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המשבר מציף מספר אתגרים מרכזיים בחברה הערבית  

לא מודעים  

להנחיות ולא  

מצייתים  

להוראות

צעירים 
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לא מקבלים  

בדיקות

מבודדים  

עם תסמיני  

קורונה

חסרים 

במוצרי מזון  

והיגיינה  

קשישים

ללא יכולות  

להעסיק  וכלים 

את הילדים

משפחות  

מוחלשות  

כלכלית

,  ללא יכולות

וידע  כלים 

למיצוי זכויותיהם

עובדת  ' אוכ

נפגעת המצב  

הכלכלי



לנוכח המצבאמאנינא האתגר המרכזי של 

של[ ביקוש-היצע]לצרכים , חוסר התאמה בין המענה שנותן הארגון

פילנתרופיה: גופי החברה האזרחית החזקים : הממשלה : השטח 

ידיים  "

"עובדות

גוף מתכלל

הנחיית גופי התנדבותהפעלת מתנדבים

משימות בסיסיות ופשוטות 

חירוםלמצב מותאמות 

אפיקי התנדבות מורכבים 

שגרההמיועדים לימי 

?מה נותנים?מה צריך



גורמים שונים מובילים לפער

חוסר התאמה של המענים הממשלתיים  

.  הערביתהייחודיים של החברה למאפיינים 

משאבי זמן וכוח אדם מוגבלים לארגון 

.ואופייןעומס המשימות בחירום לנוכח 

מאפייני התנדבות שונים בחברה הערבית  

שריפותבאופן חד פעמי בכיבוי בעיקר [ מתנדבים8%רק ]

מייצג  , מחבר, מנחה, מתכלל" ארגון גג"כ אתוס ארגוני 

כגוף מבצע ומפעילולא 



הגדרה ממשלתית רשמית כגוף יציג לעבוד  

חירום  הערבית בעת בחברה 

(גוף חיוני בעת חירום)

אמאנינאהנכסים הגדולים של 

נרחבת ומהירה  גישה 

מתנדבים גדולות ומגוונות  לכמויות 

שוניםלצרכים 



נינאאאמהנכסים הגדולים של 

מתנדבים בפריסה גיאוגרפית ארצית  500-כ

התוכניות הקיימות בעמותה יוסבו לתת מענה של 

.בתקופת הקורונה

מתנדבים  150-כ גויסו 
.הבריאותמתחום 

העמותה יכולה לגייס  

מספר רב של מתנדבים  
.בכל רגע נתון בהתאם לצורך שנדרש



?כיצד נענה על הפער

אמאנינא תפצה בעזרת נכסיה  

גופי החברה האזרחית והפילנתרופיה  , הפער של הממשלהעל 

הערביתלפעול  בחברה בבואם 

פעילותה תמהיל י שינוי "ע

הצורך הגדול שעולה  על הפעלה בפועל של מספר אפיקי פעולה מרכזיים העונים :בין

, מהשטח ומכלל הגופים

החברה הערבית וגופי  על פ בעלות אימפקט נרחב "מספר פעולות תשתית ומוובין 

ההתנדבות בה  

ובכך תייצר אימפקט במציאות ותרחיב את נכסיה 

['מיצוב וכד, פיננסים, קשרים עם הממשלה]

ביום שאחרי המשבר לאור האתוס הארגוני כארגון הגג  על מנת להצמיח את הארגון •

להתנדבות בחברה הערבית



אפיקים מוצעים להפעלת מתנדבים בפועל-3

לא מודעים  

להנחיות ולא  

מצייתים  

להוראות

צעירים 

20-40

חוסרים

בתרופות
קשישים

לא מקבלים  

בדיקות

מבודדים  

עם  

תסמיני  

קורונה

חוסרים

במוצרי מזון  

והיגיינה  

קשישים
ללא יכולות  

להעסיק  וכלים 

את הילדים

משפחות  

מוחלשות  

כלכלית

,  ללא יכולות

וידע למיצוי  כלים 

זכויותיהם

עובדת  ' אוכ

נפגעת המצב  

הכלכלי



עובדת במשבר כלכליאוכלוסייה -3

,  ללא יכולות

וידע למיצוי כלים 

זכויותיהם

עובדת  אוכלוסייה 

נפגעת המצב הכלכלי

,2012פ נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  "ע*

.  2011,המועסקים הערבים בישראל,מחליפים על הספסל: מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה**

(מאודגדולעדקטן)חששעלהצביעוהערביםהמועסקיםמן44.3%

.הקרובהבשנהעבודתםמקוםמאובדן

*.היהודיםמהמועסקים33%לעומת

,סיכוייםאפסעלואףקטןסיכויעלהצביעוהערביםמהמועסקים60%-כ

,עבודתםמקוםאתיאבדווכאשראם,הנוכחיתהכנסתםברמתעבודהלמציאת

*.היהודיםהעובדיםמן36%לעומת

ובאהמתונההיאתעסוקהבמונחיהערביתהאוכלוסייהבקרבהתגובהכלכליתוגאותצמיחהשלתקופות"

ההסתברותהייתה–2008בשנתהכלכליהמשברבעקבות:למשלכך.היהודיתלאוכלוסייהיחסיתיותרמאוחר

.16%-מלמעלההערביתהאוכלוסייהבקרבתעסוקה-אישללמצבתעסוקהשלממצבלמעבר

**.היהודיתהאוכלוסייהבקרב11%-כלעומת

בעלותהנשיםאוכלוסייתהיאזומתופעהביותרהסובלתהאוכלוסייהקבוצת

**.הנמוכהההשכלה



עובדת במשבר כלכליאוכלוסייה -3

,  ללא יכולות

כלים וידע  

למיצוי  

זכויותיהם

אוכלסייה

עובדת נפגעת  

המצב הכלכלי

בחברהאבטלהלדמיהתביעותבהיקףלפעראינדיקציותאיןזהלרגענכון

(הבוקר,באכראבוחוסאםעםשיחה)הערבית

לעובדיםמענהלמתןלהערךהצורךמתעוררלעובדקושלמחקרפיעל,ואולם

.הערביבמגזרמעסיקיםמצד(צפויות)זכויותהפרותרקעעלמפוטרים

: זאת מן הטעמים הבאים

.מעבידעובדיחסיניתוקשללשלבזכויותיהםהפרתעלתלונותיהםאתלדחותיותרנוטיםערביםעובדים

שמשפטהזמןלסייגילמגבלות,העסקתובתנאיהזכויותשלקיומןלעצםמודעיםפחותערביםעובדים

.ההתיישנותתקופתובראשןמטילהעבודה

.  הפרת זכויותיהם של העובדים הערבים היא תופעה רחבה בהרבה מזו השכיחה בקרב עובדים יהודים

.הערביכשלי אכיפה חמורים מצד רשויות המדינה כלפי מעסיקים במגזר 

.2014קו לעובד ,עובדים ועובדות חסרי זכויות,ערבים בשוק העבודה: מתוך



פ  "אפיקים מוצעים לעבודת תשתית ומו-2

אימפקט נרחבבעלת 

הערבית  התמחות בהקמת צוותי חירום בחברה 

והכשרה לאור הידעהפצה 

בחברה הערבית לארגוני התנדבות במצבי חירוםמצב הקמת חדרי 



מיפוי נכסי הקהילות לשם מיקוד העשייה  

קהילתיות להובלת המהלךופרקטיקות

נעזר בסוגי הון  . הוא להבין מה ההזדמנויות וההגבלות שיש בקהילההרציונאל? מה הנכסים שיש לקהילה•

-כפריזמה לבחינה של הנכסים הללו

.  'וכומורים , עובדות סוציאליות, אנשי דת? בעלי תפקידים? מיומנויות? מה הכישורים שיש לכל קהילה-הון אנושי•

אחיות מוכשרים בקהילה שיכולים לסייע בהכשרת מתנדבים בלקיחת בדיקות בית  /האם יש אחים-לדוגמא

?  לקורונה

האם יש מבנים של  -לדוגמא? תשתיות מוניציפליות? משאבים פיזיים? מה הנכסים הפיזיים שיש לקהילה-הון פיזי•

?האם המועצה מצליחה לאסוף זבל? יכולים להוות חדרים לבידוד/המועצה שניתן להיעזר בהם

רשתות  ? אמון? נורמות משותפות? נכונות לשתף פעולה-?עוצמתן ומידת השימוש בהן, הקשרים-הון חברתי•

כבר שניתן לפעיל או שניתן  ( קבוצות תפילה/נוער/קבוצות נשים)האם יש קבוצות מגובשות -לדוגמא? חברתיות

?  שכונתיות שניתן להעביר בה מידעוואטסאפהאם יש קבוצות ? להעביר מידע בהן

האם יש מבנים  ? המסורות? התרבות הארגונית? התפיסות האמונות שניתן להיעזר בהן, מה החוקים-הון ארגוני•

האם יש מנהיג  -לדוגמא? איך ניתן להשיג חשיפה והסכמה רחבה בקהילות? מקומי או רחב? של קבלת החלטות

?ה.לושהקהילה מקשיבה ( רוחני/נבחר)



מה כבר הספקנו

בבית להעלאת המודעות על השמירה על  תשאר( خليك بالبيت#)ההשטאגקמפיין אינטרנט רחב עם 

.הבידוד וכן הגנה מפני התפשטות המגפה



סרטונים בתקופת הקורונה להעלאת המודעות

ברשתות החברתיות סרטוני הסברה בשפה הערבית  הכינה והפיצה העמותה 

שונים לרבות בשפת הסימניםבהשתתפות אנשי רפואה 

בזמן קצר הסרטונים זכו לאלפי צפיות ומאות שיתופים הן בדף הרשמי של הארגון והן 

בדפים של רשויות מקומיות ערביות



אחים וסטודנטים  ,קמפיין גיוס רופאים

רפואיים-למקצועות פרא

העמותה  הפייסבוקבאמצעות קמפיין ברשת 

150הצליחה לגייס בזמן קצר מאוד מעל 

מתנדבים מתחום הרפואה וסטודנטים  

מהתחום



חלוקת מזון ומוצרי היגיינה לאוכלוסיות סיכון

מתן מענה לצרכים מידיים של  

רכזי הרווחה ביישובים הערביים

חלוקת סלי מזון

,  נין'סח, אלפחםאום , כפר קאסם

עארה  , טירה, נוגידאתבעיינה 

,  זרקא-אלסר'ג, ערערה

.זלפה, קלנסאווה

שיתופי פעולה עם ארגונים  

(בנגביק'אג)חברתיים בארץ 



קיום ישיבות וסדנאות לעניין הפעלת מתנדבים  

בשיתוף עם משרד הרווחה והרשות להתנדבות ישראלית העמותה קיימה  

.  סדנה בנושא הפעלת מתנדבים בקרב החברה הערבית

איש50השתתפו בסדנה כ 



הנגשת המידע לחברה הערבית:משרדי ממשלה

העמותה הנגישה מידע שפורסם 

בשפה העברית לשפה הערבית 

למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה  

י מתנדבי  "הפעילות בוצעה ע

העמותה אשר לקחו על עצמם את 

.תרגום המידע בזמן המהיר ביותר

הוראות והודעות  300כ הונגשו "סה

,  מסלולים של חולים: לציבור שכללו

.הודעות לציבור ומידע



קורנהמבנה תכנית ההתמודדות עם מגפת 

חלוקת ערכות תמיכה לנזקקים

.  בכל יישובאיש 800-לכמתן תמיכה  תמיכה לנזקקיםערכות150בכל יישוב יחולקו 

עבודת המתנדבים

אמאנינאבכל יישוב 
תצליח להגיע            

איש10,000-לכ

כל מתנדב ילווה  

משפחות  40-כ

מתנדבים50יופעלו 
בכל יישוב

30-פעולה בתוכנית
יישובים ערביים


