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  – חברה האזרחית בישראלה
  מגמות וכיווני פעולה לעתיד תמורות,

 

מוקדש לעיון בנושאים העומדים על סדר  ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ גיליון מיוחד זה של כתב העת
יומה של החברה האזרחית בישראל. החברה האזרחית היא זירה של מוסדות, ארגונים, 

בין המשפחה, המדינה והשוק החופשי,  קשרתרשתות ויחידים והערכים שהם מייצגים, המ
וולונטרי  על בסיסהמחויבת למערכת מוסכמת של חוקים אזרחיים, ואנשים מתאגדים בה 

עוסקים ). ארגוני החברה האזרחית Anheier, 2004כדי לקדם אינטרסים משותפים (
שמירה על ערכים דמוקרטיים וחינוך לדמוקרטיה, ובהם , בקשת רחבה של נושאים

זכויות מיעוט על וויון הזדמנויות ושוויון זכויות, הגנה על זכויות אזרח בכלל והבטחת ש
ייצוג של אוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות מיעוט, חופש ההתאגדות, חופש  בפרט,

פי ערכיו, ל לכל אדם לחיות ע שמורההזכות החופש התנועה, ההבעה והזכות למחות, 
קולן אין ותיווך בין אוכלוסיות ש שדלנותור, רצונותיו וצרכיו. הם פועלים כארגוני סנג

לבין ממסדים פורמליים ושמרניים. האחרונים נוטים להתעלם  דינשמע  לאנשמע כלל או 
בהן שזירות שיש להם אך נגישות מוגבלת או בכלל לא ללפגוע בזכויותיהם של אלה  ףאו

  נקבעת מדיניות חברתית.

גידול שעיקרן  בחברה האזרחית, יינותבעשורים האחרונים אנו עדים להתפתחויות מענ
 התפתחויות אלה, הקורות בעיקר הנמנים עמה. םארגוניהבהיקף ובמגוון הפעילויות של 

. אנו של המחקרלב תשומת ה ישראל, מזמינות את מדינת ובהן החופשי, העולם במדינות
המאפשר לקבוצות שונות בתוכנו לפעול  ,עדים לפלורליזם חברתי, רעיוני ואידיאולוגי

. פעילות אזרחית מצומצמת הןואת ערכי שלהן באופן חופשי כדי לממש את האידיאולוגיה
אף במשטרים לא דמוקרטיים שאינם מקפידים בשמירה על  ניתן למצואיותר בהיקפה 

 זכויות אזרח בסיסיות. הגידול המהיר והצמיחה המרשימה של ארגוני החברה האזרחית,
אצל רבות  מתקבלים בברכהלא תמיד  ,כמעט בכל אחד מתחומי החיים יםהמתבטא

מערב. אלה מבקשות להצר את צעדיהם של הארגונים האזרחיים הממשלות במדינות מה
היא שפעילות הארגונים האזרחיים פוגעת  הןולהגביל את פעילותם. הטענה המרכזית של

משלות ממעשי הטרור במדינות שונות בביטחון המדינה. חיזוק לטענות אלה מקבלות המ
הגנה  את הביטחון האישי והלאומי.והמערערים את היציבות השלטונית  ,ברחבי העולם

 המזהים את הארגונים ,על זכויות אזרח בתנאים אלה היא לצנינים בעיני חלק מהמשטרים
כסוכנים זרים הפועלים בשליחות אלה הרוצים לפגוע בביטחון המדינה.  האזרחיים
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מאמצים מתמשכים של ממשלות ושל מחוקקים להציע חוקים אנטי  יאוצאה הישירה ההת
דמוקרטיים בעליל הפוגעים בזכות הארגונים להתקיים. המאמצים האלה מכוונים לפגיעה 

שאין להם הון ונכסים משל עצמם, כדי להגביל את  ,במקורות המימון של ארגונים אלה
אידיאולוגיה של המחוקקים האנטי ל תאיםתחן בעיני השלטון ושתישא  כךפעילותם 

מחוקקים של  םתסתפיעל פי ). 2013צר ופוקס, י; קרמנ2011צר וקרבס, ידמוקרטיים (קרמנ
אלה פעילותם נגד הארגונים האזרחיים היא בבחינת הגנה על הדמוקרטיה מפני אלה 

ווכח , אך קשה להתמנקודת מבטיה זו מוטעית לחלוטין, סהמערערים את יסודותיה. תפי
המקבלים חיזוק מגורמי דת  ,מניעים לאומניים הם מחוקקים אלהמניעיהם של שכן  ,עליה

ערכים את ההסותרים  ,אידיאולוגיה משיחית המקדשת ערכים הם פועלים מכוחקיצוניים. 
 שהם ערכי היסוד של ,הדמוקרטיים של שוויון וכבוד האדם ללא הבדל דת, גזע ומין

הלגיטימציה של הארגונים  את מחוקקים מבקשים לערעראותם הארגונים האזרחיים. 
להעלות על  ובכך למנוע מהם את האפשרות ,בעצמאותם ניסיון לפגועדרך ה גםהאזרחיים 

 .מהםלהתעלם להסירם ממנו או סדר היום הציבורי נושאים שהממסד הבירוקרטי מבקש 
ברה. מדינה אלא גם את המדינה והח ,לא רק את החברה האזרחית ,זו הדרך להחליש

הנהנית מלגיטימציה רחבה מצד אזרחיה נדרשת לחברה אזרחית ועוצמה הפועלת מתוך 
. על ואף מוסיפה עליהם מספקת לאזרחיה יאהמענים הפורמליים שה אתחזקה המשלימה 

כן חשוב לכולנו לשמור על חברה אזרחית עצמאית ובלתי תלויה בחסדי הממסד, במיוחד 
ת והתוכניות שהיא מפעילה לטובת אוכלוסיות יעד רבות למימון הפעילויו נוגעבכל ה

במקורות מימון ממסדיים נוטים לאמץ התנהגות קונפורמית  ייםתלוארגונים הומגוונות. 
, ומאבדים את עצמאותם ובמידה מסוימת את יכולת המימוןהמשך כדי להבטיח את 

 & ,Almog-Bar & Schmid, 2014; Chaves, Stephens( הפעולה שלהם

Galaskiewicz, 2004; Verschuere & De Corte, 2014 מכאן הצורך הדחוף של .(
 חולקים עמםה ,ארגונים אלה לפנות למקורות מימון שונים, בארץ ומחוצה לה

שען יאידיאולוגיה, ערכים ומטרות. ארגונים שהאידיאולוגיה המוצהרת שלהם היא לא לה
 העל הממסד הממשלתי לתת מענהכופים  ,כלל על כספי מדינה הם ארגונים נשכניים

הגנה על זכויות אזרח בסיסיות, כמו גם לשאלות של איכות ל הנוגעותלשאלות יסוד 
החברה האזרחית מהממסד הממשלתי ומהמגזר העסקי  תולבדהתהשלטון וטוהר המידות. 

. קרבת יתר לממסד וחיקוי הבאים מקרבהארגונים הלשמר את הזהות הייחודית של  הנועד
להסיט את הארגונים האזרחיים והגבולות בין המגזרים  את טשטשל עלוליםהמגזר העסקי 

 & Billisהייחודית ( כםודר םלאובדן זהותלהביא המקוריות והמוצהרות ו יהםממטרות

Glennerster, 1998; Schmid, 2013 .(  

דו בצורה מרשימה בחלק בעשורים האחרונים תוע ללוהדינמיקה והתמורות שהתחו
מספר מדינות במערב באנגליה ובקנדה, ב, צות הבריתארבממדינות המערב, במיוחד 

). גם בארץ גבר העניין המחקרי Evers & Laville, 2004; Salamon, 2012אירופה (
והוא מקבל ביטוי בעבודותיהם של חוקרים מאוניברסיטאות שונות  ,בתחומים אלה
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). עם זאת, לאור הדינמיקה המאפיינת את החברה 2003ישי,  ;2003, (גדרון, בר וכץ
תנופת העשייה המחקרית מספקת. יש להמשיך ולהתמיד בלימוד ובמחקר אין האזרחית 

ם, אם למנות בסיסי ושימושי של הסוגיות העולות על סדר יומם של הארגונים האזרחיי
לסביבות שלהם תהליכי ההתאמה ; ם המשתניםהויעדייהם מטרות אחדות מהן:

; הפילנתרופיהעם המגזר העסקי ועם  ם עם הממסד הממשלתי,היחסי; המשתנות
השיתוף והשותפות בין ארגונים שונים המנהלים שלהם;  אסטרטגיות וטקטיקות הפעולה

המעורבות  ;הצורך באיגום משאבים לאור מגבלות ואילוצי התקציב ;מאבקים דומים
השמירה על  ;ות, דרכים ואמצעי המימוןוההשתתפות האזרחית בתהליכי קביעת מדיני

המדינה. כדי להבין טוב יותר על ארגונים על החברה וה תהשפע ;העצמאות והייחודיות
בשלבים שונים של הנערך  ,נדרש מחקר שיטתי, מקיף ומתמשך לאורך זמן סוגיות אלה,

המתייחסות פלינות שונות יהמשלב בין דיסצומעגל החיים של ארגוני החברה האזרחית 
ועד  הצומחים מלמטה םארגוניהמ יש לחקור את כל סוגי הארגונים,ם השונים. הלהיבטי

 המדינה.על לארגונים הממוסדים והגדולים יותר בעלי ההשפעה הרבה יותר על החברה ו
הסוגיות האימננטיות של הארגונים כמו גם את למוד לתנו מאמץ גדול יותר ינדרש מא

ביסוס מדעי ואמפירי של נדרשים להן, לשם אמפירי המידע הי הארגונים ומחפששסוגיות 
 מתוכםלחקירה וללימוד מעמיק.  מחכההם נוקטים. שורה ארוכה של נושאים שלות והפע

   אלה:נציין את 

˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ È�Â‚¯‡· ˙Â‚È‰�Ó : אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת הארגונים
, א המנהיגות הניצבת בראשםוהם המימוש האידיאולוגיה והמטרות המוצהרות שללו

מטרות נעלות יותר ולשדרג את לאת הארגון  קדםמנהיגות מעצבת היכולה להניע ול
למרות העושר הבלתי נדלה של מחקרים על מנהיגות בכלל ועל מנהיגות  .ופעילות

אנו נדרשים  זה נערכו בישראל. נושאד מחקרים על ומעט מא, רותים החברתיים בפרטיבש
על  אמפירי על התנהגות מנהיגים בתנאי אי ודאות בסביבות משתנות תדיר, ליותר ידע

על מנהיגות פוליטית ומנהיגות מקצועית ועל  מנהיגות בשלבי חיים שונים של הארגונים,
יחסי המנהיגים והמונהגים בארגוני  מנהיגות מתנדבת ויחסיה עם המנהיגות המקצועית.

כמו גם דפוסים  ,ולעיון מחקרי שיטתי החברה האזרחית גם הם נושא חשוב ללימוד
נדרשים יותר מחקרים השוואתיים על מנהיגות  וסגנונות של מנהיגות בתנאי שגרה וחירום.

, הצומחים מלמטה םארגוני ,שדלנותכמו ארגוני סנגור ו ,של טיפוסי ארגונים שונים
דינמיות ההתפתחויות התוך מ הנוצריםמגזריות ומבנים ארגוניים חדשים ן שותפויות בי

  המאפיינות את החברה האזרחית.

 Ì„ÂÚÈÈ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ È�Â‚¯‡ Ï˘È‚È‰�ÓÎ È˙¯·Á ÈÂ�È˘אזרחיים הארגונים מה : רבים
ותק  עתיריארגונים ממוסדים, מבוססים ו םחלקו ם הצומחים מלמטה,ארגוני םחלק –

ל אלה פעילותם ש .שינוי חברתירואים עצמם כמנהיגי  – וניסיון בזירות השינוי החברתי
למידה מעמיקה ומקיפה יותר של אפוא . נדרשת אך מעטוגם אלה נחקרה ותועדה 
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 של חוקריםאנו עדים להתלהבות  הנושאים ותחומי העניין של זירת פעילות חשובה זו.
 התעניינולמשל,  כך, הולכת ודועכת עם הזמן.אך זו  ,ניצוצות של שינוי חברתי לנוכח

לא רק תקוות מעשיות  ,זימנה לנו, ש2011החברתית של שנת מחאה בזירת החוקרים רבים 
 דעכהצער, לא רק תנועת המחאה מרבה הל .מרתקיםו יםמחקר מסקרנ אופקיאלא גם 

 ,העוקץ באמצעות תרגילים פוליטיים מוכרים וידועים כשניטל ממנה ,בקול דממה דקה
 בקרבנוי חברתי ארגוני שילא אחת נתפסים  היבול האמפירי.ואלא גם העניין המחקרי 

חוגים קיצוניים כארגונים המייצגים אידיאולוגיה שמאלנית. על כן בקרב הממסד הרשמי ו
מחקרים העוסקים ביחסי הממסד עם ארגונים אלה, כדי להבין טוב יותר את נחוצים 

הם ייקדם את עניינשדברות ולשיח פתוח ילהגיע להוהם ואת עמדות שני הצדדים ימניע
  בתחומי אחריותם. המצויים מייצגים או לטובת הקהלים שהם 

˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ È�Â‚¯‡ ¯˜Á:  נחקר עד כה בצורה זה תחום חשוב
 ,צמיחה והתפתחות תהליכיהחברה האזרחית הערבית גם היא נמצאת ב מוגבלת למדי.

 היואם עד לפני שני עשורים  הנובעים משינויים רבים שחווה החברה הערבית בישראל.
אבל , םגידול מרשים במספרחל שנים האחרונות ב הערבי, מגזר השלישיספורים ב םיארגונ

כדי להבין טוב יותר  ).2000, (זידאן וגאנםמדביק את ההתפתחות המחקר בתחום זה אין 
, יש להפנות זההגידול במספר ההתארגנויות החדשות מאת ו זההשינויים מ שלכותאת ה

 מאפייני הארגונים ופעילותם, הייחודיות לחברה הערבית,יותר משאבים ללימוד התופעות 
הם שהאסטרטגיות והטקטיקות  מקורות המימון שלהם והשפעתם על המטרות והיעדים,

הם שם על האוכלוסיות תהשפע יחסיהם עם הארגונים האזרחיים במגזר היהודי, נוקטים,
  . שלהם התנדבותהנתינה והדפוסי  ,שהם מעורבים בה כלכלית-יזמות חברתית משרתים,

Ï‡¯˘È· ÌÈ·„�˙ÓÂ ˙Â·„�˙‰: לא מקבל בשנים האחרונות את תשומת זה תחום מחקר  גם
המתבטאים בהיווצרות דפוסים  מרחיקי לכת,שינויים  עוברהוא אף ש ,הלב הראויה

למשל ( השתלבותן של אוכלוסיות שונות במעשה ההתנדבותבחדשים של התנדבות ו
מחקרים אמפיריים  אין מים מסגרות חדשות ומעניינות).צעירים המקי בני נוער, קשישים,

 ,חסר גם מידע אמפירי ומבוסס .המתחקים ומתעדים התפתחויות אל רבים הלומדים,
 םושיעור המתנדבים מספר המאגד נתונים סטטיסטיים על היקף התופעה בישראל,

במניעים  התמורות מאפייני המתנדבים, דפוסי ההתנדבות, בהשוואה למדינות אחרות,
 חינוך להתנדבות,ה להתנדב,מלהתנדבות לעומת הגורמים הבולמים יחידים וקבוצות 

המקצועית והחברתית של המתנדבים  התרומה הכלכלית, העלות של העסקת מתנדבים,
יחסיהם  שימור אפקטיבי של המתנדבים, ולחברה הישראלית, בהם ליםיהם פעשלארגונים 

  . מזמינים מחקר ותיעודם רבים אחרים הנושאיעוד עם הצוותים המקצועיים ו

 ÌÂˆÓˆÏ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ È�Â‚¯‡ ˙ÓÂ¯˙‰È‡-Ï‡¯˘È· È�ÂÚ‰ È„ÓÓÂ È˙¯·Á‰ ÔÂÈÂÂ˘: 
נושא העוני עולה לדיון ציבורי בעת פרסום דוח העוני השנתי של המוסד לביטוח לאומי 

מות המתמודדת עם הנושא כל י ,אחת העמותות הגדולות שמפרסמת חלופיאו דוח העוני ה
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(ועדת אלאלוף) בישראל  הוועדה הציבורית לנושא העוניהגישה  2014ביוני  השנה.
לא היה שונה גורלה של ועדה זו  דין וחשבון מקיף בליווי המלצות לפעולה. הלממשל

ממשלת  – הגורם המזמין בידיגורלן של ועדות ציבוריות רבות אשר המלצותיהן נגנזו מ
ותרומתם המדעית והשימושית  ,ינים בנושא העונייהמתענאמנם יש ביננו חוקרים  ישראל.

מחקרים על מעורבותם מספיק  לא נערכועם זאת,  חשובה להבנה טובה יותר של הנושא.
שוויון -איהתרומתם של ארגוני החברה האזרחית להתמודדות אפקטיבית יותר עם על ו

תם של ארגונים למרות מעורבו ההולך וגדל בחברה בישראל ועם הגידול בממדי העוני.
לא  חלקם ספקי שירותים וחלקם עוסקים בקידום זכויות של אוכלוסיות מוחלשות, שונים,

גם מידע  חסר בהקשר של המאבק החברתי והכלכלי בעוני.פעילותם  די הצורךנחקרה 
התחום משווע למחקרים רבים  זמין על אפקטיביות הפעולות שלהם ועל הישגיהם.

על ושימושי על התנהלות הארגונים החברתיים והאזרחיים,  יספקו מידע אמפירי בסיסיש
יחסיהם עם ארגוני על  מידת ההתאמה של דרכי הפעולה שלהם למציאות המשתנה,

מגזריות ן שותפויות ביהקים היכולת והרצון שלהם לועל  הממסד ועם המגזר העסקי
  שנוהלו עד כה. המאבקים מוצלחים יותר מאל שינהלו

È�Â‚¯‡ Ï˘ ÏÙ‡‰ „ˆ‰ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰:  הצדדים הלא גלויים והלא שקופים של ארגוני
 ,Horton Smith, 2008החלו לעניין את החוקרים במדינות שונות ( החברה האזרחית

דורשים בצדק ארגונים אלה ש אף .םתוואף הוקמו קבוצות עניין המנסות לחשוף א ,)2013
 דיעצמם אינם מהם רבים  של הארגונים הממשלתיים והממסדיים,גדולה יותר שקיפות 

. הארגונים על התנהלותםד לקבל מהם מידע על מעשיהם וווקשה מא ,גלויים ושקופים
נים בשאלות חשובות מידע שיקדם ימתקשים או אף אינם רוצים לספק לחוקרים המתעני

מציה יאת הלגיט תמחשיפה ומשקיפות מערער הימנעות הארגונים .שלהם םאת פעילות
אם אפוא טוב יהיה  ממשלה וגופי שלטון אחרים.הופתיחות של  ש שקיפותולדר הםשל

 תיאורטית הבנה , שתביא עמהלחשיבה חדשנית שמחקריהם יתרמו ,לחוקרים אפשרוי
  ם.ייושימוש יםאמפיריופתרונות 

Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ È�Â‚¯‡ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙Î¯Ú‰: הארגונים השונים 
 הםפעילויות שלהבהערכת  יםעוסקהם בם הגדול ברו בלא ,מחקרי הערכהעורכים אמנם 

וכמעט  ,הערכת האפקטיביות של תוכניות ומיזמים שוניםהם מתמקדים בעיקר ב עצמם.
מחקרים רבים  על מעגלים רחבים יותר בחברה הישראלית. לא בוחנים את השפעתם

את הגישה האיכותנית  ציםמאמ רובם מוגבלים בהיקפם ובאיכותם.יוזמים הארגונים ש
התוצאה היא  .וביישומיה ללא ידע מקצועי או שליטה טובה בעקרונות שיטת מחקר זו

המדווחים על התרשמותם  ,התבססות על ראיונות שביעות רצון של עובדים ולקוחות
כדי לקבל תמונה  .חלקית אך תרומתם ,יש חשיבות למחקרים אלה מפעילות הארגונים.

 את רמת המחקרים, להעלותיש  חברה בישראל,ל תרומתםל ש ,מבוססת מחקר ,אמיתית
אלה יעמידו  איכותניות.ושיטות מחקר כמותיות  המשלבים ,ליזום מחקרים מקיפים יותר
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 תםמנהלים ארגוני החברה האזרחית ועל השפעשמאבקים ה לעלרשותנו מידע חיוני 
  בהן נקבעת מדיניות חברתית וציבורית.שבזירות 

למחקר ארוך טווח  יםק חלק ממגוון רחב של נושאים ושאלות הראוינושאים אלה הם ר
·ÔÂÁËÈ לגיליון המיוחד הזה של כתב העת  התמורות בארגוני החברה האזרחית. של

ÈÏ‡ÈˆÂÒ  עדיין היבול הכולל של  שהוגשו לפרסום. אלהמאמרים מתוך  קומץנבחר
למדי. רק מספר קטן של חוקרים במסגרות אקדמיות וחוץ אקדמיות  מצומצםהמאמרים 

 מפנה את משאבי הידע והניסיון שלו ללימוד מעמיק יותר של החברה האזרחית בישראל,
  בה נשמעים קולות המבקשים להצר את צעדיה.שבמיוחד בעת 

 Î˘Â ˙È�ÓÊÂ ˙È˜ÏÁ ‰„Â·Ú ,˙È˙˜ÂÒÚ˙ ˙Â·ÈˆÈ È‡ :˙Á� È‡· ‰„Â·Ú¯ המאמר הראשון,
Ï‡¯˘È· È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó· ÍÂÓ�" ,המחברים  קרן.- הוא פרי עטם של חגי כץ והילה יוגב

במהלך  תעסוקה במגזר השלישי בישראלהנוגעים לבוחנים מספר פרמטרים נבחרים 
יציבות ורציפות עליהם:  ניתן היה לקבל נתוניםש ),2009-2000( העשור הקודם

שהתעסוקה במגזר  למדיםקר מממצאי המח ושכר. עבודה חלקית וזמנית תעסוקתית,
שכר נמוך ב משרות חלקיות או עונתיות,ב השלישי מאופיינת בתחלופת עובדים גבוהה,

נתוני התעסוקה והשכר  נשים.לבין עובדים שונים ובין גברים  גדוליםפערי שכר וב
הם מעידים על כך שתמונת  נשמרו בעקביות במשך כל העשור. ששימשו את המחקר

הממצאים מעלים שאלות  .2008יננה תוצאת המשבר הכלכלי של שנת התעסוקה יציבה וא
באשר ליכולתו של המגזר השלישי למלא את תפקידיו כמעסיק וכספק שירותים חברתיים 

  דלדלים של מדינת הרווחה בישראל.יבפרט אלה המשלימים את שירותיה המ שונים,

‰ÒÚ‰ È‡�˙ ¯„‚ÓÓÎ Ï‡¯˘È· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ ˘Î¯:‰  ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó˜המאמר השני, 
ÌÈÊ¯ÎÓ ÈÎÂÊ ÌÈ˜ÈÒÚÓÏ ‰�È„Ó‰,לפענח  ביקשמציג ממצאי מחקר ש , מאת אורלי בנימין

שתי  את האופי המגדרי של חוזים בין המדינה לבין ארגונים המספקים שירותים חברתיים.
כיצד מתעצבים במשא ומתן בין הפקידות המופקדת על ) 1: (שאלות עמדו במרכז המחקר

השירותים לבין הפקידות המופקדת על התקציב בשירותים החברתיים אפיונים איכות 
האם ארגוני החברה האזרחית המעסיקים עובדים בתנאי ) 2? (ממגדרים של תנאי העסקה

ת סתפישממצאי המחקר מלמדים  מגדור?על ה לקרוא תיגר יכוליםהעסקה ממגדרים 
ייחודית לעיסוק ואת התגמול על  המנהיגות המינהלית מוכוונת התקציב מייתרת מיומנות

למנוע  שביכולתוהמגדור הרב של  וחוגם כ עלהמהמחקר  מיומנות כזו בהפעלת שירותים.
מבחינת מקצועיות ומימון עבודה מיומנת. המשמעויות של ממצאי המחקר  מימון הכשרות

  דונות בהרחבה.יתיקון הנדרש בהפעלת השירותים החברתיים בישראל נה

‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÒÁÈ ?Â„ÚÂ� Ì‡ È˙Ï· ÂÈ„ÁÈ ÌÈÈ�˘ ÂÎÏÈÈ‰  המאמר השלישי,
 Ï‡¯˘È·– „È˙ÚÏ ‰·È˘ÁÂ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙,  ניסים-הלל שמיד וחנה שאול ברפרי עטם של ,

פילנתרופיה למציג מסגרת מושגית וממצאי מחקר המתמקד ביחסי הגומלין בין הממשלה 
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ה בשני העשורים המאמר מתאר ומנתח את התמורות שחלו ביחסים אל בישראל.
חלקם תוצאה ישירה של השולחן העגול הממשקי , ם העיקרייםההאחרונים ואת תוצרי

ממצאי  המגזר העסקי ומגזר הארגונים ללא כוונת רווח. בו משתתפים נציגי הממשלה,ש
מדיניות הממשלה כלפי הפילנתרופיה  המחקר מתייחסים למספר תמות עיקריות:

חסמים וקשיים ; ת הממשלה והפילנתרופיםסתפיעל פי ה תפקידי הפילנתרופי; ומאפייניה
הדינמיקה המאפיינת יחסים אלה ; אישיים ומבניים ביחסי הממשלה והפילנתרופיה

הממצאים מצביעים על תנועה  והמעבר מדפוס של יריבות לדפוס של שיתוף פעולה.
ת מדורגת ואיטית מהעמדות המנוכרות שאפיינו את מערכת היחסים לעמדו דינמית,

המאפשר  ,שיתוף פעולה הדוק יותר בין הצדדיםל ביאהמתנועה זו  חיוביות ותומכות יותר.
  פתח ולקדם חדשנות בשירותים החברתיים לטובת אזרחי המדינה.ל

Ï˜˙� ‰˙‡˘ ‰˘‚¯‰ ÍÏ ˘È " בר ומימי אייזנשטדט,-המאמר הרביעי הוא של מיכל אלמוג
‰˙ÂÓÚ ÌÈ˜‰Ï ‡Ï‡ ‰¯È¯· ÍÏ ÔÈ‡ Ê‡Â ¯È˜·": ÌÈÂÂ˜  ÌÈ˘¯Â˘ È�Â‚¯‡ Ï˘ Ì˙ÂÓ„Ï

‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘ ÌÈ˜ÙÒÓ‰ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á·,  מתאר ומנתח ארגונים הפועלים במסגרת
אלה הם הצומחים מלמטה, מתוך הקהילה. ארגונים הוא על דגש כשה החברה האזרחית,

הם  התנדבותיים הפועלים בעיקר ברמה המקומית. פורמליים,עצמאיים, ארגוני חברים 
שפעילותם ממומנת בחלקה או במלואה , (אלכ"רים) ללא כוונת רווחשונים מארגונים 

מימון מקבלים הם אין  באמצעות חוזים קבלניים והסדרים משפטיים. ,המדינה בידי
ארגונים אלה הפכו בשני העשורים  בפעילותם השוטפת.אינה מעורבת המדינה וממשלתי 

נשים  קשישים, יות ילדים,האחרונים לספק מרכזי וחשוב של שירותים חברתיים לאוכלוס
  אנשים עם מוגבלויות.ו

‰‡Ì‰ ÌÈÈÊÂÁ ÌÈÒÁÈ Ì  אסתר זיכלינסקי ומיכל מחט שמיר, מאתהמאמר החמישי 
˙ÂÎÂÓ ÌÈ˘�Ï ÌÈËÏ˜Ó‰ Ï˘ ‰¯˜Ó‰ ?˙ÂÙ˙Â˘, את השינוי שחל ביחסים בין ומתאר  חןבו

חל לאור המשבר ש ,)המקלטים לנשים מוכות( משרד הרווחה לבין ארגון מגזר שלישי
המחברות מציגות שלוש תמות  .2011בעקבות המכרז השלישי להפרטת השירות בשנת 

 יחסים מרצון, שלוש תקופות שונות:לאורך מרכזיות ביחסי המשרד והארגון המפעיל 
מתמקד בניתוח  ההדיון בתמות אל יחסי קבלן שלא בהסכמה ויחסי קבלן בהסכמה.

המחברות  הגורמים המקדמים והבולמים את תהליך העברת האחריות לארגון המפעיל.
  המלצות לפרקטיקה של שותפויות.מציגות 

Ï‡¯˘È· ˙È˙·È·Ò‰ ‰ÚÂ�˙· ÈÂ�È˘Â ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ‰ÈˆË�ÈÈ¯Â‡Ó:  שי,ימאמר השב
˙ÂÈÂÙ˙Â˘Â ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·ÁÏ ˙È˙�È„Ó ות התנועה את התפתח המחבר איתי גרינשפן, בוחן

הוא מנתח את הקשר  הסביבתית בישראל ואת השינויים שחלו בה בעשורים האחרונים.
שלה בתחום  תהארגוני ההתנהלותבחברה האזרחית בישראל לבין  שינויבין תהליכי 

שלוש תקופות שונות דרך תהליכי השינוי שחלו בתנועה הסביבתית מתוארים  הסביבה.
 שפעלוארגונים  פעילות של מספר קטן שלב התאפיינההתקופה הראשונה שלה: 
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במספר ארגוני הסביבה  נכבדבגידול  התאפיינהה יהתקופה השני באוריינטציה מדינתית.
אפיינת באוריינטציה של תהתקופה השלישית מ. אוריינטציה של חברה אזרחית שאימצו

ל מגמה זו מאפיינת גם את החברה האזרחית בישרא מגזריות.ן שותפויות ובריתות בי
המאמר מהווה תוספת חשובה לספרות המצומצמת אודות פעילותם  בעשור האחרון.

  חברתי בישראל.-והתפתחותם של ארגוני הסביבה וארגונים לשינוי סביבתי

‡¯‚È‚Ë¯ËÒ‡‰ Ï˘  ÏÂ‰È�‰ Ô„ÈÚ· ‚Â„¯„�‡ È�Â ,אפרתי-זיו קרניהמאמר השביעי של 
˘„Á‰ È¯Â·Èˆ‰,  שהתפתחו בעקבות יישום מדיניות מציג את האופן שבו מנגנוני מיון

את עיקר המשאבים לארגונים  ,בשם מגמת ההתייעלות ,הניהול הציבורי החדש מנתבים
הם "מייבשים" ארגונים  ה בעתב מבוססים המשרתים צרכני שירותי רווחה מסורתיים.

מדיניות הניהול  איךהמאמר בוחן  מטופלים. לאהמציעים שירותים לקהלי יעד  ,צעירים
פוגעת  כלומררי החדש בישראל הופכת ארגונים מסוימים לארגוני אנדרדוג, הציבו

המאמר מציג ארגון  משתנות מטרותיהם ודרכי הפעולה שלהם. איךו סיכוייהם להצליח,ב
אנדרדוג שעשה שימוש אסטרטגי בשיווק חברתי כאמצעי לשינוי עמדות כלפיו וכלפי 

  במערכת השלטונית.קהל היעד שלו מצד קובעי המדיניות ושומרי הסף 

, È�ÈËÒÏÙ ÌÈ�Â‚¯‡ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ÈÈÏ‡¯˘ÈÂ ÌÈ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á· Ì מאמר השמיני,ב
ת השותפות של מנהלים יאת חווי ,כהן ואמירה ג'בר-עידית בליט ,המחברותמציגות 

על ראיונות  ןבהתבסס היוזמים יחד תוכניות ומיזמים משותפים. ,פלסטינים וישראלים
 המחברות ארבע תמות לדיון בנושא השותפות בין הארגונים: מציעותלמחצה מובנים 

שוויון בין הארגונים -איה ;מציה החברתית לשיתוף פעולה בין הארגוניםיהלגיט
- ההקשר החברתי ;ח בשיתוף הפעולהויחסי הכ; םיארגונים הישראלילם יהפלסטיני

ת שותפות ימסקנות המחקר מצביעות על חווי פלסטיני.ה-פוליטי של הסכסוך הישראליה
מקבלת ביטויים ת השותפות יחווישנמצא  איתה נאלצים המנהלים להתמודד.שמורכבת 

יש ם יישראלילם יבין הארגונים הפלסטיני אדישות.והתעניינות  ,התנגדותשונים, ובהם 
תנועה ה לחופש ח אדם,והכשרת צוותי כל שוויון בולט בכל הקשור לתקציבי פעולה,-אי

  יצירת השותפויות. המקשים על  ,חסמי שפהלו

חשפו באמצעות המאמרים יהקוראים המתעניינים בחברה האזרחית ישאני מקווה 
רווחתה ולאיכות חייה וללמדינה  חיוניים חוסנהלהיבטים שונים של חברה זו, שקיומה ו

על  סכנות המרחפותוהשעוברת החברה האזרחית בישראל השינויים  של החברה בישראל.
אנשי מעשה להמשיך ללמוד ולחקור בעקביות כאותנו כחוקרים ו יםמחייבה ארגוניחלק מ

החברה בישראל בכלל  שעמן מתמודדתובהתמדה את הסוגיות העיקריות והקריטיות 
  והחברה האזרחית בפרט.
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 צברוזו ההזדמנות להודות למחברי המאמרים החולקים עמנו את הידע והניסיון הרב ש
 תודה למערכת כתב העת סוגיהם.לבלימוד ההיבטים השונים בחיי הארגונים האזרחיים 

ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·, אורח של גיליון מיוחד זה.-לשמש עורך הזמינה אותישנתנה בי אמון ו  

  

  הלל שמיד

  אורח-עורך
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