
צרכים מרכזיים לקראת דיון מתווה שיתוף פעולה ממשלה-פילנתרופיה

צורך מרכזי שעלה  שולחן משנה
מהשולחן

ערך לשיתוף פעולה עם פילנתרופיה- הקושי/חסם למתן מענה
גמישות/מהירות, תיעדוף, ריכוז משאבים וכו'

הערותהיקף דרוש

סלי מזון לאנשים עם אנשים עם מוגבלות 
מוגבלות שאינם מוכרים 

ברווחה 

חלוקת מזון ניתנת לאנשים המוכרים ברווחה. ישנם אע"מ ובמיוחד נפשית 
אשר אינם מוכרים ברווחה. אע"מ נפשית מקבלים שירותי שיקום  ע"י 

משרד הבריאות אך ללא התייחסות לעוני. משרד הרווחה יתן ככל הנראה 
חד פעמי ל 3000 איש עם מוגבלות נפשית. 

1. הנושא קריטי- מתן מזון.2. ניתן לאתר את 
האוכלוסיה 

אנשים עם מוגבלות אנשים עם מוגבלות 
המעסיקים עובדים זרים

עלויות העסקת עובד זר גבוהות יותר, שכן הוא נמצא בבית האדם כל ימי 
השבוע ללא יציאה לחופש ולפיכך התשלום גבוה יותר

ציוד ללמידה מרחוק. לא קיים בכל הבתים ולא זמן לכל הילדים עם ילדים עם מוגבלותאנשים עם מוגבלות
המוגבלות במיוחד במגזרים (ערבי/ חרדי/ בדואי) ובמיוחד במשפחות עם 

מספר תלמידים

מתן סיוע קונקרטי:  מחשבים/ טאבלטים/ חיבור 
אינטרנטי. 

מתן סיוע קונקרטי- לדוג' טרמפולינות, כדורי אביזרים לגיריה חושית/ ספורט/ פזיוטרפיה/ הרגעה ילדים עם מוגבלותאנשים עם מוגבלות
פזיוטרפיה, עמידונים ,אמצעי הרגעה וגירריה חושית 

וכדו. 
נגישות מידע מהירה, פישוט לשוני של חומרים הנגשת מידעאנשים עם מוגבלות

נשים שאינן מוכנות להזדהות ברווחה דוגמת שורדות זנות ולתת מספרי מזוןנשים
תעודת זהות. העמותות מספקות להן מזון ישירות 

אין כיום פתרון שהוא לא דרך לשכות הרווחה 

שורדות זנות, צעירות בסיכון וכדומה מוצאות עצמן ללא כסף ומאוימות סיוע בשכ"דנשים
בפינוי

אין כרגע מענה ממשלתי 

הלנה בקהילה לנשים נשים
באלימות 

בזמני שיגרה נשים שאינן מוכנות להתפנות למקלט או שבמצב של אלימות 
אך לא סכנת חיים מופנות להסגרי לינה בקהילה ע"י המשטרה. למשל אצל 

חברה או בת משפחה כעת זה לא מתאפשר ולכן מומלץ לספק להן חדר 
במלון וכדומה.  

מאפשר גמישות באיתור , מציאת הפתרון ובחינת 
אחריות רגולטורית. 

סיוע כלכלי לנשים שאינן נשים
זכאיות לאבטלה 

אין כרגע מענה ממשלתילמשל נשים צעירות לפני גיל עשרים (שכיח בעיקר אצל ערביות), ועוד

בדואים בנגב: מיקוד ב-
11500 משפחות בכפרים 

המרוחקים הנמצאים ברמת 
הצרכים הפיזיים הגבוהה 
ביותר, משפחות מרובות 

ילדים ובגילאים צעירים

חומרה דיגיטלית להנגשת 
זכויות, מענים, הסברה 

ולמידה מרחוק

מחסור במקורות מימון
ריחוק ממרכזי קניות

גמישות ומהירות מענה
הנגשה לתושבי כפרים לא מוכרים \ מרוחקים

נעשית עבודה מקבילה על 11500 מחשבים \ טאבלטים
הקמת תשתיות תקשורת - טווח 

ארוך של הממשלה עם משרד 
התקשורת ועם גופים עסקיים

מוצרי חיטוי מתכלים - ג'ל 
חיטוי

11500 בקבוקים בשבועחוסר בתשתית מים קבועה, חוסר במקורות מימון

מוצרי חיטוי מתכלים - 
מסיכות וכפפות

100000 בשבוע מכל מוצר

1500 סלים בשבוע למשפחות חוסר במקורות מימוןסלי מזון יבש
מרובות ילדים בכפרים מרוחקים 

- עלו 800 ₪ לחבילה
מחסור במקורות מימוןמזון תינוקות

ריחוק ממרכזי קניות
4000 חבילות בשבוע מחולקות 
ל100 מכל קב' גיל (0-3 חוד', -3
6 חוד', 6-12 חוד', 12-24 חוד')

מחסור במקורות מימוןטיטולים
ריחוק ממרכזי קניות

4000 חבילות בשבוע מחולקות 
ל100 מכל קב' גיל (0-3 חוד', -3
6 חוד', 6-12 חוד', 12-24 חוד')



בדואים בנגב: מיקוד ב-
11500 משפחות בכפרים 

המרוחקים הנמצאים ברמת 
הצרכים הפיזיים הגבוהה 
ביותר, משפחות מרובות 

ילדים ובגילאים צעירים

תקציב להדפסת מענים 
ללמידה \ הפוגת ילדים 

בבית

מחסור במקורות מימון
היעדר תשתיות תקשורת

גמישות ומהירות מענה
הנגשה לתושבי כפרים לא מוכרים \ מרוחקים

3500 חוברות חד פעמי גובשו 
מעוז ומשרד חינוך

תקציב גמיש נוסף למענים 
חדשים

נעשית עבודה מקבילה של גופים 
מקצועיים לגיבוש התוכן הפדגוגי 

והכשרת מתנדבים להכשרת 
הורים

300 ₪ לערכה* 11500 משפחותמחסור במקורות מימוןערכות הפוגה וחוסן
ניידות שירותים (כספומט-

בנכל משיכת קצבאות \ 
לימוד \ מכולת \ טיפול \ 
קיוסק מיצוי זכויות ועוד)

תלוי תוכן. כ-15 ריכוזי אוכלוסייה חוסר בתשתיות תקשורת ותחבורה, ריחוק פיזי ממוקדי שירותים
פיזית

פתרון מונע התכנסויות פיזיות 
בערים הגדולות

ממומנים בתקציבים ממשלתיים פרויקטליים - שנעצרו כעת. כ-25% תמיכה בארגונים אזרחיים
מהארגונים הקפיאו פעילות לחלוטין, הנותרים עובדים ע0 50-80% מהצוות 

בחל"ת

ריכוז משאבים, תכלול מענים בחלוקה גיאוגרפית \ 
מקצועית וסנכרון עם גופי משלה ורשויות מקומיות

מנגנון ביצוע מיידי עם יתרון זיכוי במס לתרומה

"אמץ לך ארגון": מופו כ-30 
ארגונים פעילים מרכזיים בגדלים 

שונים 

הארגונים האזרחיים מהווים את 
מנגנון הביצוע וההגעה לאחרון 

התושבים בשטח, גופים 
קהילתיים המתקבלים ביתר 

פתיחות בקרב אוכלוסיות היעד, 
ומהווים את הגשר הקריטי בין 

הממשלה \ פילנתרופיה לצרכי 
האדם בקצה

מרכז הכובד בתקופה הקרובה עובר לקשר מקוון אך לא לכל הילדים ובני אמצעים דיגיטלייםילדים ונוער בסיכון
הנוער בסיכון יש את האמצעים הנדרשים לכך. למשל: א. למידה מרחוק.

ב. קשר של צוותי בתי הספר עם התלמידים שמסייע, בין היתר, לאתר 
וללוות ילדים בסיכון בעת הזו.

ג. המשך קשר טיפולי שנקטע בשל המצב, מתן כלים וליווי גם לילדים וגם 
לבני משפותיהם (הורים, משפחות אומנה).

ד. קשר של נערים במסגרות חוץ ביתיות עם בני משפחותיהם.

השלמת המענים של המדינה, שלא תמיד מכסים את 
כל אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון

סנכרון יעיל בין צרכים ילדים ונוער בסיכון
למענים

יש פער בין הצרכים לבין המענים ואין מנגנון יעיל לבדיקה שכל צורך קיבל 
מענה

הקמת מנגנון יעיל לסנכרון בין צרכים למענים. למשל 
מוקד לאומי לפניות שיוודא סיום טיפול בפניה 

הנגש והתאמה של המענים ילדים ונוער בסיכון
הדיגיטליים

לא כל האוכלוסיות יודעות ויכולות להשתמש באמצעים דיגטליים הכרחיים 
בתקופה הזו. גם מבחינה פיזית תשתיתית - למשל יש מקומות שנדרשת 

תשתית אינטרנט (פזורה בדואית למשל), גם מבחינת הכלים עצמם – החל 
מהדרכה בסיסית של שימוש בכלים הדיגיטליים ועד למציאת תחליפים 

לאוכלוסיה חרדית למשל, שאינה משתמשת בטלפון חכם 

יש צורך למצוא פתרונות רחבים יותר של הנגשת 
הדיגיטציה. 

שיפור יעילות הסיוע צוות תיאום אזרחים וותיקים
לאזרחים פגיעים בקהילה

תמיכה בארגונים אזרחיים, מענה לצרכים שהמדינה ניהול ושליטה בעבודת - ממשלה, רשויות מקומיות וארגוני מתנדבים
איננה מספקת

שימור תפקוד פיסי צוות תיאום אזרחים וותיקים
וקוגנטיבי

חרדה והתנוונות, קושי אנשי מקצוע ובני משפחה לסייע, אוריינות דיגיטלית 
נמוכה

 ,VR קידום שיקום מרחוק - יכולות, טכנולוגיה כולל
דיגיטציה. רכישת ערכות אישיות ייעודיות   

העצמת המטפלות - הוקרה - הסברה, מימון פעולות מקצוע בתחתית הסולם ובקושי גם לפני המשבר, חרדת זקנים ומטפלות, מטפלות סיעודיות בקהילהצוות תיאום אזרחים וותיקים
הפגה ופינוק משמעותי 

בני משפחה מטפלים צוות תיאום אזרחים וותיקים
ואפוטרופוסות

קו חם של אנשי מקצוע לבני משפחה, ייעוץ משפטי איסור על הגעה לבתי הזקנים, לחץ כפול (הבית האישי, הזקן בן המשפחה)
לאפוטרופוסות והוראות מקדימות פרו בונו

אוריינות נמוכה, קושי בסיוע בני משפחה ומתנדבים, חוסר בחומרה קידום השימוש בדיגיטלצוות תיאום אזרחים וותיקים
ותקשורת

תרומה מנוהלת לפגיעים ביותר של חומרה (מחשבים, 
סים, אינטרנט), סיוע לקידום אוריינות דיגיטלית

מחשביםלימוד והפגה חברה ערבית
חבילות מזוןצרכים קיומייםחברה ערבית



צעירים רבים ( למעלה מ 50%) נפלטו משוק העבודה, רבים ללא יכולת  דיור- סיוע בשכ"דצעירים/ות במצבי סיכון 
לממן שכ"ד, ללא עורף משפחתי ועשווים להיות ללא קורת גג בטוחה. אושר 
מימון של מליון וחצי ₪ אבל בהשתתפות של 1000 שח לחודש שלא בהכרח 

מספקים 

מימון פילנתרוםיה יכול להרחיב את היקף הסיוע, 
הגמשת התהליך ומענה ממוקד .  יצירת מעטפת 

סביב מגורים עצמאיים- הוצאות משלימות כמו 
חשבונות למיניהם 

הערכה של 1000צעירים 
שיזדקקו לסיוע בשלושת 

החודשים הקרובים . וכ 500 
לתקופה ארוכה 

השכלה- תמיכה בלומדים צעירים/ות במצבי סיכון 
קיימים ובלומדים שנה 

הבאה

בשל המשבר הכלכלי וחוסר הפניות הרגשי, צעירים עושיים להפלט 
מתוכניות לימודים קיימות או עתידיות.  כ 5000 צעירים ביתד נמצאים 

בתוכנית השכלה ( החל מהשלמת שנ"ל ועד לימודי תואר) 

לפילנתרופיה יש קשר עם האקדמיה שניתן למנף 
אותו. סיוע גמיש בתמיכה בצעירים לטובת היבטי חיים 

שונים שיאפשרו סיום שנת לימודים נוכחית 
והתארגנות לשנת הלימודים הבאה. מניעת נשירה 

באמצעות תמיכה כספית  ממוקדת צורך לימודי

כ- 900 צעירים זקוקים לסיוע 
חומרי לטובת מניעת נשירה 

השכלה ותעסוקה - תשתית צעירים/ות במצבי סיכון 
תקשורת ומחשבים

לצעירים רבים אין מחשבים ו/או תשתית חיבור לאינטרנט לשם תעסוקה 
ולמידה מרחוק הנדרשות בימים אלה,

מקורות מימון לרכישת מחשבים
אפשרות חיבור לגופים עסקיים לתרומת ציוד 

ותשתיות תקשורת

327 בקשות קונקרטיות  מצעירי 
יתד ברשויות 

קיימת רשימה מפורטת של 
הבקשות לפי יישובים

מצוקה נפשית- תמיכה צעירים/ות במצבי סיכון 
עזרה רגשית / נפשית 

אחוז גדול מבין הצעירים מדווחים על מצוקה נפשית, חרדה ודכאון 
הנובעים ממציאות החיים החדשה. במידנה אין כיום מענה זמין וגמיש 

לטובת תמיכה נפשית. מורכבות בין אחריות משרד הרווחה ומשרד 
הבריאות 

קיימים מנגנוני סיוע נפשיים בחברה האזרחית שניתן 
להרחיב באמצעות הפילנתרופיה

כ 2000 צעירים זקוקים למענה 
תמיכתי, במנעד אינטנסביות 
שונה- החל מתמיכה טלפונית 

חירומית ועד טיפול מתמשך 


