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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

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

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

  .)2005, ניראל ואחרים( תזונתי
  

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

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

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

רות כיוון שחלק גדול ממנה מתבצע במסגמבעיקר , שובים הערבייםיביהמתבצעת ידוע על פעילות זו 

  .לא רשמיות
  

 לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניותביקש הפורום , 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
 לתעד את דרכי פעולתם .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
עם נציגי הארגונים המסייעים במזון למשפחות ערביות המחקר מתבסס על ראיונות פנים אל פנים 

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

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

 הרשומים אצל רשם העמותותגם ארגונים  נבדקו. ואיינונענו בחיוב ור) 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

 .ת עליהשניתן לחזקה ולבנו

i 



 

בעוד שכמחצית מהארגונים , מהארגונים הם גם דתיים וגם בעלי שיוך מפלגתי) 11%(חלק קטן  .2

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

 . אינם בעלי שיוך מפלגתי

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

רוב הארגונים הם ארגונים מקומיים וקטנים יחסית . אצל רשם העמותותרשומים 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

הארגונים לא עוסקים רק בחלוקה אלא גם באיתור אקטיבי של המשפחות  .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 לעברוב המקרים  המזון מחולק  .פעולה

סוגי הסיוע . בשר ודגים, דגנים, בעיקר שימורים, מזון טרי ויבש מסוגים שונים חבילת המזון מכילה .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("  כגון ועדות הזכאת, פעולה עם גופים נוספים משתפיםם רוב הארגוני .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

 .ים לסיוע במזוןאחר

הגורמים המרכזיים הינם תורמים . הארגונים מקבלים מימון כספי ותרומות מזון מגורמים מגוונים .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 רובם . 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 הסתייעות בבנק מזוןי הארגונים הוצגה שאלה על האפשרות של בפנ .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 , ים להיות קטנים יותרהערבית נוטבאוכלוסייה הארגונים לסיוע במזון  .11

 .בהשוואה לארגונים הפועלים באוכלוסייה היהודית, אמצעים
  

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

ו הארגונים בקבלת סיוע לאור העניין הרב שהביע. תהערבי באוכלוסייההארגונים המספקים מזון 

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

 גוטשטיין אדל התמר, קלוש בתיהלגם ברצוננו להודות . קרן משפחת קלרמןו אברהם וסוניה רוכלין

  .על תרומתן המקצועית ושותפותן בתהליך החשיבה פוקסושרי 

  

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

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

  

מכון ברוקדייל ולאסתר לוינסון מהמרכז לחקר המגזר השלישי -וינט'ג-רסמאייתודה 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 , על תרומתו הרבה בתכנון המחקר, מנהל מכון ברוקדייל, ק חביב'תודה מיוחדת לג

  .וכתיבת הדוח
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  17......................................................)אחוז מהארגונים(מקורות המימון של המזון המחולק : 9לוח 
  18............................................................)אחוז מהארגונים(היקף סיוע לפי אזור גיאוגרפי : 10 לוח
  19...........................)אחוז מהארגונים(משאבים העומדים לרשות הארגון לפי אזור גיאוגרפי  :11 לוח

  22...............................................................................)אחוז מהארגונים(קשיים מרכזיים : 12לוח 
  23............................................)אחוז מהארגונים(יומיומית גורמים המקשים על הפעילות ה:  13לוח
  23..................................................................................)אחוז מהארגונים(תכניות לעתיד : 14 לוח
  23.........................................)אחוז מהארגונים(אתגרים מרכזיים העומדים בפני הארגונים : 15 לוח
  24..............................)מספר ואחוז מהארגונים(שיתופי פעולה עם ארגוני סיוע נוספים היום : 16 לוח
  25.................................................)אחוז מהארגונים(שיתופי פעולה רצויים עם ארגוני סיוע : 17 לוח
                                  מידת עניין בהיעזרות בבנק מזון לפי מאפיינים מרכזיים של הארגון : 18 לוח

  26........................................................................................................)אחוז מהארגונים(
                                    ארגונים דיווחו שהיו יכולים לשמש אותם סוגי עזרה מבנק מזון ש: 19 לוח

  27........................................................................................................)אחוז מהארגונים(

                               ל הארגון ציוד קירור שזמינות סוגי המזון המחולקים למשפחות לפי : 1- לוח א

  34......................................................................................................)*אחוז מהארגונים(

  35................................)אחוז מהארגונים(תרומות מזון לפי מאפיינים מרכזיים של הארגון  :2- לוח א
  36.........................................................)אחוז מהארגונים(משאבי הארגון לפי גודל יישוב : 3- לוח א
  38.......................................................כלכלי-אזור ודירוג חברתי, מספר תושבים, יישובים: 1- לוח ב

  

  
  תרשימיםרשימת 

  20......................................................)אחוזים( הארגונים של המתנדבים מספר התפלגות: 1 תרשים
  20.................................................. )אחוזים( הארגון של בשכר העובדים מספר התפלגות: 2 תרשים
                                        בהם שרואיינו ויישובים, ארגונים םבה שאותרו יישובים, קיימים יישובים מספר: 3 תרשים

  37...................................................................................................)מספרים( ארגונים



 

  מבוא. 1
. על ידי גורמים וולונטריים בעיקר, במדינת ישראל התרחבה בשנים האחרונות הפעילות של סיוע במזון

  .פעילות זו בקרב האוכלוסייה הערבית בוחןדוח זה 

  

ייה של מסך אוכלוס 20%-כ(מליון נפש  1.4-האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מנתה כ, 2007בשנת 

) מליון בתי אב במדינה 3.8-מתוך סך הכל של כ(הם התגוררו בכחצי מליון בתי אב ). מליון 7.2

  ) ]2[ 2008, ס"הלמ(

  

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

מבתי  13%הערביים מהווים רק בתי האב ). 15%(יותר מפי שלושה משיעור בתי האב היהודיים ; העוני

  1.)2008, דוח העוני, המוסד לביטוח לאומי(אך הם כמעט שליש מבתי האב העניים  , האב הישראליים

  

המוגדר בספרות כהעדרה של יכולת מובטחת להשיג , ביטחון תזונתי-אחת ההשלכות של עוני היא אי

בתי האב , 2003-הסקר הארצי שבוצע בלפי , ואמנם. מזון מספק בדרכים מקובלות חברתית על פני זמן

, )14%לעומת  25%(ביטחון תזונתי מתון -ם למצב של אייהערביים מועדים יותר מכלל בתי האב היהודי

  ).2005, ניראל ורוזן( ).8%לעומת  11%(לאי ביטחון תזונתי חמור  אףו

  

-של אי הבעיה עם מודדלהת הטובות ביותר בנוגע לדרכים ציבורי דיון רבות מתקיים מפותחות במדינות

, ניראל ואחרים(רבים ומגוונים  טחון תזונתייב-אי למנוע האמורים המדיניות אמצעי. טחון תזונתייב

במיוחד  זה בתחום. מזון הספקת של ישירה כאשר אחת האסטרטגיות המרכזיות היא פעילות, )2005

  .  רבות במדינות חשוב תפקיד הוולונטרי ממלא המגזר

  

על ידי המרכז הישראלי לחקר  2005שבוצע בשנת , רים העוסקים בסיוע במזוןּכָ רים מּו"במיפוי של מלכ

 ארגונים באוכלוסייה הכללית 129מתוך , תהערבי בחברהנמצאו רק שני ארגונים , המגזר השלישי

אך אלו , תהערבי בחברהמחברי המחקר ציינו שקיימים לא מעט ארגונים לסיוע במזון  .)2005, לוינסון(

ידוע כי , ואכן. רים מוכרים ומכיוון שלא נעשתה בחינה מקיפה בשטח"מופו כיוון שאינם מלכלא 

 .באוכלוסייה הערבית קיימות מסגרות שונות המספקות סיוע במזון שלא קיבלו ביטוי במחקר הארצי

סקר כמה עשרות ארגוני חברה אזרחית ערביים  2006-2005מחקר שנערך על ידי מכון ון ליר בשנים 

 לא התמקד בתחום המזון המחקר, עם זאת .ומצא שפעילותם מגוונת וענפה, ועלים בתחומים שוניםהפ

  .)2008, אבן חורב(

  

- ממאיירס הפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניותביקש , לאור העדר מידע חיוני זה

מחקר מקיף על ארגוני הסיוע  לבצע תכנון ויעוץ חברתי, למחקר וינט מכון ברוקדייל וממכון מסאר'ג

  . במזון באוכלוסייה הערבית

                                                   
  .נטועל פי ההכנסה , שיעורי העוני לאחר תשלומי העברה ומיסים מייצגים את שיעורי העוני בפועל 1
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  מטרות המחקר
כולל , ארגונים הפועלים בשטחהלאתר את : לזהות את הארגונים הערביים העוסקים בחלוקת מזון 

הבדווית הערבית אוכלוסייה בוכולל אלו הפועלים , אלו שאינם רשומים אצל רשם העמותות

 המעורבים ישוביםיוב
 תם סהיקפם ופרי, פייניהםאת מא לבחון 
  פעולתםלתעד את דרכי  
 לזהות את הצרכים הבלתי מסופקים שלהם 
מזון בנק לה הערבית ילספק בסיס מידע לצורך פיתוח שיתוף פעולה בין ארגוני הסיוע באוכלוסי 

 .וארגונים נוספים לסיוע במזון ארצי

המצב התזונתי וארגוני , המצב הכלכלי: רקע על החברה הערבית
  המגזר השלישי

2 .

 2.1  י על האוכלוסייה הערבית בישראלרקע כלל
מספר . ).20%(ערבים  1,450,300מתוכם , תושבים 7,243,600מנתה אוכלוסיית ישראל , 2007בסוף שנת 

  )]2[ 2008, ס"הלמ( .279,000- על כעמד משקי הבית הערביים 

  

הנוצרים מהווים   ;מהאוכלוסייה 82%ומהווים , המוסלמים הם הקבוצה הגדולה ביותר בחברה הערבית

, גליל עליון וגליל תחתון(במחוז צפון רוב האוכלוסייה הערבית בישראל מתגוררת . 8%והדרוזים , 10%

  ).15%(ובאזור הדרום , )31%, כולל חיפה(שאר האוכלוסייה מתגוררת באזור המשולש ). 55%

  

  גודל המשפחה 2.2
ממוצע הנפשות . י ילדים יחסית לאוכלוסייה היהודיתהאוכלוסייה הערבית בישראל מאופיינת בריבו

, 17כשמדובר בזוג הורים עם ילדים עד גיל  5.0 - ו, למשפחה 4.9על  2007במשפחה הערבית עמד בשנת 

לפחות כשמדובר בזוג הורים עם  4.3 -ו, למשפחה 3.1בעוד שממוצע הנפשות במשפחה היהודית עמד על 

  .)]2[ 2008, ס"הלמ. (17עד גיל  אחד ילד

  

מאחוז המשפחות בגודל זה  5פי , נפשות ויותר 7 מונותמן המשפחות הערביות  20%-כ 2007בשנת 

רוב המשפחות הערביות הינן משפחות שכוללות זוג הורים וילדים מתחת ). 4%(באוכלוסייה היהודית 

משפחה עמד ב 17מספר הילדים הממוצע עד גיל ). 47%(בהשוואה לאוכלוסייה היהודית ) 70%( 17לגיל 

שכיחותן היחסית של המשפחות הערביות עם . באוכלוסייה הערבית 3-ו, ודיתבאוכלוסייה היה 2.2על 

בהשוואה לשכיחותן היחסית בקרב האוכלוסייה  3גבוהה כמעט פי  17ארבעה ילדים ויותר עד גיל 

  ).]ב[2008, ס"הלמ( היהודית
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  ההרכב הגילי 2.3
 27% מהווים 15-0גילאי  אוכלוסייה היהודיתב . חסיתי עירהצהאוכלוסייה הערבית בישראל 

 28% -בקרב הדרוזים ו 35%, בקרב המוסלמים 44%(באוכלוסייה הערבית  42%לעומת , מהאוכלוסייה

 3%לעומת , מהאוכלוסייה היהודית 11.5%ומעלה מהווים  65לעומת זאת גילאי . )בקרב הנוצרים

 2008, ס"הלמ) (בקרב המוסלמים 3% -בקרב הדרוזים ו 4%, בקרב הנוצרים 9%( מהאוכלוסייה הערבית

בגיל   םמהאוכלוסייה הערבית אינ ששיעור גבוהאחת המשמעויות של נתון זה היא ). 2.19לוח , ]2[

  .הצעיר םהעבודה מחמת גיל

  

  השתתפות ותעסוקה 2.4
  השתתפות בכוח העבודה

בקרב  41% -ומעלה ל 15כוח העבודה האזרחי בקרב בני ההשתתפות בהגיע אחוז  2007בשנת 

  )12.1לוח , ]ב[ 2008, ס"הלמ(בקרב האוכלוסייה היהודית  59%לעומת  ,האוכלוסייה הערבית

  

  שיעורי תעסוקה
בקרב  11%עמד על  2007בשנת , ומעלה 15גילאי , אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה האזרחי

  ).  12.1לוח , ]ב[ 2008 ,ס"הלמ(בקרב האוכלוסייה היהודית  7%האוכלוסייה הערבית לעומת 

  

, ס"הלמ(יה היהודית יבאוכלוס 74.5%לעומת  ,76%על  2007-ב עמד אחוז משקי הבית עם מועסקים

, ממשקי הבית הם עם מועסק אחד בלבד 49% -כ ,בקרב האוכלוסייה הערבית ).5.14לוח , ]ב[ 2008

  ). 5.16ולוח  5.17לוח , ]ב[ 2008, ס"הלמ(בקרב משקי הבית היהודיים  30.5%-בהשוואה ל

  

נפגעת יכולת המשפחות להתפרנס בגיל , בשל שנות העבודה המעטות יותר של נשים וגברים ערבים

  .הפנסיה

  

  השתתפות בכוח העבודה בקרב נשים ערביות
שיעור השתתפותן בכוח . 2006נפש בשנת  350,000-מנתה כ 64-18אוכלוסיית הנשים הערביות בגילים 

) 3.8%( 13,200-ו ,מועסקות) 18.7%( 65,400מהן  –נשים  78,600 -מדובר ב. לבדב 22.5%על  עמדהעבודה 

נשים ערביות . אינן מחפשות עבודה ואינן לומדות, אינן עובדות 245,000-כ, בניגוד לכך. מחפשות עבודה

מכלל הנשים  38%הן מהוות : מיוצגות ייצוג יתר באוכלוסיית הנשים שאינה משתתפת בשוק העבודה

שיעור . 17.2%בישראל עומד על  64-18כלל הנשים בגילים קרב משתתפות בעוד ששיעורן  בשאינן 

 ,קינג( .יה עקבית ומתמשכת בהשכלה וירידה בפריוןילמרות על, ההשתתפות גדל רק במעט במשך השנים

  )2009 ,צדיק וחביב-וולדה, נאון

  

  שכר מעבודה
בלבד  70%-א כוכרות הממוצע של מועסק ערבי השיעור ההשת, )2005, בנדלק(לפי המוסד לביטוח לאומי 

על ידי המוסד לביטוח לאומי לגבי ממוצעי  2007בדוח שפורסם בשנת . מהממוצע הכללי באוכלוסייה

מהשכר  35%-השכר הממוצע נמוך בכ, העירוניים הערביים שוביםינמצא כי בי, ישובישכר והכנסה לפי 
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  היקף העוני  2.5
אנו , ורמות השכר הנמוכות, ריבוי הילדים היחסי, ההשתתפות הנמוכה בשוק העבודהבהתאם לנתוני 

  . מוצאים שיעורי עוני גבוהים באוכלוסייה הערבית

  

רבות  עבור. מתחת לקו העוני חיוכחמישית מהמשפחות ולמעלה משליש מהילדים בישראל , 2007בשנת 

, כגון דיור אלא גם פגיעה בתחומי חיים נוספים, פחות אלו עוני משמעו לא רק הכנסה נמוכהממש

דוח העוני של המוסד לביטוח לאומי מגלה פערים גדולים  ).2008, המוסד לביטוח לאומי( בריאות וחינוך

זאת  ,נמצאות מתחת לקו העוני הערביות מהמשפחות 51%: בשיעורי העוני בין המגזר הערבי והיהודי

, מבתי האב הישראליים 13%בתי האב הערביים מהווים רק . 2תהיהודיבחברה מהמשפחות  15%לעומת 

  . אך הם כמעט שליש מבתי האב העניים

  

  אי שוויון בהכנסות וברמת החיים 2.6
אולם אין בה כדי להעיד בהכרח על , רמת העוני משקפת את אשר קורה ברובד הנמוך ביותר של החברה

ואף החריף , מאוד רחבבישראל  בהכנסות גם אי השוויוןניתן לראות כי  3.כנסות כולההתפלגות הה

  . בשנים האחרונות

  

  הכנסה
גבוה ועומד עשירוני ההכנסה התחתונים בשלושת  שבראשם שכירים משקלם של משקי הבית הערביים

ביים אינם נוכחים בית ער משקי. בעשירון השלישי 18%-ו בעשירון השני 31%, בעשירון התחתון 43%על 

  ).5.32לוח , ]ב[ 2008, ס"למ( כלל בשלושת העשירונים העליונים

  

  צפיפות דיור
במשקי הבית הערביים ממוצע הנפשות . גבוהה יחסית למגזר היהודי תהערביבחברה צפיפות הדיור 

מזה של ה ממוצע זה גבו). 1.19 –דרוזים , 1.18 –נוצרים , 1.48 –מוסלמים ( 1.41עמד על  2006-לחדר ב

  ).]א[ 2007, ס"למ. (0.84העומד על , משקי הבית היהודיים

  

                                                   
  .אחרי תשלומי העברה ומיסים, לפי הכנסה נטו 2
אשר למעשה , כי מדידת העוני המקובלת כיום על ידי הביטוח הלאומי היא מדידת עוני יחסית, יש לציין 3

 . נעזרת בחציון התפלגות ההכנסות
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  ויתור על מצרכים בסיסייםומדדים סובייקטיביים לרמת חיים וה
זאת לעומת , בממוצע לחודש₪  9,976הוציא משק הבית הערבי על מצרכים ושירותים  2006בשנת 

  ).]ב[ 2007, ס"למ( משק הבית היהודיב₪  11,494

  

כי הם מרוצים  חשו 20מהערבים מעל גיל  46% 2007בשנת , ס"של הלמ י הסקר החברתיעל פי נתונ

 10%הרגישו עניים בשנה האחרונה לעומת  מהערבים 23%. מהיהודים 56%ממצבם הכלכלי לעומת 

 43%לעומת , ציינו שאינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות של משק הבית מהערבים 64%. היהודיםמ

 23%בדומה לשיעור של , השנים האחרונות 5 -ציינו כי מצבם הכלכלי הורע ב ערביםמה 26%. מהיהודים

  )]א[ 2008, ס"הלמ( .מהיהודים

  

הממצאים מעידים על פערים . נשאלו המשיבים על מה הם מוותרים עקב קשיים כלכליים, באותו סקר

 15%כל לעומת מהאוכלוסייה הערבית ויתרו על או 48%נמצא כי . גדולים בין שתי האוכלוסיות

 יגם שיעור. מהיהודים 29%מהערבים ויתרו על חימום או קירור הבית לעומת  63% -ו, מהיהודים

 42%(הוויתור על תרופות במרשם רופא נמצאו גבוהים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת היהודית 

לגבי ביטוח ). 34%ת לעומ 66%( ויתור על טיפול שינייםולגבי שיעורי ה כך גם .)בהתאמה 11%לעומת 

  . מהערבים 52%מהיהודים אין ביטוח בריאות משלים לעומת  19%-נמצא כי רק ל ,בריאות משלים

  

מהאוכלוסייה הערבית ניתקו את קו הטלפון או החשמל בשנה האחרונה לעומת  33% -בנוסף נמצא כי ל

  ).]א[ 2008, ס"הלמ(מהאוכלוסייה היהודית  9%

  

  הרגלי תזונה 2.7
על התפקוד התקין של מערכות הגוף ועל מניעת מחלות , נאותה השפעה מכרעת על מצב הבריאותלתזונה 

ניתן  ).2006, משרד הבריאות(ובמיוחד כאשר מדובר בבריאותם של ילדים ובני נוער , בכל מהלך החיים

   .תהערבי בחברהלהצביע על מגמות שליליות בנושא הרגלי התזונה 

  

נמצא כי , 1999-2001 ונה הלאומי שבוצע על ידי משרד הבריאות בשניםלפי נתוני סקר הבריאות והתז

ממוצע הצריכה היומית של קלוריות : צריכת הקלוריות היומית גבוהה יותר בקרב האוכלוסייה היהודית

ק בקרב "ק 2,248לעומת , ק בקרב הנשים הערביות"ק 1,507 -ק בקרב הגברים הערבים ו"ק 2,121הינו 

אוכלוסייה גם אחוז צריכת תוספי מזון בקרב ה. ק בקרב הנשים היהודיות"ק 1,542 -הגברים היהודים ו

אחוז צריכת תוספי מזון בקרב הגברים : באוכלוסייה היהודיתמן האחוז  הערבית נמצא נמוך יותר

ואחוז צריכת תוספי המזון בקרב הנשים , בקרב הגברים היהודים 15%לעומת  1%הערבים עמד על 

   ).2004, משרד הבריאות( בקרב הנשים היהודיות 37%לעומת  7%הערביות עמד על 

  

מראים כי , )טרם פורסם, הראל ואחרים( 2006האחרון שנערך בקיץ  HBSCממצאי מחקר , לעומת זאת

שיעורי צריכת ארוחת בוקר ברוב הימים באמצע השבוע גבוהים יותר בקרב התלמידים הערבים מאשר 

התלמידים היהודים מדווחים בשכיחות גבוהה , בנוסף). בהתאמה 43.1%לעומת  48.3%(, אצל היהודים

, עם זאת). 19.3%(ביחס לתלמידים הערביים ) 29.2%(יותר על אי אכילת ארוחת בוקר באמצע השבוע 
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  אי בטחון תזונתי 2.8
מחקרים מראים כי ממדי . האוכלוסייה הערבית סובלת משיעורי עוני גבוהים יחסית, כפי שכבר צוין

נתי אי בטחון תזו). 2005, ניראל ורוזן(טחון התזונתי באוכלוסייה יהעוני משפיעים מאוד על מידת אי הב

בהשוואה . היעדרה של יכולת מובטחת להשיג מזון מספק בדרכים מקובלות חברתית על פני זמןמוגדר כ

 25%(ביטחון תזונתי מתון -בתי האב הערביים מועדים יותר למצב של אי, בתי האב הישראלייםכלל ל

, ניראל ורוזן(). 8%לעומת  11%(לאי ביטחון תזונתי חמור  אףו, )בכלל בתי האב הישראלים 14%לעומת 

2005.(  

  

טחון תזונתי כולל בעיקר פריטי מזון ימחקרים שונים הראו כי תפריטם של משקי בית הסובלים מאי ב

חומצה פולית או , סידן, ויטמינים וברכיבי מזון חיוניים כגון מגנזיוםווכי הוא דל מדי ב, פחות בריאים

. הפיזית והנפשית של ילדים ומבוגרים תזונה לא הולמת עשויה להשפיע על בריאותם, כאמור. ברזל

וכן לבעיות , לתפקוד בלימודים ולהתפתחות איטית בקרב ילדים, תזונה לקויה קשורה גם לבעיות ריכוז

  .נפשיות כדיכאון ומחשבות אובדניות

  

  בחברה הערבית התפתחותה ההיסטורית של הפילנתרופיה 2.9
בחברה הערבית מושתת ערך זה על . והדתות בעל חשיבות רבה ברוב החברות הינה ערךפילנתרופיה 

  . תרבותיים ודתיים, היסטורייםיסודות 

  

הכנסת אורחים ונדיבות כלפי עניים וחסרי ישע מקורה במערכת המוסר של החברה הערבית הבדווית 

במאה השביעית , )אהילית'התקופה הג(הופעת האסלאם  בתקופה שלפניהאי הערבי -הנוודית בחצי

ערכים זו צמחה על בסיס חוסר הישע של האדם במדבר הרחב ועל תלותו הכמעט מערכת . לספירה

  ).1997, דוירי ;Almany & Alwan, 1982(מוחלטת באנשים אחרים כדי לשרוד 

   

. חברה אינדיבידואליסטיתלעומת , מאפיין חשוב של החברה הערבית הוא היותה חברה קולקטיביסטית

אנשים דואגים בעיקר לעצמם , על ידי יחסים חברתיים רופפיםמאופיינת ה, דואליסטיתבחברה אינדיבי

האדם נולד לתוך קולקטיב  ,דוגמת החברה הערבית, בחברה קולקטיבסטית. ולמשפחותיהם המיידיות

ובדרך כלל משתייך לאותם קולקטיבים למשך כל ) שבט וכדומה, חמולה, משפחה מורחבת(אחד או יותר 

מצפים מהקולקטיב לדאוג להם ובתמורה לכך הקולקטיב מצפה בחברה קולקטיביסטית אנשים . חייו

מתבצעת בתוך , יוע לאחרכולל הס, חלק גדול מהפעילות החברתית של האנשים. ללויאליות מצד חבריו

  ). 1991, אברי'אלג(הקולקטיב 

  

ובעיקר  ,נחשבת העזרה לזולת, בדת האסלאמית. מוסלמיהינו  בישראל הרוב המכריע של הערבים

הינה אחת מחמש  "אלזכאת. "ד מעמודי התווך של הדתלאח, נודדים ואומללים, אלמנות, םליתומי

לפי מצווה זו על כל מוסלמי בוגר ובעל יכולת . המצוות הדתיות הקדושות ביותר שעל כל מוסלמי לקיים
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 ואילו האסלאם, תרופית באופן לא פורמאליהתבצעה הפעילות הפילנ" יתליאה'ג"בתקופה ה, אם כן

שתי דרכי סיוע אלה מאפיינות . לב בין הפילנתרופיה הלא פורמאלית לבין הפילנתרופיה הפורמאליתיש

  .היום הזהאת החברה הערבית עד עצם 

  

השתנו  ,ת לחברה מודרניתימחברה מסורתית קולקטיביסיט ,החברה הערבית השינוי שעוברתעם 

אחד השינויים שאנו עדים להם . צרכים אלולענות  היהצרכים וכן יכולתן של המסגרות המסורתיות ל

הקימו הראשונים אשר . כגון מזון וביגודהקמתן של עמותות שמטרתן סיפוק צרכים בסיסיים הוא 

אלו הקימו ארגונים ארציים אשר להם מסונפים גם . עמותות למטרה זו היו ארגוני התנועות הדתיות

אנו עדים להימצאותם , לצד ארגונים דתיים אלה, אולם. יישוביםארגונים ברמה המקומית כמעט בכל ה

בראש חלק ש, םאלו ארגונים אזרחיי. מפלגתית פוליטיתשייכות של ארגונים שאין להם זהות דתית או 

ממקדים את  ואילו חלק אחר, ים צרכים מגווניםחלק מהארגונים האלה מספק. מהם עומדות נשים

  .    מטרתם בסיוע במזון בלבד

  

 2.10  החברה האזרחית וארגוני המגזר השלישי בחברה הערבית בישראל
, היהודית לזה שבחברה הרציונאל שעומד מאחורי ההתארגנויות האזרחיות דומה, בחברה הערבית

 :פורמאליים ,על פי רוב, ארגוני החברה האזרחית היהודים הנם .צורת ההתארגנות שונה במהותה אולם

הארגונים נמצאים במאגרי המידע של , הפעילות מתועדת, מנוהלים בצורה מקצועית, ממוסדים

לתוך הארגון  התושבים נולדים, הערביים יישוביםב, לעומתם. הרשויות וזוכים לשיתוף פעולה רב מצדן

העזרה לאחרים מתבצעת באופן לא רשמי במסגרת זו . החמולה והמשפחה המורחבת: הבלתי פורמאלי

והפעילות מתועדת באופן בלתי פורמאלי בזיכרון האנשים , כחלק מהנורמות והערכים של החברה

  ). 2000, אנם וזיידאן'ג( הסוציאליזציהביישוב שעוצב על ידי 

  

על פי הגדרה של חברה אזרחית ? "חברה האזרחית"ל סוג התארגנות שייך יזהא, נשאלת השאלה אם כן

 אולם ;הערבי לא קיימת כמעט חברה אזרחיתישוב ישב ניתן להסיק, הכוללת רק ארגונים פורמאליים

בהקשרים תרבותיים ופוליטיים  "מפספסת" ההגדרה, כלומר. ביעה זו איננה משקפת את המציאותק

 ,Adler) מו במקרה של החברה הערבית בישראל כ, לות החברה האזרחיתמסוימים חלק גדול מפעי
1986).  

  

ממחיש את , על דפוסי תרומה והתנדבות בחברה הערבית בישראל ,)2000(אנם וזיידאן 'מחקר שערכו ג

מהערבים תרמו באופן  20%רק , 1997ממצאי המחקר מראים כי בשנת . ההבדלים בין שתי החברות

בנוגע לתרומות הלא , עם זאת. מהיהודים 70%לעומת , )ומה לארגון פורמאליתר, כלומר(פורמאלי 
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 5%-אלה מהווים כ 4ת מיעוטם היחסי של ארגוני החברה האזרחית הערביים במדינת ישראליש לציין א

אחוז זה קטן בצורה משמעותית מיחסם , )כולל העמותות הדתיות(מכלל ארגוני החברה האזרחית 

שיעורם של ארגונים ערביים , כןכמו ). 20%(סיית המדינה באוכלו ישראלב הערביםשל  המספרי

, )ארגונים ערביים 45-כ(, ןרק חלק קט, 2000בשנת . משרדי הממשלה הוא זעיר ביותרידי -הנתמכים על

ממעמד  שנהנוארגונים יהודיים  3800זאת לעומת , ממעמד של מוסד ציבורי לצורך קבלת תרומות נהנו

  ).2000, אנם וזיידאן'ג( ערבים היו מתוך הארגונים המוכרים 0.1% רק, אם כן. זה

  

חל תהליך מואץ של התפתחות ארגוני החברה , 2000ובמיוחד מאז שנת , וןהאחר בעשור, עם זאת

, אבן חורב( .ערביםלכולל מספר ארגונים המשותפים ליהודים ו, האזרחית בחברה הערבית בישראל

2008 .(  

  

על רקע הגורמים , בעבודה זו אנו בוחנים את הפעילות של ארגוני הסיוע במזון בחברה הערבית

ים שתוארו בפרק זה ועל רקע המגמות הקשורות להתפתחות הארגונים הוולונטריים התרבותיים היחודי

  .באוכלוסייה הערבית

  

. 3  ביצוע עבודת השדה ואוכלוסיית המחקר, איתור הארגונים
המחקר מתבסס על ראיונות פנים אל פנים עם נציגי הארגונים המסייעים במזון למשפחות ערביות 

אך לא , הערביים במדינת ישראל ישוביםהיארגונים בכל האת כלל  הכלל אוכלוסיית המחקר .נזקקות

  .מוכרים-בלתיישובים יו מזרח ירושליםב שוביםיי

  

  איתור הארגונים ושיטת איסוף המידע
, תהליך איתור הארגונים הערביים המסייעים במתן מזון למשפחות ערביות נזקקות היה תהליך מורכב

עם תחילת שלב . ת שתספק את המידע על הארגונים הרלוונטייםזאת משום שאין רישום ואין כתובת אח

הערביים  יישוביםרכזת המחקר מטעם מכון מסאר  למנהלי מחלקות רווחה בפנתה , איסוף הנתונים

ממנהלי מחלקות הרווחה סייעו על ידי מתן שמות של  80%-כ. לשם סיוע באיתור הארגונים הרלוונטיים

היתה גם  ,רווחההבמקביל לפנייה למנהלי מחלקות . ישוביסיוע מזון בנציגים או של עמותות שעוסקות ב

היה שימוש באתרי אינטרנט רלוונטיים , בנוסף. שוביםיולמכרים מתוך הי) אימאמים(פנייה לאנשי דת 

                                                   
 .הרשומים אצל רשם העמותות 4
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לכן הוחלט לבקר . אך לא היתה מספקת, ה למקורות מידע אלה סייעה רבות באיתור הארגוניםיפניה

בחלק מהמקרים  ,כיוון שכךמ. אותרו ארגונים מראש שבהם ישוביםבי כולל, הערביים יישוביםבכל ה

נים חיפוש על מנת לזהות את הארגווביצעו עבודת סיקור ו םמקדי מידעהגיעו המראיינים לשטח ללא כל 

תהליך היש לציין כי . רגונים רלוונטייםשלא נמצאו בהם א ישוביםיהיו , בסופו של דבר. ישוביפועלים בה

  .ערביים מוכרים יישוביםהתייחס רק ל

  

בהתאם לאזור המגורים , אשר חולקו לפי אזורים גיאוגרפיים, מראיינים 11-לאחר מכן גויסו והודרכו כ

שיכלו לסייע להם בתהליך איתורם  ,יישוביםמכרים מאותם  בחלק מהמקרים היו למראיינים. שלהם

 יישוביםו עם הנציגים בהמראיינים נפגש, לאחר תיאום טלפוני עם נציגי הארגונים. של ארגונים נוספים

 וכך אותרו, שובירגונים שפועלים ביבמהלך הראיונות נשאלו הנציגים על עוד א. לביצוע הראיונות

  .ת השטחבמהלך עבודנוספים ארגונים 

  

הצליחו המראיינים  ,)2008אוגוסט -יוני( כשלושה חודשיםשארכה , בסך הכל במהלך עבודת השטח

. ושיתפו פעולה עם המראיינים לפנייהענו בחיוב נ) 92%( 176 ,מהם .ארגונים רלוונטיים 190-לאתר כ

זרימה  תרשים .פעולה או שהמראיין לא הצליח להשיג אותםמהם סירבו לשתף ) 8%( ארבעה עשר

  .'בנספח ב 3הרלוונטיים מופיע בתרשים  יישוביםהמתאר את תהליך איתור ה

  

גם ארגונים  נבדקו עם זאת. לי הניתן בתוך משפחות וחמולותאהמחקר לא התייחס לסיוע בלתי פורמ

האם הארגון " השאלה שהארגונים נשאלו היא . רשומיםוגם כאלו שאינם  הרשומים אצל רשם העמותות

כיוון מ, יש לציין שקיימת מגבלה בשאלה מסוג זה. "?שם העמותות כארגון סיוע במזוןרשום אצל ר

שאינם רשומים אצל , למשל ועדות הזכאת המקומיות, שקיימים ארגונים שהם חלק מארגון גדול יותר

קיימים ארגונים  ,בנוסף. חלק מארגון רשום םכארגונים עצמאיים לסיוע במזון אך ה רשם העמותות

מהארגונים כי הם  53%דיווחו  ,סך הכלב. אך לא כארגון לסיוע במזון ,אצל רשם העמותות הרשומים

  . רשומים
  

מהארגונים הערביים הפועלים בשטח  80%- המראיינים לאתר כהצליחו , בסך הכולאנו משערים ש

  . בתחום הסיוע במזון

  

 רקע על הישובים בהם פועלים הארגונים
במחקר . 176-סך הארגונים שרואיינו במחקר הסתכם ב, הנתוניםכפי שצוין בתיאור תהליך איתור  

ישובים יחלק מה( מוכרים ישוביםכולם י, ערביים ברחבי הארץ ישוביםי 100-נבחנו ארגונים ב

, ישוביםי 79-ב נציגים של ארגונים רואיינו ,לאחר עבודת האיתור .)משתייכים למועצות אזוריות

 . 'בנספח ב 1- לוח בהמפורטים ב
 : שנכללו במדגם יישוביםיני המאפי 
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 5,000עד (טנים ק ישוביםהם י 20%, בהם נערו ראיונותש שוביםיהי 79מתוך  - יישוביםגודל ה -

 ישוביםהם י 32%-ו, )תושבים 15,000-ל 5,000בין (בינוניים  יישוביםהם  48%, )תושבים

 )]ג[ 2007, ס"למ( ).תושבים 15,000מעל (גדולים 
אקונומי נמוך -הינם בדירוג סוציו יישוביםמה 74% – יישוביםל האקונומי ש-דירוג סוציו -

 )2003, ס"למ( ).8-10(בדירוג גבוה  4%-ו, )4-7(בדירוג בינוני  23%, )1-3אשכולות (
יישוב מתחלק בממוצע במספר הארגונים שרואיינו . 5שוב רואיינו כל הארגונים שאותרויבכל י 

  : באופן הבא

.א  . יםארגונ 3-כ –גדולים  ישוביםי 

.ב .ארגונים 2-כ –בינוניים  שוביםיי 

.ג . כארגון אחד –קטנים   ישוביםי 

 

  ממצאי המחקר. 4

  תהערבי בחברהמאפיינים עיקריים של ארגוני סיוע במזון  4.1
, מבחינה גיאוגרפית, ארגוני הסיוע במזון שנבדקו 176בפרק זה נעמוד על המאפיינים המרכזיים של 

  .וחברתית, פוליטית, דתית
  

  :מציג את התפלגות הארגונים לפי מאפיינים מרכזיים 1לוח 

יצוין כי הארגונים . מהארגונים פועלים ברמה המקומית בלבד 85%מעל  -ה גיאוגרפית ספרי 

שאינם מוכרים  יישוביםמספקים שירותים בעיקר ל, מהארגונים שנבדקו 9%המהווים , האזוריים

 .באזור הדרום

כולל (במשולש  19%-בדרומה ו 24%, קמים בצפון הארץארגונים ממוהמ 58% –אזור גיאוגרפי  

) לא כולל תושבי ירושלים(ישראל ב מתוך האוכלוסייה הערבית, לשם השוואה). אזור חיפה והמרכז

מהשוואה זו עולה  ).]ב[ 2008, ס"למ( .31%ובמשולש  14%בדרום , 55%מתגוררים בצפון הארץ 

דבר זה קשור אולי . וג חסר שלהם באזור המשולשצייצוג יתר של הארגונים באזור הדרום ויישיש 

 .הנוטים להימצא באשכולות נמוכים יותר, ישובי הדרוםילמאפיינים הסוציו אקונומיים של 

 . בחן בהמשךיומשתנה זה י, כמובן שיש לבחון גם את גודל הארגון בהקשר זה )2003, ס"למ(

 15%-ו, הם בעלי אופי דתימהארגונים מצהירים ש 63% –דתי והשתייכות מפלגתית אופי  

מהארגונים ) 11%(מהצלבת הנתונים עולה כי חלק קטן . מצהירים כי הם בעלי השתייכות מפלגתית

הם דתיים אך ללא שיוך ) 52%(בעוד שכמחצית מהארגונים , הם גם דתיים וגם בעלי שיוך מפלגתי

 . עלי שיוך מפלגתיאינם דתיים ומתוכם כמעט כולם אינם ב) 36%(כשליש מהארגונים . מפלגתי

                                                   
ישוב היו יותר משלוחה אחת של יבאותו כאשר  אתוז ,התבצעה דגימה עם זאת יש לציין שהיו מקרים בהם 5

 .תנועה אסלאמית דרומיתותנועה אסלאמית צפונית : נציג מכל זרםרואיין במקרה הזה . ועדות זכאת
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כחצי מהארגונים רשומים אצל רשם העמותות כארגון העוסק בסיוע  –רישום אצל רשם העמותות  

מהארגונים שאינם רשומים דיווחו כי הם חלק מארגון גדול  75%-עם זאת יש לציין שכ 6.במזון

ך אין לנו מידע א, אינן רשומותשלוחותיו ויתכן שבחלק מהמקרים הארגון הגדול רשום י, לכן. יותר

 .מהארגונים אינם רשומים בכל צורה שהיא 12.5%לכן ניתן לומר שלפחות . בנושא

אופי דתי /מהצלבה בין משתנה זה ושיוך פוליטי. מהארגונים הם ארגוני נשים 20%-כ –ארגון נשים  

  .משויכים מפלגתיתמהם  16%-וכ, כי מחצית מארגוני הנשים הם ארגונים דתיים, עולה

יש אחוז . 1998שנת ההתחלה הממוצעת היא  –החל הארגון לעסוק בתחום הסיוע במזון  השנה בה 

יחד עם זאת יש ביטוי להתפתחות ). 20%-כ(שנה  18-יותר מ של ותקבעלי לא מבוטל של ארגונים 

מהארגונים אחרי  25%-וכ, 2000מהארגונים הוקמו אחרי שנת  55%-כ: מהירה בעשור האחרון

 .2004שנת 

נמצא ). שוב אחדיארגונים הפועלים בי(ארגונים מקומיים  לגבימשתנה זה נבדק רק  –שוב ייגודל ה 

 יישוביםב 42%, )תושבים 5,000עד (קטנים  יישוביםמהארגונים המקומיים פועלים ב 14%כי 

 ). תושבים 15,000-למעלה מ(גדולים  יישוביםב 44%-ו, )תושבים 15,000-5,000(בינוניים 

 .שוביהם הארגון היחיד הפועל בי 25%-כ, מתוך הארגונים המקומיים - ישוביארגון יחיד ב 

 80%-נמצא כי כ. ארגונים מקומיים לגבימשתנה זה נבדק רק  –שוב ישל היאקונומי -דירוג סוציו 

לשם  ).3-1אשכולות (אקונומי נמוך -המדורגים בדירוג סוציו יישוביםמהארגונים פועלים ב

ואילו , מדורגים בדירוג סוציו אקונומי נמוך 70%, במחקר שנכללו יישוביםמתוך ה, השוואה

 )2003, ס"הלמ(שובים מדורגים באשכולות הנמוכים ימכלל הי 35%באוכלוסייה הכללית רק 

  

                                                   
, מה שיכול להוות סתירה לממצא זה, מהארגונים המוכרים הינם ערבים 0.1%צוין כי רק  2.10אמנם בפרק  6

ומאז כאמור חל גידול ניכר במספר ארגוני החברה האזרחית , 2000אך יש לציין כי הנתון המדובר נכון לשנת 
  .הערבים
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 )מספרים ואחוזים(מאפיינים מרכזיים של הארגון  :1 לוח

   מספר ארגונים
 כ"סה

 **אחוז ארגונים
176100  

  ה גיאוגרפיתספרי  
  15387 רמה מקומית בלבד

  169 רמה אזורית
  73 רמה ארצית

הארגוןפועל אזור גיאוגרפי בו   
  3822 גליל עליון
  36  63 גליל תחתון

  3319 ***משולש
דרום  4224

   אופי דתי
דתי  63  111

לא דתי  36  64
   אופי מפלגתי

מפלגתי 2615
 לא מפלגתי 14985

לא רשום אצל רשם העמותות כארגון /ון רשוםהארג  
  העוסק בסיוע במזון

  רשום  53  92
  לא רשום  47  81

   ארגון נשים
כן 3118

לא 14282
  השנה בה החל הארגון לעסוק בסיוע במזון

1970-1958 11 
1980-1971 64 
1990-1981 2214 
2000-1991 4327 
2008-2001 9056 

   7*ישוביגודל 

  )אלפים 0-5(שוב קטן יי  14  21
)אלפים 5-15 (שוב בינוני יי  42  64

  44  68 )אלפים+ 15(שוב גדול יי
   *?שוביארגון יחיד בי

  24  36 שוביבי יחיד
  76  117 שוביבי יחידלא 

8*שוביאקונומי של הי-דירוג סוציו
   

  78  116)3-1(סוציו אקונומי נמוך 
  21  30)7-4(סוציו אקונומי בינוני 
)10-8(סוציו אקונומי גבוה  1  1 

כאשר מדובר על ארגונים מקומיים בלבד האחוז הוא מתוך סך כל **ארגונים מקומיים בלבד              לגבי*
  כולל אזור המרכז וחיפה***                     הארגונים המקומיים

                                                   
: בקישור. 2007קובץ היישובים , אוכלוסייתם וסמליהם, רשימת היישובים. 2007, ס"למ 7

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm.  
: 2לוח . 2003של האוכלוסייה  כלכלית- אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית. 2003, ס"למ 8

  ". דירוג ושיוך לאשכול, לפי סדר עולה של המדד החברתי כלכלי, המועצות המקומיות והעיריות
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  על ידי הארגוניםדפוסי הסיוע שניתן  4.2
מבחינת סוג המזון , לאוכלוסייה הערביתעל ידי הארגונים סי הסיוע שניתן בפרק זה נסקור את דפו

יה של יוכן את אופי הפנ, פעילויות שהארגונים עוסקים בהן בנוסף לחלוקת מזון, אופן החלוקה, המחולק

  .המשפחות לארגון

  

  .יטות סיוע במקביל בתוך הארגוניםבאופן כללי נמצא שיש שימוש במגוון של ש

  

  סוגי המזון
  :מוצגים סוגי המזון המחולקים על ידי הארגונים 2בלוח 

 .מזון טרי ויבש מסוגים שונים וכולל ,ומקיף המזון המחולק הוא מגוון 
דגנים ומזון , )95%(שימורים : סוגי המוצרים הנפוצים ביותר הם מוצרי מזון ארוזים או יבשים 

 ).90%(יבש לא מבושל 
מחלקים  37%, מהארגונים מחלקים בשר ודגים 54%: עם זאת יש עיסוק רב במוצרים טריים 

 . ותרמחלקים ירקות ופי 31%-מאפים ו
 1-בלוח א). חדר קירור או משאית קירור, מקרר(מהארגונים יש ציוד קירור  38%-ל –ציוד קירור  

מהלוח עולה כי . מוצגים סוגי המזון המחולקים לפי ציוד קירור הנמצא ברשות הארגון ',בנספח א

 .שברשותם ציוד קירור נוטים יותר לחלק מזון חי ומבושלארגונים 
  
 )אחוז מהארגונים(סוגי המזון המחולקים למשפחות : 2 לוח

  אחוז הארגונים : סוגי מזון המחולקים למשפחות  
 אחוזים המחלקים את סוג המזון במסגרת החבילה

  מזון יבש 
  שימורים 95
)פסטה, אורז(בושל דגנים ומזון יבש לא מ 90

  מזון טרי 
 54 בשר ודגים

)וכדומה עוגיות, לחם(מאפים 37 
 31 ירקות ופירות

  )גבינות, חלב(בעלי חיים /מגידולים חקלאייםלצדקה הפרשה 29 
 19 מזון מבושל

 1 אחר
  

  שיטת החלוקה
  :מוצג אופן חלוקת המזון על ידי הארגון 3בלוח 

 .ר משיטת חלוקה אחתרוב הארגונים משתמשים ביות 
מהארגונים משתמשים בדרך של הגעה אקטיבית של עובד הארגון אל המשפחות כדי לחלק  90%-כ 

 . מזון
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על מנת , למשל מחלקת הרווחה וחנויות מקומיות, מהארגונים משתמשים בצד שלישי 90%-כ 

 .לחלק את המזון
  .ן על מנת לקבל מזוןכשליש מהארגונים מדווחים כי משפחות מגיעות לארגון בכוחות עצמ 

 )אחוז מהארגונים(אופן החלוקה : 3 לוח

 אחוזים  אופן חלוקה

88 עובדי הארגון מגיעים אל המשפחות
88 באמצעות צד שלישי

  :מתוכם     
24 -     מחלקת הרווחה

75 חנויות מקומיות -   
1 מתנדבים -   

31 ת עצמןהמשפחות מגיעות לארגון בכוחו

  
  סוגי סיוע נוספים שהארגון עוסק בהם

  :ניתן לראות פעילויות נוספות שהארגונים עוסקים בהן בנוסף לחלוקת מזון 4בלוח 

 . הארגונים עוסקים בתחומים רבים ומגוונים מלבד סיוע במזון 
עזרה , )70%(ביגוד , )71%(ציוד לבית הספר : התחומים המרכזיים בהם עוסקים הארגונים 

 ).62%(ישוב יופעילות התנדבותית ב) 66%(הלוואות /פיתכס
 ).מהארגונים 2%(ארגונים השיבו שהם לא עוסקים באף פעילות מעבר לחלוקת מזון  4רק  

  

 )אחוז מהארגונים(פעילויות נוספות : 4 לוח

 אחוזים  פעילויות נוספות
71 ציוד לבית הספר

70 ביגוד
66 וואותהל/עזרה כספית

62 פעילות התנדבותית בישוב
51 הפניית אנשים לגופים מייעצים שונים

39 ציוד ביתי
34 מלגות לימוד לסטודנטים נזקקים
34 'השמה וכו, הכשרה מקצועית, יעוץ תעסוקתיי

33 סיוע רפואי/ציוד
6   אחר
2   לא עוסקים באף אחד מהתחומים

  
  גוןפניה לארהאופן ה

  :)אנשים מגיעים אל הארגון איך(, ההפניה לארגון ןנתונים על אופ מוצגים 5בלוח 

 . אופני ההפניה לארגון רבים ומגוונים ביותר 
קרובי משפחה , )84%(הפניה עצמית , )87%(שכנים ומכרים : סוגי המפנים העיקריים לארגון הם 

  ).80%(ם המאתר באופן אקטיבי את הנזקקי ,הארגון והצוות של, )83%(של המשפחה הנזקקת 
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 )אחוז מהארגונים(אופן ההפניה לארגון : 5 לוח
 אחוזים  אופי ההפניה לארגון

87 שכנים ומכרים
84 הפניה עצמית

83 קרובי משפחה של המשפחה הנזקקת
80 הארגון  צוות

74 אנשי דת וועדות צדקה
64 לשכת הרווחה

47 מנהל או צוות בית ספר
44 ם וולונטריים אחריםארגוני
19   וליםחת רופא משפחה או אחד העובדים בקופ
19   טיפת חלב, תחנה לבריאות המשפחה
3 אחר

  

  :מציג דפוסי סיוע נוספים שעלו משאלות שונות 6לוח 

מהארגונים עוסקים בסוגים שונים של סיוע במזון  15%-20% –פעילויות שונות בתחום המזון  

 . כמו חלוקת ארוחות מבושלות וחלוקת ארוחות לבתי ספר, ן למשפחותמלבד חלוקת מוצרי מזו
מהארגונים מקיימים פעילויות לאוכלוסיות מיוחדות  40%-כ –פעילויות לאוכלוסיות מיוחדות  

 .אמהות מניקות וקשישים, כגון פעוטות, בתחום המזון
ופות מסוימות של מהארגונים מספקים יותר סיוע בתק 83% –סיוע בתקופות מיוחדות של השנה  

 ).מתוכם 58%(ולקראת פתיחת שנת הלימודים ) מתוכם 97%(בעיקר לקראת החגים , השנה
השיקול המרכזי של הארגונים בהחלטה לאיזו משפחה לסייע הוא קשיים  –מי זכאי לסיוע  

 . 9מהארגונים דיווחו שהם מסייעים לכל מי שמבקש 28%). 98%(כלכליים 
  

 )אחוז מהארגונים(דפוסי סיוע נוספים של הארגונים : 6 לוח
 אחוזים דפוס סיוע

  סוגים נוספים של סיוע במזון מלבד חלוקת מוצרים
16 חלוקת ארוחות מוכנות

5 חלוקת ארוחות לבתי ספר
5 אחר

  פעילויות לאוכלוסיות מיוחדות
42   כן
58   לא

  סיוע בתקופות מיוחדות של השנה
83   סיוע מיוחדמספקים 

97  )רמדאן(לקראת החגים  -  :מתוכם
58  לקראת פתיחת שנת הלימודים -            

16  לקראת החורף -              
5  לקראת הקיץ -              

   - 1   אחר
קריטריון לזכאות לסיוע

98 הקשיים הכלכליים של המשפחה
28 כל מי שרוצה

6   השתייכות לזרם מסוים

                                                   
משתמשים גם בקריטריון של קשיים כלכליים על מנת , ארגונים מסוימים המחלקים מזון לכל מי שרוצה 9

 . יםמה שמסביר את החפיפה בין הקריטריונ, לקבוע את כמות הסיוע
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  רכי מימוןד 4.3
ונציג את הדפוסים של איסוף תרומות מזון ותרומות , בפרק זה נדון במקורות המימון של הארגונים

  .כספיות

  

  תרומות כספיות
וכן את מידת הדומיננטיות , מציג את הגורמים השונים שהארגונים מקבלים מהם תרומות כספיות 7לוח 

אחוז הארגונים שעבורם התרומה מגורם זה מהווה למעלה ממחצית ההכנסות  –ון של הגורם עבור הארג

  .שלהם הכספיות

מהם  52%. )ארגונים וקרנות, אנשים( מהארגונים מקבלים תרומות מגורמים פרטיים בארץ 76% 

 .דיווחו כי תרומות אלה מהוות מעל לחצי מההכנסה שלהם
מהם דיווחו כי תרומות אלה  51%. ם דתייםמהארגונים מקבלים תרומות כספיות באירועי 71% 

 .מהוות מעל לחצי מההכנסה שלהם
אך אף ארגון לא דיווח כי תרומה זו , מהארגונים מקבלים תרומות כספיות ממפלגה פוליטית 40% 

 .הסיבה לכך יכולה להיות שתרומות אלה הן בעיקר תרומות סמליות. היוותה מעל לחצי מהכנסתו
מקבלים הקצבות כספיות  3%ורק , הקצבות כספיות ממשרדי ממשלה מהארגונים מקבלים 4%רק  

 .מהרשות המקומית
  

 )אחוז מהארגונים(תרומות כספיות : 7 לוח

  
 

  
  
  

 
אחוז הארגונים

המקבלים 
תרומה מהגורם

אחוז הארגונים שעבורם התרומה
 מהווה מעל ממחצית ההכנסה שלהם

מתוך מקבלי תרומה  
 סוג זהמ

מכלל
 גורם הארגונים

ארגונים וקרנות, אנשים: גורמים פרטיים בארץ 37 7652
כספי תרומה באירועים דתיים 33 7151
  מפלגה פוליטית 0 400

 0 243 חברות מסחריות
 7 1450 זכאת – צדקה

ארגונים וקרנות, אנשים: ל"גורמים פרטיים בחו 2 636
הקצבות של משרדי ממשלה 0 40
קצבות של רשות מקומיתה 0 30

  

  תרומות מזון
אזור , שוביפירוט נוסף לפי גודל הי; מציג את הגורמים השונים התורמים מזון לארגונים ככלל 8לוח 

   .'בנספח א 2-אניתן למצוא בלוח , ועוד מאפיינים של הארגון

  :מהלוחות עולה כי

 .ארגונים ניזונים מיותר ממקור אחדוחלק גדול מה, קיים מגוון גדול של מקורות לתרומות מזון 
קטנים יש פחות שימוש  יישוביםב. מהארגונים מקבלים תרומות מזון מתורמים פרטיים 75% 

 .דיווחו על קבלת תרומות מתורמים פרטיים 95%באזור הדרום ). 57%(במקור זה 
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 58%  . מהארגונים מקבלים תרומות מזון מאיסוף בפתחי מרכולים

הגדולים יש יותר  יישוביםב .ם תרומות מזון מרשתות מזון ובעלי עסקיםמהארגונים מקבלי 53% 

 ). 72%(שימוש במקור זה 
הקטנים ממעטים  יישוביםב. מהארגונים מקבלים תרומות מזון מארגוני סיוע אחרים 20% 

 ). 40%(באזור הדרום יש שימוש גבוה יחסית במקור זה ). 5%(להשתמש במקור זה 
ניתן להסביר זאת בשיעור . הגליל התחתון משתמשים פחות בכל מקורארגונים הנמצאים באזור  

, )בשאר האזורים 6%לעומת ממוצע של  26%(קטנים באזור הגליל התחתון  יישוביםהגבוה של 

 . הקטנים יש נטייה להשתמש פחות בכל מקור יישוביםכאשר ב
 

 )אחוז מהארגונים(תרומות מזון : 8 לוח

  אחוזים  תורםסוג ה
  תורמים פרטיים  75
  איסוף מזון בפתחי מרכולים  58
  רשתות מזון ובעלי עסקים  53
  חקלאים  27
  יצרני מזון  23
  חברות הסעדה או אולמות אירועים  21
  ארגוני סיוע אחרים  20
  איסוף ממערכת החינוך  10

  

  .מציג את הרכב מקורות המימון של המזון המחולק 9לוח 

 38%  .ם דיווחו כי הם רוכשים בעצמם את כל המזון שהם מחלקיםמהארגוני

 )אחוז מהארגונים(מקורות המימון של המזון המחולק : 9 לוח

  אחוזים  הארגון רוכש בעצמו את כל המזון שהוא מחלק
  כן  38
  לא  62

  
  היקף הפעילות והמשאבים 4.4

ים ואת המשאבים העומדים לרשותם בחלוקה לפי אזור בפרק זה נציג את היקפי הפעילות של הארגונ

שווי הסיוע שהארגון וכן , מספר המשפחות שהארגון מסייע להן בחודש היקף הסיוע פירושו. גיאוגרפי

  .הארגון מחולקים לכוח אדם ולציודהמשאבים העומדים לרשות . מספק למשפחה בחודש

  

  היקף הסיוע
  . ון לפי אזור גיאוגרפימציג את היקף הסיוע שמספק הארג 10לוח 

רוב . 90המספר הממוצע של משפחות שמקבלות מזון בחודש מארגון הוא  –היקף משפחות  

) 62%(באזור הדרום רוב הארגונים . משפחות בחודש 40-ממחלקים מזון לפחות ) 60%(הארגונים 

 .משפחות בחודש 40-מחלקים מזון ללמעלה מ
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ששווי חבילת המזון שהם מספקים למשפחה ממוצעת  כמחצית מהארגונים מעריכים –שווי הסיוע  

באזור . ₪ 500-מעריכים את שווי החבילה החודשית ביותר מ 20%-וכ, ₪ 250-בחודש הוא פחות מ

 .₪ 250-מהארגונים מעריכים את שווי החבילה בפחות מ 62%-הגליל העליון כ
ן רק פעם אחת מהארגונים מחלקים מזו 83% -פעמים שמשפחה מקבלת סיוע בחודש המספר  

 .בחודש לכל משפחה
משפחות  133(באזור הגליל התחתון ממוצע המשפחות שמקבלות סיוע בחודש הוא הגבוה ביותר  

 ).משפחות 90לעומת ממוצע כללי של 
לעומת ₪  530(באזור המשולש שווי הסיוע הניתן למשפחה ממוצעת בחודש הוא הגבוה ביותר  

 )₪  398ממוצע כללי של 

 )אחוז מהארגונים(היקף סיוע לפי אזור גיאוגרפי : 10 לוח

  אחוז ארגונים בתוך אזור

 דרוםכ"סה גליל עליון גליל תחתון משולש
מספר משפחות שהארגון ( היקף משפחות

)מחלק להן מזון בחודש
   

40-0597266 61 38 
100-41262211 20 55 

101+15623 19 7 
    

  היקף משפחות ממוצע 49 107 9046133

שווי חבילת המזון הממוצעת ( שווי הסיוע
)בשקלים, המחולקת למשפחה בחודש

   

250-0516253 57 52 
500-251291932 23 29 

501+191914 20 19 
   

שווי סיוע ממוצע 400 530 398381342
  

  משאבים
  .לפי אזור גיאוגרפי) כוח אדם וציוד(ומדים לרשות הארגון מציג את המשאבים הע 11לוח 

מציג את התפלגות כמות  2תרשים . מציג את התפלגות כמות המתנדבים של הארגונים 1תרשים 

  .העובדים של הארגונים

באזור הגליל התחתון יש פחות . מתנדבים 10מפעילים עד ) 56%(מחצית הארגונים  -מתנדבים  

 67%: ואילו באזור הדרום יש יותר מתנדבים, מתנדבים 10ים עד מפעיל 70%-כ: מתנדבים

 .מתנדבים 10-מפעילים יותר מ
ארגונים המעסיקים עובדים . 10אינם מעסיקים כלל עובדים בשכר) 75%(רוב הארגונים  –עובדים  

 3מעסיקים  10%רק . עובדים 2-1מהארגונים מעסיקים  15% –מעסיקים מספר קטן יחסית 

 .רעובדים או יות

                                                   
יתכן שחלק . מהארגונים מדווחים שהם מפעילים רק מתנדבים 80%, בשאלה אחרת שנשאלה בנושא 10

 .ועל כן האחוזים אינם חופפים, בספירתם את מנהל הארגון העובד בשכר מהארגונים לא החשיבו
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 20%-יש מקרר ורק לכ 40%-רק לכ). 57%(ומחסן לאוכל ) 64%(לרוב הארגונים יש משרד  –ציוד  

 .יש רכב
 

רק עבור (שוב בו הם פועלים יהמציג הצלבה של משאבי הארגונים עם גודל הי, 'אבנספח  3-אמלוח 

  :עולה כי, )ארגונים מקומיים

 . מתנדבים 10-רוב הארגונים מפעילים פחות מ יישוביםבכל סוגי ה 
 10-מפעילים למעלה מ 45%-כ –בינוניים וגדולים יש שימוש נרחב יותר במתנדבים  יישוביםב 

 .קטנים יישוביםב 14%לעומת , מתנדבים
 .רוב הארגונים אינם מעסיקים עובדים בשכר יישוביםבכל סוגי ה 
ם לפחות עובד מעסיקי 20%-כ –בינוניים וגדולים יש שימוש נרחב יותר בעובדים בשכר  יישוביםב 

 .אחד
 . בינוניים וגדולים יש יותר ציוד יישוביםלארגונים ב, באופן גורף 
  .ישוב קטן אין כלי רכב או מטבחילאף ארגון ב 

   
 )אחוז מהארגונים(משאבים העומדים לרשות הארגון לפי אזור גיאוגרפי : 11 לוח

 
 

אחוז ארגונים בתוך אזור
 דרוםכ"סהאחוז מתוך  גליל עליון גליל תחתון משולש

  כוח אדם    
    כמה מתנדבים יש לארגון

10-0565469 61 33 
20-11263023 18 36 

21+18168 21 31 
      כמה עובדים הארגון מעסיק

0758291 73 48 
2-11533 3 52 
9-37163 15 0 
10+303 9 0 

  ציוד     
     ברשות הארגון ציוד

משרד 86 64 646052
 81 42 576843 מחסן לאוכל

מחשב 62 58 474732
מקרר 50 44 382633
רכב רגיל בבעלות הארגון 50 23 1956

 31 33 18105 ים/מטבח
 5 7 555 חדר קירור

משאית רגילה בבעלות הארגון 2 3 300
משאית קירור או עם ארגז קירור 2 3 100

   2אחר
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 )אחוזים(המתנדבים של הארגונים  מספרהתפלגות : 1 תרשים

  

  
 )אחוזים(העובדים בשכר של הארגון  מספרהתפלגות : 2 תרשים
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  צרכים לא מסופקים 4.5
כאשר בוחנים את הנושא . בפרק זה נציג את הצרכים הלא מסופקים שדווחו על ידי הארגונים השונים

והרמה השניה , הרמה הראשונה היא צרכים ברמת הלקוח: קיימות שתי רמות, של צרכים לא מסופקים

  .היא התשומות הדרושות לארגון על מנת למלא את הצרכים הללו

  

ניתן לבחון את היקף המשפחות הזקוקות לסיוע ואינן , הלקוחותברמת הצרכים הלא מסופקים של 

  . וכן את היקף הסיוע הניתן למשפחה ובאיזו מידה הוא עונה על צרכיה, מקבלות אותו

  

חוסר : ניתן לבחון מספר קטגוריות, רכי הלקוחותוברמת התשומות הדרושות לארגון על מנת לענות על צ

היכולת של הארגון לגייס תרומות כספיות , ומד לרשות הארגוןכוח אדם הע, בציוד המשמש את הארגון

הם , ראיית הארגון את האתגרים המרכזיים העומדים בפניו ותכניות הארגון לעתיד. ותרומות מזון

  .ביטוי נוסף לראייתו את הצרכים

  

  :הניתוח מאורגן בצורה הבאה

היקף הפעילות וקושי בגיוס כמו צמצום ב, מציג קשיים עיקריים שהארגון מתמודד איתם 12לוח 

  .תרומות

  . מציג את הצרכים הלא מסופקים של הארגונים בחלוקה לפי אזור גיאוגרפי 13לוח 

  ).שאלה פתוחה(מציג את התכניות לעתיד של הארגונים  14לוח 

שאלה (מציג את האתגרים המרכזיים שהארגונים מעריכים שהם עומדים בפניהם בשנה הקרובה  15לוח 

  ). פתוחה

  

  צרכים לא מסופקים ברמת הלקוח
מהארגונים מדווחים שפחות מחצי מהמשפחות הנזקקות  60%-כ -מספר הנזקקים המקבלים סיוע  

 .)12לוח (שוב מקבלות סיוע מהארגון או מארגונים אחרים יבי
מהארגונים מעריכים שחבילת הסיוע שהם מספקים למשפחה  65%-למעלה מ - היקף חבילת הסיוע  

חושבים שהיא עונה עליהם במידה  10%. על צרכיה במידה מועטה או מועטה מאודממוצעת עונה 

 )לא בלוח. (מהארגונים מחלקים מזון רק פעם אחת בחודש לכל משפחה 83% ,כאמור .רבה
מדווחים שהיקף הפעילות שלהם הצטמצם השנה לעומת שנה  33% -שינויים בהיקף פעילות  

 .)לא בלוח( פעילות גדלמציינים שהיקף ה 40%. )12לוח ( שעברה
מהארגונים דיווחו שהם מקבלים  80%-כ -שינויים בעומס הפניות והרצון להרחיב את הפעילות  

מהארגונים ציינו שהיו רוצים להרחיב את פעילותם אך  70%-כ. יותר פניות מהיכולת של הארגון

 .)13לוח (אינם יכולים 
יות שלהם לעתיד היא להרחיב את פעילות מהארגונים מדווחים שאחת התכנ 43% –תכניות לעתיד  

מדווחים שהם מתכננים להרחיב את  15%; מתכננים להגיע ליותר משפחות נזקקות 31%; העמותה

  .)14לוח (מגוון השירותים למשפחות הנזקקות 
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  רכי המשפחותוון על מנת לענות על צקשיים ברמת התשומות הדרושות לארג
, מוצגות תשובות הארגונים 12בלוח . ליהם בפעילות היומיומיתהארגונים נשאלו אילו גורמים מקשים ע

, שמכיוון שהשאלה היתה פתוחה, יש לציין. המבטאות את הצרכים הלא מסופקים של הארגונים

עם . נים אין מחסור או בעיה בתחומים שלא ציינו בתשובתםהנתונים אינם בהכרח מעידים שלעוד ארגו

  .ים את הקשיים העיקרייםזאת אנו מאמינים שנתונים אלו מבטא

 
 ציוד
 .מהארגונים ציינו שיש להם מחסור ברכבים 50% -רכבים  
 . ציינו מחסור בציוד לחימום 32%, ציינו שיש להם מחסור בציוד לקירור 40% -חימום /ציוד קירור 
 . ציינו מחסור במטבחים 33% -מטבחים  
 .ציינו מחסור במשרדים 32%, ציינו שיש להם מחסור במחסנים 36% -משרדים ושטח אחסון  

 
 כוח אדם

 33%  .מהארגונים ציינו שחסר להם כוח אדם מקצועי

הקושי המרכזי שהארגונים הצביעו עליו בהפעלת . ציינו שאין להם מספיק מתנדבים 28% 

 )לא בלוח. (מתנדבים היה היעדר זמן וידע של המתנדבים

 
 קציבים ותרומותגיוס ת

רמים המקשים על פעילותם הוא בעיות בתקציב ובהכנסה מהארגונים מדווחים שאחד הגו 83% 

 .)13לוח (
 .)12לוח ( 11שנה שעברההמהארגונים מדווחים שקשה להם יותר השנה לגייס תרומות לעומת  56% 

 
 )אחוז מהארגונים(קשיים מרכזיים : 12 לוח

 אחוזים  קושי שהארגון עומד בפניו

  קקות בישוב מקבלות סיוע מהארגון פחות מחצי מהמשפחות הנז 58
  או מארגונים אחרים

 56 יותר קשה לארגון לגייס תרומות השנה

היקף הפעילות השנה הצטמצם 33

  

                                                   
 .2008-הסקר נערך לפני פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ב 11
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 )אחוז מהארגונים(גורמים המקשים על הפעילות היומיומית : 13 לוח

גליל עליון גליל תחתון משולש כ"סה  דרוםגורמים המקשים על הפעילות היומיומית
בעיות בתקציב ובהכנסות 71 87 838289
יותר מדי פניות ביחס ליכולת הארגון 81 91 788765
רוצים להרחיב פעילות ולא יכולים 81 81 696856

 79 39 506627 היעדר רכבים
 55 26 406819 היעדר ציוד לקירור
 64 29 364018 מחסור במחסנים

בכוח אדם מקצועימחסור 43 16 336019 
 31 26 336619 מחסור במטבחים

 36 16 326816 היעדר ציוד לחימום
 50 23 325013 מחסור במשרדים

 38 27 281330 אין מספיק מתנדבים
 29 29 232218 בעיות עם ספקים

אחר   2

  
 )גוניםאחוז מהאר(תכניות לעתיד : 14 לוח

  אחוזים  *תכניות לעתיד
הרחבת פעילות העמותה 43

להגיע ליותר משפחות נזקקות 31

פיתוח שירותים מגוונים למשפחות נזקקות 15

סיוע לאוכלוסיות מיוחדות 13

, קליטת מתנדבים ועובדים חדשים ופיתוח יכולות עבודה איתם
 9 והתארגנות כללית

השגת מקורות מימון חדשים 8
*  ).90%(ארגונים  159השיבו . אחוז מתוך המשיבים". ?מה התכניות שלכם לעתיד: "ה פתוחהשאל

  
 )אחוז מהארגונים( העומדים בפני הארגונים אתגרים מרכזיים: 15 לוח

 אחוזים  *אתגרים מרכזיים
  כללי –הרחבת הסיוע במזון  62

הצעת חלופות למשפחות נזקקות 4

 12ף הפעילות של הארגון מעבר לתחום המזוןהגדלת היק
 16 מסייעים במזוןההשגת סיוע ושיתופי פעולה עם ארגונים אחרים 

סיוע לאוכלוסיות ספציפיות 3

אחר 4
אחוז מתוך ". ?מה האתגר העיקרי בפניו אתם עומדים בשנה הקרובה באופן ספציפי: "שאלה פתוחה*

  ).93%(ארגונים  165השיבו . המשיבים

  
  סיוע עם גורמים שוניםהשיתופי פעולה של ארגוני  4.6

בפרק זה נציג את . נציגי הארגונים נשאלו סדרה של שאלות פתוחות בנושא שיתופי פעולה מסוגים שונים

ועדות , ביניהם ארגוני סיוע אחרים, הממצאים לגבי שיתופי הפעולה שיש לארגונים עם גורמים שונים
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  .מציג את ארגוני הסיוע שעמם הארגונים דיווחו שיש להם שיתוף פעולה 16לוח 

 .דיווחו כי יש להם שיתוף פעולה עם גופים נוספים) 63%(רוב הארגונים  
יש . עדות הזכאת המקומיות והארציותמהארגונים שענו השיבו שהם משתפים פעולה עם ו 26% 

מתוך מי שהשיב שיש לו שיתוף . מכלל הארגונים שהשתתפו בסקר הינם ועדות זכאת 37%לציין כי 

 .הן ועדות זכאת בעצמן 65%, פעולה עם ועדות זכאת
יצוין שמתוכם . מהארגונים יש שיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות העוסקים בסיוע במזון 14%-ל 

 ".לתת"ענו שיש להם שיתוף פעולה עם ארגון ) מכלל הארגונים 10%-ם כשה( 60%-כ
מעבר לתרומות והפניית , חהמהארגונים דיווחו כי יש להם שיתוף פעולה עם מחלקת הרוו 57% 

 ).לא בלוח( משפחות
דיווחו על שיתוף פעולה עם  4%-דיווחו כי יש להם שיתוף פעולה עם חברות מסחריות ו 24% 

  ).לא בלוח(תרומות והפניית משפחות מעבר ל, הממשלה

  

 )מספר ואחוז מהארגונים(שיתופי פעולה עם ארגוני סיוע נוספים היום : 16 לוח

          
 *שם ארגון

 משתפים פעולה היום
  אחוז  מספר

  אין 4637

  ועדות הזכאת המקומיות והארציות 3226

משולחן , לתת(זון ארגונים ועמותות העוסקים בסיוע מ
 1814 ).וכדומה וראיא'עמותת אלת, לשולחן

 1512 עמותות לא מוכרות
עמותות נוספות שלא עוסקות במזון 1411

או פוליטיות/תנועות דתיות ו 119

  מוסדות ציבוריים או משרדי ממשלה, רשויות מקומיות 54

 32 קרנות מימון
 22 רשתות וחברות מזון

 00 אנשי דת
אחר 54

אחוז מתוך ". ?עם אילו ארגוני סיוע אחרים העוסקים בסיוע במזון יש לכם שיתוף פעולה: "שאלה פתוחה*
  ).71%(ארגונים  125השיבו . המשיבים

  

מציג  17לוח . שתף פעולהלהארגונים נשאלו בשאלה פתוחה עם אילו ארגונים אחרים הם היו מעוניינים 

  . י היו מעוניינים ביותר שיתוף פעולה עמםאת הגורמים שהארגונים דיווחו כ

 .מחצית הארגונים היו מעוניינים ביותר שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים לסיוע במזון 
 23%  .היו מעוניינים ביותר שיתוף פעולה עם רשתות מזון וחברות מסחריות

  .מהמשיבים הביעו עניין בשיתוף פעולה עם בנק מזון 19% 
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 )אחוז מהארגונים(שיתופי פעולה רצויים עם ארגוני סיוע : 17 לוח

       
  *שם ארגון

 היו מעוניינים לשתף פעולה יותר
  אחוז  מספר

  סיוע במזון למיניהם ארגוני 6350

רשתות מזון וחברות מסחריות 2923

  בנק מזון 2419

מוסדות ציבוריים או משרדי ממשלה, רשויות מקומיות 1411

 65 רנות ותורמיםק
  ועדות זכאת מקומיות וארציות 54

עמותות נוספות שלא עוסקות במזון 43

אחר 22
אם ? עם ארגונים אחרים העוסקים בסיוע במזון עולהפוף האם הייתם מעוניינים ביותר שת: "שאלה פתוחה*
  ).71%(רגונים א 136השיבו . אחוז מתוך המשיבים". ?וף פעולהשיתעם מי ובאיזה סוג של , כן
  

  בנק מזון שיתוף פעולה עם גישות כלפי 4.7
 והצלבה עם, מידת העניין בו וסוגיות שעלו לגביו, בפרק זה נציג את הגישות של הארגונים כלפי בנק מזון

  .מאפייני הארגונים

  

המטרות ודרכי  לפני כן סיפק המראיין רקע על. הארגונים נשאלו סדרת שאלות הנוגעות לבנק מזון

  :בתיאור הבא, בנק מזון עולה שלהפ

מטרתו העיקרית של בנק מזון היא איסוף תרומות . הוא מוסד עצמאי גדול ללא כוונת רווחבנק מזון "

על מנת שיוכלו לסייע לנזקקים באופן חכם , ו לארגונים הנותנים סיוע במזוןוחלוקת, מחברות המזון

י ופיתוח צוות עבור ארגונים שעוסקים בחלוקת בנק מזון עוסק במתן ייעוץ ארגונ, בנוסף. ומלא יותר

, בנק מזון שואף לסייע לארגונים ללמוד לנצל באופן יעיל ומרבי את המשאבים העומדים לרשותם. מזון

בשיפור איכות המזון והתאמתו לאוכלוסייה הנזקקת , לסייע בהוזלה משמעותית של רכישת המזון

מאוחד וחזק לשם , של בנק מזון היא ליצור קול מייצגמטרה נוספת .  ובחיזוק והעצמת עמותות המזון

 ."העלאת המודעות בישראל לנושא המצוקה התזונתית
  

  .מציג את מידת העניין בהיעזרות בבנק מזון לפי מאפיינים מרכזיים של הארגון 18לוח 

ת אחוזים מהארגונים ענו שהם היו מעוניינים במידה בינוני 78%: מידת העניין בבנק מזון גבוהה 

 . כיום או בעתיד, או רבה לבחון את האפשרות של היעזרות בגורם כמו בנק מזון
ניתן לראות באופן כללי כי רוב הארגונים מכל הסוגים הביעו עניין  ניםבהצלבה עם מאפייני הארגו 

  .בבנק מזון

ענו שהם כלל  באזור מהארגונים 43%: באזור הדרום הובע פחות עניין ביצירת קשר עם בנק מזון 

 .אינם מעוניינים בהיעזרות בבנק מזון
מהארגונים הלא דתיים  81%: הארגונים שאינם בעלי אופי דתי הביעו יותר עניין בבנק המזון 

 .מהארגונים הדתיים ענו שהם מעוניינים בהיעזרות בבנק מזון 63%לעומת 
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הרשומים  מהארגונים 86%: הארגונים הרשומים אצל רשם העמותות הביעו יותר עניין בבנק מזון 

 .מהארגונים הלא רשומים ענו שהם מעוניינים בהיעזרות בבנק מזון 49%לעומת 
   

 )אחוז מהארגונים(מידת עניין בהיעזרות בבנק מזון לפי מאפיינים מרכזיים של הארגון : 18 לוח

במידה בינונית במידה מועטה במידה רבה  בכלל לאכ"סה
  כ"סה 15 1006997

   ה גיאוגרפיתספרי
מקומי 15 877087
אזורי 9 97399
ארצי 37 346180

   אזור גיאוגרפי
 0 2287113 גליל עליון
 10 36701110 גליל תחתון

משולש 10 1974610
דרום 43 244855

   לא דתי/ארגון דתי
דתי 17 6363119
לא דתי 13 368152

   ארגון רשום אצל רשם העמותות
רשום 7 538662

 27 47491311 לא רשום
   *שוביגודל י

 0 14711414 )אלפים 5-0(שוב קטן יי
)אלפים 5-15(שוב בינוני יי 16 426987
)אלפים+ 15(שוב גדול יי 18 447066

   *?ישוביארגון יחיד ב
 8 24641414 ישוביב יחיד
 17 767265 ישוביב יחידלא 

  *ישוביאקונומי של ה-דירוג סוציו
 15 787078)3-1(סוציו אקונומי נמוך 

 0 2180200)7-4(סוציו אקונומי בינוני 
)10-8(סוציו אקונומי גבוה 0 167330 

 יםהאחוז הוא מתוך הארגונים המקומי, כאשר מדובר על ארגונים מקומיים בלבד
*  עבור ארגונים מקומיים בלבד

  

  .מציג את סוגי העזרה מבנק מזון שהארגונים דיווחו שהיו יכולים לשמש אותם 19לוח 

 .הארגונים הביעו עניין רב ומגוון בסוגי סיוע אפשריים מבנק מזון 
 85%  .ספקת מזוןהמהארגונים מדווחים כי היו יכולים להיעזר בבנק מזון ל

 .יעוץ הארגונייכולים להיעזר בבנק מזון בתחום הכמחצית מהארגונים היו י 
ספקת המהארגונים דיווחו שהיו יכולים להיעזר בבנק מזון לפחות בתחום אחד מלבד  59%כ "סה 

 .מזון
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 )אחוז מהארגונים(סוגי עזרה מבנק מזון שארגונים דיווחו שהיו יכולים לשמש אותם : 19 לוח

 אחוזים  סוג סיוע

מזון 85

  יעוץ ארגוניי 48

  פיתוח צוות 42

הובלתו ובטיחותו , אחסנתו, ללמוד איך לשפר את איכות המזון
 43  )טכנולוגיית מזון(

לשפר את הסטנדרט התזונתי שהארגון מספק 41

אחר 3
  

  :ממצאים נוספים שעלו בנושא גישה כלפי בנק מזון

מהארגונים כי אחד האתגרים  45%ציינו , גוןבשאלה לגבי האתגרים העיקריים העומדים בפני האר 

 .הוא ליצור קשר עם בנק מזון בישראל
מכלל הארגונים  17%, )17לוח (בשאלה פתוחה לגבי רצון בשיתוף פעולה עם ארגוני סיוע אחרים  

יש לציין שבשאלות על שיתופי . שהשיבו אמרו כי היו מעוניינים ביותר שיתוף פעולה עם בנק מזון

 .אף ארגון לא ציין שיש לו שיתוף פעולה עם בנק מזון, פעולה בהווה
לשאלה . בנק מזון של בשאלה פתוחה נשאלו הארגונים אילו סוגיות נוספות ירצו להעלות בנושא 

מהמשיבים השיבו כי אחת הסוגיות היא שחסר להם ידע בנושא  37%). 30%(ארגונים  54השיבו 

 . ר עם בנק מזון אך לא היתה תשובההשיבו כי ניסו ליצור קש 11%-ו, בנק מזוןשל 
 

ממצאי מחקרים דומים  בינם לביןהשוואה ו םממצאיהסיכום . 5
  תהיהודיחברה ארגוני סיוע בבהעוסקים 

 םממצאיהסיכום  5.1
עולה כי קיימת תשתית . בחברה הערבית קיימת מערכת ענפה ומגוונת של ארגונים לסיוע במזון 

 .רחבה שניתן לחזקה ולבנות עליה
בעוד שכמחצית מהארגונים , מהארגונים הם גם דתיים וגם בעלי שיוך מפלגתי) 11%(קטן  חלק 

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

 . כולם אינם בעלי שיוך מפלגתי
 מהארגונים כמחצית .)2000החלו לעסוק בסיוע במזון אחרי שנת (מהם חדשים יחסית  55%-כ 

וקטנים יחסית מבחינת , רוב הארגונים הם ארגונים מקומיים. רשומים אצל רשם העמותותאינם 

 .המשאבים החומריים וכוח האדם, היקף מקבלי הסיוע
יצוג יתר של ייש . צוג משמעותי של ארגונים בכל אזוריקיים י, ה הגיאוגרפית בארץסמבחינת הפרי 

אך לא כאשר מתחשבים בכל , המוכרים יישוביםם על הארגונים באזור הדרום כאשר מסתכלי

 .צוג חסר במשולשיוי, האוכלוסייה
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אך לא מצאנו תמונה עקבית , נמצאו מגוון הבדלים בין האזורים הגיאוגרפיים השונים 

 .יחודיים לכל אזורימופיעה סקירה של ממצאים  'ג בנספח. ומשמעותית
אל המשפחות על מנת לחלק  ישירותבים מגיעים ארגונים ר. הארגונים פועלים בדפוסים מגוונים 

. הארגונים לא עוסקים רק בחלוקה אלא גם באיתור אקטיבי של המשפחות הנזקקות. את המזון

, שוביואף לשכת הרווחה בי, גורמים נוספים המפנים משפחות אל הארגון הם משפחה ומכרים

ברוב  .הארגונים שיתוף פעולה גוף שעמו יש לרובוכן המהווה גורם משמעותי בהפניית המשפחות 

 .מידת הנזקקות של המשפחות פי עלהמקרים המזון מחולק 
סוגי . בשר ודגים, דגנים, בעיקר שימורים, מזון טרי ויבש מסוגים שונים המכיל חבילת המזון 

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

 .כספי
 .גונים מעסיקים מעט מאוד עובדים בשכרהאר 
וארגונים אחרים לסיוע  כגון ועדות הזכאת , לרוב הארגונים יש שיתוף פעולה עם גופים נוספים 

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

 .במזון
הגורמים המרכזיים הינם . מגורמים מגווניםהארגונים מקבלים מימון כספי ותרומות מזון  

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

 . משרדי ממשלהמיש מעט מאוד ארגונים המקבלים סיוע כספי מרשויות מקומיות או . עסקים
ם על רצון וצורך להרחיב את מדווחים רוב. צרכים לא מסופקים רוב הארגונים מדווחים על  

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

חימום , מורגש במיוחד מחסור בציוד לקירור ,מבחינת תשתית ארגונית כאשר,משאביםמחסור ב

 .והובלה
לאחר מתן רקע על , ארצי בפני הארגונים הוצגה שאלה על האפשרות של הסתייעות בבנק מזון 

, נמצא כי קיים עניין רב של הארגונים בהיעזרות בבנק מזון. ודרכי הפעילות של בנק מזון מטרות ה

 12.יעוץ תזונתיייעוץ ארגוני וביב, ספקת מזוןהבבעיקר 
 

  בחברה היהודית השוואה עם ארגוני סיוע במזון הפועלים  5.2
שני מחקרים מקבילים שהתבצעו בין ל, תהערבי בחברהשהתמקד , ממצאי המחקר הנוכחיבין השווינו 

, קיימים מספר קווי דמיון). 2005לווינסון ; 2005, ניראל וארז( תהיהודי בחברהוהתמקדו  2004בשנת 

  .אך יש גם שוני שנעמוד עליו

 )24%לעומת  3%(ישנם פחות ארגונים ארציים  
 אצל רשם העמותותפחות מהארגונים רשומים  
 ) תהיהודיבחברה  25%לעומת  2000כחצי הוקמו לאחר שנת (יותר  הארגונים חדשים 

                                                   
בכתובת , "לקט"ניתן למצוא באתר  האינטרנט של בנק המזון מידע נוסף על פעילותו של בנק מזון  12

http://www.leket.org.il/.  
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 יש פחות חלוקה של אוכל מבושל  
מאשר שהמשפחות יגיעו אל הארגון לאסוף את , לארגונים לחלק אוכל לבתיםיש יותר נטייה  

 האוכל
 חלק גדול יותר מהארגונים מספקים סיוע בתחומים נוספים לתחום המזון 
 בתדירות נמוכה יותרהארגונים מחלקים סיוע  
 הארגונים קטנים יותר ומשרתים פחות משפחות 
 ציוד קירור ורכבים, מקררים, יש פחות מטבחים 
 ל מספקות חלק קטן יותר במימון הפעילות"תרומות מחו 
 יש יותר איסוף מפתחי מרכולים ופחות תרומות מיצרני מזון 
 קיים פחות שיתוף פעולה בין הארגונים השונים לסיוע במזון 

  

יש להדגיש  .ניתן לפנות למחברים על מנת לקבלהו, ח זהבנושא קיימת בנפרד מדו מפורטתהשוואה 

 קרב האוכלוסייהבשבחלק מהסוגיות שנבדקו במחקר הנוכחי לא היו נתונים ברי השוואה מהמחקרים 

  .תהיהודי

  

 * * * * *  
  

את לחזק  המעונייניםואחרים הוולונטריים , בסיס לכל הגורמים הציבוריים לשמשממצאי הדוח יכולים 

לאור העניין הרב שהביעו הארגונים בקבלת סיוע מבנק . תהערבי אוכלוסייהבהארגונים המספקים מזון 

  . הממצאים מספקים בסיס חשוב לדיונים על שיתוף פעולה אפשרי בתחום זה, מזון

  

התמודדות עם בל סיוע בקונטקסט זה חשוב לזכור כי ארגוני סיוע במזון הם רק כלי אחד מאפשרויות ש

, למשל הבטחת הכנסה נאותה, קיימים ערוצי פעולה נוספים לסיוע ביציאה ממצב זה. אי ביטחון תזונתי

הספקת סיוע חירום לצרכים חריגים , חיזוק יכולת המשפחה לתרגם את תקציבה לתזונה הולמת

כיוון שסוגי סיוע ). רווחהכגון מסגרות חינוך או (ופעילות ישירה של הספקת ארוחות במסגרות שונות 

  .חשוב לפעול בכל הערוצים במקביל ,אלה משלימים זה את זה
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  נספחים

  לוחות מורחבים :נספח א
 *)אחוז מהארגונים(ציוד קירור של הארגון זמינות סוגי המזון המחולקים למשפחות לפי : 1-א לוח

אחוז הארגונים 
המחלקים את סוג המזון 

  במסגרת החבילה

  מתוכם

רגון יש ציוד לא 
 קירור

לארגון אין
 ציוד לקירור

  
  סוגי מזון המחולקים למשפחות

 2 9598 שימורים
)פסטה, אורז(דגנים ומזון יבש לא מבושל 5 9095 

 31 5469 בשר ודגים
 41 3759 ...)עוגיות, לחם(מאפים 

 55 3145 ירקות ופירות
בעלי חיים /הפרשה מגידולים חקלאיים

 50 2950  )גבינות, לבנה, חלב(
 79 1921 מזון מבושל

אחר  1
-ל. משאית קירור 3%- חדר קירור ול 13%- ל, יש מקרר 100%-מתוכם ל, מהארגונים יש ציוד קירור 38%-ל*

  .מהארגונים אין ציוד קירור 62%
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  )אחוז מהארגונים(תרומות מזון לפי מאפיינים מרכזיים של הארגון  :2-לוח א

    
 

 
 

  
 

  
 

חברות 
הסעדה או 

אולמות 
 אירועים

  
  

 

  
  
  

רשתות 
מזון 

ובעלי 
 עסקים

איסוף 
מזון 
 בפתחי

 מרכולים

איסוף
ממערכת 
 החינוך

ארגוני
סיוע 

 אחרים

תורמים
פרטיים 

 )אנשים(
יצרני
 חקלאים מזון

כ "סה
 אחוזים

  10 20 53272321 58 75כ"סה
אחוז  סך כל       

מקבלים תרומה ה
  :מגורם זה  בתוך

       ה גיאוגרפיתספרי
 87 10 18 52262019 60 73 מית בלבדרמה מקו

רמה אזורית 9 13 37 69444438 50 81
100 43 57142914 17 14 3 

 

  רמה ארצית

אזור גיאוגרפי בו      
 הארגון פועל

גליל עליון 22 5 16 3213110 61 82
גליל תחתון 36 3 13 54251613 44 54
משולש 19 23 10 68313541 65 81
דרום 24 17 40 62413636 71 95

       אופי דתי
דתי 63 8 16 48282216 57 77
73 60 52272529 27 14 36 

 

לא דתי

האם הארגון רשום      
אצל רשם העמותות

רשום 53 13 23 55302423 63 72
 47 8 15 49252319 54 73לא רשום

       *ישוביגודל 
 0-5(שוב קטן יי 14 0 5 291055 48 57

 )אלפים
 6-14(שוב בינוני יי 42 8 21 38251913 56 75

 )אלפים
+ 15(שוב גדול יי

 )אלפים
77 67 72322729 20 15 44 

ארגון יחיד       
 *?ישוביב

 24 8 8 4236148 53 67שוביבי יחיד
שוביבי יחידלא 76 11 21 55232322 62 75 

      

 

-דירוג סוציו
אקונומי של 

 *שוביהי
סוציו אקונומי נמוך

)1-4( 
74 62 52272120 18 10 95 

 80 40 4020200 20 20 3 

 

סוציו אקונומי
 )5-6(בינוני 

סוציו אקונומי גבוה 2 0 0 67000 0 0
)7-8( 

                           קומייםכאשר מדובר על ארגונים מקומיים בלבד האחוז הוא מתוך הארגונים המ
  עבור ארגונים מקומיים בלבד*  
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 )אחוז מהארגונים(ישוב ימשאבי הארגון לפי גודל : 3-א לוח

 
 

*אחוז ארגונים בתוך גודל יישוב
 יישוב גדולכ"אחוז מתוך סה יישוב קטן יישוב בינוני

   כוח אדם
  כמה מתנדבים יש לארגון

10-0568656 55 
20-11261422 28 

20+18022 16 
  כמה עובדים הארגון מעסיק

07510078 82 
2-115014 10 
9-3705 6 
10+303 2 

   ציוד 
   ציוד ברשות הארגון

משרד 75 642952

 55 574354 מחסן לאוכל
מחשב 49 471041

מקרר 42 381933

רגוןרכב רגיל בבעלות הא 18 19014

 19 18013 ים/מטבח
 6 503 חדר קירור

משאית רגילה בבעלות הארגון 3 302

משאית קירור או עם ארגז קירור 1 100

אחר  2

ישוב י. נפשות 5,000-15,000בין : ישוב בינוניי. נפשות 5,000עד : ישוב קטןי. עבור ארגונים מקומיים בלבד*
  .נפשות 15,000- למעלה מ: גדול
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  ארגונים ורואיינו  אותרושבהם הערביים  יישוביםרשימת ה :נספח ב

ויישובים שרואיינו בהם , יישובים שאותרו בהם ארגונים, מספר יישובים קיימים: 3 תרשים

  )מספרים(ארגונים 

  

הערביים  יישוביםסך כל ה

עם כל *. 99: בארץ המוכרים

נעשה נסיון ליצירת  יישוביםה

:בהם ארגון שלא זוהה ישוביםי81: בהם ארגון שזוהה יישובים

18**  

 

 

אף בהם  שלא רואיין יישובים

: לשתף פעולה סירובנציג עקב 

2**** 

בהם  שרואיין יישובים

  :נציג

79*** 
  

  
יישובים אלו אינם כוללים יישובים במזרח . ישובים מוכרים בלבדהיישובים שנכללו במחקר הינם י    *

על פי . המספר כולל דרוזים וערים מעורבות. רקסיים'ושני יישובים צ, בגולן, )כולל אבו גוש(ירושלים 
יישובים ערביים  20-קיימים כ: הסיבה לשוני המספרי. יישובים לא יהודיים 123קיימים בישראל , ס"הלמ

, בנוסף. ס מתייחס אליהם בנפרד ואילו אנו התייחסנו אליהם כמקשה אחת"זוריות שהלמבתוך מועצות א
  .ואנו מתייחסים אליהם כיישוב אחד 2003-יישובים ערבים שאוחדו ב 6קיימים 
     **  ערב אלהיב, ואדי סלאמה, עילבון, כפר ברא,אסד - עין אל, סמיע כסרא, ן'בית ג, פקיעין: לדוגמה

, יישובים שונים 5- והם פועלים ב , לא מוכריםארגונים שדיווחו על פעילות גם ביישובים  5ם מתוכם קיימי   ***
  .כולם באזור הדרום

  ****  . טורעאן, עין מאהל
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 כלכלי-אזור ודירוג חברתי, מספר תושבים, יישוביםרשימת : 1-לוח ב

תושבים ' מס  
  )*אלפים(

    
 'מס שם הישוב **אזור

- דירוג חברתי
 ***כלכלי

 4 1 12 כפר יאסיף גליל עליון
 3 12 אבו סנאן גליל עליון 2
 3 10 אעבלין גליל עליון 3
 2ידאת'אלבעינה נג 5 גליל עליון 4
 14 2 דידה מכר'ג גליל עליון 5

גוש חלב/ ש'אלג 6 8 5 גליל עליון

 2 7 10 דיר חנא גליל עליון
 2 6 ריא'טובה זנג גליל עליון 8
 2 30 טמרה ןגליל עליו 9

 2 10 כאבול גליל עליון 10
 3א'אלהיג-כוכב אבו 11 8 גליל עליון
 2 12 15 כפר מנדא גליל עליון
 2 13 15 מגד אלכרום גליל עליון
 2 14 10 דיר אלאסד גליל עליון

 6 8 מעליא גליל עליון 15
 2 10 משהד גליל עליון 16
 2 10 נחף גליל עליון 17
 2 30 סכנין גליל עליון 18
 2 20 עראבה גליל עליון 19
 8 2 שעב גליל עליון 20

 3 21 5 אלמזרעה גליל עליון
 2 3 עזיר גליל עליון 22

 1)מועצה אזורית אל בטוף(רומאנה  23 3 גליל עליון
 2 24 3 אלכעביה גליל עליון
 4 25 10 וליס'ג גליל עליון
 4 26 10 חרפיש גליל עליון
 4 27 10 ת ינוח'ג גליל עליון
 3 28 15 ירכא גליל עליון

 4 15 עכו גליל עליון 29
 5)מועצה אזורית מטה אשר(דנון 2 גליל עליון  30
 4 21 תרשיחא גליל עליון 31
 2 5 בסמת טבעון גליל תחתון 32
 3 12 אכסאל גליל תחתון 33
 4 12 דבוריה גליל תחתון 34
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 'מס

  
 שם הישוב

תושבים ' מס
  )*אלפים(

  
 **אזור

- דירוג חברתי
 ***כלכלי

 3 35 12 יפיע גליל תחתון
 2 20 כפר כנא וןגליל תחת 36
 3 10 רינה גליל תחתון 37
 3 35 שפרעם גליל תחתון 38
 4 60 נצרת גליל תחתון 39
 2 10 ביר אלמכסור גליל תחתון 40
 2 8 עילוט גליל תחתון 41
 2 5 זראזיר גליל תחתון 42
 3 15 אר'מג גליל תחתון 43
 4 18 הכרמל-דאלית גליל תחתון 44
 4 12 עוספייה גליל תחתון 45
 15-פחות מ ילדחו גליל תחתון 46
 5 2 אבטן גליל תחתון 47
)הנחה( 5-פחות מ - גליל תחתון 48 מועצה אזורית בצפון

מועצה אזורית (מנשית זבידה  49 1 7 גליל תחתון
 )***עמק יזרעאל

 50 2 2 סולם גליל תחתון
 51 6 3 אלשבלי גליל תחתון

 52 30 1 רהט דרום
 53 12 1 שגב שלום דרום
 54 12 1 חורה דרום
 1 55 15 כסייפה דרום

 1 10 לקייה דרום 56
 1 15 בנגב-ערערה דרום 57
 1 14 תל שבע דרום 58

מועצה אזורית מעלה (משירפה  59 5 משולש
 )עירון

2 

 2 60 40 אום אלפחם משולש
מועצה מקומית  –מועאוויה  61 5 משולש

 ה"בסמ
2 

מועצה מקומית ערערה  –עארה  62 10 משולש
 בגליל

3 

 3 63 15 ערערה משולש
 4 64 15 כפר קרע משולש

 3אלגרביה -באקה 20 משולש 65
 3 10 ת'ג משולש 66
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 'מס

  
 שם הישוב

תושבים ' מס
  )*אלפים(

  
 **אזור

- דירוג חברתי
 ***כלכלי

 3 67 8 זמר משולש
 2 20 קלנסווה משולש 68
 3 30 טייבה משולש 69
 4 25 טירה משולש 70
 3 10 וליה'לג'ג משולש 71
 3 20 כפר קאסם משולש 72
 2 12 סר אלזרקא'ג שמשול 73
 3 10 פרדייס משולש 74
 7 30 חיפה משולש 75
 4 8 רמלה משולש 76
 4 12 לוד משולש 77
 8 20 יפו משולש 78
 ישוב לא רשוםי - - - 79

:  בקישור, אוכלוסייתם וסמליהם יישוביםרשימת ה, 2007, ס"למ       *
http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm.  

  באזור המרכז יישוביםלש כולל אזור המשו     **
: 2לוח , 2003כלכלית של האוכלוסייה - אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית, 2003, ס"למ   ***

  ".דירוג ושיוך לאשכול, לפי סדר עולה של המדד החברתי כלכלי, המועצות המקומיות והעיריות"
  חשבון דירוג סוציו כלכלי גבוה של המועצהיש לקחת ב –חלק ממועצה אזורית עמק יזרעאל   ****
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  יחודיים לאזורים גיאוגרפייםיממצאים : נספח ג 

  .יחודיים לכל אזור גיאוגרפיינספח זה מפרט את הממצאים ה

  

  ממצאים עיקריים
  .פחות מקררים ומטבחים, חבילת סיוע זולה יותר: גליל עליון 

, שימוש קטן במתנדבים, ית של משפחותהארגונים מחלקים מזון למספר גדול יחס: גליל תחתון 

 .פחות מטבחים
 .חבילת סיוע יקרה יותר, צוג חסר של ארגוניםיי: משולש 
 .יותר מכל סוגי הציוד, שימוש גדול במתנדבים, צוג יתר של ארגוניםיי: דרום 

  
  פירוט הממצאים

 גליל עליון
ור ערביי ישראל המתגוררים שיע). גליל עליון ותחתון(ממוקמים בצפון הארץ ) 58%(רוב הארגונים  

 ).חישובי האוכלוסייה אינם כוללים את מחוז ירושלים. (55%במחוז צפון הוא 
₪  250-רוב הארגונים מעריכים כי חבילת הסיוע שהם מספקים למשפחה בחודש שווה פחות מ 

 .)ארץהבכל  50%לעומת ממוצע של  62%(
 .)38%יש מקרר לעומת ממוצע של  26%-ל(פחות ציוד קירור  
  .)18%יש מטבח לעומת ממוצע של  10%-ל(פחות מטבחים  

  

 גליל תחתון
יש לציין שרוב . שימוש קטן במקורות של תרומות כספיות ותרומות מזון יחסית לשאר האזורים 

 .בגליל התחתון הם קטנים יישוביםה
 ).90לעומת ממוצע של  133(מספר המשפחות המקבלות סיוע בחודש הוא הגבוה ביותר  
מתנדבים לעומת ממוצע של  10מפעילים למעלה מ  30%(ימוש קטן יחסית במתנדבים שקיים  

44%.( 
   ).18%יש מטבח לעומת ממוצע של  5%-ל(פחות מטבחים יש  

  

 משולש
יצוג י קיים כלומר, מערביי ישראל 31%באזור זה מתגוררים  .מהארגונים פועלים במשולש 19% 

 .של ארגונים חסר
 ).₪ 398לעומת ממוצע של ₪  530(בחודש הוא הגבוה ביותר  שווי הסיוע הניתן למשפחה 
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 דרום
 יצוג יתרקיים יכלומר , מערביי ישראל 14%באזור זה מתגוררים . מהארגונים פועלים בדרום 24% 

 .של ארגונים
 ).75%לעומת ממוצע של  95%(שימוש גדול יחסית בתורמים פרטיים קיים  
 ).20%לעומת ממוצע של  40%(ארגוני סיוע אחרים שימוש גדול יחסית בתרומות מזון מקיים  
משפחות בחודש לעומת  40-מחלקים ליותר מ 62%(הארגונים מחלקים להרבה משפחות יחסית  

 ).41%ממוצע של 
מתנדבים לעומת ממוצע של  10מפעילים למעלה מ  67%(שימוש גדול יחסית במתנדבים קיים  

44%.( 
בכל קטגוריות : יחסית לאזורים אחרים ,ידים יותרמבחינת ציוד נראה שהארגונים בדרום מצו 

 .הציוד נמצא שהם מעל לממוצע
לעומת , ם או בעתידענו שהם בכלל לא מעוניינים בשיתוף פעולה היו 43%(פחות עניין בבנק מזון  

 )15%ממוצע של 
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