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המאמר ד בהקמת מיזמי בעלי אופי חברתיעסקי בארגוני ללא כוונת רווח
ומציג תיאור וניתוח של השפעת המיזמי על החזו של הארגו ועל ערכיו ,על
התרבות הארגונית הנוהגת בו ,על מבנהו ,על תהליכי הניהול וכ על הכנסות
הארגו ורווחיו .הממצאי העיקריי  ,המתבססי על מחקר בארגוני ללא כוונת
רווח המפעילי מיזמי מסוג זה ,מראי שאי ה מחוללי שינוי בחזו ובערכי
הארגו .לעומת זאת נמצאה השפעה על התרבות הניהולית של הארגו המתבטאת
באימו גישות ניהול הלקוחות מהעול העסקי ,במיוחד גישות שיווקיות
המתאימות לעול זה .הארגוני ג מדווחי על אימו סגנו ניהול מכוו
תוצאות במקו סגנו הניהול המסורתי המאפיי ארגוני ללא כוונת רווח .עוד
נמצא שהמיזמי תורמי להגדלת הכנסות הארגו ורווחיו ,א כי במידה בינונית
למדי .כ נמצאו הבדלי בי סוגי ארגוני להכנסות הארגו בעקבות הפעלת
המיז  .בארגוני המספקי שירותי לנכי ההכנסה מהמיזמי גבוהה יותר
מאשר בארגוני שאוכלוסיית היעד העיקרית שלה היא ילדי ונוער.

_____________
1
2
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àåáî
מאמר זה ד בהקמת מיזמי חברתייעסקיי בארגוני ללא כוונת רווח )להל אלכ"רי(
בישראל .המאמר מציג תיאור וניתוח של השפעת המיז החברתיהעסקי על הארגו
במספר היבטי :החזו וערכי הארגו  ,התרבות הארגונית ,המבנה הארגוני ,תהליכי ניהול,
הכנסות הארגו ורווחיו.
הקמת מיזמי בעלי אופי עסקי בעמותות החלה ברבע האחרו של המאה ה ,20א #לאור
הקשיי הכלכליי שהאלכ"רי ניצבי לפניה בעשור האחרו ולאור שינויי בזהות
הארגונית ,היא צוברת תאוצה באר $ובעול .הקשיי נובעי ,בי היתר ,מהתחרות
הגוברת של האלכ"רי ע ארגוני פרטיי למטרות רווח שחדרו לזירת הפעילות
המסורתית שלה ומתלות המתמשכת בתקציבי המדינה .תופעה זו נחקרה בשני
האחרונות במדינות שונות בעול; ביניה בולטות ארצות הברית ,בריטניה ,אוסטרליה
ומדינות במערב אירופה .מדינות אלה השכילו ,לא רק לפתח את המחקר בתחו ,אלא ג
להתאי מדיניות חקיקה ורגולציה ממשלתית המסדירה פעילות זו.
בישראל ,לעומת זאת ,הספרות המחקרית בתחו דלה .מספר חוקרי ניסו למפות את
המיזמי החברתייהעסקיי הפעילי בישראל כיו )בנזימ  ,2009 ,גדרו ויוגב,(2010 ,
וחלק א( ניתחו והעריכו את היתרונות ואת החסרונות של פעילות זו )בנזימ ;2009 ,
פורטוגלי ודניאלימילר .(2007 ,במקביל ,מספר ארגוני גג של המגזר השלישי וקרנות
פרטיות עורכי חדשות לבקרי כנסי ודיוני כדי לבחו את המיזמי ,את מידת
הצלחת ואת אפשרות הרחבת )לדוגמה :כנס  ˙Â˙ÂÓÚשנער #בדצמבר  ;2009כנס
 ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˜ÒÚÂ ÌÈ˜ÒÚ ,˙Â˙ÂÓÚשנער #ביוני  ;2011כנס  ¯Ï„‡¯Ùשנער #בנובמבר
 .(2009ע זאת ,לא נמצאו עבודות ומחקרי שבחנו את השפעת הפעלת של מיזמי
אלה על האלכ"ר מהיבטי אלה :האידיאולוגיה ומטרות העל שלו מזה וההתנהגות
הארגונית ,המבנית והניהולית שלו מזה.
מאמר זה מתבסס על עבודת תיזה לתואר מוסמ) #שרו  ,(2011 ,ובודק את שאלת
ההשפעה ,כשהוא מתייחס לתיאוריות מתאימות המסבירות פעילות חדשה יחסית זו.
מטרת המאמר להציג לקורא את כיוו ההשפעה של המיזמי ותרומת לאלכר"י
המפעילי אות כחלק מהאסטרטגיה שלה לחיפוש אחר מקורות מימו נוספי על אלה
המסורתיי )ממשלה ,פילנתרופיה והכנסות עצמיות(.
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¯˜ÁÓ‰ ˙Â¯Ú˘‰
 .1ככל שהארגו גדול יותר )בתקציב ובמספר העובדי( כ #יהיו הכנסות האלכ"ר
גבוהות יותר לאחר הקמת המיז ).(Massarsky & Beinhacker, 2002; Shore, 2003
 .2ככל שהארגו ותיק יותר ,כ #יהיו הכנסות האלכ"ר גבוהות יותר לאחר הקמת המיז
).(Massarsky & Beinhacker, 2002
 .3סוג הארגו  ,מבחינת אוכלוסיית היעד שהוא משרת ,משפיע על רמת ההכנסות
מהמיז .טענה זו נבדקה אמפירית באופ חלקי ,ונמצא שארגוני העוסקי בבריאות
ובחינו #נהני מהכנסות גבוהות יותר מאשר ארגוני אחרי המשרתי אוכלוסיות יעד
שונות ומגוונות ).(Massarsky & Beinhacker, 2002
 .4ככל שהארגו גדול יותר ,כ #יתחולל שינוי משמעותי יותר במטרות ,במבנה
ובתרבות הארגונית שלו עקב הפעלת המיז ).(Massarsky & Beinhacker, 2002
 .5ככל שהארגו ותיק יותר ,כ #יקט השינוי במטרות ,במבנה ובתרבות הארגוניתו עקב
הפעלת המיז .השערה זו מתבססת על ההנחה שארגוני ותיקי אינ מאופייני
בשינויי משמעותיי במבנה הארגוני ,הנוטה להיות פורמלי ובירוקרטי יותר ,ובתרבות
הארגונית הייחודית שהתעצבה לאור #השני .הנחה זו לא אוששה במחקרי אמפיריי,
ונבחנה במסגרת מחקר זה.
 .6ככל שהמיז ותיק יותר ,כ #יתחולל שינוי גדול יותר במטרות הארגו  ,במבנהו
ובתרבות הארגונית .מחקרי קודמי התמקדו בהגברת היעילות הארגונית ובשינוי
בתרבות הארגו וכ בגידול בהיק( פעילות הארגו בעקבות הפעלת כל מיז ,ללא קשר
לוותק שלו ) .(Gou, 2006מחקר זה מבקש לבדוק א לוותק המיז יש השפעה על
המשתני האמורי.

éèøåàéú ò÷ø

ÌÈ¯"ÎÏ‡· È˜ÒÚ-È˙¯·Á ÌÊÈÓ È·ÈÎ¯ÓÂ ÌÈÈÈÙ‡Ó ,˙Â¯„‚‰
חוקרי אחדי ניסו להגדיר מהו מיז חברתי ) .(Social Enterpriseאלטר )(2007
הגדירה מיז חברתיעסקי כפעילות עסקית שנועדה לקד מטרה חברתית ,בי בצמצו
בעיה חברתית ובי בתשובה לכשל שוק ,וליצור ער #חברתי תו #שימוש בדרכי
יצירתיות ,גילוי נחישות ומוכוונות פיננסית .זאת ועוד ,מיז חברתי מאופיי בייצור מוצר
או ייזו שירות מכוח מטרה חברתית אשר הבעלות עליו היא חברתית ).(Alter, 2007
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הגדרה דומה הציע ארגו  (Social Enterprise Alliance, 2009) SEAהאמריקני,
שהגדיר מיז חברתי כפעולה המבקשת לממש מטרה חברתית או סביבתית באמצעות
כלי וטכניקות הלקוחות מהעול העסקי.
סקלוט ) (1987הגדיר מיז חברתי כ"פעילות בת קיימא הקשורה ,א #לא בהכרח ,למטרות
הארגו  ,ומיועדת להשיג רווח" ).(Skloot, 1987

ÌÈÈ˜ÒÚ-ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓÊÈÓ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÂ‚¯‡ È‚ÂÒ
בישראל ובעול מופעלי מיזמי חברתייעסקיי במסגרת סוגי שוני של ארגוני
בעלי מעמד משפטי שונה .ביניה נציי את אלה:
 .1ארגוני עסקיי ע כוונת רווח – ארגוני אלה מפעילי מיזמי שמטרת חברתית,
א #המניע העיקרי לפעילות הוא ליצור רווח כלכלי לבעלי המניות )Alter, 2007; Dees,
.(2004
 .2ארגוני חברתיי ללא כוונת רווח – ארגוני אלה מונעי בידי חזו חברתי ויצירת
ער #חברתי ופועלי לקידו מטרות חברתיות .הרווחי הנובעי מהמיז מהווי מקור
הכנסה לאלכ"ר ותומכי בפעילותו ).(Alter, 2007; Dees, 2004
 .3ארגוני היברידיי )ארגוני כלאיי( – ארגוני אלה משלבי מאפייני ותכונות של
ארגוני עסקיי ואלכ"רי .מדובר בארגוני המוותרי על חלק מסוי מהרווח
הפוטנציאלי שלה כדי לקד פעילות בעלת ער #חברתי ,כגו קיימות ,העסקת עובדי ע
מוגבלויות או תרומה של חלק מהרווחי לטובת מטרה חברתית כלשהי );Alter, 2007
.(Dees, 2004; Hoffman & Dees, 2004
הספרות ג מציגה מספר מודלי המתארי את הזיקה בי המיז בעל האופי העסקי
לתחומי הפעילות האחרי של האלכ"ר ,בהתא לחוקי הנוהגי במדינות שונות; ביניה
נציי את אלה:
.1

מיז שלטובת הפעלתו הוק אלכ"ר או כזה המהווה את עיקר פעילותו של האלכ"ר.

 .2מיז שהוא אחד ממיזמי האלכ"ר וקשור למטרותיו .נציי שבחלק מהמקרי המיז
מנוהל כמיז נפרד ומובדל ,ולעתי א( מופעל ומנוהל בשותפות ע גור עסקי ,המהווה
גו( מממ ויוע $עסקי כאחד ).(Moizer & Tracey, 2010
 .3מיז שהוא חלק אינטגרלי מפעילות האלכ"ר ,א #אינו קשור למטרותיו ומשמש
בעיקר מקור הכנסה .מיז מסוג זה יכול להתקיי באופ עצמאי ולהיות מוגדר מבחינה
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חוקית ככזה )חברה בת לדוגמה( או שהוא חלק מהמבנה הארגוני הקיי ומהמסגרת
החוקית של האלכ"ר )בנזימ .(Alter, 2007 ;2009 ,
המודלי השוני באי לידי ביטוי בצורות שונות במדינות שונות ,בהתא למבנה
הרגולציה המקומית ולחוקי ההתאגדות ובהתא לרצו היזמי והארגוני המפעילי
ולאופיי.

ÌÈ¯"ÎÏ‡· ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ Ì˙ÂÒÒ·˙‰ÏÂ Ì˙ÁÈÓˆÏ Ú˜¯‰
כאמור ,הקמת מיזמי חברתיי במסגרת אלכ"רי היא תופעה התופסת תאוצה בקרב
ארגוני המגזר השלישי במדינות רבות בעול וישראל בכלל  .להל נסקור את הגורמי
והמניעי לצמיחתה של תופעה זו בשתי רמות :ברמה הפני ארגונית וברמת הסביבה
החיצונית שבה הארגוני פועלי.
·¯ ˙ÈÂ‚¯‡ ÌÈÙ‰ ‰Óנית לזהות מספר תנאי וזרזי להקמת מיז חברתיעסקי במסגרת
אלכ"ר (1) :הנהלת הארגו מאמינה שמכירת שירותי או מוצרי תסייע לגייס משאבי
ולהשיג את המטרה החברתית של האלכ"ר (2) .במקרי רבי ההנהלה סבורה שפעילות
עסקית ,בי א היא קשורה לחזו הארגו ובי א לאו ,לא תפריע ויכולה להתנהל
במקביל לפעילות השגרתית של הארגו  (3) .בחלק מהארגוני יש מוצר או שירות שנית
למכור אותו ויש לו פוטנציאל רווחי ) (4) .(Tuckman, 1998הארגו שוא( לצמצ את
תלותו הכספית והפוליטית במקורות מימו חיצוניי )ממשלתיי ,פילנתרופיי ואחרי(
ולהרחיב את האוטונומיה ואת חופש הבחירה שלו .כלומר :ארגו השוא( לעצמאות,
לגמישות ,לחופש פעולה וליכולת להתאי עצמו למציאות משתנה ייטה להקי מיזמי
בעלי אופי עסקי ).(Zimmerman & Dart, 1998
·¯ ÔÂ‚¯‡‰ ˙·È·Ò ˙Óיש לאלכ"רי ,כאמור ,מספר מקורות הכנסה המספקי לה
משאבי חיוניי לפעילות ולהישרדות .מקורות ההכנסה ה בדר #כלל תרומות
פרטיות ,תמיכות ממשלה ופעילות עסקית/מסחרית )למ"סFroelich, 1999; ;2010 ,
.(Salamon, 2005
רוב החוקרי מייחסי את צמיחת תופעת המיזמי החברתיי לירידה בהיק( התרומות
ולעלייה בתחרות עליה );Dees, 2004; Schmid & Rudich, 2009; Skloot, 1987
 (Young, 1998וכ לירידה בתמיכות הממשלתיות לאלכ"רי בחלק מהמדינות .בישראל
חלקה של הממשלה במימו פעילות האלכ"רי הוא יציב יחסית ,ועומד על כ53%
מהכנסותיה )למ"ס.(2010 ,
מגמות חברתיותכלכליות ,כגו ירידה בצמיחה הכלכלית ,עלייה באבטלה ,נסיגת מדינת
הרווחה ) (Kerlin, 2006ועלייה באינפלציה ) ,(Skloot, 1987א( ה הוזכרו כסיבות
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לצמיחת של המיזמי החברתיי .מלבד זאת ,בספרות התיאורטית והאמפירית מופיעה
הטענה שהמצב הסוציואקונומי במדינה כלשהי )מידת יציבותה הכלכלית ,המידה שבה
היא מקבלת סיוע ממדינות אחרות ,מידת החוזק של החברה האזרחית בה ועוד( משפיע
על אופ הפעלת המיזמי באותה מדינה .במדינות חזקות מבחינה סוציואקונומית נוטי
פחות להקי מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי ).(Kerlin, 2010
גור אחר שעשוי להשפיע על צמיחת ועל הרחבת של מיזמי עסקיי הוא שינוי
במדיניות החקיקה .כפי שציינה ג'יימס ) ,(1998יש מספר מדינות שבה המגבלות או
ההיתרי החוקיי לעריכת פעילות עסקית במסגרת העמותה – כגו מת מעמד משפטי
למיזמי ,הטבות מס – השפיעו על מספר המיזמי ועל היקפ באותה מדינה )James,
.(1998
סקלוט ) (Skloot, 1987טע שהגידול במספר המיזמי החברתייהעסקיי נובע מכ#
שהממשלה )במדינות מסוימות( והפילנתרופי ממריצי את הארגוני להסתמ #על
מקורות הכנסה עצמיי.
דארט ) (Dart, 2oo4aהתמקד בבחינת הסיבות ללגיטימיות שמיזמי חברתיי זוכי לה,
המובילה בסופו של דבר לגידול במספר .לטענתו ,ארגוני מאופייני בחיפוש אחר
לגיטימציה ,והוא ומבחי בי שני סוגי לגיטימציה ,המתאימי ג למיזמי חברתיי:
 ˙È˘ÚÓ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ïמשקפת את הער #הצפוי עקב פעילות מסוימת לבעלי העניי העיקריי
של הארגו  .במקרה זה בעלי עניי  ,כגו ממשלה ,קרנות ותורמי ,יכולי לראות מיז
חברתיעסקי כלגיטימי ,כי הוא מפחית את תלות הארגו במשאבי שלה .במקביל ,מיז
חברתיעסקי יכול ג ליצור הזדמנויות חדשות להשיג משאבי עבור האלכ"ר מקרנות או
מהממשלה.
 ˙È¯ÒÂÓ ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ïנוגעת לערכי סוציופוליטיי ולשינויי החלי בה .בשני
האחרונות אנו עדי לפיחות משמעותי באידיאולוגיה של מדינת הרווחה ולהתחזקות
המגמות המקדשות את השוק החופשי .ערכי ,שפה ,אידיאולוגיה ונורמות חברתיות של
העול העסקי משתלטי על העול החברתי .על כ ארגוני חברתיי יכולי לחזק את
הלגיטימיות שלה ,א ה מאמצי ערכי אלה ,ומבטאי זאת בהקמת מיז חברתי בעל
אופי עסקי ) .(Dart, 2004bעל פי טיעוניו של דארט ) ,(2004bהתואמי לניתוח שהציעו
לימור ) (2002ושמיד ) ,(1998בשני האחרונות אלכ"רי מוצאי עצמ בתחרות מול
המגזר העסקי הנתפס כיעיל ואפקטיבי יותר .תחרות זו מחייבת אות לשלב את עול
ההתנדבות ע כלכלת השוק ולאמ $דפוסי התנהלות וניהול הלקוחי מהעול העסקי
)לימור ,(2002 ,וכ #מיטשטשי הגבולות וההבדלי בינ לבי הארגוני הפרטיי
למטרות רווח ,המספקי שירותי חברתיי )שמיד.(1998 ,
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בישראל גרמו המשבר הכלכלי העולמי בשני  ,20092008הונאת מיידו( ,היחלשות
הדולר וחסמי בירוקרטיי שוני לקיטו משמעותי במקורות ההכנסה המרכזיי של
העמותות ,כולל ירידה מתונה בתרומות שמקור בחו"ל .על רקע מצב זה נותרה הפעילות
העסקית של האלכ"רי מקור הכנסה בעל פוטנציאל משמעותי )בוגט ;2009 ,גרי .(2009 ,
במקביל למגמות אלה נית להתייחס לתופעת ההסתמכות הגוברת של הממשלה על
האלכ"רי כספקי שירות מזה ולגידול בביקוש של אוכלוסיית היעד לשירותי האלכ"רי
מזה כזרזי לצמיחת מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי.

ÌÈ¯"ÎÏ‡· ÌÈÈ˜ÒÚ-ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓÊÈÓ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÂ¯˙È
יש חוקרי ואנשי מקצוע המתענייני בתחו המתפתח של הפעלת מיזמי באלכ"רי
הטועני שיש לכ #יתרונות משמעותיי עבור הארגו  .קביעה זו אינה מתבססת על מחקר
אמפירי שיטתי ,אלא על חקר מוגבל של מספר מקרי שבה הופעלו מיזמי חברתיי
באלכ"רי .ממקרי אלה נלמד שהפעלת מיז באלכ"ר מחזקת את האוטונומיה שלו,
מאפשרת גמישות תפעולית ,מייצבת את זרימת ההכנסות ,תורמת להמשכיות הפעילות
הארגונית ,משפרת את יכולת השליטה על השוק שהארגו פועל בו ),(Froelich, 1999
מגדילה את מגוו השירותי שהארגו מספק ומשפרת את רמת היעילות שלו
).(Gou, 2006; Zimmermen & Dart, 1998
זאת ועוד ,פעילות עסקית מביאה להתנהלות אחראית יותר ולתרבות של בחינת עלות מול
תועלת ,אימו $חשיבה ניהולית שיטתית וחדשנית ושיפור יכולות הניהול בארגו
)פורטוגלי ודניאלימילר .(Skloot, 1987 ;2007 ,הפעלת מיז באלכ"ר מאפשרת לארגו
להרחיב את תחו הפעילות שלו ולספק שירותי חיוניי לקהלי יעד מגווני יותר.
באמצעות המיז החברתיעסקי הארגו א( יכול להוזיל את עלויות הפעילות לקהל
לקוחותיו דלי האמצעי )Froelich, 1999; Santicola, 2009a, 2009b; Weisbrod,
.(1998
מבחינת איכות השירות ,במקרי מסוימי האלכ"רי מספקי מוצר או שירות איכותי
וזול יותר מאשר עסקי הפועלי באותו תחו ) .(Weisbrod, 1998תרומה מרכזית
אחרת היא מסגרות תעסוקה שרוב המיזמי מפעילי למע אוכלוסיות מודרות מבחינה
חברתית )נכי ,פגועי נפש ואחרי( .בכ #ה תורמי לפיתוח מיומנויות מקצועיות
ואחרות בקרב אוכלוסיות אלה ,ומסייעי לה להשתלב בשוק התעסוקה.
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˜¯"ÎÏ‡· È˜ÒÚ-È˙¯·Á ÌÊÈÓ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÏ·‚ÓÂ ‰Ù¯Â˙ ˙Â„Â
הספרות התיאורטית והמחקרית מצביעה על מספר נקודות תורפה וכשלי בהפעלת מיז
חברתיעסקי באלכ"רי.
סוגיה מרכזית ומהותית ביותר בהקשר זה מתייחסת לכ #שאלכ"רי המפעילי מיזמי
מניבי הכנסות מאמצי שיטות ניהול מהעול העסקי .שיטות אלה עלולות להוביל לאיבוד
זהות הארגונית ולטשטוש הגבולות ביניה לבי הארגוני הפרטיי למטרות רווח.
טשטוש זה מביא לשינוי ולהסטה של חזו הארגו וערכיו ממימוש חזו חברתי לעשיית
רווחי );DiMaggio, 1986; Gou, 2006; Kerlin, 2006; Moizer & Tracey, 2010
.(Skloot, 1987; Young, 2010; Zimmerman & Dart, 1998
בהקשר זה טע שמיד ) (2009שאמנ יש לחתור לצמצו תלות האלכ"רי בממסד
ובתורמי פילנתרופי ,ומיז חברתיעסקי יכול לאפשר זאת ,א #יחד ע זאת יש לבחו
את ההשלכות של יצירת מתח מובנה בי השגת רווחי לבי הפעילות החברתית והחזו
החברתי של האלכ"רי .הקמת יחידות עסקיות המייצרות תשתית פיננסית עלולה לשנות
את אופי האלכ"ר כמוסד חברתי ,ובמקרי מסוימי לייצר "עסק במסווה" )פורטוגלי
מילר  ;2007שמיד (Froelich, 1999; Sklot, 1987 ;2009 ,ולהדגיש דפוסי התנהגות
המנותבי לפעילויות כדאיות מבחינה כלכלית )קט  .(2003 ,מספר חוקרי טענו בהקשר
זה שלאלכ"רי יש "מפה גנטית" הנבדלת מזו העסקית .לאלכ"רי ראייה אידיאולוגית
ערכיתחברתית ולא ראייה מוכוונת רווח .ה משתפי פעולה ע גורמי הסביבה ולא
נותני אמו במנגנו השוק .לטענת חוקרי שוני יש לשמר תכונות "גנטיות" אלה
ולהימנע מאימו $דפוסי ארגוניי של המגזר העסקי )קט  ;2003 ,שמיד2009 ,א2009 ,ב;
;Bailly & Chapelle, 2010; Boschee, 2006; Skloot, 1987; Young, 2010
 .(Zimmerman & Dart, 1998אימו $דפוסי התנהלות של המגזר העסקי עלול להוביל

לצמצו הגיוו של תוכניות האלכ"רי ולמצב שבו אלכ"רי שאינ יכולי למדוד את
פעילות בכלי של המגזר העסקי ייתפסו כפחותי ער.(Zimmerman & Dart, 1998) #
זאת ועוד ,יאנג ) (2010העלה חשש ממצב שבו המיז החברתיהעסקי הופ #מאמצעי
למימוש מטרות למטרה בפני עצמה .זאת בעקבות הנטייה "לרדו( אחרי הכס("
).(Young, 2010
הספרות מתארת מספר מגבלות וחסרונות מנקודת מבטו של הארגו בהפעלת המיז.
פוסטר וברדש ) (2005טענו שהמטרות החברתיות של המיז ,כגו מכירת מוצר במחיר
נמו ,#העסקת כוח אד משולי החברה וכיוצא באלה ,ה מטרות חשובות ,א #ה מעמידות
את האלכ"ר במצב שבו האפשרויות שלו להרוויח מוגבלות .מטרות אלה מביאות ג לכ#
שפעילות שאינה נושאת רווחי או א( גירעונית תמשי #להתקיי .זאת וא( זאת,
הארגוני אמנ מפעילי יוזמות חברתיות חדשות בעלות אופי עסקי ,אבל לטענת
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המנהלי אי ה מאמצי את הראייה של הניהול העסקי המדגיש את התמורה הכלכלית
ולא רק החברתית ).(Foster & Bradach, 2005
אנדרסו ודיס ) (2006טענו שעצמאות האלכ"ר הנובעת מהיכולת שלו לייצר הכנסה
בעצמו ,ללא צור #לעמוד במגבלות ודרישות של תורמי ומשרדי ממשלה ,אינה בהכרח
חיובית ולעתי א( משלה .שכ א( שאי צור #לעמוד בציפיות של גור מממ  ,עדיי יש
לעמוד בציפיותיה של הלקוחות והשוק ,אשר יכולי א( ה להביא להסטת מטרות.
מלבד זאת ,נוכחותו של מבקר חיצוני לארגו  ,וכ #נתפסי רוב הגופי המממני ,יכולה
לתרו לאיכות השירות או המוצר .החוקרי ג טועני ,שבמקרי רבי הרווחי
מהמיז ,א יש כאלה ,ה נמוכי מאוד ומספיקי בקושי לכיסוי ההוצאות ולהחזר
הלוואות ).(Anderson & Dees, 2006
ויש עוד מגבלות רבות :הקושי להפעיל מיז במקביל לפעילות השוטפת של הארגו
ושינוי סדרי העדיפויות שלו ) ;(Froelich, 1999; Skloot, 1987ירידה במספר
המתנדבי לארגוני ) ;(Gou, 2006; Kerlin, 2006; Weisbrod, 1998עלויות שכר
גבוהות למנהלי בעלי רקע עסקי המעיקות על תקציב הארגו ופער גדול מדי בי שכר
המנהלי לזה של העובדי )קט  ;(Skloot, 1987 ;2003 ,שינוי במבנה הארגו  ,בדרכי
ניהול המשאב האנושי ובמבנה ההנהלה ) ;(Skloot, 1987; Weisbrod, 1998הסכנה
שהארגו יאבד את שמו הטוב ואת המוניטי שצבר ) & Boschee, 2006; Zimmerman
 ;(Dart, 1998ירידה בתמיכות ממשלתיות ) (Kerlin, 2006 ;Weisbrod, 1998וירידה
בתרומות ,שכ א אלכ"רי מתמקדי בעשיית רווח ,הציבור לא יתפוס אות כראויי
לתמיכה מהפילנתרופיה ויתרו פחות ) 3.(Skloot, 1987מגבלות אחרות מתייחסות
לשאלת המיסוי של פעילות האלכ"ר והמתח בי פעילות זו לבי עסקי אשר פעילות
ממוסה ) (Skloot, 1987וכ לפגיעה באיכות השירות שהאלכ"ר מספק בגלל שינוי סדרי
עדיפויות הנובע מאופיו העסקי של המיז ) .(Boschee, 2006נציי שלא כל נקודות
התורפה והמגבלות אוששו אמפירית ,א #זו ההתרשמות אצל אלה המתחקי אחר
התפתחות המגמה של ייזו מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי בארגוני ללא כוונת רווח.
היתרונות והחסרונות שצוינו לעיל הוצגו כחששות במסגרת ספרות תיאורטית שהתמקדה
בהפעלת מיזמי חברתייעסקיי .להל יובאו ממצאי ממחקרי אמפיריי שנערכו
בתחו.

_____________
3

החשש הזה קיי ,א עדויות אחרות טוענות שבמקרי רבי פעילות עסקית דווקא יכולה להגביר תרומות )בגלל
תדמית מצליחנית של הארגו( וא לפתוח אפיקי חדשי לתמיכה ).(Skloot, 1987
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ÌÈ¯"ÎÏ‡· È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÓÊÈÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ
עד כה נערכו ברחבי העול ,בעיקר בארצות הברית ,א #מעט מחקרי אמפיריי הבוחני
את הצלחת של מיזמי חברתייעסקיי באלכ"רי ואת השפעת על הארגו .
ממחקרי אלה עולה שהמניעי להפעלת מיזמי ה מימוש החזו החברתי של הארגו
והרצו ליצור לארגו עוד מקור הכנסה )בנזימ Massarsky & Beinhacker, ;2009 ,
(2002; Shore, 2003
הארגוני המפעילי מיזמי ה על פי רוב עמותות )גדרו ויוגב.(Shore, 2003 ;2010 ,
במחקר שנער #בארצות הברית נמצא שמיזמי מצליחי בעיקר בארגוני שהתקציב
השנתי שלה עומד על  12,000,000דולר ויותר ,ה פעילי  11שנה ויותר ומעסיקי יותר
מ 21עובדי ).(Massarsky & Beinhacker, 2002
המחקרי מצביעי על כ #שארגוני המפעילי מיזמי בארצות הברית ה ארגוני
העוסקי בהכשרה תעסוקתית ) 40%מהארגוני( אשר חלק ) (17%ה ארגוני שיקו,
ארגוני העוסקי בפיתוח קהילתי וכלכלי ) (28%וכ ארגוני ילדי ונוער )(26%
) .(Cooney, 2010; Shore, 2003הארגוני המפעילי מיזמי חברתיי בישראל ה
ארגוני המטפלי בנכי או בחולי נפש ) ,(35%ארגוני המטפלי בנוער בסיכו )(23%
וארגוני נשי )) (23%גדרו ויוגב.(2010 ,
במחקר שנער #בארצות הברית נמצא שמטרת של רוב המיזמי )כ (90%היא לממש את
החזו החברתי של הארגו ) .(Young, 1998הזיקה לחזו מובילה לכ #שרוב הארגוני
)כ (90%מפעילי את המיז במסגרת האלכ"ר ולא כמיז המנותק ממנו ארגונית,
באמצעות חברה בת למשל ).(Shore, 2003
המחקרי שנערכו בארצות הברית מלמדי ,שהמיזמי תורמי לתקציב הארגו 12%
בממוצע ) .(Massarsky & Beinhacker, 2002כ 42%מהמיזמי רווחיי ,ו27%
מאוזני .עוד נמצא שמיז הופ #לרווחי בממוצע תו #שנתיי וחצי ),(Shore, 2003
וממוצע זמ הפעלתו הוא שש שני וחצי ).(Massarsky & Beinhacker, 2002
בישראל רוב המיזמי צעירי ) 64%מה בני עד שש שני ,נכו לשנת ) (2010גדרו
ויוגב ,(2010 ,ממצא הדומה למחקר שנער #בארצות הברית ומראה ג הוא שרוב המיזמי
פעילי פחות מעשר שני ).(Cooney, 2010
המיז השכיח עוסק בעיקר במכירת שירותי וביצירת אפשרויות תעסוקה ) Massarsky
 ,(& Beinhacker, 2002; Shore, 2003א כי המיזמי הרווחיי ה אלה השייכי
לתחו הבריאות והחינו .(Massarsky & Beinhacker, 2002) #רוב הארגוני
מתמקדי בסוג לקוח או בסוג מוצר או שירות אחד במסגרת המיז )Smallbone et al.,
 .(2001בישראל רוב המיזמי ) (42%פועלי בתחו המזו )קייטרינג ,אפייה ומכירת
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מזו ( 23% ,מה בתחו מת שירותי לעסקי )שילוט חוצות והכשרה עסקית( ו19%
בייצור מוצרי שי )גדרו ויוגב.(2010 ,
נמצא שהפעלת מיז באלכ"ר משפיעה על יכולתו לגייס אנשי צוות ולהשאיר בארגו
לאור #זמ ) ,(Gou, 2006למשו #תורמי המתמידי בתרומת ולחזק את מוניטי
הארגו ) .(Gou, 2006להפעלת מיז יש השפעה חיובית ג על איכות השירות ועל
פיתוח תרבות יזמית והבטחת קיימות לארגו ) .(Massarsky & Beinhacker, 2002זאת
ועוד ,ככל שההכנסות מהמיז גדולות יותר ,נמצאה השפעה גדולה יותר על יצירת תרבות
יזמית ,וכ ככל שוותק המיז גדול יותר ,כ #נמצאה תרומה גדולה יותר להבטחת יכולת
הקיימות של הארגו ).(Shore, 2003
עוד נמצא שהעדר משאבי להשקעה ראשונית בפיתוח המיז והעדר כוח אד מיומ
מהווי חס להצלחתו .על כ אי זה מפתיע שרוב המיזמי באלכ"רי ממומני ה בידי
הממשלה וה מתרומות של קרנות פילנתרופיות ושל הציבור ).(Cooney, 2010

éåðéùä úðáäì úåéèøåàéú úåùéâ
íéø"ëìàä ìù úéîæéä úåâäðúäá
הגישות התיאורטיות שנמצאו מתאימות לניתוח והסבר של תופעת המיזמי החברתיי
העסקיי והשפעת על האלכ"ר ה תיאוריית התלות במשאבי ותיאוריית החליפי .

˙ÌÈ·‡˘Ó· ˙ÂÏ˙‰ ˙ÈÈ¯Â‡È
תיאוריה זו מציעה מסגרת מושגית כללית היונקת את עקרונותיה מתיאוריית החליפי
החברתי ) .(Blau, 1964; Emersson, 1962על פי תיאוריה זו כוח הוא תוצר של יחסי
חברתיי ,כאשר כוחו של שחק א ביחס לשחק ב עומד ביחס הפו #לתלות של שחק ב
בשחק א .עוד קובעת התיאוריה ,שכל ארגו  ,הפועל כמערכת פתוחה ,זקוק למשאבי
הנשלטי בידי הסביבה החיצונית ,כאשר הארגוני מתחרי ביניה על אות משאבי
הנמצאי במחסור .בהתבסס על קביעה זו )Aldrich & Pfeffer, 1976, 2006 ; Pfeffer
 (& Salancik, 2003מניחה התיאוריה שהארגוני תלויי בסביבת לצור #קבלת
משאבי החיוניי לפעילות והישרדות .תלות זו יוצרת אצל אי ודאות כלכלית,
פוליטית וחברתית ואת המוטיבציה להשתחרר ממנה ולבסס את עצמאות .לש כ #ה
פועלי במקביל בשני כיווני :ה מנסי לצמצ את תלות בגורמי חיצוניי דר#
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הגברת ייחודיות ונבדלות אל מול גופי אחרי; ה מנסי ליצור תלות של גורמי
הסביבה בה דר #המוצרי או השירותי הייחודיי שה מייצרי .בתהלי #זה נדרשי
הארגוני לנהל את סביבותיה ולצמצ את אי הוודאות שבתוכה ה מתנהלי כדי
להבטיח את פעילות .לש כ #ה נוקטי אסטרטגיות פעולה ,שחלק כוללות שיתו(
פעולה ע ארגוני מתחרי ,וחלק תחרותיות וחותרות להפריע לפעילות של ארגוני
אחרי ).(Schmid, 2009

˙ÔÈÙÈÏÁ‰ ˙ÈÈ¯Â‡È
על פי תיאוריה זו ,כל פעילות חברתית נתפסת כפעילות חליפי של טובי חברתי בי
אנשי וקבוצות .אנשי פועלי כדי להשיג את התגמול )חומרי ,לא חומרי וסמלי( הגדול
ביותר שה יכולי להשיג ולצמצ למינימו את ההפסדי ואת התשומות של
פעולותיה הנובעי מתהלי #החליפי .
יחידי כארגוני מנסי אפוא למקס את התועלת המרבית מיחסי החליפי שיש לה ע
ארגוני אחרי בסביבה או לפחות להשוות את התגמולי שה מקבלי לתשומות
ולהשקעות ,לא רק שלה אלא ג של האחרי .בכל מצב שבו היחיד או הארגו חשי
שאי התגמול עונה על ציפיותיה ,ה יפעלו לשנות את יחסי החליפי  ,כ #שהתגמול
שיקבלו יענה על ציפיותיה ועל השקעותיה המנטליות והפיסיות );Blau, 1964
.(Emerson, 1962; Homans, 1958
אימו $שתי התיאוריות האלה תור להבנת התנהגות של אלכ"רי בתנאי סביבה משתני
בכלל ,ולהבנת הרצו והצור #ליזו הקמת מיזמי חברתייעסקיי בפרט .אלכ"רי
מבקשי להקטי את תלות הכלכלית בגורמי חיצוניי על ידי פיתוח מקורות הכנסה
עצמיי וזמיני ,כמו מיז חברתי בעל אופי עסקי הנושא רווחי המוזרמי לארגו
ומחזקי את עצמאותו .ע זאת ,במסגרת יחסי החליפי שיש לארגו ע סביבתו ,הוא לא
רק מרוויח מהמיז תגמולי פיסיי ,כגו משאבי ,עצמאות פיננסית ואולי ג מוניטי ,
אלא עלול ג לשל מחיר פני ארגוני ,המתבטא בשינויי בחזו הארגו  ,באידיאולוגיה
ובמטרות העל ,בתרבות הארגונית ,במבנה הארגוני ובתהליכי ניהוליי .במלי אחרות,
עקב יחסי הגומלי המיוחדי הנוצרי בי הארגו לסביבתו נוצר מצב של חליפי בי
המשימה החברתית והתרבות הייחודית של האלכ"ר לבי הצור #להשיג משאבי ורווחי,
מצב חדש יחסית בנו( הארגוני החברתיי )יאנג .(2005 ,על פי גישה זו ,אלכ"רי
ימשיכו להפעיל מיזמי חברתייעסקיי ,כל עוד האיזו במסגרת יחסי החליפי יבטיח
לאלכ"ר תגמול גבוה יותר מאשר המחיר שהוא משל :שינויי באידיאולוגיה שלו או
בתהליכי הארגוניי שה חלק מתרבותו הארגונית הייחודית.
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ø÷çîä úåìàù
בהתבסס על הבנה עמוקה יותר של מהות השילוב של יזמ3ת חברתית בעלת אופי עסקי
באלכ"רי ובהתבסס על מחקרי קודמי והמסגרת התיאורטית המוצעת ,מטרת המחקר
הנוכחי היא לבחו את השפעתה של הפעלת מיז על החזו ועל ערכי הארגו  ,על
הדינמיקה הפני ארגונית ועל תהליכי ניהוליי בקרב אלכ"רי בישראל המפעילי
מיזמי .אלה ה שאלות המחקר:
 .1הא יש קשר בי הפעלת מיז חברתיעסקי באלכ"ר לבי שינוי בערכי ובחזו
החברתי של האלכ"ר?
 .2הא יש קשר בי הפעלת מיז חברתיעסקי באלכ"ר לבי שינוי במבנה הארגוני
ובתרבות הארגונית של האלכ"ר?
 .3הא יש קשר בי הפעלת מיז חברתיעסקי באלכ"ר לבי היציבות והחוס הכלכלי
של האלכ"ר?

ø÷çîä úèéù

¯˜ÁÓ‰ Í¯ÚÓ
כפי שצוי לעיל ,הפעלת המיזמי באלכ"רי בישראל היא תופעה חדשה יחסית ,שנחקרה
באופ מוגבל למדי .המחקר הנוכחי מתחקה אחר הארגוני המפעילי מיזמי חברתיי
בעלי אופי עסקי ,ומטרתו ,בי היתר ,ליצור בסיס מידע שיאפשר למידה על היק( התופעה
ועל מאפייניה .במסגרת המחקר נער #סקר רוחב בנקודת זמ אחת )cross-sectional
 ,(surveyכדי לאסו( מידע חיוני להבנת התופעה והקשרי ע המשתני שהוצגו לעיל:
שינויי בחזו הארגו  ,בתרבות הארגונית וביציבות הפיננסית.

‡¯˜ÁÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ
אוכלוסיית המחקר כוללת את הארגוני המפעילי מיזמי שמטרותיה חברתיות
ועסקיות ג יחד .מספר הארגוני המפעילי מיזמי אינו מתועד באופ שיטתי ואינו
מאורג בבסיס נתוני כלשהו – אקדמי ,ממשלתי ,פרטי או אחר .המיפוי העדכני ביותר
שנער #בנושא מיזמי וארגוני עסקייחברתיי הוא של גדרו ויוגב ) ,(2010שמיפו
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כ 60עמותות המפעילות מיזמי )מסוגי שוני( ,כ 30אגודות שיתופיות וכ 34חברות
עסקיות המפעילות מיזמי .במסגרת המחקר התייחסנו א #ורק לעמותות שמופו במחקר זה.

Ì‚„Ó
המחקר הנוכחי מתייחס לאלכ"רי שהפעילו ב 2010מיז חברתיעסקי המשרת את
המטרות החברתיות של האלכ"ר ,ואשר מהווה אחת מפעילויותיו העיקריות .מספר
הארגוני העוני על הקריטריוני הנ"ל עומד על כ .49על כ מחקר זה מקי( את כלל
האלכ"רי המפעילי מיז חברתיעסקי ,אשר מ 34מה התקבלו תשובות לשאלו
)שיעור השבה של כ.(70%

¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ
כלי המחקר שנבחר הוא שאלו שהתבסס על דיווח מנכ"ל/יו"ר האלכ"ר אודות השפעת
הפעלת המיז על הארגו  .בשלב ראשו ניסינו למצוא שאלוני ממחקרי אחרי שנערכו
בעול ובחנו שאלות דומות או מקבילות לשאלות שהוצגו במחקר זה .ניסיונות האיתור,
ה באר $וה מחוצה לה ,לא העלו כל תוצאה הראויה להמרה ולשימוש במחקר זה .על כ
פותח שאלו מיוחד העונה על מטרות המחקר ועל ההשערות בדבר מערכת הקשרי בי
הפעלת המיז החברתיהעסקי לבי מאפייני נבחרי של האלכ"ר עצמו .השאלו
מתבסס ג על הספרות התיאורטית והאמפירית בנושא.
בהמש ,#כדי להבי טוב יותר את ההקשר שבו מתפתחי מיזמי חברתיי ,רואיינו
בריאיו פתוח מספר מנכ"לי ויו"רי של עמותות וארגוני גג המפעילי מיזמי .מכלול
הנתוני – אלה מסקירת הספרות ואלה מהראיונות – עזר לחבר את השאלו .
השאלו כולל כ 40שאלות ,חלק מיועדות למידע דמוגרפי אודות הארגו ואודות ממלא
השאלו  ,וחלק שאלות של בחירה מרובה ,המתמקדות בתפיסת ההשפעה של הפעלת
המיז על הארגו .
ע סיו כתיבת טיוטת השאלו  ,נער #מבח מקדי ) (pre testבקרב שלושה מנכ"לי של
עמותות המפעילות מיזמי .לאור המשובי שהתקבלו מה תוקנו ונערכו מחדש חלק
מהשאלות .ע סיו בנייתו ,הופ $השאלו בקרב מנכ"לי או יו"רי של עמותות
המפעילות מיזמי חברתיי.
השאלו נבנה בממשק אלקטרוני )קוב $למילוי מקוו ( ,אשר תוצאותיו מופיעות בלוח
מרוכז .זהות המשתתפי אינה ידועה ,וכ #נשמרי החיסיו והאנונימיות של האלכ"רי
שהשתתפו במחקר.
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תהלי #בניית השאלו התבסס ,כאמור ,על מיפוי המשתני השוני .מעבר למשימת ניסוח
השאלות נעשתה עבודה יסודית של בניית סול מתאי עבור חלק מהתשובות .הסולמות
נבנו בהתבסס על מידע שנאס( בסקירת הספרות ובשיחות אישיות ,בנוגע למספר
המתנדבי בארגוני ,לגודל התקציב השנתי ,לוותק הארגו ועוד כיוצא באלה.

˙Â˙ÂÓÈ‰ÓÂ ÈÏÎ‰ Û˜Â
מכיוו שהכלי נבנה במסגרת מחקר זה ולא נוסה במחקרי אחרי באר $או בעול ,עולה
שאלת התוק( והמהימנות שלו.
 :˙ÂÓÈ‰Óכדי לבדוק את מהימנות הכלי ,נער #כאמור מבח מקדי לשלושה מנכ"לי
של עמותות המפעילות מיזמי .במסגרת זו נבדקה בהירות השאלות ומידת הרלוונטיות
שלה ושל סולמות התשובות.
˙ :Û˜Âתקפות הכלי במחקר הנוכחי נבחנה באמצעות ˙ ,‰‡¯ Û˜Âכאשר נראה על פניו
שהשאלות מתייחסות למשתני המחקר ומשקפות את הנושא הנחקר .חיזוק ותמיכה
התקבלו מחוקרי ומומחי אחרי שעניינ בתחו המחקר ,כגו בכירי במגזר השלישי
והמנכ"לי שסייעו בבניית הכלי.

¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏ·‚Ó
למחקר זה שתי מגבלות עיקריות הנובעות ה מנושא המחקר וה מאופיו ומהיקפו:
 .1כפי שצוי לעיל ,מדובר בתופעה בראשיתה ,ה מבחינת היק( המחקרי בתחו וה
מבחינת מספר האלכ"רי המפעילי מיזמי בישראל .בשל כ #מספר המחקרי
האמפיריי בכלל ובישראל בפרט הוא קט יחסית .לעובדה זו שתי השלכות על המחקר:
ראשית ,הידע התיאורטי שפותח בנושא לא עבר תיקו( משמעותי בעול האלכ"רי
בישראל במסגרת מחקרי אמפיריי .שנית ,לא נית היה להשוות את ממצאי המחקר ע
מחקרי אמפיריי אחרי ,לאור העובדה שכמעט לא נערכו מחקרי כאלה בישראל,
ואלה שנערכו לא התמקדו בשאלות המחקר הנוכחי.
 .2המגבלה השנייה היא התוק( הסטטיסטי של המחקר ,שכ מדג הארגוני קט
יחסית ואינו מאפשר עיבודי סטטיסטיי ברמה מתקדמת ,עובדה המקשה ג על בדיקת
ההשערות – אישוש או הפרכת .
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ÌÈÂ˙‰ ÁÂ˙È
ניתוח הנתוני נעשה באמצעות ניתוח הממצאי שהתקבלו וניתוח שונות ומתאמי
הבוחני את הקשר בי המשתני השוני ,על פי השערות המחקר .כ #לדוגמה נבח
הקשר בי גודל הארגו לבי מידת ההשפעה של הפעלת המיז על חזונו .הקשר בי
המשתנה הבלתי תלוי )גודל( לבי המשתנה התלוי )שינוי בחזו הארגו ( נבח ה
באמצעות הצגה תיאורית של המשתני וה על ידי ניתוח שונות.
השלב הראשו של ניתוח הממצאי כלל התייחסות לשינוי ברמה התיאורית ,ובמסגרתו
הוצגו הממוצעי וסטיות התק של המשתני השוני.
בשלב השני נער #ניתוח של הקשר בי המשתני התלויי והבלתי תלויי ,בהתא
להשערות המחקר .ניתוח זה נעשה באמצעות מבח  One Way ANOVAובחינת
מתאמי פירסו  .עבור בדיקת השפעת משתנה "סוג הארגו " נער #ג מבח Post Hoc
שבח את עוצמת ההבדל בי סוגי ארגוני שוני.
הנתוני יוצגו בשתי רמות .תחילה יוצגו ממצאי תיאוריי שעלו מתו #ניתוח בסיסי של
השאלוני .לאחר מכ יוצג ניתוח סטטיסטי של המתאמי בי המשתני התלויי והבלתי
תלויי.

˙ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈÂ
•

‚ :ÔÂ‚¯‡‰ Ï„Âשוקללו שני פריטי מרכזיי בתו #משתנה זה – מספר העובדי
וגודל התקציב .הנתוני מראי שרוב הארגוני נמצאי בשני קצוות הרצ( –
ארגוני גדולי )כ 44%מהארגוני ,בעלי תקציב של  11מיליו ש"ח ומעלה,
ו 48%מה מעסיקי  30עובדי ויותר( וארגוני קטני )כ 40%מהארגוני ,בעלי
תקציב של עד  5מיליו ש"ח ,וכ 26%מה מעסיקי עד  10עובדי(.

•

 :ÔÂ‚¯‡‰ ˜˙Âרוב הארגוני )כ (61%פעילי  11שני ויותר.

•

 :ÌÊÈÓ‰ ˜˙Âרוב המיזמי )כ (63%צעירי ,ופעילי פחות משש שני.

•

‡ :ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂשלוש קבוצות מרכזיות הוגדרו במחקר – נוער ,נכי
ואחרי .כל אחת מהקבוצות האלה היוותה כשליש מס #כל הארגוני שהשתתפו
במחקר.
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יש לציי שבמסגרת ניתוח הנתוני נעשו ג מבחני מתא סטטיסטי בי המשתני הבלתי
תלויי .נמצא מתא גבוה  (N=30, P<0.001) R=.58בי ותק המיז לוותק הארגו ובי
ותק הארגו לגודלו.

ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ˙˘Ó‰ ˙‚ˆ‰
לוח 1

˘(Ô˜˙ ˙ÈÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ) ˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙Â·¯˙· ÈÂÈ
)(N=32

‰˙˘Ó‰
המיז הוביל לחדשנות ויזמות בארגו
המיז הוביל לשינוי בשיטות שיווק
המיז הוביל לשינוי בסגנו ניהול
המיז הוביל לשינוי במבנה הארגוני
המיז הוביל לשינוי באופ ניהול התקציב
˘(ÏÏ˜Â˘Ó) ˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙Â·¯˙· ÏÏÂÎ ÈÂÈ

ÌÈËÈ¯Ù ¯ÙÒÓ
·‰˙˘Ó ÏÎ
2
2
5
3
2
14

ÔÈ· Ì‡˙Ó
:ÌÈËÈ¯Ù‰
*R Â‡ α

ÚˆÂÓÓ

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ

.65
.66
.93
.83
.87
.95

3.45
3.32
3.1
3.03
2.75
3.2

1.02
1.04
1.14
0.95
1.09
0.9

*  Rעבור משתני שיש בה עד שני פריטי;  αעבור משתני בה יש שלושה פריטי או יותר.
** על סול של  ,51כאשר  1מבטא שינוי קט ו 5שינוי גדול.

נית לראות שהמנהלי מדווחי על רמה בינונית ) (3.2של שינוי כולל בתרבות הארגונית
עקב הפעלת המיז .משתנה המשנה שזכה לדירוג הגבוה ביותר הוא יצירת תרבות של
חדשנות ויזמות בארגו –  3.45בממוצע .לעומת זאת דווח על שינוי קט יותר – 2.75
בממוצע – באופ ניהול התקציב בארגו .סטיות התק מעידות על פיזור קט בלבד;
כלומר :רוב התשובות נעו בי  2.5ל) 3.5%בסול של  ,5%1כאמור( .המסקנה העיקרית
המתבקשת מכ( היא שעקב הפעלת המיז חל שינוי בתרבות הארגונית ,אשר נע בי שינוי
בינוני%נמו( לשינוי בינוני ומעלה.
לוח  2להל מפרט את תשובות המנהלי לכל אחת מהשאלות שעסקו בשינוי בתרבות
הארגונית עקב הפעלת המיז.
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לוח 2

˘Ô˜˙ ˙ÈÈËÒÂ ÚˆÂÓÓ ,ÌÈÊÂÁ‡· ˙È Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙· ÈÂ È
)(N=32
ËÈ¯Ù‰

1

2

3

4

5

ÚˆÂÓÓ

˙ÈÈËÒ
˙˜Ô

הפעלת המיז הובילה לאימו" שיטות 6%
ניהול עסקיות*

13%

16%

34%

31%

3.72

1.22

כתוצאה מהפעלת המיז הארגו יזמי 3%
יותר
3%
כתוצאה מהפעלת המיז הארגו
אימ" אסטרטגיות שיווקיות חדשות
הפעלת המיז הובילה לגיוס כוח אד 6%
נוס#

3%

34%

41%

19%

3.69

0.93

10%

29%

42%

16%

3.58

0.99

19%

16%

41%

19%

3.47

1.19

6%

22%

25%

22%

25%

3.38

1.26

13%

9%

38%

19%

22%

3.28

1.28

17%

30%

23%

17%

3.13

1.28

16%

36%

23%

13%

3.06

1.21

כתוצאה מהפעלת המיז הארגו
משקיע יותר בשיווק

17%

20%

20%

30%

13%

3.03

1.33

הפעלת המיז הובילה לשינוי באופ
ניהול התקציב

16%

22%

34%

19%

9%

2.84

1.19

הפעלת המיז הובילה לשינוי באופ
ניהול כוח האד בארגו
הפעלת המיז הובילה לשינוי
בהגדרות תפקידי בארגו
כתוצאה מהפעלת המיז ההנהלה
עסוקה במדידת רווחי

16%

23%

29%

29%

3%

2.81

1.13

6%

38%

25%

31%

0%

2.81

0.97

28%

13%

28%

28%

3%

2.66

1.26

16%

25%

44%

9%

6%

2.66

1.07

הפעלת המיז הובילה לאימו" סגנו
ניהול מוכוו תוצאות

אימו" סגנו ניהול המגדיר יעדי
ועור $בקרה אחר מימוש
הפעלת המיז הובילה לאימו" תרבות 13%
יזמית וחדשנית בארגו
הפעלת המיז הובילה לאימו" סגנו 13%
ניהול שיטתי ומסודר

הפעלת המיז הובילה לשינוי בסדרי
עדיפויות בתקציב

* פריט זה הושמט מהניתוח של השינוי הכולל בתרבות הארגונית ,כיוו שהמתא בי הפריטי עלה
בעקבות השמטתו .ע זאת ,ראיתי לנכו להציגו בלוח זה.
** על סול של  ,51כאשר  1מבטא שינוי קט ו 5שינוי גדול.
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מלוח זה עולי ממצאי מענייני :רוב הארגוני העידו על אימו) שיטות ניהול עסקיות
בעקבות הפעלת המיז ) 65%מהארגוני העידו על רמה בינונית%גבוהה( .רוב העידו ג
על אימו) סגנו ניהול מוכוו תוצאות )ברמה בינונית%גבוהה( .ככלל ,נית להסיק משני
הנתוני הנ"ל כי חל שינוי משמעותי יחסית בסגנו הניהול בארגו .מעניי שיש פער בי
הפריטי הנוגעי לשינוי במבנה הארגוני )המנהלי העידו על גיוס כוח אד נוס -עקב
הפעלת המיז( לפריטי הנוגעי לשינוי בהגדרות התפקידי בארגו )רוב המנהלי לא
העידו על רמה גבוהה של שינוי בהקשר זה( .כמו כ נית לראות שהפעלת המיז הובילה
להשקעת משאבי ארגוניי בשיווק ,דבר התוא את ממוצע הפריטי שהוצג בלוח 1
לעיל.
בהקשר של שינוי במשאבי אנוש נשאלו המנהלי על הרקע של בעל התפקיד המנהל את
המיז .הממצאי מראי שהרוב המכריע של הארגוני מעסיקי במיז מנהל שכיר בעל
ניסיו בתחו העסקי 68% .מהארגוני משלבי בניהול המיז גורמי בעלי רקע עסקי,
ולא בעלי רקע קוד בעבודה ובניהול אלכ"רי.
•

 :ÔÂ‚¯‡‰ ÈÎ¯Ú·Â ÔÂÊÁ· ÈÂÈ˘‰כפי שנית לראות בלוח  ,3דיווחו רוב הארגוני
שהפעלת המיז לא הובילה לשינויי בערכי הארגו ובחזונו.
לוח 3

˘Ô˜˙ ˙ÈÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ ,ÌÈÊÂÁ‡· ÌÈÎ¯Ú·Â ÔÂÊÁ· ÈÂ È
)(N=30
ËÈ¯Ù
כתוצאה מהפעלת המיז חזו הארגו השתנה
כתוצאה מהפעלת המיז ערכי הארגו השתנו

1

2

3

6% 30% 37%
7% 30% 43%

4

5

3% 14%
0% 10%

Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ ÚˆÂÓÓ
2.1
1.83

1.27
1.04

מנהלי אחדי תיארו בכתב את חזו הארגו החדש )הוקצה לכ( מקו בשאלו(.
התשובות בכתב נעו בי תשובות המתמקדות באוכלוסיית היעד של הארגו )הצור( במת
מענה תעסוקתי בצורת השתלבות בשוק החופשי( לבי תשובות המתמקדות בארגו
)חשיבות הקיימות הכלכלית של הארגו ,פיתוח תוכניות חדשות ובחינה מתמדת של
תוכניות קיימות(.
כ 10%%בלבד מהמנהלי העידו שחל שינוי בערכי הארגו .בי הערכי שנמנו היו הער(
של יסודות שיווקיי וכלכליי ,הצור( בקיימות ארגונית ,הער( שבתכנו ארו( טווח של
פעילות הארגו ויזמות לאור( זמ.
•

 :ÂÈÁÂÂ¯Â ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÒÎ‰· ÈÂÈ˘‰הדירוג הממוצע של הפריטי הבוחני את השינוי
בהכנסות הארגו ורוווחיו הוא ) 2.9בסול של  ,5%1כש 1%הוא שינוי קט ו 5%שינוי
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גדול( ,וסטיית התק היא  .(N=33) 1.31ככלל העידו רק  23%מהארגוני שהמיז
תור לרווחי הארגו .ההכנסות )נכו לשנת  (2009ג ה לא תמיד גבוהות במיוחד,
כאשר כ 30%%מה הגיעו עד  50,000ש"ח בלבד ,ואילו  30%מה הגיעו באותה שנה
ל 100,000%ש"ח ויותר .התפלגות ההכנסות מהמיז בשנת  2009מוצגת בתרשי 1
שלהל.
תרשים :1

התפלגות ההכנסות מהמיזם החברתי-העסקי
לא הניב הכנסה 9% -

לא ענו 18% -

 200,000ש"ח ומעלה
27% -

עד  49,999ש"ח -
27%

99,999- 50,000
ש"ח 9%

199,999-100,000
ש"ח 9% -

המנהלי התבקשו בשאלו ג למפות את התפלגות הכנסותיה ממכירות ,מתרומות
ומהממשלה .על פי מיפוי זה אנו למדי שב 55%%מהארגוני ההכנסות ממכירות מהוות
 15%%0%מהתקציב השנתי הכולל של הארגו .משמעות הדבר היא שבפועל רוב
הארגוני אינ מסתמכי על הכנסות ממכירת המוצרי או השירותי שהמיז מציע .יתר
הכנסות הארגוני מתפלגות כידוע בי תקציבי ממשלה ורשויות לבי תרומות מתורמי
פרטיי או מקרנות.

– ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ·Ï ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
˙È¯Â‡È˙ ‰‚ˆ‰
להל מוצגי הממצאי המתארי את הקשר בי המשתני התלויי לבלתי תלויי.
לוח  4מציג את הממוצע וסטיית התק של כל אחד מהמשתני התלויי ביחס למשתני
הבלתי תלויי .יש לציי שלצור( ההצגה התיאורית של הקשר ההתייחסות היא לשינוי
הכולל בתרבות הארגונית ולא לכל הפריטי כפי שתוארו לעיל .עוד יצוי שבמסגרת זו
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הופרדו שני הפריטי הקשורי בגודל הארגו – גודל התקציב ומספר העובדי .זאת
משו שנמצאו נתוני מענייני בתהלי( זה.
לוח 4

(Ô˜˙ ˙ÈÈËÒÂ ÚˆÂÓÓ) ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·Ï ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰
סול

˘˙Â·¯˙· ÈÂÈ
˙ÈÂ‚¯‡‰

‚·Èˆ˜˙‰ Ï„Â
(Á"˘·) È˙˘‰

 50מיליו
 105מיליו
 11ומעלה

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
·‡¯‚ÔÂ

 101עובדי
 2011עובדי
 3021עובדי
 30עובדי ומעלה

2.90
4.12
3.56
3.85

˘ÔÂÊÁ· ÈÂÈ
ÔÂ‚¯‡‰ ÈÎ¯Ú·Â

˘˙ÂÒÎ‰· ÈÂÈ
ÔÂ‚¯‡‰

(0.87) 3.38
(0.69) 3.11
(1.03) 2.90

(0.62) 1.71
(1.10) 2.20
(1.42) 2.04

(1.44) 3.04
(0.82) 1.90
(1.22) 3.31

)(0.63
)(0.64
)(0.30
)(0.98

)(0.45
)(0.55
)(0.73
)(1.31

)(1.25
)(0.74
)(1.80
)(1.23

2.70
1.40
2.0
2.04

2.25
4.10
3.50
2.87

‚ÔÂ‚¯‡‰ ÏÈ

 51שני
 106שני
 11שני ומעלה

(0.63) 2.99
(0.77) 3.36
(1.05) 3.13

(0.41) 2.17
(0.22) 1.10
(1.26) 2.08

(1.24) 2.43
(1.64) 3.80
(1.22) 2.95

ÌÊÈÓ‰ ˜˙Â

 41שני
 64שני
 6שני ומעלה

(0.74) 2.86
(0.83) 3.05
(1.12) 3.48

(0.94) 2.04
(0.50) 1.50
(1.39) 2.09

(1.03) 2.43
(1.43) 3.10
(1.18) 3.50

* על סול של  ,51כאשר  1מבטא שינוי קט ו 5מבטא שינוי גדול.

בנוגע לקשר בי גודל הארגו )תקציב ומספר העובדי( לבי שינוי בהכנסותיו בעקבות
הפעלת המיז נית לראות ,שארגוני שתקציב בינוני העידו על שינוי קט בהכנסות
ביחס לארגוני שתקציב גדול וארגוני שתקציב קט .כ( נוצרה עקומת פעמו הפוכה.
ע זאת ,ארגוני בינוניי על פי הקריטריו של מספר העובדי העידו על שינוי גדול
בהכנסות הארגו )בי  3.5ל 4.1%בסול של  ,(5%1ביחס לארגוני שמספר עובדיה נמו(
וביחס לארגוני שמספר עובדיה גבוה .כ( נוצרת עקומת פעמו רגילה .א -שנמצא
מתא סטטיסטי גבוה בי שני הפריטי הקשורי בגודל הארגו ,מעניי שיש הבדל
בתחו זה.
בנוגע לקשר בי ותק הארגו לבי שינוי בהכנסותיו בעקבות הפעלת המיז נית לראות,
שארגוני בינוניי מבחינת הוותק )פעילי  10%6שני( העידו על שינוי ממוצע גדול יותר
בהכנסות מאשר ארגוני צעירי או כאלה בעלי ותק רב יותר.
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בנוגע לקשר בי ותק המיז לשינוי בהכנסות הארגו נמצא ,שככל שהמיז ותיק יותר,
השינוי בהכנסות הארגו עקב הפעלתו גדול יותר .נתו זה התגלה ג כמגמה שאוששה
מבחינה סטטיסטית ,כפי שנית לראות בלוח  5להל.
בנוגע לקשר בי גודל הארגו לבי שינוי בחזונו ובערכיו בעקבות הפעלת המיז נית
לראות ,שכל הארגוני העידו על שינוי קט בחזו ובערכי.
בנוגע לקשר בי ותק הארגו לבי שינוי בחזונו ובערכיו בעקבות הפעלת המיז ,שוב נית
לראות ,שכל הארגוני העידו על שינוי קט בחזו ובערכי ,והארגוני בעלי הוותק
הבינוני ) 10%6שני( העידו על שינוי קט עוד יותר.
בנוגע לקשר בי ותק המיז לבי שינוי בחזו הארגו ובערכיו נמצא ,שרוב הארגוני לא
דיווחו על שינוי בחזו ובערכי הקשור לוותק המיז.
בנוגע לקשר בי גודל הארגו לבי השינוי הכולל בתרבות הארגונית ,לא נית להצביע על
מגמה ברורה ,למעט הממצא המראה שבארגוני המעסיקי  20%11עובדי השינוי
בתרבות הארגונית גדול יותר .יחד ע זאת ,שינוי זה איננו חלק ממגמה כוללת של עלייה
או ירידה ברמת השינוי בתרבות הארגונית ביחס לגודל הארגו.
בנוגע לקשר בי ותק המיז וגיל הארגו לבי שינוי בתרבות הארגונית נית לראות ,שג
כא לא מצטיירת מגמה מסוימת .השינוי בתרבות הארגונית בכל סוגי הארגוני הוא ברמה
בינונית.

– ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ·Ï ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÌÈ¯˘˜ ÁÂ˙È
כעת נבח את הקשר שבי המשתני התלויי לבי המשתני הבלתי תלויי .בלוח 5
להל מוצגי מקדמי המתא בי המשתני ,למעט סוג הארגו שיופיע בניתוח נפרד
בהמש(.
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לוח 5

(ÔÂ‚¯‡‰ ‚ÂÒ ‡ÏÏ) ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·Ï ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ ˙˘Ó‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰
‚ÔÂ‚¯‡‰ Ï„Â
˘˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙Â·¯˙· ÈÂÈ
˘ÌÈÎ¯Ú·Â ÔÂÊÁ· ÈÂÈ
˘ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÒÎ‰· ÈÂÈ

מתא
Sig
N
מתא
Sig
N
מתא
Sig
N

.2
.27
31
.1
.59
29
.09
.62
31

ÔÂ‚¯‡‰ ˜˙Â
.04
.83
31
.05
.78
29
.1
.59
31

ÌÊÈÓ‰ ˜˙Â
.31
.1
30
.02
.93
28
*
.37
.04
30

* P<.05

לוח  5מלמד שכמעט אי קשר סטטיסטי מובהק בי המשתני התלויי לבלתי תלויי.
נית להצביע על מגמה מסוימת בקשר בי הכנסות הארגו לבי ותק המיז ובקשר בי
השינוי בתרבות הארגונית לבי ותק המיז ) .(p<.01ע זאת רמת הקשר יכולה להיחשב
כמגמה בלבד ולא כמתא סטטיסטי מובהק .המתא נבדק במבחני סטטיסטיי נוספי
) ANOVAומבחני רגרסיה( ,א( ג במבחני אלה לא נמצאו קשרי סטטיסטיי
משמעותיי ומובהקי .משמעות הדבר היא שג א דווח על שינוי באחד או יותר
מהמשתני התלויי – תרבות ארגונית ,חזו ושינוי בהכנסות – אי לה קשר סטטיסטי
לגודל הארגו ,לוותק שלו ולוותק המיז.
השערות המחקר הצביעו על קשרי בי גודל הארגו ,הוותק שלו ,ותק המיז וסוג
הארגו לבי שינויי בתרבות הארגונית ,בחזו הארגו ובערכיו ובהכנסתו .הממצאי
מראי שאי קשרי סטטיסטיי מובהקי בי גודל וותק הארגו לבי הכנסותיו מהמיז,
וכ לא נמצאו קשרי בי גודל וותק הארגו לבי שינויי בחזו ,במבנה ובתרבותו
הארגונית.
ע זאת נמצאו שני קשרי מובהקי:
 .1נמצא קשר חיובי בי הכנסות הארגו לוותק המיז .כלומר :ככל שהמיז ותיק יותר,
כ( גדלו הכנסות הארגו .קשר זה לא הופיע במסגרת השערות המחקר.
 .2בהשערות המחקר נטע שיש קשר בי סוג הארגו לבי הכנסות הארגו בעקבות
הפעלת המיז .בנוגע להשערות האחרות הממצאי מראי שהשינוי בחזו ובערכי אצל
כל סוגי הארגוני הוא קט והשינוי בתרבות הארגונית הוא ברמה בינונית .ע זאת
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במשתנה הכנסות הארגו ניכר הבדל בי ארגוני נכי לארגוני אחרי .הכנסות ארגוני
הנכי מהמיז גבוהות יותר מהכנסותיה של שאר סוגי הארגוני .ממצא זה הוא מובהק
ע"פ מבח .One-Way ANOVAהמבח מראה קשר סטטיסטי חזק בי סוג הארגו
להכנסותיו .P<0.05 F(2,27)=3.41 :בניתוח  Post Hocשנער( בנוס -לניתוח הקוד
) (Scheffe testsנראה שיש הבדל משמעותי בי ארגוני נכי לארגוני נוער – בארגוני
נוער יש שינוי קט יותר ברווחי ) (M=2.45, SD=0.34מאשר בארגוני הנכי
).(M=3.83, SD=0.33

ïåéã
זהו מחקר ראשו מסוגו בישראל על השפעות מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי על
הארגוני ללא כוונת רווח המפעילי אות.
בחינת הארגוני שנחקרו מורה שלחלק תקציב תפעולי נמו( יחסית )עד  5מיליו ש"ח(,
ולחלק תקציב גבוה למדי ) 11מיליו ש"ח ומעלה( .ממצא זה מעניי כשלעצמו ,שכ
הקמת המיז כרוכה פעמי רבות בהוצאות תשתית על ההשקעה הראשונית ועל השיווק
וכ הוצאות אחרות שארגו בעל תקציב קט יתקשה לכאורה לעמוד בה .באשר למספר
העובדי נמצא שכמחצית מהארגוני ) (48.4%מעסיקי מעל  30עובדי .ממצא זה
מלמד שהארגוני ,ג אלה בעלי תקציב שנתי קט ,זקוקי למספר גדול יחסית של
עובדי ,אשר חלק מנותבי מטבע הדברי לניהול המיז ולהפעלתו .ממצא זה,
המתקשר ג לממצאי הנוגעי לשינוי במבנה הארגוני ,מביא למסקנה שהפעלת המיז
מובילה לשינוי במצבת כוח האד בארגו ,שתכליתו כנראה לקד את המיז.
ממצא מעניי אחר נוגע לוותק המיז ולוותק הארגו :רוב הארגוני המפעילי מיזמי
) (61.3%ה ותיקי )בני  11שנה ומעלה( ,א( המיזמי ברוב צעירי –  63.3%פעילי
עד שש שני .הנתוני האלה דומי לממצאי מחקרי שנערכו בחו"ל );Cooney, 2010
 ,(Massarsky & Beinhacker, 2002המתחקי א -ה אחר התופעה החדשה יחסית
של הקמת מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי באלכ"רי.
עוד מראי הממצאי שארגוני המפעילי מיזמי משרתי אוכלוסיות מגוונות ,א( נית
לראות שרוב המיזמי פעילי בארגוני המטפלי בנוער בסיכו ) (33%או בארגוני
המטפלי בנכי ) .(33%יתר הארגוני ) (33%משרתי אוכלוסיות אחרות כמו נשי,
קשישי ואחרי .הארגוני המשרתי אוכלוסיות אלה מתמקדי בהנחלת כישורי חיי,
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איתור תעסוקה והכשרה מקצועית כחלק ממער( שיקומי%טיפולי כולל .על כ אי זה
מפתיע שבארגוני אלה מופעלי מיזמי ,אשר רוב ככול מיזמי תעסוקתיי.
ניתוח השפעת המיז החברתי%העסקי על תהליכי פני ארגוניי מצביע על מספר מגמות
אפשריות העולות מהמחקר:
א .נמצא שלהפעלת מיז חברתי%עסקי אי השפעה משמעותית על חזו הארגו ועל
ערכיו .רוב המנהלי ציינו שחזו הארגו וערכיו נותרו ללא שינוי .זאת ועוד ,אלה מקרב
המנהלי שהעידו על שינוי מסוי בחזו הארגו הצביעו על שינויי תוספתיי ולא על
שינוי מהותי של החזו או של הערכי הבסיסיי של השליחות החברתית .ה התייחסו
למיקוד האסטרטגי של הארגו ולפרקטיקה הניהולית הנוהגת בו .מכא נלמד שהחזו
הארגוני טבוע היטב באידיאולוגיה של האלכ"רי ,ועל כ גורמי כמו גודל הארגו,
הוותק שלו ,ותק המיז וסוג הארגו לא מחוללי שינוי מהותי בחזו ובערכי.
ב .נמצא שינוי ברמה בינונית%גבוהה בתרבות הארגונית של הארגו המפעיל מיז
חברתי%עסקי .נזכיר שהמונח ˙¯· ˙ÈÂ‚¯‡ ˙Âכולל בתוכו את המשתני מבנה ארגוני,
יצירת תרבות יזמית וחדשנית ,שיטות שיווק ,אופ ניהול התקציב וסגנו הניהול .הדיווחי
על יצירת תרבות חדשנית ויזמית היו ברמה הגבוהה ביותר ) (3.45בי חמשת משתני
המשנה .ממצא זה דומה לממצאי מחקרי שנערכו במקומות אחרי )שהצבענו עליה
בסקירת הספרות( ,המלמדי על פיתוח תרבות יזמית בארגו בעקבות הפעלת המיז.
ממצא זה איננו מפתיע ,שכ הרוח היזמית הנושבת בארגו ,המובילה להקמת המיז
החברתי%העסקי ומניעה את פעילותו ,משפיעה ג על התרבות הארגונית הכללית ,למרות
ממצאי אמפיריי אחרי המעידי על קושי בהנהגת שינויי בתרבות ארגונית מושרשת
ומסורתית ) .(Schein, 1985מכא נית להסיק שהפעלת המיז אכ מהווה אב דר(
חשובה בחיי הארגו ,ויש לו השפעה על תהליכי ארגוניי וניהוליי.
ג .נמצאה רמה בינונית של שינוי באימו) שיטות שיווק חדשות ובהתנהלות השיווקית
של הארגו .נית לייחס ממצא זה לעובדה שהאלכ"רי נמצאי בתחרות גוברת ע
אלכ"רי אחרי וכ ע ארגוני פרטיי למטרת רווח שחדרו לזירת שירותי שבעבר
היתה תחת שליטת הבלבדית של אלכ"רי המספקי שירותי חברתיי .בתנאי תחרות
על המשאבי הנמצאי במחסור ,על הארגוני לחפש קהל לקוחות המחפש את
השירותי או את המוצרי שמציע המיז .התחרות כופה על האלכ"רי לאמ) שיטות
ניהול ושיווק מהעול העסקי ,שאות לא הכיר בעבר.
ד .השינוי בסגנו הניהול היה ברמה מעט נמוכה יותר ) 3.1בסול  ,(5%1א כי
המנהלי דיווחו שאימצו בעקבות הפעלת המיז שיטות ניהול עסקיות ברמה בינונית
ומעלה ) ,(3.7ממוצע גבוה בהשוואה לשאר הפריטי המופיעי בקטגוריה של תרבות
ארגונית .הספרות מצביעה על כ( שפעילות עסקית מביאה להתנהלות אחראית ולמנטליות
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של בחינת עלות מול תועלת ,לעיצוב חשיבה ניהולית מסודרת ולשיפור יכולות הניהול
בארגו )פורטוגלי ודניאלי%מילר .(Skloot, 1987 ;2007 ,השינוי בסגנו הניהול היה כרו(
ג בחשש שהארגו יהפו( לבעל אופי עסקי בדר( ניהולו ובתהלי( קבלת ההחלטות ,ויזנח
את סגנו הניהול האלכ"רי ,המאופיי ביחסי עבודה פתוחי ולא פורמליי )שמיד;2009 ,
 .(Skloot, 1987; Weisbrod, 1998; Zimmerman & Dart, 1998ע זאת ,שינויי
כאלה נתפסי כשינויי חיוביי ,התורמי ,לתפיסת המנהלי ,לאפקטיביות ניהולית
ולמימוש היעדי הארגוניי .חלק א -ציינו שסגנו הניהול האלכ"רי הוא סגנו ניהול
מסורבל ,לא יעיל וחובבני .אי ספק שמנהלי אלה הושפעו מגישות ניהוליות המקובלות
בעת הזו ,אשר נלמדות בבתי הספר לניהול ומשפיעות על הטמעת שיטות ניהול מתקדמות
באלכ"רי.
ה .השינוי במבנה הארגוני בעקבות הפעלת המיז היה ברמה בינונית ) .(3.03נמצא
שרוב מנהלי המיזמי ה שכירי בעלי רקע וניסיו מהעול העסקי .אמנ אי ממצא זה
שולל את האפשרות שלשכירי אלה יש ניסיו ג בארגוני מגזר שלישי ,אבל עצ
העובדה שברוב הארגוני נבחרו לניהול המיז אנשי בעלי חשיבה או אוריינטציה
עסקית מעידה ולו במעט על השינוי במבנה ובחשיבה הניהולית בארגו .ג העובדה
שבארגוני רבי ) (67%המיז מנוהל במשות -בידי העמותה וגור עסקי מעידה על
אימו) שיטת הניהול העסקית ,מוכוונת המטרה ,המדגישה את עקרו היעילות
והאפקטיביות הארגונית .מהמחקר עולה ג שרוב הארגוני גייסו כוח אד נוס(3.47) -
בעקבות הפעלת המיז ,א( לא התלווה לכ( תהלי( של הגדרת תפקידי מחודשת או
שינוי בניהול המשאב האנושי .ממצא זה מחזק ממצאי מחקרי אחרי בהקשר זה
).(Skloot, 1987; Weisbrod, 1998; Zimmerman & Dart, 1998
מכל אלה עולה שלהפעלת המיז אכ יש השפעה מסוימת על התרבות הארגונית,
המשתקפת באימוצ של אסטרטגיות שיווקיות חדשות ,בסגנו ניהול מוכוו יעדי
ותוצאות ,בהגדרה מחדש של המבנה הארגוני ויחסי העבודה וביצירת תרבות חדשנית
ויזמית .שינויי אלה משקפי מאפייני של עול החברות העסקיות בעת המודרנית.
אימו) התכונות והמאפייני הללו מהעול העסקי וחיקוָי אופייניי לארגוני הנמצאי
בתנאי תחרות וחותרי להפיק מהסביבה שה פועלי בה את המירב ,דר( קבלת
לגיטימציה רחבה לפעילות והבטחת זרימת המשאבי תמורת השירותי שה מייצאי
לסביבת .במוב זה נראה שהאיו על ה"גנטיקה" המלכ"רית ,כפי שהוגדר בסקירת
הספרות ,הוא אכ ממשי ,א( לא נית לומר א השינוי חיובי או שלילי .את זאת צרי(
לשפוט על פי מידת מחויבות ונאמנות של האלכ"רי לאידיאולוגיה שלה ולערכיה.
מחקר עתידי צרי( לבחו את השפעת השינויי הללו על לקוחות הארגו ,על המוניטי
שלו ועל יכולתו להגשי את החזו החברתי שלו בשלמות.
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התמורות האלה מחדדות את הדילמה של יחסי החליפי בי המשימה החברתית והתרבות
הייחודית של האלכ"ר לבי הצור( להשיג משאבי ולייצר הכנסות המביאות רווחי .על
פי תיאורית החליפי ,כאמור לעיל בפרק המסגרת התיאורטית ,אלכ"רי ימשיכו להפעיל
מיזמי חברתיי%עסקיי ,כל עוד האיזו במסגרת החליפי יוביל לתגמול גבוה יותר
מאשר המחיר שהארגו משל .א -שהארגו "משל" מחיר בצורת שינוי בתרבות
הארגונית )אשר יש שיאמרו שזהו מחיר שראוי לשל אותו שכ הוא מוביל לשינויי
חיוביי בארגו( ,אי זה עולה לו בשינוי או בעיוות החזו והערכי ,ובמקביל הוא
"מרוויח" הכנסה כספית כלשהי מהמיז.
היבט אחר של שינוי שנבח במסגרת מחקר זה הוא שינוי כלכלי :הא הפעלת המיז
הובילה להגדלת ההכנסות ,להגברת היציבות הכלכלית של הארגו ולעלייה ברווחיו .כפי
שהוצג בסקירת הספרות ,אחת הסיבות העיקריות להקמת מיזמי היא הרצו והצור(
ליצור לארגו עוד מקורות הכנסה ,א( תו( דבקות במימוש החזו החברתי שלו .מניע זה
תוא ג את תיאוריית התלות במשאבי ,הטוענת שארגו כמערכת פתוחה עוסק בחיפוש
מתמיד אחר משאבי שיצדיקו את קיומו ,תו( צמצו תלותו בגורמי החיצוניי וחיזוק
עצמאותו .ע זאת נראה שבפועל לא חוו רוב הארגוני שינויי משמעותיי בתזרי
הכספי בעקבות הפעלת המיז .הארגוני אמנ העידו על תרומה מסוימת של המיזמי
להכנסות ולרווחי הארגו ,אבל ברוב המקרי היא היתה קטנה יחסית לתקציבו השנתי.
א כ ,נראה שבמקרה הישראלי אי המיזמי מביאי את היציבות ואת העצמאות
הכלכלית המיוחלת ,וכי נדרשי זמ ומשאבי ארגוניי אחרי שיביאו להפעלת מיזמי
רווחיי ולחיזוק היציבות הפיננסית של האלכ"רי .ייתכ שלמיז החברתי%העסקי ערכי
מוספי אחרי מנקודת המבט של מת מענה לסוגיה חברתית ,א( תרומת להגדלת
הכנסות הארגוני היא מועטה למדי .ממצא זה עולה בקנה אחד ע הביקורת של אנדרסו
ודיס ) (2006הטועני שבמקרי רבי הרווחי מהמיז ,א יש כאלה ,ה קטני מאוד
ומספיקי בקושי לכיסוי ההוצאות והחזר הלוואות ).(Anderson & Dees, 2006
השערות המחקר הניחו שיש קשר בי גודל הארגו והוותק שלו לבי הכנסותיו מהמיז,
כ( שככל שהארגו גדול יותר וותיק יותר ,יהיו הכנסותיו בעקבות הפעלת המיז גבוהות
יותר .קשרי אלה ,כאמור ,לא נמצאו במחקר זה .ע זאת נמצא קשר מסוי בי הכנסות
הארגו לוותק המיז ,כ( שככל שהמיז ותיק יותר ,ההכנסות ממנו גבוהות יותר .ממצא
זה דומה למחקר שהראה ג הוא שככל שהמיז ותיק יותר ,כ( התרומה ליכולת הקיימות
של הארגו גדולה יותר ) .(Shore, 2003זהו ממצא מעניי ומשמעותי לעול האלכ"רי
המדגיש את המורכבות שבהפעלת מיז חברתי%עסקי .משמעות הדבר היא שארגו
המעוניי להקי מיז שתכליתו לתת מענה למחסור חמור במשאבי כספיי נדו
לכישלו בטווח הקצר ,שכ רווחי והכנסות צפויי להגיע רק לאחר מספר שנות הפעלה
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של המיז ) ,(Bailly & Chapelle, 2010אשר הוכיח את ערכו המוס -ואת תרומתו ,וא-
ממצב את עצמו מבחינה מקצועית וארגונית.

íåëéñ
מאמר זה התמקד בהשפעת הפעלת מיז חברתי%עסקי במסגרת וכחלק מהפעילות של
ארגוני ללא כוונת רווח בישראל .המחקר בח א המיז מחולל שינוי בחזו הארגו
ובערכיו ,בתרבותו הארגונית ובתזרי הכספי שלו.
ממצאי המחקר הצביעו על שינוי קט בחזו הארגו ובערכיו ,על שינוי בינוני בתזרי
הכספי שלו )רווחיות והכנסות( ועל שינוי בינוני%גבוה בתרבותו הארגונית .ממצאי אלה
על פי רוב אינ קשורי לגיל הארגו ולגודלו ,א( נמצא קשר מסוי בי רווחיות והכנסות
המיז לבי הוותק שלו.
המגמה המתחזקת בקרב האלכ"רי ליזו מיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי ראויה
ללימוד ,למחקר ,למעקב ולהערכה ,שכ ג מחקר זה מלמד שתמונת המצב באשר
לתרומתו של המיז כמקור הכנסה התור ליציבות הפיננסית של האלכ"רי אינה בהירה,
במיוחד בתקופה של גירעונות תקציביי בקרב ארגוני אלה )למ"ס.(2010 ,
יחד ע זאת ,אי ספק שלמיזמי חברתיי בעלי אופי עסקי עוד תרומות וערכי,
המתבטאי בשינוי התרבות הארגונית המסורתית של האלכ"רי ובשיטות הניהול שלה,
שינוי נחו) במציאות התחרותית שה פועלי בתוכה.
ממחקר זה נובעי מספר כיווני מחקר להמש( (1) :יש להשוות בי ארגוני המפעילי
מיז חברתי לבי כאלה שאינ מפעילי ,כדי לבחו א השינויי המתרחשי בארגוני
אלה אכ נובעי מהפעלת המיז או מתמורות כלליות המתרחשות בסביבה התרבותית,
הפוליטית והכלכלית שהארגוני פועלי בתוכה (2) .יש לבחו את ס( כל ההכנסות
הנובעות מהפעלת המיז ,כדי לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפעלתו במונחי של
עלות/תועלת אל מול יתרונות וחסרונות אחרי.
כמו כ יש לחזור על מחקר זה בעתיד ,שכ פרספקטיבת הזמ שלנו היא קצרה לאור
העובדה שאור( החיי של המיזמי החברתיי הוא מוגבל למדי .טר הצטבר הניסיו
והמידע על תרומת המהותית לארגו וכ על מידת ההלימה שלה לחזו הארגוני מחד
גיסא ולמטרות שהציבו הנהלות הארגוני למיז החברתי%העסקי מאיד( גיסא.
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חשיבות המחקר הנוכחי היא בראשוניות ובחלוציות שלו במדידת ההשפעה של מיזמי
חברתיי נושאי רווחי בעול המסורתי של הארגוני ללא כוונת רווח .אי ספק שתופעה
זו ראויה ללימוד מתמש( במיוחד לאור הנטייה של הארגוני ללא כוונת רווח לנקוט
יוזמות מעי אלה כמקור אפשרי להכנסות התורמות ליציבות הפיננסית.
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