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  .05-445-דמ
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  خالصة البحث
  مقدمة
 ،تحت خط الفقر، بأنه بعد دفع الضرائب، )%51( في إسرائيل العربيةاألسر  نصفحوالي ل دخل الشهرييصنف ال

الناجمة عن الفقر هو عدم توفر اإلسقاطات إن أحد . %)15( اليهوديةاألسر  مما هو الحال بينأضعاف  ةأي أآثر بثالث
غذاء بالطرق مقدار آاف من اللحصول على ا المؤآدة فيغياب القدرة على أنه  ياتاألمن الغذائي والمعرف في األدب

 اليهوديةاألسر  أآثر منعدم توفر األمن الغذائي حتماالت ال معرضةالعربية  إن األسرمن هنا ف. اياجتماعولة المقب
  ).2005 ،نيرآل وآخرون(
  

الغذاء بطريقة الناس بتزويد  ويْعتبر. منع ظاهرة عدم توفر األمن الغذائيإلى  الكثير من الوسائل التي تهدف هناك
الغذاء في  العمل على تزويدالسنوات األخيرة  ازداد في في هذا السياق، وهكذا فقد ية مرآزالوسائل ال إحدى مباشرة

هذه معلومات حول ال تتوفر  اغالب ولكن ،)2005 ،نيرآل وآخرون(ة يفئات تطوع من قبلخاصة  ،دولة إسرائيل
  . مسجلةأو  يةمن خالل أطر غير رسم تمتمنها  نشاطات واسعةصوصا ألن خ ،في البلدات العربية النشاطات

  
بطلب ودعم الفئات السكانية الفقيرة  ألمن الغذائيتحسين ال منتدىتوجه ال ،المهمة هذه المعلوماتمثل  توفر حيال غياب

مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع حول جونت معهد بروآديل ومعهد مسار إلجراء بحث شامل  –من مايرس 
   .العربي

  
  أهداف البحث

  .سسات العربية التي تعمل على توزيع الغذاءالتعرف على المؤ. 1
. 2  .هذه المؤسسات العربية وانتشار عمل ،ار مميزاتهابختا

  .توثيق طرق عملها. 3
  للمؤسسات العربية الفاعلة في هذا المضمار متوفرةالات غير حتياجالالتعرف على ا. 4
 بنك الغذاء القطريبين في المجتمع العربي و الغذائي شراآة بين مؤسسات الدعمالية لتطوير أساسمعطيات توفير . 5

  .غذائيالدعم تعمل في مجال الأخرى ومؤسسات 
  

  أسلوب البحث
 .من الناحية الغذائية العربية المحتاجةاألسر  التي تدعمالمؤسسات  يمع ممثل فعليةيعتمد البحث على إجراء مقابالت 

مؤسسة  190 استطاع المستطلعون التعرف على ،2008 آب - في أشهر حزيرانأْجِري  خالل البحث الميداني الذيمن 
من مجمل المؤسسات العربية % 80نحو  ،فتراضنااحسب  ،تشكلالتي الفقيرة لألسر  الغذاءعربية تعمل على تزويد 
لطلبنا وتم إجراء المقابلة مع  تاستجاب%) 92(من هذه المؤسسات مؤسسة  176 يذآر على أن .العاملة في هذا المجال

فإن ، ومع ذلك، مسجلةالغير المؤسسات و المسجلة في سجل الجمعياتؤسسات في البحث فحص المتم  وقد. هامندوبي
  .من خالل األطر العائليةالمقدمة رسمية الغير لم يشمل المساعدات البحث 

  

i 



 

  مرآزيةنتائج 
تية واسعة بحيث يمكن وتتوفر بنية تح ئيالغذاتعنى بالدعم تتوفر في المجتمع العربي مؤسسات متنوعة ومتفرعة  .1

  . مستقبال تقويتها وتوسيعها

%) 52(نصفها يتصف حوالي بينما  ،في الوقت ذاته حزبي انتماءطابع ديني وب%) 11(المؤسسات تتصف بعض  .2
 نتماءتكاد تخلو من االطابع ديني والعمل دون ب%) 36(ثلثها ، فيما يتصف حوالي حزبي انتماءطابع ديني دون ب
 . الرسمي حزبيال

الغذائي بعد دعم ال مجال بدأت تعمل فيأي (حديثة العهد هي هيئات  هذه المؤسسات من% 55 حواليجدنا أن و .3
 مسجل مسجلة في سجلغير هي مؤسسات هذه المؤسسات نصف ، وبطبيعة الحال فإن حوالي )2000سنة 

 ي الدعم والمواردمن حيث عدد متلق امحلية وصغيرة نسبيمؤسسات غالبية المؤسسات هي  آما أن .الجمعيات
 .هافيالناشطة  بشريةال المواردأو  التي توزعها المادية

ال  هذه المؤسساتآما أن . لتوزيع الغذاءلألسر  شكل فعليبغالبيتها تصل ومتنوعة  نماطتعمل المؤسسات بأ .4
هناك أن ى إل يشار. ذاتها المحتاجةألسر اإلى  على الوصول تعمل إنمايقتصر عملها على عملية التوزيع فحسب و

آما  ،والمعارف وسعةالعائلة الم :مثل المحتاجة،ألسر اإلى  وصولفي ال المؤسساتهذه  أخرى تساعد اأطراف
في  يوزع الغذاء. المحتاجة لهذه المؤسساتاألسر  في توجيه اهام اي في البلدة دورجتماعاال هويلعب قسم الرفا
 .بشكل متساٍو ليسو ألسراوفقا لحاجة غالبية الحاالت 

وجاف بأنواعه المختلفة خاصة المعلبات طازج  على غذاءمل تيشتوزيعه قوم هذه المؤسسات بطرد الغذاء الذي ي .5
من المؤسسات  اآبير امقسهذا السياق أن في يذآر و، أنواع المساعدة متنوعة، آما أن والسمكوالحبوب واللحم 

 .الغذاءجانب توزيع إلى  ،والمالبس والمساعدات المادية ةالقرطاسيتوزيع مستلزمات بتقوم 

 .عن عملهم أجرتقاضي هذه المؤسسات مقابل يعملون في القليل من العمال  .6

فإن وحسبها،  ةالخمس سالمالزآاة هي أحد أرآان اإل(أخرى مثل لجان الزآاة أجسام  مع تتعاون غالبية المؤسسات .7
ن يتصدق بقسط أأو  )بحسب قدرته الماليةللمحتاجين آل  يخرجه بمبلغ من المال يزآي ماله على آل مسلم بالغ أن

عن  هذه المؤسساتدارات إة غالبي أعربتمع ذلك،  .للمحتاجين الغذائي لدعمم ايتقدب ىتعنمؤسسات إلى  من ماله
 .مؤسسات أخرىالتعاون مع في رغبتها 

من تْجمع تبرعات غالبية هذه ال، علما بأن تنوعةم جهاتتتلقى هذه المؤسسات المساعدات المادية والتبرعات من  .8
يذآر . األموال من المتاجر وأصحابأخرى فيما تْجمع تبرعات  في المناسبات الدينيةأنها تْجمع أو  أجسام خاصة

 .المكاتب الحكوميةأو  مادية من السلطات المحليةتحصل على مساعدات  هذه المؤسسات القليل منأن 

في  رغبة ة مندوبيهاغالبيت أبد ،مثالف .متوفرة ات غيراحتياج بوجودالمؤسسات  دارات هذهإ غالبيةصرحت  .9
مثل هذه في تواجهها التي  والعراقيلمن المحتاجين رغم الصعوبات  أوسعقطاع  تزويدفي  اتوسيع نطاق عمله

عند فحص البنية يمكن لمس النقص بالموارد، فمثال نقص  عنالمؤسسات هذه آثيرة لدارات إ تتحدثوقد  .المهمة
  .نقلال ووسائل سخينوالتالتبريد  أجهزةبآالنقص  التنظيمية للمؤسسة

سِئلت إدارات المؤسسات حول موقفها من إمكانية تلقيها مساعدة من قبل بنك الغذاء القطري وذلك بعدما عرضت  .10
عليهم أهداف وطريقة عمل بنك الغذاء، فتبين أن هناك رغبة آبيرة عند هذه المؤسسات بتلقي المساعدات، 

 .الغذاء واالستشارة التنظيمية والغذائيةخصوصا لتزويدهم ب

ii 



 

بالمقارنة مع مؤسسات الدعم الغذائي الناشطة في المجتمع اليهودي فإن المؤسسات الفاعلة في المجتمع العربي  .11
 .عادة ما تكون أصغر حجما وأآثر حداثة من حيث اإلقامة والعمل الميداني

  
  مساهمة البحث

دعيم تب المعنيةطر األوتطوعية وغيرها من  يةاجتماعا دة بيانات تفيد أجسامالبحث آقاعنتائج من الممكن أن تستعمل 
من  مساعدةال تلقيبهتمام المؤسسات ال انظرو .الدعم الغذائي في المجتمع العربي المؤسسات العاملة في مجال وتمكين

   .الفي هذا المج إمكانية التعاونبحث في  امهم اأساس معطيات البحث تشكلوف فس ،بنك الغذاء

iii 
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  آلمات شكر
مبادرات صندوق ، "المنتدى لتحسين األمن الغذائي ودعم الفئات السكانية الفقيرة: "نتقدم بالشكر للقائمين على البحث

جوطيشطين وشيري أدل آما ونتقدم بالشكر لباتيا آالوش، وتمارة . وسونيا روخلين وصندوق عائلة آلرمنإبراهيم 
   . فوآس على مساهمتهن الفكرية

  
أقسام الرفاه مندوبي را لجميع من استجاب لطلب المقابلة لتعبئة استمارة البحث من مؤسسات الدعم الغذائي ولشك

آما ونتقدم بالشكر لجميع . العاملة في هذا المجال لمؤسساتإلى ااالجتماعي الذين قدموا المساعدة للوصول 
  .البحثالمستطلعين ومرآزي البحث الذين عملوا على جمع المواد وإجراء 

  
معهد بروآديل وإلستير لفنسون من المرآز لبحث القطاع الثالث في  –جوينت  -شكرا لنوريت نيرال من مايرس

ه على ؤغوريون، حيث استعنا آثيرا بأدوات البحث التي قامتا بتطويرها خالل البحث الذي تم إجرا - جامعة بن
  .يت على المساعدة الدائمة وتقديم المشورة خالل العملآما ونشكر نور. مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع اليهودي

  
مدير معهد بروآديل على مساهمته الجمة في تخطيط البحث، تحليل المعطيات وآتابة  - شكر خاص لجاك حبيب

  .التقرير
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  قائمة القوائم
  12          )أعداد ونسب مئوية(للمؤسسة األساسية مميزات ال: 1قائمة رقم 
  13        )من المؤسسات المئويةنسبة ال(الت للعائ الموزعأنواع الغذاء : 2قائمة رقم 
  14            )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(التوزيع  طريقة: 3قائمة رقم 
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  16      )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(المؤسسات  إضافية تقدمها مساعدةب ساليأ: 6قائمة رقم 
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  19      )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(الجغرافية  ةنطاق المساعدات حسب المنطق: 10قائمة رقم 
  20    )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(الجغرافية  ةلمؤسسة حسب المنطقلالموارد المتوفرة : 11قائمة رقم 
  23          )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(صعوبات مرآزية : 12قائمة رقم 

  24      )مئوية من المؤسساتالنسب ال(اليومي عمل المؤسسة تصعب  التي عواملال: 13رقم  قائمة
  24            )مئوية من المؤسساتالنسبة ال(برامج مستقبلية : 14قائمة رقم 
  24        )مئوية من المؤسساتالنسبة ال( تواجه المؤسسات تحديات مرآزية: 15قائمة رقم 
  25      )عدد ونسب مئوية من المؤسسات(عم أخرى تعاون مع مؤسسات دال: 16قائمة رقم 
  26      )مئوية من المؤسساتالنسب ال(دعم المع مؤسسات  مرغوب بهن وتعا: 17قائمة رقم 
  بنك الغذاء حسب المميزات المرآزية للمؤسسة ب االهتمام باالستعانةمدى : 18قائمة رقم 

  27              )مئوية من المؤسساتالنسب ال(                  
  28  )مئوية من المؤسساتالنسب ال(التي يمكن للمؤسسات االستعانة بها أنواع المساعدات : 19قائمة رقم 

  

  :المالحق
  أنواع الغذاء المزود لألسر وفقا ألجهزة التبريد المتوفرة في المؤسسات  1-قائمة أ

  35                )النسبة المئوية للمؤسسات(            
  36       )النسبة المئوية للمؤسسات(ا للمميزات المرآزية للمؤسسة تبرعات غذاء وفق: 2-قائمة أ
  37           )النسبة المئوية للمؤسسات (موارد المؤسسة وفقا لكبر البلدة : 3-قائمة أ
  39         البلدات، عدد السكان، المنطقة والترتيب االجتماعي االقتصادي: 1-قائمة ب

  

  قائمة الرسوم البيانية
  21            )نسبة مئوية( ةطوعين في المؤسسالمت توزيع عدد: 1رسم رقم 
  21          )نسبة مئوية(مقابل أجرة في المؤسسة ال العم توزيع عدد: 2رسم رقم 
38    )أعداد(ها بها مؤسسات وبلدات تم إجراء مقابالت مع مؤسساتحددت بلدات، بلدات ال: 3رسم رقم 



 

  مقدمة. 1
المؤسسات  تلك التي تقدمها خاصة ،في إسرائيلالتي تقدم دات الغذائية لمساعواسع ل انتشاٌريالحظ في السنوات األخيرة 

  .في المجتمع العربي هذا النوع من النشاطبحث تقرير لذا الأعد ه. التطوعية

 7.2 وتعدادهم من مجمل السكان% 20 اتقريب(مليون شخص  1.4لحوالي وصل عدد السكان العرب  2007في سنة 
 ،المرآزية حصاءدائرة اإل( )في إسرائيل أْسرةمليون  3.8من مجمل ( أْسرةليون ضمن ما يقارب النصف م) مليون
2008 )2(.(  

وهذه  ،خط الفقر أدنى من، بأنه بعد دفع الضرائب ،)%51(العربية األسر  نصفحوالي دخل الشهري لاليصنف 
من فقط % 13العربية األسر  به في الوقت الذي تشكل ،%)15(اليهودية األسر  النسبة عندثالثة أضعاف  عادلالنسبة ت
   .1)2008 ،تقرير الفقر ،مؤسسة التأمين الوطني(الفقيرة األسر  تشكل ثلث ، أي ما يعني أنهافي إسرائيلاألسر  مجمل

المؤآدة على أنه غياب القدرة  ياتإن أحد اإلسقاطات الناجمة عن الفقر هو عدم توفر األمن الغذائي والمعرف في األدب
في سنة أْجِري  فحسب المسح القطري الذي. اياجتماععلى غذاء آاف بالطرق المقبولة  في الحصولولفترة زمنية 

 ،%)14مقابل % 25(اليهودية األسر  األمن الغذائي أآثر منعدم توفر متوسط بالعربية معرضة لاألسر  فإن ،2003
  ).2005 ،نيرال وروزن%) (8مقابل % 11(األمن الغذائي ب عدم توفر حادول

األساليب ف. األمن الغذائي عدم توفرالطرق للتأقلم مع معضلة  أفضل في الدول المتطورة حولر نقاش جماهيري يدو
األساليب  هذه حدأ). 2005 ،نيرال وروزن(ومتنوعة  عديدةاألمن الغذائي عدم توفر  مشكلةالتي تهدف لمنع  المنتهجة

  .في هذا المجال في آثير من الدول هاما ادور التطوعي القطاعيلعب  حيث ،لغذاءل المباشر تزويدال وه يةساساأل

لمؤسسات التي تعمل دون هدف ا حول 2005في سنة  قطاع الثالثالمرآز اإلسرائيلي لبحث الٌح أجراه مسوقد وجد 
ليفينسون، (مؤسسة قطريا  129من بين ن ان اثنتان عربيتامؤسستإال في المجتمع اإلسرائيلي ال توجد  هأن ،الربح

المسح  هاشمليلغذاء في المجتمع العربي التي لم وجود العديد من مؤسسات دعم اإلى بحث ال ووأشار معد. )2005
في  طر مختلفةأتتوفر  ، حيثالمجال ر بحث شامل في هذاآونها ال تتبع لمؤسسات تعمل بدون هدف ربح وآونه لم يْج

أجراه معهد  خرآفي بحث . البحث القطري المذآورا يتناولهد المساعدات الغذائية لم يتزوتعمل على  المجتمع العربي
 ،في مجاالت مختلفةالعاملة  المجتمع المدني العربيةعشرات مؤسسات مسح تم  2006-2005سنوات الفان لير في 

مسح المؤسسات الفاعلة  على ساسباألرآز يلم ال أن البحث المذآور إ ،ومتفرعة نوعةتعمل في مجاالت متفتبين أنها 
  ).2008 ،يفروح إبن(التغذية مجال  في

توجه  ،في المجتمع العربي بالتغذيةاألسر  حول مؤسسات تعمل في مجال تزويد بسبب عدم توفر المعلومات المهمة
معهد بروآديل ومعهد  تنيجو -مايرسبطلب من  لتحسين الدعم الغذائي ودعم الفئات السكانية الفقيرةالمنتدى العام 

مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع  لىألجراء بحث شامل ع ستشارة االجتماعيةلألبحاث، التخطيط واال مسار
   .العربي

  
                                                           

  .تمثل نسبة الفقر في الواقع، حسب الدخل الشهري الصافينسبة الفقر بعد احتساب الضرائب ومخصصات التأمين  1
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  أهداف البحث
المؤسسات العاملة في على  التعرف: التعرف على المؤسسات العربية التي تعمل في مجال توزيع الغذاء 

البدوي  العربي المجتمعمسجلة في سجل الجمعيات والمؤسسات العاملة في الغير تلك  بما في ذلك الميدان
 .وفي البلدات المختلطة

 .مميزات وانتشار ونطاق عمل هذه المؤسسات بحث 
 .توثيق طرق عمل المؤسسات المختلفة 
 .متوفرةالاتهم غير احتياجالتعرف على  
 بنك الغذاء القطريبين بين مؤسسات الدعم في المجتمع العربي و التعاونية لتطوير أساس قاعدة بياناتتوفير  
 .مؤسسات دعم غذائي أخرىو

2 



 

الوضع الغذائي والتنظيمي  ،يقتصادالوضع اال: خلفية عن المجتمع العربي .2
  ومؤسسات القطاع الثالث

  خلفية عامة عن المجتمع العربي في إسرائيل 2.1
 ،%)20(عرب  1,450,300نسمة ، منهم  7,243,600إلى  2007وصل التعداد السكاني في إسرائيل في نهاية سنة 

  ))2( 2008المرآزية،  حصاءدائرة اإل( 279,000الـ  العربية ما يقارباألسر  عددقد بلغ و
  

بينما يشكل المسيحيون  ،من السكان العرب) %82( في إسرائيل من المجتمع العربي آبراأل الفئة مسلموناليشكل 
) األسفلالجليل األعلى والجليل في (إسرائيل في شمال  %)55( غالبية السكان العربسكن ت%. 8والدروز % 10

   .%)15( في جنوب البالدو) %31، يشمل حيفا(في منطقة المثلث  العرب السكانباقي بينما يسكن 
  

 2.2  ْسرةاألبر ِآ
 في سنةوصل معدل عدد أفراد األْسرة الواحدة  فقد، اليهودية في إسرائيل بكثرة األوالداألسر  العربية عناألسر  تتميز

عدد األفراد معدل بينما وصل . 17الـالتي تشمل األب واألم وأوالد دون سن األسر  فيأفراد  5و ،فرد 4.9إلى  2007
دائرة ( 17الـعلى األقل ولد واحد دون سن التي تشمل األب واألم واألسر  في 4.3و  ،3.1إلى  اليهودية ْسرةاألفي 
  ).)2( 2008 ،المرآزية حصاءاإل
  

ما  وهوأفراد وأآثر  7مكونة من هي أسر  ،2007في سنة ألسر العربية من ا% 20حوالي ن ألى إتشير المعطيات 
 17الـاألهل وأبناء دون سن %) 70(العربية األسر  غالبيةتشمل %). 4(اليهودية األسر  مثيالتها منأضعاف  5يعادل 

في المجتمع  3و  في المجتمع اليهودي 2.2هو  17الـمعدل عدد األوالد حتى سن . اليهوديةاألسر  من% 47مقارنة مع 
دائرة ( ة أضعاف عنها في المجتمع اليهوديالعربية التي تشمل أربعة أوالد وأآثر بثالثاألسر  نسبةتزيد . العربي

  ).)2( 2008 ،المرآزية حصاءاإل
  

 مبنى 2.3  األجيال
 ،%27نسبة  هوديمن المجتمع الي 15-0ففي الوقت الذي يشكل أبناء  ،انسبيفتيا بي في إسرائيل يعتبر المجتمع العر

وفي ). لدى المسيحيين% 28ولدى الدروز % 35 ،مسلمينلدى ال% 44% (42 إلىفي المجتمع العربي تصل نسبتهم 
 بينما تصل ،اليهوديالمجتمع  في% 11.5إلى  وما فوق 65تصل نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن المقابل 
 حصاءدائرة اإل) (لدى المسلمين% 3لدى الدروز و % 4 ،نيلدى المسيحي% 9(المجتمع العربي  في% 3إلى  نسبتهم

 نسبة عالية منأن هو من هذه المعطيات  هاستنتاجا هم المفاهيم التي يمكنأأحد . )2.19قائمة رقم  ،2008 ،المرآزية
  .جيلهم الصغيربسبب  وذلك جيل العملإلى  السكان العرب ال ينتمون

  
  المشارآة والعمل 2.4

  العاملةالمشارآة بالقوى 
من السكان العرب و % 41 حوالي، 2007في سنة وما فوق  15الـ  بلغت نسبة المشترآين في القوى العاملة لدى أبناء

  .)12.1قائمة رقم  ،)2( 2008 ،المرآزية حصاءدائرة اإل(من السكان اليهود % 59
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  نسبة التشغيل
من السكان % 11نسبة  2007وما فوق سنة  15 بلغت نسبة العاطلين عن العمل من مجمل القوى العاملة لدى أجيال

  ).12.1قائمة رقم  ،)2( 2008 ،المرآزية حصاءدائرة اإل(من السكان اليهود % 7العرب مقابل 
  

% 74.5 حوالي بينما بلغت لدى السكان اليهود% 76 حوالي 2007المنزلي مع عاملين سنة  قتصادبلغت نسبة اال
 اواحد العربية التي تشمل عامالاألسر  وقد وصلت نسبة ).5.14قائمة رقم  ،)2( 2008 ،المرآزية حصاءدائرة اإل(

قائمة رقم  ،)2( 2008 ،المرآزية حصاءدائرة اإل% (30.5إلى  في المجتمع اليهودي بينما تصل% 49حوالي إلى 
في جيل  رةْسلألالقدرة المعيشية قل ت ،عدد سنوات العمل القليلة للرجال والنساء العربوبسبب  ).5.17و  5.16
  .التقاعد

  
  مشارآة النساء العربيات في القوى العاملة 

 نبينما وصلت نسبة مشارآته ،امرأة 350,000 لحوالي 2006في سنة  64-18بلغ عدد النساء العربيات في األجيال 
بحثن ي%) 3.8( 13,200عامالت و %) 18.7( 65,400 نمنه ،)امرأة 78,600(فقط % 22.5إلى  في سوق العمل

إن نسبة تمثيل . وال يتعلمن ،عن عملبحثن يوال  ،عملنيال ف ،امرأة 245,000 أي ما يقارب ،النساءباقي أما . عمل عن
من بين النساء غير العامالت بالرغم من % 38إلى غير العامالت هي األعلى بحيث تصل النسبة لنساء العربيات ا

مع ارتفعت قليال بسوق العمل  ننسبة مشارآته. 64 -18من مجمل النساء في إسرائيل في جيل % 17.2يشكلن  أنهن
  ).2008 ،آينغ( خصوبةنسبة البنخفاض االتعليم وسنوات رتفاع المتواصل باالمن رغم البوذلك مرور السنين 

  
  أجرة العمل

من فقط  %70حوالي إلى ) 2005 ،بندلك(التأمين الوطني مؤسسة معطيات بحسب يصل متوسط أجرة العامل العربي 
 ،لبلدةاألجر والدخل ل متوسطحول  2007للعام ن الوطني التأمي مؤسسة تقريرمن  يْستدلو. العام للسكان األجر سطتوم

جسر  عمالهو ل أجر متوسطأدنى أن و ،المدن اليهوديةفي  همن% 35حوالي قل بأاألجر في المدن العربية  توسطأن م
أدنى أن نسبة متلقي آذلك  يْستدلو). شاقال 24,303(ون يفسمن  ينملاعلأجر  متوسطأعلى و) شاقل 4,102(الزرقاء 
  %.41 إلى في المدن اليهوديةبينما تصل المدن العربية  في% 54إلى  تصلاألجور 

  

 2.5  مستوى الفقر
 لسكان العربوى األجر فإن نسبة الفقر لدى امستتدني للنسبة المنخفضة الملتحقة بسوق العمل وآثرة األوالد و استنادا

   .مرتفعة هي نسبة
  

بالنسبة للكثير من و. في إسرائيل تحت خط الفقر ،2007في سنة عاش حوالي خمس األسر وأآثر من ثلث األوالد لقد 
مثل السكن والصحة أخرى على مجاالت حياة  اسلبي يؤثردخل وإنما المستوى انخفاض فقط  ال يعنيفإن الفقر األسر  هذه

التأمين الوطني الفجوات الواسعة التابع لمؤسسة  الفقر تقريريظهر . )2008ني،مؤسسة التأمين الوط( والتربية والتعليم
، % 15 تبلغ تحت خط الفقرالقابعة ألسر اليهودية ا نسبة ففي حين أن .العربي واليهودي ينبين مستوى الفقر في المجتمع

في األسر  من مجملفقط % 13تشكل العربية األسر  من أن نسبةرغم بال. 2العربيةاألسر  من %51إلى تصل  هافإن
  .فقيرةالاألسر  تشكل ثلث لكنها إسرائيل

                                                           
  ومخصصات التأمين الضرائب احتسابوفقا للدخل الشهري الصافي بعد  2
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  الدخل ومستوى الحياة مستوى عدم المساواة في 2.6
حيث يمكن  3،لكنه ال يمثل مجمل مستويات الدخل ،فئات المجتمعلدى ع اوضيعبر عن تدني األمستوى الفقر  إذا آان

   .قد تفاقمت في السنوات األخيرةسرائيل ي مستوى الدخل في إعدم المساواة فحدة أن مالحظة 
  

  المدخول الشهري
العشر التي تتواجد في األسر  من% 43إلى  الئحة محدودي ضمن  أجيرمعيل على معتمدة العربية الاألسر  تمثيليصل 
 ثيلتم يأ ال يوجد. العشر الثالث تتواجد في نمم% 18العشر الثاني و  من تتواجد فيِم% 31 إلىو )األدنى(األول 
   )5.32قائمة  ,)2( 2008 ،المرآزية حصاءدائرة اإل() الثامن، التاسع والعاشر(أعشار  ةأعلى ثالثضمن العربية لألسر 

  
   آتظاظ السكنا

سنة  وصل متوسط عدد األفراد للغرفة الواحدةفقد  المجتمع اليهودي على منه فيأعربي آتظاظ السكن في المجتمع الاإن 
 ْسرةلدى األ 1.19المسيحية و  ْسرةلدى األ 1.18 ،المسلمة ْسرةلدى األ 1.48(العربية سر األ لدى 1.41إلى ، 2006
   ).)1( 2007 ،المرآزية حصاءدائرة اإل( المجتمع اليهوديفي  الواحدة للغرفة 0.84إلى وصل فيما  )الدرزية

  
  يةأساسحاجيات لمستوى المعيشة والتنازل عن غير موضوعية معايير 
 11,494مقابل ات والخدمات حتياجعلى اال اشهري شاقال 9,976 بمعدل  ،2006في سنة ر العربية نفقت األسلقد أ
  ).)2( 2007 ،األسر  اتمصروف مسح ،المرآزية حصاءدائرة اإل( ةاليهودياألسر  شهريا عند شاقال

  
زيد أعمارهم تين العرب الذ من% 46فإن  ،2007لسنة المرآزية  حصاءلدائرة اإلي جتماعاالمسح حسب معطيات الب

بالفقر من  واشعرآانت نسبة الذين و .راضون عن وضعهم المادينهم إقالوا من اليهود % 56مقابل  ان عاميعن العشر
أنهم لم إلى من السكان اليهود % 43في الوقت الذي أشار فيه . من اليهود% 10 مقابل% 23في السنة األخيرة العرب 

% 26 فإن باإلضافة لذلك. العرب عند %64إلى هذه النسبة وصلت فقد  ،ليةيستطيعوا تغطية آل المصروفات المنز
 من اليهود% 23، مقابل األخيرة الخمس سنواتي في القتصادوضعهم االفي راجع تحدثوا عن تمن السكان العرب 

  ). )1( 2008 ،يجتماعاال مسحال ،المرآزية حصاءدائرة اإل(
  

فتبين أن التي يعيشونها  يةقتصادالضائقة االبسبب عنها  يمكن التنازللتي في البحث عن األمور اوقد سئل المشارآون 
 أنو ،من اليهود% 15من العرب تنازلوا عن الغذاء مقابل % 48أن ووجد البحث  ،المجموعتينبين  اشاسع افرق هناك

نسبة ، أن ضافة لذلكباإلآما وجد البحث، . من اليهود% 29مقابل وتبريده من العرب تنازلوا عن تدفئة المنزل % 63
وآذلك  ،)على التوالي %11مقابل % 42(اليهود  على منها عندبوصفة طبية أعن الدواء المسجل الذين تنازلوا العرب 

 فوجد أن ،مكملالمين الصحي أبالنسبة لخدمة التأما %). 34مقابل % 66(مر بالنسبة لتنازلهم عن عالج األسنان األ
  تأمين رون لالذين يفتقالسكان اليهود نسبة 

  

                                                           
يجب اإلشارة إلى أن طريقة قياس الفقر المتبعة في التأمين الوطني هي القياس النسبي للفقر، التي تستند لمنتصف إنشطار  3

 . المدخوالت 
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في تم قطع الكهرباء أو الهاتف أنه أيضا  البحثوجد و. من السكان العرب% 52مقابل ، فقط% 19 بلغت صحي مكمل
المسح  ،المرآزية حصاءدائرة اإل(من السكان اليهود % 9مقابل  من السكان العرب% 33عن  السنة األخيرة

  ).)1( 2008 ،يجتماعاال
  

 2.7  عادات التغذية
منع األمراض خالل فترات على سم والج جهزةالسليم ألداء األ علىو يمة تأثير حاسم على الوضع الصحيلسلللتغذية ا

فيما يتعلق اتجاهات سلبية إلى  يمكن اإلشارة). 2006 ،وزارة الصحة(الحياة المختلفة خاصة فترة الطفولة والشباب 
  .تغذية في المجتمع العربيالعادات ب
  

أن  2001حتى  1999من قبل وزارة الصحة في سنة أْجِري  لصحة والتغذية القومي الذيمعطيات بحث امن  يْستدل
فالمعدل اليومي الستهالك السعرات . منه لدى العرب أعلىلدى السكان اليهود االستهالك اليومي للسعرات الحرارية 

 2,248مقابل رة حرارية سع 1,507عند النساء العربيات وحرارية  ةسعر 2,121الحرارية عند الرجال العرب هو 
أن نسبة استهالك وجد البحث آما . عند النساء اليهودياتسعرة حرارية  1,542لرجال اليهود و احرارية عند  ةسعر

% 15مقابل % 1لدى الرجال العرب حيث بلغت المكمالت الغذائية لدى السكان العرب أقل بكثير منها عند اليهود، 
  ). 2004وزارة الصحة، (عند النساء اليهوديات % 37ساء العربيات مقابل عند الن% 7عند الرجال اليهود، و 

  
لم  ،هرئيل وآخرون( 2006في صيف أْجِري  الذي )HBSC(نتائج بحث السلوآيات الصحية ألبناء الشبيبة بالمقابل، 
أعلى منها عند نسبة الطالب العرب الذين يتناولون وجبة الفطور خالل معظم أيام األسبوع  أن أظهرت  )ينشر بعد

؛ وأيضا، نسبة الطالب اليهود الذين ال يتناولون وجبة الفطور أعلى )بالمالئمة% 43.1 - ، و%48.3(اليهود 
، حيث أن آخذة باالنسداد هذه الفجوةأن لكن نلحظ في السنوات األخيرة %). 19.3(نسبة للطالب العرب %) 29.2(

وانخفضت عند الطالب %) 19.2، 2006، وفي سنة %14.7، 2002في سنة (النسبة ارتفعت عند الطالب العرب 
  %).  29.2، 2006وفي سنة % 32.5، 2002في سنة (اليهود 

  
 2.8   األمن الغذائي توفر عدم

ن مستوى الفقر يؤثر فإاألبحاث وبحسب  .نسبيامعاناة شديدة  من الفقرالعربي يعاني المجتمع  سابقا فإن أسلفناآما 
عدم توفر األمن ، مع العلم بأن )2005 ،نيرال وروزن( عدم توفر األمن الغذائي للسكانمستوى على تأثيرا آبيرا 

. اياجتماعغذاء بطرق مقبولة مقدار آاف من الللحصول على األآيدة القدرة على أنه عدم توفر يتم تعريفه الغذائي 
 ْسرةاألمن أآثر ألمن الغذائي ل طمتوس لعدم توفر العربية معرضة ْسرةاألن فإالعائالت في إسرائيل بعموم  مقارنة
نيرآل ( %)8مقابل % 11(ألمن الغذائي با حاد لعدم توفرأيضا و) من مجمل العائالت% 14مقابل % 25( اليهودية
  ).2005 ،وآخرون

  
منتجات  ساسالتي تعاني من عدم توفر األمن الغذائي تشمل باأللعائالت لوائح الطعام لتشير األبحاث المختلفة بأن 

أو  والحامض الفولييوم والكالسيوم زية مثل المغنيساسمرآبات الغذاء األلمينات واتيحيث تفتقر للف ،اية فقيرة صحيغذائ
، إذ لصغار والكبارلى الصحة الجسمانية والنفسية لانعكاسات سلبية ع ةمناسبالغير  تغذيةلإن لف اوآما ذآر سابق. الحديد

شاآل الملتطور البطيء لدى األوالد واو ،في التعليم ، واألداءالترآيزآل بمشاأيضا  مرتبطةالتغذية غير السليمة إن 
  .النتحارإمكانية اوالتفكير ب آتئابالتعرض الشخص لنفسية مثل ال
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  تطور األعمال الخيرية في المجتمع العربيالتاريخية لمراحل ال 2.9
على في المجتمع العربي ترتكز هذه القيمة و. تحظى األعمال الخيرية بأهمية آبيرة لدى غالبية المجتمعات واألديان

إبان القرن السابع منذ  والتبرع للفقراء والمساآينالضيافة تبرت فقد اع. ةمتينراسخة و ةوديني ثقافيةو ةتاريخيأسس 
وقد . ة العربرفي شبه جزي لاي الرحالبدوالمجتمع العربي مكارم األخالق لدى من  ،سالموقبل ظهور اإل، الجاهلية

لضمان البقاء  خريناآلمن لمساعدة تلقي انتيجة حاجة اإلنسان الذي يعيش في الصحراء لوتطورت ه القيم هذنمت 
  ).1982 ،علماني وعلوان ،1997دويري(
  

عالقات تسوده المجتمع الفردي ، علما بأن غير فردي اجماعي امجتمع هآونهو  لمجتمع العربيمميزات اأهم أحد إن 
آما هو (بينما يتميز المجتمع الجماعي المصغرة، عائلته على و نفسهالفرد على  هتمامصار ا، وذلك القتواهنة يةاجتماع

وفي . للمجموعة مثل العائلة الكبيرة والحمولة والعشيرة وغيرهاطوال حياته الفرد  انتماءب )الحال في المجتمع العربي
، ويتم المساندة وتقديم المساعدة والخدمة يثة من حتوقعات متبادلة بين األفراد والمجموع ثمة تكونمثل هذه األطر 
  ).1991 ،الجابري(لآلخرين، من خالل الجماعة تقديم المساعدة  ضمنها، ومن يةجتماعاال النشاطاتتنفيذ الكثير من 

  
حدة وافيها تعتبر مساعدة الغير مثل اليتيم واألرامل والفقراء ، التي يةسالمللديانة اإلإسرائيل في  غالبية العرب يينتم

تبرع اللى آل مسلم بالغ عاقل قادر ، وعسالمأحد األرآان الخمسة لإل هي" الزآاة" مثال،ف. يسالماإل الدينمن رآائز 
بين توزيع الثروة الفقر والحد من لزآاة هو اي من ساساألفالهدف . بنسبة معينة من ثروته وممتلكاته للفقراء والمساآين

مؤسسات أقيمت خصيصا لهذا آلفت الدولة و سالممنذ قدوم اإل). 1997خان دين و ،1969القرضاوي (أفراد المجتمع 
استطاع وبذلك  ،مسئولية جباية الزآاة بتولي الهدف مثل لجان الزآاة في المساجد ومؤسسة الوقف ومؤسسات خيرية

 سالماإلبادر  ،لرسميلم تأخذ األعمال الخيرية في المجتمع الجاهلي الطابع ا في حينف. األعمال الخيرية ةمأسس سالماإل
  .التي استمرت حتى أيامنا ةرسميالغير ة ورسميالعمال الخيرية األإلى دمج 

  
عصري تغيرت مجتمع إلى من مجتمع تقليدي جماعي وتحوله المجتمع العربي يشهدها رات التي يالتغيفي ضوء 

إقامة  وهاليوم، رات التي نشهدها يالتغيأحد . اتحتياجهذه االعلى تلبية  التقليدية ة المؤسساتقدرات المجتمع واحتياج
مثل هذه  ن إلقامةيالمبادرأول ، مع اإلشارة إلى أن ية مثل الغذاء والملبسساسات األحتياجتوفير اال هافهدجمعيات 
باإلضافة لكن،  .تقريبا جميع البلداتفي فروع ذات  مؤسسات قطرية تأقام، التي الحرآات الدينية وه الجمعيات

، والمقصود هو تعمل في هذا المجالحزبي أو  طابع ديني ليست ذاتجد مؤسسات اتوأيضا  ، نشهدينيةللمؤسسات الد
يرآز فيما متنوعة ات احتياج سدفي هذه المؤسسات بعض تساهم . منها اقسمنساء ترأس تالتي مدنية المؤسسات ال

  .ع الغذاءيوزعلى تالبعض اآلخر 
  

 2.10   في المجتمع العربي في إسرائيل الثوالقطاع الث مؤسسات المجتمع المدني
في اختالف وجود ، مع يهوديالمجتمع النظيره في في المجتمع العربي يشبه  ةالمدني اتالتنظيموراء من  منطقال

 وتدار بصورة مهنية ؤسسةم :مؤسسات رسمية معظمها حيث تتميز المؤسسات اليهودية بكون ،ماهية طرق التنظيم
  يولد السكان بينما  .هاجمة من قبلتحظى بمساعدات و ،للسلطات ةالتابعة في قاعدة البيانات ومسجل ،توثق فعالياتهاحيث 
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آجزء تقدم المساعدة بصورة غير رسمية  ،داخل منظمة غير رسمية مثل الحمولة والعائلة الموسعة في البلدات العربية
الناس بواسطة غير رسمي في ذاآرة بشكل  وثق هذه األعمالوت ،المتعارف عليها يةجتماعمن العادات والتقاليد اال

  ).2000،غانم وزيدان( ةيجتماعاالالتنشئة 
  

شمل الذي يحسب تعريف المجتمع المدني  .؟"للمجتمع المدني"من هي التنظيمات التي تنتمي  ،نإذ يسأل السؤال
لكن هذا ال يعكس  ،يباتقر في المجتمع العربي مجتمع مدنيال يوجد ستنتاج أنه يمكن االفقط، المؤسسات الرسمية 

فعاليات المجتمع ال سيما في المجتمع العربي في إسرائيل آبير من  جزءيتيح المجال لا التعريف أي أن هذ ،الواقع
  ).1986 ،يرلأد(
  

لفرق بين االمجتمع العربي في إسرائيل حول أنماط التبرع في ) 2000(البحث الذي قام به غانم وزيدان يظهر 
من % 70مقابل ) لمؤسسات رسمية(من العرب تبرعوا بصورة رسمية فقط % 20أن إلى  هر نتائجتشي، إذ المجتمعين

 تربط بينهم ذين اللألصدقاء الأو  ْسرةاألأو  بصورة مباشرة للشخص(رسمية الالتبرعات غير  تتشابه نسبة بينما .اليهود
رسمية لم يشمل مساعدة أفراد الاعدة غير تعريف المسفإن باإلضافة لذلك و%). 46(بين العرب واليهود ) صلة قرابة

ما على مرسمية أالألصبحت نسبة التبرعات غير  النشاطاتهذه التعريف على  ملتفيما لو اش ،األصدقاءأو  ْسرةاأل
  .ائلللعائالت الكبيرة والحم هاأفراد انتماءالبلدات العربية بتميز لتبين في البحث 

  
من % 5 حوالي تشكل حيث ،4العربي في إسرائيل مؤسسات المجتمع المدنين م نسبيا الضئيل عددالإلى  اإلشارة يجب

 . )%20(العرب في إسرائيل ، وهذه النسبة ضئيلة جدا نسبيا لنسبة )الدينية جمعياتضمنها المن و(مجمل المؤسسات 
لم يحظ  ،2000سنة ففي . جدا ضئيلةأن نسبة المؤسسات العربية التي تتلقى الدعم من مكاتب الدولة إلى  أيضا ويشار
التبرعات  يبمكانة مؤسسة جماهيرية لتلق) فقط مؤسسة عربية 45( ضئيل من مؤسسات المجتمع المدني جزٍءسوى 

عربية مؤسسات من مجمل المؤسسات المعروفة هي فقط % 0.1 إذن ،مؤسسة 3800بينما آانت في المجتمع اليهودي 
  ).2000،غانم وزيدان(
  

مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع نمو في  اسريع اتزايد ،2000منذ عام خاصة ور، في العقد األخيإننا نلمس 
  )2008 ،إبن حرب( يةويهود يةمؤسسات مشترآة عرب ضمنهاومن العربي في إسرائيل 

  
الخاصة  ثقافيةللعوامل ال اطريقة عمل مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع العربي وفقلفي هذا البحث نتطرق إننا 
  .التطوعية في المجتمع العربيتطور المؤسسات  مراحلالتطرق إليها في هذا الفصل وفقا لتم  يوالت

                                                           
 لة في سجل مسجل الجمعياتالمؤسسات المسج 4
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  وجمهور الهدف ،والعمل الميداني ،المؤسسات عملية استكشاف .3
اشتملت . ةلوجه مع ممثلي مؤسسات الدعم الغذائي للعائالت العربية المحتاج ايعتمد البحث على إجراء مقابالت وجه

والبلدات غير  القدس يشرق ما عداجميع المؤسسات في جميع البلدات العربية في إسرائيل على هدف مجموعة ال
  .المعترف بها

  
 3.1  المؤسسات وطريقة تجميع المعلومات عملية استكشاف

ت وذلك لعدم تسجيل هذه المؤسسا عقدامؤسسات الدعم الغذائي للعائالت العربية المحتاجة متحديد لقد آان العمل على 
ففي بداية مرحلة تجميع  .معلومات عن هذه الجمعياتتزويدنا ب جهة معينة تستطيعبصورة رسمية وبسبب عدم توفر 

ي في البلدات العربية بطلب جتماعاال هالمعلومات توجهت مرآزة البحث من قبل معهد مسار لمدراء أقسام الرفا
 همن مدراء مكاتب أقسام الرفا% 80 استجاب حوالي وقد. المساعدة في تحديد المؤسسات التي تعمل في هذا المجال

أيضا  التوجهتم  بالمقابل ،ممثلي هذه الجمعيات الداعمة للغذاءأو  يدها بأسماء الجمعياتوللطلب وقاموا بتزي جتماعاال
تحاد ا -"اهتجا"مثل موقع (مواقع االنترنت المالئمة لطلب المساعدة، وتم االستعانة بالبلدات  في) األئمة(لرجال الدين 

  .تحديد هذه الجمعيات مدة شهر ونصف علىاستمر العمل وقد ). جمعيات أهلية عربية
القيام بزيارة جميع  تقرر، فاآافيلم يكن  هالمؤسسات ولكنإلى  في الوصولآثيرا التوجه لهذه المصادر ساهم وقد 

. داخلها المؤسسات مثل هذهحول عمل  قةات مسبمعلوماستطعنا الحصول على البلدات التي ها بما فيالبلدات العربية 
بلدات  هناكلكن آانت ، مؤسساتإلى  شامال للتوصل للبلدات وأجروا مسحا في حاالت معينةوصل المستطلعون 

العربية مل البلدات شأن العمل إلى  يجب اإلشارة. مؤسسات مالئمةاتضح لنا في نهاية المطاف أنه ال تعمل فيها 
   .فقط ل الدولةالمعترف بها رسميا من قب

  
استعان . من مناطق جغرافية مختلفة للقيام بإجراء المقابالت امستطلع 11تجنيد وإرشاد تم  لعملية جمع المعلومات

أجريت ومن ثم . الستكشاف المؤسسات لداتبالمعارف واألصدقاء الساآنين بهذه البفي بعض الحاالت المستطلعون 
حيث أنه وفي إجراء المقابالت تم  من ثمتحديد زمان ومكان اللقاء ول ئمةمع ممثلي المؤسسات المال مكالمات هاتفية

 عملخالل ال. تعمل في نفس البلدة مؤسسات أخرىالمقابلة استكشاف  خالل بعض الحاالت، استطاع المستطلعون
حيث . ةمؤسسة مالئم 190 حواليإلى  الوصولتم  )2008سنة  آب -حزيران(ثالثة أشهر  مدة الميداني الذي استمر

ن أأو  التعاونرفضوا إما %) 8( 14 ،استجابوا للطلب واشترآوا في المقابالت امنه%) 92( 176 مندوبي نإ
 3البلدات المالئمة يظهر في رسم إلى  الوصول سبل الرسم التوضيحي لوصف. لم ينجح في التوصل إليهم المستطلع

  .في ملحق ب
  

السؤال عن مؤسسات تم  الحمولة، إنماأو  في إطار العائلةتتم لتي لمساعدات غير الرسمية الهذا البحث لم يتطرق 
هل سجلت المؤسسة في سجل الجمعيات " توجيه السؤالتم  حيث. خيرية مسجلة بسجل الجمعيات وتلك غير المسجلة

في هذا السؤال يوجد إشكالية بسبب وجود مؤسسات قد تكون فرعا لمؤسسات ". الحكومي آجمعية للدعم الغذائي؟
بيرة، مثل مؤسسة الزآاة المحلية ليست مسجلة في سجل الجمعيات آمؤسسات مستقلة للدعم الغذائي ولكنها في الوقت آ

باإلضافة لذلك، هناك مؤسسات مسجلة في سجل الجمعيات ولكن ليست . ذاته تعتبر فرع للمؤسسة القطرية المسجلة
  . مقابلتها مسجلة بسجل الجمعياتتم  المؤسسات التيمن % 53من خالل نتائج البحث يتبين أن . آمؤسسة دعم غذائي

  
   .توزيع الغذاءمجال  من المؤسسات العربية التي تعمل في% 80الـ  ما يقارب إحصاءتم  ،حسب التقديرات
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  :خلفية عن البلدات التي تعمل المؤسسات من خاللها
بلدة عربية معترف  100 منات مؤسسشمل البحث على . مؤسسة 176إجراء المقابلة مع تم  آما ذآرنا سابقا 

إجراء مقابالت مع تم  وبعد التوصل لجميع المؤسسات) قسم منها تابع لمجالس إقليمية(بها في أنحاء البالد 
 .ملحق ب 1التفاصيل في قائمة رقم  .بلدة 79ممثلين من 

 :في البحثدخلت مميزات البلدات التي  
حتى (بلدات صغيرة  منها% 20، ابالت مع مؤسساتبلدة أجريت بها مق 79من بين  -البلدات عدد سكان -

بلدات آبيرة منها % 32و  )نسمة 15000-5000تحتوي على (منها بلدات متوسطة % 48، )نسمة 5000
 .))3( 2007دائرة اإلحصاء المرآزية، ( )15000 تزيد عن(

للعنقود  من البلدات تدرج ضمن التدريج المنخفض% 74 -ي للبلداتقتصادي االجتماعالتدريج اال -
ضمن التدريج المرتفع % 4 -و) 7-4(ضمن التدريج المتوسط  %23 ،)3-1درجة ( يقتصادي االجتماعاال
 .)2003دائرة اإلحصاء المرآزية، ( )10- 8(

 لمعدل المؤسسات في آل بلدة اوالتي تقسم وفق. 5 التوصل إليهاتم  جريت المقابالت لجميع المؤسسات التيأ 
  ساتمؤس 3بمعدل  - بلدة آبيرة . أ
 بمعدل مؤسستين -بلدة متوسطة . ب
  بمعدل مؤسسة واحدة -بلدات صغيرة . ت

  

. 4  نتائج البحث
  مؤسسات الدعم الغذائي في المجتمع العربيية لأساسمميزات  4.1

من الناحية الجغرافية التي شملها البحث،  176الـلمؤسسات الدعم الغذائي  رئيسيةفي هذا الفصل نقف على المميزات ال
  .ية جتماعياسية واالوالدينية والس

  
  :رئيسيةالمؤسسات حسب المميزات ال توزيعتعرض  1قائمة رقم 
أن إلى  هنا يشارو .فقط على المستوى المحليتعمل المؤسسات هذه من % 85أآثر من  - الجغرافي التوزيع 

للبلدات  ساسباأل الخدمات تقدم ،بالبحث هامن بين المؤسسات التي شمل% 9المؤسسات المنطقية والتي تشكل 
 .معترف بها بمنطقة الجنوبالغير 

في المثلث % 19في الجنوب و % 24 ،البالد يفي شمالتتواجد من المؤسسات % 58 -المنطقة الجغرافية 
 ذينال) شمل سكان القدسيال (إن نسبة السكان العرب في إسرائيل  ،للمقارنة). حيفا ومرآز البالد يشمل منطقة(
دائرة اإلحصاء ( %31وفي المثلثوتصل % 14وفي الجنوب  ،%55 البالد تشكل يشمالفي  ونسكني

 امنخفض اليللمؤسسات بمنطقة النقب وتمث امرتفع تمثيالأن ثمة  عالهأمما ذآر  يْستدل )).2( 2008المرآزية، 
ي فغالبا لبلدات الجنوب التي تتواجد  يةقتصادية واالجتماعااليتعلق هذا التوزيع بالمميزات . منطقة المثلثفي 

                                                           
حيث تم إجراء . يجب اإلشارة ألنه في بعض األحيان تمت أخذ عينة في البلدات التي تحتوى على أآثر من فرع للجنة الزآاة  5

 .الحرآة اإلسالمية الشمالية والجنوبية: المقابلة مع ممثل لكل تيار
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من % 15و  .طابع دينيذات من المؤسسات صرحت بأنها % 63 -الحزبي نتماءو اال الطابع الديني 
من المؤسسات ) %11( قليال اجزءدمج المعطيات يتبين أن  عند. حزبي انتماءت بأنها ذات المؤسسات صرح

 .سياسي انتماءذات طابع ديني بدون %) 52( المؤسساتنصف  ا، وحواليحزبي انتماءو اديني احمل طابعت
 . احزبي وال اديني اطابعال تحمل  %)36(ثلث المؤسسات  حوالي

. 6نصف الجمعيات مسجلة في سجل الجمعيات آجمعيات دعم غذائيالي حو -التسجيل في سجل الجمعيات  
لذلك يمكن أن تكون المؤسسة  ،لمؤسسة أآبر تابعةمسجلة بأنها المن المؤسسات غير % 75بينما صرحت 

ه يمكن القول أن ولكن. هذا الموضوعحول األم مسجلة ولكن فروعها غير مسجلة ولكن ال تتوفر المعلومات 
 .امسجلة أبد غيرمن المؤسسات % 12.5 على األقل

معطى مع عطى هذا المدمج عند . من مجمل المؤسسات هي مؤسسات نسائية% 20 حوالي -مؤسسة نسائية 
 امنه% 16 -حواليطابع ديني يتبين أن نصف المؤسسات النسائية هي مؤسسات دينية و/ يالحزب نتماءاال
 .يحزب انتماء ذات

هي سنة في مجال توزيع الغذاء سنوات بداية العمل متوسط  –زيع الغذاء المؤسسة بتو بها تبدأالتي سنة ال 
باإلضافة لذلك، . سنة 18الـ  خبرة عمل تزيد عن توجدالمؤسسات من هذه  %20حيث أنه لحوالي . 1998
تم  المؤسسات من هذه% 55حوالي  :سساته المؤلمثل هذ اسريع نموافي السنوات العشر األخيرة نشهد 

 .2004بعد سنة منها % 25و 2000الـ  سنةتأسيسها بعد 

% 14وجد أن  ،)مؤسسات تعمل في بلدة واحدة(بحث هذا المتغير فقط في المؤسسات المحلية تم  -ِآبر البلدة  
 15000-5000(بلدات متوسطة في % 42 ،)ساآن 5000حتى (من هذه المؤسسات تعمل في بلدات صغيرة 

 ).ساآن 15000الـ  فوق(بلدات آبيرة في % 4و) ساآن

 .بالبلدةربع المؤسسات المحلية تعمل بشكل منفرد حوالي  - مؤسسة وحيدة بالبلدة 

من % 80 اتقريب ،بحث هذا المتغير فقط في المؤسسات المحليةتم  -ي للبلدةقتصادي واالجتماعاال تصنيفال 
من البلدات % 70 ،للمقارنة). 3-1عنقود (ي المنخفض جتماعالمؤسسات تعمل في بلدات ضمن العنقود اال

من مجمل % 35، بينما بالمجتمع اإلسرائيلي العام، فقط التي شملت بالبحث تدرج ضمن الدرجات المنخفضة
 .)2003المرآزية،  حصاءدائرة اإل(ية المنخفضة جتماعالبلدات تدرج ضمن العناقيد اال

  

                                                           
المعروفة هي عربية، وهذا قد يشير إلى تناقض بالمعلومات،  فقط من المؤسسات% 0.1، ذآر أنه 2.10بالرغم من انه بجزء  6

، ومنذ تلك السنة نشهد زيادة حادة بعدد مؤسسات 2000إنما من المهم أن نذآر في هذا السياق، أن هذا المعطى يتعلق بسنة 
  . المجتمع المدني العربية
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 )أعداد ونسب مئوية(للمؤسسة  يةساساألمميزات ال: 1قائمة رقم 
  عدد المؤسسات

  كليالمجموع ال
 **نسبة المؤسسات

176100 
  الجغرافيالتوزيع

 15387  فقط بمستوى محلي 
 169 بمستوى منطقي
 73 بمستوى قطري

  المنطقة الجغرافية التي تعمل بها المؤسسة
 3822 الجليل األعلى
 6336 الجليل األسفل

 3319  ***المثلث
 4224الجنوب

  طابع ديني
 11163ينيد

 6436ال ديني
  يحزبانتماء

 2615 يامنتم حزب
 14985 ايحزب ليس منتميا

 غير مسجلة في ِسجل الجمعيات/ مؤسسة مسجلة
 9253مسجلة

 8147 غير مسجلة
  مؤسسة نسائية

 3118نعم
 14282ال

 عمل المؤسسة بتوزيع الغذاء ايةسنة بد
1970-1958 11 
1980-1971 64 
1990-1981 2214 
2000-1991 4327 
2008-2001 9056 
 7*ِآبر البلدة 

  

 2114  )فالآ 0-5( بلدة صغيرة
 6442  )فالآ 15-5( بلدة متوسطة
 6844  )فالآ+ 15(بلدة آبيرة

  *?مؤسسة وحيدة في البلدة
 3624 وحيدة في البلدة

 11776 غير وحيدة
8*ي للبلدةجتماعي واالقتصادالتصنيف اال

  

 
 11678  )1-3(منخفض
 3021  )4-7(متوسط
 1 1 )8-10( عال

       عند الحديث عن مؤسسات محلية فقط فالنسبة هي من مجمل المؤسسات المحلية**       خاص بمؤسسات محلية فقط*
  يشمل منطقة المرآز وحيفا***

                                                           
 :الموقع. 2007البلدات ملف  قائمة البلدات، سكانها ورمزها. 2007دائرة اإلحصاء المرآزية،  7

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm.  
:  2قائمة رقم ، 2003تصنيف السلطات المحلية وفقا للمستوى االجتماعي االقتصادي للسكان  2003، دائرة اإلحصاء المرآزية 8
  ". التدريج وفقا للعنقود االجتماعي االقتصادي والبلدات وفقا لترتيب متصاعد للمقياس االجتماعي االقتصادي، المجالس المحلية"
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  أساليب المساعدة المتبعة في المؤسسة  4.2
من حيث نوع الغذاء الموزع وطريقة التوزيع  يالعرب مجتمعأساليب المساعدة المقدمة لل إحصاءل سيتم ا الفصذفي ه
   .التي تقوم بها المؤسسات باإلضافة لتوزيع الغذاء وطرق توجه العائالت للمؤسسة نشاطاتوال

  

  .بشكل عام تتنوع طرق تقديم الدعم في هذه المؤسسات
  

  أنواع الغذاء
  :المزودة من قبل المؤسسات غذيةعرض أنواع األت 2في قائمة رقم 

 .نواع مختلفةمن أ اوجاف االغذاء الموزع متنوع وشامل ويشمل غذاء طازج 

حبوب وغذاء جاف غير مطبوخ  ،%)95(معلبات : الجافةأو  هي المغلفة ااألآثر توزيع واد الغذائيةالم 
)90.(% 

توزع % 37 ،سماكواأل لحومؤسسات توزع المن الم% 54: توزيع واسع للمنتجات الطازجة هناكآذلك  
 .توزع الخضار والفاآهة% 31و  المعجنات/ المخبوزات

 1-في قائمة أ). شاحنة تبريدأو  غرفة تبريد ،براد(تبريد  أجهزةمن المؤسسات توجد % 38إلى  -أجهزة تبريد 
مة أن ئظ من القاحالي. التبريد المتوفرة للمؤسسة أجهزةتعرض أنواع الغذاء الموزع حسب  ،في ملحق أ

  .لتوزيع الغذاء الطري والمطبوخ بشكل أآبر تبريد تميل أجهزةالمؤسسات التي تحتوى على 
  

 )ة من المؤسساتئويالنسبة الم(أنواع الغذاء الموزع للعائالت : 2قائمة رقم 
  

 ويةئمنسبة 
  نسبة المؤسسات التي: أنواع الغذاء الموزع للعائالت

 بطرد الغذاءالغذاء  نوعتوزع 
   غذاء جاف

 95 معلبات

 90  )معكرونة ،رز(حبوب وغذاء غير مطبوخ 

  غذاء طازج

 54 أسماكلحوم و

 37  )آعك وغيرها ،خبز(مخبوزات 

 31 خضار وفاآهة

 29  )أجبان ،حليب (الحيوانات / الصدقات من المنتجات الزراعية

 19 غذاء مطبوخ

 1 آخر
  

  طريقة التوزيع
  :رق التوزيع التي تتبعها المؤسسةط 3قائمة رقم تعرض 
 .لتوزيع الغذاء ة واحدةغالبية المؤسسات تستعمل أآثر من طريق 

 .لتوزيع الغذاء أسلوب الوصول الفعلي للعائالتمن المؤسسات % 90 حواليتتبع  
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الحوانيت أصحاب ي وجتماعاال هثالث مثل قسم الرفا بمساعدة طرفمن المؤسسات الغذاء % 90حوالي وزع ت 
 .حليةالم

 . الغذاءطرد  الستالم للمقر المؤسسة ثلث المؤسسات بوصول العائالت من تلقاء ذاتهاحوالي صرحت  
 

 )النسبة المئوية من المؤسسات(طريقة التوزيع : 3قائمة رقم 
ة النسب المئوي  طريقة التوزيع

  لعائالتإلى بيوت ابشكل فعلي عمال المؤسسة يصل 
                                 ثالث فبمساعدة طريتم التوصل للعائالت 

88 
88

  مثل    
24 يجتماعاال هقسم الرفا 

75 محليةالحوانيت أصحاب ال 

1 متطوعينمن خالل  

31   لمؤسسة من تلقاء ذاتهامقر اتصل العائالت ل

  
  ت إضافية تقوم بها المؤسسةنشاطا

  :الغذاء تقوم بها المؤسسة باإلضافة لتوزيع اإلضافية التي نشاطاتيمكن رؤية ال 4قائمة رقم من خالل 
 .تعمل المؤسسات بمجاالت عديدة ومتنوعة باإلضافة لتوزيع الغذاء 

مساعدات وقروض  ،%)70(مالبس  ،%)71(مدرسية  معدات: ية التي تعمل بها المؤسسةساسالمجاالت األ 
 %).62(وفعاليات تطوعية في البلدة %) 66(مالية 

 .توزيع الغذاءعدا أخرى  نشاطاتقوم بتال  اأنه تصرحفقط  )المؤسساتمن مجمل % 2( مؤسسات 4 

  
 )وية من المؤسساتئمال ةبسنال(فعاليات إضافية : 4قائمة رقم 

ويةئنسب م   فعاليات إضافية 
 71 مدرسية معدات

 70 مالبس

 66 قروض/ مساعدات مالية

 62 تطوعية في البلدة أعمال

 51 لفةستشارية مختالهيئات  الناستوجيه 

 39 بيتية أجهزة

 34 منح تعليمة للطالب المحتاجين

 34 وغيرها توظيف ،هيل مهنيأت ،مهنيةستشارة ا

 33 مساعدات طبية/ أجهزة

 6 آخر

 2 ال يعمل بأي واحد من هذه المجاالت
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  التوجه للمؤسسة سبل
  :لمؤسسةآيف يتوصل الناس ل -التوجه للمؤسسةحول سبل تعرض معطيات  5في قائمة رقم 

 . طرق التوجه للمؤسسات مختلفة ومتنوعة 

 ْسرةاألأقارب  ،%)84(التوجه بشكل ذاتي  ،%)87(المعارف والجيران : ين للمؤسسةساسالموجهين األ 
 %).80(المؤسسة طاقم  للمحتاجين من قبل عليفاستكشاف %) 83(المحتاجة 

  

 ) تالنسب المئوية للمؤسسا(طريقة التوجه للمؤسسة : 5قائمة رقم 
نسب مئوية  طريقة التوجه للمؤسسة

87 أقارب ومعارف

84 توجه بشكل ذاتي

83 المحتاجة ْسرةأقرباء األ

80  للمحتاجين  المؤسسةطاقم استكشاف فعلي ل

74 الزآاة لجانرجال الدين و

64 يجتماعاال هقسم الرفا

47 طاقم المدرسةأو  مدير

44 مؤسسات تطوعية أخرى

19 العاملين في صندوق المرضىأحد أو  طبيب العائلة

19 مرآز صحة العائلة وعيادة األم والطفل

3 آخر

  
  :التطرق إليها من خالل أسئلة البحث المختلفةتم إضافية أخرى مساعدة أساليب  6قائمة رقم تعرض 
% 20-15 تقدم جةباإلضافة لعملها بتوزيع المنتجات الغذائية لألسر المحتا -مجال الغذاءفي مختلفة نشاطات  

وتوزيع  للمحتاجين) المطبوخة( الجاهزة المساعدات الغذائية بطرق أخرى مثل توزيع الوجبات من المؤسسات
 . الوجبات للمدارس

يقدمون المساعدات الغذائية بأنهم من المؤسسات % 40 حوالي تصرح -خاصةسكانية  لفئاتنشاطات خاصة  
 .عات وآبار السناألطفال والمرِض :مثل خاصة فئات سكانيةل

فترات معينة من السنة مثل  في نشاطهامن المؤسسات تزيد من % 83 -مساعدات في فترات خاصة من السنة 
 .)من المؤسسات% 58(فتتاح السنة الدراسية اوقبيل ) من المؤسسات% 97(فترة األعياد 

المساعدات  رار حول استحقاقالذي يؤخذ بعين االعتبار عند اتخاذ القالعامل المرآزي  -ستحق المساعدةمن ي 
   .9من المؤسسات بأنها تعطي لكل مقدمي طلب المساعدة% 28أجابت بينما %) 98(هو العامل المادي 

  

                                                           
المؤسسات التي توزع الغذاء لكل المتقدمين بطلب تأخذ الضائقة المادية بعين االعتبار لكي تحدد آمية المساعدة، أي يوجد  9

   .المعايير تزامن بين
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 )النسب المئوية من المؤسسات(أساليب مساعدة إضافية تقدمها المؤسسات : 6قائمة رقم 
 نسب مئوية أسلوب المساعدة

   ءالغذاتوزيع طرود مساعدات إضافية باإلضافة ل
 16 توزيع وجبات غذائية جاهزة

 5 توزيع وجبات للمدارس

 5 آخر

   فعاليات لفئات سكانية خاصة 

 42 نعم

 58 ال

   مساعدات بفترات خاصة 

 83 يزودون مساعدات خاصة

   :منهم

 97  )رمضان(عياد ألل استعدادا 

 58 الفتتاح السنة الدراسية استعدادا 

 16 للشتاء استعدادا 

 5 للصيف ادادستعا 

 1 آخر 

  ستحقاق المساعدةال عاييرم

 98  ية للعائلة قتصادالضائقة اال

 28 آل من يرغب

 6 لتيار معين نتماءاال

  
  طرق التمويل 4.3

  .لمصادر تمويل المؤسسات وسيتم عرض طرق الحصول على التبرعات الغذائية والماليةفي هذا الفصل سيتم التطرق 
  

  تبرعات مالية
نسبة المؤسسات التي تتلقى  -عه للمؤسسةالمصدر بتبر هذاسيادة ومدى تعرض مصادر التبرعات المالية أدناه  7قائمة 

  .من مجمل الواردات المادية للمؤسسة% 50الـ  تفوق الدعم المالي من المصدر بنسبة
أجابوا % 52 ،)مؤسسات وصناديق ،أفراد( أجسام خاصة في البالدمن المؤسسات تتلقى التبرعات من  76% 

 .بأن التبرعات تشكل أآثر من نصف واردات المؤسسة

من المؤسسات % 51لـتشكل هذه التبرعات  ،من المؤسسات تتلقى التبرعات خالل المناسبات الدينية% 71 
 .أآثر من نصف وارداتها

ؤسسة من المؤسسات تتلقى تبرعاتها من حزب سياسي ولكن هذه التبرعات ال تتعدى نصف واردات الم% 40 
 .في جميع المؤسسات والسبب هو أن أآثر هذه التبرعات تعتبر تبرعات رمزية

منها تتلقى مخصصات مالية % 3 وفقط مكاتب حكوميةمن المؤسسات فقط تتلقى مخصصات مالية من % 4 
 .من السلطات المحلية
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 )نسب مئوية من المؤسسات(تبرعات مالية : 7قائمة رقم 
   

  
  
  

  
  
  
  
التي تتلقى  سساتنسبة المؤ  

 التبرعات من المصدر

نسبة المؤسسات التي
تشكل التبرعات أآثر 
 من نصف وارداتها

من مجمل  من متلقي 
المؤسسات هذا التبرع مصدر

 37 7652 مؤسسات وصناديق ،فرادأ: ةمحلي أجسام خاصة

 33 7151 تبرعات خالل المناسبات الدينية

 0 400 حزب سياسي

 0 243 شرآات تجارية

 7 1450 زآاة -دقاتص

 2 636مؤسسات وصناديق ،فرادأ: :من خارج البالد أجسام خاصة

 0 40 مكاتب حكوميةمخصصات مالية من 

 0 30  .مخصصات مالية من السلطات المحلية

  
  التبرع بالغذاء

لمؤسسة أخرى لت ِآبر البلدة ومميزاإضافي حسب تفصيل . المصادر المتبرعة بالغذاء للجمعيات 8قائمة رقم تعرض 
  .بملحق أ 2-متوفر في قائمة أ

  :ستنتاج من القوائم بانيمكن اال
مساعدات من آبير من المؤسسات يحصل على وجزء  ،تبرع الغذاءت المتنوعة التي مصادرالكثير من ال هناك 

 .من مصدر واحدأآثر 

في البلدات الصغيرة  رصادتنخفض نسبة هذه الم .أفرادالغذاء من من المؤسسات تحصل على تبرعات % 75 
 %.95إلى  بينما ترتفع في منطقة الجنوب %)57(

% 58  .من المؤسسات تحصل على تبرعات الغذاء من المتاجر

تزيد هذه النسبة  ،رجال األعمالمن الشبكات الغذائية ومن المؤسسات تحصل على تبرعات الغذاء من % 53 
 .في البلدات الكبيرة%) 72(

في % 5إلى  تقل هذه النسبة ،لى تبرعات الغذاء من مؤسسات دعم أخرىمن المؤسسات تحصل ع% 20 
 .في الجنوب% 40إلى  البلدات الصغيرة بينما ترتفع

 رتفاع نسبةالالمصادر في الجليل األسفل والسبب يعود  جميعتقل نسبة المؤسسات الحاصلة على الغذاء من  
حيث ينخفض الحصول على التبرعات من  )بالمعدل بالمناطق األخرى%6مقبل % 26(الصغيرة  تالبلدا
 .مصدر في البلدات الصغيرةال جميع
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 )النسب المئوية للمؤسسات(تبرعات الغذاء : 8قائمة رقم 
  المتبرع  نسب مئوية

  75 أفراد

  58 دآاآين البقالةتجميع الغذاء من 

  53 شبكات الغذاء ورجال األعمال

  27 نومزارع

  23 أغذية ومنتج

  21 قاعات المناسباتأو  غذيةشرآات تقديم أ

  20 مؤسسات دعم أخرى

  10 تجميع من جهاز التربية والتعليم

  
  .تعرض ترآيب مصادر تمويل الغذاء الموزع 9قائمة رقم 

 .من المؤسسات أقرت أنها حصلت على الغذاء الموزع بنفسها% 38 

 
 )نسب مئوية من المؤسسات(مصادر تمويل الغذاء الموزع : 9قائمة رقم 

  نسب مئويةت  حصل المؤسسة نفسها على جميع الغذاء الذي توزعه
  38 نعم

  62 ال

  
 4.4  نطاق فعاليات المؤسسة ومواردها

المقصود بنطاق العمل . يعرض في هذا الفصل نطاق عمل المؤسسة والموارد المخصصة لها بحسب التقسيم الجغرافي
الموارد التي  وزعت. ، وأيضا قيمة المساعدة الشهرية للعائلةبمساعدتها خالل الشهرالمؤسسة قوم تالتي األسر  عددهو 
  . معداتموارد بشرية وحسب المؤسسة  هاخدمستت
  

  نطاق المساعدة
   .للمنطقة الجغرافية اتعرض نطاق عمل المؤسسة وفق 10قائمة رقم 

توزع %) 60(ت غالبية المؤسسا. 90التي تتلقى الدعم الشهري من المؤسسة هو األسر  معدل عدد -عدد األسر 
 %.62إلى في الجنوب  ةنسبهذه البينما ترتفع  ،عائلة آل شهر 40 -من قل ألغذاء ال

 أقل منالغذاء الموزع لعائلة متوسطة في الشهر بطرد تقدر قيمة  ،نصف المؤسساتحوالي  -قيمة المساعدة 
في . شاقال 500بأآثر من وزع للعائلة ي ذيالغذاء ال قيمة طردالمؤسسات تقدر من % 20وحوالي  ،شاقال 250

  .شاقال 250لغذاء بأقل من طرد اتقدر قيمة من المؤسسات % 62 ، حواليالجليل األعلى

من المؤسسات توزع الغذاء فقط % 83 -مساعدة من المؤسسة خالل الشهر ْسرةاألعدد المرات التي تتلقى بها  
 .مرة واحدة بالشهر

 ).90عائلة مقابل  133(ي الجليل األسفل هو األعلى التي تتلقى المساعدة في الشهر فاألسر  معدل 

 398 مقابل شاقال 530(قيمة المساعدة التي تعطى للعائلة المتوسطة في الشهر بمنطقة المثلث هي األعلى  
 )شاقال
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 )النسب المئوية للمؤسسات(نطاق المساعدات حسب المنطقة الجغرافية : 10قائمة رقم 
  غرافيةنسبة المؤسسات حسب المنطقة الج 

 الجنوب الجليل األعلي الجليل األسفل المثلث الكلي المجموع
التي تحصل على الغذاء األسر  عدد

 من المؤسسة
     

40-059 72 66 61 38 
100-41 26 22 11 20 55 
101+  15 6 23 19 7 

      
 49 107 133 46 90 األسرمعدل عدد 

 
 المتوسطة قيمةال(قيمة المساعدة 

زود للعائلة في يي ذالغذاء ال لطرد
  )بالشواقل -الشهر

     

250-051 62 53 57 52 
500-251 29 19 32 23 29 

501+ 19 19 14 20 19 
       

 400 530 342 381 398 طرد الغذاءقيمة  متوسط
  

  موارد
الرسم يعرض . فيةحسب المنطقة الجغرا)معداتوقوى عاملة (بحوزة المؤسسة الموارد المتوفرة  11قائمة تعرض 
   .في المؤسسات عاملين مقابل أجرةال توزيع 2الرسم البياني يعرض . المتطوعين في المؤسساتتوزيع العاملين  1البياني 
يوجد في منطقة الجليل األسفل . متطوعين 10حتى %) 56(نصف المؤسسات أآثر من تستخدم  - متطوعون 

في الجنوب يشغلون عددا أآبر متطوعين بينما  10حتى يشغلون منهم % 70 حوالي :المتطوعين من عدد أقل
 .متطوعين 10أآثر من هم يشغلون من% 67 حوالي: المتطوعينمن 

المؤسسات من بين  .10مقابل أجرة ينمالاع ون أبداشغليال %) 75(غالبية المؤسسات  – ون مقابل أجرةملاع 
اثنين مقابل أو  عامل ونشغليمن المؤسسات % 15. منهم قليال اعدد، يشغلون مقابل األجرة التي تشغل عماال

 . أآثرأو  مقابل أجرةعمال  3ون شغلهم يمن% 10 وفقط أجرة،

فقط منهم % 40 حواليلوفقط %). 57(ومخزن للغذاء %) 64(غالبية المؤسسات يوجد مكتب بحوزة  -معدات 
 .فقط توجد مرآبةمنهم % 20لحوالي توجد ثالجة و

 
ر البلدة التي تعمل بها بِآ حسبالموارد المتوفرة للمؤسسة لتي تعرض نتائج تتعلق بوافي الملحق أ  3-من قائمة أ

  : يظهر أن) المحلية فقط للمؤسسات(المؤسسة 
 .دون عالقة بكبر البلدة متطوعين 10غالبية المؤسسات تشغل أقل من  

يشغلون منهم % 45 حوالي - البلدات الصغيرة ها فيمنفي البلدات المتوسطة والكبيرة يتم تشغيل متطوعين أآثر  
 .في البلدات الصغيرة% 14 مقابلمتطوعين  10أآثر من 

                                                           
يبدو أن بعضهم لم يأخذ . من المؤسسات صرحوا أنهم يشغلون متطوعين فقط% 80في سؤال آخر حول هذا الموضوع،  10

 . بالحسبان مدير الجمعية الذي يعمل مقابل األجرة عند عدهم لألشخاص العاملين مقابل أجر، ولذا ال توجد مالئمة بين النسب
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 . دون عالقة بكبر البلدة غالبية المؤسسات ال تشغل عمال مقبل أجرة 

% 20حوالي  -البلدات الصغيرةمنها في في البلدات المتوسطة والكبيرة يتم تشغيل عمال مقابل أجرة أآثر  
 .قلعلى األ اواحد يشغلون عامال

 .توجد معدات أآثر في المؤسسات المتواجدة في البلدات الكبيرة والمتوسطة  أنه بشكل قاطعوجد  

توفر تال   .في بلدة صغيرةتتواجد في أي مؤسسة مطبخ أو  سيارة
 

 )النسب المئوية للمؤسسات(الموارد المتوفرة للمؤسسات حسب المنطقة الجغرافية : 11قائمة 
  
  

 نطقةنسبة المؤسسات في الم
      النسبة من

مثلث
  الجليل  الجليل 

 الجنوب  األعلى األسفل ال العدد الكلي 
      القوى العاملة

      المؤسسة ن فيمتطوعيالعدد 
10-0  56 54 69 61 33 

20-1126 30 23 18 36 
21+ 18 16 8 21 31 

     في المؤسسة مقابل أجرة عدد العمال
075 82 91 73 48 

2-115 3 3 3 52 
9-37 16 3 15 0 
10+ 3 0 3 9 0 

      معدات

      متوفرة للمؤسسةمعدات 

 86 64 52 60 64 مكتب

 81 42 43 68 57 مخزن للمواد الغذائية

 62 58 32 47 47 حاسوب

 50 44 33 26 38 ثالجة

 50 23 6 5 19 سيارة عادية ملك المؤسسة

 31 33 5 10 18 مطابخ/ مطبخ

 5 7 5 5 5 غرفة تبريد

 2 3 0 0 3 شاحنة عادية ملك المؤسسة

 2 3 0 0 1 مع مخزن تبريدأو  شاحنة تبريد

     2 آخر
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 )نسب مئوية(عدد المتطوعين في المؤسسة توزيع : 1رسم بياني
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 )نسب مئوية(عدد العمال مقابل أجرة في المؤسسة  توزيع: 2 رسم بياني
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  توفرةغير م تااحتياج 4.5
 تتعلقات احتياج -األول : من مختلف المؤسسات والتي تنقسم لمستويين المتوفرةات غير حتياجفي هذا الفصل االعرض ت

  . اتحتياجهذه االسد المطلوبة للمؤسسة ل مواردال -المحتاجة والثاني باألسر 
  

، وأيضا قيمة وال تحصل عليه المحتاجة للدعماألسر  يمكن فحص عدد توفرة،مالغير األسر  اتاحتياجعلى مستوى 
  . ياتهاحاجل ة هذا الدعمتغطي مدىولألسر  المزوددعم ال
  

بالمعدات الالزمة نقص  :عدة أمور مثليمكن فحص  األسر، اتاحتياجعلى مستوى الموارد المطلوبة للمؤسسة لسد 
تمكن  .ئيةالغذاوية لتجنيد التبرعات الماعلى قدرة المؤسسة ولمتوفر للمؤسسة، ا القوى العاملةعدد و ،عمل المؤسسةل

هو تعبير آخر لتمكنها من رؤية هذه  المستقبلية ابرامجهتواجهها ورآزية التي التحديات المالمؤسسة من رؤية 
  .اتحتياجاال
  

   :المعطيات مرتب على الشكل التالي تحليل
تجنيد وصعوبة تقليص وتيرة النشاطات مثل  ،التي تواجه المؤسسةآزية الصعوبات المر 12قائمة رقم تعرض 
  .التبرعات
  .لمناطق الجغرافيةغير المتوفرة للمؤسسة بحسب ا اتحتياجاال 13قائمة رقم تعرض 
  ).سؤال مفتوح(المستقبلية للمؤسسات  برامجال 14قائمة رقم تعرض 
  ).سؤال مفتوح(القريبة المؤسسات خالل السنة  قد تواجهالتحديات المرآزية التي  15قائمة رقم تعرض 

  
  المحتاجةلألسر  غير متوفرةات احتياج
األسر  من المؤسسات بأن أقل من نصف% 60 حواليصرحت  -عدد متلقي المساعدات من المحتاجين 

 ).12قائمة رقم ( من مؤسسات أخرىأو  المحتاجة في البلدة تتلقى المساعدة من المؤسسة

المحتاجة  ْسرةالمقدم لأل الغذائيالطرد  فإنمن المؤسسات % 65أآثر من حسب تقديرات  -يالغذائ آبر الطرد 
 طردأن الب يعتقدونفقط من المؤسسات % 10 في .قليلة جدا حتىأو  ات قليلةاحتياج كفي فقط لسدي المتوسطة
مرة  ْسرةئية لألغذاالالطرود  من المؤسسات توزع% 83. المحتاجةاألسر  اتاحتياجسد غالبية يقوم بالغذائي 
 ). ال تتوفر المعلومات في القائمة(فقط  الشهرفي واحدة 

أن وتيرة نشاطات قد تقلصت هذه السنة نسبة من المؤسسات ب%  33صرحت  - نشاطاتال وتيرةرات بيتغي 
ليس ( عن العام المنصرمأن وتيرة نشاطاتها قد ازدادت منها ب% 40صرحت  .)12قائمة ( لعام المنصرمل

 .)ائمةبالق

طلبات  ىتلقت ابأنهمن المؤسسات % 80الـ  حوالي تصرح -اتنشاطبحجم الطلبات والرغبة بتوسيع الرات يتغي 
زيادة نطاق في رغبون ت اأنهب اهمن% 70الـ  حواليوصرحت  .الفعلية على المساعدة اللمساعدة أآبر من قدرته

 .)13قائمة (ستطيع ذلك ت ال اولكنه اعمله

22 



 

بينما  ،الجمعيةنشاطات توسيع تتضمن ها المستقبلية برامجمن المؤسسات بأن % 43رحت ص -مستقبلية برامج 
% 15 أعربتو ضمن الئحة متلقي الدعم، محتاجةالاألسر  عدد أآبر من شملفي  ابرغبته امنه% 31صرحت 

 ).14قائمة (المحتاجة لألسر  المقدمة توسيع نطاق المساعدات المتنوعةعن رغبتها في  امنه
   

  المحتاجةاألسر  اتاحتياج لسد على مستوى الموارد المطلوبة للمؤسسة اتصعوب
المؤسسات في قائمة  اتباجإ ناعرض .العوامل واألسباب التي تصعب عملهم اليوميحول لمؤسسات توجيه سؤال لتم  لقد

ير بالذآر أن هذه ، فالجداوبما أن هذا السؤال آان مفتوح. متوفرةالات المؤسسات غير احتياجوالتي تجسد  ،12رقم 
مع ذلك نعتقد أن هذه المعطيات تدل . أن مؤسسات أخرى ال تعاني من هذه الصعوباتعلى  بالضرورة المعطيات ال تدل

  .يةساسعلى الصعوبات األ
  

  معدات
  .)سيارات، شاحنات وغيره( المرآبات ابأنه تنقصهمن المؤسسات % 50أفادت  -مرآبات

ا أنها منه% 32، فيما أفادت تبريد أجهزة ابأنه تنقصهمن المؤسسات  %40أفادت   - تسخين/ أجهزة تبريد 
 .سخينالت أجهزةتعاني من نقص في 

 .المطابخ اتنقصه) %33(ثلث المؤسسات  -مطابخ 
 .مكاتب هانقصت% 32و  ،مخازن هانقصتمن المؤسسات % 36 -مكاتب ومخازن 

  

  عاملةقوى 
 .هنيةعاملة م قوى ابأنه تنقصهمن المؤسسات % 33أفادت  
الصعوبة المرآزية التي تطرقت إليها . المتطوعين عدد آاف منا ليس لديه هبأنمن المؤسسات % 28صرحت  

 وعدم توفر المعرفةعند المتطوعين لتزام بالوقت اال صعوبةتشغيل المتطوعين هي بما يتعلق بالمؤسسات 
 .)غير متوفر بالقائمة(الالزمة لديهم 

 

  والتبرعاتالميزانيات تجنيد 
 .)13قائمة رقم (الميزانية والدخل بهو مشاآل  مأن أحد األسباب التي تعيق عملهب أفادوامن المؤسسات % 83 
قائمة ( 11التبرعات أآثر من العام المنصرم لتجنيدصعوبة أفادوا أنه واجهتهم هذا العام من المؤسسات % 56 

 ).12رقم 
 

 )اتالنسب المئوية من المؤسس(صعوبات مرآزية : 12قائمة رقم 
 نسب مئوية  التي تواجه المؤسسة اتالصعوب

  أو  المحتاجة في البلدة تتلقى الدعم من المؤسسةاألسر  أقل من نصف
 من مؤسسات أخرى
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 56 تجنيد التبرعاتفي أآبر  اتصعوبفي هذا العام تواجه المؤسسة 

 33 العمل في هذه السنة تقليص وتيرة
  

                                                           
  . 2008أجري البحث قبل بداية األزمة االقتصادية العالمية في سنة  11
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  )النسب المئوية من المؤسسات(ل المؤسسة اليومي العوامل التي تصعب عم: 13قائمة رقم 
    المجموع   الجليل  الجليل    

 الجنوب  العوامل التي تصعب العمل اليومي الكلي األعلى األسفل  المثلث
 71 87 89 82 83 مشاآل تتعلق بالميزانية والدخل

 81 91 65 87 78 آثرة الطلبات نسبة لقدرة المؤسسة

 81 81 56 68 69 كننا ال نستطيعنريد أن نوسع الفعاليات ل

 79 39 27 66 50 نقص بالمرآبات

 55 26 19 68 40 التبريد أجهزةنقص ب

 64 29 18 40 36 نقص بالمخازن

 43 16 19 60 33 نينقص باألشخاص المهني

 31 26 19 66 33 نقص بالمطابخ

 36 16 16 68 32 تسخين أجهزةعدم توفر 

 50 23 13 50 32 نقص بالمكاتب

 38 27 30 13 28 عدم توفر العدد الكافي من المتطوعين

 29 29 18 22 23 مشاآل مع المزودين

      2 آخر

  
 )النسب المئوية من المؤسسات(مستقبلية برامج : 14قائمة رقم 

  نسب مئوية  *برامج للمستقبل
 43 الجمعيةنشاط توسيع 

 31 محتاجةالاألسر  بر عدد منالوصول ألآ

 15 المحتاجةلألسر  متنوعة تطوير خدمات

 13 فئات خاصة من المجتمعمساعدة 

 9 للمؤسسة وتنظيم عام ،ن وعمال جدد وتطوير قدراتهم المهنيةيستيعاب متطوعا

 8 الحصول على مصادر دعم جديدة
*  %).90(مؤسسة  159 -نسبة مئوية من بين المؤسسات التي أجابت على السؤال". ما هي برامجكم المستقبلية؟: " سؤال مفتوح

  
 )النسب المئوية من المؤسسات(تواجه المؤسسات تحديات مرآزية : 15قائمة رقم 

 نسب مئوية  *تحديات مرآزية 
 62 بصورة عامة -المساعدات الغذائيةنطاق توسيع 

 4 المحتاجةلألسر  ائلقتراح بدا

 12 الغذائية اتالمساعد تتعدىالمؤسسة  نشاطاتتوسيع 

 16 والتعاون مع مؤسسات دعم غذائي أخرىم الدعالحصول على 

 3 تقديم المساعدة لفئات سكانية خاصة

 4 آخر
 165 - نسبة مئوية من بين المؤسسات التي أجابت على السؤال للسنة القادمة؟ واألهم ما هو التحدي الرئيسي: " سؤال مفتوح*

  ).%93(مؤسسة 
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  مختلفة أجسامتعاون مؤسسات الدعم مع إمكانيات  4.6
مؤسسات دعم  ا، من بينهمختلفة الدعم مع أجسامتعاون مؤسسات بإمكانات  ا يتعلقفي هذا الفصل النتائج بمعرض ت

  .التي ترغب المؤسسات في التعاون معهااألجسام آما سيتم عرض . أخرى ولجان زآاة ومجالس محلية
   .المختلفة االتعاون بأنواعهنيات بإمكا ا يتعلقتم توجيه سلسلة من األسئلة المفتوحة لمندوبي المؤسسات بم

  
  .مؤسسات الدعم التي تتعاون معها المؤسسات 16قائمة تعرض 
 .أخرىأجسام بأنها تتعاون مع %) 63(صرحت غالبية المؤسسات  

يجب . تعاون مع لجان الزآاة المحلية والقطريةت ابأنههذا السؤال  نعمن المؤسسات التي أجابت %  26 تأفاد 
من بين المؤسسات التي أفادت بأنها  ،من المؤسسات التي اشترآت في البحث هي لجان زآاة% 37التذآير أن 

 .هي بحد ذاتها لجان زآاة هامن% 65تتعاون مع لجان زآاة، 

أي حوالي (منها % 60والي أجابت ح. من المؤسسات تتعاون مع مؤسسات وجمعيات للدعم الغذائي 14% 
 ."لنعِط/ ""לתת"مع مؤسسة عاون تت اهبأن) من مجمل المؤسسات 10%

من قبل األسر  التبرعات وتوجيهتلقي ي عدا جتماعاال هتعاون مع قسم الرفات ابأنه من المؤسسات% 57أفادت  
 ).غير متوفر بالقائمة(القسم 

ة يحكوممكاتب تعاون مع ت ابأنه% 4وصرحت تعاون مع شرآات تجارية ت اأنهمن المؤسسات ب% 24صرحت  
 ). غير متوفر بالقائمة( من قبلهماألسر  وتوجيهالتبرعات  تلقيعدا 

  

  ).عدد ونسب مئوية من المؤسسات(التعاون مع مؤسسات دعم أخرى : 16قائمة 
            

 *سم المؤسسةا
 يتعاونون اآلن

  نسبة مئوية  عدد
 37 46 تعاون ال يوجد

 26 32 لجان الزآاة المحلية والقطرية

  ذائي مؤسسات وجمعيات تعمل بالدعم الغ
 14 18  ).جمعية الثريا وغيرها, משולחן לשולחן ،לתת(

 12 15 جمعيات غير معروفة

 11 14 الدعم الغذائي مجال ة ال تعمل فييجمعيات إضاف

 9 11 سياسيةأو  /حرآات دينية و

 4 5 مكاتب حكوميةأو  جماهيرية ؤسساتم ،سلطات محلية

 2 3 تمويلصناديق 

 2 2 غذيةأشبكات وشرآات 

 0 0 جال دينر

 4 5 آخر
نسبة مئوية " الغذائي يوجد لكم تعاون مشترك؟ دعممؤسسات دعم أخرى التي تعمل في مجال ال/مع أي منظمات:" سؤال مفتوح*

  ).%71(مؤسسة  125 -من بين المؤسسات التي أجابت على السؤال
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تعرض  17قائمة رقم . ون معهاخرى ترغبون بالتعااألالمؤسسات  من أيمع  :تم توجيه سؤال مفتوح للمؤسسات
   .المؤسسات التي يرغب بالتعاون معها

 .غذائيالدعم للأخرى مع مؤسسات أآبر نصف المؤسسات معنية بتعاون  
 .وشرآات تجارية ءمع شبكات غذااآبر بتعاون معنية من المؤسسات % 23 
  .غذاءالتعاون مع بنك في رغبة من المؤسسات % 19أبدت  

  
 )النسبة المئوية من المؤسسات(مرغوب به مع مؤسسات الدعم  تعاون: 17قائمة رقم 

              
  *سم المؤسسةا

 معنيون بتعاون أآثر
  نسبة مئوية  عدد

 50 63 غذائيالدعم مختلفة للمؤسسات 
 23 29 وشرآات تجارية ءشبكات غذا

 19 24 غذاءالبنك 
 11 14  مكاتب حكومية أو  جماهيرية مؤسسات ،سلطات محلية

 5 6 ومتبرعين تمويلصناديق 
 4 5 لجان زآاة محلية وقطرية

 3 4 جمعيات أخرى ال تعمل بالغذاء
 2 2 آخر

هي هذه  فمن ،إذا آان الجواب نعم. هل انتم معنيون بمشارآة أآبر لمؤسسات أخرى تقوم بتوزيع الغذاء؟ : "سؤال مفتوح *
  ).%71(مؤسسة  136 - ين المؤسسات التي أجابت على السؤالنسبة مئوية من ب"  وبأي نوع من المشارآة؟ المؤسسات ؟

   

  بنك الغذاء تجاه التعاون معمواقف   4.7
مميزات ل وفقاتتعلق به ومعضالت  ،االهتمام بهمدى  ،ت من بنك الغذاءمؤسسافي هذا الفصل مواقف العرض ت

  .المؤسسات
بإعطاء المجيب خلفية عامة عن بنك  قام آل مستطلعلكن قبل ذلك  .بنك الغذاءللمؤسسات تتعلق بتم توجيه عدة أسئلة 

  : الوصف التاليه حسب وطرق عمل هأهدافالغذاء، 
  
مع التبرعات من شرآات الغذاء جي هو تساسهدفه األ. ربحالبنك الغذاء هو مؤسسة مستقلة آبيرة تعمل بدون هدف "

مساعدة المحتاجين بالشكل ها من تقديم البدورمؤسسات التي تقدم المعونات الغذائية لكي تتمكن على ال اوتوزيعه
عمل ال آوادر تنمية/ تطويرباإلضافة للمؤسسات لبتقديم المشورة بنك الغذاء يقوم  ،باإلضافة لذلك. الصحيح والكامل

آيفية استغالل حول يطمح بنك الغذاء بإرشاد المؤسسات . المؤسسات التي تعمل على توزيع الغذاءالتي تعمل في هذه 
لتستطيع المؤسسات الحصول  جدي لثمن الغذاءالمساعدة بخفض و ،التي بحوزتهم بالشكل الصحيح واألفضلالموارد 

و بهدف زيادة الوعي في إسرائيل لموضوع دموحد وم ،هدف آخر لبنك الغذاء هو تكوين صوت ممثل. عليه بسهولة
 ."الضائقة الغذائية

  
  :مرآزيةال هالمميزات ابنك الغذاء وفقب االستعانةفي المؤسسات  مدى رغبة 18قائمة رقم تعرض 
آبيرة بفحص أو  المؤسسات أجابوا بأنهم معنيون بصورة متوسطةمندوبي من % 78: لنك الغذاء عااالهتمام بب 

  .مثل بنك الغذاء جسمب مستقبالأو  احاليإمكانية االستعانة 
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عند فحص   .ترغب باالستعانة ببنك الغذاءا مميزات المؤسسة يمكن أن نرى أن غالبية المؤسسات وبكل أنواعه
غير أنهم إلى  هممن% 43حيث أشار  أقل، في منطقة الجنوب في االستعانة ببنك الغذاءالمؤسسات  رغبةآانت  

 .باالستعانة ببنك الغذاء ينمعني
من المؤسسات غير % 81تأبد :ببنك الغذاء ا أآبرهتماماالمؤسسات التي ال تحمل الطابع الديني  تأظهر 
 .من المؤسسات الدينية% 63مقابل باالستعانة ببنك الغذاء  ارغبتهة دينيال
من المؤسسات % 86 تأعرب :ببنك الغذاء ا أآبرهتماماالجمعيات مسجل المؤسسات المسجلة في سجل أبدت  

 .مسجلةالمن المؤسسات غير % 49مقابل االستعانة ببنك الغذاء  اعن رغبتهالمسجلة 
  

النسب المئوية من (باالستعانة ببنك الغذاء حسب المميزات المرآزية للمؤسسة  هتماممدى اال: 18قائمة رقم 
 )المؤسسات

  المجموع 
 الكلي

  بصورة
 آبيرة

  بصورة 
 متوسطة

  بصورة 
 قليلة

 ال اأبد

 15 7 9 69 100 المجموع الكلي
      انتشار جغرافي

 15 7 8 70 87 محلي
 9 9 9 73 9 منطقي
 37 0 18 46 3 قطري
      جغرافيةمنطقة 

 0 3 11 87 22 الجليل األعلى
 10 10 11 70 36 الجليل األسفل

 10 10 6 74 19 المثلث
 43 5 5 48 24 الجنوب

      غير دينية/ مؤسسة دينية
 17 9 11 63 63 دينية

 13 2 5 81 36 غير دينية
      مؤسسة مسجلة في سجل الجمعيات

 7 2 6 86 53 مسجل
 27 11 13 49 47 غير مسجل
       *آبر البلدة

 0 14 14 71 14  )آالف 5-0(بلدة صغيرة  
 16 7 8 69 42  )آالف 15-5(بلدة متوسطة 

 18 6 6 70 44  )لف نسمةأ 15أآثر من (بلدة آبيرة 
       *?مؤسسة وحيدة في البلدة

 8 14 14 64 24 وحيدة في البلدة
 17 5 6 72 76 غير وحيدة في البلدة

       *ي للبلدةقتصادي االجتماعالتدريج اال
 15 8 7 70 78  )1-3( ي منخفضاقتصاد -ياجتماع

 0 0 20 80 21  )4-7(متوسط  ياقتصاد -ياجتماع 
 0 0 33 67 1  )8-10( ي مرتفعاقتصاد -ياجتماع

  ،مؤسسات محلية فالنسبة المئوية هي من بين المؤسسات المحلية فقط نعند الحديث ع
*  ليةفقط للمؤسسات المح
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  .ستعمالهااات المقدمة من بنك الغذاء والتي يمكن للمؤسسات أنواع المساعد 19قائمة رقم تعرض 
 .المساعدات المقدمة من بنك الغذاءأنواع بآبيرا  هتمامااأظهرت المؤسسات  

 .ببنك الغذاء لتزويد الغذاء ةستعاناالب ونرغبأنهم يب واالمؤسسات صرحمندوبي من % 85 

 .من بنك الغذاء تنظيميةالستشارة البتلقي ا ونرغبي وا بأنهمصرح المؤسسات مندوبينصف حوالي  

أآثر من مجال واحد عدا عن االستعانة ببنك الغذاء في ب ونبرغبأنهم ي واالمؤسسات صرحمندوبي من % 59 
 .تزويد الغذاء

 
 )من المؤسساتالنسب المئوية ( أنواع المساعدات التي يمكن للمؤسسات االستعانة بها: 19قائمة رقم 

لمئوية   النسبة ا  نوع المساعدة
 85 غذاء

 48 تنظيميةستشارة ا

 42 العمل آوادر يةنمت/ تطوير

 43  شحنه ،تخزينه ،التعلم آيف يمكن تحسين جودة الغذاء

  ).تكنولوجية الغذاء(وحفظه        
 41 تزوده المؤسسة لذيا ءتحسين معايير الغذا

 3 آخر

  
  :بنك الغذاء ما يتعلق بالمواقف تجاهبمعطيات إضافية ذآرت 

بأن أحد التحديات من المؤسسات %  45 أشارت، ية التي تواجه المؤسسةساسل التحديات األفي السؤال حو 
 . سرائيليمع بنك الغذاء اإلبالنسبة لها هو االتصال 

من % 17 أبدت ،)17قائمة رقم (مؤسسات دعم أخرى التعاون مع  في السؤال المفتوح حول الرغبة في 
الوقت في يجدر الذآر أنه عند السؤال عن التعاون الذي يتم . بنك الغذاءأآبر مع  تعاونالمؤسسات رغبتها ب

 .بنك الغذاءأنها تتعاون مع لم تذآر  من المؤسسات اأيفإن الحاضر مع المؤسسات المختلفة، 

 تأجاب .بنك الغذاءب ما يتعلقبيريدون التطرق إليها قد معضالت أخرى يتعلق بوجه سؤال مفتوح للمؤسسات  
بأن  امنه% 37، أشارت سات التي أجابت عن السؤالسمن بين المؤ%). 30أي (مؤسسة  54 عن هذا السؤال

 تحاول انهأ% 11 أشارتو ،نقص في المعلومات حول بنك الغذاءتتعلق ب االمعضالت التي تواجهه إحدى
 .التوصل لنتيجةاالتصال ببنك الغذاء دون 
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أجريت على مؤسسات الدعم  ةيص النتائج ومقارنتها مع أبحاث مشابهتلخ. 5
  المجتمع اليهودي في 

  5.1  تلخيص النتائج
بنية تحتية واسعة بحيث يمكن تقويتها ثمة في المجتمع العربي مؤسسات متنوعة ومتفرعة لتوزيع الغذاء وعمل ت 

 . وتوسيعها

طابع ديني %) 52(نصف حوالي الفيا تحمل  احزبي اءانتمو اديني اطابع%) 11(من المؤسسات قليل الحمل ت 
 . احزبي اانتماءوال  اديني اطابعال تحمل  %)36(ثلث المؤسسات  أما أآثر من. سياسي انتماءبدون 

هذه  نصف .)2000الغذائية بعد سنة  عوناتالممجال بدأت تعمل في أي أنها (منها حديثة العهد % 55 حوالي 
من حيث عدد  اغالبية المؤسسات هي محلية وصغيرة نسبي. الجمعياتمسجل  مسجلة في سجلغير  المؤسسات

 .لقوى البشريةمتلقي الدعم ومن حيث الموارد وا

 لكن يوجد تمثيل أآبر. للمؤسسات في جميع المناطقواسع تمثيل  يتوفر ،الجغرافي في البالد التوزيعحيث من  
 نسبة التمثيل في المثلثفإن مقابل وفي ال، فقط هامنطقة الجنوب خاصة إذا تطرقنا للبلدات المعترف بفي 

  .ضعيفة

للميزات  تفصيلفي الملحق ج يظهر . متتابعبشكل  ليس المناطق الجغرافية المختلفة ولكنين تنوع االختالفات بت 
 .الخاصة في آل منطقة

 لتوزيع الغذاء المحتاجةلألسر  يفعل شكلتصل ب المؤسسات آبير منجزء  .تعمل المؤسسات بأساليب متنوعة 
أجسام هناك . المحتاجةاألسر  استكشافعلى أيضا  المؤسسات ال تعمل على التوزيع فقط إنما تعمل. عليها

، وأيضا قسم الرفاه مثل العائلة المكبرة والمعارفالمحتاجة للمؤسسات لتلقي المساعدة األسر  وجهأخرى ت
. تعاون معه أغلبية المؤسساتتو ة لهذه المؤسساتالمحتاجاألسر  في توجيه اهام ايلعب دور ي الذيجتماعاال

 .األسرحاجة مدى على عادة د متوزيع الغذاء يعت

. المعلبات والحبوب واللحم والسمك وجاف بأنواعه المختلفة خاصةطازج  على غذاءالطرد الغذائي يحتوي  
 س والمساعدات الماديةوالمالبة بتوزيع القرطاسيآثيرة مؤسسات تقوم حيث  ،أيضا أنواع المساعدة متنوعة

 .باإلضافة للغذاء

 .المؤسسات بتشغيل القليل من العمال مقابل أجرةتقوم  

 .تعمل في نفس المجال مؤسسات أخرى معومؤسسات أخرى مثل لجان الزآاة مع غالبية المؤسسات تتعاون  
 .للدعم الغذائي مع مؤسسات أخرى بالتعاونعن رغبتها  ة المؤسساتأعربت غالبي وقد

من أجسام خاصة خاصة التبرعات . والتبرعات من جهات مختلفة ليةقى هذه المؤسسات المساعدات الماتتل 
على مساعدات يحصل القليل منها . والتبرعات التي تجمع في المناسبات الدينية ومن المتاجر وأصحاب األموال

 .من السلطات المحلية والمكاتب الحكومية ليةما

رغبة وحاجة لتوسيع نطاق عملها  اغالبيته تأبدوقد  .ات غير متوفرةاحتياج وجودبغالبية المؤسسات صرحت  
والنقص لنقص بالموارد ل آثيرة مؤسسات تأشارو .والعراقيل أآبر من المحتاجين رغم الصعوبات وتزويد عدد

 . والنقل سخينالتبريد والت أجهزةب
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 .عد عرض أهداف وطريقة عمل البنكعرضت إمكانية تقديم مساعدة بنك الغذاء القطري للمؤسسات وذلك ب 
تلقي المساعدة وخاصة بالحصول على الغذاء واالستشارة التنظيمية في رغبة لهذه المؤسسات  أنه توجد وجد

 12..واالستشارة الغذائية
 

  مقارنة مع مؤسسات الدعم الغذائي العاملة في المجتمع اليهودي 5.2
المجتمع  على 2004ن أجريا عام يالمجتمع العربي مع نتائج بحثين آخرعلى رآز البحث الحالي والذي نتائج مقارنة  عند

بين المؤسسات العاملة في المجتمع العربي وبين تلك  هوجه تشابأ نجد )2005ليفنسون : 2005 ،نيرآل وأرز(اليهودي 
  : آالتالي العاملة في المجتمع اليهودي، ولكن وجدت أوجه اختالف أيضا

 %).24مقابل % 3(القطرية لمؤسسات من اقليل هناك ال 

 . أقلالجمعيات مسجل في سجل المؤسسات المسجلة عدد  

في  من المؤسسات%25مقابل  2000بعد عام  اتأسس نصفها تقريبحيث ( أآبر مؤسسات حديثة العهدعدد ال 
 ).المجتمع اليهودي

 .لغذاء المطبوخل أقل توزيعيوجد  

ألخذ  بذاتها األسر تحضرأن  المحتاجة منلألسر  عوناتالمؤسسات بالخروج لتوزيع الميوجد ميل أآبر عند  
 . المعونات من المؤسسة

 .لمساعدات الغذائيةعدا اة يمن المؤسسات توزع مساعدات إضافعدد أآبر  

 . وتيرة المساعدات الغذائية أقل 

 . من األسرأقل  عدد وتخدمأصغر المؤسسات  

 .تبريد ومرآبات أجهزةمطابخ ويوجد أقل  

 . أقل خارج البالدتبرعات من تلقى التي ت المؤسسات عدد 

 ..أقل نسبتها من مصنعي الغذاء بينما أعلى من المتاجر التي تجمع نسبة التبرعات 

 . يغذائالدعم المختلفة التي تقدم المؤسسات ال يوجد تعاون أقل مع 

  
وباإلمكان ن هذا التقرير ع بين المؤسسات التي تعمل في المجتمعين العربي واليهودي، تنفردمقارنة مفصلة  هناك
المعضالت التي ذآرت في التقرير الحالي في بعض لم تتوفر يجب التنويه، أنه . صول عليها من معدي التقريرالح

  . بينهاإجراء المقارنة عنها في البحث عن المجتمع اليهودي لذا ال يمكن معطيات آافية 
  

* * * * *  
  

                                                           
 في الموقع االلكتروني" لكط"لكتروني لبنك الغذاء معطيات إضافية عن بنك الغذاء يمكن إيجاده في الموقع اال 12

http://www.leket.org.il/.  
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ممن يعنون  نيخرآلوالتطوعية  ،الجماهيرية مؤسساتنطالق لجميع الاطة نقالحالي  نتائج البحث من الممكن أن تشكل
لمؤسسات الذي أولته ا لالهتمام البالغ انظر. يعربالتي تقدم المعونات الغذائية للمجتمع ال م مؤسسات الدعم الغذائييدعتب
الممكنة في هذا التعاون إمكانيات لبحث مهمة تشكل قاعدة فإن هذه المعطيات  ،غذاءالدعم من بنك اللحصول على ل

  . المجال
  

عدم معضلة لتأقلم مع إمكانيات الدعم المتوفرة ل إحدىمؤسسات الدعم الغذائي هي في هذا السياق أن أن نذآر من المهم 
تقوية قدرة  ،آاف مين دخلللخروج من هذا الوضع مثل تأ للمساعدة ضافيةعمل إقنوات تتوفر . األمن الغذائي توفر
وتزويد وجبات  ،ات خاصةحتياجمساعدات طارئة الوفير ت ،غذاء مناسبلحصول على ل ميزانيتها جنيدتعلى  ْسرةاأل

 ذه القنواته آل واحدة منآون ومن أجل . )يةتعليمأطر ي وجتماعاال هالرفا أطر مثل(في أطر مختلفة  جاهزة غذاء
 .في نفس الوقت اجميع لهامن خالفمن المهم العمل لألخرى  مكملة
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 مالحق

  م موسعةقوائ: ملحق أ
  *)النسبة المئوية للمؤسسات(التبريد المتوفرة في المؤسسات  جهزةأل اوفقلألسر  أنواع الغذاء المزود 1-قائمة أ

  
  

 للعائلة

  
نسبة المؤسسات التي توزع 
  نوع الغذاء الموزع  نوع الغذاء برزمة غذائية

  منهم                        
  

 تبريد
  

 تبريد ال تتوفر أجهزة تتوفر أجهزة 
 2 98 95 أغذية معلبة

 5 95 90  حبوب وغذاء جاف غير مطبوخ 
  ...)معكرونة ،رز(

 31 69 54 أسماكلحم و

 41 59 37   ...خبز، بسكوت الخ(مخبوزات 

 55 45 31   خضار وفواآه

 50 50 29  حيوانية / منتجات زراعية
  ...)الخ أجبانحليب، لبنه، (

 79 21 19   غذاء مطبوخ

   1 آخر
% 3لدى منها غرفة تبريد و% 13 ولدى ،منها تتوفر ثالجة% 100ولدى  ،تبريد أجهزةمن المؤسسات % 38 لدىتتوفر  *

  .تبريد أجهزةمن المؤسسات ال تتوفر % 62، ولدى شاحنة تبريد
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  )النسبة المئوية للمؤسسات(للمميزات المرآزية للمؤسسة  اتبرعات غذاء وفق: 2-قائمة أ
   

 
  

مؤسسا
 

شرآات تقديم 
أو  أغذية

قاعات 
 المناسبات 

  
  

منتجو 

  
  
  

شبكات 
غذائية 
ورجال 
 أعمال

  
تجميع 

 من 

    
جهاز 

التربية 
والتعليم

متبرع
شخصي 

 )أفراد(
ت دعم
 أخرى

الغذاء
 نومزارع أغذية المتاجر

المجموع
الكلي 

والنسبة 
 المئوية

  10 20 21 23 27 53 58  75 المجموع الكلي
  المجموع الكلي          

مئوية من النسبة ال
الحاصلين على 

التبرع من هذا العامل 
  :ضمن

          توزيع جغرافي
فقط على المستوى 

 المحلي
73 60 52 26 20 19 18 10 87 

 81 50 69 44 44 38 37 13 9 

 

على المستوى
 المنطقي

100 43 57 14 29 14 17 14 3 

 

على المستوى
 القطري

المنطقة الجغرافي
 التي تعمل بها

 المؤسسة

         

 الجليل ا 22 5 16 0 11 13 32 61 82ألعلى
 36 3 13 13 16 25 54 44 54 الجليل األسفل

 ا 19 23 10 41 35 31 68 65 81لمثلث
 الجنوب 24 17 40 36 36 41 62 71 95

          الطابع الديني
 63 8 16 16 22 28 48 57 77 متدين

 36 14 27 29 25 27 52 60 73 غير متدين
هل سجلت المؤسسة 

مسجل في ِسجل 
  الجمعيات 

         

 53 13 23 23 24 30 55 63 72 مسجل
 47 8 15 19 23 25 49 54 73 غير مسجل
           *آبر البلدة

 5-0(بلدة صغيرة 
  )آالف

57 48 29 10 5 5 5 0 14 

 14-6(بلدة 42 8 21 13 19 25 38 56 75 متوسطة 
  )آالف

 15(+ بلدة آبيرة
  )ألف

 

77 67 72 32 27 29 20 15 44 

مؤسسة وحيدة في 
  *?البلدة

         

 وحيدة في البلدة 24 8 8 8 14 36 42 53 67
 76 11 21 22 23 23 55 62 75 غير وحيدة في البلدة
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متبرع 

شخصي 
 )أفراد(

  
تجميع 

الغذاء من 
 المتاجر

شبكات 
غذائية 
ورجال 
 أعمال

  
  
  

 نومزارع

  
  

منتجو 
 أغذية

شرآات تقديم 
أو  أغذية

قاعات 
 المناسبات 

  
مؤسسا
ت دعم 
 أخرى

  
جهاز 

التربية 
والتعليم

المجموع 
الكلي 

والنسبة 
 المئوية

ي جتماعاالالتدريج 
 *ي للبلدةقتصادواال

         

 95 10 18 6252272120 74  )4- 1( منخفض
   متوسط

)5-6( 
80 404020200 20 20 3 

  )8-7( عال 2 0 0 067000 0
  عند الحديث عن مؤسسات محلية فالنسبة المئوية هي من بين المؤسسات المحلية

  فقط للمؤسسات المحلية •
  

 ) النسبة المئوية للمؤسسات(لكبر البلدة  اموارد المؤسسة وفق: 3-قائمة أ
  
  

ضمن آبر البلدة مؤسساتالنسبة المئوية لل * 
  بلدة   بلدة  بلدة  النسبة المئوية 

 آبيرة صغيرة متوسطة من المجموع الكلي
     العمال

     عدد المتطوعين في المؤسسة 
10-05686 5655 

20-112614 2228 
20+180 2216 

     مقابل أجرة ل اعدد العم
075100 7882 

2-1150 1410 
9-370 56 
10+30 32 

      أجهزة
     بملكية المؤسسة أجهزة
 5275 6429 مكتب

 5455 5743 مخزن غذاء

 4149 4710 حاسوب

 3342 3819 ثالجة

 1418 190 سيارة عادية بملكية المؤسسة

 1319 180 مطابخ/ مطبخ

 36 50 غرفة تبريد

 23 30 شاحنة عادية بملكية المؤسسة

 01 10 مع جهاز تبريدأو  شاحنة تبريد
  2 آخر

بلدة . ن خمسة آالف وخمسة عشر ألف نسمة بي: بلدة متوسطة. شخص 5،000ى حت: بلدة صغيرة. فقط للمؤسسات المحلية*
  . خمسة عشر ألف نسمة تزيد عن: آبيرة
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   بها المقابالت ءقائمة البلدات العربية التي جندت بها مؤسسات وتم إجرا: ملحق ب

  )أعداد(البلدات، بلدات حددت بها مؤسسات وبلدات تم إجراء مقابالت مع مؤسساتها : 3رسم بياني رقم 

 المجموع الكلي للبلدات العربية

تم *. 100:: في الدولة المعرفة

البلدات بكل ال االت لة حا

**18: بلدات لم تحدد بها مؤسسات : البلدات التي حددت بها مؤسسات
82  
 

  

  

بلدات لم تجر بها مقابالت بسبب 
 ****3: رفضها للمشارآة

بلد  :بها ات تم إجراء مقابالت
79*** 

 

الجوالن وبلدتين وقرى شرق القدس قرى وأحياء البحث هي بلدات معترف بها فقط ولم تشمل شملها البلدات التي *    
بلدة غير  123حسب دائرة اإلحصاء المرآزية يوجد في إسرائيل . روز والمدن المختلطةالعدد يشمل الد. شرآسيتين

لمجلس إقليمي تم التطرق لكل منها بشكل ابعة بلدة عربية ت 20هو أنه يوجد حوالي : والسبب في اختالف األعداد. يهودية
بلدات عربية وحدت في  6هناك افة لذلك باإلض. بينما تطرقنا إليها آوحدة واحدة ،منفرد في دائرة اإلحصاء المرآزية

  .آبلدة واحدةعاملنا معها وت 2003سنة 
  .آسرى، عين األسد، آفر برا، عيلبون، وادي سالمة، عرب الهيب - البقيعة، بيت جن، آفر سميع: على سبيل المثال     **

لدات مختلفة وجميعها في منطقة ب 5عن فعالياتها في بلدات غير معترف بها حيث تعمل في  امؤسسات منه 5صرحت    ***
  .النقب

  . عين ماهل، طرعان**** 
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 يقتصادي االجتماعالمنطقة والترتيب اال ،عدد السكان ،البلدات: 1-قائمة ب
  

 **منطقة
عدد السكان 

 )*آالف(
    
 عدد سم البلدةا

ي جتماعالترتيب اال
 ***يقتصاداال

 4 آفر ياسيف 1 12 الجليل األعلى
 3 أبو سنان 12 يل األعلىالجل 2
 3 الجليل األعلى 10 عبلين 3
 2 البعينة نجيدات 5 الجليل األعلى 4
 2 الجديد ا 14 الجليل األعلىلمكر 5
 5 ا 8 الجليل األعلىلجش 6
 2 دير 10 الجليل األعلى حنا 7
 2 طوبا ا 6 الجليل األعلىلزنغرية 8
 2 طمرة 30 الجليل األعلى 9

 2 آابول 10 الجليل األعلى 10
 3 آوآب أبو ال 8 الجليل األعلىهيجا 11
 2 آفر مندا 15 الجليل األعلى 12
 2 مجد الكروم 15 الجليل األعلى 13
 2 دير األسد 10 الجليل األعلى 14
 6 الجليل األعلى 8 معليا 15
 2 الجليل األعلى 10 مشهد 16
 2 الجليل األعلى 10 نحف 17
 2 الجليل األعلى 30 سخنين 18
 2 رابة 20 الجليل األعلىع 19
 2 الجليل األعلى 8 شعب 20
 3 المزر 5 الجليل األعلىعة 21
 2 ا 3 الجليل األعلىلعزير 22
 1 المجلس اإلقليمي البطوف(رمانة 3 الجليل األعلى  23
 2 الكعبي 3 الجليل األعلىة 24
 4 الجليل األعلى 10 جولس 25
 4 الجليل األعلى 10 حرفيش 26
 4 انوح 10 الجليل األعلىجت ي 27
 3 يرآا 15 الجليل األعلى 28
 4 الجليل األعلى 15 عكا 29
 5 )المجلس اإلقليمي ماتا آشر(دنون 2 الجليل األعلى  30
 4 الجليل األعلى 21 ترشيحا 31
 2 بسمة طبعون 5 الجليل األسفل 32
 3 إآسال 12 الجليل األسفل 33
 4 دبورية 12 الجليل األسفل 34
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 عدد

  
 سم البلدةا

عدد السكان 
 )*آالف(

  
 **منطقة

ي جتماعالترتيب اال
 ***يقتصاداال

 3 35 يافة الناصرة 12 الجليل األسفل
 2 آفر آنا 20 الجليل األسفل 36
 3 الرينة 10 الجليل األسفل 37
 3 شفاعمرو 35 الجليل األسفل 38
 4 الناصرة 60 الجليل األسفل 39
 2 بئر المكسور 10 الجليل األسفل 40
 2 عيلوط 8 الجليل األسفل 41
 2 زرازير 5 الجليل األسفل 42
 3 ار 15 الجليل األسفلمغ 43
 4 دالية ال 18 الجليل األسفلكرمل 44
 4 الجليل األسفل 12 عسفيا 45
 5 عرب الخوا أقل من ألف الجليل األسفللد 46
 5 إبطن 2 الجليل األسفل 47
 - مجلس إقليمي في الشمال  5أقل من  الجليل األسفل 48
المجلس اإلقليمي عيميك (منشية زبدة 1 الجليل األسفل  49

  **)*يزراعيل
7 

 2 الجليل األسفل 2 سولم 50
 3 الشبلي 6 الجليل األسفل 51
 1 راهط 30 الجنوب 52
 1 شقيب السالم 12 الجنوب 53
 1 حورة 12 الجنوب  54
 1 آ 15 الجنوبسيفة 55
 1 الجنوب 10 لقية 56
 1 عرعرة النقب 15 الجنوب 57
 1 تل السبع 14 الجنوب 58
 2 )المجلس اإلقليمي طلعة عارة المثلث 5(مشيرفة  59
 2 أم الفحم المثلث 40 60
 2 المجلس اإلقليمي بسمة عارة  -معاو المثلث 5ية 61
 3 المجلس المحلي عرعرة الجليل -عارة المثلث 10 62
 3 عرعرة المثلث 15 63
 4 آفر قرع المثلث 15 64
 3 باقة الغربي المثلث 20ة 65
 3 المثلث 10 جت 66
 3 زي المثلث 8مر 67
 2 قلنسوة المثلث 20 68
 3 الطيبة المثلث 30 69
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 عدد

  
 سم البلدةا

عدد السكان 
 )*آالف(

  
 **منطقة

ي جتماعالترتيب اال
 ***يقتصاداال

 4 70 الطيرة المثلث 25
 3 المثلث 10 جلجولية 71
 3 آفر المثلث 20 قاسم 72
 2 جسر الزرقاء المثلث 12 73
 3 الفرد المثلث 10يس 74
 7 المثلث 30 حيفا 75
 4 ا المثلث 8لرملة 76
 4 اللد المثلث 12 77
 8 المثلث 20 يافا 78
 بلدة  - - - غير مسجلة 79

  
 :قع االلكترونيوقائمة البلدات سكانها ورمزها في الم ،2007 ،المرآزية حصاءدائرة اإل        *

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm.  
     **  منطقة المثلث يشمل البلدات الواقعة في منطقة المرآز

: 2قائمة رقم  ،ي للسكانقتصادي االجتماعتصنيف السلطات المحلية وفقا للمستوى اال ،2003 ، المرآزية صاءحدائرة اإل   ***
  ".للعنقود  االتدريج وتصنيف وفق ،يقتصادي االجتماعحسب الترتيب المرتفع للمستوى اال ،السلطات المحلية والمدن" 

بعين  ي المرتفعقتصادي االجتماعيجب أخذ ترتيبها اال -)امرمرج ابن ع( قسم من المجلس اإلقليمي عيميك يزراعيل  ****
  . االعتبار
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  معطيات خاصة بالمناطق الجغرافية: ملحق ج 
  .هذا الملحق يفصل المعطيات الخاصة بالمناطق الجغرافية

  

  يةأساسمعطيات 
  .أقل ثالجات ومطابخ ،الغذائي أرخص الطرد: الجليل األعلى 
 .أقل مطابخو ،أقل  نومتطوع األسر، ت الدعم لعدد أآبر منتوزع المؤسسا: الجليل األسفل 
 .الغذاء أغلىطرد  ،للمؤسسات تمثيل قليل: المثلث 
 .أآبر ةتوفرمألجهزة ا ،أآثرن ومتطوع ،تمثيل آبير للمؤسسات: الجنوب 

  

  :تفصيل المعطيات
 الجليل األعلى

نسبة السكان العرب الساآنين ). ألسفلالجليل األعلى وا(في شمال البالد ) 585(غالبية المؤسسات تتواجد  
 ).تعداد السكان منطقة القدسلم يشمل %. (55بمنطقة الشمال هو 

 بالمعدل% 50مقابل % 62( شاقال 250الغذاء المقدم للعائلة بالشهر بأقل من طرد  قيمة تقدر غالبية المؤسسات 
 . )العام في الدولة

 )بالمعدل% 38 مقابل ،توجد ثالجة% 26 دىل(تبريد قليلة  أجهزة 
 ).بالمعدل% 18مقابل  ،وجد مطابخت% 10 لدى (أقل مطابخ  

  

 الجليل األسفل
أن غالبية إلى  يشار. استعمال قليل للتبرعات المادية وتبرعات الغذاء آموارد نسبة لباقي المناطق الجغرافية 

 .البلدات في الجليل األسفل صغيرة
 ).بالمعدل 90مقابل  133(آبر التي تتلقى الدعم في الشهر هو األاألسر  عدد 
 ).بالمعدل% 44 مقابل ،متطوعين 10أآثر من تشغل % 30(عدد المتطوعين قليل  
 ).بالمعدل% 18مقابل ، %5 لدىوجد مطابخ ت(أقل مطابخ  

  

 المثلث
أي يوجد . من السكان العرب في إسرائيل% 31حيث يسكن ،منطقة المثلثفي من المؤسسات  %19تعمل  

 .ؤسساتتمثيل منخفض للم
 ).بالمعدل شاقال 398مقابل  شاقال 530(قيمة الدعم المزود في الشهر هو األعلى  

  

  الجنوب
في من المؤسسات تعمل % 24فإن  ،سرائيل في منطقة الجنوبفي إعرب المن % 14في الوقت الذي يسكن  

 .أي يتوفر تمثيل آبير للمؤسسات ،المنطقة
 ).بالمعدل% 75مقابل  %95(للتبرعات الفردية  ااستعمال آبير نسبي 
 ).بالمعدل% 20مقابل % 40(للتبرعات من مؤسسات دعم أخرى  ااستعمال آبير نسبي 
 ).بالمعدل% 41عائلة بالشهر مقابل  40من المؤسسات توزع ألآثر من % 62(توزيع لكثير من المؤسسات  
 ).بالمعدل% 44 متطوعين مقابل 10يشغلون أآثر من % 67(عدد المتطوعين آبير  
 .جهزةأآثر توفر لكافة أنواع األ: هيز أآثر للمؤسسات نسبة للمناطق األخرىتج 
نهم غير معنيين بمشارآة بنك الغذاء في الوقت أأجابوا بمندوبي المؤسسات  من% 43(هتمام قليل ببنك الغذاء ا 

  ).بالمعدل% 15مقابل  مستقبالأو  الحاضر
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