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בהתארגנויות העוסק    Center for Security Studies (CSS), ETH Zurichלאחרונה פורסם דו"ח מחקר של 

מקרי החירום מחד ועם אפשרויות עליה באזרחיות התנדבותיות המופיעות יותר ויותר בשנים האחרונות, עם 

  .מאידךרת החדשות הקיימות התקשו

שרוח ההתנדבות לא נעלמה )למרות מגמות  העובדהמשקפות את "( New” Volunteerismהתארגנויות אלה )

האורבניזציה והאינדיבידואליות( אלא השתנתה ומאופיינת היום בעיקר בהתארגנויות "אד הוק", במסגרת 

 אירגונית פחות מובחנת ופורמלית ובהתבססות על מידע דיגיטלי, בעיקר מרשתות חברתיות. 

שת"פ עם למנוע יכולות לא החירום הפורמליות כבר  רשויות החוקרים מאמינים שכיום  אתחיל דווקא מהסוף.

בעניין המעורבות  לא אופציה כבר תודה" היא ,"לאמר, כלוההולכות ומתפתחות. התארגנויות הוולונטריות ה

יש להתייחס בנוסף, והרשויות צריכות למצוא דרך לשלב גופים אזרחיים אלו בפעילות בזמן אסון. האזרחית 

הול מצבי אסון".  כמו כן, התנדבות נתפסת כיום כסוג של שמשפרת מוכנות ו"ני שילוב המתנדבים כהשקעהל

  התהליך.אין מונופול על שמנהלות אירועי חירום כבר רשויות הפורמליות לשנראה ושותפות 

"( New” Volunteerismהמחקר מציע כלים ליצירת האיזון בין האפשרויות הטמונות בהתארגנויות אלה )לכן, 

 האתגרים הלא פשוטים הנובעים מהם.יחד עם 

המחקר כלל בחינה מקיפה של מסמכים משפטיים, מסמכי מדיניות וקווים מנחים במדינות שונות. בנוסף נערכו 

ראיונות עומק עם גופים ואנשים המטפלים במצבי חירום ובעיקר בעלי תפקידים הנמצאים בממשק של הגוף 

ו סדנאות מומחים בינלאומיות שהתייחסו למורכבות של שת"פ הציבורי והמתנדבים האזרחיים. לבסוף נערכ

 אזרחי. –ציבורי 

רמת שת"פ בארגון, רמת הפורמליות  ממדים : בהתייחסות לשלושההמחברים מאפיינים את סוגי ההתארגנויות 

 מקרי בוחן חמישה בעבודה נבחנו .שלהםלוקליות  –הווירטואליות רמת ו אינטגרציה עם הרשויות הפורמליותהו

 .הרמות הנ"לה שונה של קומבינצישבכל אחד מהם באירופה ואוסטרליה, 

הן בתחום התפעולי )לוגיסטיקה של ריבוי מתנדבים שמצריכה אספקת מזון, לינה האתגרים  המחקר מציג את

תחיקה העדר ) , הן בתחום המשפטימחלות, סטרס או מוות בקרב המתנדבים עצמם(היווצרות של וכד' או 

 תיים ופוליטיים המשפיעים על תפיסת תפקידם של המתנדבים. שינויים חברו( בתחום

בניית הון תרומתם ל מגיבים ראשונים מתוך הקהילה,הגלומים במתנדבים המשמשים  תרונותמולם מוצגים הי

קהילתי המשפיע על חוסן הקהילה, התאמה מהירה של הקהילה למצב משתנה ושימוש בטכנולוגיות -חברתי

 ות למצבי חירום.חדש
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