שאלון לאיתור צרכים לאומיים -מיזם ההתנדבות הישראלי
הקדמה ורקע
ההתנדבות היא תופעה אנושית גלובלית הקיימת משחר ההיסטוריה האנושית ומתפתחת בקצב מהיר בעשורים
האחרונים .ההתנדבות תורמת לסולידריות ,ללכידות חברתית ולהכללה חברתית ,מבטיחה זכויות אזרחיות
וחברתיות ומשמשת ככלי מרכזי בהתמודדות במצבי חירום .להתנדבות תפקיד קריטי בבניית חברה מלוכדת
והיא אף תורמת להגדלת המשאבים הכלכליים ,החברתיים והלאומיים.
בשנת  2012הוקם בישראל מיזם ההתנדבות הישראלי ,שמטרתו לקדם אסטרטגיה בין מגזרית רחבת טווח,
על מנת להעלות את המודעות ,האיכות והיקף ההתנדבות וההשתתפות החברתית בישראל ,באמצעות חיזוק
ופיתוח תשתיות התנדבות ברות קיימא .המיזם הינו מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל ,בשותפות עם
ארגונים חברתיים ושותפים נוספים לקידום ההתנדבות בחברה הישראלית.
במסגרת פעולתו ,מבקש המיזם לייצר מפת צרכים לאומית אשר תשקף את מגוון הצרכים הקיימים כיום בחברה
הישראלית ,אשר מתנדבים יכולים לספק להם מענה .בצרכים לאומיים ,הכוונה היא לצרכים של אוכלוסייה
רחבת היקף ,בעלי חשיבות לאומית ,שמענה עליהם ייצר השפעה חברתית רחבה .מפת הצרכים תהווה מפת
דרכים לפיתוח תכניות התנדבות רחבות היקף ,שיאפשרו הן מתן מענה לצרכים אלה והן הרחבה משמעותית
של היקפי ההתנדבות בחברה הישראלית.
להלן שלוש דוגמאות לצרכים לאומיים ,אשר מקבלים כיום מענה התנדבותי:
התכנית להפגת בדידותם
של ניצולי שואה בישראל

תכנית "החולה במרכז" –
מתנדבים בחדרי מיון

בסקר שנערך על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה ,נמצא
כי  40%מניצולי השואה בישראל מדווחים על בדידות.

חדרי המיון בישראל עמוסים והצוות הרפואי אינו יכול
להעניק מענה מלא למצבי הלחץ והסטרס של בני
משפחה וחולים ,המובילים לעיתים לאלימות ,לחץ ורגשות
שליליים.

כתוצאה מתהליך שהוביל השולחן העגול לזכויות ניצולי
שואה ,בימים אלה מוקם מערך התנדבות רחב היקף,
אשר יגייס במהירות האפשרית אלפי מתנדבים ,לביקורי
בתים אצל ניצולי השואה ,למען הפגת בדידותם.

במטרה להתמודד עם מצוקה זו ,מוביל משרד הבריאות
הכשרה ייחודית להשמת מתנדבים בחדרי המיון,
שיסייעו להעברת מידע למשפחות ,למתן יחס אישי
ולהפחתת החרדה.

סיירות הורים
סקר בינלאומי קבע ,שישראל מדורגת במקום השני
מבחינת הגיל בו ילדים ובני נוער מתחילים לצרוך
אלכוהול .מחקר אחר הראה כי  70,000בני נוער (בגילאי
 )12-18בישראל צורכים סמים.
במטרה להתמודד עם התופעה ,הוקמו על ידי המשרד
לבטחון פנים והרשויות המקומיות למעלה מ 150-סיירות
הורים -קבוצות של הורים המתנדבים לסייר באזורי הבילוי
של בני הנוער ,במטרה לתרום בנוכחותם לצמצום
ההתנהגויות הסיכוניות.

השאלון
שאלון זה מהווה קול קורא לכלל מנהלי האגפים במשרדי הממשלה השונים ,לקחת חלק בתהליך מיפוי
הצרכים ,במטרה להניח את התשתית לפיתוח תכניות התנדבות רחבות היקף בדומה לאלה בדוגמאות לעיל,
להתמודדות ולפתרון בעיות חברתיות ואתגרים לאומיים ,באמצעות התנדבות.
משרד ממשלתי______________________________________________________________ :
שם ממלא השאלון ___________________________________________________________ :
תפקיד ___________________________________________________________________ :
מספר טלפון ליצירת קשר_______________________________________________________ :
כתובת מייל ליצירת קשר ________________________________________________________ :
ציין/י עד שלוש אוכלוסיות עיקריות שהאגף שלך מספק להן מענה:
____________________________________________________________________ .1
__________________________________________________________ __________ .2
____________________________________________________________________ .3
ציין/י את חמשת תחומי העיסוק העיקריים של האגף:
____________________________________________________________________ .1
____________________________________________________________________ .2
____________________________________________________________________ .3
____________________________________________________________________ .4
____________________________________________________________________ .5
ציין/י שני צרכים של האוכלוסיות להן מספק האגף מענה ,שהן בעלי חשיבות לאומית ושלהערכתך מתנדבים
יוכלו לספק להם מענה:
____________________________________________________________________ .1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ציין/י שני צרכים מערכתיים של האגף שבראשו הנך עומד/ת ,שהן בעלי חשיבות לאומית ושלהערכתך
מתנדבים יוכלו לספק להם מענה:
____________________________________________________________________ .1
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
עבור כל אחד מהצרכים הנ"ל ,הן הנוגעים לאוכלוסיות והן המערכתיים ,אנא פרט על פי תפיסתך:

הצורך

1

מהי החשיבות
הלאומית במתן
מענה לצורך זה?

אילו נתונים מחקריים
ואחרים קיימים
המדגישים את חשיבות
צורך זה?1

מיהי אוכלוסיית
המוטבים שתושפע
ממענה לצורך זה ומה
היקפה?

הכוונה לנתונים מתוך סקרים ומחקרים התומכים בכך שמדובר בצורך בעל חשיבות לאומית

3

מהם היקפי
המתנדבים
שלהערכתך נדרשים
כמענה רחב היקף
לצורך?


עשרות מתנדבים



מאות מתנדבים



אלפי מתנדבים



עשרות אלפי
מתנדבים



עשרות מתנדבים



מאות מתנדבים



אלפי מתנדבים



עשרות אלפי
מתנדבים



עשרות מתנדבים



מאות מתנדבים



אלפי מתנדבים



עשרות אלפי
מתנדבים



עשרות מתנדבים



מאות מתנדבים



אלפי מתנדבים



עשרות אלפי
מתנדבים

ה אם קיימים שירותים/תכניות קיימות באגפך ,שלהערכתך ניתן להרחיב או לייעל באמצעות מתנדבים? אם
כן ,אנא פרט/י:

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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