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 תקציר מנהלים

בהשוואה לחינוך פעילות ארגוני הנוער במסמך זה מוצגת סקירה של פעילות הארגונים במדדי תפוקה שונים: 

עבור שעות התנדבות של ארגוני הנוער.  ROIכים ומרכזי פעילות ביחס לתקציב וחישוב הפורמלי, צמיחת חני

 מדדים אלה מספקים הסבר עבור כדאיות והצורך שבהשקעה בארגוני הנוער.

 

יה והצורך במניעת ינסקרים אתגרים שונים בפעילות ארגוני הנוער כיום: גידול טבעי של האוכלוסבחלק השני, 

שחיקת היקפי הפעילות, עלויות ההפעלה הגבוהות, לאחר שנות ההקמה, מיצוי קהל היעד הראשוני, ועלויות 

היקפי הפעילות של ארגוני יל את לשמר ואף להגדפריצה לקהלים חדשים וכן עלויות ההפעלה בפריפריה והצורך 

 הנוער בפריפריה.

 
 

 :להלן מספר נקודות עיקריות העולות מתוך המסמך

  ביעילות רבה ומספקים תפוקות גבוהות ביחס לעלות המושקעתארגוני הנוער פעלו עד כה. 

 רד החינוך מאפשר גיוס מקורות נוספים, ובכך ממנף את היקפי הפעילות של שתקציב התמיכה של מ

 ארגוני הנוער.

 יש צורך בהקצאת משאבים  - ללא צמיחה נוספת - על מנת לשמר את היקפי הפעילות הקיימים

 :שכן מתאימים

o ,לא מאפשר את יכולת הגיוס של חניכים נוספים באותה יעילות מיצוי קהל היעד הראשוני 

 .יתה עד כהישה

o מרכזי פעילות  עלויות ההפעלה הגבוהות גוררות סגירה של מרכזי פעילות, ובעיקר

 .בפריפריה, שם עלויות ההפעלה גבוהות במיוחד

  ארגוני הנוער ממשיכים לפעול להשגת יעדי הצמיחה שהוגדרו במספר החניכים ושיעור ההשתתפות

כיוון בו יגדלו הארגונים )פריפריה/לא ן הוההן קצב הגידול . מכלל האוכלוסייה בתנועות וארגוני הנוער

  .ות משרד החינוך ותקציבי תמיכה מתאימיםפריפריה(, תלויים במדיני
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 :מבוא

רגוני הילדים והנוער פועלים עם ילדים ונוער בדרך של חינוך בלתי פורמלי להשגת יעדים ערכיים א

חינוכיים. כל ארגון בעל משנה חינוכית סדורה בתחום פעילותו. הארגון פועל עם ילדים -חברתיים

הארגון מבוסס על השקפת עולם ומטרות פעולה  .ונוער החל מכיתה א' על בסיס הצטרפות מרצון

מוצהרות ומגובשות ותקנון מוגדר ומובנה העולה בקנה אחד עם ערכי מדינת ישראל כמדינה 

  1 נה.יהודית ודמוקרטית, כמשמעותה במגילת העצמאות וכקבוע בחוקי היסוד של המדי

 

וזאת לאור הנכונות והמוכנות של  2013תקנת ארגוני הילדים והנוער שוכללה ועודכנה בשנת 

המדינה לאתר מנועי צמיחה לחינוך הערכי הבלתי פורמלי ולוודא כי יותר ילדים ובני נוער ישתתפו 

שילוב של עשרות אלפי תלמידים נוספים בארגוני בפעילות חינוך ערכי בלתי פורמלי וכך ליצור 

ער, והפיכתם לנוער מתנדב, מעורב חברתית, משפיע על השיח הדמוקרטי, מעודד סובלנות, הנו

 מכבד את האחר ומוקיע תופעות של גזענות ואלימות.

 

ארגוני נוער שזכו לתקצוב ממשלתי: 'נוער מד"א', 'נוער צמרת'  3פעלו בישראל  2012עד שנת 

משרד החינוך  2013ל(. בשנת ור בסך הכבני נוע 10,000 -ו'נוער גאה' )ארגונים אלו מונים כ

 40,000-כעם ארגוני הנוער  ישהחמ פעלול ותקצב שני ארגוני נוער נוספים, כך שבסך הכ

 .2013בסוף שנת  תלמידים בלבד

 

משרד החינוך באמצעות מינהל חברה ונוער ותקנת תמיכה ייעודית זו מלווה, מכיר, תומך ומפקח 

בתוך עשור)עד  את הפעילות בארגוני הנועריעד להרחיב  2013בשנת כבר והציב על פעילותם 

בסוף שנת אלף תלמידים  40-בני נוער פעילים )לעומת כילדים ואלף  350-לכ (2023שנת 

2013.)  

 

משרד החינוך תומך כספית בארגוני הילדים והנוער על פי מבחני תמיכה אשר קובעים את אופן 

 19-כ כיום מוכרים ונתמכים בתקנת ארגוני הילדים והנוערים. חלוקת התקציב בין הארגוני השונ

                                                 
 https://bit.ly/2OM3bxv -מתוך אתר משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, אגף חברתי קהילתי, ארגוני הנוער  1
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תלמידים אשר  200,000-וישנם כ  2יםהכמותיארגוני נוער אשר עמדו בתנאי הסף המהותיים ו

רעיונית, הנדרשת מארגון -תנאי הסף מגדירים את התשתית הערכית 3משתתפים בפעילות.

הילדים והנוער בהיותו גוף חינוכי הפועל בקרב ילדים ובני נוער. בנוסף מגדיר מבחן התמיכה 

המגדירים את דרכי הארגון של ארגון נוער כארגון ארצי הפועל באמצעות  אופרטיביים  מאפיינים

מהתקציב מחולק על פי גודל היחסי של  30%-יב נעשה כך שמרכזי פעילות. אופן חלוקת התקצ

 20%-הארגון )מס' התלמידים המשתתפים בפעילות ביחס לכלל התלמידים בכל הארגונים(, ו

נוספים על פי מספר מרכזי הפעילות. יתרת התקציב מחולקת על פי פעולות שמבצע הארגון 

 בהתאם לדיווחים שוטפים וחשבוניות. 

 

תקנה, הוקמה מועצת ארגוני הילדים והנוער, שמהווה הגוף היציג הרשמי של מיד עם שכלול ה

 70%-ארגוני הילדים והנוער בתנאי שזו עומדת בתנאי מבחן התמיכה ומייצגת למעלה מ

מהארגונים המוכרים בתקנה. המועצה מרכזת ומייצגת את הפעילות ועבודת המטה המשותפת 

 הישראלית.של ארגוני הנוער לקידום החינוך והחברה 

  

                                                 
 , אייר, תשע"ז2017ארגוני הילדים והנוער, אפריל ,  -, דו"ח ממצאי מחקר איכותני "רא"מה" ךמתו 2

 בהסתמך על דיווח ארגוני הילדים והנוער מתוך נתוני מועצת ארגוני הילדים והנוער. 3
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  פעילות ארגוני הנוערמדדי צמיחה ב - ראשוןחלק 

 היבטים של פעילות ארגוני הנוער: 3 יוצגובחלק זה 

 פעילות הארגונים במונחי שעות תקן של החינוך הפורמלי .1

 השנים האחרונות 5-הפעילות ב יצמיחת הארגונים ומרכז .2

 התועלת החברתית והכלכלית שבפעילות ארגוני הנוער .3

 השוואתית של החינוך הפורמלי לפעילות ארגוני הנוערבחינה  .א

בכל שנה. ₪ ליארדי יבעל התקציב הגדול ביותר מבין משרדי הממשלה, חולש על עשרות ממשרד החינוך, כמשרד 

באופן טבעי, תפקידו הראשון והרשמי של המשרד הוא לפתח את החינוך הפורמלי בישראל: גנים, בתי ספר יסודיים 

בשל כך, עיקר התקציב, מופנה למימון החינוך הציבורי בישראל, ובשנים האחרונות מגיע  שכלה גבוהה.ותיכונים וכן ה

או: בו של תקצוב החינוך הפורמלי הוא על פי שעות הוראה )לב לי 4בשנה. ₪ מיליארד  53-לסכום של למעלה מ

א המטבע המקובל במוסדות החינוך, וה "תקן"( שמקבל כל מוסד לימודי לטובת המימון השוטף. במובן מסוים, "תקנים"

יש ערך נומינלי שקלי, הנקבע בתחילת כל שנת תקציב, עם  תקןכמובן, שלכל  לטובת חישובי עלויות, הקצאות וכיו"ב.

 שינויים קלים לאורך השנה.

 

שעות  960שראל לומד בממוצע יתלמיד ב במקביל, 5.בשנה עבור כל תלמיד תקנים 1.8משרד החינוך משקיע בממוצע 

י"ב, ובתוך  - בכיתות א'מיליון תלמידים בבתי הספר השונים ברחבי הארץ,  21.7-עברו כ 2017בשנת  6חינוך בשנה.

 .2017שנת ב תקניםמיליון  3-למעלה מ כך השקיע משרד החינוך

 

וני כלל ארגכי  מעלהממשרד החינוך,  פעילות ארגוני הנוער ביחס לתקציב התמיכה המתקבל בחינתלשם השוואה, 

 :2017מיליון שעות פעילות בשנה. נסתכל לדוגמה על שנת  4-ומנפקים בתמורה כ 7"תקנים" 00,25-כהנוער מקבלים 

 

 ללא מינוף –של החינוך הפורמלי וארגוני הנוער ביחס לשעות התקן  ROI: 1לוח 

 שעות פעילות /תקניםיחס  מספר שעות חינוך פר חניך   פר חניך תקניםמספר  

 פר תקןשעות   522 960 1.83 פורמליחינוך 

 פר תקןשעות  874 223 0.26 ארגוני הנוער

 

מלי, רומאשר המקבילה בחינוך הפ 67%-ב השל ארגוני הנוער גדול שהתשואה לתקןניתן לראות מהטבלה לעיל, 

 יחד עם זאת,להם.  הניתנים לתקנים, ומייצרים יותר שעות פעילות ביחס תקניםכלומר, ארגוני הנוער מקבלים פחות 

                                                 
 מתוך מערכת השקיפות בחינוך של מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך 4

 2018-2014השנים מתוך מסמכי תקציב משרד החינוך עבור  5

 "Education at a Glance": 2018-2014בין השנים  OECD-מתוך דו"חות ה 6

₪   9,720ועל בסיס חישוב עלות תקן אחד למשרד החינוך בגובה ₪,  51,250,000-, שעמד על כ2017החישוב בוצע לפי תקציב התמיכה של כלל ארגוני הנוער בשנת  7

 פות של משרד החינוךעל בסיס נתוני מערכת השקי -בממוצע
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, שכן, שעות הפעילות חלקיים נתונים הם ,התשואה שמנפקים ארגוני הנוער ביחס לתקצוב התקניםהנתונים בדבר  

 ת את מלוא היקף הפעילות השנתית של ארגוני הנוער.ושהוצגו לעיל עבור פעילות ארגוני הנוער, לא משקפ

 

 נוך, ארגוני הנוער יכולים לגייסעל כל שקל שמתקבל ממשרד החיכדי להבין את התמונה הכוללת, יש לקחת בחשבון כי 

מקורות מימון נוספים, ובכך למנף את פעילות הארגונים והתמיכה הניתנת לפעילות. מקורות המימון הנ"ל מתקבלים 

 של רשויות מקומיות וכדומה. (Matching) אצ'ינגממפילנתרופיה, 

 

קחו חלק בפעילות, וכך נוספות שעות ישי חניכים נוספים הנוער לארגונין הנוספים מאפשרים לגייס מקורות המימו

אפשר לממן  2017תקציב שמשרד החינוך נתן בשנת בעזרת האם לשם השוואה, פעילות נוספות למאזן הכולל. 

י גיוס המקורות הנוספים העמיד את מספר החניכים הסופלחניך(, ₪  2500חניכים )לפי מודל עלות שנתית של  20,500

 5,200-ו, חניכים בכלל ארגוני הנוער. אשר על כן, יחס מספר שעות התקן פר חניך יורד 188,000על  2017לשנת 

בטבלה  חניכים 22,500-חניכים במקום ב 188,000 -ממשרד החינוך מתחלקים ב 2017התקנים שנתקבלו בשנת 

 מתקבלת התמונה הבאה:לאור האמור, . לעיל

 

 מינוף עם –של החינוך הפורמלי וארגוני הנוער ביחס לשעות התקן  ROI: 2לוח 

 שעות פעילות /תקניםיחס  מספר שעות חינוך פר חניך  פר חניך  תקניםמספר  

 שעות פר תקן 522 960 1.83 חינוך פורמלי

 שעות פר תקן 017,8 223 0.02 ארגוני הנוער

 

הפעילות של ארגוני הנוער, בעזרת המינוף של תמיכת משרד ניתן לראות שכאשר לוקחים בחשבון את מלוא היקף 

. כאמור לעיל, מאשר המקבילה בחינוך הפורמלי 15פי -לקופץ  תשואה לתקןהחינוך למקורות מימון נוספים, הפער ב

 .התקנים שמושקעותארגוני הנוער מקבלים פחות, ומנפקים יותר תמורה ביחס לתשומות 

 

: כאמור לעיל, משרד החינוך, כמנוף לגיוס מקורות מימון נוספים, היא כפולה החשיבות שיש לתקציב התמיכה של

התקציב של משרד החינוך הוא מכפיל כוח במדידת פעילות הארגונים. יחד עם זאת, ישנה חשיבות מכרעת לקיומו של 

מקשות על הארגונים  בסוף השנה, תוספות המגיעות, מאשר ב"ליקוט רזרבות" בסוף השנה. התקציב בתחילת השנה

, שכן פעילות הגיוס מתמשכת לאורך זמן. זאת מעבר לקשיים הרגילים של מפילנתרופיה/מאצ'ינגלגייס סכומים נוספים 

 יכולות ביצוע של הכספים המתקבלים בסוף שנה.

 עלייה במספר החניכים ומרכזי הפעילות ברחבי הארץ - צמיחת הארגונים .ב

מספר החניכים בארגוני הנוער  .בפעילות הארגונים יבית של משרד החינוך לצמיחההתקצ ההשקעה ביןקשר ישיר ישנו 

בארגוני הנוער השונים חניכים  201,000-כל, 2014חניכים בשנת  122,204 -בחמש השנים האחרונות: מ 64%-קפץ ב

 .2018-ב
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 2017-2014: תקציב התמיכה של ארגוני הנוער ממשרד החינוך בין השנים 3לוח 

 

 

 2018-2014: הצמיחה במספר החניכים בארגוני הנוער בין השנים 4לוח 

 

 

 5-ב 80%-ב עלהמספר מרכזי הפעילות נדבך נוסף של צמיחת הארגונים הוא בהוספת מרכזי פעילות ברחבי הארץ. 

יחד  .82018ת הפרוסים ברחבי הארץ בשנת מרכזי פעילו 1,037-, ל2014-מרכזי פעילות ב 575-השנים האחרונות: מ

מיקומם של  ,עם ההיבט הכמותי של צמיחת הארגונים, קיים היבט איכותי המביע את צמיחת של ארגוני הנוער, והוא

בתוך כך, מספר מרכזי הפעילות בפריפריה גדל  .מפעילות הארגונים מתקיימת בפריפריה 64%אותם מרכזי פעילות: 

 .2018בפריפריה בשנת מרכזי הפעילות  640-ל ,2014מרכזים פעילות בשנת  371-בשנים האחרונות: מ 72%-ב

                                                 
 , לא סופי(.09/2018-)נכון ל 8

 ₪ 24,746,000 
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 2018-2014: הצמיחה במספר מרכזי הפעילות בין השנים 5לוח 

 

 

להמחשת הקשר שבין השינוי בתקציב לאורך השנים, לבין הגידול במספר החניכים ומרכזי הפעילות, ניתן לראות את 

 :בשיעורי השינוי עצמם , על אף השוניהתחומים, והדמיון בין המגמות 3-ינוי בשיעורי הש

 

 2018-2014: שיעורי השינוי בתקציב, מס' חניכים ומספר מרכזי פעילות 6לוח 

 

 

 התועלת החברתית והכלכלית שבפעילות ארגוני הנוער .ג

  על  פי תקנת התמיכה בארגוני הנוער, שקבע משרד החינוך, נדרשים ארגוני הנוער להתארגן סביב תחום עיסוק ראשי

 ם לחולל תמורות ושינויים חברתיים.להעצמת קבוצות חלשות בחברה ולטובת פעילות חינוכית ערכית, תוך שאינם מצופי

ושמו להם למטרה לפעול למען בניית תודעה ואחריות חברתית  זאת,  שהיארגוני הנוער אינם מסתפקים בדרעם זאת, 
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בפעילות ארגוני הנוער למען השגת מטרה זו, הוא  עיקרי מרכיב 9.ולמען ייצור דור מתנדב, אכפתי, ומעורב בקהילה

 .ובתוך הקהילה הקהילה שעות ההתנדבות המובנית שמבצעים החניכים למען

 

באופן קבוע בפעילויות ההתנדבותיות השונות שמקיימים  פעיליםי"ב,  - בני נוער בכיתות י' 35,000-כ, 2018נכון לשנת 

כלל ארגוני הנוער מבצעים הווה אומר,  .בות בממוצע לחניך, כל שנהת התנדושע 60-הארגונים השונים, ומספקים כ

 .מיליון שעות התנדבות בקהילה 2.1-כ

 

בהקשר החברתי, ניתן למדוד את התועלת בפעילות ההתנדבותית של ארגוני הנוער בשני מישורים: המישור של 

המתנדב עצמו וההשפעה שיש לפעילות עליו ממש, והמישור של הקהילה, והתרומה החברתית של המתנדב על 

ינוע בהיבט ההתפתחותי ת בארגון שכל בוגר בתכנית החינוכיארגוני הנוער שמו להם כמטרה קהילתו. במישור האישי, 

הרגשי ומוסרי ברכישת מיומנויות ועוד, ובפשטות ניתן לומר כי ארגוני הנוער כולם מציעים מענה אינטנסיבי ומעטפת 

בתוך כך, החניך   10כוללנית תוך עבודה על מכלול חיזוקים ותוך התמקדות בתהליך חינוכי משמעותי עתיר תשומת לב.

מפתח תחושת כן הוא ו תחושת מחויבות חברתית, נוצרת אצלו כישורים והתפתחות אישיתפיתוח עובר תהליך של 

  משמעות ומסוגלות.

 

אחריות ושייכות : ר בקהילה, יוצרת תחושת סולידריותבמישור החברתי, הפעילות ההתנדבותית של ארגוני הנוע

הלים בחוסר אכפתיות וחשים חוסר אשר מתנבתוך כך מפחיתה את מקרי האלימות, במיוחד אצל חניכים ולקהילה, 

 מאפשרת קידום הישגים וערכים קהילתיים.שייכות, והיא 

 

בות מעבר לכך, קיים כאמור, גם הקשר כלכלי לתועלות המופקות מהפעילות ההתנדבותית של ארגוני הנוער. להתנד

סיוע לימודי, עזרה לילדים בני נוער, קיים ערך כלכלי הנובע מהשירותים שהם מעניקים לקהילה: איסוף מוצרים ומזון, 

ימות, במיוחד בפריפריה שם ם בשבילם ביקוש גובר בקהילות מסושקייוכיו"ב. כל אלו הם שירותים  צרכים מיוחדיםעם 

 מפעילות הארגונים, ולהם בני הנוער המתנדבים מספקים היצע.  60%-מת למעלה מכאמור מתקיי

 

יכול להראות את הערך הכלכלי של הפעילות יוצא אם כן, שחישוב עלות/תועלת של הפעילות ההתנדבותית, 

 ההתנדבותית, זאת לאחר בחירת שיטת מדידה מתאימה, כמפורט בנספח המתודולוגיה.

₪  18.38וערך עבודה של חניך בעבודה מקצועית עומד על ₪,  8.96וני הנוער עומדת על עלות שעת התנדבות לארג

 של הפעילות ההתנדבותית בשנים האחרונות: ROI-אופן חישוב ה(. הטבלה להלן מראה את 2018)נכון לשנת 

 

 

 

                                                 
 , אייר, תשע"ז2017ארגוני הילדים והנוער, אפריל ,  -, דו"ח ממצאי מחקר איכותני "רא"מה" ךמתו 9

 , אייר, תשע"ז2017ארגוני הילדים והנוער, אפריל ,  -, דו"ח ממצאי מחקר איכותני "רא"מה" ךמתו 10
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 2018-201411של ארגוני הנוער לאורך השנים  ROI: 7לוח 

השנים  5-ב₪ מיליון  70-ארגוני הנוער מנפקים רווח מצטבר של כמטבלה זו ניתן להסיק באופן מובהק כי 
 .במגמת צמיחה משנה לשנה ROI-הבתוך כך, האחרונות, ו

 

 2018-2014הכנסות משעות התנדבות בין השנים : עלויות ו8לוח 

 

 

                                                 
 נתוני עלות שעת פעילות וסך שעות הפעילות בכל שנה, מתבססים על דיווחי ארגוני הנוער, כפי שהם מוגשים למשרד החינוך.  11

 ₪ 22,365,000 

 ₪ 23,535,898 

 ₪ 30,895,060 
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שעות סך לות ע
התנדבותה  

תפוקה לשעות 
 התנדבות

 רווח
ROI 

 A B A * 8.96 = C A * B = D D – C = E E / C 

2014 1,500,000 ₪  14.91  ₪ 13,440,860 ₪ 22,365,000 ₪   8,924,139 66% 

2015 1,460,043 ₪  16.12 ₪ 13,082,825 ₪ 23,535,898 ₪ 10,453,072 80% 

2016 1,846,245 ₪  16.73 ₪ 16,543,411  ₪ 30,895,060 ₪ 14,351,648 87% 

2017 1,964,179 ₪  17.34 ₪ 17,600,171 ₪ 34,058,866 ₪ 16,458,694 94% 

2018 2,100,000 ₪  18.38   ₪ 18,817,204 ₪ 38,598,000 ₪ 19,780,795 105% 

   69,968,351 ₪   149,452,823 ₪   79,484,473 ₪  - 8,870,467 סה"כ
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 2018-2014בין השנים  ROI: 9לוח 

 

 

 רבות שעות פעילותמתן גבוה בשלושה תחומים: ב ROIארגוני הנוער מספקים לסיכומו של החלק הראשון, ניתן לומר ש

עיקר בפריפריה ביחס לשעות תקן משרדיות, באחוזי צמיחה גבוהים של מספרי החניכים ומרכזי הפעילות הפרוסים ב

 זאת מעבר לתועלות החברתיות שצוינו לעיל.עלויות שעות ההתנדבות,  לעובהחזרים גבוהים 

 

  

6
6
% 8
0
% 8
7
% 9
4
% 1
0
5
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018



14 

 

 

  פעילות ארגוני הנוערהאתגרים שב -שניחלק 

יש להמשיך בהמשך לחלק הראשון, ניתן לומר כי על מנת להמשיך את הצמיחה והתועלות הרבות שבפעילות ארגוני הנוער, 

עוד אימפקט להקים עוד מרכזי פעילות, לגייס חניכים נוספים וליצור לייצר עוד שעות חינוך,  - ולהשקיע בפעילות הארגונים

 כלכלי וחברתי.

יתר על כן, בחלק שלהלן, יוצגו אתגרים שונים העומדים כיום לפתחם של ארגוני הנוער במאמצם להמשיך את פעילותם 

 נושאים: 4-את האתגרים הללו ניתן לסווג ל הקיימת.

 שחיקת היקפי הפעילותומניעת  בעי של אוכלוסיית הילדים ובני הנוערגידול ט .1

 ודרישות המדינה הנובעות מהתמקצעותגבוהות  הפעלהעלויות  .2

 "Early Adaptersצפי לגידול בעלויות בשל מיצוי קהל ה" .3

 עלויות גבוהות המקשות על המשך היקפי הפעילות בפריפריה .4

 

 הפעילותהיקפי ב מניעת שחיקהגידול טבעי  ו .א

, 2%י בישראל הוא מהגבוהים בעולם, אוכלוסיית הילדים ובני הנוער בישראל גדלה בשיעור שנתי של הריבוי הטבע

כי קהלים רבים הלוקחים חלק בפעילות יצוין בתוך כך,  12נים הבאות.שוצפויה להמשיך ולגדול בשיעור דומה ב

בשיעורי צמיחה גבוהים יותר מהשיעור הכללי באוכלוסייה, ארגוני הנוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ניחנים 

 עובדה שככל הנראה רק תעצים את האפקט.

 

האתגר העומד לפתחם של ארגוני הנוער בשל אותו גידול טבעי הוא שמירה על היקפי פעילות בתוך האוכלוסייה, 

גו באתגרים להלן, על הארגונים שימור המצב הקיים. עוד לפני המאמצים להעמיק ולהרחיב את הפעילות, כפי שיוצ

ת התלמידים ניכים בארגוני הנוער מכלל אוכלוסייכיום שיעור הח ולמנוע שחיקה וצמצום. לשמר את היקף פעילותם

 .12%-כעל עומד בישראל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 נמצא גם בהערכות משרד החינוך לגידול במערכת החינוך בשנים הבאות. 2%גידול של  12
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 מכלל האוכלוסייהשיעור המשתתפים בארגוני ותנועות הנוער : 10לוח 

 

 

 גבוהות הפעלהעלויות  .ב

מעלות חניך  40% גבוהות שנובעות בעיקר מעלויות שכר מדריכים מקצועיים. הפעלהארגוני הנוער ניחנים בעלויות 

והתמקצעות של המדריכים הבוגרים ועלויות הדרכה  ,שכר מינימוםלרוב שנתית הם שכר המדריכים הבוגרים, 

ף ממשיכים ופועלים על מנת לחסוך מטות הארגונים פועלים במתכונת "רזה" מאוד, ואהצעירים. יתרה מכך, ו

 בעלויות ההיקפיות כדוגמת מנהלות ועלויות מטה.

 

ויעיל, כפי שהוצג בחלק א' לעיל, מצריך משאבים רבים. בתחילת הדרך, ארגוני מערך מקצועי  הפעלתעם כל זאת, 

 המשימה הזאתבראייתם את  –משימת הקמת הקבוצות בתמחור נמוך במיוחד  לקחו על עצמם אתהנוער השונים 

 גבוהות ונדרש גם שיפוי על מקצועיות ההפעלהלאחר תקופת ההקמה, עלויות  עם זאת,. משימה לאומיתכ

של הדרכה מקצועית  מאודאחוז גבוה  וא. יצוין כי חלק מתנאי התמיכה בתקנה, שקבע משרד החינוך, הגוניםהאר

תנועות הנוער שמתבססות על הדרכה צעירה  אחוז גבוה במיוחד לאור הדרישות המקבילות מאת ,(60%-)כ ובוגרת

 .הדרכה בוגרת ומקצועיתולא מקצועית, ולא נדרשות ל

  

17%

12%

71%

שיעור החניכים בתנועות הנוער שיעור החניכים בארגוני הנוער

שאר האוכלוסייה
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 : מבנה עלויות שנתי פר חניך21לוח  

 

 

 

 

 

 

 

 "Early Adapters"-מיצוי קהל ה .ג

היה גידול מהיר במספר החניכים והמרכזים כפי שכבר הוצג בתחילת שנות הפעילות של ארגוני הנוער והמועצה, 

, שבאופן מעשי, היה בחלק א' לעיל. מרכיב משמעותי בגידול הנ"ל היה הביקוש הרב בקרב המצטרפים החדשים

". עם הזמן, קהל היעד Early Adaptersקהל היעד הזה, אנו מכנים ה" אתקל וזול לגייס אותם לפעילות הארגונים. 

לשם השוואה, וכעת מאמצי הגיוס הם רבים וקשים יותר, ובתוך כך עלותם גבוהה יותר.  הנ"ל הגיע לכדי מיצוי,

יעילות הגיוס ביחס  ₪13. 650-כ נדרשו 2017ך נוסף, ובשנת גייס חניעל מנת ל₪  275נדרשו  2015בשנת 

 .לגיוס ושימור לתשומות הכספיות יורד, וזאת כאמור בשל מיצוי קהל היעד הראשוני, ומעבר לקהל יעד קשה יותר

 

המשך צמיחת הארגונים  לא תאפשרהשארת מפתח התקצוב כפי שהוא לא תאפשר פריצה לקהלי יעד חדשים ו

מהעלות השנתית פר חניך.   12%-שהם כ₪  290ניך עומד על כזכור, כיום מפתח התקצוב פר ח .כפי שהיה עד כה

כך  על מנת לעמוד ביעדי הצמיחה בכמות ובאיכות, כפי שיורחב בסעיף הבא, יש להגדיל את מפתח התקצוב

עד ₪  350-או לחילופין להעלות אותו כמצב ביניים, ל₪,  378 -שישתווה למפתח התקצוב של תנועות הנוער

   שיימצא פתרון ארוך טווח בהתאם למדיניות שתתגבש בנושא.

  

                                                 
 החינוך לאורך השנים, ודיווחי ארגוני הנוער, כפי שהוגשו למשרד החינוך.נתונים אלה מתבססים על תקציבי התמיכה לארגוני הנוער שניתנו ע"י משרד  13

 עלות אחוז מהעלות הבהרות  מרכיב בעלות 

 ₪  725 29% לרוב שכר מינימום עלות שכר מדריך

 ₪  600 24% לינההסעות, אבטחה וחובשים,  סמינרים, פרויקטים ואירועים 

 ₪  375 15% מדרכים בוגרים ומד"צים הכשרה מקצועית

 ₪  250 8% מבנה, סניף, כיתה מקום פעילות

 ₪   175 7% בסיסי לפעילות  ציוד וחומרי הדרכה

 ₪  250 7% רכז הדרכה, ניהול, מצומצם מרכז הדרכה ארצי 

 ₪  125 10% כולל ביטוחים הנהלה וכלליות

 ₪  2,500 100%   חניךהפעלת סך עלות 
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 בהתאם למפתחות תקצוב של מספר החניכים : תחזית צמיחה31לוח 

 

 

 בפריפריה הפעלהעלויות  .ד

זאת מתוך תפיסה  מפעילות ארגוני הנוער מתקיימת כיום בפריפריה. 60%-כפי שהוצג בחלק א' לעיל, למעלה מ

עם זאת, הקמת מרכזי  ען צמצום פערים חברתיים.כי על הארגונים האזרחיים, ובתוכם ארגוני הנוער, לפעול למ

בפריפריה מהווים נטל כספי כבד, שעל מנת להמשיך ולקיימו יש להשקיע את המשאבים  הפעלתםפעילות ו

 המתאימים.

 

 החברתית והגאוגרפית, הוא פעילות ושילוב של בני מיעוטיםבפעילות ארגוני הנוער בפריפריה נדבך משמעותי 

נוכח החשיבות הכלכלית שהתקבלה  922 יש לציין בהקשר הזה את החלטת ממשלה. בחברה הישראלית

 בין משרדית מטהבהתאם לעבודת  .והחברתית שהממשלה רואה בשילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל

בעניין שילוב כלכלי של  2016-2020תכנית חומש מערכתית לשנים בהחלטת הממשלה נקבעה , בנושא שבוצעה

כחלק  .קרי, אוכלוסיית המוסלמים, הנוצרים, הבדואים, הדרוזים והצ'רקסיים, אוכלוסיית המיעוטים בישראל

-לאמץ את החלטת משרד החינוך, לפיה תקודם תכנית מערכתית לחינוך הבלתימהחלטת הממשלה, הוחלט 

לי באוכלוסיית המיעוטים וזאת באמצעות תיקון הדרגתי של מנגנוני ההקצאה ו/או בניית מסלולים חדשים פורמ

פורמאלי ליישובי התכנית לא -, כך ששיעור ההקצאה מתקציבי החינוך הבלתי2016ותכניות ייעודיות החל משנת 

הרחבה של פעילויות חינוך בלתי פורמאלי בבתי  בסעיפי התכנית, נכללה, בין היתר, יפחת משיעורם באוכלוסייה.

הרחבה של פעילות מתנ"סים ומרכזי צעירים,   ,ובתוך כך ,הספר, ברשויות המקומיות ובארגוני החברה האזרחית

 .פעילות תנועות וארגוני נוער, פיתוח מנהיגות ועוד

122,204 

139,747 

176,712 

188,000 

201,000 201,000 

208,320 

210,389 210,899 211,011 211,033 201,000 

220,984 
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מספר חניכים בפועל

פר חניך₪ 290תחזית לפי מפתח של 

פר חניך₪ 378תחזית לפי מפתח של 

פר חניך₪ 350תחזית לפי מפתח של 
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, כחלק אוכלוסיית המיעוטיםכפועל יוצא של החלטת הממשלה, הוחלט להקים מרכזי פעילות חדשים בקרב 

לאחר  הפעלת מרכזי הפעילותעלות עם זאת,  .בבסיס החלטת הממשלהל והמשימה הלאומית ץ הכולממהמא

מספר מרכזי פעילות גבוהה, ולא נתקבלו המשאבים המתאמים לצורך ההפעלה. כפועל יוצא, נסגרו  אהי םהקמת

 בקרב אוכלוסיית המיעוטים.

 

בהמשך ליעדי הצמיחה שהוצגו לעיל, והקושי בעמידה ביעדים אלו בהתאם למפתח התקצוב הקיים ובשל מיצוי 

שנים.  5חניכים תוך  250,000-ולהגיע ל ,ביעדי הצמיחה לעמוד וארגוני הנוער ינסו להמשיך קהל היעד הראשוני, 

היקפי הפעילות עם זאת, על מנת לעמוד ביעדים, יש לתעדף לפי המשאבים הקיימים. ללא תמיכה מספקת, 

מרכזי פעילות בשל  12להיפגע, וזאת בשל עלותם הכבדה. יש לציין כי בשנה האחרונה נסגרו  בפריפריה עלולים

, בתוכם, מרכזי הפעילות בקרב אוכלוסיית המיעוטים ולקיימם וחוסר ביכולת להמשיך הפעלתםהעלות הגבוהה של 

 .כפי שתואר לעיל

 

 2018-2014מרכזי הפעילות בפריפריה מתוך סך מרכזי הפעילות בין השנים  שיעור: 41לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסופו של יום, ארגוני הנוער, ימשיכו וישאפו לצמוח, ככל שהמשאבים יאפשרו, תן לראות מהגרף לעיל, ניכפי ש

 הצמיחה תהיה גם בכיוונים של יעדי עדיפות לאומית ופעילות גם בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

, עקב פתיחה של עשרות 2018כמו כן, ניתן לראות כי ישנה ירידה קלה במספר מרכזי הפעילות בפריפריה בשנת 

 . 922בהתאם להחלטה  2018ואי תקצובם בשנת  2017מרכזי פעילות במגזר ערבי בשנת 
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 :נספחים

 מתודולוגיה 

 בקובץ נפרד המצ"ב -מסד נתונים 

 BDO במספרים 

 

 עבודה שונות מתודולוגיה, נתונים והנחות

 חלק ראשון

 :לי לארגוני הנוער ביחס לשעות תקןהשוואה בין חינוך פורמ

  2014-2017נמדדו נתונים של השנים  -

 (OECDשעות בממוצע בשנה )מתוך דו"ח ה 960תלמיד ממוצע לומד כ -

 )נתונים של מועצת ארגוני הנוער ועל בסיס תקנת התמיכה( הנחות בדבר פעילות חניך בארגון נוער: -

o 3 פעילויות בשבוע בממוצע 2כל פעילות בת שעה וחצי,  -שעות פעילות שבועיות 

o 45 שבועות פעילות 

o  שעות פעילות 12יום חינוך מלא )טיול וכיו"ב( מכיל 

o 12 ימי חינוך בשנה בממוצע 

o  שעות פעילות לכל חניך 279סה"כ 

 בממוצע₪  2500עלות חניך בארגון נוער היא  -

נלקחו הנתונים בדבר  2014-2018הצעות התקציב שאושרו בשנים  חישוב שעת תקן ממוצעת: מתוך -

 שעות התקן לפי שכבות הגיל: יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה.

הנ"ל שוקללו לשעת תקן ממוצעת ביחס למשקל כל שכבת גיל באוכלוסייה הכללית, שנלקחה מתוך  -

 טבלאות הנתונים השונות שבהצעות התקציב הנ"ל.

ן חושבה בהתאם לעלויות שעות ההוראה הממוצעות בכל שנה, שנלקחו מדו"חות ערכה של שעת תק -

המשרד בנושא שקיפות נתונים תקציביים של המשרד. בנוסף, שוקלל ערך ממוצע של שעת תקן 

בהתאם למשקל כל שכבת גיל באוכלוסייה הכללית, שנלקחה מתוך טבלאות הנתונים השונות 

 שבהצעות התקציב הנ"ל.

ת המשרד בארגוני הנוער במונחי שעות תקן, נעשה חישוב המנה  של תקציב התמיכה לחישוב תשומו -

 בשנה נתונה ביחס לערך שעת תקן באותה שנה.

 חינוך פורמלי ROIחישוב  -

  -ארגוני נוער ללא מינוף ROIחישוב  -
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o  מספר החניכים שניתן לקיים בארגון על בסיס 2500תקציב התמיכה בשנה נתונה חלקי =

 משרד החינוך בלבד.התמיכה של 

o ( 279מספר החניכים שנתקבל*מספר שעות הפעילות שחושב פר חניך) עם שיעור שחיקה של ,

שעות פעילות  223= סה"כ שעות בשנה 279, בשל העובדה כי לא כל החניכים פעילים 20%

 בממוצע לחניך

o החינוך חישוב היחס בין סך שעות הפעילות של החניכים לבין שעות התקן שניתנו ע"י משרד 

- ROI ארגוני נוער עם מינוף- 

o חישוב סך שעות הפעילות ביחס לכמות החניכים בפועל 

o חישוב היחס בין סך שעות הפעילות של החניכים לבין שעות התקן שניתנו ע"י משרד החינוך 

 

 התנדבותעבור שעות  ROIחישוב 

 ₪  8.96עלות שעת פעילות = -

o 2500-עלות שנתית לחניך  ₪ 

o 279  שנתיות בממוצע לכל חניךשעות פעילות 

 2018שעות התנדבות ב 2,100,000 -

o  שעות התנדבות פר חניך 60חניכים בארגוני הנוער מפיקים 

o 35,000 '2018-י"ב ב-מתנדבים בגילאי י 

 2014-2018בממוצע בין השנים ₪  16.69 -שכר חניך בעבודה מקצועית -שכר אלטרנטיבי -

o  חישוב לשכר של בעל מקצוע נותני שירותיםההתנדבות מעניקה שירות לאזרחים ולכן מבוצע 
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