" )הסכמה במידה רבה חדשים חברים להכיר הזדמנות לי נתן הולדת" יום ב"מלאכי להתנדב" - 34%

 /רבה מאוד(.

 " )הסכמה במידה רבה/ רבה מאוד(.עצמי בטחון לי נתן הולדת יום במלאכי להתנדב" - 33%

)הסכמה   שלי החיים את לשנות ה/יכול שאני תחושה לי נתן הולדת" יום ב"מלאכי להתנדב" - 17%

מן המתנדבים אף ציינו כי בעקבות ההתנדבות הם החלו להשקיע  12% במידה רבה/ רבה מאוד(.

 יותר בלימודיהם )הסכמה במידה רבה/ רבה מאוד(.

וכשליש ומעלה דיווחו על עלייה  יכולותיהם היצירתיותמן העונים דיווחו על פיתוח כמחצית 

לקשיים  ביכולת הארגון וההפקה וכן על עלייה  בתחושת האכפתיות כלפי אחרים ובמודעות

 מוחלשות בישראל. ולבעיות שחוות קבוצות אוכלוסייה

כמו בקרב החוגגים, גם כאן היבטים אלו נתמכו על ידי דברים שנאמרו בתשובה לשאלות 

הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת להתמודד עם דברים ושאני יכולה להוציא את הרצונות "פתוחות: 

אני שמחה לקחת חלק בכך ומרגישה יותר הפעילות השפיעה על חיי לטובה, " ",שלי לפועל

הפעילות הזו ", "כלפי ילדים יותר גרמה לי להתנהג בצורה מבינה . ההתנדבותאכפתית ואוהבת

זה נתן לי  .גרמה לי לנסות תמיד לתת למי שאין ולהשקיע לא רק בשביל עצמי, גם בשביל החברה

 ". לפתוח את הראש ולצאת מהבועהזה גרם לי "-ו", מוטיבציה ורצון לעשות עוד ועוד התנדבויות

 

כי התכנית "מלאכי יום הולדת" היא בעלת ערך מוסף גבוה לגבי  בבירור לסיום, מן המחקר עולה

, והיא אף בעלת חשיבות רבה החוגגים ולגבי המתנדבים הן במישור האישי, הן במישור החברתי

  הצעיר.בקרב הדור אחריות חברתית ו סולידריות חברתיתה של תפיספיתוח ל
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