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  מצית מחקרת
  

הביטחון -ההיקף הרחב של עוני בישראל והחרפת המשבר הכלכלי בשנים האחרונות העלו את סוגיית אי

וסדיר בטוח יכולת לרכוש באופן -מדווחים על איבית בו משקי ש מצב :קרי , בחברה הישראליתהתזונתי

במשך שנות , לאור זאת.  בשל קשיים כלכליים,וזאת, מספיק מזון מזין בדרכים החברתיות המקובלות

ההתנדבות בהספקה ישירה של מזון מגזר התרחבה פעילותו של , 2004-2001 ובמיוחד בשנים ,התשעים

   . סיוע במזוןרגוני א באמצעות מגוון של ,לאוכלוסייה נזקקת
  

  מטרות המחקר ומערך המחקר

לתאר את מאפייניהם ,  לזהות סוגים שונים של ארגונים לסיוע במזון כאן היאצגהמוסקר המטרתו של 

לזהות פעילותו ומאפשרים לו להצליח בעבודת הארגון האת מאפייני למוד ל, ואת דפוסי הפעילות שלהם

  . לסוגיהםמם מתמודדים הארגונים ִעשהקשיים את 

  

ם של ארגוני סיוע  מנהלי85בעזרת שאלון פתוח  ןטלפוב רואיינו בשלב הראשון. 2004הסקר נערך בשנת 

שמונים .  ארגונים לסיוע במזון300-כהיו קיימים בישראל בתקופת הסקר , פי הערכות שונות-על. במזון

וותיקים רגונים יציבים אלו אשמשמע , קיימות לאורך זמןהארגונים נבחרו מתוך רשימות וחמישה ה

. מתן סיוע במזון לשמהם על הדגמים המרכזיים הקיימים נאסף המידע שלמוד מן  ניתן היה ל,כך. יחסית

סוג המזון , סוג הסיוע המרכזי, ) או מקומיתארצית(עילות רמת הפ: האלההנושאים על נשאלו המנהלים 

מקור , ות השנתית של הסיוע במזוןשווי העל, מבנה כוח האדם בארגון, תשתית, המחולק לנזקקים

הזכאות לקבלת השירות ושיתוף הפעולה עם ארגוני , אופן חלוקת המזון, מקורות המימון, תרומות המזון

   .תשובות המרואיינים עובדו בעזרת תוכנה מיוחדת לעיבוד שאלות פתוחות. סיוע אחרים

  

 םם של ארגוניהמנהלי שוב ואיינור, לאחר שזוהו מספר דגמים של ארגוני סיוע במזון, בשלב השני

סייעו בקבלת תובנות ם שהראיונות אלה  .)ל עשרה מנהליםוסך הכב (הדגמים הללואת שנבחרו לייצג 

  . מתמודדהוא עמם שלקחי עבודת הארגון המבטיחים הצלחה של פעילותו ובזיהוי הקשיים מ

  

  ממצאים
ארגונים קטנים שהם בצד לים וממוסדים ארגונים גדו: ד מגווןושוק מאהתמונה העולה מן הסקר מראה 

רבים אחרים שהוקמו רק בשנים בצד ד ותיקים וארגונים מא; לעתים פרי יוזמה של אדם פרטי אחד

העבודה דפוס . מספר ארגונים ארציים חשוביםבצד ) ברוב המקרים(ארגונים מקומיים ; האחרונות

  . ן הארגונים מחלקים מזון מבושל בלבדרק שיעור קטן מו, הדומיננטי הוא חלוקת מזון יבש לנצרכים

  

רק מעטים מן הארגונים רוכשים כי  ו,תרומות המזון הם מגווניםלמקורות העוד עולה מן הממצאים כי 

מחברות מסחריות ומן הציבור מתקבל רוב המימון לפעילות הארגונים . בעצמם את המזון שהם מחלקים

 האזרחית דומיננטית באספקת השירותים ובמימון בו החברהש תחום וכי זהעוד נמצא . הרחב בישראל

מחלקות הרווחה של הרשויות  ו,הרשויות הממלכתיותעם קיים שיתוף פעולה ,  עם זאת.שלהם

  .המקומיות הן המקור העיקרי להפניית נזקקים לקבלת הסיוע במזון

  



  

 

  

ii

יפה רבה בסוגי ממדית וכי יש חפ-כי פעילותם של ארגוני הסיוע במזון היא רבעלה תוח הממצאים ימנ

  :נבחנה בכמה ממדים פעילותם של ארגוני הסיוע. הארגוניםבין תחומי הסיוע בהפעילות ו

  )ת או מקומיתארצי(רמת הפעילות שלהם  
 )רק סיוע במזון או גם בתחומים נוספים(סוג הסיוע הניתן  
 )או מזון יבש/ומזון מבושל (סוג המזון המחולק  
   )השנייםעובדים בשכר או שילוב של , יםמתנדב(הרכב צוות העובדים בארגון  

  

של ארגוני סיוע מספר דגמים זוהו , ים אלו לשורה של מאפינים ארגונייםממדהקשרים בין בבחינת 

  :במזון

  ארגונים מקומים המתמקדים רק בסיוע במזון  

  בתי תמחוי  

, עסוקהארגון קורסים למציאת ת: למשל, רחב הכולל רווחה והעצמה" סדר יום"בעלי ארגונים  

 תכניות לעזרה בניהול משק הבית ומתן סיוע בלימודים
 )מרכז שיתופי לרכישת מוצרי מזון בסיסיים המופעל בידי החברים בו(קואופרטיב מזון  
אלא אוספים מזון בהיקף גדול ומחלקים אותו , אינם עוסקים בסיוע ישיר לנזקקים(בנקי מזון  

 )לארגוני סיוע במזון
  תי ספר ובמוסדות לימוד ארגוני סיוע במזון בב 

  

. שראל מגוון של גישות לסיוע במזוןניהם העלתה כי קיים בייבחינת דגמי הארגונים לסיוע במזון ומאפי

מתן בחלקם רואים את מטרתם , למשל. יהםמטרותההבדלים ב מן ים נובעניהםביההבדלים חלק מן 

הצלחתם באספקת עזרה זו את  יםדדו ולכן מ,)ולא בפתרון הבעיה לטווח הארוך(עזרה מידית לנזקקים 

אחרים רואים את תפקידם . לכמה שיותר נזקקים ובשיפור הדרכים להשגת מטרה זו) מתן סיוע במזון(

  . ולכן שמים דגש על פיתוח פעילות של העצמה ורווחה לנזקקים,במתן האמצעים לצאת ממצב הנזקקות

  

בין הארגונים צוינו מספר קשיים  ההבדליםעל אף . במחקר זוהו הקשיים האופייניים לכל מודל

  : משותפים

  צמצום התמיכה הכספית מגורמים כמו הרשויות המקומיותבין היתר בגלל ,קושי במימון 
 בגיוס ואיסוף המזון) העברה ואחסון, הובלה(קשיים של תשתית ולוגיסטיקה  
גון יכול לגייס כמות המזון המוגבלת שהארלבין ) הגידול במספר הפונים(חוסר איזון בין הביקוש  

 ולאסוף
  .לאורך זמן לתפקידםוהקניית מחויבות  ,מתנדביםניהול עבודתם של הקשיים הכרוכים ב 

  

הן במזון ( התרומות היקף את שמרניתן לשהמידה :  כגון,קשיים אלה מעלים שאלות הנוגעות לסוגיות

רון חלק מבעיות גיוס הרחבת פעולתם של בנקי המזון כדרך לפת; לארגוני הסיוע במזון) והן במימון

היתרונות היחסיים של הפעלת ארגונים אלה בעזרת ; והלוגיסטיקה של גיוסו וחלוקתו, התשתית, המזון

  .ותפקידם של עובדים בשכר בארגונים כאלה; מתנדבים בלבד
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 ידי-עלניתנים לפתרון היו הקשיים הניצבים בפני ארגוני הסיוע במזון , בחלקם, מן הראיונות עלה כי

 שיתוף פעולה זה נתפס ,אולם.  ואף בינם לבין ארגוני מתנדבים אחרים,ף פעולה רב יותר ביניהםשיתו

 .  כמורכב וקשה בשל דרכי הפעולה השונות של כל ארגון וארגוןלעתים
  

להקדיש את כל המשאבים המאפשרת  מתנדבים ידי-על תופעלה תה נמנת ארגוןבין הגורמים להצלח

 הפעלתו כארגון עסקי שהצלחתו תלויה גם בשיפור עבודת כן צוינה. קהאיסוף המזון לחלוללרכישה ו

נראה שחשוב .  המזוןחלוקתשל איסוף תרומות הכספים והמזון ומערכת  של וניהול מקצועיהארגון 

  .אלה ארגוני הסיוע בהיבטים אתחזק ל

  

 פרסום הממצאים .לאומיים-ממצאי המחקר הוצגו בפני אנשי מקצוע מארגוני סיוע במזון בפורומים בין

רשויות המקומיות ואף את קובעי המדיניות ב, ההתנדבותילעודד את ספקי השירותים במגזר נועד 

 .ולה ביניהםממשלה לקדם ולחזק היבטים שנמצאו חשובים לעבודת ארגונים אלה ולשיתוף הפעוב
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  דברי תודה
  

תודה . ו ברצון על שאלון המחקרתודתנו נתונה למנהלי ארגוני הסיוע במזון אשר נענו לפנייתנו והשיב

ר רוני קאופמן מאוניברסיטת בן גוריון בנגב על "דל ו,וינט ישראל'גבא "אלכלשעבר מ, גבי בלאוארל

תודתנו נתונה גם לאסתר לוינסון מן  .עזרתם בחשיבה על הנושא ובאיתור רשימות של ארגוני סיוע במזון

על תרומתה בהערותיה לדוח ,  גוריון בנגבהמרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן

  .  המחקר

  

מנהל מרכז , ר ברוך רוזן"דלו, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מנהל מאיירס, ק חביב'ג' תודה מיוחדת לפרופ

העבודה עליו וניתוח , על עזרתם הרבה במהלך תכנון המחקר, סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות במכון

זרתו בניתוח הנתונים ולכל שאר עמיתינו במכון ברוקדייל אשר תודה גם לאסף שרון על ע. הממצאים

  .ייעצו לנו במהלך ביצוע המחקר

  

ולאילנה פרידמן שסייעה , ללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס, תודה למטי מויאל שערכה את דוח המחקר

 . בהדפסת הדוח
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  9  שיתוף פעולה עם גורמים שונים: 12תרשים 
  
  



  

 

  

1

  מבוא. 1
  

הציבורית את והחרפת המשבר הכלכלי בשנים האחרונות העלו לתודעה  ההיקף הרחב של עוני בישראל

יכולת לרכוש באופן -בו משקי בית בישראל מדווחים על אישמצב : קרי; תזונתיהביטחון ה-איסוגיית 

מחקר ארצי . זאת בשל קשיים כלכלייםו, וסדיר מספיק מזון מזין בדרכים החברתיות המקובלות בטוח

 ביטחון-אי ממשקי הבית בישראל חווים 22%כי  הראה תזונתי בקרב כלל האוכלוסייה ביטחון-איעל 

רובן , ות בסיכון תזונתי באוכלוסיביטחון-איחן בשאחר מחקר ). פורסםטרם , ריםיראל ואחנ (תזונתי

-אימ סובלים ןהמשתייכים אליה מ72% כי בנגב מצא, משפחות עניות הנמצאות בטיפול לשכות הרווחה

  ). 2004, קאופמן וסלונים(  תזונתיביטחון

  

ר ההתנדבותי מגזשל הפעילותו התרחבה ים ואף בסוף שנות התשע, 2004-2001 בשנים צב זהמלאור 

מספר העמותות לסיוע עמד ותות רשם העמלפי רישומי . בהספקה ישירה של מזון לאוכלוסייה נזקקת

הוקמו ונרשמו , מחד :שוק זה ידוע כדינמי. בתי תמחויהם  66 ןמתוכ, 300-על כ 2004במזון בשנת 

, עמותות רבות לסיוע במזון עקב סיבות שונותנסגרו , ומאידך, עמותות רבות בראשית שנות האלפיים

  ).טרם פורסם, לוינסון(ביניהן מחסור במימון ובתרומות מזון 

  

במהלך השנה  מכלל משקי הבית דיווחו שנעזרו 5%י הראתה כמזון ב בגופי סיוע תבחינת שיעור ההיעזרו

ארוחות בבית ספר , ן לביתחבילות מזו,  מרכזים לחלוקת מזון: כגון,בגופי סיוע להספקת מזוןהאחרונה 

 מכלל משקי 50%כי גם מצא נ ריםם של ניראל ואחמחקרב. )פורסםטרם , ריםניראל ואח(ובתי תמחוי 

ביטחון תזונתי חמור לא ידעו אם בסביבת מגוריהם יש בית - ממשקי בית הסובלים מאי60%-הבית וכ

ביטחון -י הבית הסובלים מאי ממשק20%ייתכן שזאת הסיבה לכך שרק .  או מרכז לחלוקת מזוןתמחוי

הסברים נוספים לכך יכולים לנבוע מכך . מזוןבתזונתי חמור השתמשו בשירותיהם של גופי הסיוע 

עים מלהיעזר בגופי נרתהכך שיש מ, מזוןבאין גופי סיוע , בעיקר בפריפריה,  שוניםםשבאזורים גאוגרפיי

חוסר מלהסתמך על מתנדבים לאורך זמן וושי הקמן , אופן חלוקת המזוןבחוסר יעילות מ, סיוע מעין אלו

 במקומות אחרים ונמצא סיבות כגון אלה. תשענות על תרומות מוגבלֹויעקב השל ארגוני הסיוע יציבות 

לעומת  ,ירושליםב מספר רב של הארגונים מרוכזים בגוש דן ו,ואכן .)Eisinger, 1997( בעולם המערבי

 אולם שיעור השימוש ,חושה כי מספר המשפחות הנזקקות עלהתיש גם  .)2004, סילבר( בפריפריה מעטים

במזון אשר תכניות הסיוע השונות  מגוון אתצורך לבחון חזקים את האלה מכל . בגופי סיוע נמוך למדי

  . סיון ראשוני לעשות זאתיהוא נהנוכחי מחקר ה. דפוסי הפעילות שלהןואת התפתחו בישראל 

  

 דפוסי הם ואתלתאר את מאפייני ,סיוע במזוןארגוני  שונים של םסוגיזהות נועד ל המתואר כאןמחקר ה

ללמוד את מאפייני עבודת הארגון המאפשרים לו להצליח בפעילותו ולזהות את  ,הפעילות שלהם

  . מם מתמודדים הארגונים לסוגיהםהקשיים שִע

  



  

 

  

2

    המחקרמערך. 2
  

 מנהלים של ארגוני סיוע 85 ,ון פתוחבעזרת שאל, לצורך איסוף המידע על ארגוני הסיוע במזון רואיינו

 85 בדק ,2004שנערך בשנת , מחקרה. פנים אל פנים - ן ומיעוטםטלפובבעיקר נערכו הראיונות . במזון

הארגונים . פי הערכות שונות-עלהיו קיימים בישראל בתקופת הסקר  ש300-מתוך כארגונים לסיוע במזון 

ועל כן ניתן ללמוד מהמידע שהתקבל מהם , ם יציביםאלו ארגונישמשמע ,  שניםמספרשנבדקו קיימים 

  . למתן הסיוע במזוןעל הדגמים המרכזיים הקיימים 

  

סוג המזון , סוג הסיוע המרכזי, )ארצי או מקומי( הפעילות רמת: לההנושאים האנשאלו על המנהלים 

מקור , וןשווי העלות השנתית של הסיוע במז, מבנה כוח האדם בארגון, תשתית, המחולק לנזקקים

הזכאות לקבלת השירות ושיתוף הפעולה עם ארגוני סיוע , אופן חלוקת המזון, מקורות המימון, המזון

   .תשובות המרואיינים עובדו בעזרת תוכנה מיוחדת לעיבוד שאלות פתוחות. אחרים

  

הרמה  כגוןים של פעילות ממדפי -מזון עלבהאם קיימות קבוצות הומוגניות של ארגוני סיוע לבדוק  כדי

 ובאופן ,)Decision Tree" (עצי החלטה"בנעזרנו , או מקור המזוןסוג המזון שמחלקים ,  הם פועליםהבש

פרוצדורה זו עוזרת במציאת קשרים בין קבוצות . SPSSבתוכנת  CHAIDספציפי יותר בפרוצדורת 

  . תלויים לבין משתנה תלוי-משתנים בלתי

  

 צלווח באמצעות ןבחנ ,ון את פעילותם של ארגוני הסיועלפיהם ניתן לבחשים ממדלאחר זיהוי מספר 

 על סמך בחינת הקשרים בין .ינים ארגונייםיים הללו לשורה של מאפממדכל אחד מן הקשר בין ה

שישה זיהינו , ינים ארגונייםים אלה למאפיממדים השונים של מתן הסיוע במזון והקשר בין ממדה

  .יחודיים להםיים ההמאפיינאת דגמים של ארגוני סיוע במזון ו

  

איינו מנהלים של וכל דגם רלגבי .  מנהלים של ארגוני סיוע במזוןעשרהבראיונות עומק רואיינו , בהמשך

איון נוסף היה יבדרך כלל אחד הארגונים שמנהלו נבחר לר .דגםאת ה לייצג ושנבחרארגוני סיוע שני 

ראיונות אלה . יותר" צעיר"ן קטן יחסית וארגון ותיק וגדול יחסית והארגון השני מאותו הדגם היה ארגו

מם  הקשיים שִעובזיהוימאפייני עבודת הארגון המאפשרים לו להצליח בפעילותו בכללו שאלות שנגעו 

  . מתמודדים הארגונים לסוגיהם

  

  ממצאים. 3
  

  מאפייני רקע של ארגוני סיוע במזון  3.1
קיימים הארגונים יציבים של מתוך רשימות  אשר נבחרו , הסיוע במזוןבחינת מאפייני הרקע של ארגוני

   .ארגונים אלה בישראלמגוון  תמונה ראשונית על תספקמ, מספר שנים

  

: רמותפועלים בשלוש ם ה.  ואילך1999משנת  -ם ת ויתר,1999 מהארגונים הוקמו לפני שנת 60%-כ

  ).1תרשים () 24%( וברמה הארצית )9% (ברמה האזורית, )67% (ברמה המקומית
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  )אחוזים(של ארגוני הסיוע במזון  פעולהה רמות: 1שים תר

  
  

ריהוט ומכשירים , ביגוד:  כגון,ציודו מחלקים מזון 23%-ו הארגונים מחלקים מזון בלבד 50%מעל 

 למציאת ותכשרה : כגון, מהארגונים הוא רווחה או העצמה25% תחום הסיוע העיקרי של .חשמליים

  ). 2תרשים (עזרה בניהול תקציב משק הבית או מתן סיוע בלימודים , התעסוק
  

   )אחוזים (תחום הסיוע העיקרי של הארגונים: 2תרשים 
  

מזון בלבד
52%

רווחה או 
העצמה

25%

מזון וציוד
23%

  
 מחלקים גם 37%,  בלבדארבעים וחמישה אחוזים מארגוני הסיוע במזון מחלקים לנזקקים מזון יבש

 68%-יש לציין כי ב ).3תרשים ( מהם מחלקים מזון מבושל בלבד 14%-ו, מזון יבש וגם מזון מבושל

, הווטרינר העירוני: כגון,  משרד הבריאות או גוף אחרעל איכות המזון מטעםפיקוח מהארגונים אין כלל 

 ב"א ארגון סיוע במזון בארה שהו- Second Harvestל או פיקוח לפי הסטנדרטים של "פיקוח של צה

  ).4תרשים (

  

 ארגונים
  מקומיים

67% 

ארגונים 
  רצייםא

24%  

   אזורייםארגונים
9%
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  )אחוזים(בארגונים  סוג המזון המחולק: 3תרשים 
  

מזון יבש 
ומבושל

37%

מזון מבושל 
בלבד
14%

תלושי מזון
4%

מזון יבש בלבד
45%

  
  

  

  )אחוזים( בארגונים פיקוח תזונתי: 4תרשים 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 34%, מתנדבים בלבדנסמכים על  מהארגונים 60% מעלה כי הרכב צוות העובדים בארגוןבחינת 

  ם בשכר יחד עם מספר מתנדבים גדול ורק על שילוב של צוות מצומצם של עובדינסמכים מהארגונים 

  ).5תרשים ( מהארגונים הצוות כולל רק עובדים בשכר 5%-ב

  

  פיקוח של משרד
  הבריאות

25%

  פיקוח של גורם אחר
7% 

  אין פיקוח
68% 
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  )אחוזים ( בארגוני סיוע במזוןהרכב הצוות: 5תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ח לשנה" מהארגונים נמוך מחצי מיליון ש40%-בקרב כ) כולל הוצאות נלוות (מזוןבשווי עלות הסיוע 

 מהארגונים 25%בקרב , ח לשנה" שווי עלות הסיוע נע בין חצי מיליון למיליון ש,ים מהארגונ22%בקרב 

 מהארגונים שווי עלות הסיוע הוא 13%ובקרב , ח לשנה"שווי עלות הסיוע נע בין מיליון לארבעה מיליון ש

  ). 6תרשים (ח לשנה "מעל ארבעה מיליון ש

  

  )אחוזים(ת כולל הוצאות נלוו, שווי עלות הסיוע במזון: 6תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מהארגונים שבחנו מספקים מזון לפחות 45% העלתה כי בכל ארגוןמספר המשפחות הנעזרות בדיקת 

 מהארגונים מספקים 18%-ו,  משפחות1,000 עד 200- מהארגונים מספקים מזון לכ34%,  משפחות200-מ

  .   משפחות ויותר1,000-מזון ל

  

 30%- ב; מהארגונים מחלקים מזון יבש לבתי המשפחות58%: רכים שונותחלוקת המזון מתבצעת בד

 מהארגונים 8% ; המשפחות מגיעות לנקודת חלוקה כדי לקחת את חבילות המזון היבש,מהארגונים

  שילוב של עובדים
  ומתנדבים

34%

  עובדים בשכר
5% 

  מתנדבים בלבד
60% 

 לחצי מתחת
  ח"שמיליון 

40% 

   4-בין מיליון ל
  ח"שמיליון 

25%

   4-יותר מ
  ח"שמיליון 

13%

  בין חצי מיליון
  ח"שלמיליון 
22%
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 מהארגונים מפעילים בתי תמחוי שאליהם מגיעים 26% ;מחלקים מזון מבושל לבתי המשפחות

ומספקים מזון לארגונים אחרים " בנקי מזון" מתפקדים כ5% ; מחלקים תלושי מזון5% ;הסועדים

 מהארגונים 27%-ל,  המזון ללא כל אמצעי קירורחסון מהארגונים יש מבנה לא33%-ל, בנוסף). 7תרשים (

  ). 8תרשים ( אין תשתית כלשהי 12%- יש מטבח ול31%-ל, יש מבנה עם קירור

  
  *)אחוזים(חלוקת המזון בארגונים דרכי : 7תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 100%-כ גדול מ" ולכן הסה,על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת *
  

  *)אחוזים(הארגונים  תשתית: 8תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .100%-כ גדול מ" ולכן הסה,על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת *
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 תרומות כספיות מן הציבור הרחב ומחברות מסחריות כולליםהארגונים  מן 90% של המקורות הכספיים

  ל" מקבלים תרומות כספיות מחו13%- ו מקבלים מענקים מגורמים ממשלתיים או ציבוריים41%, בארץ

  ). 9תרשים (

  

  *)אחוזים(מקורות המימון של הארגונים : 9תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 100% -כ גדול מ"איינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסהעל שאלה זו יכלו המרו *
  

 מקבלים תרומות של מזון יבש מחברות מסחריות 42%: תרומות מזוןמרבית הארגונים מקבלים 

 18% ;מארגוני סיוע אחרים - 25%-ו, ממבצעי איסוף בקרב הציבור הרחב - 36%, ומרשתות שיווק

 מהארגונים 27%ואילו , מאולמות אירועים וממסעדות, ל"המהארגונים מקבלים עודפי מזון מבושל מצ

  ). 10תרשים ( רוכשים את רוב המזון בעצמם

  

 מהארגונים נסמכים על 66%:  שונים מארגון אחד למשנהוהקריטריונים לזכאות לקבלת סיוע במזון

ים  מבקש11%,  מסתמכים על היכרות אישית עם המשפחות13%, רשימות או הפניות ממחלקת הרווחה

עולים  (ה מספקים סיוע לקבוצות יעד באוכלוסיי7%, מסמכים מהבנק או מן המוסד לביטוח לאומי

 מהארגונים עורכים בדיקה בבית המשפחה לקביעת 7%-ו) הוריות-משפחות חד, קשישים, חדשים

  ).  11תרשים ( מהארגונים הזכאות היא אוניברסלית והסיוע ניתן לכל מבקש 17%בקרב . הזכאות
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  *)אחוזים( מקורות המזון: 10רשים ת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 100%-כ גדול מ"על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה *
  

  *)אחוזים(  לקבלת סיוע במזון לזכאותםקריטריוני: 11תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .100%-כ גדול מ" ולכן הסה, אחתעל שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה *
  

מתבטא בהעברת עודפי מזון )  מהמנהלים57%ווחו יעליו דש (פעולה בין ארגוני הסיוע למזוןהשיתוף 

 51%, בנוסף.  ועזרה כספית)כגון גיוס וחלוקת המזון (ייעוץ בנוגע לדרכי פעולה, לארגוןמארגון 

בהפניית המשפחות  מתבטאתוף פעולה זה יש .ם פעולה עם מחלקת הרווחה המקומיתמהארגונים משתפי
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העובדים הסוציאליים במחלקת עם הנזקקות אל ארגון הסיוע ובהתייעצות עם הגורמים המקצועיים ו

 משתפים 6%,  מהארגונים22%משתפים פעולה  עם הרשות המקומית או משרדי הממשלה. הרווחה

  ).   12תרשים ( אחרים מהארגונים אינם משתפים פעולה עם 7%-ל ו"פעולה עם צה

  

  *)אחוזים( עם גורמים שוניםוף פעולה תיש: 12תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 100%-כ גדול מ" ולכן הסה,על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת *
  

 מהם אינם מתכננים פרויקטים 50%מצא כי נ. המרואיינים נשאלו על תכניות לפרויקטים עתידיים

 עובדים על פרויקטים חדשים שאינם קשורים לתחום 23%, נה הקרובה עקב קשיים כלכלייםחדשים לש

  .  מתכננים פרויקטים חדשים בתחום המזון18%-קשורים להעצמה וה מפתחים פרויקטים 17%, המזון

  

 ישנם ארגונים גדולים וממוסדים כשם שישנם :ד מגווןושוק מא ומהצגת הממצאים לעיל עולה כי זה

אחרים רבים ד ותיקים וויש ארגונים מא;  פרי יוזמה של אדם פרטי אחדלעתיםשהם ,  קטניםארגונים

. רוב הארגונים הם מקומיים אולם יש מספר ארגונים ארציים חשובים; בשנים האחרונותרק שהוקמו 

 מזון מבושלשיעור קטן מן הארגונים מחלקים רק ו ,הדפוס הדומיננטי הוא חלוקת מזון יבש לנצרכים

 עוד עולה מן הממצאים כי מקורות תרומות המזון הם מגוונים ורק מעטים מן הארגונים רוכשים .בדבל

הציבור מן מחברות מסחריות ומתקבל לפעילות הארגונים המימון רוב . בעצמם את המזון שהם מחלקים

 הפנייתמחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות הן המקור העיקרי לעוד נמצא כי . הרחב בישראל

  .במזוןהנזקקים לקבלת סיוע 
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   דגמים של ארגוני סיוע במזון3.2
  :לפיהם ניתן לבחון את פעילותם של ארגוני הסיועשים ממדמספר  הובתהליך בחינת הנתונים זו

 )ת או מקומיתארצי(רמת הפעילות שלהם  .1
 )רק סיוע במזון או גם בתחומים נוספים(סוג הסיוע הניתן  .2
 )או מזון יבש/ושל מזון מבו(סוג המזון המחולק  .3
   )השנייםעובדים בשכר או שילוב של , מתנדבים(הרכב צוות העובדים בארגון  .4

  

ים ממדכל אחד מן הנו הקשרים בין נבחלשם קבלת תובנות על דפוסי הפעולה של הארגונים השונים 

יוע ים השונים של מתן הסממדעל סמך בחינת הקשרים בין ה .נים ארגונייםישורה של מאפילבין הללו 

  : לההדגמים הא הוזו) בנספח 5-1לוחות (מאפיינים ארגוניים לבמזון 

  ארגונים מקומים המתמקדים רק בסיוע במזון  .1

  בתי תמחוי  .2

,  ארגון קורסים למציאת תעסוקה,למשל, רחב הכולל רווחה והעצמה" סדר יום"ארגונים בעלי  .3

 תכניות לעזרה בניהול משק הבית ומתן סיוע בלימודים
 )מרכז שיתופי לרכישת מוצרי מזון בסיסיים המופעל בידי החברים בו(מזון קואופרטיב  .4
אלא אוספים מזון בהיקף גדול ומחלקים אותו , אינם עוסקים בסיוע ישיר לנזקקים(בנקי מזון  .5

 )לארגוני סיוע במזון
   ארגוני סיוע במזון בבתי ספר ובמוסדות לימוד .6

  

ממדית וכי יש חפיפה רבה בין -תם של הארגונים היא רבניתוח המידע שעלה מן הראיונות העלה כי פעילו

שזיהוי תבניות ייחודיות של פעולה של , מכאן. סוגי הפעילויות ותחומי הסיוע בין הארגונים השונים

והן בכך שלכל דגם , הן בכך שתחומי הפעולה של ארגונים רבים חופפים, ארגוני הסיוע במזון הוא מורכב

  . ל יוצאים מן הכללייחודי שזוהה יש מספר רב ש

  

במתן הסיוע והגורמים והקשיים  נקודות החוזק ,םדגמי הסיוע השונישל  ניםרוט המאפייילהלן פ

  . בכל אחד מן הדגמים המתואריםבמתן הסיוע במזון  )לפי דעת המשיבים (להצלחה

  

  עוסקים רק בחלוקת מזוןהארגונים מקומיים 

שורה של מאפיינים לבין של ארגוני הסיוע ) מקומית-ת ואזוריתארצי( הפעילות רמתבדיקת הקשר בין 

 "עוסקים רק בחלוקת מזוןהארגונים מקומיים "דגם של היני יאת מאפמעלה )  בנספח1לוח (ארגוניים 

  :)ארגוני הסיוע במזון בסקרמרבית (

 )רמה האזוריתומעטים ב (רמה המקומיתפועלים בעיקר ב ארגוניםה, מעצם הגדרתם 
 יש שיעור גבוה יותר רמה הארציתבעוד שבקרב הארגונים הפועלים ב, מזון בלבדבסיוע נותנים רובם  

  . העצמה וחינוך, של ארגונים המשלבים את הסיוע במזון עם תחומי סיוע אחרים כמו רווחה
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ם ילמעלה ממחצית הארגונים המקומיים או האזוריב :שווי עלות הסיוע השנתי במזון נמוך יחסית 

לשנה  ח"ש 580,000-עומד על כשווי עלות הסיוע במזון  ,בממוצע. ח"שליון יחצי מנמוך מהוא 

  . באזורייםח"ש 690,000-בארגונים המקומיים ועל כ

בקרב , בנוסף. תרומות הכספיות הוא חברות מסחריות והציבור הרחב בישראל העיקרי למקורה 

ממשלתיים מגופים  הנעזרים בסיוע כספיארגונים  יש יחסית יותר רמה המקומיתארגונים הפועלים ב

  .או ציבוריים בישראל

בצעי איסוף מהציבור מ חברות מסחריות וםה) מזון יבש בעיקר(תרומות המזון  לים העיקריותמקורה 

  .הרחב ומאנשים פרטיים

 .דרך הפעולה העיקרית היא חלוקת מזון יבש לבתי משפחות הנזקקים 
 .לשכות הרווחה המקומיות ידי-ת עליעשנקבלת הסיוע ל הפניהה 
שבארגונים ברמה הארצית מקובל  בעוד, צוות מורכב ממתנדבים בלבדה ,בארגונים ברמה המקומית 

 .יותר דגם של שילוב בין עובדים מקצועיים בשכר ומתנדבים
 .אין פקוח תזונתי של משרד הבריאות או של גורם אחרסיוע במזון ל ם המקומייםארגוניה על מרבית 

  

 העובדה שהארגון , מחד,הגורמים להצלחת הארגון הםסוג זה עלה כי מן הראיונות עם מנהלי ארגונים מ

הפעלתו , ומאידך ,ולא למשכורות כך שכל הכסף הנאסף מוקדש לקניית מזון , מתנדביםידיבמופעל כולו 

שיפור . קבלת ההחלטות והשירות שניתן ללקוחות, של הארגון כארגון עסקי מבחינת תכנית העבודה

של איסוף תרומות הכספים " ומשומנת"בהפעלת מערכת מקצועית יותר , עתםלד, עבודת הארגון תלוי

.  אלא לתת שירות לנזקקים,רואים עצמם כארגונים שבאים לפתור את בעיית העוניהם אינם . והמזון

הגדלת מספר הנעזרים בו והרחבת , )קיומו לאורך שנים( יציבות הארגון ם ה להצלחהיםהמדד, לכן

  ).חלוקת ציוד ואספקת שירותים נוספיםאחרים כגון עדים גם לילעתים (פעילותו 

  

ארגוני מתנדבים עם הן  ,ן ביותר שיתוף פעולהי ואף הובע עני,נמצא שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

העברת מזון , שיתוף בתשתיות, עם ארגוני סיוע למזון לצורך גיוס כספיםהן  ו,)לצורך גיוס מתנדבים(

בשל ההבדלים בין דרכי שיתוף פעולה כזה נתפס כמורכב וקשה ,  אולם.וקניות משותפות של מזון

  .הפעולה של הארגונים

  

  :הםשל הארגונים המקומיים הקשיים העיקריים 

 קשיים תקציביים עקב צמצום התמיכה הכספית מגורמים כמו הרשויות המקומיות .1
 וזאת גם ,אחסונולהמזון ו הנוגעים להובלה והעברת ,קשיים לוגיסטיים בגיוס ואיסוף תרומות המזון .2

 עקב העובדה שהמזון נאסף ממקורות רבים
שהארגון יכול לגייס של מזון כמות המוגבלת לבין ה) הגידול במספר הפונים(חוסר איזון בין הביקוש  .3

 ולאסוף
  פחות מחויב בהשוואה לעובדים בשכר שהם כוח אדם לא יציב ו,קשיים הכרוכים בהפעלת מתנדבים .4
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  בתי תמחוי

מארגונים אלה  רבים ,אולם. הגשת ארוחות מבושלות בבית התמחויבצורת סיוע במזון ניתן הזה דגם ב

  :) בנספח2לוח  (מאפייניו של דגם זה הם .נזקקיםבחלוקת מזון יבש או מבושל לגם עוסקים 

  . אולם יש גם מספר ארגונים ארציים של בתי תמחוי,רמה המקומיתפעילות הארגונים היא בעיקר ב 

  . ומוגש במקום לנזקקים בבית התמחוי עצמוהמבושל לרובנזקקים הוא במזון הסיוע ל 

 יש מטבח ,)הם בתי תמחוי, כצפוי,  מהם80%(כלכל הארגונים המחלקים מזון מבושל , לבתי התמחוי 

אין להם מבנה , לרוב, אולם). חדרי קירור, תנורים, מקררים(עם הציוד הנדרש להכנת מזון מבושל 

  .לאחסון המזון

 . תרומות הכספיות הם חברות מסחריות והציבור הרחבהעיקריים ל ותקורמה 
) בתי תמחוי, כאמור, מרביתם(שווי עלות הסיוע למזון לשנה בארגונים המספקים מזון מבושל בלבד  

ליון י בין חצי מ-  מהם40%- ובעוד כח"ש מיליוןהוא עומד על מתחת לחצי מהם  50%-בכ: אינו גבוה

  . לשנהח"שליון ילמ

שיעור , הוא רכישה עצמית של מצרכי המזוןבתי התמחוי  מ40%-מעלה מלבמזון העיקרי למקור ה 

 חלקם מקבלים מוצרי מזון ,בתי התמחוי האחריםלגבי . אחריםמדגמים גבוה יחסית לארגוני סיוע 

   .ל"צהמרועים או יאולמות אמ, מקבלים מזון מבושל ממסעדותוחלקם , יבש מחברות מסחריות

משפחות המוכרות להם , ממחלקות הרווחה המקומיותשהופנו  התמחוי משרתים לקוחות מחצית בתי 

 בשאר בתי התמחוי כל .)נזקקים מן העדה הבוכרית, קשישים, למשל(או רק אוכלוסיות ספציפיות 

  .כנס ולאכולי להרשאיאחד 

  .יש פיקוח תזונתי של משרד הבריאות) 60%-כ ( בתי התמחויבמרבית 

הדבר קשור לכך שבתי תמחוי  .ם מתבסס על שילוב של עובדים בשכר ומתנדביםהרכב צוות העובדי 

 .מעסיקים טבחים או מבשלות בשכר לצורך הכנת האוכל המבושל
  

אידאל של , נתינה בכבוד, יחס חם :גורמים להצלחת הארגוןהם מנו ראיונות עם מנהלי בתי תמחוי ב

דגש על עלויות נמוכות את הבט הארגוני הם מונים בהי.  ועודשענות על גרעין מסור של מתנדביםיה, חסד

פעולה השיתוף את  קשר עם ספקים ו עלרושמליכולת את ה, שענות על מתנדביםיותקורה נמוכה בשל הה

 כמדד .)פיתוח פרויקטים משותפים, הקמה משותפת של בתי תמחוי, העברת מזון (עם עמותות אחרות

) על אף הגידול בפונים(אספקת מזון מזין לכל פונה , וןיציבות הארגאת להצלחת הארגון הם מזכירים 

  .ושימוש נכון בעודפי מזון, ומיקוד חלוקת המזון לנזקקים ביותר

  

בעיות של זמינות ואף , חוסר יציבות של כוח האדם, חוסר קביעות(על אף הקושי בעבודה עם מתנדבים 

הפנות את רוב המשאבים למזון  בשל היכולת ל, רואים בכך יתרוןמנהלים שרואיינוה, )של בקרה

  . וחושבים על דרכים להרחבת מאגר המתנדבים

  

 הקושי לגייס מזון מבתי עסק או מפעלים בשל הגידול :ארגונים הםבהם נתקלים השהקשיים העיקריים 

 ואף קושי בנושא התשתיות ,מן הרשויות המקומיותכולל , קשיים בהשגת מימון, במספר העמותות

יש הרואים ברשות המקומית את הגוף המרכזי שצריך ).  או הרחבה של בית התמחוין לצורך הקמה"נדל(

מכשולים העומדים מול שיתוף ה בשל בעיקר ,זאת. רשות מקומית/אם בין כל הארגונים באותה עירלת

  .פעולה עם עמותות אחרות בשל האינטרס של כל ארגון לקדם את עצמו
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   והעצמהרחב הכולל רווחה" סדר יום"בעלי ארגונים 

, ם הסיוע שלהם הוא רק מזון שתחוהנחלקים לאלהם  סוג הסיוע העלתה כי ממדפי -לע םארגוניהבחינת 

אולם תחום הסיוע העיקרי שלהם הוא רווחה סייעים במזון מה הואל שבנוסף למזון מחלקים ציוד האל

  : הםה והעצמה דגם הארגון שהוא בעל סדר יום רחב הכולל רווחמאפייני  .) בנספח3לוח  (והעצמה

 . רמה הארצית פעילים בארגונים מסוג זהשיעור גבוה יותר של  ,באופן יחסי 
  והכשרהמארגון פעילות בתחומי סיוע אחרים כמו חינוךהן מסיוע במזון והן הסיוע לנזקקים מורכב  

 ומתן סיוע קורסים לעזרה בניהול תקציב משק הבית,  למציאת תעסוקההכשרותארגון : כגון(

סיוע רק בתחומים האחרים והוסיפו בעבר  נתנו לוהלחלק מן הארגונים  .רווחה והעצמה, )יםבלימוד

והוסיפו את תחומי פעילות אלה סיוע במזון רק בעבר נתנו אחרים ה .בשנים האחרונותרק סיוע במזון 

 .לאחרונה
 , מדגם זהבארגונים הארציים :במזוןתי לסיוע  הארגונים האלה בגובה התקציב השניש שוני רב בין 

בקרב מחצית , לעומתם).  ומעלה לשנהח"ש מיליון ארבעהברובם (התקציב השנתי יחסית גבוה 

 -בכשליש מהם ,  לשנהח"ש מיליון התקציב עומד על פחות מחצי ,ים או האזורייםהמקומיהארגונים 

 . לשנהח"ש מיליון ארבעהליון עד ים ממת לשנה וביתרח"ש מיליוןעד מיליון מחצי 
עוסקים ההארגונים בשיעור גבוה יותר מן כי ניתן לראות חנים את המקורות הכספיים כאשר בו 

ייתכן . מקור התרומות הכספיות הוא מחוץ לארץ) במקביל לסיוע במזון(העצמה בברווחה ו

 ייתכן גם שנושא ;לגייס כסף מחוץ לארץרבה יותר יכולת יש ארגונים ארציים או אזוריים גדולים של

 .תר תורמים מחוץ לארץההעצמה מושך יו
עם ארגוני סיוע אחרים ועם שלהם פעולה העוסקים ברווחה ובהעצמה בולטים בשיתוף הארגונים  

הדבר קשור לכך שמטבע . ארגונים המסייעים במזון בלבד או במזון ובציודמ יותר, ממשלתייםגופים 

 . הילתיים נוספיםהעצמה שיתוף פעולה עם גורמים קהבתחומי הרווחה ו יםעוסקנדרש מההדברים 
מורכב הן ממתנדבים והן מעובדים בשכר שהם לרוב עובדים אלה  ניםארגועובדים בצוות ה 

ארגונים השל המורכב יותר סדר היום הצורך בהעסקתם של אנשי מקצוע בשכר נובע מ .מקצועיים

 .הללו
  והןהמשפחותלבתי הן ישירות  המחולק ,ומזון מבושל) חבילות מזון(מזון יבש הארגונים מחלקים  

 .אליהן מגיעים הנזקקיםשבנקודות חלוקה 
  

היכולת את  הם מוניםהגורמים להצלחת הארגון בין מן הראיונות עם מנהלי ארגונים מסוג זה עלה כי 

עצמם את רואים הם ון שו מכי.זור ולנצל את המשאבים הקיימים בולהכיר את כל הגורמים הפועלים בא

דגש על שיתוף פעולה עם גורמים מושם  ,"חכה" אלא גם את ה,"דגים"את הלא רק כמי שמספקים 

עבודה : שנמנו הןלהצלחת הארגון נוספות ת ומותר. סים ובתי ספר"מתנ,  כגון מועדניות,קהילתיים

תוח י ופ)משאביםון בסכיח( עבודה עם מתנדבים ,הגדרת נוהלי עבודה פנימיים, ממוסדת ולאורך זמן

  .מאגר גדול של מתנדבים

  

הן (נוגעים לבעיות של תשתית ולוגיסטיקה של ביצוע פעולות הארגון של הארגונים  העיקריים הקשיים

 מספר רב של ביןגיוס תרומות המזון והכסף בשל התחרות הרבה , )בתחום המזון והן בתחומים האחרים

ונות ובעיות בשיתוף פעולה בין ארגונים בשל העובדה שדרכי הפעולה ש, ארגוני סיוע על אותם תורמים

" שולחן עגול"להתגבר על קשיים אלה הוצעו תכניות כגון כדי  .ובשל רצונו של כל ארגון לשמור על כוחו
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ומעורבות רבה יותר של הרשות , המביאות לשולחן אחד את כל גופי הסיוע לצורך חלוקת העבודה ביניהם

  .אום בין ארגוני הסיוע במזון הפועלים באותו אזוריהמקומית בת

  

  1 מזוןקואופרטיב

נגור קהילתי שהיא ארגון סיוע ארצי שיש לו סדר יום רחב  האגודה לִסידי-עלקואופרטיב מזון מופעל 

מטרתו . הותאם למציאות הישראליתופותח בקנדה הפרויקט עוצב לפי דגם ש. הכולל רווחה והעצמה

 או מתחת העוניקו  לעחיות המחירים למשפחות באמצעות הוזלת מוצרי מזון בסיסי  לשלהבטיח נגישות 

 ידי-עלזהו מרכז שיתופי לרכישת מוצרי מזון בסיסיים וחומרי ניקוי במחירים מוזלים המופעל . לו

.  שניים בדרום ירושלים ואחד בבאר שבע- םכיום פועלים ברחבי הארץ שלושה קואופרטיבי. החברים בו

  : הםמאפייני קואופרטיב המזון

 . )2003שנת מ(זהו פרויקט חדש יחסית  
-משפחות חד חלקן,  נפשות1,500-כהמונות  משפחות 300חברות ים יחד הקואופרטיבים הירושלמבא 

 . המספרים דומים בקואופרטיב המזון בבאר שבע. חלקם קשישיםו הוריות
, זאת(הסחורה בהנחה את מוכרים ר שא ספקים קבועים  מקיים קשרי מסחר עם מספרבהקואופרטי 

תר משום שהארגון רוכש את המוצרים בכמויות גדולות בנוסף לכך שעלות המצרכים זולה יו

  .  מתקיימת פעם בשבוע,במזומן בלבד, מכירת המוצרים). ובמחירים סיטונאיים

  . המזון הנמכר בקואופרטיב מורכב ממוצרים יבשים בלבד 

בשווי (המלאי המוחזק אינו גדול . הוא משרתשאזור חנות הקואופרטיב ממוקמת במבנה השוכן ב 

  . הזמנת הסחורה מתבצעת על בסיס שבועיו ,) בשבועח"ש 30,000

בנוסף להם מועסקת בשכר מרכזת . קואופרטיבהמתנדבים חברי העובדים נסמך על צוות  

  . נגור קהילתיִסהאגודה להקואופרטיב שהיא נציגת 

ת בקואופרטיב כוללים תשלום דמי חבר סמליים ומחויבות להתנדבות בהפעלת התנאים לחברּו 

על , בנוסף).  וכלה בהנהלת חשבונות,החל מניקיון וסידור סחורה(ב על כל תחומיו הקואופרטי

  אלו הן השכונותבירושלים למשל( מצוקה מוגדרות החברים בקואופרטיב להיות תושבי שכונות

  . )פאאפת ובית צפ, קטמוניםה

עים בעיקר  מגי- נגור קהילתיִסהאגודה ל –מקורות המימון של הארגון שמפעיל את הקואופרטיב  

   .ל"קרנות בחוממפדרציות ו

.  דרך הספקים השונים,םתוף פעולה ויחסי גומלין עם עולם העסקייהקואופרטיב מקיים מערכת של ש 

  .  אשר מפנים אליהם אנשים,סים המקומיים ועם לשכות הרווחה"יש שיתוף פעולה עם המתנ, בנוסף

  

  :פרויקטל יתרונות ו שלושה עם מפעילי הפרויקט עלנותמן הראיו

 הוזלת תר רכישת מוצרים בכמויות ובמחירים סיטונאיים מאפש:סכון בעלות צריכת מזון בסיסייח .1

נו גוף ללא מטרות הקואופרטיב המאחר ש, מוצרי המזון נמכרים במחירי עלות, זאת ועוד. יםחירמ

  .מזון בסיסי וחומרי ניקוישל העלויות ן  מ25%-35%חוסכים בין בו החברים , כך .רווח

                                                   

  .מבנה הפרק שונה במקצת מתיאור הדגמים הקודמים בשל ייחודו של דגם זה 1
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התושבים בשיתוף עם  ידי-על פיתוח הפרויקט :קהילתי-עסק כלכלישל  ההפעלבו הבהקמתנסות ה .2

חלוקת תפקידי  ידי-עלהשתתפות פעילה בהפעלת הקואופרטיב  מאפשר אנשי מקצוע ומתנדבים

גיוס משאבים ועיצוב המבנה , עבודה עם ספקים, גיוס תושבים, השתתפות בקבלת החלטות, ניהולה

  .אופרטיבהארגוני של הקו

קואופרטיב ת בהחברּו :הנעת תושבים לפעול לשינוי מדיניות בסוגיות הקשורות לביטחון סוציאלי .3

 קהילתי נגורִסמדיניות חברתית ויצירת קבוצות ב לימוד ודיון בסוגיות הקשורות בעוני ותכולל

  . שתחפשנה פתרונות ותקדמנה שינויים במדיניות חברתית

  

, של ארגוני סיוע במזון הפועלים על בסיס של חסד ותרומותלדגמים וד בניג, לדברי מפעילי הפרויקט

בבעלות , קואופרטיב המזון מציע פתרון של קבע בקהילה, מציעים פתרונות זמניים ולעת חירום בלבדה

 תוך מניעת תחושת הבושה או הפגיעה בכבוד העצמי הכרוכה ,התושבים החיים ברמה כלכלית נמוכה

עוני לערוצים של מצבי אנשים החיים בהטמונות בה מאפשר לתעל את היכולות אפיק ז. בקבלת תרומות

  .עשייה למען עצמם ולמען קהילתם

  

המעט הנדרש לשלם אף את פרטים או משפחות נזקקות בחוסר יכולת של קשורות  מגבלות הפרויקט

מכירת ,  בנוסף.נו מהווה פתרון למצוקתםאיזה מענה  , לכן.מוזלים בקואופרטיבהמוצרי המזון בעבור 

. דבר המקשה על רבים מהחברים לרכוש מוצרים, במזומן בלבדכיום  מתבצעת בהמוצרים בקואופרטי

  .  נבדקים אפיקים של מכירה באשראי,כיום

  

אחוזי , הנושריםלמספר מספר החברים יחס בין ה פי-על הצלחתו נמדדת ,לדברי מפעילי הפרויקט

 משום ,פרטיב המזון עונה על מדדי הצלחה אלוו קוא,םלדעת. החיסכון ותחושת הבעלות והשותפות

  . ין ברשותם רכבישנה תחושה של שייכות ויש גם הרגשה של נגישות לאלו שא, שהמחירים בו זולים יותר

ועל כן  ,ללא מטרות רווחעסק הנו  קואפרטיב המזון :שוק המזוןתחרותיות בהקשיים שצוינו נוגעים ל

תחרות רבה ש קושי לשמור על המחירים הזולים ויש חוסר אמון וי. מלחמה מתמדת על קיומוהוא ב

לימוד נושאים בתחום הכלכלי ובתחום נדרשים החברים להתמודדות עם קשיים אלו ל. בשוק המזון

ליווי מקצועי מתמיד נדרש ו, עלויותת הוזללשם ת מספר חברי הקואופרטיב  אליהגדיש צורך ל, המזון

   .של עובד מקצועי שאף מנהלו

  

  בנקי מזון

מבצעי איסוף בקרב  : ממקורות שונים)יבשבדרך כלל מזון ( מזון אוספיםהם ארגונים שבנקי מזון 

יוע במזון סלארגוני מזון את ה יםמחלקהם  .מזון מחברות מזון מסחריותעודפי ותרומות , הציבור הרחב

קמו לפי הדגם הושמזון יום ארבעה בנקי כיש בישראל . אשר מעבירים את המזון לנזקקים עצמם

מבין  ).Second Harvest - בארצות הבריתובעיקר לפי הדגם של אחד מבנקי המזון הגדולים (האמריקני 

. ישירות לנזקקים -גם כארגון סיוע במזון מתפקד  והרביעי , שלושה מתפקדים כבנק מזון בלבד,הארבעה

  : הםמאפייני בנק מזון

 החמרה במצב הכלכליאולי בעקבות ה, רונותבשנים האחרק קמו הם  :ארגונים חדשים יחסיתה 

 .ארגוני הסיוע בהשגת מזון לחלוקהשל קשיים הו
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  .ברמה האזורית -פועלים ברמה הארצית ואילו הרביעי בנקי מזון שלושה  
הם  שניים מ, עם זאת. לארגוני סיוע במזוןהוא חלוקת מזוןבנקי המזון ל ש תחום הסיוע המרכזי 

 . נוסף למזוןב ,חלוקת ציודובחינוך פעילות של העצמה ועוסקים ב
עודפי מזון עוסק בחלוקת ) פועל ברמה האזוריתה(הרביעי ושלושה בנקי מזון מחלקים מזון יבש בלבד  

 . יבש ומבושל
 משאיות קירור להובלת המזון לארגוני,  לאחסון המזוןיםמבניש בבעלות בנקי המזון , תשתיתבאשר ל 

 .  ומשרדיםהסיוע
מקבלים בצעי איסוף בקרב הציבור הרחב ועורכים ממזון יבש רק המחלקים  שלושת בנקי המזון 

דרכי הפעולה . לארגוני סיוע למזון ברחבי הארץאת המזון  יםרימעבו, תרומות מזון מחברות מסחריות

בושל שהיו מ בנק מזון זה הוקם על מנת להציל עודפי מזון .במקצתות הרביעי שונמזון השל בנק 

 מסעדות, בתי מלון, אולמות שמחהשנשאר בבנק המזון אוסף מזון מבושל . ונאספנזרקים אלמלא 

. ועמותות לסיוע במזון באזור, מעונות יום, ומחלק אותם לבתי תמחוי, וחדרי אוכל של מפעלים

בהתאם לדרישות הארגון (במשאית קירור העברתו ומזון מאולמות וף הסיהפעילות הלילית כוללת א

Second Harvest חלוקתו בבוקרהלילה עד ללמשך מחסן העמותה אחסון בל) הברית בארצות . 
קרנות ואנשים מ,  בעולם היהודיכספיות מפדרציותתרומות הם בנקי המזון מקורות המימון של  

 . יותישראלמסחריות  ומחברות  ובישראלץ לארץפרטיים בחו
, םקריטריונימספר  בצריכה לעמוד, לסיוע במזון ופונה לבנקי המזון לשם כךהזקוקה כל עמותה  

הצגת מקורות , עמותהההצגת תקציב , הצגת תכנית פעילות שנתית,  רישום ברשם העמותות:בהם

 . התחייבות לעמוד בתנאי בטיחות לטיפול במזון ועוד, תמיכהה
 . צוות הארגון נשען על מספר מועט של עובדים בשכר ומאות מתנדבים,בארבעת בנקי המזון 
.  המחלקים מזון ישירות לנזקקיםגבוה משל ארגוני הסיוע במזון המקומייםהתקציב של בנקי המזון  

מעל  -שניים האחרים ה בשנה ושל ח"ש מיליון כשניתקציב הסיוע של שניים מהארגונים עומד על 

 . ח"שמיליון שמונה 
עם ערוצי  ,וכן, חברות מסחריותורשתות שווק , בנקי המזון משתפים פעולה עם גורמים עסקיים 

, אין שיתוף פעולה רשמי בין בנקי המזון. ורת אשר מספקים פרסום למבצעי איסוף המזוןתקשה

תכנית לאספקת תוח י בפמשתף פעולה עם ארגון גדול אחר לסיוע במזוןאחד מבנקי המזון , אולם

 פרט לכך שאחד מהם מקבל ,לא קיים שיתוף פעולה בין בנקי המזון לגורמים ממשלתיים. תלושי מזון

 .  במזון סיוע ארגונילקות הרווחה רשימה של מאחת ממח
  

הקפדה על ניהול  :חברה עסקיתיכולת לנהל את בנק המזון כתלויה בכי הצלחת הארגון עלה מהראיונות 

הם רואים בתהליך של ביקורת . תכנית עבודה מוגדרתותקורה נמוכה , הפעלת ביקורת פנימית, נכון

, בנוסף .לטווח הארוך מכשירים חשובים לשיפור בעתיד התייעלות והשקעה בתכנון אסטרטגי ,עצמית

נתוני השכר פרסום  ,דהיינו, של המערכת העסקיתשקיפות מוחלטת ב  את הצורךשציינוהיו מרואיינים 

שענות על הדגם של יהציינו המנהלים את ה, מזוןל שרבא. )להגברת אמון התורמים (לביקורתיחות ופת

Second Harvest ,מזון גורמים להעלאת המבצעי איסוף , בנוסף. ים אותוכשומזון ולא ראוספים את ה לפיו

 להפעיל םיכולתבהוא של בנקי המזון חלק מכוחם .  להתנדב בחברהומעודדים את הנכונותמודעות ה

    . לארגוני הסיועןחלוקתבמזון והתרומות רחב של מספר רב של מתנדבים בכל הארץ באיסוף 
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בנק המזון העמותות שמספר ב ,נאסףהכמות המזון בגידול  הם ונם ציימרואיינישההמדדים להצלחה 

מודעות הציבור לקיום ב והתרומותגובה בועלייה , במספר המתנדביםובפריסה הגאוגרפית , ןעובד עמ

  . הארגון

  

התלות בתורמי : עלו מספר קשיים שהוא מתמודד עמם כגון" הצלת מזון"בבנק המזון אשר עוסק ב

חוסר מעורבות משרד , 2"השומרוני הטוב"ון טרי או מבושל ללא חקיקת חוק החשש לתרום מז, המזון

)  מספיקרכב לא גדוליםכלי משאיות ו( כגון המחסור בתשתית ,ובעיות לוגיסטיות, )בפיקוח(הבריאות 

  .וחוסר היכולת להגיע למספר מקומות רב לפני שהם מסיימים את שעות פעילותם

  

  חינוךארגוני סיוע במזון במוסדות 

ברמה הלאומית הופעלה . מספר ארגוני סיוע במזון מתמקדים בסיוע במזון לילדים במוסדות חינוך

לבחינת היישום של תכנית ניסיונית תכנית ) 2004-2003(ד "יוני של שנת הלימודים תשס-בחודשים מאי

 ארוחות ובהם ניתנ, שוביםי יבשמונהבבתי ספר יסודיים ובגני ילדים נערך הניסוי . הזנה בבתי ספרה

  .  ישובים אלהי הילדים הגרים ב35,000 מתוך 20,000-ם לכיצהרי

  

מופעלת  הנסמכה על התשתית להספקת מזוןש ,י"רש- קרן סאקטאידי-עלהופעלה החלוץ תכנית 

משרדית -ועדה ביןבו קבלנים בהתאם לתעריף שנקבע ידי-עלהמזון סופק . 3"פנימיות היום"במסגרת 

קבלנים אלו התחייבו לספק תפריט "). העמותה לתפנית בחינוך"י ו"א רש"קרן סאקט, משרד החינוך(

  . התואם את צורכי הגיל של הילדים והרכיבים התזונתיים הדרושים

  

שנת מ( תסופקומ ,את הצעת החוק בנוגע להזנה בבתי ספררה איש אשר ,בהתאם להחלטת הממשלה

. ר שבהם מתקיים יום לימודים ארוך אלף תלמידים בבתי ספ150-ארוחות חמות ל )ה"הלימודים תשס

העלות  .הנמצאים בפריפריה ובשכונות מצוקה במרכז הארץיסודיים וגני ילדים מדובר בבתי ספר 

 בחלקו מקרן ,האוצר גיע בחלקו ממשרדמהמימון .  מיליון שקל180-השנתית של מפעל הזנה זה נאמדת ב

 הורים בעלי קשיים, פי הצעת החוק-לע.  ובחלקו מתשלומי ההוריםתרומות מיהודי העולם המקבלת
  .דלתשלום סמלי בלב נדרשיםכלכליים 

  

 באמצעות ,ארגונים עוסקים בסיוע במזון לילדיםשמונה  , ארגוני הסיוע במזון שבחנו בסקר זה85מבין 

  :להלן מאפייני ארגונים אלו. נוך לילדיםימוסדות חבתכניות הזנה בבתי ספר ו

                                                   
נועד להקל על ) "Bill Emerson, "Good Samaritan Food Donation Act(חוק השומרוני הטוב , בארצות הברית 2

לארגונים ללא מאחריות על תרומות החוק מגן על התורם . בנקי מזוןלון ו לתרום לארגוני סיוע במזיםעסק
מאחריות משפטית אזרחית או פלילית במקרה שהמוצר שנתרם מתוך כוונה טובה גרם ופוטר אותו מטרות רווח 

  .נזק כלשהו לנזקק אשר צרך אותו
הצהרים לילדים שנשארים בבית מסגרות של יום לימודים ארוך או מסגרות שהוקמו בבתי הספר לתכניות אחר  3

 .הספר לאחר שעות הלימודים
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קמו בשנים האחרונות בעקבות הצורך שנוצר הו -  חדשים)רגוניםאשישה ( מרביתם :ותק הארגונים 

שני האחרים הם ארגונים . מגיעים לבית ספר רעבים וללא כריכיםהובעקבות הדיווחים על ילדים 

  .   שמוניםשתחום הסיוע העיקרי שלהם הוא רווחה והם ארגונים ותיקים יחסית שהוקמו כבר בשנות ה

פועלים ה קטנים יםמקומיהם ארגונים  השלוש .לים ברמה הארציתפוע  הארגוניםרוב : פעולהרמות 

  . בדרום הארץ

מרביתם מסייעים במזון גם לכלל האוכלוסייה ,  עם זאת.הזנה בבתי ספר :תחום הסיוע המרכזי 

משלבים ) מהםחמישה (מרביתם , בנוסף. )רק שני ארגונים עוסקים בהזנה בבתי ספר בלבד (הנזקקת

  . חוגי העשרהו, כגון תגבור במקצועות היסוד ,לות חינוכיתהזנה בבתי ספר עם פעי

 יום לימודים המקיימיםבתי ספר מסייעים במזון ב) חמישה ארגונים(מרביתם  :ם לימודים ארוךיו 

 מספקים את המזון -שניים  ו;ארגון אחד מספק את המזון לבתי ספר עם יום לימודים רגיל ;ארוך

  . הרייםבמסגרת תכנית מיוחדת לשעות אחר הצ

, לאחר מכן,  מן הארגונים המזון מוכן במטבח של הארגון ומועברשבעהב :דרכי הפעולה של הארגון 

אם הבית מבשלת ארוחת (מוסד החינוכי ין כותלי ה את המזון בנים מכיאחדארגון ב .לבתי הספר

  ). צהריים לילדים במוסד

ארגונים מפעילים בית ארבעה . מהארגונים יש מבנים עם קירורשלושה בבעלות  :תשתית הארגון 

מעביר את ואילו לארגון אחד אין תשתית מסוג זה משום שהוא , תמחוי ויש להם התשתית הנדרשת

  . קייטרינגהמזון באמצעות חברת 

בארגון אחד יש שילוב של ,  הצוות בנוי ממתנדבים בלבד- בשניים מן הארגונים :הרכב הצוות 

  . כל הצוות מורכב מעובדים בשכר -ובארגון אחד  ,מתנדבים ועובדים בשכר

ברוב המקרים התקציב לסיוע במזון בארגונים אלה גבוה משל ארגונים  :התקציב לסיוע במזון 

 יש שוני רב בין הארגונים בגובה התקציב ,אולם. מקומיים המסייעים רק במזון לכלל האוכלוסייה

 4-2 -בשלושה ארגונים , שנה בח"שעלות הסיוע במזון של ארגון אחד עומדת על כמיליון . שלהם

 מיליון 10-מיליון ועלות הסיוע של ארגון נוסף היא מעל ל 10-4 -אחרים ובשלושה ,  בשנהח"שמיליון 

  .  בשנהח"ש

חברות והציבור הרחב , כל הארגונים נעזרים במימון מטעם קרנות :מקורות המימון של הארגון 

  .ורי או ממשלתישלושה מן הארגונים נעזרים גם במימון ציב. בישראל

.  ביותר ממקור אחד למזוןלעתים והארגונים נעזרים ,מקורות המזון הם מגוונים :מקורות המזון 

ארגון אחד מקבל עודפי מזון מבושל . מחברות מסחריות ומבנקי מזוןהן מרבית תרומות המזון 

, ף שהוא עורךארגון אחד מקבל תרומות מזון ממבצעי איסו. מאולמות אירועים -ל וארגון אחר "מצה

  . וארבעה מהם רוכשים את מצרכי המזון בעצמם

 ,חלקם מספקים רק כריכים, אולם, מרבית הארגונים מספקים ארוחות חמות :המחולקסוג המזון  

  . )מנות ארוזות של מזון (ואחד מהם מספק ערכות מזון

 בתי ספר 10-כל -חמישה , ארגון אחד מספק מזון לשני בתי ספר :מספר בתי הספר שהארגון משרת 

  . ליותר מעשרה בתי ספר -ים יושנ

בארגון אחד יש פיקוח , בחמישה מן הארגונים יש פיקוח תזונתי של משרד הבריאות :פיקוח תזונתי 

  ). הארגונים האחרים לא השיבו על שאלה זושני (תזונתי של תזונאי צמוד 
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לכל (חות על בסיס אוניברסלי חמישה מן הארגונים שבחנו מספקים לילדים ארו :זכאות לסיוע במזון 

שלושה מהם מספקים את שירות ההזנה באופן סלקטיבי רק לתלמידים הנזקקים ). תהיהילדים בכ

  . ביותר

מי שאינו ו, מחצית מן הארגונים דורשים השתתפות הורים לפי עלות מסובסדת :השתתפות ההורים 

 ,קות הרווחה או הרשות המקומיתת ההורים נקבעת לפי החלטת מחלזכאּו. ר מכךפטּו -מסוגל לשלם 

 במחצית האחרת לא נדרשת כלל השתתפות .בהתאם להחלטת הנהלת בית הספר -חד ובארגון א

  . הורים במימון מפעל ההזנה

עם מחלקת   -שניים , ארגונים משתפים פעולה עם עמותות סיוע אחרותשבעה מן ה :שיתוף פעולה 

  . ל"עם צה -אחד משתף פעולה עם גורם ממשלתי ואחד ארגון , ציבורייםגופים עם  -שלושה , הרווחה

  

  דיון
  

. גוון של גישות לסיוע במזון העלתה כי קיים בישראל ִמניהםימאפיובחינת דגמי הארגונים לסיוע במזון 

החברה האזרחית זה תחום בעלה כי עוד .  לנוכח העלייה בביקוש,שינויים דינמייםזה מתחוללים שוק ב

נמצא שיתוף פעולה משמעותי עם רשויות ,  בנוסף.רותים ובמימון שלהםדומיננטית באספקת השי

  . ממשלתיות ומקומיות בכל הנוגע להפניית הנזקקים לקבלת הסיוע במזון

  

 חלקם ,למשל. בין ארגוני הסיוע במזון נובע מן המטרות השונות שהם מציבים לעצמםההבדל חלק מן 

ים את דדו ולכן מ,)א בפתרון הבעיה לטווח הארוךול(מתן עזרה מידית לנזקקים ברואים את מטרתם 

. לכמה שיותר נזקקים ובשיפור הדרכים להשגת מטרה זו) מתן סיוע במזון(הצלחתם באספקת עזרה זו 

 ,ולכן, ") חכה ולא רק דגיםלתת"(ת קּו ממצב הנזקהאיצי אמצעים להקנייתאחרים רואים את תפקידם ב

  .ווחה לנזקקיםשמים דגש על פיתוח פעילות של העצמה ור

  

  :  לכל הדגמים מספר קשיים משותפיםזיהינו קשיים מיוחדים לכל דגם אך

  צמצום התמיכה הכספית מגורמים כמו הרשויות המקומיות בין היתר בגלל ,קושי במימון .1
 כמות המזון המוגבלת שהארגון יכול לגייס לבין) הגידול במספר הפונים(חוסר איזון בין הביקוש  .2

 ולאסוף
 בגיוס ואיסוף תרומות המזון) העברה ואחסון, הובלה(של תשתית ולוגיסטיקה קשיים  .3
  .קשיים הכרוכים בהפעלת מתנדבים .4

  

) והן במימוןהן במזון (התרומות  היקף את שמרניתן לשמידה ה:  כגון,קשיים אלה מעלים סוגיות

ית  התשת,יוס המזוןחלק מבעיות גדרך לפתרון פעולתם של בנקי המזון כהרחבת  ;לארגוני הסיוע במזון

 ;אלה בעזרת מתנדבים בלבדארגונים לת  היתרונות היחסיים של הפע;והלוגיסטיקה של גיוסו וחלוקתו

  .כאלהארגונים ותפקידם של עובדים בשכר ב
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 ידי-עלניתנים לפתרון היו הקשיים הניצבים בפני ארגוני הסיוע במזון , בחלקו, מן הראיונות עלה כי

 שיתוף פעולה זה נתפס ,אולם.  ואף בינם לבין ארגוני מתנדבים אחרים,ביניהםשיתוף פעולה רב יותר 

 . בשל דרכי הפעולה השונות של כל ארגון וארגון, כמורכב וקשהלעתים
  

 מתנדבים ועל כן יכולתו להקדיש את כל המשאבים ידיב תוהפעל  נמנות ארגוןבין הגורמים להצלח

ניהול  ווגון עסקי שהצלחתו תלויה גם בשיפור עבודת הפעלתו כאר;לרכישה ואיסוף המזון לחלוקה

 ארגוני אתחזק לנראה שחשוב .  המזוןחלוקתשל מערכת איסוף תרומות הכספים והמזון ושל  מקצועי

  .הסיוע בהיבטים אלה

  

התפתחו בישראל בשנים אשר מזון בסיוע ההסקר מזהה ומאפיין את הדגמים העיקריים של ארגוני 

את על רקע תפיסתם בהם נתקלים ארגונים מדגמים שונים שיג את הקשיים הסקר גם מצ. האחרונות

 ואף את קובעי ,נטריומידע זה עשוי לעודד את ספקי השירותים במגזר הוול. הגורמים להצלחת השירות

 לקדם ולחזק היבטים שנמצאו חשובים לעבודת ארגונים אלה ,המדיניות ברשויות המקומיות ובממשלה

  .יהםולשיתוף הפעולה בינ
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סוג הסיוע הניתן , מאפייני ארגוני סיוע במזון לפי מישור הפעולה: נספח
  ון המחולק והרכב צוות העובדים בארגוןסוג המז, בהם

  
  N=73(1 ()אחוזים( לפי מישור הפעולה  מאפייני ארגונים: 1לוח 

 
  ארגונים ארציים

N=13  

ארגונים אזוריים 
  ומקומיים 

N=60 
      2דרכי פעולה

  33  31  משפחות מגיעות לקחת את סלי המזון
  8  8  חלוקת מזון מבושל לבתים

  7  -  תלושי מזון
  60  77  ן יבש לבתיםחלוקת מזו
  25  23  בתי תמחוי

      
      2תשתית

  32  46  ארגונים בעלי מבנה לאחסון המזון
  33  8  ארגונים בעלי מבנה עם קירור

  28  39  ארגונים עם מטבח
  13  8  ארגונים ללא כל תשתית

      
      2מקור תרומות כספיות

  9  23  ל"גורמים מחו
  93  92  חברות מסחריות והציבור הרחב בישראל
  44  31  סיוע מגורמים ציבוריים או ממשלתיים

  7  -  סיוע ממשפחת המייסד
      2מקור תרומות המזון

  42  46  מזון יבש מחברות מסחריות
  17  31  מסעדות ואולמות , ל"עודפי מזון מבושל מצה

  42  31  מבצעי איסוף מהציבור הרחב ואנשים פרטיים
  32  8  תרומות מזון מארגוני סיוע אחרים

  22  31  ב המזון בעצמםו את ררוכשים
      

      2 לזכאותםקריטריוני
  73  64רשימה ממשרד הרווחה                                                          

  13  18  אוניברסלי
  15  9  היכרות עם המשפחות
  8  36  אישורים ממוסדות

  10  -  בדק בית
  10  -  זכאות לקבוצות מסוימות

      
      2שיתוף פעולה עם גורמים אחרים

  58  46   עם ארגוני סיוע אחריםוף פעולהתיש
  53  54   עם מחלקת הרווחהוף פעולהתיש
  2  15   עם חברות מסחריותוף פעולהתיש
  5  15   עם גורמים ציבורייםוף פעולהתיש
  23  23   עם גורמים ממשלתייםוף פעולהתיש
  3  23  ל" עם צהפעולהוף תיש

  10  -  לא משתפים פעולה עם אף גורם
*<0.05 P 
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ"ולכן הסה,  על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת2



  

 

  

23

  )המשךN=73(1 )) (אחוזים(מאפייני ארגונים לפי מישור הפעולה  : 1לוח 

 
  ונים ארצייםארג

N=13  

ארגונים אזוריים 
  ומקומיים 

N=60 
  100  100  סוג הסיוע הניתן

  58  23  מחלקים מזון בלבדהארגונים 
  22  39  מחלקים מזון וציודהארגונים 
  20  38  פועלים בתחום הרווחה והעצמההארגונים 

      
  100  100  סוג המזון המחולק

  15  8  מבושל בלבד
  47  39  יבש בלבד
  2  -  ון בלבדתלושי מז

  33  54  מבושל ויבש
  3  -  מבושל ויבש יחד עם תלושי מזון

      
  100  100  הרכב הצוות

  72  36  מתנדבים בלבד
  4  9  עובדים בשכר בלבד

  24  55  שילוב של מתנדבים יחד עם עובדים בשכר
      

  100  100  פיקוח תזונתי
  78  54  אין פיקוח תזונתי

  15  38  פיקוח של משרד הבריאות
  5  8  וח של גורמים אחריםפיק

  2  -  תלושי מזון
      

  100  100  *מזון לשנהבשווי עלות הסיוע 
  54  -  ח" מיליון ש0.5-פחות מ

  27  15  ח "מיליון ש 1-0.5
  19  23  ח " מיליון ש4-1

  -  62  ח ומעלה " מיליון ש4
*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ"ולכן הסה, ו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת על שאלה זו יכל2
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לעומת ארגונים שאינם בתי , ם ארגוניים לפי החלוקה לארגוני סיוע שהם בתי תמחוימאפייני: 2לוח 
  N=73(1 ()אחוזים(תמחוי 

 
  בתי תמחוי 

18=N  

  ארגונים שאינם 
  בתי תמחוי

55=N 
      2תשתית

  44  6  המזוןארגונים בעלי מבנה לאחסון 
  33  17  ארגונים בעלי מבנה עם קירור

  9  94  ארגונים עם מטבח
  16  -  ארגונים ללא כל תשתית

      
      2מקור תרומות כספיות

  9  17  ל"גורמים מחו
  96  83  חברות מסחריות והציבור הרחב בישראל
  37  56  סיוע מגורמים ציבוריים או ממשלתיים

  6  6  סיוע ממשפחת המייסד
      

      2תרומות המזוןמקור 
  46  33  מזון יבש מחברות מסחריות

  17  28  מסעדות ואולמות , ל"עודפי מזון מבושל מצה
  48  17  מבצעי איסוף מהציבור הרחב ואנשים פרטיים

  30  22  תרומות מזון מארגוני סיוע אחרים
  17  44  רוכשים את רב המזון בעצמם

      
      2 לזכאותםקריטריוני

  78  61                                                     רשימה מלשכת הרווחה 
  2  50  אוניברסלי

  15  11  היכרות עם המשפחות
  13  11  אישורים ממוסדות

  11  -  בדק בית
  8  11  זכאות לקבוצות מסוימות

      2 עם גורמים אחריםוף פעולהתיש
  58  50   עם ארגוני סיוע אחריםהוף פעולתיש
  55  50   עם מחלקת הרווחהוף פעולהתיש
  6  -   עם חברות מסחריותוף פעולהתיש
  4  17   עם גורמים ציבורייםוף פעולהתיש
  22  28   עם גורמים ממשלתייםוף פעולהתיש
  11  6  ל" עם צהוף פעולהתיש

  -  -  לא משתפים פעולה עם אף גורם
      

  100  100  סוג הסיוע הניתן
  51  56  ארגונים שמחלקים מזון בלבד
  27  17  ארגונים שמחלקים מזון וציוד

  22  28  ארגונים שפועלים בתחום הרווחה והעצמה
      

  100  100  מישור פעולה
  18  17  פועלים במישור הארציהארגונים 
  9  11  פועלים במישור האזוריהארגונים 
  73  72  פועלים במישור המקומיהארגונים 

      
*<0.05 P 
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2
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לעומת ארגונים שאינם בתי , מאפיינים ארגוניים לפי החלוקה לארגוני סיוע שהם בתי תמחוי: 2לוח 
  )המשךN=73(1 )) (אחוזים(תמחוי 

 
  וי בתי תמח

18=N  

  ארגונים שאינם 
  בתי תמחוי

55=N 
  100  100  *הרכב הצוות

  78  33  מתנדבים בלבד
  6  -  עובדים בשכר בלבד

  16  67  שילוב של מתנדבים יחד עם עובדים בשכר
      

  100  100  *סוג המזון המחולק
  4  44  מבושל בלבד
  60  -  יבש בלבד

  3  -  תלושי מזון בלבד
  33  56  מבושל ויבש

      
  100  100  *ח תזונתיפיקו

  84  44  אין פיקוח תזונתי
  7  56  פיקוח של משרד הבריאות
  9  -  פיקוח של גורמים אחרים

      
  100  100  מזון לשנהבשווי עלות הסיוע 

  48  33  ח" מיליון ש0.5-פחות מ
  22  33  ח "מיליון ש 1-0.5

  19  22  ח " מיליון ש4-1
  11  11  ח ומעלה " מיליון ש4
*<0.05 P 
  כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר לא 1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2
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  N=73(1 ()אחוזים( לפי סוג הסיוע הניתן יםמאפייני ארגונ: 3לוח 

 

ארגונים 
  מסייעים רק ה

  במזון
N=38)(  

ארגונים 
מסייעים ה

  במזון וציוד
N=18)(  

מסייעים הנים ארגו
במזון   ברווחה 

  ובהעצמה
N=17)(  

        2דרכי פעולה
  29  39  32  משפחות מגיעות לקחת את סלי המזון

  6  6  11  חלוקת מזון מבושל לבתים
  6  11  3  תלושי מזון

  65  56  66  חלוקת מזון יבש לבתים
  30  17  26  בתי תמחוי

        
        2תשתית

  41  44  26  ארגונים בעלי מבנה לאחסון המזון
  12  28  37  ארגונים בעלי מבנה עם קירור

  29  22  34  ארגונים עם מטבח
  18  11  11  ארגונים ללא כל תשתית

        
        2מקור תרומות כספיות

  24  6  8  ל"גורמים מחו
  94  83  97  חברות מסחריות והציבור הרחב בישראל
  41  44  41  סיוע מגורמים ציבוריים או ממשלתיים

  -  17  3  סיוע ממשפחת המייסד
        

        2מקור תרומות המזון
  24  53  47  מזון יבש מחברות מסחריות

  24  29  13  מסעדות ואולמות , ל"עודפי מזון מבושל מצה
  12  47  50  מבצעי איסוף מהציבור הרחב ואנשים פרטיים

  41  18  26  תרומות מזון מארגוני סיוע אחרים
  35  29  16  ב המזון בעצמםורוכשים את ר

        
        2 לזכאותםוניקריטרי

  56  65  82רשימה ממשרד הרווחה                                                   
  6  18  16  אוניברסלי

  25  6  13  היכרות עם המשפחות
  19  12  11  אישורים ממוסדות

  6  6  11  בדק בית
  13  6  8  מותזכאות לקבוצות מסוי

        
        2שיתוף פעולה עם גורמים אחרים

  71  44  55  שיתוף פעולה עם ארגוני סיוע אחרים
  47  50  58  שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה
  12  6  -  שיתוף פעולה עם חברות מסחריות
  12  11  3  שיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים

  35  22  18  שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים
  6  6  8  ל"עולה עם צהשיתוף פ

  -  11  11  לא משתפים פעולה עם אף גורם
*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2

  
  
  



  

 

  

27

  )משךה N=73(1)) (אחוזים(מאפייני ארגונים לפי סוג הסיוע הניתן : 3לוח 

 

ארגונים 
  מסייעים רק ה

  במזון
N=38)(  

ארגונים 
מסייעים ה

  במזון וציוד
N=18)(  

מסייעים הארגונים 
במזון   ברווחה 

  ובהעצמה
N=17)(  

  100  100  100  פעולההמישור 
  29  28  8  פועלים במישור הארציהארגונים 
  12  -  13  פועלים במישור האזוריהארגונים 
  59  72  79  מיפועלים במישור המקוהארגונים 

        
  100  100  100  סוג המזון המחולק

  18  11  13  מבושל בלבד
  53  39  45  יבש בלבד

  -  6  -  תלושי מזון בלבד
  23  44  40  מבושל ויבש

  6  -  2  מבושל ויבש יחד עם תלושי מזון
        

  100  100  100  הרכב הצוות
  41  73  76  מתנדבים בלבד

  6  0  5  עובדים בשכר בלבד
  53  27  19  דבים יחד עם עובדים בשכרשילוב של מתנ

        
  100  100  100  פיקוח תזונתי

  71  78  74  אין פיקוח תזונתי
  23  17  18  פיקוח של משרד הבריאות
  6  -  8  פיקוח של גורמים אחרים

  -  5  -  תלושי מזון
        

  100  100  100  שנה למזון בשווי עלות הסיוע 
  35  33  54  ח" מיליון ש0.5-פחות מ

  29  28  22  ח "יליון ש מ1-0.5
  18  22  19  ח " מיליון ש4-1

  18  17  5  ח ומעלה " מיליון ש4
*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2

  



  

 

  

28

  N(1=73 ()אחוזים(מאפייני הארגונים לפי סוג המזון המחולק  : 4לוח 
ארגונים  

שמחלקים מזון 
  יבש בלבד 

N=33  

  
ארגונים שמחלקים 
  מזון מבושל בלבד

N=10  

  
ארגונים שמחלקים 
  מזון יבש ומבושל

N=30 
        2דרכי פעולה

  33  20  39  משפחות מגיעות לקחת את סלי המזון
  15  10  0  חלוקת מזון מבושל לבתים

  -  -  3  תלושי מזון
  85  30  58  בתיםחלוקת מזון יבש ל

  33  80  -  בתי תמחוי
        

        2תשתית
  22  -  52  ארגונים בעלי מבנה לאחסון המזון

  44  10  24  ארגונים בעלי מבנה עם קירור
  41  100  -  ארגונים עם מטבח

  4  -  24  ארגונים ללא כל תשתית
        

        2מקור תרומות כספיות
  7  20  9  ל"גורמים מחו

  100  60  97  חב בישראלחברות מסחריות והציבור הר
  48  40  34  סיוע מגורמים ציבוריים או ממשלתיים

  7  10  3  סיוע ממשפחת המייסד
        

        2מקור תרומות המזון
  41  30  52  מזון יבש מחברות מסחריות

  33  30  3  מסעדות ואולמות , ל"עודפי מזון מבושל מצה
  52  -  46  מבצעי איסוף מהציבור הרחב ואנשים פרטיים

  26  20  30  ת מזון מארגוני סיוע אחריםתרומו
  19  40  21  ב המזון בעצמםורוכשים את ר

        
        2 לזכאותםקריטריוני

  89  50  71רשימה מלשכת הרווחה                                          
  15  40  -  אוניברסלי

  11  -  23  ות עם המשפחותהיכר
  19  -  10  אישורים ממוסדות

  4  -  16  בדק בית
  11  20  3  זכאות לקבוצות מסוימות

        
        2שיתוף פעולה עם גורמים אחרים

  63  60  52  שיתוף פעולה עם ארגוני סיוע אחרים
  59  40  49  שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה
  4  -  6  שיתוף פעולה עם חברות מסחריות

  15  -  3  פעולה עם גורמים ציבורייםשיתוף 
  19  30  24  שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים

  11  -  6  ל"שיתוף פעולה עם צה
  0  -  18  לא משתפים פעולה עם אף גורם

        
  100  100  100  פעולההמישור 

  26  10  15  פועלים במישור הארציהארגונים 
  4  -  15  פועלים במישור האזוריהארגונים 
  70  90  70  עלים במישור המקומיפוהארגונים 

*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2



  

 

  

29

  )המשךN(1 )=73) (אחוזים(מאפייני הארגונים לפי סוג המזון המחולק  : 4לוח 

ארגונים  
שמחלקים מזון 

  ש בלבד יב
N=33  

  
ארגונים שמחלקים 
  מזון מבושל בלבד

N=10  

  
ארגונים שמחלקים 
  מזון יבש ומבושל

N=30 
  100  100  100  *הרכב הצוות

  69  20  84  מתנדבים בלבד
  -  20  3  עובדים בשכר בלבד

  31  60  13  שילוב של מתנדבים יחד עם עובדים בשכר
        

  100  100  100  *פיקוח תזונתי
  63  40  94  תיאין פיקוח תזונ

  26  60  3  פיקוח של משרד הבריאות
  11  -  3  פיקוח של גורמים אחרים

  -  -  -  תלושי מזון
        

  100  100  100  מזון לשנהבשווי עלות הסיוע 
  35  50  55  ח" מיליון ש0.5-פחות מ

  23  40  21  ח "מיליון ש 1-0.5
  23  10  15  ח " מיליון ש4-1

  19  -  9  ח ומעלה " מיליון ש4
*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר1
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה2
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  N(1=69( )אחוזים(מאפייני הארגונים לפי הרכב הצוות  : 5לוח 
   

  מתנדבים בלבד
46=N  

שילוב של עובדים 
   2בשכר ומתנדבים

23=N 
      3דרכי פעולה

  48  26  משפחות מגיעות לקחת את סלי המזון
  4  11  חלוקת מזון מבושל לבתים

  9  2  תלושי מזון
  48  72  חלוקת מזון יבש למשפחות

  52  13  בתי תמחוי
      

      3תשתית
  26  35  ארגונים בעלי מבנה לאחסון המזון

  22  35  ארגונים בעלי מבנה עם קירור
  65  15  ארגונים עם מטבח

  -  17  ל תשתיתארגונים ללא כ
      

      3מקור תרומות כספיות
  26  4  ל"גורמים מחו

  83  98  חברות מסחריות והציבור הרחב בישראל
  61  33  סיוע מגורמים ציבוריים או ממשלתיים

  -  9  סיוע ממשפחת המייסד
      

      3מקור תרומות המזון
  35  46  מזון יבש מחברות מסחריות

  26  15  ולמות מסעדות וא, ל"עודפי מזון מבושל מצה
  9  54  מבצעי איסוף מהציבור הרחב ואנשים פרטיים

  22  33  תרומות מזון מארגוני סיוע אחרים
  48  13  ב המזון בעצמםורוכשים את ר

      
      3 לזכאותםקריטריוני

  64  76רשימה ממשרד הרווחה                                                                 
  32  4  אוניברסלי

  5  20  היכרות עם המשפחות
  23  9  אישורים ממוסדות

  5  11  בדק בית
  14  7  זכאות לקבוצות מסוימות

      
      3שיתוף פעולה עם גורמים אחרים

  48  63  שיתוף פעולה עם ארגוני סיוע אחרים
  57  50  שיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה

  9  -  ה עם חברות מסחריותשיתוף פעול
  22  -  שיתוף פעולה עם גורמים ציבוריים

  30  20  שיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים
  4  7  ל"שיתוף פעולה עם צה

  -  13  לא משתפים פעולה עם אף גורם
*<0.05 P  
   לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהזנה בבתי ספר וארבעה ארגונים שלא מסרו מידע על כך1
   שלושה ארגונים המתבססים על עובדים בשכר בלבד מתוכם2
  100%-כ גדול מ" על שאלה זו יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה3
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  )המשך N(1)=69) (אחוזים(מאפייני הארגונים לפי הרכב הצוות  : 5לוח 
   

  מתנדבים בלבד
46=N  

שילוב של עובדים 
   2בשכר ומתנדבים

23=N 
  100  100  *הניתןסוג הסיוע 

  39  61  מחלקים מזון בלבדהארגונים 
  17  24  מחלקים מזון וציודהארגונים 
  44  15  פועלים בתחום הרווחה והעצמההארגונים 

      
  100  100  מישור פעולה

  30  9  פועלים במישור הארציהארגונים 
  9  11  פועלים במישור האזוריהארגונים 
  61  80  פועלים במישור המקומיהארגונים 

      
  100  100  *סוג המזון המחולק

  35  4  מבושל בלבד
  22  57  יבש בלבד

  8  -  תלושי מזון בלבד
  35  39  מבושל ויבש

      
  100  100  *פיקוח תזונתי

  48  87  אין פיקוח תזונתי
  52  4  פיקוח של משרד הבריאות
  -  9  פיקוח של גורמים אחרים

      
  100  100  *שווי עלות הסיוע למזון לשנה

  26  58  ח" מיליון ש0.5-ת מפחו
  22  27  ח "מיליון ש 1-0.5

  26  13  ח " מיליון ש4-1
  26  2  ח ומעלה " מיליון ש4
*<0.05 P  
  נה בבתי ספר וארבעה ארגונים שלא מסרו מידע על כך לא כולל בנקי מזון וארגוני סיוע בהז1
   מתוכם שלושה ארגונים המתבססים על עובדים בשכר בלבד2
  100%-כ גדול מ"יכלו המרואיינים לענות יותר מתשובה אחת ולכן הסה על שאלה זו 3
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