
 2015 מברדצ  

 "חמסה עלינו"מבט מעודד: 

התוצאה בנושא ההתנדבות. בארץ נעשה סקר מספרים שבאחד הקיבוצים הגדולים 

עוסקות בפעולות מהן שליש בקרב הנשים היתה פחות או יותר צפויה: התברר ש

 מאה אחוז :פתיעהאצל הגברים היתה תוצאה מ ,התנדבות בקיבוץ ובאזור. לעומת זאת

בפינוי  חמישים אחוזבשטיפת כלים וחמישים אחוז  פה?מהם העידו שהם מתנדבים. אי

 ..האשפה.

מודל מעודכן  וצגההמוזכר בגיליון זה, בכנס אזורי שנערך לפני כחודש במתנ"ס ארנון, 

, שזה בערך ראשי תיבות של אנחנו קוראים לו חמס"ה למערך ההתנדבות האזורית.

ע"י המחלקה לשירותים . המהלך, המובל "חממה למשימתיות, סולידריות והתנדבות"

להגדיר מחדש את התפיסה שלנו לגבי ההירתמות האישית , בא ומרכז החוסן חברתיים

עשות סדר באופן בו המועצה מעודדת ומובילה את הפעילות בתחום לוהקהילתית, ובא 

 זה.

בואו נחזור מעט אחורה. במשך שניים וחצי עשורים היינו מרוכזים בעיקר בעצמנו. אל 

כל הכוחות שאב את ש ,חברתי-כלכליוח, היו לנו סיבות טובות: המשבר התרגישו לא נ

 ;משאבי זמן ותשומת לבדרשו הרבה ש ,השינויים באורחות החייםהקליטה ו ;פנימה

משאבים רבים, וגם הפך אותנו למוקד של מאתנו שתבע , ומעבר לכל, המצב הביטחוני

רבות של אנשים שרוצים כשאתה מקבל פניות  -זה דבר טבעי קבלת תמיכה וסיוע. 

 להתנדב לעזור לך, אתה פחות נוטה להתנדב לעזור לאחרים.

, בעיקר קהילהבתוך הכל אלה הובילו אותנו למקד את משאבי ההתנדבות שלנו 

השתתפות בועדת חינוך או  :בפעילות ציבורית בישובים ובאזור. שלא נבין לא נכון

תרבות, לקיחת חלק בהנהלות בישוב ובאזור, השתתפות בסיורים ביטחוניים במסגרת 

עם זאת, בשנים האלה . ותוחשוב ותלות התנדבות ראויעופ ןכל אלה ה  -"המתמיד" 

)דוגמא חריגה יחסית היא  להירתם למשימות לאומיות, מחוץ לכותלי ביתנומיעטנו 

במועצה . הגענו (לסיוע למחנות צה"ל משכת של אנשי "יחדיו"המתהיפה הפעילות 

למסקנה שהיום, לאחר ההתייצבות החברתית והכלכלית, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו 

 להניף בחזרה את דגל המשימתיות. 

יצאנו, אם כן, לחפש מה תהיה המשימה האזורית הראשונה. לאחר סריקה של חלופות 

בסמוך לנו, וגורלנו קשור בו ובפעילותו: אוגדת עזה. בימים  שונות, התמקדנו בגוף הפועל

אלה מתארגן צוות של מתנדבים, שבסיועו של מרכז החוסן מתחיל להקים את התשתית 

 להיערכות נרחבת להתגייסות שלנו מול האוגדה.

גם אם אנחנו  -הפניה תהיה אל כולנו קרא אל הדגל. ינ, בקרוב חבריםהיכונו אם כך, 

דות והנהלות בישובים או באזור, וגם אם אנחנו מתנדבים מדי ערב בשטיפת פעילים בוע

אל  עצמנואת הפעם לא צה"ל קורא לנו, אלא אנחנו קוראים הכלים או פינוי האשפה. 

 . חמסה עלינו.צה"ל

 עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

 

 

 

 


