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  תמצית מחקר
  רקע

היא מתחת לקו ) לאחר תשלומי העברה ומיסים 51%(הכנסתם של כחצי מבתי האב הערביים בישראל 

ביטחון -אחת ההשלכות של עוני היא אי ).15%(יותר מפי שלושה משיעור בתי האב היהודיים ; העוני

מקובלות חברתית על  המוגדר בספרות כהעדרה של יכולת מובטחת להשיג מזון מספק בדרכים, תזונתי

ביטחון -ים למצב של אייבתי האב הערביים מועדים יותר מכלל בתי האב היהוד, ואמנם. פני זמן

  .)2005, ניראל ואחרים( תזונתי
  

כאשר אחת האסטרטגיות , רבים ומגוונים טחון תזונתייב-אי למנוע האמורים המדיניות אמצעי

במדינת ישראל התרחבה בשנים האחרונות אכן ו. מזון הספקת של ישירה המרכזיות היא פעילות

עם זאת לא רבות ). 2005, ניראל ואחרים(בפרט על ידי גורמים וולונטריים  ,הפעילות של סיוע במזון

כיוון שחלק גדול ממנה מתבצע במסגרות מבעיקר , שובים הערבייםיביהמתבצעת ידוע על פעילות זו 

  .לא רשמיות
  

 לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניותהפורום  ביקש, לאור העדר מידע חיוני זה

וינט מכון ברוקדייל וממכון מסאר לבצע מחקר מקיף על ארגוני הסיוע במזון באוכלוסייה 'ג-ממאיירס

  .הערבית
  

 מחקר המטרות 
  לזהות את הארגונים הערביים העוסקים בחלוקת מזון .1
 תםסהיקפם ופרי, את מאפייניהםלבחון  .2
 כי פעולתםלתעד את דר .3
 לזהות את הצרכים הבלתי מסופקים שלהם .4
בנק מזון לה הערבית ילספק בסיס מידע לצורך פיתוח שיתוף פעולה בין ארגוני הסיוע באוכלוסי .5

 .וארגונים נוספים לסיוע במזון ארצי
  

  שיטת המחקר
ות המחקר מתבסס על ראיונות פנים אל פנים עם נציגי הארגונים המסייעים במזון למשפחות ערבי

 190הצליחו המראיינים לאתר , 2008אוגוסט -נישנערכה בחודשים יו, במהלך עבודת השטח. נזקקות

מתוך . מהארגונים הערביים הפועלים בשטח 80%-כ ,להשערתנו ,המהווים ,ארגונים לסיוע במזון

 תותהרשומים אצל רשם העמוגם ארגונים  נבדקו. נענו בחיוב ורואיינו) 92%( 176 ,הארגונים שאותרו

משפחות  במסגרתתייחס לסיוע בלתי פורמלי הניתן המחקר לא מ, עם זאת .רשומים וגם כאלו שאינם

  .וחמולות
  

 ממצאים עיקריים
קיימת תשתית רחבה ו, ומגוונת של ארגונים לסיוע במזוןבחברה הערבית קיימת מערכת ענפה  .1

 .שניתן לחזקה ולבנות עליה
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בעוד שכמחצית מהארגונים , גם בעלי שיוך מפלגתימהארגונים הם גם דתיים ו) 11%(חלק קטן  .2

אינם דתיים ומתוכם כמעט כולם ) 36%(כשליש מהארגונים . הם דתיים אך ללא שיוך מפלגתי) 52%(

 . אינם בעלי שיוך מפלגתי

כמחצית ). 2000עסוק בסיוע במזון אחרי שנת החלו ל(חדשים יחסית  מהארגונים הם 55%-כ .3

רוב הארגונים הם ארגונים מקומיים וקטנים יחסית . רשם העמותות אצלרשומים אינם  מהארגונים

 .המשאבים החומריים וכוח האדם, מבחינת היקף מקבלי הסיוע

מגיעים באופן אקטיבי אל המשפחות על מנת מהם רבים  כאשר, הארגונים פועלים בדפוסים מגוונים .4

קטיבי של המשפחות הארגונים לא עוסקים רק בחלוקה אלא גם באיתור א. לחלק את המזון

ואף לשכת הרווחה , גורמים נוספים המפנים משפחות אל הארגון הם משפחה ומכרים. הנזקקות

שעמו יש לרוב הארגונים שיתוף  גורםהמשפחות וכן המהווה גורם משמעותי בהפניית , שוביבי

 . מידת הנזקקות של המשפחות פי עלברוב המקרים  המזון מחולק  .פעולה

סוגי הסיוע . בשר ודגים, דגנים, בעיקר שימורים, מזון טרי ויבש מסוגים שונים ילהחבילת המזון מכ .5

 .ביגוד וסיוע כספי, וארגונים רבים מחלקים בנוסף למזון גם ציוד לבית הספר, גם הם מגוונים

 .הארגונים מעסיקים מעט מאוד עובדים בשכר .6

לפיה הינה מצווה  "אלזכאת("  כאתכגון ועדות הז, פעולה עם גופים נוספים משתפיםרוב הארגונים  .7

וארגונים ) כל מוסלמי בוגר ובעל יכולת לתרום שיעור מסוים מהונו כדי לחלקו לאנשים הנזקקים על

רוב הארגונים דיווחו על רצון להגביר את שיתוף הפעולה עם ארגונים  ,עם זאת. אחרים לסיוע במזון

 .אחרים לסיוע במזון

הגורמים המרכזיים הינם תורמים . רומות מזון מגורמים מגווניםהארגונים מקבלים מימון כספי ות .8

. איסוף מזון בפתחי מרכולים ותרומות מבעלי עסקים, כספים הנאספים באירועים דתיים, פרטיים

 . משרדי ממשלהמיש מעט מאוד ארגונים המקבלים סיוע כספי מרשויות מקומיות או 

מדווחים על רצון וצורך להרחיב את הפעילות ובם ר. צרכים לא מסופקים רוב הארגונים מדווחים על .9

ארגונים רבים מדווחים על מחסור . קשיים ומכשוליםויחד עם זאת על , ולהגיע ליותר נזקקים

 .חימום והובלה, מבחינת תשתית ארגונית מורגש במיוחד מחסור בציוד לקירורכאשר , משאביםב

לאחר מתן רקע על  ,ארצי בבנק מזוןהסתייעות בפני הארגונים הוצגה שאלה על האפשרות של  .10

, מזוןבבנק נמצא כי קיים עניין רב של הארגונים בהיעזרות . של בנק מזוןפעילות המטרות ודרכי ה

 .עוץ תזונתייעוץ ארגוני ובייבי, ספקת מזוןהבבעיקר 

חדשים יותר ובעלי פחות , הערבית נוטים להיות קטנים יותרבאוכלוסייה הארגונים לסיוע במזון  .11

 .בהשוואה לארגונים הפועלים באוכלוסייה היהודית, צעיםאמ
  

  תרומת המחקר
המעוניינים לחזק את הוולונטריים ואחרים , גורמים הציבורייםלבסיס  לשמשממצאי הדוח יכולים 

לאור העניין הרב שהביעו הארגונים בקבלת סיוע . תהערבי באוכלוסייההארגונים המספקים מזון 

  . בתחום זה ים בסיס חשוב לדיונים על שיתוף פעולה אפשריהממצאים מספק, מבנק מזון
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  דברי תודה
קרן  ,"הפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות": המחקר למזמיניאנו מודים 

 גוטשטיין אדל התמר, בתיה קלושלגם ברצוננו להודות . קרן משפחת קלרמןו אברהם וסוניה רוכלין

  .המקצועית ושותפותן בתהליך החשיבהעל תרומתן  פוקסושרי 

  

תודה לכל המרואיינים מארגוני הסיוע שהשתתפו במחקר וכן ללשכות הרווחה המקומיות שסייעו 

  .כמו כן תודה לכל המראיינים והרכזים שעסקו באיסוף המידע. באיתור הארגונים

  

לחקר המגזר השלישי  מכון ברוקדייל ולאסתר לוינסון מהמרכז-וינט'ג-מאיירסתודה לנורית ניראל מ

 בחברהעל סיוע במזון  הןמחקריתחו במסגרת ישהן פכלי המחקר נעזרנו רבות ב; באוניברסיטת בן גוריון

ני רוזנפלד על עריכת 'תודה לג .יעוץ בתהליך העבודהיבנוסף תודה לנורית על הסיוע השוטף וה. תהיהודי

  .הלשון

  

ניתוח הנתונים , תרומתו הרבה בתכנון המחקר על, מנהל מכון ברוקדייל, ק חביב'תודה מיוחדת לג

  .וכתיבת הדוח
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