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תקציר
מחקר זה בדק את זירת הקשרי הפילנתרופיי שמקיימות מחלקות לשירותי חברתיי בשני יישובי
באר  את סוג הגורמי הפילנתרופיי המקיימי קשרי ע המחלקות לשירותי חברתיי ,את
המדיניות כלפי הקשרי ואת המאפייני וסוג הקשרי שנוצרי .כמו כ ,נלמדו המניעי לקשרי והכוחות
הבולמי את היווצרות.
תופעה זו ,המשלבת שתי זירות שונות זירת השלטו המקומי והשירותי החברתיי וזירת הפילנתרופיה,
הנה תופעה שטר נחקרה .היא בעלת השלכות לתחו המדיניות הציבורית והחברתית ולתחו
הפילנתרופיה כאחד .תחו הפילנתרופיה באר הנו תחו מתפתח וזירת הקשרי הקיימת בי הפילנתרופיה
והשלטו המקומי ,הנה תופעה מחקרית חדשה.
במסגרת המחקר נמצא ,כי מתקיימי קשרי פילנתרופיי )קשרי בה התקשרויות וולונטאריות בי
גורמי פילנתרופיי ובי המחלקות לשירותי חברתיי( ,ע עמותות ,קרנות פילנתרופיות ,תורמי
פרטיי ועסקי .קיומ של הקשרי מהווי חלק מדפוס של יזמות .למרות הצידוד בקשרי ,הקשרי
אינ מובני במדיניות המחלקתית וה מנוהלי רק באופ חלקי.
רוב הקשרי הפילנתרופיי ה מצומצמי ומתמקדי במת סיוע חומרי לצרכי הפוני נזקקי למחלקה
)סיוע כספי ,סיוע בציוד ,סיוע במזו והשאלת ציוד רפואי( .ישנ מספר מקרי בה הקשרי משמשי
להעשיר שירותי שהמחלקה מספקת במשאבי נוספי ,א אלמנט החדשנות בקשרי נמו  .אלמנט
החליפי בקשרי הפילנתרופיי גדול בקשר ע עמותות ,בעוד שע תורמי פרטיי וקרנות נוצרי יחסי
תשורה .במסגרת הקשרי ג עלולה להיווצר תלות בגור הפילנתרופי.
נמצא הבדל בי שני היישובי שיכול לנבוע ממאפייני שוני של תפישת העול וסוג המנהיגות של ראש
העיר כמו ג מתפישת תפקיד המחלקות לשירותי חברתיי של מנהלי המחלקות.
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מבוא
בשני האחרונות עוברת מדינת הרווחה בישראל שינויי ניכרי ובה צמצו בתקציבי הרווחה ומדיניות
מתמשכת של הפרטת שירותי .במקביל מתמודד השלטו המקומי ע תהלי ביזור שהותיר בידיו תפקידי
רבי מבלי שהתלווה לכ גידול במשאבי וא +להיפ  .המחלקות לשירותי חברתיי ,האחראיות על
שירותי הרווחה האישיי ,מתמודדות ע שינויי אלה ,בחיפוש אחר משאבי נוספי הנדרשי למת
שירותי וסיוע חומרי ,ממקורות שוני בה גורמי פילנתרופיי דוגמת עמותות ,קרנות ,תורמי פרטיי
וחברות עסקיות.
במקביל ,מדינת ישראל בחרה בשני האחרונות לנקוט במהל לעידוד וחיזוק המגזר השלישי והחברה
האזרחית בישראל יחד ע הזירה המקומית מהווה כבר כיו זירה לקיומ של קשרי פילנתרופיי
מגווני ע השלטו המקומי ,א ללא ידע מספק בדבר היק +הקשרי ,תחומי ודפוסי הקשרי.
לאור מגמות אלה ,מחקר זה מבקש לעסוק בקשרי שנוצרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי
פילנתרופיי .מטרת המחקר היא לזהות ,לתעד ,לבחו ולאפיי את זירת הקשרי הפילנתרופיי שמקיימות
המחלקות לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי שוני הפועלי בקהילה באופ וולונטארי ,וללמוד
מה דפוסי האינטראקציות בי רשויות רווחה ובי גורמי אלה.
מאחר שזירת המפגש בי פעילות של מחלקות לשירותי חברתיי ובי זירת הפילנתרופיה בישראל ,היא
זירה שטר זכתה להתייחסות מחקרית נאותה ,כוונת מחקר זה היא להוסי +על הידע הקיי בנושא.
מטרת המחקר היא לזהות ,לתעד ,לבחו ולאפיי את זירת הקשרי הפילנתרופיי שמקיימות המחלקות
לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי שוני הפועלי בקהילה באופ וולונטארי ,וללמוד מה
הדפוסי של אינטראקציות בי רשויות רווחה ובי גורמי אלה .המחקר יאפשר להכיר את תופעת קיומ
של קשרי פילנתרופיי באופ כללי ולנסח שאלות כלליות בתחו ולאתר השערות שישמשו למחקרי
נוספי.
המחקר בח את הקשרי שהועלו באמצעות שתי תיאוריות עיקריות  יחסי תשורה ויחסי חליפי .מאחר
והתופעה הנחקרת ,קשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי ה בגדר תופעה חדשה
שטר נחקרה ,מהווה המחקר מחקר גישוש אקספלורטיבי .המחקר התבצע במתכונת של חקר מקרה בשתי
מחלקות לשירותי חברתיי בשני יישובי באר ,והתמקד בקשרי הפילנתרופי שקיימו בשנת .2006
בקשרי פילנתרופיי הכוונה לקשרי של רצו טוב ,במסגרת מתרחשת נתינה ללא תמורה של טובי
חומרי למחלקה לשירותי חברתיי או לפוני אליה ,בתיוו המחלקה.
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 .1סקירת ספרות

פרק זה יעסוק בכמה היבטי העשויי להאיר את הקשרי שמקיימות מחלקות לשירותי ע גורמי
פילנתרופיי התורמי בדרכי שונות למחלקה ולפוני אליה .חלקו הראשו של הפרק יעסוק בתפקיד
המחלקות לשירותי חברתיי ,יסביר את התפקיד שה ממלאות במסגרת שירותי הרווחה האישיי ,ואת
הסיוע הכלכלי שה מעניקות לפוני אליה .בנוס ,+אתאר את המגמות העיקריות שהשפיעו על תפקיד
המחלקות ועל הצור לגייס משאבי ולקיי קשרי ע גורמי פילנתרופיי .בהמש  ,יעסוק החלק השני
של הפרק בתחו הפילנתרופיה ,יספק הגדרות ומושגי מפתח של התחו בראי המחקר האקדמי ויתאר את
הבסיס התיאורטי לנתינה פילנתרופית למחלקות לשירותי חברתיי.
 .1.1מחלקות לשירותי חברתיי
המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות ה הגו +העיקרי האמו על מת שירותי רווחה אישיי
לאזרחי מדינת ישראל .שירותי הרווחה האישיי ה מכלול תכניות הרווחה הממלכתיות ,שנועדו לקד את
רווחת של הפרט והמשפחה ,ולאפשר את התפתחות התקינה של בני אד בגילאי שוני ובכל שכבות
האוכלוסייה ,אשר לוקי בתפקוד אישי או נמצאי בסכנה של התפתחות לקויה .בקבוצות אלה כלולי
אנשי הסובלי ממוגבלויות בריאותיות ,שכליות ונפשיות שונות ,קשישי ,נוער במצוקה ,נשי מוכות
וילדי הנתוני במצבי סיכו שוני )דורו .(1999 ,שירותי הרווחה האישיי מתבססי על אבחו פסיכו
סוציאלי מקי +שממנו נגזרות תכניות ייעו ,טיפול פרטני או קבוצתי ,הפנייה להמש טיפול במסגרות
אחרות ,סינגור ,הגנה ועוד .פעולות אלה ניתנות בידי עובדי סוציאליי מקצועיי ,המועסקי במחלקות
לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות )לשכות רווחה(.
הבסיס החוקי להגשת שירותי רווחה אישיי בישראל מעוג בחוק שירותי הסעד ,תשי"ח 1958אשר מטיל
את האחריות להקמת שירותי הרווחה האישיי והפעלת על הרשויות המקומיות .החוק מחייב את
הרשויות המקומיות לקיי את השירות לנזקקי ,אול אינו מגדיר את המקורות התקציביי ואת
המשאבי הנחוצי לש כ  ,בכל הנוגע למי שאכ נמצאו נזקקי וזכאי לסיוע ,וכ אינו מפרט זכויות
ושירותי )ינאי ;2006 ,דורו ,ינאי וגל .(1996 ,כיו מקובל שכל הוצאה המוכרת על ידי משרד הרווחה,
המאושרת על פי כללי התע"ס )תקנות עבודה סוציאלית( ומפורטת בה ,תחזיר המדינה לרשות המקומית
 75%מהוצאה זו .על הרשות המקומית אפוא לשאת ב  25%הנותרי של ההוצאה.
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.1.1.1

סיוע כלכלי בצרכי מיוחדי

האחריות למת סיוע כלכלי לנזקקי עברה בעקבות חקיקת חוק הבטחת הכנסה התשמ"א ,1980לאחריות
המוסד לביטוח הלאומי .יחד ע זאת ,אספקת שירותי רווחה אישיי נותרה באחריות לשכות הרווחה
המקומיות .יחד ע זאת ,ג כיו הדאגה למת עזרה חומרית לצרכי מיוחדי נמצאת באחריות
ובמימונ )החלקי( של שירותי הרווחה המקומיי .ישנ תקנות תקציביות מה אמור לבוא המימו למת
עזרה חומרית לצרכי מיוחדי )תקנה תקציבית "סיוע מיוחד למשפחות במצוקה בקהילה" מס'
 ,10.25.41.0ותקנה "סיוע למשפחות ע ילדי" מס'  .1( 23.10.25.42.0היק +המימו אינו מוגדר מראש על
פי הצרכי אלא תלוי במסגרת התקציב המאושר )משרד הרווחה .(2004 ,העברת האחריות לסיוע כספי
לנזקקי מהמחלקות למוסד לביטוח לאומי לא הסירה מהמחלקות אחריות בפועל לסיוע חומרי .התמיכה
במסגרת תקנות אלה היא קטנה יחסית ,ועוד מצטמצמת מדי שנה .בפועל ,הסיוע שהמדינה מאפשרת
למחלקות לחלק במסגרת סעיפי הסיוע בצרכי מיוחדי אינ מספקי )וייס.(2000 ,
 .1.1.2מגמות המשפיעות על תפקיד של המחלקות לשירותי חברתיי
בנוס +לשינוי בתפקיד ,המחלקות לשירותי חברתיי בנסיונ לספק שירותי רווחה אישיי מתמודדות ע
מספר מגמות הקשורות זו לזו  הפרטה )זוסמ ;2005 ,דורו  ,(1989ביזור לרשויות המקומיות )רזי;2003 ,
ב אליה  ,(1999 :1995נסיגה בהוצאה הממשלתית על רווחה וצמצו בהיק +השירותי החברתיי )דורו,
 ;1999קט 2005ב( וגידול במספר המשפחות החיות מתחת לקו העוני )הביטוח הלאומי.(2004 ,
בשני האחרונות הול וגובר תהלי של הפרטה באספקת שירותי רווחה ברמה הממלכתית והעירונית )קט,
 2005ב'( .הפרטת שירותי רווחה מתייחסת למצבי שוני בה ישנה העברה של פעילות ושירותי רווחה
מידי הממשלה לידיי פרטיות ולשוק החופשי )דורו .(1989 ,כיו ,רבי מהשירותי החברתיי
שהממשלה והרשויות המקומיות מעוניינות לספק לתושבי או מחויבות לספק מסופקי על ידי ארגוני
פרטיי )הכוללי עסקי ועמותות( .כאשר מדברי על הפרטת שירותי חברתיי בישראל ההתייחסות
היא להפרטה חלקית  מצב של הפרטה שבו הממשלה או הרשות המקומית משאירות לעצמ )באופ מלא או
חלקי( את תכנו השירות ,קביעת הזכאות לקבלתו ,מימו ,בקרה ופיקוח ומעבירות לאחריות של ארגוני
פרטיי את תפקיד אספקת השירות.

 1בצרכי מיוחדי נכללי ספרי קריאה וצעצועי ,ציוד ביתי בסיסי )ציוד שינה וריהוט בסיסי ,פריטי מטבח וציוד לחימו
הבית ,דוד חשמל( ,ביגוד והנעלה ,מימו טיפול שיניי ,מימו דיאטה מתאימה ,תשלו נסיעות לבקר ב משפחה החוסה במוסד
וכדומה ,הוצאות חימו והסקה ועוד )תע"ס  ,3.16שירותי הצרכי המיוחדי למשפחה בקהילה(.
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כיו ארגוני לאממשלתיי ובה עמותות וארגוני פרטיי ועסקי ממלאי תפקיד מרכזי באספקת
השירותי .בתחו השירותי לזקני מספקי ארגוני אלו את מירב השירותי המוסדיי והקהילתיי
ובתחומי השירות לילדי ,השירותי לבני הנוער ,לנכי ולמפגרי מתקבלת תמונה דומה .כמעט כל
השירותי המוסדיי לאוכלוסיות אלו נמצאי בבעלות עמותות וארגוני פרטיי עסקיי .ג השירותי
הקהילתיי ,המשפחתוני ,הצהרוני ושירותי האומנה לילדי ,מרכזי החירו לטיפול בילדי בסיכו,
מרכזי הקשר של ילדי  הורי ,מועדוני והוסטלי למפגרי ולנכי מופעלי על ידי ארגוני לא
ממשלתיי .לממשלה ולרשויות המקומיות נשמר התפקיד של פיקוח ושליטה על השירותי בשל מימו
השירותי ,מעורבות בעיצוב תוכנ ,בקביעת הזכאות לקבלת ובבקרה על תפקוד הארגוני.
במקביל משנות השמוני ניכרת מגמה של ביזור ,כאשר השלטו המקומי הרחיב את פעילותו בתחומי
התכנו הפיסי ,הכללי ובתחו שירותי הרווחה .אי מדובר במדיניות מוצהרת אלא בואקו ממשלי אליו
נכנסו הרשויות המקומיות ,כאשר להלי הביזור לא התלווה גידול בתקצבי הרשויות וא +להיפ  ,ישנה
ירידה בחלקה של הממשלה במימו הוצאותיה של הרשויות המקומיות.
תהלי זה מציב בפני הרשויות המקומיות והמחלקות לשירותי חברתיי אתגרי ללא מת כלי מספקי,
וזאת כתוצאה מהתמורות שהוזכרו בדפוסי התפקוד של המדינה ובעיקר נסיגתה מהתחומי החברתיי
והותרת האחריות בתחומי אלה לשלטו המקומי.
בנוס ,+ממתרחש תהלי של נסיגה בהוצאה הממשלתית על רווחה וצמצו בהיק +השירותי החברתיי
בתחומי אחדי .במונחי של ההוצאה לנפש חלה בי השני  2005ו 2001ירידה של  14.8%מ  1 16,970
ל) 1 14,461ליפשי.(2005 ,
העלייה בחלק של הרשויות המקומיות במימו שירותי כגו שירותי רווחה נתקלת בחוסר יכולת של
רשויות לתת מענה לצרכי השוני וכתוצאה קיימת אי הלימה בי התפקידי שהרשויות בכלל והמחלקות
לש"ח בפרט צריכי לספק ובי המשאבי העומדי לרשות .מחלקות לשירותי חברתיי מתקשות כיו
לספק מענה הול לצרכני השירותי .הקושי מתמקד בעיקר בפיתוח שירותי המותאמי לצרכי משתני
ובצמצו המשאבי המוקצי לסעי +משאבי מיוחדי .האוכלוסיות העיקריות הנפגעות ממגמות אלה ה
משפחות עניות ,ילדי ובני נוער )קט2005 ,ב(.
על רקע זה טענתו של ב אליה ) ,(1990לפיה לנוכח נסיגת הממשל המרכזי ממחויבויותיו ההיסטוריות
השלטו המקומי הופ להיות קו הגנה שני בתחו הרווחה ,מקבלת משנה תוק .+בתנאי אלה ,השפעת
יוזמות של ראשי רשויות ומחלקות מקומיות על רמת השירותי המסופקי ועל פיתוח שירותי רווחה גדלה
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משמעותית .השונות הגדולה הקיימת בי רשויות מקומיות בטיב השירותי שה מספקות תלויה ה
במשאבי שעומדי לרשות מלכתחילה וה במאמצי שה עושות להגדלת )קט 2005 ;1997ב(.
מחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות מקדישות מאמ להגדלת סל המשאבי העומד לרשות
בדרכי שונות )קט2005 ,א; הראל ;2004 ,משרד הרווחה2004 ,א; וייס :(2000 ,ה עוסקות בגיוס תרומות
מקרנות ,מתווכות בי הפוני ובי שירותי ומוסדות אחרי ,בה הביטוח הלאומי ,משרד השיכו
והעירייה ,ומגייסות ארגוני התנדבותיי וגורמי פילנתרופיי שוני הפועלי ברשויות המקומיות.
מאמ זה ,א +כי טר נחקר באופ מסודר ,מתקיי ג אל מול המגזר העסקי .קשרי אלו קיבלו אישוש
ראשוני בסקר מקדי שנער על ידי הכותבת בשנת  .2005בסקר התקבלו נתוני מ 82מחלקות לשירותי
חברתיי ,מתו  262מחלקות לשירותי חברתיי בישראל 16 .מחלקות דיווחו על קשרי בהיק +גבוה ע
גופי עסקיי 12 ,דיווחו על קשרי בהיק +בינוני 16 ,מחלקות דיווחו על קשרי בהיק +נמו  ,ו38
מחלקות דיווחו על העדר קשרי )רודי  .(2005 ,מגמה זו מקבלת ביטוי בתוכניות המשרד לטיפול בילדי
בסיכו מתו תפיסה הדוגלת בשילוב הקהילה ורואה במגזר העסקי שות +חיוני בקהילה )משרד הרווחה,
.(1998
אחד הכלי המשמשי למחלקות לשירותי חברתיי עזר להתמודדות ע השינוי בהיק +הצרכי
והמעני שיש ביכולת לספק הוא פילנתרופיה.
 .1.2פילנתרופיה
פילנתרופיה היא תופעה וולונטרית שמלווה את האנושות במסורות ותרבויות רבות .מקור המילה הנו
ביוונית עתיקה ,ופירושה המילולי של המילה הנו אהבת המי האנושי ,נדיבות ,טוב לב ,וג אהבת האל את
בני האד .באופ מעשי יותר פירושה דאגה לזולת שממנה נגזרת נתינה או הקדשה וולונטארית של טובי
חומריי ממקורות פרטיי לטובת הזולת ,ה כנצרכי פרטיי וה כתרומה לארגוני ולמוסדות ציבוריי
)שי ,לזר ,דוכי וגדרו .(1999 ,הדגש העיקרי בפילנתרופיה הוא על התקשרויות וולונטאריות שמטרת
להיטיב ע הזולת.
 .1.2.1הגורמי הפעילי בזירה הפילנתרופית
מקובל להבחי בי ארבעה סוגי שוני של עשייה פילנתרופית :פילנתרופיה אישית ,פעילות של ארגוני
המגזר השלישי ,פילנתרופיה מוסדית ופילנתרופיה עסקית.
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פילנתרופיה אישית ) (Individual Givingמוגדרת כאקט וולונטארי שבו יחידי תורמי זמ ,כס,+
מוצרי שירותי או משאבי אחרי ליחידי אחרי ,ארגוני חברה אזרחית או גופי ציבוריי מבלי
תמורה כספית או חומרית אחרת ).(Anheier & List, 2005
ארגוני המגזר השלישי או מגזר הארגוני ללא כוונת רווח  נעשו ניסיונות רבי להגדיר מהו המגזר
השלישי ואילו ארגוני כלולי בו )לסקירה נית לראות את ספר של .(Clotfelter & Erlich 1999
ההגדרה המקיפה ביותר אשר בחרתי להציג היא ההגדרה של "פרויקט ג'ו הופקינס" )גדרו ,בר וכ.(2003 ,
לפיה ,מדובר על ארגוני פורמאליי ממוסדי ,שהינ ארגוני פרטיי הנבדלי באופ מוסדי מהמגזר
הציבורי ואינ כפופי ליחידה ממשלתית או עירונית .אלו ארגוני ללא כוונת רווח ,קרי ארגוני המנועי
מחלוקת רווחי למייסדיו ,מנהליו או עובדיו ,ואשר עודפיה התקציביי מושקעי חזרה בארגו .ארגוני
אלו עצמאיי ובעלי מנגנו ניהול עצמי .ההשתתפות בה אינה כפויה וה מבוססי על התנדבות ועל
תרומה.
ביחס לארגוני המגזר השלישי נעשה שימוש לסירוגי במונחי אלכ"רי )ארגוני ללא כוונת רווח( ,עמותות
או מלכ"רי )מוסדות ללא כוונת רווח( .במחקר זה המונח בו בחרתי להשתמש הוא עמותה.
פילנתרופיה מוסדית מתייחסת לפעילות של קרנות פילנתרופיות ,תת סוג של ארגוני המגזר השלישי ,בעלי
ישות משפטית עצמאית ,אשר מירב עיסוק הוא מימו של פרטי או של ארגוני .המאפיי הבולט המבחי
בי קרנות ובי שאר ארגוני המגזר השלישי הוא הדגש על מימו והיות בעלות נכסי המקני לה משאבי
כספיי .מדובר על גו +בבעלות פרטית ,בניהול של נאמני ודירקטורי כדי להשיג מטרה ציבורית
).(Smith, 1999; Leat, 1995
פילנתרופיה עסקית ) ,(Corporate Philanthropyתופעה חדשה יחסית בישראל ,א מוכרת הרבה יותר
בארה"ב ,קנדה ,אנגליה וארצות מערב אירופה ) (Burlingame & Young, 1996מהווה חלק ממגוו
התהליכי שהתרחשו בתחו הפילנתרופיה בשני העשורי האחרוני .בעוד שפילנתרופיה נקשרת לתכונת
אופי של נדיבות ולערכי אלטרואיסטי ) ,(Payton, 1988מאחורי מגמה זו של מעורבות עסקי בתחומי
רווחה עומדת בעיקר מוטיבציה תועלתנית לפרסו וללגיטימציה ) .(Levy, 1999מלבד "פילנתרופיה
עסקית" יש למעורבות הפילנתרופית של עסקי שמות נוספי בה "השקעה חברתית" או "אחריות
חברתית של עסקי" ) Corporate Philanthropy, Corporate Social Responsibility, Corporate Social
 .(Investmentהמונח הנפו כיו לתיאור המעורבות של הסקטור העסקי בתחו הרווחה הוא אחריות
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חברתית של עסקי )) (CSRרייכל ואחרי .(2000 ,מודל זה נות משקל לתועלת העסקית של הנתינה ,ובה
הגדלת מחויבות ונאמנות עובדי ,טיפוח שיתופי פעולה בי עסקיי בי גורמי המיישמי  ,CSRתרומה
לשיפור התדמית החיובית של העסק ,תפקיד שיווקי ,נטרול התנגדויות ).(Webb & Mohr, 1998
נקודת המבט בפילנתרופיה העסקית  אינטרס תועלתני של העסק  נובעת מתפיסה ניהולית המייחסת
השפעה של בעלי עניי ) (Stakeholdersעל הזירות והיוזמות בה עסקי פועלי .בעלי עניי מוגדרי
כקבוצות שונות בעלות תרומה לתפקוד הארגו והשגת יעדיו )בה ,(1998 ,המעורבות )או צריכות להיות
מעורבות( בתכנו ובעשייה הארגונית והמושפעות ממנה .ה כוללות את בעלי המניות במקרה של חברה
ציבורית או פרטית ,את עובדי הארגו ,הפוני אליו ,ספקי לגיטימציה ומשאבי חומריי ולא חומריי,
ארגוני מתחרי ארגוני משלימי ,גורמי ממשל ,גורמי רישוי והרשאה ,איגודי מקצועיי ,קבוצות
אינטרס ,ארגוני הפועלי בקהילה וגורמי רבי אחרי )שמיד ומיינהרדAbzug & Webb, 2001 ,
; .(1999על פי הפילנתרופיה העסקית ,האחריות החברתית והתרומה לקהילה מאפשרות לקבל לגיטימציה
מבעלי העניי של הארגו העסקי ולגשר בי הארגו העסקי ובי בעלי עניי כגו הממשל המקומי והקהילה.
מת מענה לצרכי של בעלי עניי מחו לחברה נתפס כמאפשר יתרו תחרותי לעסק ולכ הזירה בה ארגוני
פועלי לחזק את כוח ומעמד מתרחבת מהזירה העסקית לזירה החברתית .הפעילות החברתית של העסק
נתפסת כפתרו לצרכי הארגו ע ער מוס +של מת מענה לצרכי חברתיי.
 .1.2.2תחו הפילנתרופיה בישראל
הרקע לקשרי שנבחני במחקר זה מורכב מגידול בביקוש לתרומות וקשרי פילנתרופיי בקרב מחלקות
לשירותי חברתיי כתוצאה ממגמות שונות שתוארו לעיל וכ מגידול בהיצע של תרומות פילנתרופיות
בדמות גידול בפעילות הפילנתרופית בישראל ושנויי שחלו בה בעשור אחרו .ידוע כי הפעילות
הפילנתרופית בישראל מורכבת משלושה מקורות עיקריי :תרומות מחו"ל של יהדות התפוצות ושל קרנות
זרות אחרות ,תרומות של חברות למטרת רווח ותרומות של פרטיי .מכלל התרומות המזינות את המגזר
השלישי בישראל ,הנפח העיקרי של תרומות לאר ישראל הנו מחו"ל ,כאשר הסכו המוער של תרומות
מחו"ל עומד על מיליארד וחצי דולר בשנה )גדרו ,אלו ,שלנגר ושוור .(2006 ,תרומות של פרטיי בישראל
מתחלקות לתרומות של הציבור הרחב ,בסכומי נמוכי יחסית ולתרומות גדולות של בעלי הו .מאז שנות
התשעי נערכו בישראל שני סקרי אשר בוחני את נכונות הציבור לתרו ולהתנדב )שי ,לזר ,דוכי וגדרו
 ;1999כ לוינסו וגדרו ,(2007 ,ובשנת  2006הגיע שיעור התורמי למסגרות פורמאלית ובלתי פורמאלית
11

לכדי  ,83%כאשר הער הכלכלי של כל תרומות הפורמאליות מהציבור מוער ב 917מיליו  1לארגוני.
לגבי תרומות גדולות אשר מוצהרות לקבלת זיכוי במס בשל תרומות למוסד ציבורי לפי סעי ,46 +הצהירו
יחידי על תרומה לארגוני ב 212מיליו שקל בשנת ) 2003רשות המיסי בישראל.(2007 ,
תחו הפילנתרופיה בישראל הנו תחו מתהווה ובעשור האחרו חלי שינויי בפעילות הפילנתרופית
בישראל .ישנו מעבר מפילנתרופיה ממסדית וריכוזית של תרומות שעיקר מחו"ל המנוהלות על ידי גופי
ממלכתיי

2

ושיעור נמו של תרומות מהציבור הרחב לזירה מתחדשת בה גדל היק +הנתינה הפני

ישראלי()סילבר .(2007
כחלק מה"ראשוניות" של הזירה הפילנתרופית ,אי עדיי בישראל התייחסות משפטית מיוחדת ל"קר
פילנתרופית" .לקרנות בישראל מעמד חוקי של עמותה או של חברה לתועלת הציבור וה נבדלות מעמותות
רק בכ שפעילות מתמקדת בחלוקת מענקי .לאור זאת ,אי נתוני מבוססי על מספר של גופי המימו
הפילנתרופיי בישראל והתחו מסתמ על הערכות של מספר גופי המימו הפילנתרופיי הישראלי.
בנוס ,+קיימת בישראל פעילות של קרנות זרות ,אלו ה קרנות ,אשר אינ רשומות במדינת ישראל אלא
במדינות בה הוקמו ,כאשר על פי ההערכה פועלות בישראל כ 1500קרנות כאלה )גדרו ,אלו ,שלנגר
ושוור.(2006 ,
בהעדר נתוני קשי על היק +הפעילות הפילנתרופית בישראל ועל שינויי בהיק +התרומות ישנ מספר
מקורות מה נית ללמוד על שינויי אלה .הראשו הוא העיתונות כאשר חדשות לבקרי ישנ כתבות על
פועל של פילנתרופי שוני בתחומי הרווחה ,החינו  ,האמנות .כמו כ קיומ של מספר יוזמות שמטרת
למסד את הפעילות הפילנתרופית בישראל באמצעות הגדלת השקיפות של ארגוני פילנתרופיי ,יצירת
מאגר נתוני ,הגדלת תקרת המס לזיכויי מס על תרומות ,ולגליזציה של פעילות קרנות מצביע על עליה
בהיק +הפעילות הפילנתרופית .3בנוס +ידוע כי משקל של התרומות בהכנסות המגזר השלישי עלה
משמעותית משנות התשעי ועד היו )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .(1998 ;2008 ,בעוד שב1996
הכנסות העמותות מתרומות )פרטי ,עסקי ומחו"ל ( עמדו על  3,143מליו  1שה כ 9%בלבד מס כל
ההכנסות ,בשנת  2004כל היק +הכנסות המגזר השלישי מתרומות עומד על  19%שה  15,153מליו 1
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בדפוס(.
כמו כ ,עולה בישראל קרנה של פילנתרופיית העסקי ) (Corporate Philanthropyכחלק ממעורבות עסקי
בקהילה .ישנו כיו סול דירוג בורסאי )סול מעלה( המדרג חברות בורסאיות על פי מידת האחריות
2דוגמת קר היסוד ,הסוכנות ,קק"ל והג'וינט
 3גיידסטאר ישראל ,מידות ,שולחנות עגולי ,הועדה לבחינת המעמד המשפטי של עמותהקר.
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החברתית שה מיישמות בפעולת .בנוס ,+תרומות המגזר העסקי מוערכות לשנת  2006בכ 1.1מיליארד ,1
כאשר  8.9%מהעסקי בישראל מעורבי בפעילות למע הקהילה ,בתרומה כספית ,תרומה בעי או
התנדבות עובדי )ב צורי.(2008 ,
התהוותו של התחו הפילנתרופי החדש בישראל מלווה בקיומ של ארגוני שוני שמטרת לעודד את
התפתחותו .ארגוני אלה מהווי פלטפורמה מתווכת בי תורמי פרטיי או עסקיי ובי הארגוני
הנתרמי )דוגמת  ,IVNמת ,ציונות  2000ועוד( וה שחקני משמעותיי בתחו .גורמי אלה פעילי
בעיקר לעודד פילנתרופיה של עסקי אול ה מעודדי ג נתינה אישית )סילבר.(2007 ,
.1.2.3

פילנתרופיה ושרותי רווחה בשלטו המקומי

א +כי חלק הארי של הפעילות הפילנתרופית מתקיי אל מול עמותות ,המגמות עמ מתמודדות המחלקות
לשירותי חברתיי בשילוב ע הפריחה בשדה הפילנתרופיה מביאה לעלייה בקיומ של קשרי
פילנתרופיי ישירי בי מחלקות לשירותי חברתיי ובי גורמי פילנתרופיי .מחקר אשר ניסה לבחו
את השפעת של העלייה בשיעור העוני ואיהשוויו ושל ה"יציאה" של הממשלה על הנתינה הפילנתרופית
מצא כי בניגוד לתחומי אחרי לה תורמי )תרבות ,אמנות ,חינו וכו'( אשר אינ מושפעי משינויי
אלה ,תרומות לתחו הרווחה אכ מושפעות באופ חיובי מעלייה בשיעור העוני ודפוסי יציאה של הממשלה
ממת שירותי ).(Wolfe, 1999
הזירה הפילנתרופית העיקרית מתרחשת בארצות הברית ,מדינה בה עיקר השירותי הציבוריי ניתני על
ידי עמותות או ספקי שירותי פרטיי ,וכמעט ולא קיימי יחסי פילנתרופיי ישירי בי שלטו )מרכזי
או מקומי( ובי פילנתרופיה .עיקר הפעילות הפילנתרופית מתרחשת בי גורמי פילנתרופיי שוני ובי
עמותות ויחידי שה הנהני העיקריי מהמימו הפילנתרופי ולא בי גורמי פילנתרופיי שוני ובי
סוכנויות ממשלתיות .כתוצאה ,קשרי פילנתרופיי ע סוכנויות הממשלה קיבלו דגש קט מאוד במחקר
) .(Powell & Steinberg, 2006; Irvin & Carr, 2005זאת ,למרות שתרומות לשלטו המקומי קיימות
מראשיתה של הפילנתרופיה המודרנית וג כיו זו תופעה הניתנת לזיהוי ).(Irvin & Carr, 2005
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 .1.3הבסיס התיאורטי לפעילות גורמי פילנתרופיי ע מחלקות לשירותי חברתיי
על מנת להסביר היבטי שוני של הקשרי בי המחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי,
איעזר בשתי תיאוריות מתחו הפילנתרופיה ומתחו היחסי בי ארגוניי :יחסי תשורה ויחסי חליפי.
 .1.3.1יחסי תשורה  ) The Gift Relationshipטיטמוס.(1979 ,
תיאוריה זו מתבססת על קיומו של "אינסטינקט אלטרואיסטי" אצל כל בני האד .אינסטינקט זה מכונה
הצור של האד לתת ,א הוא מהווה ג ער חברתי ועל החברה לאפשר לפרטי שבתוכה להביא צור זה
לידי ביטוי .יחסי אלה מאפייני תשורות ופעולות חברתיות שאינ נושאות שו דרישה מפורשת או
מובלעת לתמורה על המעשה האלטרואיסטי .יחסי אלה מאפשרי לבני האד הלוקחי בה חלק
להגשי חלק מהעצמיות שלה ,בכ שה מסייעי לבני אד זרי .על פי מודל זה הקשר יהיה של מת
ללא צור בתמורה או בהכרה ,לרוב אנונימי .המודל האלטרואיסטי רואה ברצו לתרו לשיפור איכות
חייה של אחרי בחברה המניע היחיד )במקרה של אלטרואיז טהור( או העיקרי למעשה הפילנתרופי.
רצו זה יכול לנבוע ממקורות שוני )אמפתיה ,נורמות אישיות ,אחריות קהילתית של הפרט כלפי החברה,
קיומה של תפיסה דתית המעודדת את צמצו ה"אני" ואת הדאגה ל"אחר" וגישה חילונית שביסודה
עומדי ערכי של נדיבות ושל צדק )לסקירה ראה רודי .(2006 ,
ע זאת ,קשה מאוד לבודד נתינה הנובעת מאלטרואיז טהור ממשתני פסיכולוגיי ואחרי המהווי
בסיס לתרומה פילנתרופית ,כגו :אשמה ,תחושת הכרת תודה ,הנאה מאקט התרומה ,השפעות
פסיכולוגיות של שיפור הדימוי העצמי ואחרי .נוס +על כ יש הטועני כי בבסיס כל מעשה שנדמה כי הוא
מ2נע מתו דאגה לאחר עומד מניע של רווח אישי כלשהו ) .(Michener & DeLamater, 1994
העמדה העיקרית כיו היא כי אפשר לדבר על רגש אלטרואיסטי העומד בבסיס העשייה הפילנתרופית ,א
קיימי מניעי אגואיסטיי שוני המשפיעי על הנתינה על ההחלטה להשתת +בפעילות למע האחר
).(Piliavin & Charng, 1990
.1.3.2

תיאוריית החליפי החברתי  ;Blau, 1964) .The Social exchange Theory

(Levine & White, 1961 ;Emerson, 1962
תיאוריה זו משמשת להסביר ה יחסי בי יחידי וה קשרי בי ארגוניי .באמצעותה נית לבחו נתינה
פילנתרופית של יחידי וארגוני וקשרי בי ארגוניי שוני.
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תיאוריית החליפי מציעה מסגרת לפיה ביסוד היחסי בי בני אד ,בי יחידי לקבוצות ובי ארגוני
שוני עומדי יחסי גומלי ,ישירי או עקיפי .שבבסיס קיימת תועלת הדדית .כל אינטראקציה חברתית
של פרטי וארגוני מורכבת מחליפי של משאבי שוני .לכל אחד מהצדדי המעורבי בתהלי החליפי
יתרונות כלכליי ו/או חברתיי יחסיי ,ורק באמצעות חליפי ביניה אפשר להפיק מה את המירב.
המודל נות משקל מעבר לתועלת הרציונאלית והחומרית ג למניעי פסיכולוגיי נוספי ,לנורמות
ולערכי כמנגנוני מתווכי בי מבני חברתיי מורכבי ובי הפרט והקבוצה ולמניעי פנימיי כמו
אהבה ,הוקרה וסיפוק עצמי ,המסבירי פעולות שאי לה תגמול חיצוני וחומרי .המודל מאפשר ג יחסי
חליפי לא ישירי )לדוג' בי התור לארגו צדקה ובי המקבל( .החוקרי Levinו Whiteטועני כי קשר
החליפי אינו צרי להיות הדדי במוב החומרי המובהק .הפעולה יכולה להיות חד צדדית ,במידה והיא
מקדמת את מטרות שני הארגוני .החליפי אינ צריכי להיות חומריי ומספקי תמורה מיידית .אלו
ה יחסי התנדבותיי שאי בה אלמנט של שליטה או כפייה .יחסי אלה תלויי בנגישות של כל אחד
מהצדדי לאלמנטי מחו למערכת הארגונית ,ובמידת קיומה של הסכמה בי הארגוני על המטרות
והמשאבי השוני שה מביאי עמ לקשר )משאבי חומריי ולא חומריי(.
כאשר מדובר בתרומה של יחידי ישנה סדרה של מניעי לתרומה שבבסיס עומדת תועלת כלשהי לתור,
ישירה או עקיפה .תועלת ישירה יכולה להיות מניע המוניטי ,או הנאה וסיפוק .תועלת עקיפה יכולה להיות
במסגרת נורמות של נדיבות או ערכי פרו-סוציאליי וקשרי חברתיי.
ג יחסי בי ארגוניי ,יכולי להיות מוסברי על ידי יחסי חליפי .ארגוני מקימי קשרי גומלי
המבוססי על מעבר תגמולי שוני ,מופשטי וחומריי ,ישירי ועקיפי .מחקרי אשר בחנו יחסי
חליפי בי ארגוני עסקיי וארגני מגזר שלישי מצא כי הארגו העסקי מביא עמו לקשר משאבי חומריי
)כס +וציוד( ולא חומריי )כוח אד מיומ ,ידע טכנולוגי מתקד( ,בעוד שלארגו החברתי נכסי לא
מוחשיי )כידע מקצועי טיפולי ,הערכי אות הוא מיצג ,השליחות אותה הוא ממלא ,נגישות לאוכלוסיות
מסוימות ולבעלי סמכות ברשות המקומית( .על כ נית להחלי +בי הארגוני תרומות ותמורות כאשר כל
צד אמור לצאת נשכר מהחליפי .הארגו השות +מרוויח הכרה ולגיטימציה לתרומתו ותדמית משופרת,
המחזקת את הדימוי והמוניטי של הארגו בעיני הפוני אליו ,עובדיו וארגוני עמיתי ומאפשרת לו
להגדיל את מעגל עסקיו ) ;Webb & Mohr, 1998שמיד ומיינהרד.(2001 ,
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שילוב הגישות התיאורטיות השונות מאפשר להסביר נתינה של יחידי וארגוני למחלקות לשירותי
חברתיי .נית להציב את הגישות התיאורטיות על ציר כאשר בצידו האחד יחסי המבוססי על מניעי
אלטרואיסטיי ובצידו השני יחסי המבוססי על אינטרסי ועל יחסי חליפי .בצד אחד יתקיימו קשרי
מתו מניעי אלטרואיסטי )טהורי ולא טהורי( ,קרי ללא רצו בתמורה חומרית או מופשטת עבור
התרומה .נתינה אנונימית תהיה מוסברת יותר על בסיס נתינה אלטרואיסטית ופחות על בסיס יחסי חליפי.
בצד השני ,השותפי הפילנתרופיי והמחלקה מקיימי ביניה קשרי חליפי כאשר לכל אחד מה
אינטרסי המנחי את פעילותו והתנהגותו .במסגרת יחסי החליפי ישנו מעבר של תרומות ותמורות ,של
השקעת משאבי וקבלת תגמולי .התנאי להמש קיו יחסי אלה הוא החליפי ההוג של המשאבי.
המחלקה לשירותי חברתיי תלויה בעיקר במשאבי החומריי שיכולי להעמיד לשירותה השותפי
הפילנתרופיי בעוד שהשותפי הפילנתרופיי תלויי במחלקה ה בלגיטימציה שהיא יכולה לספק
לתרומת וה בידע לגבי הפוני אליה ונגישות לצרכי אמיתיי בשטח .יתרונות נוספי אפשריי
לשותפי הפילנתרופיי ה יוקרה ושיפור המוניטי ביישוב ,מנו +לקיו יחסי ע קובעי מדיניות ברשות
או רווח לא חומרי של הנאה ממעשה הנתינה ותחושת סיפוק.
 .1.4יחסי הפילנתרופיה והמחלקות לשירותי חברתיי  הידע שנצבר בתחו
לאור מיעוט הידע העוסק במישרי במאפייני קשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי
פילנתרופיי ,נית ללמוד באופ עקי +על הקשרי ממסגרות משיקות :תרומות של יחידי לעמותות,
קשרי בי הממשלה והשלטו המקומי לבי עמותות ,קשרי בי ארגוני עסקיי לבי עמותות וקשרי
בי הממשלה לבי קרנות.
א.

תרומה של תורמי פרטיי לעמותות

בישראל נערכו מספר סקרי אשר ביקשו ללמוד על היק +הנתינה הפילנתרופית של יחידי ,האחרו שבה
בשנת  .2006מסר זה נית ללמוד כי בשנת  83% ,2006מהציבור היהודי תורמי באופ פורמאלי )לעמותות(
ובלתי פורמאלי )ישירות לאד או למשפחה שאינ קרובי משפחה או חברי של התור( )כ ,לוינסו
וגדרו .(2007 ,במסגרת זו נחקרו המניעי העיקריי לתרומה ,היק +התרומה השנתית של יחידי ,הגורמי
הסוציואקונומי המשפיעי על התרומה ויעדי התרומה.
ב.

קשרי בי הממשלה והשלטו המקומי ובי עמותות.

תופעת הקשרי בי הממשלה והשלטו המקומי לבי עמותות זכתה להתייחסות מחקרית נרחבת בישראל
ובעול המערבי .זאת ,בי היתר לאור התפקיד הגדל של עמותות במדיניות ההפרטה ומיקור חו של
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שירותי ממשלתיי )קט2005 ,א';  .(Salamon, 1995 ;Brinkerhoff, 2002מודל זה נובע מחוסר נחת
מהתנהלות המגזר הממשלתי באספקת שירותי רווחה ומתפיסה אידיאולוגית הדוגלת בצמצו גודלו.
עמותות נתפסות כקטנות יותר ,גמישות ורגישות לצרכי הסביבה ובעלות יכולת לגיוס משאבי
ומתנדבי.בהתאמה ,חלק ניכר משירותי הרווחה מסופקי כיו על ידי עמותות ,במימו ממשלתי .
הקשרי ע עמותות נתפשי כבעלי תועלת כפולה כאמצעי לאספקת שירותי יעיל יותר מהממשלה וכזה
המאפשר מעורבות של אזרחי בהגדרת צרכי חברתיי ואספקת .בישראל נמצא כי השלטו המקומי
מקיי קשרי סוגי סוגי שוני של עמותות )אורב  ;2007שריר ,היילברו ולזר  :(2006עמותות ארציות
שפועלות ברשות המקומית ,עמותות עירוניות שהוקמו על ידי השלטו המקומי על מנת לקד נושאי
שוני ,עמותות מעי עירוניות שמוקמות על ידי רשויות מקומיות באמצעות עובדיה )ללא סמיכות ישירה
לשלטו המקומי( על מנת לעקו +את מנגנוני הבקרה הקבועי בחוק להקמת עמותה עירונית והפעלתה,.
ועמותות אחרות שניהינות מתמיכות הרשות ועל כ כפופות לכללי הפיקוח והניהול והבקרה החלי על
העמותות העירוניות

ג.

קשרי בי הממשלה ובי ארגוני עסקיי למטרת רווח.

הקשרי בי ממשלה וארגוני עסקיי נחקרו בעיקר כשותפויות בתחו התשתיות ,פיתוח עירוני ופיתוח
כלכלי .במסגרת השותפויות הממשלה מתקשרת באופ חוזי ע ארגוני וחברות עסקיות על מנת שהעסקי
יהיו מעורבי במימו ,תכנו ,בניה ,בעלות או תפעול מתקני או שירותי ציבוריי ) Osborne, 2001מתו
 .(Hodge, 2004ישנ דגמי שוני לשותפות ,א המשות +לכול הוא שבי המגזרי ישנה חלוקה של
מחויבויות ו/או סיכוני ,ובהתא לכ תפקיד המגזר העסקי משתנה מבנייה ותכנו תשתיות ועד לאספקת
שירותי ) .(Hodge 2004שותפויות אלה יכולות להיות בתחו מסוי א בעיקר סביב פרויקט ספציפי
כחלק מהאידיאולוגיה של  .(NPM) ManagementNew Publicבמסגרת זו נחקרו דפוסי השותפות,
היתרונות והחסרונות של קשרי כאלה ושלבי השותפות ).(Selsky & Parker, 2007
בתחו הקשרי הפילנתרופיי ,לא נבדק היק +המעורבות של ארגוני עסקיי ע גופי בשלטו המקומי,
אול נבחנה המוטיבציה של ארגוני עסקיי לתרו לגופי בשלטו המקומי .נמצא כי לרוב הארגוני לא
היה כל קשר ע השלטו המקומי .לגבי הפוטנציאל לקיומ של קשרי בי ארגוני עסקיי ובי השלטו
המקומי נמצא כי  50%מהארגוני מוכני לתרו במידה רבה מאוד לטובת תוכניות בתחו הרווחה ,חינו
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וספורט בעוד ש 72%מהארגוני העסקיי אינ מוכני להיכנס לכל שיתו +פעולה ע גופי ציבוריי
)שמיד ומיינהרד.(2001 ,
ביחס לקשרי של עסקי ע ארגוני שלא למטרת רווח נמצא כי במהל העשור האחרו חל שינוי ניכר
במידת מעורבות המגזר העסקי בפעילות פילנתרופית בישראל )ב צורי ;2007 ,כה ;2003 ,שמיד ומיינהרד,
 ;2001רייכל ,גדרו ושניגמליאל.(2000 ,
ד.

קשרי בי עמותות וארגוני למטרת רווח.

חוקרי רבי עסקו בקשרי בי עסקי ועמותות .קשרי אלה מכוני לרוב שיתופי פעולה או שותפויות.
במסגרת קשרי בי ארגוני משני המגזרי נחקרו בי היתר שיתופי פעולה שמקיימות אוניברסיטאות ע
העול העסקי המממ פעילות אקדמית שמטרתה קידו המחקר בו מתעניי העול העסקי לפיתוח מוצריו
) .(Webster, 1994כמו כ נחקרו שותפויות בי בתי ספר ציבוריי לארגוני עסקיי שמטרת פיתוח
תוכנות לימוד קיימות וקידו שינויי ורפורמות חינוכיות ) Patterson, 2004; Timpane, & McNeil,
 .(1991שותפויות בי בתי ספר ציבוריי וקואליציות של עסקי ,החלו בשנות ה 80מתו מטרה לשפר את
מערכת החינו הציבורי שזכתה לקרדיט נמו ביותר ,בתקופה של צמצומי בתקצוב הממשלתי .בניגוד
להפרטת שירותי כאשר המדינה מתקשרת ע גורמי פרטיי או ללא כוונת רווח לצור הספקת שירותי
)תו רמות שונות של פיקוח ומימו( ,בצורת השותפויות מצופה מהמגזר הפרטי להיכנס לשותפויות
פילנתרופיות בבסיס ,על מנת לסייע בהספקת מוצר ציבורי ) ,(Patterson, 2004ובעקיפי להגדיל את
הפיתוח הכלכלי .כמו כ נלמדו הגורמי הדוחפי והבולמי שיתופי הפעולה בימגזריי תחת הכותרת של
שותפות חברתית ונלמדו דפוסי הקשר השוני ) Austin, 2000; Drumwright, Cunningham, & Berger,
; .(2000בישראל נעשו כמה מחקרי אשר בחנו את היק +המעורבות של המגזר העסקי בפעילות
פילנתרופית בישראל )רייכל ,גדרו ושני-גמליאל ,(2000 ,את טיב הקשרי שהוא מקיי ע עמותות )שמיד
ומיינהרד ,(2001 ,את המניעי לאימו מדיניות אחראית חברתית )רייכל ואחרי (2000 ,ואת התפיסות
ביחס למעורבות של עסקי בפעילות פילנתרופית בקהילה )  ;Boehm, 2002רייכל ואחרי.(2000 ,
נמצא כי מרבית הפרויקטי והתכניות שעסקי מעורבי בה ) (42.2%מרוכזי בפעילויות למע
אוכלוסיות חלשות בקהילה ולמע נזקקי מעוטי יכולת .סיוע זה מתבצע ברובו כסיוע בעי הכולל אספקת
שירותי ומוצרי שוני לאוכלוסיות הנזכרות )ב צורי.(2007 ,
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כמו כ ,היק +גדול יותר של קשרי בי עמותות וארגוני עסקיי במרכז האר ,ובמקומות בה היק +גדול
של ארגוני עסקיי .תהיה פעילות באזור המטה של החברה )כה.(2003 ,
ה .קשרי בי הממשלה לבי קרנות
מחקרי שעסקו ביחס בי קרנות וממשלה מצאו כי ישנ שלוש אינטראקציות עיקריות ביחסי קרנות 
ממשלה ) ,(Anheier & Leat, 2002כתחלי +לממשלה ,כתוספת /השלמה ופעולה במנותק מהממשלה.
כתחלי +לממשלה  תפקידי שאמורי היו להיות באחריות הממשלה או היו בעבר בידיה עוברי לידיה
של קרנות.
כתוספת /השלמה לממשלה  קרנות נוטלות על עצמ מילוי צרכי אשר אינ זוכי למענה.
כפעולה במנותק מהממשלה  למרות פעולה בתחומי בעלי חפיפה והשקה אי אינטראקציה שיטתית ע
המדינה.
מחקרי נוספי עסקו בתפקידי הייחודיי של קרנות פילנתרופיות :דאגה לצרכי אות השוק והמדינה
לא מעונייני או לא יכולי לספק ותפקיד חלוקתי ,קרי העברת משאבי מהעשיר לעני ) ;Prewitte,2006
 .(Wolpert, 2006תפקיד נוס +של קרנות הוא עידוד חדשנות ,יצירת שינוי חברתי ועידוד פלורליז ,בכ
שה יכולות לבחור מה הקהילות בה ה תומכות מבלי לערב את המדינה בשיקולי של אפליה ושוויו
) .(Smith, 1999דיו נוס +ג הוקדש לביקורות על פעולת קרנות ,תו הטלת ספק ביכולת של קרנות לענות
על המטרות לשמ ה קיימות  חלוקה מחדש ,יצירת שינוי חברתי וכדומה ).(Prewitte, 2006; 1999
האפקטיביות של קרנות מועמדת בספק ולרוב מועטי ה המשאבי שקרנות אכ מזרימות למערכת
השירותי  לעומת אלו שמזרימה הממשלה  ואי ביכולת להביא לשינוי משמעותי לש השגת מטרותיה
).(Frumkin, 2006
בישראל רשומי  6,377קרנות וארגוני מימו ,מה כ 60%פעילי .כמחצית מהקרנות )וארגוני המימו( ה
קרנות התומכות בפרטי )בקבוצה זו נכללו ארגוני סיוע כספי וקופות גמילות חסדי וקרנות המעניקות
מלגות( .כמו כ נמצא כי שלושת התחומי העיקריי לפעילות הקרנות ה רווחה ,חינו ותרבות )גדרו,
אלו ,שלנגר ושוור .(2006 ,נמצא כי לרוב הקרנות כמה תחומי פעילות כ שקשה להגדיר את אלה
העומדי בראש סדר העדיפויות של כל אחת ואחת .רוב המכריע של הקרנות ניהלו קשרי שיתו +פעולה
ברמות כאלה ואחרות ע מסגרות ציבוריות ה ברמה הממשלתית וה ברמה המקומית ,וה רואות עצמ
כרשת ביטחו שאמורה לספק חלופה לצרכי שהממשלה אינה מספקת לה מענה .מנגד ,נציגי הממשל
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הציגו גישה ביקורתית ביחס להשפעת הקרנות על סדרי עדיפויות משרדיי ועל אופ הביצוע של מיזמי
שוני )ש(.

מקורות אלה עסקו במספר שאלות עיקריות  המדיניות ביחס לקשרי ע גורמי פילנתרופיי ,המניעי
לקשרי כאלה מצד הצדדי השוני ,מה הכוחות המעודדי ובולמי קשרי כאלה ,מה התחומי בה
הקשרי יקרמו עור וגידי ,מה הדפוסי של הקשרי ומה המשאבי העובדי במסגרת .מיו זה ישרת
אותי בהמש המחקר.
.1.4.1

המדיניות הממשלתית כלפי קשרי ע גורמי פילנתרופיי

המדיניות ממשלתית כלפי גורמי פילנתרופיי קיבלה בעיקר התייחסות דר נושאי רגולטוריי  מה
תפקיד הממשלה בעידוד פילנתרופיה ,מה תקרת המס הרצויה וכדומה .זאת ביחס לפילנתרופיה בכלל
ופילנתרופיה עסקית בפרט ) .(Zappalà, 2003; Fox, Ward & Howard, 2002בישראל ,ההתייחסות
לפילנתרופיה אישית או עסקית ולפעילות עמותות היא בעיקר סביב עידוד הפילנתרופיה בהטבות מס ,פיקוח
על פעולת עמותות וכדומה .אחד הסעיפי בחוק המענקי של משרד התעשייה והמסחר מחייב מעורבות
בעלות כספית מוכחת בקהילה כתנאי לקבלת מענקי לבניית תשתיות באזורי פיתוח )כה  .(2003מדיניות
ממשלתית נוספת כלפי קשרי פילנתרופיי מתייחסת לשיפור הדיאלוג בי המגזרי באמצעות קיו
שולחנות עגולי בי המגזרי .רק לאחרונה התפרס נייר עמדה מטע משרד ראש הממשלה שמטרתו
לעודד חברה אזרחית ולשפר את הדיאלוג הבימגזרי ,תו בחינה מחדש של נושא הטבות המיסוי ,רגולציה,
שקיפות וקיומו של מוסד הקר )רוה"מ .(2008 ,התייחסות מפורשת לגיוס משאבי קהילתיי הייתה בנושא
הטיפול בילדי ונוער בסיכו במסגרת תוכנית שותפות ) 2000משרד הרווחה .(1998 ,למרות העדר מדיניות
ברורה בתחו בפועל קיימת ברמת השדה מדיניות בפועל המעודדת יצירת קשרי כאלה )הראל.(2004 ,
אירוי וקר מצאו כי לרוב רשויות מקומיות לא מקיימות מאמ ממוקד לגיוס תרומות וה לרוב מגיעות
ביזמת התור ללא כל חיזור מטע הרשות וללא מדיניות של הרשות ביחס לתרומות אלה .מאחר שה לרוב
ספוראדיות ,בלתי צפויות וביוזמת התור ,ה מקור לא יציב ומינורי למימו פעילות רשויות מוניציפליות
).(Irvin & Carr, 2005
ביחס לקשרי ע עמותות ,נמצא כי רשויות שלטו מקומי מקיימות מדיניות המעודדת פעולת של עמותות
ביישוב ,באמצעות מענקי ישירי ,סיוע במבני והנחות ארנונה .יחד ע זאת ברשויות שנבדקו ,אי כל
קריטריוני למת התמיכות ולבחינת התרומה של הארגו ליישוב ,תהליכי של ביקורת ופיקוח על פעילות
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העמותות )אורב  .(2007 ,ברשות אחת נמצא כי אג +הרווחה ניסח קריטריוני ליצירת קשרי ע עמותות
ותורמי )מנהל הרווחה עיריית חולו .(2004 ,בנוס ,+קיימת מדיניות של הקמת עמותות על ידי הרשות
ובעידודה בתחומי שהרשות מגדירה כחיוניי לתפקודה וכדי לענות על צרכי אות היא מגדירה כתחומי
אחריותה )אורב  ;2007שריר ,היילברו ולזר .(2006
.1.4.2

המניעי לקשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי

ביחס לקשר ע תורמי נמצא כי המוטיבציה העיקרית של רשויות מוניציפליות לקשר היא בשל מחסור
במשאבי ) .(Irvin & Carr, 2005ההתייחסות העיקרית בספרות למניעי לקשר היא סביב הקשר ע
עמותות.
בדומה לקשר ע תורמי ,בקרב השלטו המקומי ,המניעי העיקריי לקשר ע עמותות ה תועלתניי:
מחסור במשאבי כספיי ,משאבי ידע ומומחיות של המגזר השלישי ותלות גדולה מידי במימו הממשלתי
הלא מספק) .ראה בי היתר .(Gazely & Brudney, 2007
מוטיבציות תועלתניות נוספות ה חיסכו בעלויות ,הגדלת המשאבי של הארגו ,הימנעות מתחרות ופיזור
הסיכוני .יחד ע זאת ,קיימי בנוס +ג מניעי ערכיי לעצ קיומ של שותפויות פילנתרופיות :שיפור
יחסי בקהילה ,רצו לשפר את השירות ,רצו להרחיב שירותי ולשפר את איכות ואת נגישות התושבי
אליה ,ולמידה הדדית .מחקר נוס +מתייחס לקיומה של שותפות קהילתית כאידיאל של שירותי הרווחה
לפיו המגזר העסקי הנו חלק מהקהילה וגור חיוני להצלחת פרויקטי בקהילה ) & Fraser, 2005; Gray
 .(Crofts, 2004בישראל נמצא כי הסיכויי העיקריי לשלטו המקומי ה הקטנת העלויות התקציביות,
גיוס משאבי ,פיתוח שירותי ,עידוד פעולות צדקה והתנדבות ופיתוח החברה האזרחית) .תמיר;2003 ,
שוור  .(2003ביחס למניעי הגורמי הפילנתרופיי ,הספרות מאתרת מספר מניעי לתרומה בהתא
למודלי שתוארו לעיל .המניעי מתחלקי למניעי ערכיי/אלטרואיסטי ,מניעי תועלתניי ומניעי
נסיבתיי.
בקרב תורמי פרטיי המניעי העיקריי ה נסיבתיי  עצ הבקשה לתרומה ) 41%מהנשאלי(
וערכיי  חובה מוסרית ) ,(39%הערכה של פעילות הארגוני הנתרמי ) ,(26%סיפוק ) ,(21%מצווה דתית
) ,(18%תחושת שייכות לקהילה ) ,(18%צור לעזור לנזקקי ) (11%והכרת תודה לארגו ) .(4%יחד ע זאת,
בקרב התורמי הלא פורמאליי המניע הנסיבתי מקבל משקל נמו יותר ורוב התורמי  68%יזמו בעצמ
את התרומה )כ ואח'.(2007 ,
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ביחס לעמותות ,המניעי העיקריי שלו ה צור במשאבי ,הקשר ע הקהילה וחיזוק ערכי הנוגעי
לקהילה ,ורצו להשתת +בהתוויית מדיניות ואספקת שירותי )שוור.(2003 ,
מניעי ארגוני עסקיי לקחת חלק בקשרי חברתיי ה אישיי )של אישי מפתח בארגו( ,ערכיי
ותועלתניי )רייכל ,גדרו ושניגמליאל ;2000 ,שמיד ומיינהרד .(Boehm, 2002 ;2001 ,המניעי האישיי
שנמצאו ה אידיאולוגיה אישית ,קשר אישי או היכרות קודמת של הנהלות העסקי ע המבקש ותחושת
סיפוק מעצ הנתינה .המניעי הערכיי ה אידיאולוגיה ארגונית של אחריות חברתית והתגייסות לפתרו
בעיות החברה והקהילה .מניעי תועלתניי שנמצאו ה שיפור הדימוי והמוניטי של העסק ,קידו יחסי
ציבור ותרומה מסוימת לאפקטיביות הארגונית באמצעות גיבוש העובדי ויצירת גאוות יחידה ,והתהוות
ציר ערכי ארגוני.
כמו כ נמצא כי אנשי עסקי מודעי )בעיקר בישובי קטני( לתועלת שעתידה לצמוח לה מקשר ע
הרשות המקומית בה ה יושבי .בנוס +קיימת הבנה בקרב בעלי עסקי בינוניי כי קידו החינו ,
התרבות והרווחה בישוב יכולי בעקיפי להיטיב ע משפחתו של התור ).(Market Watch, 2003
יחד ע זאת ,התועלת שבקשרי ע המחלקות לשירותי חברתיי היא לא רק ביחס לתועלת העסקית
)כחלק מהאידיאולוגיה של אחריות חברתית( אלא ג ביחס ליכולת להוציא לפועל את הפרויקטי
החברתיי של העסק ואת החזו הערכי שלו .קיימת הבנה בקרב אנשי עסקי כי לממסד ער משמעותי וכי
ישנ יתרונות הטמוני בקשר :שליטה של רשויות במקורות המידע/נגישות למידע ,הכרות ע הגורמי
הנזקקי ויכולת ניתוב לפי הצרכי ,סיוע בנושאי בירוקרטיי ומת אישורי בתחומי שתחת פיקוח
הרשות ,היכולת למסד את הפרויקט והבטיח את המש קיומו ).(Market watch, 2003
.1.4.3

כוחות בולמי וסיכוני לקיומ של קשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי

פילנתרופיי
בקרב רשויות מוניציפאליות נמצאו מספר מכשולי בפני קיומ של קשרי :העדר מנגנו גיוס משאבי
ומדיניות כוללת בנושא בקרב הרשויות המוניציפאליות ) ,(Irvin & Carr, 2005השקעת זמ הנדרשת
ליצירת ותחזוק הקשרי וקושי בהערכת תוצאות ) ,(Gazely & Brudney, 2007חשש ממדיניות המוכתבת
למעשה על ידי העמותות ,ופוליטיזציה של היחסי בעיקר ברמה המקומית ,פגיעה במקצועיות ובאיכות
השירותי בהיעדר פיקוח ובקרה על טיב השירותי )אורב .(2007 ,
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בקרב תורמי פרטיי הגורמי המעכבי היווצרות קשרי ע רשויות מוניציפאליות ה קיומו של אמו
נמו וביקורת על יכולת הממשל לעשות שימוש ראוי בכס +ותחושה של חוסר יכולת ליצור שינוי משמעותי
).(Irvin & Carr, 2005
ג בקרב עמותות ,הגורמי המעכבי היווצרות קשרי שותפות ע השלטו המקומי ה חשש מהתרחקות
ממשימת הליבה של הארגו ,חשש מאבד אוטונומיה מוסדית ,אי יציבות כלכלית ,השקעת זמ הנדרשת
ליצירת ותחזוק הקשרי וקושי בהערכת תוצאות ) .(Gazely & Brudney, 2007בישראל נמצא כי בקרב
עמותות ישנו חשש מאיבוד המחויבות לעצמאות והפיכה לגורמי ביצוע של השלטו )אורב  .(2007 ,גורמי
נוספי העלולי להוות מכשול בפני יצירה ותחזוק קשרי ה כאלה העומדי בדרכ של קשרי בי
עמותות ועסקי ,מה נית ללמוד לגבי קשרי אפשריי בי רשויות מוניציפאליות ועסקי .הגורמי
המציבי קשיי בקיו הקשר ה הבדלי תרבות ארגונית וסגנונות ניהול בי המגזרי השוני ,תחושה של
אסימטריות בהשקעת המשאבי ,מחסור בזמ לניהול וקיו הקשר ,העדר מוחלט של הלימה במטרות
הארגוני ,והעדר מידע על תרומת הקשר לצדדי השוני )ראה סקירה במחקר של שמיד ומיינהרד,
 .(2001בנוס +נמצא כי קשרי בי השלטו המקומי והמגזר העסקי מאוימי מקיומו של חוסר אמו גדול
ביכולת לשת +פעולה ע הרשויות הנתפסות כגו +בעל אג'נדה פוליטית מחד ויכולות ניהול לקויות מאיד ,
לא יעילות ובירוקרטיות ).(Market watch, 2003
.1.4.4

התחומי בה צפוי כי יתקיימו קשרי ע גורמי פילנתרופיי .

ממצאי המחקרי השוני עולה כי ישנ תחומי שוני באחריות המחלקות לשירותי חברתיי בעלי
סבירות גבוהה לקיו קשרי ע גורמי פילנתרופיי:
א +שנמצא כי תרומות פרטיות של תורמי לרשויות מקומיות נוטות להתמקד במימו מבני ובתחו
הנופש והפנאי ופחות בתחו הרווחה ) ,(Irvin & Carr, 2005נמצא כי מתו ס התרומות של פרטיי
לעמותות 41% ,מכלל הארגוני הנתרמי נמצאי בתחו הרווחה ,ומספקי סיוע חומרי ואחר.
הקשרי של רשויות מוניציפאליות ע עמותות מגווני מאוד ומתפרסי על טווח נרחב של נושאי בתחו
הרווחה :אספקת שירותי לקשישי וילדי ,סיוע בצרכי מיוחדי לנזקקי וסיוע במזו )שריר ,היילברו
ולזר  ;2006דורו וגל(2006 ,
התחומי המועדפי על עסקי לשותפויות פילנתרופיות ע עמותות רווחה ,מה נית לגזור בעקיפי ג
ביחס לתחומי הקשר ע רשויות מוניציפאליות ,ה קשרי בתחו שירותי לילדי ובני נוער ) ,(52%תחו
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הבריאות ) (46%ומסגרות לילדי ) .(Marx, 1996) (33%בישראל נמצאה מעורבות עסקי בקהילה
הממוקדת בסיוע לאוכלוסיות חלשות ולנזקקי מעוטי יכולת בקהילה   44.2%בסיוע לילדי ונוער4.5% ,
בסיוע לחולי 11.3% ,בקשישי ומוגבלי 5.1% ,בסיוע לעיוורי ו 3.7%בסיוע לעולי )בצורי.(2007 ,
.1.4.5

הדפוסי

של הקשרי

ע

הגורמי

הפילנתרופיי

השוני

והמשאבי

העוברי

במסגרת הקשרי
ביחס לתורמי פרטיי נמצא כי תרומות לרשויות מקומיות נוטות להיות חד פעמיות וספוראדיות ,לרוב
ביוזמת התור ) .(Irvin & Carr, 2005בקרב תרומות של פרטיי לעמותות רוב התרומות מתבצעות בכס+
ורוב בתרומות הלא פורמאליות לנזקקי ה לרוב בסיוע לנזקקי בציוד ,מוצרי ובכס +במשולב.
לעומת זאת ,הקשרי בי השלטו המקומי והעמותות נמצאו מתמשכי לאור זמ ובעלי מתכונות שונות
לניהול וקיו קשר :פורומי משותפי בנושאי שוני לדיו ומציאת מענה לצרכי ציבוריי ,תיאו
השירותי הניתני על יד ופיתוח תוכניות משותפות .באפשרות הרשות המקומית להיעזר בעמותות
כמקור למתנדבי ולהעצמה קהילתית וכ להפנות תושבי לקבלת סיוע מהעמותות .התמיכה שהרשות
המקומית יכולה לספק היא לדברי החוקרי במשאבי חומריי  כמימו הארגוני ,ובאמצעות תמיכות
עקיפות  מבני או שימוש במשרדי ) .(Whitaker & Day, 2001קטגוריות נוספות לקיומ של קשרי בי
השלטו המקומי והעמותות ה אספקת שירותי לתושבי הרשות או לאוכלוסיית יעד מוגדרת ,הספקת
מתנדבי או מת שירות לאנשי המופני על ידי מחלקות הרשות ,קבלת סבסוד ישיר או עקי +מהרשות
)מענקי מימו ,הקצאת מבנה ,פטור ממיסי( ,אספקת שירות באופ חוזי וסינגור .שיתו +הפעולה יתממש
במקרי בה לעובדי הרשות ישנה שליטה והשפעה על דפוסי הפעולה ) Feiok & Simon, 2005מתו שריר,
היילברו ולזר 2006 ,עמ' .(7
טיילור ) ,Taylor 1997מתו שוור  ,2003עמ'  (33מציעה מודל המתאר מימדי שוני של קשרי בי
הממשלה ובי עמותות :קשרי המובלי על ידי הממשלה ,קשרי המובלי בשליטה משותפת של
הממשלה והעמותות וקשרי המובלי על ידי המלכ"ר) .הובלה על ידי הממשלה תתבטא בכל הקשור
לקביעת מדיניות בהתייעצות משותפת וכאשר הקשרי משמשי לאספקת שירותי בחוזה ורגולציה.
כאשר הקשר מובל בשליטה משותפת קביעת המדיניות תעשה במשות +ואספקת השירותי תעשה ביוזמה
והפעלה משותפת .קשר המובל על ידי המלכ"ר יתבטא בתמיכה וסינגור ככלי לקביעת מדיניות ובקבלת
תמיכות לצרכי אספקת שירותי.
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ביחס לרמת המיסוד של הקשרי נמצא בישראל כי דפוסי הקשר העיקריי ה בעיקר תמיכות ומיעוט
בקשרי חוזיי פורמאליי המגדירי את התחייבות הצדדי .התמיכות מתחלקות בי תמיכות ישירות
של הקצאת משאבי ובי תמיכות עקיפות של שימוש במבני וכיסוי הוצאות חשמל ארנונה ומי .כמו כ
נמצאו דפוסי קשר של שותפות בלתי פורמאליות להקצאת משאבי .נציגי הרשות יושבי בהנהלות של חלק
ניכר מהעמותות וקיימי מגעי תכופי )א +כי ללא תיעוד( לצור ניהול שוט) +אורב  .(2007 ,בחינה של
דפוסי השותפויות עצמ מראה כי ה מאופיינות בניהול שיתופי המבוסס על יחסי אמו ויחסי בי אישיי
בי עובדי הארגוני ועבודה משותפת המבוססת על יחסי ארוכי טווח .הצלחת יחסי שותפות בי הצדדי
מחייבת כישורי עבודת צוות ,שפה משותפת ניהול זמ לפיתוח הקשר והערכת תוצאות השירות )שוור,
.(2003
ביחס לדפוסי הפעולה בי ארגוני עסקיי ועמותות נית למצוא את מספר דפוסי אשר הנ רלבנטיי ג
לקשרי בי רשויות מוניציפאליות ובי עסקי ) ;Drumwright et al., 2004; Schwartz, 2008רייכל
ואחרי:(2000 ,
א .תרומת ציוד ) .(Donation of equipmentהארגו העסקי תור ציוד )מחשבי ,ריהוט ,משחקי(
לארגו החברתי ללא קבלת תמורה כלשהי.
ב .פילנתרופיה קלאסית  תרומה כספית על פי דרישה ,או דר גו +מתוו כמת".
ג .אימו תוכניות/ארגו  מדובר על שילוב של מספר אופני תרומה הכולל תרומה כספית ,התנדבות
עובדי ,ייעו או מעורבות בתהליכי קבלת החלטות ותרומה בציוד .זה נוצר ה על ידי התקשרות מול
עמותות ,שירותי רווחה מקומיי ובניית תכנית פעולה משותפת.
המשאבי השכיחי ביותר )בכ 90%מהקשרי( שניתנו במסגרת שותפויות על ידי הארגוני העסקיי
בארה"ב ה כס +ומתנדבי ,במידה נמוכה יותר ניתנו במסגרת הקשרי ג ציוד ) ,(61%מתח פעילות
) (37%והזדמנויות תעסוקתיות ) .(Drumwright et al., 2004) (26%הממצאי מישראל מראי כי עיקר
המעורבות של עסקי היא בתרומת כס ,+שעות אד וציוד )שמיד ומיינהרד .(2001 ,בסקר עדכני נמצא כי
מקרב העסקי  60.9%יהיו מעורבי בדר של תרומה בעי לעומת  17.7%מהעסקי שמעורבות
מתבטאת בתרומה כספית .ב 21.4%מהעסקי מתקיי דפוס משולב של תרומה כספית ותרומה בשווה
כס .+בקרב עסקי גדולי ) 100עובדי ומעלה(  31%נוטי להיות מעורבי בתרומה כספית .עסקי
בינוניי ) 2660עובדי( מעדיפי לסייע בשיעור גבוה יותר בשווה כס ,(86%) +בעוד שבקרב עסקי קטני
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) 225עובדי( ישנה נטייה לסייע בשתי הדרכי )) (25%ב צורי .(2007 ,כמו כ נמצא כי הדיווח על
התקדמות הקשר ,על קשיי ובעיות כמעט ולא מתרחש באופ שיטתי וממוסד ואינו מתועד .התקשורת הינה
בעיקר מילולית ואישית בי פרסונות מהארגוני השוני )שמיד ומיינהרד.(2001 ,

המסגרת התיאורטית והמושגית וממצאי המחקרי המפורטי לעיל היוו בסיס מתאי למחקר ראשוני זה
שמטרתו להתחקות אחר קשרי השותפויות הפילנתרופיות שמקיימות מחלקות לשירותי חברתיי
ברשויות המקומיות ע גורמי פילנתרופיי שוני )עמותות ,קרנות ,תורמי ועסקי( היקפ ,המניעי
לקשרי והגורמי המעכבי ,תחומי ודפוסי הקשר השוני ,המדיניות היישובית ביחס לקשרי אלה
ותוצאות הקשרי.
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 .2מטרות המחקר
מאחר שזירת הקשרי ע גורמי פילנתרופיי שמקיימות מחלקות לשירותי חברתיי ,היא זירה שטר
זכתה להתייחסות מחקרית נאותה ,כוונת מחקר זה היא ראשית לכול להוסי +על הידע הקיי בנושא
המפגש בי פעילות של מחלקות לשירותי חברתיי ובי זירת הפילנתרופיה בישראל.
מטרת המחקר היא לזהות ,לתעד ,לבחו ולאפיי את זירת הקשרי הפילנתרופיי שמקיימות המחלקות
לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי שוני הפועלי בקהילה באופ וולונטארי ,וללמוד מה
הדפוסי של אינטראקציות בי רשויות רווחה ובי גורמי אלה.
יעדי המחקר הייחודיי ה:
 2.1ללמוד באיזו מידה אכ קיימי קשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי
שוני וע איזה סוג של גורמי פילנתרופיי.
 2.2לזהות מהי המדיניות בקרב מנהלי מחלקות לשירותי חברתיי ביחס לקיומ של קשרי
פילנתרופיי.
 2.3ללמוד מה מניע מחלקות לשירותי חברתיי ליצור ולקיי קשרי ע גורמי פילנתרופיי.
 2.4לזהות מה הכוחות הבולמי ליצירה של קשרי פילנתרופיי בקרב מחלקות לשירותי חברתיי.
 .2.5לבחו מה הכלי באמצעות מנוהלי הקשרי )פורמאליי ובלתי פורמאליי( ובאיזה תחומי
פעילות של המחלקות לשירותי חברתיי באי הקשרי לידי ביטוי.
 .2.6ללמוד מה המשאבי העוברי בי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי ומה טיב החליפי של
הקשרי.
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 .3מתודולוגיה
מאחר שקשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי ה בגדר תופעה חדשה שטר
נחקרה ,מהווה המחקר מחקר גישוש אקספלורטיבי ) Selltiz et al, ) ( Formulative or exploratory study
 .(1965מטרת המחקר היא להכיר את תופעת קיומ של קשרי פילנתרופיי באופ כללי ,לנסח שאלות
כלליות בתחו ולאתר השערות שישמשו למחקרי נוספי.
המחקר התבצע במתכונת של חקר מקרה .בחקר מקרה הכוונה היא לאסטרטגיה מחקרית המתמקדת
במקרה יחיד הנלמד לפרטי .מטרת המחקר היא להבי את המקרה היחיד ,או להסיק ממנו לגבי מקרי
דומי אחרי .מקרי החקר במחקר זה הנ אינסטרומנטאליי ,קרי משמשי לקבלת תובנות בנושא
קשרי אפשריי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי ).(Stake, 1995
זהו מחקר תיאורי באופיו ,אשר בוח קשרי שהתקיימו במהל שנת  2006בשני ישובי ,בי מחלקות
לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי שוני .הבחירה בשנה אחת ,2006 ,לשני הישובי ,מאפשרת
לבודד סיבות היסטוריות וחיצוניות שמא תהיה לה תהיה השפעה שונה בשני היישובי.
 .3.1אוכלוסיה
אוכלוסיית המחקר במחקר הנוכחי מתייחסת למחלקות לשירותי חברתיי בישראל המופעלות על ידי
הרשויות המקומיות בפיקוח משרד הרווחה .במונח "רשות מקומית" נכללי כל סוגי השלטו המקומי
בישראל ,דהיינו מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות ועיריות .על פי נתוני משרד הרווחה כיו פועלות ברחבי
מדינת ישראל  251מחלקות לשירותי חברתיי )לוי (2008 ,מתו  264רשויות מקומיות.
 .3.2מדג
מתו האוכלוסייה של כלל המחלקות לשירותי חברתיי נבחרו שתי מחלקות לשירותי חברתיי .נעשה
שימוש בשיטת דגימה לא סטטיסטית  דגימה מכוונת ,כאשר השיקולי ששימשו לבחירת שתי הרשויות
המקומיות למקרי החקר ה שלושה:
ראשית ,נבחרו רשויות אשר לגביה היה מידע כי ה מקיימות פעילות ענפה ע המגזר העסקי ,מקרב רשויות
אשר השתתפו בבדיקה מקדימה בנושא קשרי ע המגזר העסקי )רודי  .(2005זאת מתו הנחה כי
מחלקות אלה מקיימות ג קשרי ע גורמי פילנתרופיי נוספי.
שנית ,נבחרו רשויות קטנות עד בינוניות בגודל ,דבר המאפשר בחינה מקיפה של כלל הקשרי שמקיימת
המחלקה לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי ביישוב.
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שלישית ,נבחרו שני יישובי השייכי לאותו אשכול חברתי כלכלי על מנת לשלוט על המשתני הסוציו
דמוגרפי של היישוב כמשפיעי על מספר ואופי הקשרי בשנת המחקר )הלשכה הישראלית
לסטטיסטיקה .(2001 ,שני היישובי ממוקמי בפריפריה ,א אינ מנותקי ממוקדי תעשייה ועסקי,
ובשטח אזורי תעשייה מסורתית ומתקדמת.
בתו כל רשות קיימת מחלקה אחת לשירותי חברתיי המנהלת את פעילות הרווחה של היישוב כולו ,כ
שבס הכול המדג כלל שתי מחלקות לשירותי חברתיי .לבקשת המחלקות לשירותי חברתיי מיקומ
נשאר אנונימי וה יזוהו בשמות " נווה רקפת" ו"מעלה ארז" .ראה פרטי היישובי המשתתפי במחקר
בלוח א'.
הבחירה בשני יישובי מאפשר להעלות רעיונות בנוגע לגורמי העלולי להסביר הבדלי ברמת הקשרי
ע גורמי פילנתרופיי ,ולבחו דרכי שונות בה יישובי המתמודדי ע אתגרי דומי מסתייעי
בגורמי פילנתרופיי.
לוח א'  תיאור היישובי המשתתפי במחקר על פי מס' תושבי ,אשכול ודירוג כלכליחברתי.

דירוג חברתי כלכלי

אשכול חברתי כלכלי

מס' תושבי

הרשות

+140

6

כ   32,000איש

נווה רקפת

+140

6

כ   18,500איש

מעלה ארז

במדג הראשוני נכלל יישוב נוס +אשר אינו נכלל במחקר .נעשתה פניה ליישוב על פי הנוהל המתואר מעלה
ונקבע ראיו ע מנהל המחלקה לשירותי חברתיי ביישוב .במהל הראיו ,למרות ההסכמה הראשונית
להשתת +במחקר ,עלתה התנגדות לקיו המחקר ביישוב .הנימוק לסירוב היה החשש מפגיעה ביחסי ע
הגורמי הפילנתרופיי ופרסו הקשרי שמקיימת המחלקה ביישוב .בעקבות הסירוב להשתת +במחקר
נערכה פניה למעלה ארז .ייתכ וללא שינוי זה ממצאי המחקר היו שוני .יחד ע זאת ,העובדה שהמחקר
אמור להעלות שאלות שידונו בהמש ולא למצוא קשרי בי משתני ,מצמצמת את השפעת שני היישובי
המשתתפי.
 .3.3משתני המחקר
המשתנה המרכזי במחקר זה מתייחס ל"קשרי בי המחלקה לשירותי חברתיי לבי גורמי
פילנתרופיי" .המשתנה כולל בתוכו קשרי בי המחלקה לבי עמותות ,קרנות פילנתרופיות ,יחידי
ועסקי.
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קשר יוגדר כקשר פילנתרופי כאשר במסגרתו מתרחשת נתינה מתו רצו טוב של טובי חומרי למחלקה
לשירותי חברתיי או לפוני אליה.
מכא ,שלא נכללו תחת המשתנה "קשרי פילנתרופיי" קשרי במסגרת התמורה למחלקה לשירותי
חברתיי היא התנדבות בלבד ,אלא רק כאלה הכוללי תרומה חומרית .כמו כ ,לא נכללו תחת המשתנה
עמותות ,המספקות שירות עבור המחלקה במימו המחלקה )לדוגמא עמותות למע הקשיש ,מועדוניות של
ויצו /אמונה וכו'( )יקובי וקט .(2005 ,זאת מאחר שקשרי אלה אינ פילנתרופיי אלה חוזיי למטרת
אספקת שירות .העמותות אינ פועלות לגיוס משאבי נוספי ,ואינ מקיימות פעילויות נוספות על אלה
שממומנות.
 .3.4איסו ,נתוני
איסו +הנתוני כלל ה את המחלקות לשירותי חברתיי וה את הגורמי הפילנתרופיי בשני היישובי.
)איסו +הנתוני נעשה במספר שלבי:
בשלב הראשו נעשו ראיונות חצי מובני ע מנהלי המחלקות שנדגמו .מנהלי המחלקות לשירותי
חברתיי אותרו באמצעות רשימה של משרד הרווחה .יצירת הקשר הראשונית נעשתה באמצעות שליחת
מכתב המפרט את מטרת המחקר .לאחר מכ יצרה החוקרת קשר טלפוני ע מנהלי המחלקות וביקשה את
הסכמת להשתת +במחקר .בהמש לכ תואמו ראיונות .נערכו שני ראיונות ע מנהלי המחלקות.
הראיונות הוקלטו ולאחר מכ תומללו למסמ כתוב.
בשלב השני ,מאחר שמהראיונות ע המנהלי עלה )באופ לא מתוכנ( כי חלק מהקשרי מנוהלי על ידי
גורמי אחרי במחלקה שאינ המנהל ,הוחלט לערו

ראיונות ג אית .נעשתה פנייה לעובדי

הרלבנטיי על פי פרטי העובדי שנמסרו על ידי המנהלי בראיונות .בנווה רקפת נערכו חמישה ראיונות ע
עובדות המחלקה ובמעלה ארז נערכו שלושה ראיונות.
בשלב השלישי ,הוחלט לראיי ג את ראשי הרשויות בשני היישובי .זאת מאחר שבראיונות ע מנהלי
המחלקות עלה כי לראשי הרשויות בשני היישובי ישנו תפקיד בייזו קשרי ביישוב .נער ראיו אחד ע
כל ראש רשות.
בשלב הרביעי נעשו ראיונות ע גורמי פילנתרופיי המקיימי קשרי ע המחלקה .איתור הגורמי
נעשה באופ הבא  בראיו ע מנהל המחלקה ,התבקש המנהל לספק רשימת הגורמי אית המחלקה
קיימה קשרי בשנת  .2006לאחר מכ נעשתה פניה לגורמי הפילנתרופיי השוני על פי פרטי הקשר
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שסופקו על ידי המנהל .במידה והגור הפילנתרופי ביקש להיות אנונימי נעשתה הפניה הראשונית אליו על
ידי מנהל המחלקה או העובד הרלבנטי במחלקה ולאחר מכ נוצר הקשר על ידי החוקרת.
הראיונות ע הגורמי הפילנתרופיי השוני התקיימו פני אל פני בחלק ,שאז הוקלטו ותומללו,
וחלק התקיימו טלפונית על פי העדפת המרואיי ותומללו תו כדי שיחה .בנווה רקפת נערכו שמונה
ראיונות ע גורמי פילנתרופיי ובמעלה ארז נערכו שבעה ראיונות.
עבודת השדה נערכה בי פברואר  2007לנובמבר  2007והתעכבה בשל יציאתו של אחד היישובי מהמדג,
לאור סירוב המנהלת להמשי במחקר ביישוב והצור באיתור וגיוס מעלה ארז להשתת +במחקר.
 .3.5כלי המחקר
למטרת המחקר הנוכחי חוברו שלושה כלי מחקר :שאלוני חצי מובני ,אשר כללו שאלות סגורות ופתוחות
כפי שיפורט להל .כיוו שטר נער מחקר בנושא לא היו בנמצא כלי מחקר זמיני לצור חיבור הכלי,
והשאלו נוסח על ידי החוקרת ,תו שימוש בכלי המחקר שפיתחו שמיד ומיינהרד ) (2001לצור לימוד
הקשרי בי עמותות ועסקי ,ואורב ) (2006לצור לימוד הקשר בי אג +הרווחה בעיריית ירושלי
ועמותות .בנוס ,+בניית השאלוני התבססה על סקירת הספרות העוסקת בהיבטי שוני של קשרי בי
גופי שלטו מקומי וגורמי פילנתרופיי .לצרכי בניית כלי המחקר נער מבח מקדי  Pre-testבקרב מנהלי
מחלקות לשירותי חברתיי בשני יישובי באר ,ובהתא למבח המקדי נעשו שינויי במבנה הכלי:
נעשו שינויי קלי בניסוח של כמה שאלות שלא היה ברור דיו למרואייני ,בראיו שונתה ההתייחסות
מסוג הגור הפילנתרופי עמו למחלקה קשרי לטיב הסיוע שהתקבל  תרומה וולונטארית ללא תמורה.
כמו כ ,הורחבה ההתייחסות ג לקשרי בה המחלקה אינה הגור הדומיננטי ברשות קרי קשרי ע
גורמי פילנתרופיי של יחידות אחרות ברשות בה יש למחלקה תפקיד כלשהו.
שאלו אחד מיועד למחלקה לשירותי חברתיי ,השני לראש הרשות והשלישי לגורמי הפילנתרופיי:
כלי המחקר למחלקה לשירותי חברתיי בדק את היק +ואופי הקשרי של המחלקה ע הגורמי
הפילנתרופיי בשנת .2006
השאלו כלל את הסעיפי הבאי:
•

חלק א'  פרטי כלליי על המרואיי ,המחלקה והיישוב )תפקיד ,וותק(.

•

חלק ב'  קיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי  מי הגורמי עמ היה למחלקה קשר בשנת
.2006

•

חלק ג'  מדיניות כלפי קיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי.
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•

חלק ד'  לימוד הקשרי ע הגורמי השותפי  היוזמה לקשרי ,מש  ,המשאבי העוברי
והמתקבלי ,תוצאות.

שאלו נוס +לראשי הרשות בח את המדיניות היישובית ביחס לקשרי ,עמדותיה בנושא והתפקיד שה
ממלאי ביצירת וניהול הקשרי וקביעת סדר העדיפויות.
כלי המחקר לגורמי הפילנתרופיי ,ביקש לעמוד על המניעי הייחודיי של הגורמי הפילנתרופיי לקשר
ולאמת את הנתוני שנמסרו על ידי המרואייני מהמחלקות לשירותי חברתיי .הכלי כלל סדרה של
שאלות אשר בחנו את תפיסת את הפרויקטי המשותפי ע המחלקה ,מניעיה לקשר ,היוזמה לקשר,
משכו ,המשאבי הניתני ומתקבלי ,תוצאות הקשרי והערכת את הקשר ע המחלקה.
השאלוני היוו תדרי לראיו פני אל פני וטלפוני )באות מקרי בה לא התאפשר לקבוע ע המרואיי
ראיו פני אל פני( .התדרי שימש בזמ הראיונות כתזכורת לנושאי שעליה יש לדו ע המרואייני
במהל הראיו ,תו כדי פיתוח שיחה ספונטאנית ונינוחה תו התייחסות לסוגיות הרצויות.
 .3.6ניתוח ממצאי
מאחר שהשאלו כלל שאלות פתוחות ,ניתוחו נעשה באמצעות שיטות ניתוח תוכ מקובלות בשיטה
האיכותנית )על פי שיטתו של שקדי .(2005 ,כדי ליצור קטגוריות נושאיות לשאלות הפתוחות ,לדוגמא :מה
היו המניעי של המחלקה ליצירת הקשר ע הגור הפילנתרופי/להיענות לפניה שלו .לאחר מכ ,הוגדרו
קריטריוני לשיו תשובות לקטגוריות השונות ,ולבסו ,+נותחו התשובות על ידי שיוכ לקטגוריה הנבחנת
לאור כל השאלוני.
העובדה שרוב השאלות היו שאלות פתוחות ,הותירה למרואייני חופש רב להתבטא ,א הצריכה עבודה
רבה ,ה בתמלול הראיונות וה בעבודת פרשנות רבה בעת קידוד הנתוני.
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 .4ממצאי המחקר
בפרקי הקודמי התוודע הקורא לתפקיד של המחלקות לשירותי חברתיי ולמגמות עמ ה מתמודדות,
מגמות היוצרות צור לגייס משאבי ממקורות שאינ ממשלתיי .בהמש נידו מושג הפילנתרופיה,
הגופי השוני הפועלי בתחו ומצב זירת הפילנתרופיה בישראל .כמו כ ,הוצגה אינטגרציה בי שני
התחומי  מחלקות לשירותי חברתיי והזירה הפילנתרופית ,תו התייחסות למדיניות כלפי קיומ של
קשרי פילנתרופיי ,המניעי לקיומ ,ודפוסי הקשרי.
בפרק זה יוצגו עיקרי ממצאי הראיונות שנערכו ע הגורמי הפילנתרופיי השוני  מנהלי מחלקות
לשירותי חברתיי ,ראשי העיר ,עובדי המחלקה ונציגי הגורמי הפילנתרופיי שניאותו להשתת +במחקר.
הממצאי מוצגי תו השוואה בי שני היישובי(.
הממצאי חולקו למספר נושאי עיקריי:
א .סוג הגורמי הפילנתרופיי עמ קיימה מחלקה לש"ח קשרי פילנתרופיי והיק +הקשרי.
ב .המדיניות במחלקה וברשות המקומית ביחס לקשרי פילנתרופיי.
ג .גישת מנהל המחלקה ביחס לקשרי פילנתרופיי.
ד .מניעי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי לקשרי פילנתרופיי.
ה .הכוחות הבולמי קשרי פילנתרופיי.
ו .התחומי בה מתקיימי קשרי פילנתרופיי.
ז .דפוסי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי ) היוזמה ליצירת הקשרי ,קשר אישי כגור מסייע
ליצירה ושימור הקשרי ,ותק הקשרי ,תדירות קיו הקשרי ,כלי הניהול בה נעשה שימוש
במסגרת הקשרי וקבלת ההחלטות במסגרת הקשרי(.
ח .המשאבי העוברי במסגרת הקשרי הפילנתרופיי.
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 .5ממצאי המחקר
בפרקי הקודמי התוודע הקורא לתפקיד של המחלקות לשירותי חברתיי ולמגמות עמ ה מתמודדות,
מגמות היוצרות צור לגייס משאבי ממקורות שאינ ממשלתיי .בהמש נידו מושג הפילנתרופיה,
הגופי השוני הפועלי בתחו ומצב זירת הפילנתרופיה בישראל .כמו כ ,הוצגה אינטגרציה בי שני
התחומי  מחלקות לשירותי חברתיי והזירה הפילנתרופית ,תו התייחסות למדיניות כלפי קיומ של
קשרי פילנתרופיי ,המניעי לקיומ ,ודפוסי הקשרי.
בפרק זה יוצגו ממצאי הראיונות שנערכו ע הגורמי הפילנתרופיי השוני  מנהלי מחלקות לשירותי
חברתיי ,ראשי העיר ,עובדי המחלקה ונציגי הגורמי הפילנתרופיי שניאותו להשתת +במחקר.
הפרק יציג בנפרד את מקרה החקר של נווה רקפת וזה של מעלה ארז ,כאשר הממצאי חולקו למספר
נושאי עיקריי:
ט .סוג הגורמי הפילנתרופיי עמ קיימה מחלקה לש"ח קשרי פילנתרופיי והיק +הקשרי.
י .המדיניות במחלקה וברשות המקומית ביחס לקשרי פילנתרופיי.
יא .גישת מנהל המחלקה ביחס לקשרי פילנתרופיי.
יב .מניעי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי לקשרי פילנתרופיי.
יג .הכוחות הבולמי קשרי פילנתרופיי.
יד .התחומי בה מתקיימי קשרי פילנתרופיי.
טו .דפוסי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי
 .1היוזמה ליצירת הקשרי
 .2קשר אישי כגור מסייע ליצירה ושימור הקשרי
 .3ותק הקשרי
 .4תדירות קיו הקשרי
 .5כלי הניהול בה נעשה שימוש במסגרת הקשרי
 .6קבלת ההחלטות במסגרת הקשרי
טז .המשאבי העוברי במסגרת הקשרי הפילנתרופיי.
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 .4.1נווה רקפת
חלק זה של פרק הממצאי ,מציג בפני הקורא את ממצאי חקר המקרה של נווה רקפת ,תו ניתוח
ואינטגרציה של המידע שהתקבל מהמקורות השוני :מנהל המחלקה ,עובדי המחלקה ,ראש העיר
והגורמי הפילנתרופיי .כ נכלל בניתוח ג מידע כתוב על הקשרי הפילנתרופיי ,כדוחות ומסמכי של
המחלקה .הממצאי מוצגי על פי תתי הפרקי שתוארו לעיל.
 .4.1.1היק +הקשרי הפילנתרופיי ביישוב וסוג הגורמי הפילנתרופיי עמ המחלקה לשירותי
חברתיי מקיימת קשרי
בנווה רקפת מקיימת המחלקה  18קשרי פילנתרופיי ,במסגרת מקבלת המחלקה תרומה חומרית
וולונטארית של הגור השות +לצרכי המחלקה או הפוני אליה) .ראה תיאור הגורמי הפילנתרופיי
בנספח ד'( הרוב המכריע של הגורמי הפילנתרופיי ,כ 56%ה עמותות; השאר כ 34%ה קרנות ו11%
ה תורמי פרטיי .המחלקה בנווה רקפת כלל לא מקיימת קשרי פילנתרופיי ע עסקי ,וזאת בניגוד
ליחידות אחרות בנווה רקפת לה קשרי כאלה.
 .4.1.2מדיניות המחלקה לשירותי חברתיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי
תת פרק זה בוח את המדיניות הננקטת במחלקה לשירותי חברתיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי
באמצעות הקריטריוני הבאי :ניסוח מדיניות יישובית ,קיומה של אסטרטגיה יישובית ביחס לקשרי,
קיומו של איש קשר לקידו הקשרי ,קביעת סדרי עדיפויות מחלקתיי וניסוח קריטריוני ליצירת
ושימור קשרי .באופ זה נבדקת המידה בה המחלקה ביישוב פיתחה מנגנוני התומכי בנתינה
פילנתרופית וניסחה קווי מנחי וכללי התנהגות.
לוח ב' :אפיו המדיניות הרשמית של נווה רקפת והמחלקה לשירותי חברתיי ביחס לקשרי פילנתרופיי.
מדיניות

יישובית

לקשרים

פילנתרופיים

ראש הרשות אחראי ליצירת
קשרים פילנתרופיים.
סדר

העדיפויות

תוכנית

סדר

איש קשר אחראי

גיוס

עדיפויות

משאבים

מחלקתי

אין

מנהל המחלקה אחראי על חלק מהקשרים
ובמקביל עובדים נוספים מטפלים גם הם

היישובי

בקשרים  -עובדת קהילתית ועובדות

לתרומה הוא ראשית החינוך

מקצועיות.

לאישור

ורק לאחר מכן תחום הרווחה.

הבקשות ,ופתרון קונפליקטים.

המנהל

אחראי
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אין

קריטריונים

עמותה

לצד

המחלקה

נהלי
הוצאת
כספים

אין

יש שתי עמותות

אין.

שהוקמו על ידי

יש

רק

המחלקה

בהתאם

לקידום נושאים

לבקשת

ספציפיים

התורם

מלוח ב' נית לראות כי בנווה רקפת ישנה החלטה יישובית לכ שראש הרשות הוא שאחראי ליצירת קשרי
פילנתרופיי בהיק +משמעותי והוא שקובע את יעדי התרומה .סדר העדיפויות היישובי לתרומה הוא קוד
כל עבור החינו הפורמאלי והבלתי פורמאלי ורק לאחר מכ עבור תחו הרווחה.
המחלקה לא ביססה כל מדיניות ביחס לקיומ של קשרי פילנתרופיי ובהתאמה אי למחלקה תוכנית
לגיוס משאבי ויצירת קשרי ע גורמי פילנתרופיי ,לא נוסחו סדרי עדיפויות מחלקתיי לתחומי
ולאוכלוסיות המועדפות או קריטריוני ליצירת קשרי ולבחירת שותפי .אמנ לא הוקמה עמותה
ייעודית ליד המחלקה לצור גיוס כספי ,א הוקמו שתי עמותות שמטרת לסייע בגיוס משאבי לצרכי
ספציפיי )שיקו אסירי ומשפחות לילדי בעלי צרכי מיוחדי( .כמו כ ,אי נהלי להוצאת כספי
התרומות ולא נקבע איש קשר אחד לניהול הנושא  האחראי על התחו ה מנהל המחלקה )המעורב
בקשיי סביב מיסוד הקשר ,חתימה על בקשות לקרנות ,ניהול נושאי כספיי ופתרו קונפליקטי(
ועובדות סוציאליות במחלקה )המרכזות קשר ע תורמי ,מכינות בקשות לקרנות ,מפנות מטופלי
לעמותות ומרכזות את הקשר ע חלק מהעמותות(.
 .4.1.3גישת מנהל המחלקה ביחס לקשרי פילנתרופיי
בנוס +על המדיניות של המחלקה והיישוב ביחס לקשרי פילנתרופיי נית ללמוד מדברי מנהל המחלקה
לשירותי חברתיי על גישה סמויה ביחס לקשרי ע גורמי פילנתרופיי אשר יכולה להוות מעי
"מדיניות בפועל".
את גישת המנהל נית לחלק למספר קטגוריות :יוזמה מול תגובה ,הקשרי הפילנתרופיי ככלי לקידו
יעדי מחלקתיי ,הקפדה על קריטריו קבלת הסמכות המקצועית של המחלקה כתנאי לקיו הקשרי
והגדרת תפקיד המחלקה ברמה יישובית כלפי ארגוני פילנתרופיי.
לוח ג' :קווי מנחי לגישת המנהל כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי
לקידום

יוזמה

כלי

מול

מחלקתיים

יעדים

התנדבות אל מול תרומה

קריטריון הסמכות

תגובה
תגובה

תפקיד
לארגוני

ביחס
החברה

האזרחית
הקמת עמותות ככלי לקידום

בולטת

של

כחלק מיחסי הכוח עם השותפים ומתוך

יעדים מחלקתיים  -עמותה

התנדבות תושבים על פני

אחריות מקצועית ,המחלקה מדגישה

פילנתרופית

עמותה

תרומה ,כסוג המעורבות

הקפדה על קבלת הסמכות המקצועית

בתחום

האזרחית הרצוי

שלה על ידי הגורמים השותפים.

ביישוב

לשיקום

האסיר,

לקידום בעלי צרכים מיוחדים

העדפה

מסדיר

פעילות

המזון

מלוח ג' עולה )וכפי שיוצג בהמש  ,ג מהנתוני על הגור היוז את הקשרי( ,כי הגישה המנחה בנווה
רקפת היא גישה מגיבה ולא יוזמת )החריג לגישה המגיבה הוא העבודה מול קרנות(:
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"במצב הקיים אין לנו אפשרות ליזום ,רק להגיב .אנחנו לא ניזום אבל נעשה את כל המאמצים כדי שהקשר יצא לפועל.
אנחנו לא אומרים "לא" לפניות .במצב כזה יש עומס נוסף עלי ועל המחלקה ,אבל חשוב לנו מאוד לא להכשיל ולקדם
את הנושא הזה" )מנהל המחלקה ,נווה רקפת(.

שנית ,ג א הדבר אינו מושתת בנהלי המחלקה ,עולה כי קשרי פילנתרופיי ,ובעיקר ע עמותות
משמשי כלי לקידו יעדי מקצועיי .המחלקה עושה שימוש בעמותות שהיא יוזמה את הקמת לצור
קידו יעדי מקצועיי בעיקר על ידי גיוס משאבי ומתנדבי לנושאי השוני .בנווה רקפת המחלקה
הקימה שתי עמותות שאחת ממטרותיה היא לסייע בגיוס משאבי לתחומי מסוימי )בעלי צרכי
מיוחדי ומשפחות אסירי( .היוזמה לעמותה אחת הייתה של מנהל המחלקה ושל העמותה השנייה היא של
עובדת סוציאלית.
שלישית ,בולטת העדפה של התנדבות תושבי על פני תרומה ,כסוג המעורבות האזרחית הרצוי ,בעוד
שתרומה נתפסת כחיובית א במידה נמוכה יותר.
רביעית ,המחלקה מייחסת משקל ניכר להקפדה על קבלת שמירת הסמכות המקצועית של המחלקה
במסגרת הקשרי פילנתרופיי .הנושא עלה במספר רב של ראיונות ע מנהל מהחלקה ועובדיה ,תו
הדגשת המחויבות של המחלקה לפוני אליה.
"אני מוכן לקבל כל עזרה כל עוד אין הפרעה לשיקולים מקצועיים ...כשאנחנו מפנים ילדים יש לנו אחריות על הילד ועל
המשפחה והמעורבות שלנו חשובה ...אנחנו לא מתערבים בתכנים החינוכיים אבל העמדה שלנו לגבי הטיפול היא
מכריעה" )מנהל המחלקה ,נווה רקפת(

מנהל המחלקה הדגיש את מוכנותו לוותר על קשרי פילנתרופיי ולסיי כאלה בה ישנו ערעור על
הסמכות המקצועית של המחלקה ,תו תיאור שני קשרי כאלה:
"לדוגמא העמותה א' ]השם האמיתי הושמט ,א.ר [.לטיפול בילדים אתיופים .עבדנו איתם והם הפעילו את מועדון הנוער
במשך כמה שנים אבל הפסקנו ....הם דרשו להוציא את הרכז המקצועי מבית הנוער ולא הסכמתי .כשהם התחילו לדרוש
להוציא את הרכז כי הוא לא מוצא חן בעיניהם ,זה "עד כאן" ...הייתה גם בעיה עם העמותה שהקמנו בשעתו לטיפול
בקשיש ...היו בעיות מקצועיות קשות ,ובעיות של התנהלות והוצאנו אותם מהמבנה בצו של בית משפט") .מנהל
המחלקה ,נווה רקפת(
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כמו כ ,עולה כי התפקיד שמנהל המחלקה נוטל על עצמו ביחס לזירה הפילנתרופית ביישוב הוא כגור
מסדיר ומארג ביישוב את תחו המזו .למרות ביקורת שנשמעה על הפעילות הרבה של עמותות ותורמי
בנושא המזו ,המחלקה רואה עצמה כגור מסדיר ומארג את הפעילות בתקופת החגי.
"יש לנו גם אינטרס שיהיה סדר ותיאום...לקראת פסח ,ראש העיר ואנחנו מזמינים כל מיני גורמים שעוסקים בחלוקה של
חבילות ...דואגים שלא יהיו כפילויות) ".מנהל המחלקה ,נווה רקפת(

 .4.1.4המניעי לקיומ של קשרי פילנתרופיי בי המחלקה לשירותי חברתיי והגורמי
פילנתרופיי
בפרק זה מוצגי המניעי השוני של המחלקה ושל הגורמי הפילנתרופיי השוני הפועלי בנווה רקפת.
נית לראות כי שני הצדדי מעלי מניעי ערכיי ותועלתניי לקיומ של קשרי ,א אלו במינוני
שוני.
.4.1.4.1

מניעי המחלקה לקיומ של קשרי פילנתרופיי.

תת פרק זה סוקר את המניעי השוני שהציגו מנהל המחלקה והעובדי סוציאליי ליוזמה ולמעורבות
בקשרי .מבי המניעי השוני ,ישנ מניעי חוזרי על עצמ ביחס לרוב הקשרי ביישוב וחלק
ייחודיי רק למספר גורמי מסוימי.
לוח ד'  :מיפוי מניעי המחלקה לשירותי חברתיי ליצירת הקשרי הפילנתרופיי )באחוזי(
עמותה

קרן

תורם פרטי

סה"כ

המניעים
.1

רצון למצוא מענה לצרכים החומריים של הפונים אליה

50.0

100.0

100.0

72.2

.2

פנייה של הגורם הפילנתרופי וניצול הזדמנות

60.0

100.0

44.4

.3

מחסור במשאבים לפעילות המחלקה

40.0

.4

רצון להסדרה ויצירת תיאום בין גורמים הפועלים ביישוב

20.0

11.1

.5

לובי לאוכלוסיות חלשות

20.0

11.1

.6

רצון ליצירת כתובת עבור הפונים אליה

10.0

5.6

16.7

27.8

מלוח ד' נית לראות כי המניעי העיקריי לקיו קשרי פילנתרופיי ע רוב הגורמי הוא רצו למצוא
מענה לצרכי חומריי של הפוני ) (72.2%מכלל הקשרי ולאחריו מניע נסיבתי של פניית הגור
הפילנתרופי ) (44.4%ומחסור במשאבי לפעילות המחלקה ) .(27.8%מניעי אחרי לעומת זאת מופיעי
רק בחלק מהקשרי ,וה ייחודיי לקשר ע עמותות :לובי לאוכלוסיות חלשות ,רצו להסדרה ויצירת
תיאו בי גורמי הפועלי ביישוב ורצו ליצירת כתובת עבור הפוני(.
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.4.1.4.2

מניעי הגורמי הפילנתרופיי ליצירת קשר ע המחלקה

תת פרק זה סוקר את המניעי השוני שהציגו הגורמי הפילנתרופיי אשר ניאותו להתראיי )רק כמחצית
מהגורמי( ,ביחס ליוזמה ולמעורבות בקשרי ע המחלקה לשירותי חברתיי.
לוח ה' :מיפוי מניעי הגורמי הפילנתרופיי ליצירת הקשרי ע המחלקה לשירותי חברתיי )באחוזי(
עמותה

קרן

תורם פרטי

סה"כ

מניע
.1

קיומו של צורך  -נזקקים

100.0

100.0

100.0

100.0

.2

ערכים של נתינה

100.0

100.0

100.0

100.0

.3

צורך במשאבי ידע של המחלקה

66.7

100.0

62.5

.4

קשר עם הרשויות כתנאי למימוש היעדים

66.7

100.0

.5

תחושת סיפוק מנתינה

50.0

100.0

.6

צורך במשאבי המחלקה

44.4

.7

מניע דתי

33.3

100.0

.8

תפיסת ייעוד ושליחות

33.3

100.0

.9

שייכות לקהילה

100.0

62.5
100.0

62.5
50.0

100.0

50.0
37.5

100.0

25.0

נית לראות מלוח ה' כי הגורמי הפילנתרופיי השוני העלו שורה של מניעי לכ שה מקיימי קשרי
ע המחלקה .חלק גדול מהמניעי מתייחסי ליתרונות שבנתינה ובקשר  בי א תרומות פנימיות לנות
)מניעי אישיי ,מניעי ערכיי ,אידיאולוגי( ,ובי א סיבות פרגמאטיות ואחרות.
המניעי שתוארו על ידי כל המרואייני ה עצ קיומו של צור בחברה הישראלית  קיומ של חלשי
ונזקקי וערכי של נתינה .לאחר מכ תואר צור במשאבי הידע של המחלקה ).(62.5%
בנוס +העלו מרואייני מעמותות וקרנות מניע ארגוני לקשר ע המחלקות לשירותי חברתיי  קשר ע
הרשויות כתנאי למימוש היעדי ).(62.5%
מעניי לראות כי רק עמותות ציינו צור במשאבי המחלקה כמניע לקשר ) 44.4%מהעמותות(.
בנוס +למניעי המתייחסי לצור )של החברה או של הגור הפילנתרופי( מתארי הגורמי הפילנתרופיי
מניעי אישיי נוספי שהועלו ה  מניע דתי ) ,,(50%תחושת סיפוק מהנתינה ) ,(62.5%תפיסת ייעוד
ושליחות ) (37.5%ותחושת שייכות לקהילה ).(25%
.4.1.5כוחות בולמי לקיומ של קשרי פילנתרופיי
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פרק זה מציג את הכוחות הבולמי המעכבי ומקשי על יצירה ושימור של קשרי פילנתרופיי .המחלקה
מתארת מספר גורמי מעכבי המקשי על יצירה ושימור קשרי .עיקר :מחסור במשאבי זמ וכ"א
לניהול ויצירת הקשרי הפילנתרופיי ,ריכוזיות של ראש העיר ובירוקרטיה בהתנהלות הקרנות ,מאבקי
כוח אישיי אל מול הגורמי הפילנתרופיי ,שיקולי פוליטיי ,חסמי אידיאולוגי סביב התחו של
יצירת קשרי פילנתרופיי וחשש מפגיעה במקצועיות וחשש מתלות .הגורמי הפילנתרופיי לעומת זאת,
תיארו את המצב הכלכלי של המחלקה כמכשול ,ואת הגדרת הגבולות בינ לבי המחלקה..
מחסור במשאבי כ"א וזמ ליצירה ,ניהול ותחזוקת הקשרי הפילנתרופיי מתואר על ידי המחלקה כמכשול
העומד בפני יצירת קשרי נוספי.
"זה גם פונקציה של כוח אדם ...כמה שיותר פעילות זה מבורך .כשהייתה רכזת מתנדבים התחום היה יותר מפותח ,וזה
חשוב מאוד לקהילה .במצב הקיים אנחנו לא ניזום אבל נעשה את כל המאמצים כדי שהקשר יצא" )מנהל המחלקה ,נווה
רקפת(
"אני מניחה שאם היה רכז מתנדבים כמו שהיה בעבר זה היה עוזר ,היום זה חסר" )עובדת סוציאלית(

התנהלות ריכוזית של ראש העיר מתוארת בנווה רקפת כמכשול בפני יצירת וניהל הקשרי הפילנתרופיי
ביישוב .עובדי במחלקה מתארי סביבת עבודה בירוקרטית וריכוזית ברשות ,הנובעת מדרישת ראש העיר
לנהל את כל נושא הקשרי.
"ראש העיר מאוד ריכוזי ומאוד צנטרליסט .הכל ,הקשרים והתרומות חייבות לעבור דרכו ...עד לפני כמה שנים הרגשתי
חופשי לגייס כספים מבעלי עסקים .לפני שלוש שנים יצאה הנחייה שכל התרומות יעברו דרך לשכת ראש העיר ...זה
מאוד מסרבל ויש כאלה שלא רוצים לעבור דרך הלשכה" )עובדת קהילתית(.

במקביל ,מנהל המחלקה ביישוב מתאר בירוקרטיה ארגונית וסרבול דווקא בקשר מול קרנות )קר רות
ואליעזר ,קר ע"ש יצחק לוי ,קר פרידמ ,קר נשיא המדינה וקר יו"ר הכנסת(:
"העבודה עם הקרנות היא מאוד מייגעת ,לפעמים עד שהם מקבלים החלטה ומאשרים בקשה אתה כבר לא יודע איזה
בקשה זה היה כי זה כבר לא רלבנטי" )מנהל המחלקה(.

מאבקי כוח אישיי הנוצרי בי מנהל המחלקה ובי הגורמי הפילנתרופיי ג ה מתוארי כמכשול
לקיומ של קשרי פילנתרופיי .ההקפדה של מנהל המחלקה ביישוב על "סמכות המחלקה" כקריטריו
לקשרי ,נראה שכוללת מלבד שיקולי מקצועיי ,ג שיקולי של מאבקי כוח ושליטה ביחסי ע
העמותה ,חשש מפוליטיזציה של היחסי ומפגיעה באיכות השירותי .הדבר עולה מדברי מנהל המחלקה
וראש העיר.
40

" בראש העמותה עומדת אישה מאוד חזקה שמדי פעם מציקה לראש העיר וטוענת שאנחנו לא נותנים מענה טוב
לאוכלוסיה בלעדיהם) "...מנהל המחלקה(
"יש נתק בין העמותה והמחלקה שנובע מבעיות בין אישיות .לא מעקרון או מעקרון של שת"פ .עניין של נפשות תועות
משני הכיוונים") .ראש העיר(

דבר נוס ,+אשר מעיב על קיומ של קשרי פילנתרופיי בנווה רקפת הוא קיומ של שיקולי פוליטיי
במסגרת הקשרי  ה במסגרת יחסיו של ראש העיר ע תורמי פוטנציאלי וה בשל אינטרסי פוליטיי
של גורמי פילנתרופיי ביישוב.
"כשחיפשתי יו"ר לעמותה ...התייעצתי עם ראש העיר שלא יהיו מתחים פוליטיים) "...עובדת סוציאלית(.
"היו מקרים שראש העיר אמר לי לוותר על תרומות מאחר והתורם לא מקובל על ראש העיר .נאלצתי לוותר על זה .זה
מנסיבות פוליטיות") .עובדת קהילתית(.
"אנחנו רוצים לסגר את נושא המזון שלא יהיה בלגן ...זה מאוד קשה יש לזה גם מימד פוליטי .בעיקר גופים דתיים
ופוליטיים .הם לא מוכנים ליצור קשר ולעבוד ביחד על נושא השמות" )מנהל המחלקה(.

חסמי אידיאולוגי של הנהלת המחלקה והרשות ביחס ליצירת קשרי פילנתרופיי עלו ג ה במסגרת
הראיונות ,זאת למרות שברמה המוצהרת הקשרי מתוארי כחיוביי ,תורמי ליישוב ורצויי.
ההסתייגויות מהקשרי מתייחסות ה לתחומי בה ה מתקיימי ,לחשיבותה של עבודה קהילתית
ולנושא התרומה הכספית כפרקטיקה של מעורבות בקהילה .הביקורת על התחומי נשמעת על כ שקשרי
רבי מתמקדי בנושאי לא חשובי ,קרי מזו:
"אנחנו עובדים בשיתוף עם כל הגורמים בקהילה...זה בסך הכול טוב אבל לי צורם שכמעט תמיד זה סביב האוכל ....אני
לא חושב שבגדול ילדים בישראל הם רעבים .כל פעם שיוצא דוח העוני וכולם עושים רעש ותורמים לי זה מפריע כי יש
גם צרכים אחרים שלא נותנים להם דגש ,של זמן ,של עבודה עם משפחות של מתן דוגמא אישית" )מנהל המחלקה(.

קושי נוס +שעולה מדברי העובדת הקהילתית בנווה רקפת מתייחס לכ שהפרקטיקה הקהילתית ,אינה
מוערכת ביישוב ,והכי הדבר מצביע ג על ההתייחסות בפועל לקיומ של קשרי פילנתרופיי :
"בישוב לא אכפת לראש העיר ולמנהלת מעבודה קהילתית .יש רק אותי .כשיש קיצוצים החרב מיד מונפת לכיוון שלי.
פעם היו שלושה עובדים קהילתיים ביישוב ,ומחכים עד שאני אעזוב כאן) ".עובדת קהילתית(.

41

בנוס ,+באופ עקי +נית ללמוד על כ שישנה העדפה של התנדבות על פני תרומה כספית וגיוס משאבי
חומריי ,וכי השניי נתפסי כמנוגדי .בפועל ,א +כי אי העדפת התנדבות בגדר חס ,היא מהווה כזה
מאחר והיא מדגישה ביקורת סמויה ביחס לנתינה חומרית:
"המעורבות של אנשים הייתה בעיר סביב התנדבות ולאו דווקא סביב כסף ומזון...זאת עיר שמאופיינת במתנדבים
שלה ....יש לנו בעיר  1000בתי אב של מתנדבים ,וההתנדבות היא התנדבות לאנשים) " ...מנהל המחלקה(.
"תרומה של כסף היא לא שלך .זה דבר שבמהותו כשאתה תורם מהזמן אתה מקדיש מעצמך ...פועל יוצא הוא שהחברה
העירונית יותר חזקה והקהילה יותר מלוכדת ויש אחריות הדדית של האנשים ...למזלנו יש אנשים שמוכנים לעשות...
ביישוב הזה הצלחתי להביא לפעילות התנדבותית 'משימה של כבוד' " )ראש העיר(.

נית ג ללמוד על קיומו של חשש מפגיעה במקצועיות המחלקה כתוצאה מהקשרי ומחוסר מחויבות של
הגור הפילנתרופי.
"חשבתי ללכת איתם ראש בראש ולא להעביר לשם ילדים אבל זה לא לעניין .החלטנו שילדים עם בעיות וקשיים
מיוחדים אנחנו לא מכניסים לשם כי אין להן כלים להתמודד עם זה לגבי הנושא של הוצאת ילדים בלי עדכון שלי לא
הייתי מוכנה לוותר .זה היה מול הצוות לא מול העמותה כי אין שם כתובת .ל 3-ישיבות בשנה שקבענו ומפקחת מטעמן
לא מגיעה .זה אין שת"פ .וזה תמיד בדקה ה 90-ואפילו הגננות פונות אלי למענה) ".עובדת סוציאלית(

לסיו ,מדברי המנהל נובע ג חשש מתלות בעמותות ,א +שמנהל המחלקה אינו מתאר חשש מתלות
בעמותות וא +להיפ  .דברי מנהל המחלקה על הקשיי הרבי שמתעוררי מול עמותות כמו ג הנכונות של
המחלקה לסיי קשרי פילנתרופיי על בסיס "שיקולי מקצועיי" מצביעי כי קיי חשש כזה:
"הם חשבו בעמותה שלא נסתדר בלעדיהם ובלי התקציבים שהם גייסו אבל הסתדרנו .זה בין היתר בזכות תקציבים של
עם הפנים לקהילה) ".מנהל המחלקה(

רק מספר עמותות כוחות בולמי לקיומ של קשרי ,כאשר אלו התמקדו במצב הכספי של המחלקה .זה
לא מאפשר לה לתמו בעמותות באופ מספק:
"היו תקופות שלא היה להם כסף ,מבחינת המשאבים שעומדים לרשותם זה עורר קשיים) ".סמנכ"לית עמותת לב בלב(.
"היה אפשר יותר טוב ...הם מוגבלים מבחינת תקציבים ,הם כפופים לעירייה ולא תמיד אפשר לבקש) ".מנהלת סניף
אקי"ם(.

קושי נוס ,+שהעלתה עמותה שהוקמה על ידי המחלקה קשור בהגדרת הגבולות בינה ובי המחלקה:
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"גם הרווחה צריכים לדעת מה הגבולות ,האם אני יכולה לקבל החלטות לבד .צריך לנסח גבולות וחלוקת תפקידים איפה
ניתן להיות עצמאים ללא התערבות של הרווחה ואיפה כדאי ורצוי לשתף אותם .זה יכול לגרום לחיכוכים) ".סמנכ"ל
עמותת אקי"ם(

 .4.1.6תחומי הקשרי הפילנתרופיי
פרק זה בוח את תחומי הפעילות בה מתקיימי קשרי פילנתרופיי ואת אוכלוסיות היעד המועדפות
לתרומה על יד.
לוח ו' :מיו הפרויקטי השוני על פי תחומי הפעילות ואוכלוסיות היעד של קשרי פילנתרופיי בחלוקה לגורמי
פילנתרופיי )באחוזי(
תורם

תחום
אוכלוסיית יעד

עמותה

קרן
פרטי

פעילות
ילדים ונוער

סה"כ לאוכלוסיית יעד/

סה"כ

בחלוקה

20.0

סוג הסיוע החומרי

לתחומים

10.0

קשרים

עולי אתיופיה

33.3

10.0

ממוקדי

קשישים

50.0

15.0

אוכלוסייה

בעלי צרכים מיוחדים

10.0

5.0

שיקום האסיר

10.0

5.0

סיוע חומרי לנזקקים

20.0

סיוע במזון

20.0

10.0

סיוע לחולים

20.0

10.0

100.0

50.0

45.0

35.0

קשרים
ממוקדי צורך
55.0

מלוח ו' נית ללמוד כי רוב הקשרי הפילנתרופיי שקיימה המחלקה ) (55%ה קשרי ממוקדי צור
כאשר  35%מהקשרי עוסקי בסיוע חומרי לפרטי ומשפחות נזקקות בטיפול המחלקה.
כ 45%מהקשרי ממוקדי באוכלוסיה ספציפית בטיפול המחלקה והאוכלוסייה המועדפת היא קשישי
ע  15%מהקשרי.
בחינת תחומי הקשרי הפילנתרופיי על פי הגורמי השותפי מראה כי עמותות פועלות במגוו ניכר של
תחומי ,ומקיימות ה קשרי ממוקדי אוכלוסייה ילדי ונוער ,בעלי צרכי מיוחדי ,אסירי
ומשפחותיה ,וה קשרי ממוקדי צור  :סיוע חומרי לנזקקי ,סיוע במזו וסיוע לחולי.
הקרנות מקיימות בעיקר קשרי ממוקדי צור ומסייעי בסיוע חומרי .ה מתמקדות ג באוכלוסיות
ספציפיות לצור הסיוע  קשישי ,משפחות נזקקות וקהילת עולי אתיופיה .יחד ע זאת ,קר אחת ג
מימנה עובדת סוציאלית לקהילת עולי אתיופיה.
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 .4.1.7דפוסי ודרכי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי
פרק זה בוח את דפוסי ודרכי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי ,תו התייחסות ליצירת הקשרי ,תפקיד
קשר אישי ביצירת הקשרי ,מימד הזמ ,תדירות הקשרי והכלי ניהול בה משתמשי לניהול.
.4.1.7.1

היוזמה ליצירת הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה מציג מי הגורמי אחראי ליצירת הקשרי בי המחלקה ובי הגורמי הפילנתרופיי.
לוח ז' :מיפוי הקשרי הפילנתרופיי על פי הגור האחראי ליוזמת הקשר )באחוזי(
הגורם האחראי ליצירת הקשר

מס'
הגורםהגורמים הפילנתרופיים
המחלקה

הגורמים הפילנתרופיים

עמותה

10

40.0

60.0

קרן

6

83.3

16.6

תורם פרטי

2

באחוזים מכלל הגורמים הפילנתרופיים

100.0
50.0

100.0

50.0

נית לראות מלוח ז' כי מכלל הקשרי הפילנתרופיי שמקיימת המחלקה בנווה רקפת מחצית נוצרו
ביזמת המחלקה ומחצית נוצרו ביזמת הגורמי הפילנתרופיי השוני .בניתוח על פי הגור השות +נית
לראות כי רוב הקשרי ע עמותות וכל הקשרי ע תורמי פרטיי נוצרו ביזמת הגור הפילנתרופי,
לעומת זאת ,רוב הקשרי ע קרנות נוצרו ביזמת המחלקה.
.4.1.7.2

קשר אישי כגור מסייע ליצירה ושימור הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה מציג את תפקיד של קשרי אישיי בי מנהל המחלקה או עובדי המחלקה ע הגורמי
הפילנתרופיי ביצירת הקשרי ובשימור.
ב 16%מהקשרי הפילנתרופיי קשר אישי ממלא תפקיד מסייע ביצירת הקשרי :מדובר על היכרות של
מנהלת עמותת לב בלב ע אשת ראש העיר לשעבר אשר בחרה להקי פרויקט הנצחה לביתה שנפטרה,
היכרות עובדת בתחו התמכרויות ע מטופל שהשתק ונגמל והיכרות העובדת קהילתית ע נציגו של
תור.
כמו כ ,לקשר אישי תפקיד ג בשימור הקשרי ב 11.1%מהקשרי ,כפי שבא לידי ביטוי בקשר של מנהל
המחלקה ע מנהלת עמותת ברית לישראל" בתחו המזו ,וקשר קשר חברי שהפתח בי עובדת תחו
התמכרויות והמטופל שהשתק.
.4.1.7.3

ותק הקשרי הפילנתרופיי
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בחינת הקשרי על פי ותק מאפשרת באיזו מידה המחלקה פיתחה בשנת המחקר קשרי חדשי ובאיזו
מידה היא משמרת קשרי וותיקי .הממצאי מראי כי הרוב המכריע של הקשרי הפילנתרופיי בנווה
רקפת ה קשרי וותיקי ,המתמשכי לאור זמ  רק קשר אחד ע עמותה הוא ב שנה ,שאר הקשרי
ה בני  3שני ואיל  ,כאשר הוותק הממוצע של קשרי הוא  7.2שני.
תדירות קיו הקשרי הפילנתרופיי

.4.1.7.4

תת פרק זה מציג את התדירות בה התנהלו הקשרי הפילנתרופיי בי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי
השוני לאור שנת המחקר .באופ זה נית ללמוד באיזו מידה הקשרי ה נקודתיי ובאיזו מידה ה
מתמשכי לאור השנה.
לוח ח' :מיו הקשרי הפילנתרופיי על פי תדירות קיו הקשר )באחוזי( :תדירות יומיומית ,שבועית ,חודשית ,דו
חודשית ,רבעונית וחד שנתית
הגורם

מס'

יומיומית

שבועית

חודשית

דו חודשית

עמותה

10

10.0

60.0

10.0

10.0

קרן

6

67.0

תורם פרטי

2

50.0

50.0

סה"כ

18

11.11

33.33

5.56

33.33

רבעונית

חד שנתית
10.0

33.0

11.11

5.56

כפי שנית לראות מלוח ח' ,כ 38%מהקשרי הפילנתרופיי ביישוב ה קשרי בתדירות גבוהה )יומיומית
ושבועית( .רוב הקשרי  55%הנ בתדירות חודשית ודו חודשית ורק חלק קט מהקשרי בתדירות נמוכה
יותר.
בחת של גורמי פילנתרופיי נית לראות הבדלי בתדירות הקשרי בי גורמי שוני :הקשרי ע
עמותות מתקיימי בתדירות גבוהה ורק קשר אחד ע הוא חד שנתי .הקשרי ע קרנות ה קשרי
בתדירות דו חודשית ורבעונית .הקשרי ע יחידי מתקיימי בתדירות חודשית ודו חודשית.
.4.1.7.5

כלי הניהול בה נעשה שימוש במסגרת הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה בוח את הקשרי הפילנתרופיי על פי מידת השימוש באמצעי השוני לניהול הקשרי.
האמצעי ה :חוזה חלקי )סביב מת מבנה מהעירייה( ,חוזה כולל סביב כל היבטי ההתקשרות ליווי
מקצועי על ידי עובדת סוציאלית ,שיחות לא רשמיות ,מכתבי ,ישיבות ,הסכ בעל פה הגשת בקשה לקבלת
סיוע ,דיווח בכתב על הנעשה בתרומה ,שיחות טלפו והערכה.
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לוח ט' :כלי ודרכי לניהול הקשרי הפילנתרופיי :מיפוי הקשרי על פי אופני ניהול הקשר )באחוזי(
הגורם

מס'

עמותה

10

קרן

6

תורם

2

חוזה

חוזה

ליווי

שיחות לא

חלקי

כולל

מקצועי

רשמיות

40.0

10.0

40.0

40.0

מכתבים

10.0

ישיבות

70.0

הסכם

בקשה

דיווח

בע"פ

למענק

בכתב

30.0

16.7

100.0
100.0

פרטי
אחוזים

100.0

22.2

5.6

22.2

22.2

11.1

38.9

16.7

טלפון

33.3

100.0

הערכה

10.0

66.7

50.0

100.0

38.9

88.9

5.6

לוח ט' מצביע כי האמצעי הרווח ביותר לניהול הקשרי הפילנתרופיי ביישוב הוא שיחות טלפו )88%
מהקשרי( ,ולאחריו ישיבות ודיווח בכתב על הנעשה בתרומה ) .(38.9%לאחר מכ ,הגשת בקשה לתרומה
המשמשת ב 33.3%מהקשרי ,א בכל הקשרי ע קרנות .רק בקשר אחד ) 5.6%מהקשרי( ע עמותת
לוטוס נמצא שימוש בחוזה כללי והערכה .ליווי מקצועי ,שיחות לא רשמיות ,וחוזה חלקי )סביב מת מבנה
מהעירייה( מהווי אמצעי לניהול בכ 22%מהקשרי )כול ע עמותות(.
המחלקה משתמשת בליווי מקצועי כאמצעי לניהול הקשרי ,ולהפגנת הסמכות של המחלקה:
" במקומות שמעורבים לקוחות שלנו יש לנו גם אחריות וסמכות ואנחנו משתמשים בה אם צריך .לא תהיה התערבות
שלנו בנושאים של תכני לימוד ,אוכל וכו' אבל הדעה המקצועית שלנו לגבי הטיפול היא מכריעה ואנחנו מספקים ליווי
והדרכות" )מנהל המחלקה(

נראה כי קיימי הבדלי ברמת המיסוד של הקשרי ע גורמי פילנתרופיי שוני ביישוב :בקשרי ע
עמותות נמצאה מידה רבה של שימוש באלמנטי רבי של מיסוד הקשר )חוזה מלא וחלקי ,ישיבות ,הסכ
בעל פה והערכה( וכ מאפייני לא פורמאליי )שיחות לא רשמיות ושיחות טלפו( ומאפייני מקצועיי
מתחו העבודה הסוציאלית של ליווי מקצועי .הקשר ע קרנות מתנהל סביב הגשת בקשה והגשת דיווח
בכל הקשרי ע קרנות וכ שיחות טלפו .הקשר ע התורמי הפרטיי מתנהל בעיקר באמצעות שיחות
טלפו.
.4.1.7.6

קבלת ההחלטות במסגרת הקשרי הפילנתרופיי

בתת פרק זה מוצגות הדרכי במסגרת מתקבלות החלטות במסגרת הקשרי הפילנתרופיי  במשות +ע
הגורמי הפילנתרופיי ,תו התייעצות ושיתו +או החלטות חד צדדיות ועדכו השותפי.
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לוח י' :מיפוי הדרכי באמצעות מתקבלות ההחלטות במסגרת הקשרי הפילנתרופיי בחת של גורמי
פילנתרופיי )באחוזי(
הגורם

מס'

משותפת

עמותה

10

50.0%

קרן

6

תורם פרטי

2

50.0%

סה"כ

100.0

33.0

"וטו" של

"וטו" של

המחלקה

התורם

40.0%

10.0%

התייעצות

40.0%

עדכון

30.0%

תיאום

20.0%

ע "י

ע"י הגורם

המחלקה

הפילנתרופי

10.0%
100.0%

16.7%
50.0%
22.0

11.0

50.0%
28.0

17.0

11.0

11.0

33.0

מלוח י' נית לראות כי בשליש מהקשרי הפילנתרופיי ) (33%ישנה קבלת החלטות משותפת על ידי
המחלקה והגור השות +או קבלת החלטות חד צדדית של הגור הפילנתרופי לגבי הנעשה ע המימו )מול
כל הקרנות( .ג כאשר ישנה "קבלת החלטות משותפת" מתארי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי מעי
"זכות וטו" על ההחלטות  בארבעה קשרי ע עמותות ישנה זכות וטו למחלקה בעיקר על סמ
קריטריוני מקצועיי וסמכות מקצועית של המחלקה כאשר מדובר בשירות לפוני אליה .בקשר ע
התור הפרטי ועמותה אחת ישנה זכות וטו לגור המממ .רק ב 11%מהקשרי מתוארי תיאו מול
המחלקה או הותרת כל שיקול הדעת בידי המחלקה.
 .4.1.8המשאבי העוברי בקשר.
בפרק זה מוצג מעבר המשאבי בי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי בנווה רקפת .במסגרת הקשרי
מקבלת המחלקה מקבלת מהגורמי הפילנתרופיי משאבי שוני ומספקת לה ג היא משאבי שוני
חומריי ואחרי .כמו כ ,מוצגת התמונה הכוללת של המשאבי המתקבלי במחלקה .על מנת לקבל
תמונה מפורטת של התרומות החומריות שמקבלת המחלקה מהגורמי השוני נית לעיי בנספח ז'  פירוט
הסיוע החומרי למחלקה מהגורמי הפילנתרופיי.
.4.1.8.1

המשאבי הניתני למחלקה.

בתת פרק זה נית לראות כי המשאבי הניתני למחלקה ה :הפעלת מתנדבי ,מימו והפעלת שירות,
תרומת כס ,+תרומת מוצרי ,השאלת מוצרי ,ידע ,כתובת לפוני למחלקה ,לובי מול ראש העיר וגיוס
משאבי.
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לוח יא' :מיפוי המשאבי הניתני למחלקה מהגורמי הפילנתרופיי על פי סוג הסיוע והגור המקבל )באחוזי(
הגורם

מס'

עמותה

10

קרן

6

כסף

100.0

מוצרים

מתנדבים

30.0

50.0

מימון /הפעלת

השאלת

שירות

מוצרים

30.0

20.0

ידע

כתובת

לובי

גיוס
משאבים

20.0

10.0

10.0

20.0

16.7

תורם
2
פרטי
סה"כ

18

100.0

100.0

44.0

44.0

28.0

11.0

17.0

11.0

6.0

6.0

11.0

נתאר עתה את הממצאי מלוח יא' על פי התמורות הניתנות על ידי הגורמי הפילנתרופיי :במסגרת רוב
הקשרי המשאבי הניתני למחלקה ה כס +ומוצרי לצרכי המחלקה ולצרכי הפוני ).(44.4%
היק +הסיוע כספי לנזקקי בנווה רקפת עומד על  178,000ש"ח בשנת המחקר ,הסיוע במזו ח נית ל500
משפחות בכל יו ובמהל השנה כולה מחולקי  1200סלי מזו חודשיי ועוד  920סלי בחגי .הסיוע בעי
ביישוב כולל חלוקת תיקי וציוד לבית הספר וכ סיוע לקשישי בשמיכות ותנורי .הסיוע רפואי נית
בהשאלת ציוד רפואי לכ 80איש בטיפול המחלקה.
סיוע כספי נוס +שימש למימו ריהוט וציוד למועדו הקהילה האתיופית ,מימו חצי משרה לעובדת
סוציאלית לקהילה האתיופית ,תקציב לפעילות של קשישי ומימו שיפו מועדו הקשישי.
במסגרת  27.8%מהקשרי )כול ע עמותות( העמותות משמשות כלי לגיוס והפעלה של מתנדבי ביישוב
לנושאי שוני שהמחלקה מעוניינת לקד.
בנוס +מקבלת המחלקה ,בשיעור נמו יותר ג מימו והפעלת שירות על ידי  3עמותות )"לוטוס"" ,בתנופה"
ו"לב בלב"( ,המיועד לפוני למחלקה בלבד  השירותי הניתני ה הפשעלת שתי מסגרות לילדי ונוער,
והקמת מרפאת שיניי לילדי נזקקי )תרומה של  150,000ש"ח ומימו האחזקה(.
שירותי נוספי שמקבלת המחלקה ) 11.1%מהגורמי פילנתרופיי כול עמותות( ה השאלת מוצרי
וידע וגיוס משאבי לצרכי שוני .ביחס לתרומת הידע ,יש לציי כי המחלקה )המנהל ועובדיה( לא מכירי
בתרומה כזאת ,א מרואייני משתי עמותות )"בתנופה" ו"קהילה"( הדגישו כי ה מקור לידע על הפוני
למחלקה שאינו נגיש למחלקה ,בשל הזמינות שלה ובשל העובדה שה אינ מזוהות ע המחלקה:
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"הילדים לא אוהבים את הרווחה ואנחנו מעבירים להם מידע ,הרבה מידע עובר דרכנו ,ובעוד שבמשפחות יש חשש
מהתערבות של הרווחה בית הנוער מגשר ומשלים מידע) ".מנהלת סניף עמותת "בתנופה"(
"אני רואה שחלק מהתרומה שלי לרווחה ולמשפחות היא שאני רואה ולפעמים מעיר לרווחה על אנשים שלא
ראויים)".מנהל עמותת "גאולה"(

תרומות נוספות הניתנות על ידי עמותות אשר הוקמו על ידי המחלקה ה "כתובת לפוני אל המחלקה"
ו"לובי" מול ראש העיר .מדובר על הסני +של אקי" אשר אמור לשמש כתובת לפוני אל המחלקה
ולמשפחות אשר נמנעות מקשר ע המחלקה סביב נושא פיגור שכלי והעמותה לשיקו האסיר אשר מהווה
קבוצת לח ולובי לקידו האינטרסי של אוכלוסיה זו מול ראש העיר:
"העמותה תורמת לנו גם ביכולת שלה להפעיל לחץ על ראש העיר ...ראש העמותה פנה לראש העיר וביקש ממנו לממן
קייטנה לילדים .ראש העיר נענה לו ואלי הוא לא היה נענה .זאת אוכלוסייה חזקה שיודעת לדרוש" )עובדת סוציאלית(.

.4.1.8.2

משאבי הניתני לגורמי הפילנתרופיי.

בתת פרק זה מוצגי המשאבי ניתני על ידי המחלקה לגורמי הפילנתרופיי השוני .אלו ה :מת
מתח פעילות ,סיוע במימו חלקי לפעילות המתקיימת ,תיוו לפוני ,תיוו לגורמי ברשות ,המלצה וסיוע
מול ראש העיר ,מיו זכאות וליווי מקצועי.
לוח יב'  מיפוי משאבי הניתני על ידי המחלקה לגורמי הפילנתרופיי במסגרת הקשרי הפילנתרופיי על פי סוג
הסיוע והגור המקבל )באחוזי(
הגורם

מס'

מתחם פעילות

תיווך לפונים

מימון חלקי

סיוע מול ראש העיר

מיון

ליווי מקצועי

עמותה

10

60.0

90.0

40.0

30.0

40.0

40.0

קרן

6

100.0

100.0

תורם פרטי

2

100.0

100.0

סה"כ

18

30.0

94.4

22.2

13.6

66.6

22.2

מלוח יב' נית ללמוד כי המשאב העיקרי אותו מספקת המחלקה לשירותי חברתיי במסגרת הקשרי
הפילנתרופיי הוא תיוו בי התורמי לפוני אליה )ב 94.4%מהקשרי(:.
"המשפחות הן נתון חסוי ,אנחנו לא יכולים להגיע אליהם .האגף פונה למשפחות ויוצר איתם קשר ומרגע שהם מגיעים
לפעילות מותר גם לנו ליצור איתם קשר"' )מנכ"לית אקי"ם ,סניף נווה רקפת(.
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ב 66.6%מהקשרי מהווה המחלקה גור הממיי נזקקות ומסייע בקביעת וסדר העדיפויות של התורמי
במציאות של מחסור במשאבי .המשאבי הבאי ה ייחודיי לקשר שלה ע עמותות  במסגרת 30%
מהקשרי )כול ע עמותות( מספקת המחלקה מתח פעילות )או מסייעת בהשגתו מהעירייה( ומסייעת
המחלקה בתיוו והמלצה בפני ראש העיר .ב 22%מהקשרי המחלקה מסייעת במימו חלקי או סבסוד של
פעילות העמותה )הסעות למועדונית ,הובלת מזו לבית התמחוי ,סבסוד השתתפות ילדי בפעילות ,מימו
פעילויות שונות למסגרות לילדי בסיכו והשתתפות בהפעלת מרפאת שיניי לילדי( וליווי מקצועי
לעמותות המספקות שירותי לפוני אל המחלקה.

 .4.2מעלה ארז
חלק זה של פרק הממצאי ,מציג בפני הקורא את ממצאי מקרה החקר המעלה ארז ,תו ניתוח ואינטגרציה
של המידע שהתקבל מהמקורות השוני :מנהל המחלקה ,עובדי המחלקה ,ראש העיר והגורמי
הפילנתרופיי שניאותו להתראיי .כ נכלל בניתוח ג מידע כתוב על הקשרי הפילנתרופיי ,כדוחות
ומסמכי של המחלקה .הממצאי מוצגי על פי תתי הפרקי שתוארו בפתיחת פרק הממצאי.
.4.2.1היק +הקשרי הפילנתרופיי ביישוב וסוג הגורמי הפילנתרופיי עמ המחלקה לשירותי
חברתיי מקיימת קשרי.
במעלה ארז מקיימת המחלקה  22קשרי פילנתרופיי ,אשר במסגרת תיארה המחלקה תרומה חומרית
וולונטארית של הגור השות +לצרכי המחלקה או הפוני אליה .הגורמי הפילנתרופיי עמ המחלקה
מקיימת קשרי פילנתרופיי ה :עמותות ,קרנות ,תורמי פרטי ועסקי הפועלי ביישוב )ראה את
תיאור הגורמי הפילנתרופיי בנספח ה'( .מכלל הגורמי הפילנתרופיי,
כ   23%מכלל הגורמי הפילנתרופיי ,ה עמותות; כ 32%מכלל הגורמי ה חברות למטרת רווח32% ,
ה קרנות ו 13%ה תורמי פרטיי.
 .4.2.2מדיניות המחלקה לשירותי חברתיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי
תת פרק זה בוח את המדיניות הננקטת במחלקה לשירותי חברתיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי
בראיו באמצעות הקריטריוני הבאי :ניסוח מדיניות יישובית ,קיומה של אסטרטגיה יישובית ביחס
לקשרי ,קיומו של איש קשר לקידו הקשרי ,קביעת סדרי עדיפויות מחלקתיי וניסוח קריטריוני
ליצירת ושימור קשרי .באופ זה נבדקת המידה בה המחלקה ביישוב פיתחה מנגנוני התומכי בנתינה
פילנתרופית וניסחה קווי מנחי וכללי התנהגות.
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לוח יג' :אפיו המדיניות הרשמית של מעלה ארז והמחלקה לשירותי חברתיי ביחס לקשרי פילנתרופיי.
מדיניות יישובית לקשרים פילנתרופיים

אין מדיניות יישובית מסודרת .:לא נקבעו סדרי

תוכנית

איש קשר אחראי

סדר

לגיוס

עדיפויות

משאבים

מחלקתי

אין

מנהל המחלקה הוא

אין

קריטריונים

עמותה לצד

נהלי

המחלקה

הוצאת
כספים

אין

יש

עמותה

בניהול

עדיפויות קבועים,

האחראי

יש החלטה לפעול לגיוס גורמים פילנתרופיים.

הקשרים.

לנזקקים

 3קשרים מנוהלים

המשמשת

מנהל

לגיוס

המחלקה

יש

התייחסות

אסטרטגית

במחלקה

לפילנתרופיה והבחנה בין צרכים של משפחות

על

רוב

ע"י עובדים נוספים

ובין פרויקטים

לסיוע

הגזבר
ובאישור

משאבים.

מלוח יג' נית לראות כי קיימת מדיניות יישובית אקטיבית לגיוס משאבי ויצירת קשרי פילנתרופיי ,א+
כי זו אינה מעוגנת במנגנוני תומכי .את המדיניות היישובית נית לתאר במילותיו של ראש העיר "אי
להסתפק בתקציבי הממשלתיי" .על היחידות השונות מוטלת החובה לפעול לגייס משאבי נוספי
להבטחת שירות איכותי לתושבי ולעמידה ביעדי השירותי של הישוב .מדובר על מדיניות המכוונת לקווי
פעולה כלליי.
"כל אחד ברשות בעיקר המנהלים הבכירים נוטל על עצמו כמה תפקידים ...אנחנו עושים כל מאמץ לתת מענה לצרכים
של משפחות .כל המחלקות ברשות יודעות שהטרמינולוגיה "אין לי" היא לא מקובלת ...הצוות כאן הוא צוות רציני של
אנשים שעושים מעל ומעבר לדאוג לתושבים") .ראש העיר(.

בנוס ,+תחו הרווחה אינו משני לתחומי אחרי וישנה הכרה בצור של תושבי לסיוע חומרי.
"גם להורים שלנו היה קשה ויש לנו חובה לעזור ,גם לאלו שלא ביום יום נמצאים ברווחה ,אבל אני יודע שהם משפחות
קשות .כל המנהלים עושים תורנות לחלוקה יומית של מזון למשפחות במצבי משבר קשרים .אני חושב שזה אומר הכול.
אנחנו לא מזניחים תחומים אחרים אבל אי אפשר לרוץ קדימה כשלא דואגים לוותיקים ולחלשים) ".ראש העיר'(.

ישנה התייחסות אסטרטגית לפילנתרופיה בהקשר של משאבי המחלקה וישנה הבחנה בי גיוס תרומות
ליחידי ומשפחות ובי גיוס תרומות לפרויקטי.
"תרומות שקיבלתי אני מחלק לשני חלקים ,תרומות למשפחות .יש בקשות שונות שאנחנו מפנים לקרנות עבור טיפולים
רפואיים שאו לא כלולים בסל השירותים שאנחנו נותנים או שהעלות כל כך גבוהה ואנחנו לא נגמור תקציב שנתי על
שתי משפחות ...אז אני פונה לקרן....וכדומה .ויש גם פרויקטים") .מנהל המחלקה(

למרות זאת ,לא נוסח סדר עדיפויות מחלקתי לתחומי לקשר ואי קריטריוני ליצירת קשרי ולבחירת
שותפי .כמו כ ,אי למחלקה תוכנית לגיוס משאבי ויצירת קשרי ואי ממונה על גיוס משאבי .מנהל
המחלקה הוא הממונה על תחו הקשרי במחלקה ,הוא היוז העיקרי של חלק ניכר מהקשרי והוא איש
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הקשר המרכזי לניהול הקשר ע תורמי ,עסקי עמותות וקרנות .יחד ע זאת ,אי במחלקה בעל תפקיד
אחד שעוסק בתחו הקשרי ובגיוס משאבי ,ועוסקי בכ באופ פעיל ג העובדת הקהילתית ושתי
עובדות סוציאליות במחלקה.
בשנת המחקר הייתה עמותה שפעלה לצד המחלקה )והוקמה על ידה( ,אשר שימשה כצינור לגיוס וניהול חלק
מהתרומות .העמותה עוסקת בתחו הסיוע לנזקקי ומנוהלת על ידי מנהל המחלקה.
הוצאת הכספי המתקבלי במסגרת הקשרי חייבת באישור של מנהל המחלקה ועומדת לביקורת על ידי
החשבות ברשות .הכספי מרוכזי בקופת העירייה ומנוהלי על ידי הגזבר.
 .4.2.3גישת מנהל המחלקה ביחס לקשרי פילנתרופיי.
בנוס +על המדיניות של המחלקה והיישוב ביחס לקשרי פילנתרופיי נית ללמוד מדברי מנהל המחלקה
לשירותי חברתיי על גישה סמויה ביחס לקשרי פילנתרופיי אשר יכולה להוות מעי "מדיניות בפועל".
את גישת המנהל נית לחלק למספר קטגוריות :יוזמה מול תגובה ,חדשנות במת שירותי ,הקשרי
הפילנתרופיי ככלי לקידו יעדי מחלקתיי" ,שיתו +פעולה" כער מחלקתי והגדרת תפקיד המחלקה
ברמה יישובית כלפי ארגוני פילנתרופיי.
לוח יד' :קווי מנחי לגישת המנהל כלפי קיומ של קשרי הפילנתרופיי.
תפקיד ביחס לארגוני

יוזמה מול תגובה

כלי לקידום יעדים מחלקתיים

שיתוף פעולה

יוזמה

הקמת עמותה בתחום המזון ככלי לקידום יעדים

שיתוף פעולה כערך

מעודד

חומריים

רצון לרתום כוחות וידע

חברה אזרחית חזקה

בסיסיים ובמקביל ככלי לעידוד חדשנות באספקת

של גורמים פילנתרופיים

נפרדת

מהשלטון

שירותים ביישוב.

לטובת הקהילה

המקומי

החברה האזרחית

מחלקתיים

בהשגת

סיוע

בצרכים

קיומה

של

מלוח יד' בולט )ויתקבל לכ חיזוק נוס +מהנתוני על הגור היוז את הקשרי( כי הגישה המנחה במעלה
ארז היא גישה יוזמת:
"אנחנו לא רשות שמסתפקת במה שיש .אנחנו עושים כל מאמץ לתת מענה לצרכים של משפחות]...ואנחנו א.ר [.לא
מסתפקים בתקציב הרשמי מהמשרד ומהעירייה .יש לי שלוש דרכי פעולה אפשריות ,לחלק ל 12-חודשים וכל חודש
להקצות רק לפי החלוקה ,לסיים את התקציב בחצי שנה או למצוא מענה כולל לכל הצרכים .אני כמובן בוחר בכיוון
הפעולה השלישי ...אנחנו לא נאמר לא למשפחה בגלל שאין לי כסף .זאת לא אופציה .אף אחד לא אמר לי לפנות
לקרנות...לעובדות ברור שחייבים למצוא פתרונות לצרכים של המטופלים ...יש לנו ביישוב לא מעט קשרים כאלה אבל
אני יודע שניתן יותר) ".מנהל המחלקה(.
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בנוס ,+למרות שכפי שיתואר בהמש  ,רוב הקשרי בישוב מתמקדי בעיקר בסיוע חומרי בצרכי
מיוחדי ,הקשרי ביישוב נתפסי כאמצעי לחדשנות בשירותי.
"אם אני פונה על פרויקט מסוים שלא קיים שאני רוצה להקים ...אז אני רואה את זה כהזדמנות ,להעניק לתושבים משהו
שחסר .הקשר עם הקרן הזאת בתחום הילדים והנוער בסיכון בהחלט מספק לי כיווני פעולה חדשניים שלא נמצאים בכלל
במנדט שלנו  -קואוצ'ינג של ילדים ומשפחות? התייחסות לכל המעגלים של הילד והמשפחה ,זה נפלא) ".מנהל
מחלקה(.

הקשרי ע גורמי פילנתרופיי בכלל ,וע עמותות בפרט משמשי לקידו יעדי מקצועיי של
המחלקה .המחלקה עושה שימוש בעמותות שהיא יוזמה את הקמת לצור קידו יעדי מקצועיי בעיקר
על ידי גיוס משאבי ומתנדבי לנושאי השוני .במעלה ארז המחלקה הקימה עמותה שבי היתר מטרתה
לסייע בגיוס המשאבי לצרכי חומרי .נוס +על כ  ,הקשרי נתפסי כאמצעי לחדשנות בשירותי.
"אם אני פונה על פרויקט מסוים שלא קיים שאני רוצה להקים ...אז אני רואה את זה כהזדמנות ,להעניק לתושבים משהו
שחסר .הקשר עם הקרן הזאת בתחום הילדים והנוער בסיכון בהחלט מספק לי כיווני פעולה חדשניים שלא נמצאים בכלל
במנדט שלנו  -קואוצ'ינג של ילדים ומשפחות? התייחסות לכל המעגלים של הילד והמשפחה ,זה נפלא" )מנהל מחלקה(.

מאפיי בולט נוס +של גישת המחלקה ביחס לקשרי הוא השימוש הרב במונחי "שיתו +פעולה ושותפות"
וההתייחסות לקיומ של קשרי ע גורמי שוני ביישוב כער בפני עצמו:
"בעיני השותפות שלהם לעשייה היא באמת לא פחות חשובה מהשותפות שלהם לתשלום....זה מה שאהבתי ,זה שיתוף
הפעולה .זה הדברים ,זה התוכניות שנותנות דלק לא רק כלכלי אלא חשק .את יודעת ,יש לנו פרטנר ,זה לא רק אנחנו עם
עצמנו פה כל הזמן ,עם אותם המשאבים ...אלא עם חשיבה אחרת ,עסקית ,שזה לא מזיק בדברים האלה...
כשהכול נעשה בשיתוף פעולה אני רואה בזה ערך מוסף .מפעלים שהם מעבר לכביש ,שהם צמחו וגדלו פה הרבה מאוד
בזכות ההקלות שהם קיבלו מהישוב .זה שיש ,שרוב העזרה שהם נותנים או חלק נכבד מהעזרה שהם נותנים ,זה לאו
דווקא ע"י כסף אלא ע"י כ"א עובדים מהמפעלים שבאים לעזור אז וודאי שאני רואה בזה ערך מוסף .יופי של יוזמה...
לאו דווקא רק מזווית הראיה של מקבל הסיוע" )מנהל המחלקה(.

לבסו ,+המחלקה בישוב לקחה על עצמה תפקיד של עידוד קיומה של חברה אזרחית חזקה נפרדת מהשלטו
המקומי ,ולא רק לקד את תחו הרווחה.
"אני מנסה לראות ולתת דוגמא כאן של איך עובדים  3המגזרים ביחד .כדי לייצר משהוא לטובת הקהילה .כשמה שאני
רוצה בגדול ,זה שיהיה יותר אחריות הדדית כאן .שתהיה תחושה של קהילה ,שהמפעלים כמפעלים ,לא כאחד ,שניים
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שלושה מפעלים ביחד ,יכולים לקחת משהו אחד .סתם דוגמא כמו נושא מוזיקה ופשוט לעשות את זה בישוב") .עובדת
קהילתית מעלה ארז(
"החזון שלי היה שהארגונים והעמותות יוכרו כגוף ויפעלו יחד עם הרשות .לא במקום ,ולא בשביל אלא יחד עם
הרשות ...כל פעם שהארגונים והעמותות נכנסים לנישה מסוימת המדינה הולכת ,ואנחנו לא רוצים ליצור את זה פה" ...
)עובדת סוציאלית(.

.4.2.4המניעי לקיומ של קשרי פילנתרופיי בי המחלקה לשירותי חברתיי והגורמי
פילנתרופיי
בפרק זה מוצגי המניעי השוני של המחלקה ושל הגורמי הפילנתרופיי השוני הפועלי רקפת
במעלה ארז ..נית לראות כי שני הצדדי מעלי מניעי ערכיי ותועלתניי לקיומ של קשרי ,א אלו
במינוני שוני.
.4.2.4.1

מניעי המחלקה לקיומ של הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה סוקר את המניעי השוני שהציגו מנהל המחלקה והעובדי סוציאליי ליוזמה ולמעורבות
בקשרי .מבי המניעי השוני ,ישנ מניעי חוזרי על עצמ ביחס לרוב הקשרי ביישוב וחלק
ייחודיי רק לקשר ע עסקי.
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לוח טו' :מיפוי מניעי המחלקה לשירותי חברתיי ליצירת הקשרי הפילנתרופיי )באחוזי(.
עמותה

קרן

תורם פרטי

עסקים

סה"כ

המניעים
.1

מחויבות למתן מענה לצרכי הפונים אליה

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

.2

תחושה של "בריחת הממשלה"

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

.3

רצון לחזק התנדבות ותרומה של תושבים ביישוב

71.4

85.7

50.0

.4

רצון להוציא לפועל פרויקטים חדשניים

14.3

42.9

18.2

.5

מחסור במשאבים לפעילות המחלקה

14.3

28.6

13.6

.6

אחריות  /מחויבות של השותף

42.9

13.6

.7

פתיחת פתח לתרומה עתידית

28.6

9.1

.8

החלטה של ראש העיר

14.3

9.1

14.3

מלוח טו' נית לראות כי המניעי העיקריי לקיו קשרי ע כל הגורמי הפילנתרופיי ביישוב ה
תחושה של בריחת הממשלה ומחויבות למת מענה לצרכי הפוני .לאחר מכ ,בכמחצית מהקשרי מתואר
הרצו לחזק התנדבות ותרומה של תושבי ביישוב ) ,(50%רצו להוציא לפועל פרויקטי חדשניי ).(18.2%
שני מניעי הייחודיי לעסקי ע אחריות של השות (13.6%) +ופתיחת פתח לתרומה עתידית ) .(9.1%מניע
מעניי הוא מניע חיצוני  החלטה של ראש העיר ומניע זה רלבנטי ל 9.1%מהקשרי.
מדברי המנהל בולטי שני המניעי שנתפשי כמנוגדי  מחויבות למת מענה לצרכי הפוני אל מול
חדשנות במת שירותי .כלפי הראשו מתוארת אמביוולנטיות בעוד שהשני מתואר בחיוב:
" זה נראה לי אלף בית של עבודה שלנו ,שמדינה צריכה לטפל ,לדאוג לתושבים שלה לצרכים מיוחדים ,למשל כל מי
שצריך צבעיה ,הסעה ,משקפיים .אני יכול לעזור עד מספר נקודות זיכוי מסוים ,וכשמשהו שצריך טיפול בסך 74,000
 ,₪או אישה שצריכה זריקות כל חודש בסך  ...₪ 4,000אז אני בולע את הגלולה ומנסה להשיג את המימון...
"אם אני פונה על פרויקט מסוים שלא קיים שאני רוצה להקים .לדוגמא...שאין סיכוי בעולם שאני אקבל מאות אלפי
שקלים ממשרד הרווחה ,אז אני רואה את זה כהזדמנות ,להעניק לתושבים משהו שחסר ושהמדינה לא נותנת" )מנהל
המחלקה(

.4.2.4.2

מניעי הגורמי הפילנתרופיי ליצירת קשר ע המחלקה

תת פרק זה סוקר את המניעי השוני שהציגו הגורמי הפילנתרופיי אשר ניאותו להתראיי )רק 27%
מהגורמי( ,ביחס ליוזמה ולמעורבות בקשרי ע המחלקה לשירותי חברתיי.
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לוח טז'  :מיפוי מניעי הגורמי הפילנתרופיי ליצירת קשרי ע המחלקה לשירותי חברתיי )באחוזי(.
עמותה

קרן

תורם פרטי

עסקים

סה"כ

.1

ערכים של נתינה

100.0

50.0

100.0

100.0

83.3

.2

צורך במשאבי ידע של המחלקה

100.0

50.0

100.0

66.7

.3

קיומו של צורך  -נזקקים בחברה

100.0

50.0

.4

מלחמת לבנון השנייה

100.0

מניע

50.0

100.0
100.0

50.0

.5

תחושת סיפוק מנתינה

100.0

50.0

50.0

.6

תחושת שייכות לקהילה

100.0

100.0

50.0

.7

מניע דתי

100.0

50.0

50.0

.8

אידיאולוגיה של אחריות חברתית

100.0

33.3

.9

קשר עם הרשויות כתנאי למימוש היעדים

50.0

100.0

 .10צורך במשאבי המחלקה

100.0

50.0

33.3
16.7

נית לראות מלוח טז' כי המניעי מתחלקי למניעי הקשורי לצור שקיי ומעורר את המוטיבציה
לתרו )קיומ של נזקקי בחברה ,מלחמת לבנו השנייה( ,מניעי המתייחסי לתועלת חומרית
ופרגמאטיות שבקשר ע המחלקה )צור במשאבי ידע של המחלקה ,אידיאולוגיה של אחריות חברתית,
קשר ע הרשויות כתנאי למימוש היעדי וצור במשאבי המחלקה( ,מניעי הקשורי לתועלת פנימית
)סיפוק( ומניעי הקשורי לערכי ולתפישת עול מכוונת נתינה )ערכי של נתינה ,מניע דתי ותחושת
שייכות לקהילה(.
המניע המשות +לרוב המרואייני ) (83%הוא ערכי של נתינה וצור במשאבי הידע של המחלקה).(67%
כמו כ ,מחצית מהמרואייני ציינו מספר מניעי המייחסי לצור בתרומת  קיומ של נזקקי בחברה
ומלחמת לבנו השנייה שבתקופתה נרת היישוב לעשייה ,ומניעי פנימיי  תחושת סיפוק מהנתינה,
תחושת שייכות לקהילה ומניע דתי.
בנוס ,+כל העסקי שהתראיינו תיארו אידיאולוגיה של אחריות חברתית המשלבת גישה תועלתנית וערכית:
"תראי ,אני מביא איתי את המטענים הערכיים שלי ,ואין ספק שלתפקיד שלי יש משקל אבל לדיאמונד חשוב להיות
מעורבת ולתרום לקהילה במעלה ארז .זה משמעותי לקשר שלנו עם הישוב והתושבים ,וזה משמעותי גם לזהות שלנו
כחברה עסקית .עובדה שהצלחנו לרתום פה מערכת שלמה ,ואם זה לא היה עולה במטרות של החברה זה לא עובד .אם
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תדברי עם הכ"א כאן ,הם היו אומרים שלדעתם זה טוב לעובדים .אני לא יודע ,אני יודע שזה טוב לאנשים") סמנכ"ל
פיתוח חברת דיאמונד (.

מעניי לראות כי  33%מהגורמי הפילנתרופיי )עמותה וקר( תיארו קשר ע הרשויות כתנאי למימוש
היעדי הארגוניי .לדוגמא:
" החלטה היא מוסדית אנחנו פועלים רק עם הממסד ...אנחנו כארגון שלא צריך להתעסק במיון של נזקקים ") .מנהלת
סניף עמותה(.

 .4.2.5כוחות בולמי לקימ של קשרי פילנתרופיי
פרק זה מציג את הכוחות הבולמי המעכבי ומקשי על יצירה ושימור של קשרי פילנתרופיי.
המחלקה מתארת מספר גורמי מעכבי המקשי על יצירה ושימור קשרי ,שעיקר :מחסור במשאבי
זמ וכ"א לניהול ויצירת הקשרי ,היעדר מיומנות מקצועית ליצירת קשרי ,חוסר מחויבות של הגורמי
הפילנתרופיי ,בירוקרטיה ארגונית ,חסמי אידיאולוגי של מנהל המחלקה )החושש מנסיגת הממשלה(
ושל הסביבה ושיקולי פוליטיי של גורמי פילנתרופיי.
הגורמי הפילנתרופיי עצמ נמנעו באופ מופג מלהעלות גורמי בולמי לקשרי ,מלבד בקשר אחד
שלא צלח ושהעלה את חוסר היכולת של המחלקה לתמו בפרויקט כספית ,ושיקולי פוליטיי ברשות
כגור לכישלו.
המכשול העיקרי שעליו מצהירי המרואייני השוני הוא מחסור במשאבי כ"א לניהול ותחזוקת הקשרי
הפילנתרופיי .קושי זה מונע לפתח קשרי נוספי ולחזק את הקיימי:
"המצב כמו שהוא היום הוא פרטיזאני .אני מודה שאין לי מספיק כוח אדם למסד את זה....ברוב המחלקות ,אין את
העשייה הזו ,אין את הפונקציה הזו .ואני בכל הכנות עושה כמיטב יכולתי" )מנהל המחלקה(.

מכשול נוס +המתואר על ידי מנהל המחלקה הוא היעדר מיומנות מקצועית ליצירה וניהול הקשרי
הפילנתרופיי  נדרש כ"א מיומ בהנעת פרויקטי ורתימת גופי שותפי ,ועובד לא מנוסה יכול לגרו
לפגיעה במימוש הפוטנציאל של הקשר.
"קשר יכול ליפול לכמה שנים אם עובד שלא מנוסה עושה יותר נזק מתועלת .הקשר עם ) colloquialא.ר...(.מאוד
הצטערתי על זה .אפשר היה לעשות משהו יותר משמעותי .וזה לא עניין של הכסף שהם יתנו אלא קשר .זה לא התרומם.
צריך לדעת לרתום אותם ,שתהיה חוויה ,לא רק לסייד את הבתים ולהקיש על הדלת ,והיא לא הרימה") .מנהל
המחלקה(.
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כמו כ ישנה התייחסות להבדלי שפה מקצועית בי עובדי רווחה ובי אנשי המפעלי אשר יכולה להקשות
על יצירת קשרי ושימור.
"צריך לדעת איך לדבר עם האנשים האלה ,אין להם סבלנות לדיבור של עובדים סוציאליים ,צריך תכל'ס  -מה הבעיה,
הצורך מה הפתרון .זה משהו שהוא היום יותר טבעי לנו אבל עדיין ,צריך להיות מודעים לזה" )מנהל מחלקה(

חוסר מחויבות של הגורמי הפילנתרופיי ,והעבדה שכוונות טובות אינ יוצאות אל הפועל בחלק גדול
מהמקרי ,מתוארי א +ה כמשול.
"המפעלים האלה ...אומרים כבר שנים שהם רוצים לתת כוח אדם להתנדב אבל לא יצא מזה עד היום כלום...המעורבות
הזאת לא נמצאת בדמם ,זה לא שהם רואים עצמם מחויבים" )מנהל המחלקה(
"יש גם הרבה גופים ומפעלים שבאים עם הרבה כוונות טובות אבל בסוף לא יוצא מזה כלום ,צריך מישהו שזה בדמו"
)מנהל המחלקה(

בירוקרטיה ארגונית ככוח בול מתייחסת בעיקר לקושי בעבודה מול חלק מה קרנות בשל התנהלות
בירוקרטית ואיטית שלה.
"התהליכים האלה ...זה תובעני מאוד ....צריך לשמור על קשר עם התורמים ,לעדכן ,מכתבי תודה ,דו"ח סיכום
"התרומה של הגופים האלה היא חשובה אבל יש הרבה בירוקרטיה איתן .לפעמים עד שאתה מקבל מענה זה כבר לא
רלבנטי...יש אבל קרנות שהנכונות והמיידיות של המענים שלהם זה משהו להתקנא בו) ".מנהל מחלקה(.

מתוארי ג חסמי אידיאולוגיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי  ממנהל המחלקה ומהנהלת
משרד הרווחה .הביקורת האידיאולוגית של מנהל המחלקה מעניינת כי היא מופיעה במקביל להתייחסויות
חיוביות לקשרי .למרות הצור בקשרי ,מנהל המחלקה מתאר ג חוסר שביעות רצו מהצור לגייס
משאבי לצרכי הפוני אל המחלקה ,צרכי הנמצאי באחריות הממשלה .ביקורת זו עלולה להוות מכשול
לקיומ של קשרי ,ולטענת המנהל ,הוא אכ לא בטוח שימשי במאמ לקיו הקשרי.
"כשמדובר בדברים כאלה שזה נראה לי אלף בית של עבודה שלנו ,שמדינה צריכה לטפל ,לדאוג לתושבים שלה ,ולא
שאני אצטרך להתפשט ולעשות כל תחנונים ,זה מאוד קשה)." ...מנהל המחלקה(.

בדומה לתחושה השלילית של מנהל המחלקה מהקשרי הפילנתרופיי ,מתוארי ג חסמי אידיאולוגי
של הסביבה הניהולית במשרד הרווחה כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי.
"בעבר ניסיתי לגייס מכל מיני ארגונים סיוע לצרכים של מחלקה אחרת שניהלתי ...כל הנושא הזה היה מאוד בחיתוליו
אם בכלל ,כתבתי מכתב יפה ושלחתי עם העתק למנהל המחוז וקיבלתי ממנו טלפון אישי ,מה פתאום ,איזה בושות ואיך
זה מציג את משרד הרווחה ...אז חטפתי רבתי)" ...מנהל מחלקה(.
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שיקולי פוליטיי ,מהווי מכשול בפני קיומ של קשרי פילנתרופיי .ה בקושי לעבוד ע גורמי
פילנתרופיי אשר יש ה שאיפות פוליטיות ביישוב וה בסכנה של קשרי ליפול בשל פוליטיקה פני
ארגונית ברשות.
"כשיש עמותות שהן יותר פוליטיות ,אני קצת נזהרת מלגעת בהן ...היה לי כבר ניסיון כזה ...יש לנו רק בלאגן עם זה...
זה לא מתאים לי ...יש גם ככה פוליטיקה ,אז כשהפוליטיקה היא גם פוליטיקה ,קצת יותר מדי) " ...עובדת קהילתית(.

כאמור רק גור פילנתרופי אחד העלה כוחות בולמי ביחס לקשרי  תו התייחסות ה למחסור
במשאבי ולשיקולי פוליטיי ברשות.
"כולם דיברו על זה שזה חשוב אבל לא נתנו כסף....זאת עיר של "אין אין אין" ...אבל ]הפרויקט א.ר [ .זה נפל בין
הכיסאות ואפילו הוצאות של שכר למרצים לא קיבלו מימון למרות שסוכם שכן...יש מישהי שהיא חברת עירייה והיא
אחראית על קידום האישה והפרויקט הזה לא בא מבית היוצר שלה ...היא נכנסה יחד עם הרווחה והמתנ"ס וזה לא
הלך) ".רכזת פרויקט אם לאם(

 .4.2.6תחומי הקשרי הפילנתרופיי
פרק זה בוח את תחומי הפעילות בה מתקיימי קשרי פילנתרופיי ואת אוכלוסיות היעד המועדפות
לתרומה על יד )כאשר חלק מהקשרי כללו יותר מפרויקט אחד(.
לוח יז' :מיו הפרויקטי השוני על פי תחומי הפעילות ואוכלוסיות היעד של קשרי פילנתרופיי בחלוקה לגורמי
פילנתרופיי באחוזי.
תחום

אוכלוסיית

פעילות

התמיכה

יעד/

אופן

עמותה

ילדים ונוער

קרן

תורם
פרטי

28.6

עסקים

סה"כ לאוכלוסיית

סה"כ

יעד /סוג הסיוע

בחלוקה

החומרי

לתחומים

14.3

10.0

14.3

3.3

28.6

16.7

14.3

3.3

28.6

30.0
26.7
63.3
3.3

פרויקטים
עולי אתיופיה
ממוקדי
57.1

קשישים

33.3

אוכלוסייה
נוער מחוץ למסגרת חינוכית
42.9

66.7

סיוע חומרי לנזקקים

40.0

מזון

40.0

85.7

סיוע לחולים

20.0

14.3

6.7

14.3

3.3

33.3

פרויקטים
ממוקדי צורך

חברה אזרחית

תמיכה בעמותות שותפות

מלוח יז' נית ללמוד כי רוב הקשרי פילנתרופיי שקיימה המחלקה )  (63.3%ה קשרי ממוקדי צור
כאשר  30%מהקשרי עוסקי בסיוע חומרי לפרטי ומשפחות נזקקות בטיפול המחלקה.
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כשליש מהקשרי ממוקדי באוכלוסיה ספציפית בטיפול המחלקה והאוכלוסייה המועדפת היא קשישי
ע  16.7%מהקשרי.
בחינת תחומי הקשרי על פי הגורמי השותפי מראה כי עמותות פועלות באופ ממוקד צור ומספקות
סיוע חומרי לנזקקי ,סיוע במזו וסיוע לחולי.
הקרנות מקיימות קשרי ממוקדי צור ומסייעי בסיוע חומרי לנזקקי ) (42.9%א ג מקיימות קשרי
ממוקדי אוכלוסיה ומספקות סיוע לקשישי ) (57%וכ ג מפעילות פרויקטי לילד ונוער )(28.6%
עסקי ביישוב מקיימי פרויקטי ע המחלקה בכל קשת התחומי  קשרי ממוקדי ילדי ונוער ,בעלי
עולי אתיופיה ,קשישי ונוער מחו למסגרת תעסוקתית וקשרי ממוקדי צור במסגרת מסופק סיוע
חומרי לנזקקי ,סיוע במזו וסיוע לחולי .כמו כ ,עסקי ג תומכי בעמותות שותפות למחלקה.
.4.2.7דפוסי ודרכי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי
פרק זה בוח את דפוסי ודרכי הניהול של הקשרי הפילנתרופיי ,תו התייחסות ליצירת הקשרי ,תפקיד
קשר אישי ביצירת הקשרי ,מימד הזמ ,תדירות הקשרי והכלי בה משתמשי לניהול.
.4.2.7.1

היוזמה ליצירת הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה מציג מי הגורמי אחראי ליצירת הקשרי בי המחלקה ובי הגורמי הפילנתרופיי.
לוח יח' :מיפוי הקשרי הפילנתרופיי על פי הגור האחראי ליוזמת הקשר )באחוזי(
המחלקה

הגורמים הפילנתרופיים

ראש העיר

הגורם

מס'

20.0

20.0

עמותה

5

60.0

קרן

7

85.7

14.3

תורם פרטי

3

33.3

66.7

עסקים

7

85.7

באחוזים מכלל הגורמים הפילנתרופיים

2

73

14.3
18

9

נית לראות מלוח יח' כי כ 73%מכלל הקשרי הפילנתרופיי שמקיימת המחלקה במעלה ארז נוצרו ביזמת
המחלקה ,כ 18%מהקשרי נוצרו ביזמת הגורמי הפילנתרופיי השוני ו 9%מהקשרי נוצרו ביזמת
ראש העיר.
בניתוח על פי הגור השות +נית לראות כי  60%מהקשרי ע עמותות 85.6%,מהקשרי ע קרנות וע
עסקי נוצרו ביזמת המחלקה .לעומת זאת  66.7%מהקשרי ע תורמי פרטיי נוצרו ביזמת התור.
.4.2.7.2

קשר אישי כגור מסייע ליצירה ושימור הקשרי הפילנתרופיי
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תת פרק זה מציג את תפקיד של קשרי אישיי בי מנהל המחלקה או עובדי המחלקה ע הגורמי
הפילנתרופיי ביצירת הקשרי הפילנתרופיי ובשימור.
לוח יט' :קיומו של קשר אישי :תפקיד ביצירה ושימור הקשרי הפילנתרופיי בחת הגור הפילנתרופי )באחוזי(
היכרות אישית קודמת ליצירת הקשר

הגורם

קשר אישי כגורם מסייע לניהול הקשר

עמותה

40.0

קרן

28.5

תורם פרטי

33.3

33.3

עסקים

28.5

14.2

13.3%

31.8%

סה"כ

מכלל

הקשרים

מלוח יט' נית לראות כי להיכרות אישית מוקדמת תפקיד ביצירת קשרי פילנתרופיי ע 13.3%
מהגורמי הפילנתרופיי עמ קיימה המחלקה קשר  תורמת פרטית שהנה קרובת משפחה של מנהל
המחלקה ושתי חברות למטרת רווח .ע חברת דיאמונד קדמה לקשר היכרות של מנהל המחלקה וסמנכ"ל
משאבי אנוש בחברה ,וע חברת  colloquialקדמה לקשר היכרות של עו"ס במחלקה ע ועובד בכיר בחברה
)ראה תיאור הגורמי ביישוב בנספח ד'(.
בנוגע לקיומו של קשר אישי כגור מסייע בשימור וניהול הקשרי הפילנתרופיי נמצא כי במהל ראיונות
ע עובדי המחלקה ביישוב ,צוי פעמי רבות קיומו של "קשר אישי" ע גורמי פילנתרופיי אשר נוצר
במסגרת הקשרי הפילנתרופיי ומהווה גור מסייע לשימור הקשרי.
"קודם כל אני לא הכרתי את מנהלת הסניף פה עד שהיא הובילה את הפרויקט ,זאת אומרת שימשה כצינור בין הנהלת הבנק
ברמה הארצית ובינינו ,ונוצר בינינו קליק מידי ואנחנו אני באמת יכול להגיד שזאת חברות טובה .זאת אומרת ,אני לא מחבק
ומנשק את מי שאני לא אוהב ,אבל אנחנו נפגשים ,באמת קשר אישי נוצר בינינו של אמון ,של הומור ,נוח בינינו) ".מנהל
המחלקה(
"התקופה הראשונית הייתה מאוד קשה לנו ולהם...בשנתיים האחרונות אנחנו כמו כפפה .אם יש משהו ,אני אומרת לו אני
ואתה יושבים ומדברים ...בהתחלה היינו מגיעים וקולי קולות ,אבל היום זאת חברות) ".עובדת המחלקה(
בנוס +מנהל המחלקה מקפיד לשמור על קשר ע גורמי שתרמו למחלקה:
"קודם כל אני כל הקטע של לשלוח ברכה בחגים ,ברור מאליו .או שמעתי שנולד לו ילד אז ברכה נשפכת .אני לא אתקשר
אליו כל יום לשאול לשלומו .אבל שומרים על קשר".
61

"יש את הקרן הזאת ,ואחרי שהם נתנו לנו פעם כסף לאיזה פרויקט ,קייטנה ,הקפדתי פעם בשנה לשלוח להם שנה טובה
ולספר להם איך הפרויקט התקדם .אחרי איזה ארבע שנים כשהתעורר הצורך ,פניתי אליהם והם מיד באו נתנו כסף בלי
למצמץ .הם אמרו לי שהם הרגישו חלק מהפרויקט כל השנים .וכל זה בעלות של מכתב בשנה" )מנהל המחלקה(.

.4.2.7.3

ותק הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה בח את ותק הקשרי הפילנתרופיי .בחינת הקשרי על פי ותק מאפשרת לבחו את הקשרי
על פי ציר הזמ .באיזו מידה המחלקה פיתחה בשנת המחקר קשרי פילנתרופיי חדשי ובאיזו מידה היא
משמרת קשרי וותיקי.
נמצא כי במעלה ארז ממוצע ותק הקשרי הפילנתרופיי עומד על  6.2שני .הרוב המכריע ) (86%של
הקשרי הפילנתרופיי ה קשרי המתמשכי יותר מ 4שני ובשנת המחקר יצרה המחלקה רק קשר
חדש אחד.
.4.2.7.4

תדירות קיו הקשרי הפילנתרופיי

תת פרק זה מציג את התדירות בה התנהלו הקשרי הפילנתרופיי בי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי
השוני לאור שנת המחקר .באופ זה נית ללמוד באיזו מידה הקשרי ה נקודתיי ובאיזו מידה ה
מתמשכי לאור השנה.
לוח כ' :מיו הקשרי הפילנתרופיי על פי תדירות קיו הקשרי )באחוזי( :תדירות שבועית ,חודשית ,דו חודשית,
תלת שנתית ,דו שנתית וחד שנתית.
הגורם

מס'

שבועית

עמותה

5

100.0

קרן

7

14.3

תורם פרטי

3

חודשית

14.3

דו חודשית

71.4
33.3

חברה למטרת רווח

7

28.6

42.9

סה"כ

22

27.22

18.18

רבעונית

דו שנתית

חד שנתית

13.64

33.3

27.27

33.3
14.3

14.3

4.55

9.09

כפי שנית לראות מלוח כ' ,ישנה שונות רבה בתדירות הקשרי הפילנתרופיי .כ 27%מהקשרי ה
קשרי בתדירות גבוהה )שבועית(  32%מהקשרי ה בתדירות בינונית )חודשית ודו חודשית( ו32%
מהקשרי ה בתדירות רבעונית ודו שנתית .רק  9%מהקשרי ה בתדירות חד שנתית.
.4.2.7.5

כלי הניהול בה נעשה שימוש במסגרת הקשרי הפילנתרופיי
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תת פרק זה בוח את הקשרי הפילנתרופיי על פי מידת השימוש באמצעי השוני לניהול הקשר מול
הגורמי הפילנתרופיי השוני .האמצעי ה :חוזה חלקי )סביב מת מבנה מהעירייה( ,חוזה כולל סביב
כל היבטי ההתקשרות ליווי מקצועי על ידי עובדת סוציאלית ,שיחות לא רשמיות ,מכתבי ,ישיבות ,הסכ
בעל פה הגשת בקשה לקבלת סיוע ,דיווח בכתב על הנעשה בתרומה ,שיחות טלפו והערכה.
לוח כא' :כלי ודרכי לניהול הקשרי הפילנתרופיי :מיפוי הקשרי על פי אופני ניהול הקשר )באחוזי(
הגורם

מס'

עמותה

5

קרן

7

תורם

3

חוזה

חוזה

ליווי

שיחות

חלקי

כולל

מקצועי

רשמיות

60.0
14.3

לא

מכתב

ישיבות

20.0

40.0

80.0

40.0

14.3

14.3

42.9

14.3

הסכם

בקשה

דיווח

בע"פ

למענק

בכתב

60.0

טלפון

הערכה

100.0
85.7

85.7

42.9

33.3

66.7

פרטי
עסקים

סה"כ

7

13.6

4.5

9.1

28.6

85.7

42.9

14.3

22.7

59.1

27.3

18.2

27.3

85.7

100.0

59.1

77.3

4.5

לוח כא' מצביע כי האמצעי הרווח ביותר לניהול הקשרי הפילנתרופיי ביישוב הוא שיחות טלפו )77.3%
מהקשרי( ,ולאחריו מכתבי ודיווח בכתב על הנעשה בתרומה ) ,(59.1%ישיבות ) ,(27.3%שיחות לא
רשמיות ) (22.7%הסכ בעל פה ) ,(18.2%חוזה חלקי ) (1.6%וליווי מקצועי ) .(9.1%בחוזה כולל והערכה
נעשה שימוש רק בקשר אחד ).(4.5%
נמצאו הבדלי ברמת המיסוד של הקשרי ע גורמי פילנתרופיי שוני:
בקשר ע עמותות ישנ אלמנטי רבי של מיסוד הקשר )חוזה חלקי ,מכתבי ,ישיבות ,והסכ בעל פה(
וכ מאפייני לא פורמאליי )שיחות לא רשמיות ושיחות טלפו( .בנוס +ישנו ג ליווי מקצועי שהנו חלק
מעול העבודה הסוציאלית .המאפיי הרווח ביותר הוא שיחות טלפו ומכתבי.
בקשר ע קרנות האמצעי הרווח ביותר לניהול הקשרי הוא הגשת בקשה לתרומה ודיווח בכתב על הנעשה
בתרומה .בקשר ע קר אחת נמצאו מאפייני רבי למיסוד הקשר ולקשר של הפעלה משותפת של תוכנית
 קיי חוזה כולל ,ישנו ליווי מקצועי ,מכתבי ,ישיבות ,שיחות טלפו וכ הערכה .זהו הקשר הממוסד
ביותר ביישוב .לעומת זאת הקשרי ע התורמי הפרטיי מתנהלי ברמת מיסוד נמוכה ,תו שימוש
מועט באמצעי שוני לניהול הקשר.
63

הדרכי העיקריות לניהול הקשרי ע חברות למטרת רווח ה "חצי רשמיות"  בכל הקשרי
הפילנתרופיי ישנו שימוש בשיחות טלפו ,וברוב המקרי נעשה שימוש במכתבי ודיווח בכתב על הנעשה
בתרומה ) ,(85%ישיבות ).(50%
.4.2.7.6

קבלת ההחלטות במסגרת הקשרי הפילנתרופיי

בתת פרק זה מוצגות הדרכי במסגרת מתקבלות החלטות במסגרת הקשרי  במשות +ע הגורמי
הפילנתרופיי ,תו התייעצות ושיתו +או החלטות חד צדדיות ועדכו השותפי.
לוח כב' :מיפוי הדרכי באמצעות מתקבלות ההחלטות במסגרת הקשרי הפילנתרופיי בחת של גורמי
פילנתרופיי )באחוזי(
הגורם

מס'

עמותה

5

קרן

7

משותפת

"וטו" של

"וטו" של

המחלקה

התורם

20.0%

התייעצות

20.0%

עדכון

20.0%

תיאום

20.0%

14.3%

ע "י

ע"י הגורם

המחלקה

הפילנתרופי

40.0%
85.7%

תורם
3
פרטי

33.3%

33.3%

עסקים

7

42.9%

28.6%

סה"כ

100%

32%

14%

5%

66.7%

33.3%
42.9%

100.0%

14.3%

18%

41%

9%

36%

9%

נית לראות כי השימוש הרב ביותר נעשה בעדכו הדדי של הצדדי ) .(41%לאחר מכ ,ב 36%מהקשרי
ישנה קבלת החלטות חד צדדית על ידי הגור הפילנתרופי .רק בשליש מהקשרי ) (32%ישנה קבלת
החלטות משותפת על ידי המחלקה והגור השות.+
במספר מקרי ,ג כאשר ישנה "קבלת החלטות משותפת" מתארי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי
קיומה של מעי "זכו וטו" על ההחלטות  למחלקה ב 14%מהקשרי כאשר מדובר בפרויקט המספק שירות
לפוני אליה או כאשר היא תופשת את הפרויקט כשירות באחריותה ,ולגור השות +ב 5%מהקשרי.
ב 18%מהקשרי מתוארות מתכונות שונות של התייעצות וב 9%מהקשרי ישנו תיאו מול הגור
הפילנתרופי כמו ג קבלת החלטות חד צדדית על ידי המחלקה כאשר הגורמי הפילנתרופיי מותירי
בידיה את כל שיקול הדעת.
 .4.2.8המשאבי העוברי בקשרי הפילנתרופיי.
בפרק זה מוצג מעבר המשאבי בי המחלקה והגורמי הפילנתרופיי במעלה ארז .במסגרת הקשרי
הפילנתרופיי מקבלת המחלקה מקבלת מהגורמי הפילנתרופיי משאבי שוני ומספקת לה ג היא
64

משאבי שוני חומריי ואחרי .כמו כ ,מוצגת התמונה הכוללת של המשאבי המתקבלי במחלקה .על
מנת לקבל תמונה מפורטת של התרומות החומריות שמקבלת המחלקה מהגורמי השוני נית לעיי בנספח
ז'  פירוט הסיוע החומרי למחלקה מהגורמי הפילנתרופיי.
.4.2.8.1

המשאבי המתקבלי במחלקה.

בתת פרק זה נית לראות כי המשאבי הניתני למחלקה ה :פרוייקט תעסוקתי ,הפעלת מתנדבי ,מימו
שירות ,אימו פרויקט ,תרומת כס ,+תרומת מוצרי ,השאלת מוצרי ,כתובת לפוני אל המחלקה ,לובי
מול ראש העיר וגיוס משאבי.
לוח כג' :מיפוי המשאבי הניתני למחלקה מהגורמי הפילנתרופיי על פי סוג הסיוע והגור המקבל )באחוזי(
הגורם

מס'

עמותה

5

קרן

7

תורם

3

פרויקט

הפעלת

מימון

אימוץ

תרומת

תרומת

השאלת

גיוס

תעסוקתי

מתנדבים

שירות

פרויקט

כסף

מוצרים

מוצרים

משאבים

80.0

20.0

20.0

60.0
100.0

14.3

66.7

33.3

28.6

42.9

57.1

9.1

54.5

40.9

פרטי
עסקים

7

14.3

57.1

סה"כ

22

4.5

31.8

4.5

14.3

4.5

4.5

נתאר עתה את הממצאי מלוח כג' על פי התמורות הניתנות על ידי הגורמי הפילנתרופיי עימ המחלקה
בקשר :במסגרת רוב הקשרי ,המשאבי הניתני למחלקה ה כס (54.5%) +ומוצרי ) 40.9%לצרכי
המחלקה ולצרכי הפוני .היק +הסיוע כספי לנזקקי עומד על  219,000ש"ח בשנת המחקר ,הסיוע במזו
ח נית ל 8משפחות בכל יו ובמהל השנה כולה מחולקי  3840סלי מזו שבועיי ועוד  500סלי
בחגי .הסיוע בעי ביישוב כולל סיוע לנזקקי בלבוש ובציוד יד שנייה ,תיקי וציוד לבית הספר וכ סיוע
לקשישי בשמיכות וסיוד בתי קשישי .כמו כ ,הוא כולל סיוע רפואי הנית בהשאלת ציוד רפואי ,מימו
תרופות ומימו הסעות לשיקו.הער הכספי של הסיוע )לא כולל השאלת מוצרי( עומד על  295,000ש"ח.
משאב נוס +הנית למחלקה ה הפעלת מתנדבי ) (31.8הניתני על ידי עמותות ועסקי.
תרומות ייחודיות לעסקי ה ואימו פרויקט ,קרי ,אימו מסגרות של המחלקה לטיפול בילדי ונוער
) 9.1%מהקשרי( ופרויקט תעסוקתי לנוער מנותק המספק ליווי מקצועי לנוער מחו למסגרת חינוכית.
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תרומות ייחודיות לעמותות ה השאלת מוצרי וגיוס משאבי ) 4.5%מהקשרי(.תרומה נוספת ,עקיפה
שהמחלקה ביישוב מציינת מהקשרי שהיא מקיימת ,אשר לא נכללה בטבלה מעל היא הכרה בער העבודה
שהיא מבצעת ,תמיכה ותחושת חשיבות.
"מה שהכי נוגע לליבי זה לא התרומה הכסף ,זה המעורבות והאכפתיות .....יכולתי לקחת את הכסף להגיד תודה רבה ....זה
יותר פשוט ,אבל לזה יש משהו ערך מוסף...בעיני השותפות שלהם לעשייה היא באמת לא פחות חשובה מהשותפות שלהם
לתשלום" )מנהל המחלקה(.

.4.2.8.2

המשאבי הניתני לגורמי הפילנתרופיי.

בתת פרק זה מוצגי המשאבי ניתני על ידי המחלקה לגורמי הפילנתרופיי השוני .אלו ה :מת
מתח פעילות ,תיוו לפוני ,סיוע במימו חלקי לפעילות המתקיימת ,גיוס משאבי ,תיוו לגורמי
ברשות ,מיו זכאות וליווי מקצועי.
לוח כד' :מיפוי משאבי הניתני על ידי המחלקה לגורמי הפילנתרופיי במסגרת הקשרי
הגורם

מס'

מתחם פעילות

תיווך לפונים

מימון חלקי

גיוס משאבים

עמותה

5

40.0

100.0

20.0

20.0

קרן

7

85.7

תורם פרטי

3

100.0

עסקים

7

100.0

סה"כ

22

9.0

95.5

תיווך ברשות

28.5

מיון

ליווי מקצועי

80.0

20.0

85.7

14.3

100.0

4.5

4.5

28.5

14.3

28.5

18.1

63.6

18.1

מלוח כד' נית ללמוד כי בקשר ע הגורמי השוני ,המשאב העיקרי שמספקת המחלקה הוא תיוו לפוני
אליה ) .(95.5%המחלקה מתווכת בי הגור לבי הפוני אליה ומאפשרת לו להוציא לפועל את התרומה
שלו או את המוטיבציה הכללית שלו לתרו לפוני הנזקקי.
תרומה מרכזית נוספת של המחלקה היא היותה גור ממיי ) .(63.6%המחלקה במקרה זה מהווה קריטריו
למידת הנזקקות ולקביעת סדרי העדיפויות לתרומה .המחלקה נתפסת כגור שמסייע להוציא מדיניות
תרומה באמצעות הכלי המקצועיי שלה:
"בעיקר לעזור .פחות חשוב לנו שתהיה לנו אמירה .אין כאן אמירה שיווקית או כל מיני כאלה .אז במובן הזה המחלקה
מאפשרת לנו לעזור .מבחינתנו היא הגורם המקצועי והיא יודעת טוב מה הצרכים ומה חשוב" )סמנכ"ל חברת דיאמונד'(
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"אנחנו כחברה ,חשוב לנו להיות מעורבים במה שנעשה כאן בישוב .במובן הזה ,אפשר לראות את המצב הפוך
שהמחלקה מסייעת לנו .להגיע למי שבאמת צריך ,לסייע במקומות חשובים ולא לצרכים פיקטיביים" )מנהלת קשרי
קהילה חברת "תעשיות  -פלדה"'(.

כמו כ ,המחלקה מספקת סיוע בגיוס משאבי ממפעלי וכ גיוס קבוע של מזו מעמותה אחרת לעמותת
מעלה ארז בלב.
סיוע נוס +של המחלקה לגורמי הפילנתרופיי הוא תיוו מול גורמי אחרי ברשות .הדבר בא לידי ביטוי
בקשר ע הקרנות "אחוה לישראל" וקר קאסוטו ,שהמחלקה היא רכזת הפעילות היישובית שלה ,ע
חברת תעשיות פלדה שמפעילה פרויקט לנוער מחו למסגרת לימודית המשות +ג למחלקת החינו וע
דגני תעשיות אשר מספקת תרומה קבועה של כיבוד ליחידות הרשות השונות.
סיכו הממצאי והשוואה בי היישובי
 .4.3כללי
בשני היישובי ,מתקיימי קשרי פילנתרופיי בי המחלקה לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי
שוני ,ארגוני ופעילות של יחידי  עמותות ,קרנות ,תורמי פרטיי ועסקי .בולטת העובדה כי
היישובי נבדלי ה במספר הגורמי הפילנתרופיי עמ ה בקשר וה בסוג .בנווה רקפת המחלקה
מקיימת  18קשרי פילנתרופיי ,רוב ע עמותות ) (56%וא +לא אחד ע עסקי .לעומת זאת ,במעלה
ארז ,ישנ  22קשרי פילנתרופיי ,מה  32%ע עסקי.
 .4.4מדיניות ותפישות כלפי קשרי פילנתרופיי
בנושא המדיניות בשני הישובי ישנה מדיניות רשמית מוצהרת של "גיוס משאבי" וקידו קשרי
פילנתרופיי ,אול בפועל בשני היישובי לא נמצאו תוכנית לקידו קשרי פילנתרופי ,סדר עדיפויות
מחלקתי לתחומי הקשר ,קריטריוני ליצירת קשרי ולבחירת הגורמי הפילנתרופיי.
יחד ע זאת ,נמצא שוני בי שתי המחלקות באופ מוצהר ובפועל ביחס למדיניות שלה כלפי קשרי
פילנתרופיי.
א +שבשני היישובי לא נקבע איש קשר אחד במחלקה לניהול ,במעלה ארז הנושא בכל זאת מובל על ידי
מנהל המחלקה בעוד שבנווה רקפת ,מנהל המחלקה ממלא תפקיד פחות מרכזי .כמו כ ,א +שבשני היישובי
ישנ עמותות שהוקמו על ידי המחלקה לקידו תחומי שוני ,בנווה רקפת ה אכ ייעודיות לגיוס משאבי
לתחומי לשמ הוקמו בעוד שבמעלה ארז העמותה משמשת כצינור כללי לגיוס משאבי לצרכי שוני.
כמו כ ,במעלה ארז נמצאה התייחסות אסטרטגית של המחלקה לפילנתרופיה כחלק ממשאבי המחלקה,
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וישנ נהלי להוצאת הכספי המתקבלי במסגרת הקשרי הפילנתרופיי ,אשר אינ קיימי בנווה
רקפת .הבדל בולט נוס +הוא באשר לתפקידו של ראש העיר ,אשר בנווה רקפת הוא זה שמרכז את נושא
יצירת הקשרי הפילנתרופיי ואת קביעת סדר העדיפויות בעוד שבמעלה ארז הנושא נתו לטיפול של
היחידות השונות ,וא +מובל על ידי המחלקה.
ג ביחס לגישת המנהלי במחלקות ,בולטי ההבדלי בי הישובי:
בנווה רקפת בולטת מדיניות מגיבה ליוזמות חיצוניות "א יגיעו יוזמות אני לא אפיל אות" בעוד שבמעלה
ארז בולטת גישה יוזמת ואקטיבית .כמו כ ,א +שבשני היישובי ישנה התייחסות לפילנתרופיה ככלי
לקידו יעדי מחלקתיי ומוקמות עמותות לצור קידו צרכי שוני ,בנווה רקפת התייחסות זו שמורה
לעמותות בלבד ,ובמעלה ארז היא משמשת ג ככלי לעידוד חדשנות באספקת שירותי ביישוב.
בייחס לערכי המנחי את הקשרי הפילנתרופיי נראה כי בנווה רקפת ישנה העדפה של מעורבות
אזרחי בהתנדבות על פני תרומה כספית ,ובולט דגש רב הנית לסמכות המקצועית של המחלקה .לעומת
זאת הער לו נית משקל דומה במעלה ארז הוא שיתו +הפעולה ע הגופי בקהילה והרצו לרתו את
הכוחות ואת הידע של גורמי פילנתרופיי שוני לטובת הקהילה והפוני אל המחלקה.
ביחס לזירה הפילנתרופית הקיימת ביישוב ,נית למצוא תפקידי שוני ששתי המחלקות נוטלות על עצמ 
בנווה רקפת המחלקה נתפשת ככלי להסדרת הפעילות של עמותות בתחו המזו בעוד שבמעלה ארז היא
נתפשת כגו +המעודד קיומה של חברה אזרחית חזקה אשר נפרדת מהשלטו המקומי וכגו +המרכז ומסייע
ביצירת וניהול קשרי ג אל מול גורמי אחרי ברשות.
 .4.5המניעי לקיומ של קשרי פילנתרופיי
בשני היישובי המניעי שמעלות המחלקות לקיו הקשרי הפילנתרופיי מתמקדי בצרכי הפוני שלא
מקבלי מענה .יחד ע זאת ,בעוד שבנווה רקפת הדגש הוא על "רצו למצוא מענה לצרכי חומריי של
הלקוחות" במעלה ארז המניעי המרכזיי מנוסחי כ"תחושה של בריחת הממשלה ומחויבות למת מענה
לצרכי הלקוחות" ,תו דגש על מחוייבות .במעלה ארז ,בולט המשקל הגבוה שנית לתפיסת המחלקה את
תפקידה כמעודדת חברה אזרחית מעורבות ותרומה ).(50%
בנוס +בולט כי בנווה רקפת משקל רב למניעי נסיבתיי  פניה של הגור הפילנתרופי ) (44.4%ובמעלה
ארז משקלו של המניע הנסיבתי )החלטה של ראש העיר( קט משמעותית ) .(9.1%הבדל נוס +בי השני
היישובי הוא בקיומ של שני מניעי ייחודיי לכל יישוב רצו המחלקה להסדיר את זירת הקשרי
ביישוב בנווה רקפת ורצונה לעודד חדשנות במעלה ארז בעוד שבנווה רקפת הווה הרצו להסדיר את פעולת
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הגורמי הפילנתרופיי ואת מה שנתפס כזירה בעייתית שהמחלקה צריכה להוביל ולרכז ביישוב מניע ב
 11%מהקשרי ,במעלה ארז מהווה הרצו להוציא לפועל פרויקטי חדשניי באמצעות הקשרי מניע ל
 18%מהקשרי.
בדומה למחלקות שנתנו משקל רב לצור הקיי לתרומות ,ג חלק גדול מהגורמי הפילנתרופיי ציינו את
קיומו של צור כמניע לתרומה למחלקה ) 100%בנווה רקפת ו 50%במעלה ארז( .בנוס ,+ציינו הגורמי
הפילנתרופיי מניעי פנימיי שוני  ערכי של נתינה ) 100%בנווה רקפת ו 83%במעלה ארז( ,תחושת
סיפוק ) 62.5%בנווה רקפת ו 50%במעלה ארז( ומניעי דתיי ) 50%מהקשרי(.
ג מניעי תועלתניי קיבלו משקל ,כאשר התועלת העיקרית היא הידע הנמצא בידי המחלקה )60.5%
בנווה רקפת ו 67%במעלה ארז( ,צור במשאבי חומריי ) 50%בנווה רקפת לעומת  16.7%במעלה ארז(
וקשר ע הרשויות כתנאי למימוש היעדי ) 62.5%בנווה רקפת ו 33%במעלה ארז( .המשקל הרב הנית
למניעי תועלתניי בקרב הגורמי הפילנתרופיי בנווה רקפת יכול להיות קשור למספר הרב יחסית של
עמותות הנמצאות בקשר ע המחלקה.
 .4.6כוחות בולמי לקיומ של קשרי פילנתרופיי
הכוחות הבולמי שתוארו על ידי המחלקות ה מחסור במשאבי זמ וכ"א לניהול ויצירת הקשרי
הפילנתרופיי ,ריכוזיות של ראש העיר ובירוקרטיה בהתנהלות הקרנות ,מאבקי כוח אישיי ,שיקולי
פוליטיי ,חסמי אידיאולוגי סביב התחו של יצירת קשרי פילנתרופיי ,חשש מפגיעה במקצועיות
וחשש מתלות.
ג הגורמי הפילנתרופיי תארו גורמי בולמי אול במידה נמוכה יותר ,ובאופ כללי נמנעו מלבקר את
הקשרי ולהעלות קשיי .הקשיי שתוארו ה מחסור במשאבי כספיי של המחלקה ,והיעדר יכולת
לתמו באופ מספק בגופי הפילנתרופיי )בשני היישובי( ,וכ ג שיקולי פוליטיי שפגעו בפרוייקט
)מעלה ארז( .בנווה רקפת תואר ג הקושי של היעדר גבולות בי עמותה לבי המחלקה ,באופ שמקשה על
העבודה השוטפת.
 .4.7תחומי הקשרי הפילנתרופיי
בשני היישובי ,רוב הפרויקטי ה ממוקדי צור ) 55%בנווה רקפת –  63%במעלה ארז( המספקי סיוע
חומרי ) ,(30%  35סיוע במזו ) 10%בנווה רקפת לעומת  26%במעלה ארז( וסיוע לחולי ).(6% 10%
בולט בי היישובי הבדל בהיק +ואופ הטיפול בתחו המזו  בעוד שבנווה רקפת ישנ שנתי עמותות
שעוסקות בנושא באופ בלתי תלוי במחלקה ותפקיד המחלקה הוא מיו והפניית הפוני אליה ,תיוו מול
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ראש העיר והסדרת סלי המזו בחגי ,במעלה ארז הנושא נמצא בטיפול המחלקה באופ ישיר והוקמה
עמותה לסיוע בתחו המזו ,כאשר המחלקה עוסקת בגיוס משאבי לטובת העמותה.
רק חלק קט יותר מהקשרי ממוקדי באוכלוסיה ספציפית בטיפול המחלקה ) 45%בנווה רקפת ו33%
במעלה ארז( כאשר האוכלוסייה המועדפת היא קשישי .אוכלוסיות נוספות ה ילדי ונוער ועולי אתיופיה.
האוכלוסיות הייחודיות לנווה רקפת ה משפחות אסירי ומשפחות לילדי בעלי צרכי מיוחדי בעוד ש
האוכלוסייה הייחודית למעלה ארז היא נוער מנותק.
כמו כ ,ייחודי למעלה ארז תחו קשר אותו נית להגדיר כפיתוח חברה אזרחית במסגרתו הגורמי
הפילנתרופיי תומכי בעמותות אשר פעילות נתפשת כחלק מהאינטרסי של המחלקה.
 .4.8דפוסי הקשר
בנושא היוזמה לקשרי בולט כי בנווה רקפת רק  50%מהקשרי )כול ע עמותות וקרנות( נוצרו ביוזמה
של המחלקה ,בעוד שבמעלה ארז כ 73%מהקשרי נוצרו ביזמת המחלקה ו 18%מהקשרי נוצרו ביזמת
ראש העיר )היוזמות כוללות פנייה לעמותות ,תורמי פרטיי ,קרנות ועסקי(.
כמו כ ,נמצא כי בשני היישובי היכרות מוקדמת וקשר אישי ממלאי תפקיד ביצירת קשרי ובשימור
כגור מסייע להצלחת ,א במעלה ארז ישנו שימוש רב יותר בקשר אישי לשימור הקשרי לעומת נווה
רקפת ) 31.9%לעומת  ,(13.3%כאשר מנהל המחלקה במעלה ארז מתאר מאמ ממוסד לשמירה על קשר ע
גורמי שתרמו למחלקה.
רוב הקשרי בשני היישובי ה קשרי וותיקי הנמשכי לאור זמ וברציפות ,כאשר רק חלק קט
מהקשרי ה בתדירות נמוכה )דו שנתית( או בגדר התקשרויות חד פעמיות.
למרות זאת ,רוב הקשרי מתנהלי באופ חלקי תו שימוש מועט בכלי ניהול ומעקב; כלי הניהול בו נעשה
השימוש הרווח ביותר לניהול הקשרי הוא שיחת הטלפו )בנווה רקפת  88%ובמעלה ארז  73%מהקשרי(
והשימוש בחוזה כללי ובהערכה הוא הנדיר ביותר .שיעור השימוש בחוזה חלקי וליווי מקצועי נמצא בשיעור
כמעט כפול בנווה רקפת מאשר במעלה ארז ,וזאת בי השאר בשל ההיק +הנמו יותר של קשרי ע
עמותות במעלה ארז.
בקשר ע עמותות וחברות למטרת רווח נמצאה המידה הרבה ביותר של מיסוד הקשר ,כאשר השימוש
באמצעי מתחו העבודה הסוציאלית של ליווי מקצועי והדרכה הוא מאפיי ייחודי לעמותות .בנוס,+
הקשרי ע הקרנות מתנהלי ברוב המכריע במתכונת של הגשת בקשות למענקי ודיווח.
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נראה כי למרות השימוש הרווח במונח שותפות ,קבלת החלטות משותפת מתוארת רק בשליש מהקשרי
)כאשר בחלק מהמקרי ישנה זכות וטו למחלקה בעיקר סביב נושאי מרכזיי ,ולגור הפילנתרופי יש
זכות וטו בנושאי המימו( .לעומת זאת בחלק לא קט מהקשרי ישנה קבלת החלטות חד צדדית ,בי א על
ידי המחלקה )רק במיעוט מהמקרי( או על ידי הגור הפילנתרופי.
 .4.9המשאבי המתקבלי והניתני במסגרת הקשרי הפילנתרופיי
כאשר נבחני המשאבי הניתני והמתקבלי במסגרת הקשרי ,נמצא כי בשני היישובי המשאבי
שהמחלקות מקבלות במסגרת רוב הקשרי ה תרומות כספיות )מכל הגורמי עמ נמצאות המחלקות
בקשר מלבד עמותות( לסיוע ליחידי ומשפחות ותרומת ציוד.
ברוב המקרי המחלקה אינה הנמע של המשאבי הללו ,אלא הפוני אל המחלקה שהיא פועלת בשמ.
ורק בנווה רקפת ,בקשר ע קר "אחווה לישראל" ,חלק מהמשאבי המתקבלי משמשי למימו עובדת
סוציאלית במחלקה.
משאבי נוספי שמקבלות המחלקות במסגרת הקשרי ה הפעלת מתנדבי )בנווה רקפת רק מול
עמותות בעוד שבמעלה ארז ג בקשר ע חברות למטרת רווח( ,גיוס משאבי )במסגרת הקשרי ע
עמותות ,אשר בי היתר משמשות כלי חוקי לגיוס משאבי( ,מימו שירות אשר מופעל על ידי המחלקה
והשאלת ציוד רפואי על ידי עמותות.
מעניי לראות כי בשני היישובי נמצאו תרומות ייחודיות שונות לקשרי מעבר לתרומה כספית וסיוע
חומרי ,וכי תרומות אלה ה ייחודיות לסוגי שוני של גורמי פילנתרופיי .בנווה רקפת נמצאו תרומות
ייחודיות של הגורמי הפילנתרופי רק במסגרת הקשרי ע עמותות .התרומות שנמצאו ה מימו והפעלת
שירות המסופק על ידי המחלקה באופ בלעדי למטופלי המחלקה ונתפש כחלק מסל השירותי שלה
)מועדונית או מועדו נוער(  ,היות העמותות כתובת לפוני אל המחלקה בנושאי שוני )משפחות אסירי,
בעלי פיגור שכלי וכו'( ופעולות לובי של העמותה אל מול ראש העיר לקידו האינטרסי של האוכלוסיה
הנזקקת .תרומה נוספת של העמותות ,הממוזכרת על ידי העמותות בלבד )כאשר המחלקה עצמה אינה
מכירה בכ ( היא מעבר ידע מהעמותות למחלקה על צרכי המטופלי ,מצב ומקרי של שימוש לרעה.
במעלה ארז לעומת זאת התרומות הייחודיות שנמצאו ה של חברות למטרת רווח .תרומות אלה ה הפעלת
פרויקט תעסוקתי לנוער מחו למסגרת חינוכית ואימו פרויקטי .תרומה נוספת ,עקיפה שהמחלקה
ביישוב מציינת מהקשרי שהיא מקיימת ע עסקי היא הכרה בער העבודה שה מבצעי וקבלת
תמיכה.
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המחלקות מתארות בשני היישובי מספר משאבי הניתני על יד במסגרת הקשרי .המשאבי
העיקריי הניתני על ידי המחלקות בשני היישובי ה תיוו התרומה של הגור הפילנתרופי לפוני אל
המחלקה ,ומיו הזכאות לתרומה .תרומה נוספת של המחלקה המופיעה במספר קשרי היא מת ליווי
מקצועי לגור הפילנתרופי ומת מתח פעילות .יחד ע זאת ,בנווה רקפת הליווי המקצועי נתפס כחלק
מהחובה המקצועית של המחלקה כלפי הפוני אליה ,בעוד שבמעלה ארז הוא נתפס ככלי לחיזוק הגורמי
הפילנתרופיי.
נמצא כי בקשרי ע עמותות בשני היישובי ישנה מידה רבה של חליפי ,וזאת במידה רבה יותר בנווה
רקפת .החליפי בא לידי ביטוי כאשר המחלקות מספקות במסגרת הקשרי נוס +על תיוו ומיו זכאות ג
תרומות חומריות שונות לגורמי הפילנתרופיי .הדבר בא לידי ביטוי בסבסוד וסיוע במימו הגור
הפילנתרופי או השתתפות בעלויות.
כמו כ ,בנווה ארז המחלקה פועלת ג לגיוס משאבי עבור עמותה עירונית שהוקמה לסיוע בתחו המזו
ומתווכת בי חלק מהגורמי הפיל נופי ויחידות אחרות ברשות.
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 .6דיו
פרק הדיו מורכב משני חלקי עיקריי  דיו בקשרי שנמצאו לאור סקירת הספרות ,ודיו בהבדלי בי
שני היישובי.
החלק הראשו ינתח את סוג הגורמי עמ מקיימות המחלקות קשרי ,את הסיוע המתקבל ,את סוג
הקשרי לאור יחסי החליפי  תשורה ,את ניהול הקשרי ואת בחינת הקשרי לאור המסגרת שלשותפויות
בי מגזריות .החלק השני יעסוק בהבדלי בזירת הקשרי שנמצאה לאור תפיסת העול ביחס לקשרי
בכלל ולתחו הרווחה בפרט ,במודל המנהיגות של ראש העיר ובסוגיות ביחס לתפקיד המחלקות לשירותי
חברתיי.
 .5.1הקשרי לאור הספרות על פילנתרופיה
חלק זה מנתח את הממצאי שעלו מהמחקר באשר לקשרי שנמצאו  היקפ ,סוג הגורמי הפילנתרופיי
עמ ה מתקיימי ,והמשאבי הניתני בקשר .את המשאבי הניתני בקשר אנתח לאור המסגרת
התיאורטית של המחקר  יחסי תשורה ויחסי חליפי ,בשילוב ע תיאוריית התלות במשאבי שתפורט
להל.
בהמש

אדו בדפוסי הקשר וניהולו בחלוקה לגורמי השוני ,ולאור השאלה שהתעוררה בעקבות

הממצאי ,הא מדובר בשותפויות בי מגזריות.
 .5.1.1הקשרי ע גורמי פילנתרופיי והסיוע שה מספקי
א +שמספר חוקרי התייחסו לאמו הנמו יחסית של גורמי פילנתרופיי שוני )בעיקר תורמי פרטיי
וחברות למטרת רווח( בממשלה ולנכונות מועטה לקיי קשרי ע גופי מוניציפאליי )שמיד ומיינהרד,
 (Market watch, 2003; Irvin & Carr, 2005 ;2001נמצא כי אלו אכ מקיימי בפועל קשרי ע
המחלקות לשירותי חברתיי בשני היישובי.
מחלקות לשירותי חברתיי אכ מקיימות קשרי פילנתרופיי ע כל הגורמי הפילנתרופיי שמציעה
הספרות  תורמי פרטיי ,קרנות פילנתרופיות ועמותות וכמו כ חברות עסקיות.
בשני היישובי גודל הזירה ומאפייניה שונה  בנווה רקפת נמצאו רק  18קשרי פילנתרופיי בעוד שבמעלה
ארז נמצאו  22קשרי כאלה ע כל קשת הגורמי הפילנתרופיי העולה מהספרות .למרות הציפיות
לקשרי ע ארגוני עסקיי ,נמצאו כאלו רק באחד משני היישובי ,מעלה ארז ) 32%מכלל הפעילות
הפילנתרופית ביישוב( ,בעוד שבנווה רקפת המחלקה לא קיימה כלל קשרי ע עסקי .העובדה ,כי נמצאו
קשרי ע גורמי פילנתרופיי שהספרות ספקנית מאוד לגבי אפשרות היתכנ )שמיד ומיינהרד,
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 - (Irvin & Carr, 2005;2001קרי ע תורמי פרטיי וע עסקי  יכולה להיות מוסברת בי היתר
באמצעות התפקיד שנמצא לקשר האישי ולהיכרות המוקדמת בתהלי יצירת הקשרי.
קשה לכמת את היק +המשאבי הכולל המופנה לשירותי מאחר ולא מכומתות שעות התנדבות ,ג הניצול
של ציוד קיי לא מכומת והמספרי מבוססי על הערכות ולא על נתוני קשרי .קשה ג ללמוד מה
המשמעות ומה ההיק +של הכיסוי ביחס למשאבי המחלקה ממקורות אחרי .יחד ע זאת ,נית ללמוד כי
היק +הסיוע הכספי במעלה ארז ,גבוה מנווה רקפת וזאת על א +שהיישוב קט יותר )מספר התושבי בנווה
רקפת גדול ממעלה ארז בכ.(43%
נראה כי למרות שהמחלקות עושות שימוש רב במושג החדשנות על מנת לתאר את התועלת בקשרי ואת
הער המוס +שה מספקי למחלקה ,בפועל רוב הקשרי מתמקדי בסיוע ישיר בצרכי שוני לפוני
נזקקי ולא בפיתוח שירותי חדשניי  סיוע בציוד רפואי ,ריהוט ,ציוד ביתי ,לבוש וסיוע כספי .לטענת
מנהלי המחלקות הדבר מסייע לה להכפיל )בנווה רקפת( וא +לשלש )במעלה ארז( את היק +הסיוע החומרי
שה מעניקי.
בעוד שבנווה רקפת התמיכה הפילנתרופית בשירותי היא למעשה אספקת שירותי של המחלקה במימו
פילנתרופי ,במעלה ארז ,התמיכה של הגופי הפילנתרופי בשירותי אכ מכוונת לחדשנות ולמת ער
מוס +על השירותי הקיימי ,להעשרה וקידו השירותי המסופקי על ידי המחלקה בציוד ,בכ"א מתנדב
ובתקציבי נוספי .קשר אחד ,אשר מתמקד בסיוע לנוער מנותק ,א +מספק מסגרת חדשנית להתמודדות
ע התחו.
כאשר נבח סוג הסיוע והתחומי לה הוא נית ,נראה כי קיי הבדל מסוי בתחומי תרומות האופייניות
לגורמי הפילנתרופיי :עמותות ,קרנות ,תורמי פרטיי וארגוני עסקיי.
בדומה לממצאי קודמי ,הקשרי ע עמותות מתפרסי על טווח נרחב של נושאי בתחו הרווחה:
מאספקת שירותי לילדי ונוער בסיכו ,סיוע בצרכי מיוחדי לנזקקי ,סיוע במזו וסיוע בציוד רפואי
)שריר ,היילברו ולזר  ;2006דורו וגל .(2006 ,העמותות במחקר לא מספקות סיוע כספי ומתמקדות בעיקר
במת סיוע בעי )הכולל השאלת ציוד( .בנוס ,+ה מספקות ג שירותי או מימו של שירותי )בעיקר בנווה
רקפת( .ללא הקשרי למחלקה לא היו כלל המשאבי הבסיסיי לפתח את אות שירותי או מסגרות:
"א ה לא היו ,לא הינו יכולי לתת משהו דומה לזה .כשה התחילו ,בכלל לא יכולתי לממ משהו דומה,
וג א היו אני יכולה לממ חלק מהילדי ,לא הייתי יכולה לעמוד בכל הסיפור הכולל אחזקה ,גננות וכו'.
העלות הכוללת היא בער כל מה שהמשרד מקצה לי לתחו של ילדי ")מנהל מחלקה נווה רקפת(.
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תרומות נוספות שלה למחלקות ה יכולת לגייס משאבי או להוות צינור כספי לגיוס משאבי לצרכי
מסוימי ,היות מקור למתנדבי ,כתובת לאוכלוסיות בעלות צרכי אשר אינ מעוניינות להיות מזוהות ע
המחלקה לשירותי חברתיי וסינגור ברשות המקומית לצרכי הפוני .ג הממצאי בנוגע לסיוע במזו
הנית על ידי עמותות ,עולי בקנה אחד ע מחקרה של לוינסו ).(2005
בדומה למחקרי קודמי על קרנות )גדרו ואח' ,(2006 ,הקרנות שמקיימות קשרי ע המחלקה עוסקות
בעיקר במימו פרוייקטי ,ורק במקרה אחד במעלה ארז הקר היא ג קר שמפעילה פרוייקט התחומי
לה תורמות מתפרסי על תחומי מגווני על פי העדפת הקר ,כאשר ברוב הקשרי שנמצאו ,מתמקדי
בסיוע חומרי לנזקקי ,או לאוכלוסיות ספציפיות  קשישי ילדי או עולי אתיופיה .כמו כ,המימו מסייע
לשיפו וציוד מבני בשימוש המחלקה וא +במקרה אחד ג למימו כוחאד בנווה רקפת.
מעניי לראות לגבי תרומות של תורמי פרטי למחלקות לשירותי חברתיי ,כי התרומה שלה שונה
מדפוסי התרומה לשלטו המקומי שמתארי אירווי וקר ) ,(Irvin & Carr, 2005קרי תרומה למימו
מבני ,תרבות ונופשה ,ודומה יותר לתחומי התרומה של הציבור הרחב לעמותות )שי ואח'  (1999 ,לסיוע
חומרי למעוטי יכולת ונזקקי .יחד ע זאת ,בעוד שבנווה רקפת מדובר על תרומות מתמשכות ,במעלה ארז
מדובר על תרומות חד פעמיות .מדובר על תרומות כספיות בסכומי ששי ושותפיו הגדירו כתרומות גדולות
) 1500ש"ח ויותר( .בניגוד לטענת של אירווי וקאר ,בחלק גדול מהמקרי התור לא מגדיר את המטרות
הספציפיות של התרומה ומשאיר מקו רב לשיקול הדעת של המחלקה.
התרומות של עסקי למחלקות לשירותי חברתיי ,נמצאו דומות ביעדי שלה ובסוג הסיוע הנית
לתחומי בה נמצא כי עסקי תורמי לעמותות כחלק מ"אחריות חברתית של עסקי" )ב צורי.(2007 ,
רוב הקשרי ע עסקי ה בתחו הסיוע לאוכלוסיות חלשות ולנזקקי ,וכ נמצאו תרומות לילדי
ונוער ,סיוע לחולי וקשישי וכ סיוע במזו .התרומות משלבות תרומה כספית למטרות ייעודיות כסיוע
ליחידי תמיכה בשירותי ,סיוע בעי תרומות ייחודיות ,וכ ג תרומה של כחאד מתנדב ) Drumwright
 ;et al., 2004רייכל ואחרי :(2000 ,תרומת ציוד למחלקה ,פילנתרופיה קלאסית על פי דרישת המחלקה
לצרכי שהמחלקה מעלה ואימו תוכניות.
מלבד התרומה של הגורמי הפילנתרופיי לפוני למחלקה או לשירותי שהמחלקה מספקת ,עולה כי
קיי ג ער מוס +לקשרי .נוס +על הכס ,+עצ היוזמה של הגור הפילנתרופי יכולה להעלות לסדר היו
של המחלקה תכני חדשי ,או לסדר היו של הרשות .בנווה רקפת מדובר על שתי עמותות שהוקמו על ידי
המחלקה על מנת לספק לובי וסינגור ) (lobbying and advocacyברשות לצרכי שאינ מקבלי מענה
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מספק ,לגייס משאבי כספיי ומתנדבי לצרכי אלה ולהוות כתובת לתחו ביישוב .המחלקה ביישוב
מקימה ארגוני שה במהות ארגוני סינגור על מנת שיספקו לובי וסינגור לצרכי אלה ,אול לא רק מול
הקהילה אלא ג מול הרשות .אמנ ,לא ברור מה מידת הסינגור ש"ארגוני מטע" יכולי למלא .בעיקר
כאשר העמותה מעלה צרכי שאינ מקובלי על המחלקה .זאת לאור מחקר של שמיד בר וניראל
) (Schmid, Bar & Nirel, 2008אשר מצא כי מידת הסינגור בקרב ארגוני שעוסקי ג באספקת
שירותי נמוכה מאוד .יחד ע זאת ,לעצ הגדרת הנושא אותו העמותה באה לקד כחשוב ישנו ער ואכ,
מול ראש העיר בנווה רקפת העמותה לאסיר אכ נשאה פרי במאמציה להפנות משאבי נוספי לתחו .ג
תורמי ,עסקי או קרנות שמציעי פרויקטי חדשי למחלקה )לדוגמא מיסגרת תעסוקתית לנוער
מנותק ,מרפאת שיניי לילדי ,פרוייקט אימו לילדי בסיכו וכדומה( ,מצליחי ליצור תכני חדשי ,או
לגייס משאבי לנושאי שלא זכו למקו גבוה בסדר העדיפויות התקציבי.
יחד ע זאת ,בתקופה של חוסר יציבות כלכלי ,מימו וולונטארי ללא התקשרות חוזית המגדירה התחייבות
למימו ,יוצר סכנה שהשלטו יהיה מי שיאל לשאת באחריות להמש אספקת השירות ,מבלי להמחלקה או
הרשות נתנו דעת מספיק על סדר העדיפויות שלה למשאבי העתידיי .במוב זה ,ייתכ והמיזמי
מטרת "להכניס את המדינה להריו" )שמעוני.(2008 ,
תרומה נוספת של הקשרי ,מתוארת במעלה ארז כ"תחושת השותפות" ע הגורמי הפילנתרופיי.
למעשה המשמעות של מונח זה היא קבלת לגיטימציה ,משוב חיובי ,אישור וההערכה לעשייה של המחלקה:
"זה שיתו +הפעולה .זה הדברי ,זה התוכניות שנותנות דלק לא רק כלכלי אלא חשק .את יודעת ,יש לנו פרטנר,
זה לא רק אנחנו ע עצמנו פה כל הזמ ,ע אות המשאבי עוד פע ,אלא ע חשיבה אחרת ,עסקית ,שזה לא
מזיק בדברי האלה...בעיני השותפות שלה לעשייה היא באמת לא פחות חשובה מהשותפות שלה לתשלו".
)מנהל מחלקה מעלה ארז(
"אני נזכרת בכל הסופרלטיבי שה נתנו לנו ,ומודעות ,זה מדהי ,ההכרה במה שאנחנו עושי" )עו"ס מעלה
ארז (.

המחלקה מקבלת חיזוק ועידוד לעשייה שהיא עוסקת בה ,כזו שנמצאת לרוב הרחק מתשומת הלב וההערכה
הציבורית ,והקשרי מספקי לה הכרה בתרומה שלה .נראה שבנוס +ללגיטימציה לעסק התור )כפי
שמתארי שמיד ומיינהרד ,(2001 ,התועלת בקשרי היא לגיטימציה לגו +הנתר ,מעצ הקשר ע עסקי
מצליחי והמפגש ע אנשי שאינ רק מטופלי ונזקקי.
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 .5.1.2נתינה ללא תמורה?
מממצאי המחקר על המשאבי הניתני והמתקבלי במסגרת הקשרי ,עולה כי הנתינה אינה חד צדדית
מהגורמי הפילנתרופיי .המחלקות לשירותי חברתיי אינ מתפקדות רק כלקוח של הסיוע המתקבל ,או
כמתוו בי הגור המסייע והנמע המיועד ,אלא ה ג מספקות משאבי שוני לגורמי הפילנתרופיי
כחלק מהקשרי .מדובר בעיקר על הטבעיי שיש לה  משאבי ידע ונגישות לפוני אליה  תיוו ומיו
הזכאות לתרומות ומת הדרכות וליווי מקצועי.
העובדה שמשאבי הידע של המחלקה :יכולתה לתוו לנתרמי ולמיי את הזכאות ה התרומה העיקרית
שלה לגורמי הפילנתרופיי ,מצביעה על כ שייתכ ויחסי החליפי בי הצדדי ,אינ מבוססי רק על
התועלת הפנימית מהקשר אלא ג על קיומה של תלות של הגורמי הפילנתרופיי במחלקה .המשאבי
הטבעיי של המחלקה מאפשרי לה בעקיפי ליצור תלות של הגורמי הפילנתרופיי.לפי תיאוריית התלות
במשאבי )  Pfeffer & Salancik, 1978מתו  ,(Child & Faulkner, 1998ארגוני משתפי פעולה מאחר
וה חסרי משאבי מסוימי אות ה אינ יכולי לפתח בעצמ ,ולש כ ה מספקי משאבי
שברשות .השליטה על המחלקה על משאבי הידע ,מגדילה את כוחה אל מול הגורמי הפילנתרופיי .תלות
הגורמי הפילנתרופיי היא חלקית בלבד ,מאחר והנתינה שלה היא נתינה של רצו טוב .יחד ע זאת,
משאבי הידע והנגישות של המחלקה הנחוצי לאות גופי על מנת לממש את מטרותיה החברתיות .בשל
יחסי החליפי המתקיימי בי המחלקות לעמותות ,קיימת ג תלות של עמותות ביחס למשאבי חומריי
עליה יש למחלקה השפעה.
בנוס +על משאבי הידע ,נמצא כי במספר קשרי המחלקות מספקות ג משאבי נוספי הקשורי לתועלת
ישירה לגור התור ,בעיקר בקשר ע עמותות :הטבות כספיות שונות או מימו חלקי לפרויקטי
המתקיימי במסגרת הקשרי כגו מענקי מימו ,סבסוד פעילות ,השתתפות חלקית במימו או פטור
ממיסי )  40%מהעמותות בנווה רקפת ו 20%מהעמותות במעלה ארז(; מבנה /מתח פעילות )60%
מהעמותות בנווה רקפת ו 40%במעלה ארז( .מדובר על משאבי שהוזכרו ג במחקרי אחרי )אורב
 ;2007שריר ,היילברו ולזר .(Whitaker & Day, 2001 ;2006
באופ ייחודי למעלה ארז המחלקה ביישוב מסייעת לעמותה ג בגיוס משאבי פעיל .מדובר אפוא על
יחסי מורכבי ,אשר בחלק גדול מהמקרי כוללי סוגי שוני של שיתו +פעולה ע המחלקה לשירותי
חברתיי.
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סוג כזה של שיתו +פעולה כבר נמצא בעבר במחקרי על הקשר בי עמותות ובי רשויות מקומיות )שריר,
הילברו ולזר ;2006 ,אורב  .(2006 ,המחלקה מסייעת בסוגי שוני של מימו וחלוקת תמיכות ,מקימה
עמותות ומעורבת בניהול .הממצא המעניי ביחסי ע עמותות הוא במעלה ארז ,ש המחלקה ג מעורבת
באופ אקטיבי בגיוס כספי ותרומות לצרכי העמותה .מסייעת במפעלי החלוקה של המזו ואינה רק מפנה
את הפני אליה לעמותות .בנווה רקפת שיתו +הפעולה ג כולל מת שירותי למחלקה אשר מהווי חלק
מסל השירותי ,מבלי שהמחלקה נושאת בעלויות של השירות )או במימו חלקי ביותר( .בנוס +על הסיוע
החומרי ,עמותות מקדמות תחומי בעלי חשיבות למחלקה  לובי וסינגור לאוכלוסיות חלשות ,הקמת
מסגרת לפוני שאינ מעונייני להיות מזוהי ע המחלקה ופיתוח ועידוד החברה האזרחית ביישוב.
במסגרת היחסי ע קרנות ,וע תורמי פרטיי ,לא נמצאה חריגה מדפוס היחסי של גור מממ
וממומ ) .(Leat, 1995בקשר ע קרנות הקשר מתמקד בהגשת בקשות לסיוע על ידי המחלקה לקר ,בעוד
שבקשר ע תרומי ברוב המקרי התור הוא שפונה למחלקה בבקשה לתרו .התמורה לגור
הפילנתרופי במקרי כאלה קשורה יותר למניעי הפנימיי לנתינה )סיפוק ,הנאה מניע דתי וכדומה( או
הארגוניי )בכל הקשור לקר  מדיניות תרומה דר גופי ציבוריי ,קריטריו לקביעת זכאות ועוד(.
במסגרת היחסי ע עסקי ,א +שהמחלקה לא מספקת כלל משאבי חומריי ,במסגרת הקשר ,יש מקו
לסייג את מידת "התשורה" שביחסי אלו .התמורה לעסק התור נובעת מההצדקות התועלתניות העמודות
מאחורי חלק מהקשרי כפי שעולה מהממצאי וממחקרי על פילנתרופיה עסקית )רייכל ואחרי.( 2000 ,
כמו כ ,לא נית לנתק את התרומה של העסקי ממערכת היחסי שלה הרשות המקומית ,כ שהתרומה
והמעורבות החברתית של החברות במעלה ארז קשורה ליתרונות שוני שעומדי בבסיס הנתינה או כרקע
לה.
נית אפוא לראות כי בקשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי וגורמי פילנתרופיי ,בדומה לקשרי ע
עסקי )כפי שמתארי  ;Webb & Mohr, 1998שמיד ומיינהרד ,(2001 ,הגורמי הפילנתרופיי מביאי
עמ בעיקר משאבי חומריי )כס +וציוד( .המחלקות ,בדומה לארגוני חברתיי מביאות לקשרי נכסי
לא מוחשיי .שני הצדדי נשכרי מהחליפי ,אול במידה שונה בהתא לסוג הגורמי הפילנתרופיי.
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 .5.1.3יחסי תשורה או יחסי חליפי
נית לדעתי לאפיי את הקשרי של המחלקות לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי כבעלי בעלי
מאפייני שוני של יחסי תשורה וחליפי .במסגרת יחסי המאופייני כיחסי תשורה ,התפקיד של
המחלקה במסגרת הקשרי הוא תיוו בי הגור התור ובי הצור או הנמע המיועד של התרומה ,בעוד
שבמסגרת יחסי המאופייני כיחסי חליפי ,המחלקה ג מספקת משאבי חומריי.
בנוס +למינוני שוני של חליפי ותשורה ,נמצא כי הקשרי נבדלי ג במידת התלות שה יוצרי
במחלקה במימו המתקבל .מידת התלות הנוצרת בי המחלקה לגורמי הפילנתרופיי משתנה בהתא
לסוג הגורמי הפילנתרופיי ,סוג והיק +התרומות המתקבלות במסגרת הקשרי .קיומ של יחסי תלות
לא סימטריי של המחלקה בגורמי הפילנתרופי ,בולט א +לאור המניעי השוני שמעלי הצדדי
לקשר  בעוד שהמחלקות מעלות בעיקר מניעי המתמקדי בתועלת שבקשר ובצור עליו הוא בא לענות,
מניעי הגורמי הפילנתרופיי מתמקדי בעיקר במניעי הפנימיי של התור )כגו הנאה ,סיפוק,
משמעות(.
תלות נמוכה של המחלקה תמצא במצבי בה התרומה היא ספוראדית ,בסכומי קטני או אינה
משמעותית לליבת העשייה של המחלקה ,המחלקה לא מסתמכת על התרומה בתכנו שלה .תלות גבוהה
נוצרת כאשר התרומה משמשת למימו שירותי של המחלקה או היא כזאת בהיק +ניכר ומתמש .
תרשי 1מודל לאפיו יחסי חליפי יחסי תשורה ותלות בי הגורמי הפילנתרופיי והמחלקות לש"ח
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כפי שמראה תרשי  1במסגרת הקשרי ,הקשרי ע עמותות מאופייני במידה גבוהה של חליפי ,כאשר
במסגרת הקשרי המחלקות מספקות משאבי חומריי שוני ובנוס ,+הקשר ע המחלקה מהווה אמצעי
עבור העמותה להוציא לפועל את המטרות הארגוניות שלה.
יחד ע זאת ,במידת התלות הקיימת בי המחלקה והעמותות ישנו הבדל בי עמותות המספקות או מממנות
שירותי ובי עמותות המספקות סיוע חומרי .הקשרי ע עמותות המספקות או מממנות שירותי
למחלקה )בנווה רקפת( מאופייני בתלות גבוהה של המחלקה בשירות המתקבל .המחלקה לא הייתה
מסוגלת לספק את השירות באופ עצמאי ,וכפי שנמצא אכ בנווה רקפת ,התלות שלה בגור הפילנתרופי
משפיעה על יכולתה לקבוע מה השירות שהיא מעוניינת לספק.
לעומת זאת ,מידת התלות בעמותות המספקות סיוע חומרי וסינגור נמוכה יותר ,מאחר והסיוע החומרי
שנית על ידי עמותות בנווה רקפת ומעלה ארז ,אינו בסדר גודל שמשפיע על סדר היו של המחלקה .בנוס,+
על א +שהוא מוער על ידי המחלקות ,מנהלי המחלקות מתארי אותו כשולי יחסית לעשייה שלה ,וישנ
הבדלי גדולי בי שני היישובי בחשיבות הניתנת לסיוע זה על ידי מנהל המחלקה.
הקשרי ע קרנות )מפעילות שירותי או מממנות( מאופייני במידה נמוכה של חליפי ,ובמידה גבוהה של
תלות .המידה הנמוכה של החליפי באה לידי ביטוי בכ שבמסגרת הקשרי המחלקה אינה מספקת
תמורות חומריות .המידה הגבוהה של התלות נובעת מההיק +הגבוה של המימו שמספקות חלק מהקרנות,
ומהעובדה כי הקשר ע קרנות נתפש כחלק מנהלי העבודה של המחלקה לגיוס סיוע חומרי בשני היישובי
סיוע זה מכפיל את המימו הממשלתי לצרכי מיוחדי ,ומקבל תפקיד מהותי ביכולת המחלקה לספק סיוע
כזה(.
ע תורמי פרטיי נמצאו בעיקר יחסי "תשורה" .רוב התורמי מקיימי נתינה אנונימית במסגרתה
התור מעוניי להוציא לפועל את הצור שלו לתרו ותפקיד המחלקה מסתכ בלסייע לו בכ ולקבוע
מה הצרכי האמיתיי והבוערי ביותר .התור מבקש להביא לידי ביטוי ערכי של נתינה ונדיבות ,לרוב
תו שמירה על אנונימיות ומבלי לקבל כל תמורה חומרית מהמחלקה .מידת החליפי בקשרי אלה נמוכה
ביותר .כ ג מידת התלות של התורמי במחלקה ולהיפ  .זאת מאחר והתרומות משמשות לצרכי
חומריי ,אשר אספקת ואמת המידה לכ אינה חלק מהתפקידי המוגדרי בחוק של המחלקה.
המחלקה לא תפגע בליבת השירות שלה במידה וקשר לא יצא לפועל .התרומות ה ברוב ספוראדיות או חד
פעמיות כ שקשה להסתמ עליה ).(Irvin & Carr, 2005
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היחסי ע תורמי פרטיי וע חברות למטרת רווח מאופייני במידה נמוכה של תלות ובמידה נמוכה של
יחסי חליפי חומריי ,א יש ביניה הבדלי .ההבדלי אשר אינ באי לידי ביטוי במודל מתייחסי
למניעי לתרומה  בעוד שהמניעי העיקריי של התורמי הפרטיי )על סמ הספרות ועל סמ הראיונות(
ה אלטרואיז ,סיפוק ומניעי ערכיי אחרי ,לתרומה של חברות למטרת רווח ,ישנ ג הצדקות
המתבססות על תועלת לעסק התור ,בנוס +למניעי ערכיי של אחריות ,מניעי דתיי ואחרי .אמנ ג
למניעי האלטרואיסטי של דמויות מפתח המעורבות בעשייה הפילנתרופית ישנה משמעות ,א לא נית
לנתק את העשייה שלה מהרציונאל הכולל של התרומות של עסקי.

השילוב של תלות וחליפי ,מעורר חשש שקשרי פילנתרופיי בכלל ,וכאלה במסגרת מסופקי שירותי
או ניתני משאבי ניכרי ,מהווי סוג נוס +של הפרטה )בדומה לקט  2005א'( .אמנ ,הקשרי
הפילנתרופיי הנ מהל הפו להתקשרויות חוזיות בה הממשל מממ שירותי הניתני על ידי ארגוני
פרטיי ,אלא יחסי תשורה בה הממשל אינו מממ או מממ באופ חלקי ביותר את השירותי .יחד ע
זאת ,חלק גדול מהייחסי ה יחסי חליפי ,או בעלי מאפייני רבי של חליפי ,וה בעלי השפעה על
השירותי הניתני לפני למחלקות .בהתאמה לכ  ,הלקות ג שואפות לאמירה ופיקוח בנושא העברת
השירותי ואיכות.
 .5.1.4ניהול קשרי פילנתרופיי במחלקות לשירותי חברתיי
רוב הקשרי הפילנתרופיי שנמצאו מתנהלי ברמת הסדרה בינונית ,בלבד )תו שימוש חלקי בכלי
שוני לניהול( ,שימוש בחוזה מלא נמצא רק פע אחת בכל יישוב ,והשימוש בחוזי חלקיי בא לידי ביטוי
כאשר המחלקה מספקת משאבי שוני במסגרת הקשרי.
למרות זאת ,רוב הקשרי בשני היישובי ה קשרי וותיקי הנמשכי לאור זמ ושוטפי וייתכ והדבר
יכול להיות מוסבר בשימוש שעושה המחלקה בליווי מקצועי ככלי לניהול וכל בתפקיד שנמצא לקשר אישי
בניהול הקשרי )ייתכ ג והתפקיד של קשר אישי מהווה תחלי +לרמה נמוכה של מיסוד הקשרי,
ולעובדה שבשני היישובי לא קיי איש מקצוע שתפקידו במחלקה הוא ניהול הקשרי  הקשרי אינ
עוברי ביורוקרטיזציה ונשארי בעלי סממני אישיי( .הדבר עולה בקנה אחד ע מחקרו של שוור על
קשרי בי ממשלה לבי עמותות  לדבריו ,המאפיי של השותפויות בי הממשלה לעמותות הוא היות
מבוססי על יחסי אמו ויחסי בי אישיי בי עובדי הארגוני ועבודה משותפת המבוססת על יחסי
ארוכי טווח )שוור.(2003 ,
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הקשרי ע הגורמי הפילנתרופיי השוני ה בעלי מאפייני שוני של דפוסי ניהול הקשר ,והדבר עולה
בקנה אחד ע הסיפרות 
הקשרי ע עמותות ה אכ מתמשכי לאור זמ ובעלי מתכונות מגוונות לניהול וקיו קשרWhitaker ).
 .(& Day, 2001קשרי אלה ,א +כי אינ מבוססי על אספקת שירותי בחוזה )בדומה לאורב ,(2007 ,
נמצאי על התוו שבי תמיכה ,קרי קשר המובל על ידי העמותה העוסק בסינגור שמאפויי בי השאר
בקבלת תמיכות מהרשות ,ובי קשרי המשמשי לאספקת שירות ,מאחר ובמסגרת המחלקה מקבלת
שירות )טיילור ,מתו שוור .(2003 ,ה מציבי אפוא בעיה של רגולציה  על טיב השירות שאינו בגדר חובה
ועל טיב התמיכה הניתנת לעמותה .הקשרי שקיימי ה בחלק מהמקרי בדפוסי שתיאר אורב
לשותפות בלתי פורמאליות להקצאת משאבי בי הרשות המוניציפאלית והעמותות  נציגי המחלקה
יושבי בהנהלות של חלק מהעמותות וקיימי מגעי תכופי )א +כי ללא תיעוד( לצור ניהול שוט+
)אורב .(2007 ,
הקשרי ע קרנות ה ברמה גבוה יחסית של מיסוד וה מבוססי על הגשת בקשות למענקי ודיווח.
הדבר עולה בקנה אחד ע דפוסי הפעולה של קרנות מימו בעול ).(Smith, 1999
לעומת זאת ,בעוד שבמחקרי קודמי ,שבחנו תרומות של יחידי ,נמצא כי תרומות של תורמי פרטיי
לרשויות מקומיות נוטות להיות חד פעמיות וספוראדיות ,לרוב ביוזמת התור ) ,(Irvin & Carr, 2005נמצא
במחקר כי ישנ תרומות של תורמי פרטיי בשני היישובי שה מתמשכות לאור זמ .בהתאמה ,רמת
המיסוד של קשרי ע תורמי היא הנמוכה ביותר ולרוב ה מותירי את כל שיקול הדעת בידי המחלקה.
ייתכ והדבר נובע מכ שרוב הקשרי ע תורמי פרטיי ,מקור בהיכרות אישית.
ביחס לדפוסי הפעולה בי ארגוני עסקיי ומחלקות לשירותי חברתיי ,ממצאי המחקר מראי כי
דפוסי אלא אפשריי וה א +מתקיימי בדפוסי דומי לאלה שמציעה הסיפרות לקשר בי עסקי
ועמותות ) ; Drumwright et al., 2004; Schwartz, 2008רייכל ואחרי  (2000 ,ה מבוססי על תרומה
כספית ,תרומת ציוד או אימו תוכנית של המחלקה .המשאבי שמספקי עסקי ה אכ כס ,+מתנדבי
וציוד ,כמו ג מתח פעילות לעמותות שהמחלקה מעוניינת לסייע לה והזדמנויות תעסוקתיות לנוער
מנותק ) .(Drumwright et al., 2004בדומה ,כמעט ולא מתרחש קשר שיטתי וממוסד והקשר הקיי מתועד
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באופ חלקי בלבד והוא מבוסס על תקשורת מילולית ואישית בי פרסונות מהארגוני השוני )שמיד
ומיינהרד.(2001 ,
מעניי כי אחד מכלי הניהול העיקריי ,בה משתמשת המחלקה וה אינ מוזכרי בסיפרות ה ליווי
מקצועי לגור הפילנתרופי  בכ העבודה הסוציאלית תורמת את הכלי הייחודיי שלה לניהול הקשר
ולשמירה על הזהות המקצועית שלה ,ג בתו קשרי שעלולי לערער עליה ,בעקבות פיתוח תלות בתור.

 .5.1.5קשרי פילנתרופיי ושותפויות בי מגזריות
הקשרי שנמצאו מהווי זירה בי מגזרית הכוללת קשרי של הממשלה )המחלקה לשירותי חברתיי(
ע שני המגזרי האחרי  הפרטי והשלישי  החברה האזרחית .מחקרי שעסקו בהתקשרויות בי
הממשלה ובי מגזרי אחרי )מגזר העמותות והמגזר הפרטי /עסקי( ,עשו זאת בעיקר במסגרת שותפויות
בימגזריות.
שותפויות בימגזריות ) ; (Public-Private Policy Partnership; Public-Private Partnershipמוגדרות
כיחסי שיתו +פעולה ) (Cooperative Relationshipבי ממשלה וגורמי פרטיי ,קרי ארגוני למטרת רווח
וארגוני ללא מטרת רווח ,על מנת להשיג יעדי מדיניות שוני ) .(Linder & Rosenau, 2000כותרת זו
כוללת סוגי שוני של התקשרויות של הממשלה )על מוסדותיה( וגורמי פרטיי .המשות +להגדרות
הרבות לשותפות הוא ההתייחסות לשותפות כמערכת יחסי בי ארגונית ,אשר במסגרתה מתקבלת החלטה
הדדית על המטרות והאמצעי ,תו אמו ,כבוד ,מת די וחשבו ) (accountabilityוהשפעה הדדית
) .(Brinkerhoff 2002נכו לתאר שותפות על סקאלה יחסית ,המתייחסת למידה בה מתקיימת מערכת
יחסי בי ארגונית .מאפייני אלה ה שמאפשרי להבחי בי שותפות ובי סוגי אחרי של שיתופי
פעולה ) .(Brinkerhoff 2002הדגש בשותפות הוא של יחסי גומלי שיאופיינו בנכונות וביכולת להתחלק זה
ע זה במשאבי ומקורות עוצמה שוני  חומריי ולא חומריי כמו ידע ,רעיונות ,תהלכי קבלת החלטות,
משאבי ,משימות ואחריות לתוצאות .לצור כ נדרשת התארגנות והגדרה של נורמות עבודה זכויות
וחובות של השותפי.
התחו המרכזי בו שותפויות בימגזריות יוצאות לפועל הוא תחו התשתיות ,פיתוח עירוני ופיתוח כלכלי,
בה הממשלה מתקשרת באופ חוזי ע ארגוני וחברות עסקיות על מנת שהעסקי יהיו מעורבי במימו,
תכנו ,בניה ,בעלות או תפעול מתקני או שירותי ציבוריי Osborne, 2001) .מתו .(Hodge, 2004
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קיי סוג נוס +של שותפויות ,המכונה שותפויות חברתיות ) Cross-sector social-oriented partnerships -
 .(CSSP’sאלו ה שותפויות בי ממשלה ,ארגוני ללא מטרת רווח וארגוני למטרת רווח .קשרי בזירה זו
נוטי להתמקד בפיתוח מקומי ,פיתוח והעצמת קהילות ,שירותי רווחה ,נושאי סביבה ובריאות ) & Selsky
 .(Parker, 2007שותפויות אלו מתמקדות באתגרי חברתיי כגו חינו  ,ביטוח בריאות ,צמצו העוני,
בניית קהילות ופיתוח הו חברתי ) .(Austin, 2000; Selsky & Parker, 2007ה מוגדרות כשותפויות
שמטרת לתת מענה לבעיות חברתיות ספציפיות המערבות את השותפי מהמגזרי השוני על בסיס
מתמש  .שותפויות אלה שונות מרכישת שירותי על ידי הממשלה מארגוני ללא מטרת רווח או עסקיי
).(Selsky & Parker, 2007
נשאלת השאלה הא הייחסי הפילנתרופי שנמצאו מהווי סוג של שותפות חברתית בי מגזרית .הדבר
עולה ג לדיו בשל השימוש הרב שעשו המרואייני במחקר במושגי שותפות ושיתו +פעולה בייחס
לקשרי .ג הקשרי הפילנתרופיי וג שותפויות חברתיות מתקיימי בתחו החברתי וה שוני
מרכישת שירותי על ידי הממשלה מארגוני ללא מטרת רווח או עסקיי .יחד ע זאת ,בעוד שבמסגרת
הקשרי הפילנתרופיי המאפיי העיקרי של הקשר הוא היות התקשרות של רצו טוב למת תרומות ללא
תמורה ) ,(Payton, 1988בשותפויות החברתיות קיי אלמנט של הגדרת חובות ותחומי אחריות ,הדדיות,
מערכת יחסי בי ארגונית בה הארגו נשאר מחויב לעקרונות ולערכי הרלבנטיי לו .לא ברור באיזו מידה
אלמנט זה בא לידי ביטוי בקשרי.
למרות השימוש הרווח במונח שותפות ,קבלת החלטות משותפת מתוארת רק בשליש מהקשרי )כאשר
בחלק מהמקרי ישנה זכות וטו למחלקה בעיקר סביב נושאי מרכזיי ,ולגור הפילנתרופי יש זכות וטו
בנושאי המימו( .לעומת זאת בחלק לא קט מהקשרי ישנה קבלת החלטות חד צדדית ,בי א על ידי
המחלקה )רק במיעוט מהמקרי( או על ידי הגור הפילנתרופי.
בחלק מהקשרי ,הקשר ע חלק מהעמותות בנווה רקפת ומעלה ארז) בתנופה ,לב בלב ,לוטוס ,מעלה ארז
בלב( ,והקשרי הפילנתרופיי ע קר צרפת לקידו ילדי ישראל וע חלק מהעסקי בנווה רקפת ,ישנ
אלמנטי של שותפות פילנתרופית חברתית .זאת מאחר וקשרי אלה כוללי יחסי גומלי שמאופייני
בחלוקה של משאבי ומקורות עוצמה שוני  חומריי ולא חומריי ,שיתו +בקבלת החלטות והתייעצות.
יחד ע זאת ,נראה כי לא קיימת עדיי במחלקות ובקרב הגורמי הפילנתרופיי התארגנות והגדרה של
נורמות עבודה ,זכויות וחובות של השותפי לקשר והקשרי מתנהלי באופ מאולתר .בנוס ,+בנווה רקפת
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למרות השימוש במושג שותפות ,מדובר על רצו המחלקה להוביל את הקשרי ולקבוע את סדר היו
שלה.
בנוס ,+למעשה רוב הקשרי מבוססי על התקשרויות בהיק +מצומצ אשר אינ מבקשות לתת מענה "
לבעיות חברתיות ספציפיות המערבות את השותפי מהמגזרי השוני על בסיס מתמש "  אלא ה
ממוקדות בסיוע נקודתי לצרכי שמעלה המחלקה לשירותי חברתיי ,או צרכי שמעלה הגור
הפילנתרופי.
זו היא מסגרת חשובה להמש בדיקת הקשרי בי מחלקות לשירותי חברתיי גורמי פילנתרופיי
אול היא דורשת מחקרי נוספי שיעסקו בהיבטי הספציפיי של תהליכי קבלת ההחלטות בשותפויות
)שמר ושמיד.(2007 ,
 .5.2הסבר ההבדלי

בי שני היישובי  מדיניות ראש הרשות ומנהלי המחלקות לשירותי

חברתיי כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי והשפעתה על זירת הקשרי ביישוב
מהממצאי עלה כי ישנו שוני רב בי היישובי במאפייני של ההכרזה על מוכוונות ל"גיוס משאבי"
ובדרכי בה היא מוצאת לפועל .עיקר ההבדלי הוא ביחס לעצ קיומ של קשרי כאלה ,להיק +הקשרי
ולסוג הגורמי הפילנתרופיי עמ מתקיימי הקשרי בשני היישובי .קיומ של קשרי ע גורמי
פילנתרופיי ,א בהיק +שונה וע סוגי שוני של גורמי פילנתרופיי,
בדיו זה אתמקד במספר גורמי אחרי להסברת השוני :המדיניות השונה של ראש העיר,המדיניות השונה
של המחלקות לשירותי חברתיי ,תפיסת העול והערכי השוני של מנהלי המחלקות בשני היישובי
המנחי את ההתנהלות האישית ואת סדר העדיפויות השונה בנוגע לקיומ של קשרי פילנתרופיי
אנסה לקשור בי ההבדלי שנתגלו בשני היישובי ביחס לפעילות הפילנתרופית ובי ההבדלי בתפיסת
העול של המעורבי במדיניות המותוות )ראש העיר ,מנהלי המחלקות ועוד( ולהראות כיצד גישות אישיות
שונות יוצרות תמהיל שונה של פעילות ושיתופי פעולה.
 .5.2.1מדיניות תומכת קשרי פילנתרופיי בשלטו המקומיביזור ויזמות בשלטו המקומי
כפי שאדו להל ,בשני היישובי ישנ הבדלי בתפיסת העול ביחס לתפקיד שממלאת המדיניות
המעודדת גיוס משאבי ויצירת קשרי שותפות ע גורמי פילנתרופיי .יחד ע זאת ,על עניי עקרוני אחד
ישנה הסכמה :התפקיד נתפס כחלק מגישה של יזמות מקומית להבטחת רמת שירותי גבוהה לתושבי.
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"חינו ורווחה אלה המערכות החשובות ,אחת בונה ]החינו א.ר ,[.אחת מתחזקת ]את החברה א.ר[.
והמערכות האלה נמצאות בתת תקצוב...הדר היא לרתו את הקהילה....כל זה נעשה על ידי השקעה
עירונית כולל אמצעי שאנחנו מגייסי מתורמי " )ראש העיר של נווה רקפת(.
"בתנאי הנוכחיי ,אי לנו ברירה אלא להשתמש בכל מקור אפשרי למשאבי .א היינו מתבססי רק על
הארנונה או הממשלה ,מעלה ארז היה היו באותו מקו כמו לפני  15שנה .תרומות ,מכל המקורות זה דבר
שפנינו אליו ,כחלק מהמחשבה אי אנחנו יכולי לשפר" )ראש העיר של מעלה ארז(.

כדאי לבחו את המשמעות של גישה משותפת זו כחלק משינוי רחב יותר בתפקידי השלטו המקומי ובדרכי
הפעולה שלו .מקורה של גישה זו הוא כמוב באילו שמציב תהלי הביזור ,שהוזכר בסקירת הספרות כרקע
לקיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי )באליה .(1995 ;1998 ,עולה מהמחקר ,כי בתחו שירותי
הרווחה ,ובתחומי חברתיי נוספי שהוזכרו על ידי הנחקרי ,המשאבי הקיימי המתקבלי
מהמסגרות המסורתיות )מימו ממשלתי ומיסוי מקומי( לא מספיקי לרשויות המקומיות שנבחנו במחקר
על מנת לספק את השירותי אות ה נדרשות לתת לתושבי.
נראה כי לפחות ברמת ההצהרה ,השלכות תהלי הביזור דוחפות את הרשויות המקומיות )( לגישה יוזמת
בגיוס משאבי נוספי .הצהרה זו )והביצוע החלקי שלה( ,מדגימה את ממצאי מחקרו של הארווי מתחו
פיתוח התשתיות העירוניות ,על מעבר המתרחש בשלטו המקומי מניהול ליזמות ) From Managerialism
 .(Harvey, 1989) (to Entrepreneurialismגישה יזמית בשלטו המקומי מתעוררת לדבריו בסביבה לא
יציבה כלכלית המחייבת שינוי .כאשר משאבי לאומיי מצומצמי ,שירותי הופכי ליקרי יותר לקופה
הציבורית ,ומיסוי אינו יכול לענות על הצרכי ,התנהגות יזמית של השלטו המקומי צפויה להתעורר.
במסגרת המעבר ,רשויות מקומיות נמדדות לא רק ברמת הניהול של התקציבי אלא בדרכי שונות ,כולל
פילנתרופיות ,להגדלת ס המשאבי השוני העומדי לטובת הרשות ,כולל משאבי הו אנושי והו חברתי
)ש(.
הפרספקטיבה העיקרית לנושא היזמות היא כלכלית והכלי המשמשי לשינוי ה שותפויות בי מגזריות,
פיתוח תשתיות ,יצירת מקומות תעסוקה ,ועידוד תחרות בי ספקי השירותי ).(Harvey, 1989
הארווי מתייחס א ורק לבניית תשתיות שונות ואינו מעלה את סוגיית השירותי החברתיי כחלק מזירת
היזמות של הרשויות המקומיות .בנוס ,+הוא אינו מתייחס לפילנתרופיה כמקור אפשרי וייזו ע"י הרשות
המקומית למימו.
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כפי שעולה מ המחקר הנוכחי ,נית לראות בבירור ,כי השירותי החברתיי ה מושא בפני עצמו ליזמות
מצד הרשויות המקומיות .יזמות זו נושאת מאפייני בי מגזריי ושואפת )ברמת השיח לפחות( לשותפויות
על מנת לתת ,באופ יזו ,מענה לצמצומי כלכליי וחוסר יציבות ברשויות.
נית ,א כ  ,להרחיב את מושג היזמות שטבע הארווי ולהחיל אותו ג על השירותי החברתיי ,תחת
כותרת אפשרית של "יזמות לשירותי חברתיי" .בנוס ,+המחקר הנוכחי מראה כי ראשי הרשות ,שכאמור
אינ יכולי להסתפק רק בכלי המסורתיי שעומדי לשירות  תקצוב ממשלי ,מיסוי ומענקי איזו,
חורגי אל עבר יזמות בתחו הפילנתרופי.
 .5.2.2מדיניות מכוונת "גיוס משאבי " ויצירת קשרי ע גורמי פילנתרופיי
א +שהמדיניות היישובית הרשמית בשני הישובי מצהירה על מוכוונות ל"גיוס משאבי" וקידו קשרי
פילנתרופיי ע גורמי שוני ברשות ,ההחלטות והמנגנוני הקיימי בפועל מצביעי על כ שהמדיניות
הקיימת מעוגנת במציאות במידה נמוכה.
בדומה לממצאיו של אורב ) (2007במחקרו על קשרי בי עמותות רווחה ועיריית ירושלי ,בשתי
המחלקות לשירותי חברתיי בשני היישובי לא קיימת מדיניות ברורה ו/או כתובה ביחס לקשרי ע
גורמי פילנתרופיי ממנה יכולי היו להיגזר קווי פעולה ,קריטריוני ובעלי תפקידי.
בשני היישובי ,תואר היעדר זמ הנדרש ליצירת ותחזוק הקשרי והיעדר מנגנו מוסדר ליצירת קשרי
במחלקות כקושי מרכזי .אלו ה גורמי בולמי מוכרי בספרות העוסקת בתרומות של יחידי לרשויות
מוניציפאליות ובשותפויות חברתיות ) .(Gazely & Brudney, 2007; Irvin & Carr, 2005יחד ע זאת,
בעוד שבמעלה ארז הדבר מתואר כמכשול בפני חיזוק הקשרי ויצירת קשרי נוספי ,בנווה רקפת הוא
מתואר כסיבה מדוע המחלקה כלל לא יוזמת קשרי.
כמו כ ,במעלה ארז נמצאה בכל זאת התייחסות אסטרטגית מסוימת של המחלקה לפילנתרופיה כחלק
ממשאבי המחלקה .ישנה ש הבחנה בי גיוס תרומות ליחידי ומשפחות ובי תרומות לפרויקטי וישנ
נהלי להוצאת כספי המתקבלי במסגרת הקשרי ע הגורמי הפילנתרופיי .במעלה ארז ג קיי
פירוט תקציבי של כל הכספי שהתקבלו בשנת המחקר מתרומות על פי קטגוריות .בנווה רקפת ,לעומת
זאת ,אי התייחסות כזאת ולא קיימי נהלי כלליי ביחס לניהול הכספי של התרומות.4

4

מנגד ,יש ל נווה רקפת התייחסות אסטרטגית להתנדבות כחלק מתוכנית העבודה ,ולאופ שבו יש למצות את משאבי ההתנדבות ,שחלק מתקבלי משיתופי
הפעולה הנרחבי ע העמותות )שכאמור ,מבוססי על קשרי חליפי ,קרי – התנדבות בעיקר(.
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בשני היישובי אי עמותה ייעודית לגיוס משאבי כללי ,אלא רק עמותות שהוקמו ביזמת המחלקה לגיוס
משאבי לצרכי ספציפיי ,א במעלה ארז אחת מ העמותות שהוקמו ע"י המחלקה ,שמה לה למטרה
נוספת ג גיוס משאבי באופ כללי למטרות כלליות של המחלקה.
ג דרכי הניהול של הקשרי דומות בשני היישובי מאחר ובפועל ,המכוונות הלכה למעשה לגיוס משאבי,
כפי שהיא באה לידי ביטוי באופ שבו הקשרי ע הגורמי הפילנתרופיי מתנהלי ,אינה שונה באופ
מהותי בשני היישובי .נמצא כי אי הבדל משמעותי באופ ניהול הקשרי בשני היישובי ,וההבדל העיקרי
באופ ניהול הקשרי בשני היישובי הוא במעורבות מנהל המחלקה בניהול הקשרי ,בהיעדר איש מקצוע
שזה תפקידו בשני היישובי.
במעלה ארז למנהל המחלקה תפקיד מרכזי ביותר בייזו וניהול הקשרי ,בעוד שבנווה רקפת תפקיד
המנהל הוא לקד יוזמות שהגיעו למחלקה בשלב הראשוני ובפתרו קונפליקטי המתעוררי בי המחלקה
והגורמי הפילנתרופיי .את ההסבר לכ נית למצוא בתפיסת העול ובהתנהלות של ראשי העיר
ובהבדלי בתפיסות מנהלי המחלקה בשני היישובי.
 .5.2.3הבדלי ביחס לתפקיד ראש העיר לזירת הקשרי ע גורמי פילנתרופיי
לאור ההבדל בי שני היישובי בתמונת הקשרי ע גורמי פילנתרופיי שהתקבלה במחקר ,ההתנהלות
השונה של ראשי הרשות ביחס לקשרי כאלה ,מסתמנת כמשמעותית במחקר זה  ה במוב של דפוס
מנהיגות שונה של כל אחד מה וה תפיסת העול שלה ביחס לשירותי החברתיי כפי שמציג תרשי .2
תרשי  :2הבדלי בתפיסת עול ודפוס מנהיגות של ראש העיר בנווה רקפת ובמעלה ארז

.5.2.3.1

השפעת מודל מנהיגות שונה של ראש העיר

נית לספק הסבר מסוי להבדלי במדיניות היזמית בשני היישובי באמצעות דפוסי המנהיגות השוני של
ראשי העיר בשני היישובי והקשר בי דפוסי מנהיגות ויזמות .חוקרי שוני מצאו קשר בי מנהיגות

88

טרנספורמטיבית ובי יזמות בארגוני בכלל ובבתי ספר ציבוריי בפרט )ראה סקירה במחקריה של
לייטווד וז'אנטזי ) (Leithwood & Jantzi, 2005ואייל ולארט ).(Eyal & Lart, 2004
מנהיגות טרנספורמטיבית מוגדרת כאינטראקציה של אד יחיד או רבי אשר יוצרת מצב בו ה המנהיג וה
המונהג מפתחי רמה גבוהה יותר של מוטיבציה ומוסר באמצעות פיתוח חזור עבור הארגו ,יצירת מחויבות
ואמו בקרב העובדי והבניית מנגנוני של למידה ארגונית .מנהיגות זו מאופיינת לדבריה בכ שהשגיות,
מימוש עצמי והגדלת התועלת של הארגו או הקהילה מקבלי משקל גדול יותר בסדר העדיפויות של
החברי בארגו מהצור ביציבות ובטחו בפירמידת הצרכי של מסלו .מנהיגי טרנספורמטיביי נמצאו
בשורה של מחקרי כבעלי מאפייני יזמיי ומוכוונות ליצירת שינוי ,טיפוח העובדי ,הנחלת חזו משות,+
ומנהיגות טרנספורמטיבית נמצאה קשורה לקידו שינוי וחדשנות בארגוני .ההתייחסויות השונות של
עובדי המחלקות לשירותי חברתיי בשני הישובי לראש העיר מרמזות על דפוסי מנהיגות שוני בשני
היישובי.
בנווה רקפת ההתייחסות העיקרית למעורבות של ראש העיר היא לנושא הריכוזיות ולכ שהוא מרכז ומנהל
את נושא הקשרי ע גורמי פילנתרופיי:
"סכומי כאלה חייבי להיות בתיאו ע ראש העיר ...כל פרויקט גדול נעשה מולו והסיכומי מתקבלי
אצל ראש העיר .הוא ג מאוד מעורב סביב נושא המתנדבי ...רוב הפרויקטי הרציניי ,כמו המפעל נעשי
דר ראש העיר ,הוא מחליט להיכ לנווט את הכס +ויוז בעצמו את הקשר למפעלי בישוב" )מנהל
המחלקה נווה רקפת(.
"ראש העיר מאוד ריכוזי ומאוד צנטרליסט .הכול הקשרי והתרומות חייבות לעבור דרכו והוא חייב
לאשר) " ...עובדת קהילתית נווה רקפת(.

ראש העיר עצמו מתאר את דר ניהול נושא גיוס המשאבי מגורמי פילנתרופיי כמנוהל באופ בלעדי על
ידיו ,מאחר ונושא התרומות צרי להיות מנוהל בפרספקטיבה של כלל הצרכי ביישוב:
"העובדה שבנווה רקפת כל נושא התרומות מרוכז מלשכת ראש העיר ,זה לא רק עניי של כפילות זה עניי של
הקצעת משאבי נכונה .כשכל אחד מטפל הוא פותר את הבעיה לפי התחושה של עוצמת הבעיה .אנחנו
צריכי לראות ממרחק את הצור ולהקצות אמצעי באופ שיית מענה לביקושי ויהיה יעיל .אני מונע
בכל מחיר את העניי של התרמה על ידי יחידות שונות .בעבר כל גו +דאג לעצמו ...אני יודע מה הצרכי
בפרספקטיבה עירונית לא בצור מיידי וראשוני של יחידה )ראש העיר נווה רקפת(
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נית אפוא למק את סגנו המנהיגות שלו כמנהיגות עסקית)  (Transactional leadershipמנהיגות ששמה
דגש על אדמיניסטרציה ובירוקרטיה ).(Schmid, 2006; Hazenfeld & Schmid, 1989; Burns, 1978
לעומת זאת במעלה ארז נית לאפיי את דפוס המנהיגות שלו כמנהיגות יזמיתטרנספורמטיבית .מספר
מרואייני ציינו במחקר התייחסויות קשורות למנהיגותו של ראש העיר ולרצו המרואייני לעמוד
בסטנדרטי שהוא מציב ,ולסייע לממש את החזו שלו לעיר:
" אנחנו לא רשות שמסתפקת במה שיש ]הדגשה שלי א.ר .[.אנחנו עושי כל מאמ לתת מענה לצרכי של
משפחות .אנחנו לא נאמר לא למשפחה בגלל שאי לי כס .+זאת לא אופציה .א +אחד לא אמר לי לפנות
לקרנות .זה קשור למנהיגות של ראש העיר].א.ר [.איש ע חזו,היפראקטיבי במוב החיובי של המלה....
נדרשת מאיתנו אכפתיות של  24שעות ביממה" )מנהל המחלקה מעלה ארז(.
" אני פשוט יודעת שראש העיר סמו ובטוח .שלא יחסר ,שא +אחד לא יהיה רעב ,אני רוצה שתגיעו ג לאלו
שלא ביו יו נמצאי ברווחה ,אבל אני יודע שה משפחות קשות .אז זהו ,כל עוד שזה ה"טייטל" פה ...אני
יודעת שמה שצרי לקרות קורה") .עו"ס ,מעלה ארז(.
" זה החזו של העיר הזאת .אני לא יכולה להגיד שזה החזו שלי ,זה החזו של העיר הזאת .בהחלט כ ,זה
החזו של ראש העיר ,זה החזו של המחלקות פה" )עובדת קהילתית מעלה ארז(

ראש העיר במעלה ארז התייחס לדרישות שלו מעובדי הרשות השוני:
"זה לקח זמ לאתר את האנשי הנכוני ,אבל בגדול אני יכול לומר שהצלחתי לרכז סביבי צוות לעניי,
אנשי שעושי מעל ומעבר ליישוב ,יו ולילה .אני מניח שמי שלא עמד בקצב פשוט נפל בדר ...אני מאמי
ויודע שכל אחת רואה לנגד עיניו את השגשוג של היישוב כולו...כל זה לא אפשרי א אי אנשי שמוכני
לחרוג מהמשבצת שלה .היישוב הזה חלוצי מבחינת הקשר שלנו ע תורמי ועסקי ואני חושב שחלק זה
העובדה שיש הרבה דוגמה אישית של הצוות ויש לי אמו בכל אחד ואחד")ראש העיר מעלה ארז(.

חלק בלתי נמנע מהגישה היזמית ועידוד חדשנות כרו בביזור ,א זה מאיי על יכולת השליטה על
המדיניות בפועל .נראה כי בנווה רקפת הנטייה של ראש העיר היא להעדי +את יכולת השליטה בעוד
שבמעלה ארז ,מעודדי גישה יזמית.
יש לסייג את ההגדרה של סוגי המנהיגות של ראשי העיר בשני היישובי מאחר וקיימי קריטריוני
וסולמות להגדרת סוג המנהיגות ומחקר זה לא נגע בכ  .יחד ע זאת ,ניכר כי שני ראשי העיר פועלי באופ
שונה ליצור הזדהות של עובדי המחלקה לשירותי חברתיי ע תפקיד ומפעילי מידה שונה של
ריכוזיות .כמו כ ,אי ספק שמנהלי המחלקות מפגיני גישות שונות של יזמות ביחס לקשרי וקושרי
במישרי ובעקיפי בי זו ובי ראש העיר .בהתאמה להבדלי בהתנהלות ראשי העיר ,בולט הדבר שבנווה
90

רקפת מאופיינת מדיניות מנהל המחלקה בגישה מגיבה ליוזמות חיצוניות ואינה יוזמת פניות כאלה ,בגדר
"א יגיעו יוזמות אני לא אפיל אות" בעוד שבמעלה ארז מציג מנהל המחלקה מדיניות יוזמת ביחס
לקשרי כאלה.
בהתאמה ,בעוד שבנווה רקפת רק  50%מהקשרי )כולל הקשר ע קרנות במתכונת של הגשת בקשות( נוצרו
ביזמה של המחלקה ,במעלה ארז כ 76%מהקשרי נוצרו ביזמת המחלקה) .עוד  10%מהקשרי נוצרו
ביזמת ראש העיר ורק  14%נוצרו ביזמת הגור הפילנתרופי( .בנוס ,+רוב הקשרי ביזמת המחלקה בנווה
רקפת ה ע עמותות וקרנות בעוד שבמעלה ארז קיימות נוס +על יוזמות דומות של המחלקה ג פניות
לתורמי פרטיי וחברות למטרת רווח בדרכי מגוונות .בנוס ,+ביישוב נתפסי קשרי ע גורמי
פילנתרופיי כאמצעי לקד חדשנות בשירותי שהמחלקה מספקת ,וזהו מניע מרכזי לקיומ.
.5.2.3.2

תפיסת העול של ראש העיר ביחס לשירותי החברתיי והשפעתה

נוס +על דפוס המנהיגות השונה ,עמדות שונות ביחס לתחו הרווחה ביישוב יכולות ג ה להסביר את
ההבדל בי שני היישובי בתמונת הקשרי ע גורמי פילנתרופיי שהתקבלה במחקר .ראשי העיר הציגו
בראיונות שהתקיימו עמ עמדה שונה ביחס לתחו הרווחה וביחס למקומו בסדר העדיפויות אל מול
תחומי אחרי בטיפול הרשות .עמדה זו יכולה ג היא להסביר חלק מההבדלי במדיניות בשתי
המחלקות לשירותי חברתיי.
בעוד שראש העיר בנווה רקפת מצהיר על דואליות ביחס להשקעה בתחו הרווחה והמוטו בו הוא משתמש
הוא "אני רוצה שלא תהיה תרבות רווחה בעיר )לא ברור—זה המשפט בש אומרו ,קרי הסתייגות מקיומה של

תרבות של נזקקות ותלות מובנית בסיוע חיצוני(" ראש עיריית מעלה ארז מצהיר על החשיבות שבדאגה
לאוכלוסיות החלשות ברשות ונית לתמצת את העיקר שבדבריו במילי "ג להורי שלנו היה קשה כשה באו
לכא".

בנווה רקפת ראש העיר מצהיר על מאמצי רבי שהוא משקיע בתחו גיוס המשאבי וא +על הצלחות
רבות ,א בשנת המחקר ,לא הופנו על ידו כל תרומות מתורמי פרטיי או עסקי לתחו הרווחה ביישוב.
ייתר על כ ,תרומה מחברה עסקית שביקשה לתרו למחלקה בסדר גודל ניכר ,הופנתה על ידי ראש העיר
לתחו החינו בעיר .בפועל ,דברי ראש העיר המצהירי על חשיבות רבה לקיומ של קשרי ע גורמי
פילנתרופיי וגיוס משאבי לפיתוח השירותי ביישוב ,אינ מתרגמי במחקר לקיומ של קשרי של
המחלקה לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי ביישוב.
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בנווה רקפת בה תחו הרווחה נמצא בסדר עדיפויות נמו יחסית לתחומי אחרי ,הפעילות של עמותות
שהקימה המחלקה לקידו תחו בעלי הצרכי המיוחדיומשפחות אסירי ,משמשת בי היתר ש
להפעלת לובי על ראש העיר לקידו אוכלוסיות אלה  במקו שראש העיר "יפעיל לח" על תורמי
פוטנציאלי ,התורמי ופעילי ה אלה שמפעילי לח על ראש העיר.
לתפישת העול של ראש הרשות סדר היו שלו מחד ומאיד לכוח הלובי של קבוצות תושבי שונות ,יש
כוח לקבוע באיזו מידה הרשות תנסה למלא אחר הוואקו שהשלטו המרכזי הותיר אחריו ,ולהיכ יופנו
משאבי נוספי שהרשות תצליח לגייס .במצב זה ,תפקיד של הגורמי הפילנתרופיי ליצור לובי לצרכי
החברתיי ביישוב הוא חשוב.
בגישת מנהלי המחלקות לשירותי

 .5.2.4הבדלי

חברתיי

ביחס לקשרי

ע

גורמי

פילנתרופיי
ההבדלי בגישה של ראשי העיר מקריני כ נראה ג על העמדות והגישות של מנהלי המחלקות  בנווה
רקפת בולטת מדיניות מגיבה ליוזמות חיצוניות "א יגיעו יוזמות אני לא אפיל אות" בעוד שבמעלה ארז
בולטת גישה יוזמת ואקטיבית.
כמו כ ,בעוד שמנהל נווה רקפת מתאר כמניע לקשרי רצו לסייע לפוני נזקקי בסיוע חומרי ,מנהל מעלה
ארז מתייחס למחוייבות המחלקה לסייע לפוני .נראה שאי זה הבדל סמנטי בלבד ושגישת ראש העיר לפיה
סיוע חומרי יכול לעודד תרבות רווחה ,מעודד פסיביות מסוימת ביחס להשגת מענה לצרכי החומריי של
הפוני לסיוע בעוד שגישה שמחייבת את כל גורמי הרשות למצוא מענה לצרכי הפוני אליה גוררת מדיניות
אקטיבית .ייתכ והדבר ג קשור להבדלי אחרי  תפיסה שונה של צרכי הפוני והבדלי בגישות
המקצועיות ביחס לתפקיד המחלקה לשירותי חברתיי.
.5.2.4.1

תפיסה שונה של צרכי הפוני

בעוד שבמעלה ארז ,המחלקה נרתמת באופ מחוייב מאוד להשגת סיוע חומרי וסיוע במזו לפוני נזקקי,
תו ביקורת רבה על הצור לעשות זאת ,א מתו גישה של "א אני לא אז מי" ,בנווה רקפת העמדה היא
אחרת .למרות היק +הקשרי הנמו יחסית למעלה ארז )בעיקר לנוכח ההבדל בגודל היישוב( ,הגישה של
מנהל המחלקה היא כי הסיוע הנית הוא מספק:
"בעבר היו הרבה יותר בקשות ]לקרנות לסיוע א.ר [.אבל מאז סו 2005 +יש פחות צור ) .מנהל מחלקה נווה
רקפת(.
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בנוס ,+הוא מתאר ביקורת על העיסוק של גורמי פילנתרופיי רבי בסיוע במזו ובצרכי חומריי:
" אני לא חושב שבגדול ילדי בישראל ה רעבי .כל פע שיוצא דוח העוני וכול עושי רעש ותורמי לי
זה מפריע כי יש ג צרכי אחרי שלא נותני לה דגש) "...מנהל מחלקה נווה רקפת(.

מנהל המחלקה בנווה רקפת ממעיט בצור לגייס משאבי לצרכי מיוחדי וצור זה אינו בולט בהשוואה
למעלה ארז.

לראייה ,בשני היישובי התשובה שמספקות המחלקות לשירותי חברתיי לאתגרי החברתיי שונה 
בעוד שבנווה רקפת ישנו מאמ לספק מענה חומרי לפוני למחלקה לשירותי חברתיי ,מאמ זה אינו
עומד בראש סדר היו .המחלקה אכ נעזרת בעמותות ,קרנות ותורמי פרטיי אול אי הדבר מקבל
בולטות .א +שהיק +הסיוע המתקבל בנווה רקפת נמו מזה במעלה ארז ,ולמרות ההבדלי בגודל היישובי
)נווה רקפת גדולה כמעט פי שניי ממעלה ארז( המשאבי לסיוע בצרכי מיוחדי ,והיק +הסיוע הנית על
ידי המחלקה נתפשי כמספק .בניגוד למעלה ארז ,מנהל המחלקה בנווה רקפת לא מתאר מצב משבר בשל
צמצו המעני החומריי שבידי המחלקה .הוא מוצא טע לפג בעניי הרב שגורמי רבי שמי על סיוע
חומרי במזו .הסיוע במזו והסיוע בציוד ביישוב נית תו מעורבות נמוכה יחסית של המחלקה  הפניית
הפוני אליה ,הסדרה של חלוקת סלי מזו בחגי וסיוע לעמותות במסדרונות העירייה .במעלה ארז לעומת
זאת ,הסיוע החומרי מקבל משנה תוק ,+ומנהל המחלקה ועובדיו פועלי בדרכי שונות על מנת לתת מענה
לצרכי אלה  הקמת עמותות ,גיוס תרומות לצרכי חומריי ,סיוע אקטיבי במזו ובעיקר ,לוקחי
אחריות על מת הסיוע החומרי .דבר זה מהווה איו גדול על השוויו במת שירותי רווחה .ממצאי אלה
מדגישי את החשיבות הרבה של תהלי בחינה מחדש של שירותי הרווחה האישיי של מדינת ישראל )ינאי,
בראו וקושר.(2007 ,
.5.2.4.2

גישה קהילתית לעומת גישה מוסדית

הסבר נוס +להבדלי בי שני היישובי הוא הבדל בגישה של מנהלי המחלקה בייחס לתפקידי העבודה
הסוציאלית והמחלקות לשירותי בפיתוח החברה האזרחית וחשיבות העבודה הקהילתית ,והעדר הבנה
מספקת של היתרונות הטמוני בקשרי הפילנתרופיי.
כבר ממניעי הקשרי ,בולטת גישה שונה לגבי תפקיד המחלקה אל מול החברה האזרחית ביישוב והגורמי
הפילנתרופיי  בעוד שבנווה רקפת אחד המניעי הוא הסדרה של התחו במעלה ארז בולט המניע של
עידוד וחיזוק החברה האזרחית .בנוס ,+כאשר נבדקה גישת המנהל בולט בנווה רקפת דגש רב לסמכות
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המקצועית של המחלקה בעוד שהער לו נית משקל דומה במעלה ארז הוא שיתו +פעולה ע גופי בקהילה
ורצו לרתו כוחות וידע של גורמי פילנתרופיי שוני לטובת הקהילה והפוני אל המחלקה.
בהתאמה ,בשני היישובי נית למצוא תפקידי שוני ששתי המחלקות נוטלות על עצמ  בנווה רקפת
המחלקה נתפשת ככלי להסדרת הפעילות של עמותות בתחו המזו:
"יש לנו ג אינטרס שיהיה סדר ותיאו ...דואגי שלא יהיו כפילויות " )מנהל מחלקה נווה רקפת(.

בעוד שבמעלה ארז המחלקה נתפשת כגו +המעודד קיומה של חברה אזרחית חזקה אשר נפרדת מהשלטו
המקומי וכגו +המרכז ומסייע ביצירת וניהול קשרי ג אל מול גורמי אחרי ברשות .המחלקה במעלה
ארז מקבלת על עצמה תפקיד של גור מוביל הדוח +את נושא החברה האזרחית ביישוב .האינטרס שלה,
אינו מת סיוע לאד אחד או אחר אלא קידו היישוב כולו בהיבטי שה מעבר לתחו הרווחה
יחד ע זאת ,אי הממצאי כל כ ברורי  בנווה רקפת מתוארת גישה חיובית כלפי מעורבות אזרחית
אול רק כלפי מתכונת אחת שלה והיא  התנדבות .נראה כי הסבר חלקי לגישה הביקורתית כלפי קשרי
פילנתרופיי בנווה רקפת ,נעו בחוסר הבנה של היתרונות הטמוני בקשרי כאלה ,וזהו אחד הגורמי
הבולמי שמתארת בסיפרות לשותפויות בי עסקי ועמותות )שמיד ומיינה ארד.(2001 ,
בניגוד למעלה ארז בו מנהל המחלקה מאמי כי בקשרי ע גורמי פילנתרופיי תרומה רבה ליישוב,
ומתייחס לידע הנוס +שה מביאי אית כתועלת משמעותית לקשרי ולמחלקה ,נדמה כי לתפיסת מנהל
המחלקה בנווה רקפת ,הקשרי אינ נתפשי כבעלי תועלת רבה ויתרונות מגווני מלבד משאבי
חומריי.
לראייה ,למרות ששתי עמותות )ב"תנופה" ו"גאולה"( מתארות כי אחת התרומות שלה המרכזיות שלהו
במסגרת הקשר היא הידע שה חולקות ע המחלקה ,מנהל המחלקה ועובדיה כלל לא מתארי את הידע
הזה כתרומה אפשרית של העמותות .זאת ,א +שאחד מהמניעי העיקריי לקשרי ע עמותות לפי
מחקרי קודמי הוא הרצו ליהנות ממשאבי הידע והמומחיות של המגזר השלישי.
נראה כי מערכת היחסי של המחלקות ע הגורמי הפילנתרופיי נתפשת על ידי המחלקה כהיררכית
ומנהל המחלקה אינו מכיר בער המוס +של העמותות בנושאי של ידע ובנושאי אחרי מלבד אלה
שמגדירה המחלקה .גישה זו עולה בקנה אחד ע מסקנות מחקרי אשר בחנו קשר של שירותי רווחה ע
עמותות ומצאו כי קיי חשש בקרב עובדי המחלקות מפגיעה במקצועיות ובאיכות השירותי )אורב ,
 ;2007קט2005 ,א'(.
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הבדלי אלה בגישות המנהלי כלפי תפקיד המחלקה בעידוד קשרי יכולי להיות מוסברי במתח הכרו
בריבוי התפקידי של המחלקות לשירותי חברתיי :בי היות גו +מוסדי ובי התפקידי הקהילתיי של
העבודה הסוציאלית ,ותפקיד המחלקות לשירותי חברתיי בקידו רווחה חברתית.
בשני היישובי הקושי בהובלת עבודה קהילתית במסגרת גו +מוסדי עולה במחקר  העובדה כי המחלקות
מייצגות את הרשויות ,וה כפופות למגבלות מערכתיות עלולה להתנגש ע תפקידי המחלקות לשירותי
חברתיי בקידו החברה האזרחית ביישוב:
" אני בכובע של הרווחה ואני כפופה למגבלות של התפקיד וקשה להורי לשמוע ממני את הצד הזה ולא את
הצד של הסינגור .ה באי בדרישות ואני שמה גבול" )עו"ס נווה רקפת(.
"אני בשני כובעי ...כשבאמת אני רואה אות ומזדהה אית ומאוד שומרת עליה .ומצד שני ,אני ג רואה
את הצרכי של העירייה" )עו"ס מעלה ארז(.

הגישה המוסדית של המחלקה בולטת בעקבות השימוש הדגש הרב הנית לנושא הסמכות והמקצועיות של
המחלקה ביחס לקשרי:5
"אני מוכ לקבל כל עזרה כל עוד אי הפרעה לשיקולי מקצועיי...כשאנחנו מפני ילדי יש לנו אחריות על
הילד ועל המשפחה והמעורבות שלנו חשובה" )מנהל מחלקה(.

בנקס ואורטו ) (Banks & Orton, 2005מתייחסי לקושי זה ולמתחי הפנימיי ,העמימות והמורכבות
הטמונות בעבודה קהילתית מוסדית .הקושי העיקרי בתפקיד העבודה הקהילתית המוסדית בי היות
מייצגי גו +מוסדי ובי מטרת לעודד שותפויות ופיתוח קהילתי הוא הנאמנויות המנוגדות  המתח בי
זהות המוסדית ובי תפקיד הכרו ג ביצירת אלטרנטיבה לעמדות והתנהלות הממסד .נראה בנווה
רקפת מתמקדי בתפקיד המוסדי בעוד שבמעלה ארז ,מנסי לקיי את שני התפקידי במקביל.

5

הדבר לא יידו במאמר זה ,אול ייתכ וההקפדה על "הסמכות" ו"האחריות המקצועית" של המחלקה יכולות להצביע על הקושי הקיי

בפועל לאכו +את השניי .בקשר אחד של המחלקה ]עמותת "לב בלב"[ מתוארת התאמת המטרות של הקשר ליכולות של השות +ו"הנמכת
הציפיות" תו התמקדות בקווי מה המחלקה לא נסוגה .הדבר עולה בקנה אחד ע מידת התלות הרבה שאכ נוצרת בפועל במסגרת הקשרי
הפילנתרופיי ,כפי שהצעתי בפרק שלעיל ,שמקיימת המחלקה ב נווה רקפת  קשרי המבוססי על מת ומימו שירותי.

95

 .6סיכו ומסקנות
מחקר זה ביקש לעצמו משימה נכבדה :ללמוד באיזו מידה מקיימות מחלקות לשירותי חברתיי קשרי
פילנתרופיי שוני ,ע איזה סוג של גורמי פילנתרופיי ומה המאפייני של הקשרי שנמצאו .משימה
נוספת היא ללמוד מה מקומ של הקשרי הפילנתרופיי בשלטו המקומי בכלל ובאספקת שירותי
חברתיי בפרט.
באשר לקשרי ,נמצא כי המחלקות מקיימות קשרי וולונטאריי ע מגוו של גורמי פילנתרופיי
עמותות ,קרנות פילנתרופיות ,תורמי פרטיי ועסקי ,כאשר היק +הקשרי וסוג הגורמי הפילנתרופיי
משתנה בכל יישוב.
יחד ע זאת ,בולט כי רוב הקשרי מתמקדי בסיוע חומרי לצרכי שוני של פוני נזקקי למחלקה
)סיוע כספי ,סיוע בציוד ,סיוע במזו והשאלת ציוד רפואי( ורק חלק קט מהקשרי מספק או מממ
שירותי .ישנ מספר מקרי בה הקשרי משמשי למחלקה להעשיר שירותי שהיא מספקת במשאבי
נוספי .אלמנט החדשנות בקשרי נמו .
בעוד שהמשאבי העיקריי שמספקי הגורמי הפילנתרופיי ה חומריי ,המשאבי העיקריי
שמספקת המחלקה ה תיוו ללקוחות המחלקה ומיו זכאות .רק בקשר ע עמותות נמצא כי המחלקה
מספקת ג תרומות חומריות משלה לקשר .את הקשרי נית אפוא ,למק על ציר של תשורה חליפי,
כאשר היחסי ע עמותות מתאפייני במידת חליפי גבוהה בעוד שהקשרי ע קרנות ,תורמי פרטיי
ועסקי מתאפייני ברמה נמוכה של חליפי ומאופייני יותר בקשרי תשורה .במסגרת הקשרי ג עלולה
להיווצר תלות בגור הפילנתרופי.
לאור קיומה של זירת קשרי בי מגזריי ,נשאלת השאלה הא מדובר בשותפויות בי מגזריות .למרות
הדמיו בי הקשרי הפילנתרופיי ושותפויות חברתיות ,מסתמ שרוב הקשרי הפילנתרופיי כלל לא
יכולי להיקרא שותפויות מאחר וה חסרי אלמנטי רבי של שותפות בקבלת החלטות ובדרכי הניהול
שלה.
הממצאי באשר לקיומ של קשרי הפילנתרופיי מאפשרי להבי את תפקיד הקשרי בזירה הכוללת
של מדיניות כלפי השלטו המקומי ובשלטו המקומי מדובר על מתכונת חדשה ליזמות בשלטו המקומי,
אשר חורג מדפוסי הניהול החדשי ליזמות כלכלית וחברתית החותרת לשיתופי פעולה ואיתור מקורות
נוספי למימו ולמשאבי.
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א +שהמדיניות היישובית הרשמית בשני הישובי מצהירה על מוכוונות ל"גיוס משאבי" וקידו קשרי
פילנתרופיי ע גורמי שוני ברשות ,ההחלטות והמנגנוני הקיימי בפועל מצביעי על כ שהצהרה זו
מעוגנת במציאות רק במידה נמוכה .הקשרי מנוהלי באופ חלקי ביותר ,וה לא מושרשי במדיניות
היישובית .במצבי כאלה ,המאפיי הפרסונאלי מקבל משמעות רבה.
העובדה שאי הבדלי משמעותיי במנגנוני תומכי הפילנתרופיה בשני היישובי ושמנהלי המחלקות
וראשי העיר מצדדי מאוד בקיומ של קשרי פילנתרופיי ,לא מסבירה את ההבדלי המשמעותיי
שנמצאו בזירת הקשרי בי היישובי .בחינת ההבדלי בי היישובי ,מעלה מספר הסברי אפשריי
לגורמי המשפיעי על קיומ של קשרי פילנתרופיי בשלטו המקומי ובתחו הרווחה.
ראשית ,נמצא כי מנהיגות ריכוזית עשויה להגביל את היווצרות הקשרי והיא עומדת בסתירה לדפוס
היזמות ,בעוד שמנהיגות טרנספורמטיבית יוצרת התגייסות של כלל עובדי המחלקה ליצירת קשרי
פילנתרופיי .שנית ,ג לתפישת העול הערכית של ראש העיר ישנה השפעה על מידת קיומ של קשרי
בתחו הרווחה.
לאלו תתכ השפעה על עמדת מנהלי המחלקות כלפי הקשרי ועל מידת היוזמה שה מפגיני .ייתכ
והבדלי בתפיסת העול המקצועית ,ושל תפקידי המחלקות לשירותי חברתיי בקרב מנהלי המחלקות
משפיעה על היק +הקשרי תפיסת המחלקה את אחריותה לספק סיוע חומרי והמתח בי התפקיד המוסדי
של המחלקות לעומת התפקיד הקהילתי שלה .כמו כ ,ייתכ והיעדר הבנה מספקת של התועלת הטמונה
בקשרי פילנתרופיי יכולה להסביר את המחסור היחסי בקשרי פילנתרופיי בנווה רקפת.
 .6.1מגבלות המחקר
המחקר הוא מחקר אקספלורטיבי שלא מבקש להכליל את הממצאי על כלל המחלקות לשירותי
חברתיי ,אלא להציע כיווני מחקר אפשריי להמש  .יחד ע זאת ,חשוב להתייחס למגבלות הקיימות
במחקר הנוכחי:
ראשית ,המחקר מתמקד רק בשני יישובי בעלי מאפייני דומי ,ולא נבחני יישובי מסוגי נוספי 
ערי בינוניות וגדולות ,עיירות פיתוח ,מועצות אזוריות ,יישובי מאשכולות סוציואקונומי גבוהי ,או
נמוכי יותר .לשונות היישובית יש חשיבות למשתני הנבדקי ונית להניח שהקשרי של המחלקות
לשירותי חברתיי ע גורמי פילנתרופיי יהיו שוני ביישובי גדולי יותר ומבוססי יותר.

97

כמו כ ,המחקר כלל רק יישובי המאוכלסי בתושבי יהודיי ולא נית מקו לאוכלוסיה ערבית
ולישובי מעורבי.בכ המחקר לא מתייחס לגור התרבותי והפוליטי כמשתנה שיכול להשפיע על אופי
הקשרי והיקפ.
שנית ,המחקר מתמקד בשנה אחת בלבד ,מבלי שניתנת התייחסות לתקופות שונות ולצרכי שוני לאור
הזמ .במהל שנת המחקר התרחשה מלחמת לבנו השנייה אשר בהתא למחקרי בנושא פילנתרופיה
בשעת אסו )כ ואח' (2007 ,ישנה סבירות כי השפיעה על מצב התרומות במעלה ארז ,ומכא שהממצאי לא
בהכרח משקפי התנהלות שוטפת.
בנוס ,+המחקר מתבסס על דיווח של המרואייני השוני )מהמחלקות ומקרב הגורמי הפילנתרופיי
השוני שניאותו להתראיי( ולא מאפשר לאתר קשרי קטני שלא תועדו ביומ המנהל או כאלה שלא עלו
בראיונות מסיבות אחרות.
ידוע כי בראיו פני אל פני ,קיימת נטייה לרציה חברתית .לא נית להתעל מכ שהנחקר עשוי לא לספק
תמונת קשרי מלאה ומייצגת .זאת מאחר והוא עלול לנטות ולספק תמונה חיובית מזו הקיימת בפועל או
להסתיר קשרי על מנת להימנע מתחרות אפשרית על מקורות כספיי.
העובדה שהמחקר אינו מסתמ על עדויות ומסמכי אובייקטיבי ,אלא על מספר מצומצ של תיעודי
כתובי שסופקו על ידי הנחקרי עצמ הקשתה לקבל תמונה מדויקת של היק +המשאבי המתקבלי
והניתני במסגרת הקשרי הפילנתרופיי.
בשל היענות נמוכה של הגורמי הפילנתרופיי ,נכלל במחקר רק שיעור חלקי מה ואיסו +הנתוני הסתמ
ברובו רק על צד אחד של קשרי הגומלי – המחלקות .הדבר מביא לתמונה לא מלאה ומייצגת של מניעי
הגורמי הפילנתרופיי ושל הכוחות הבולמי שה מזהי בקשרי הגומלי ע המחלקה.
כמו כ ,ניתוח הנתוני נעשה על ידי ניתוח תוכ של התשובות הפתוחות שספקו הנחקרי במהל הראיונות.
ניתוח זה נעשה רק על ידי חוקרת אחת ,מאחר ולא הייתה אפשרות בשל מגבלות של משאבי זמ וכס .+לכ
לא נעשתה מהיימנות בניתוח התשובות בי שני שופטי.
 .6.2השלכות למחקר
מחקר זה היווה מחקר גישוש ראשוני אשר בח את זירת הקשרי הפילנתרופיי המתקיימי ברשויות
במקומיות ע המחלקות לשירותי חברתיי .נמצא כי קיימת קשת של קשרי ,ע מגוו גורמי
פילנתרופיי )עמותות ,קרנות ,תורמי ועסקי( המספקי ממניעי מגווני תרומות שונות למחלקה.
עיקר התרומות מיועדות לסיוע חומרי לנזקקי מטופלי המחלקות .נמצא ,כי הקשרי נושאי מאפייני
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רבי של יחסי חליפי ,וזאת במידה הרבה ביותר בקשר ע עמותות ,וכי עלולה להיווצר תלות של המחלקות
בגורמי הפילנתרופיי .בנוס ,+נמצא כי הקשרי הפילנתרופיי יכולי להוות זירה של שותפויות
חברתיות ,אול אלו לא נמצאו במחקר זה.
בעקבות מחקר זה נדרשי עוד מחקרי נוספי על מנת שנית יהיה להסיק מסקנות על התחו:
ראשית מומל לבחו את הקשרי במספר רב יותר של ישובי ,תו מת ביטוי למגוו רב יותר של אולוסיות
)ערי גדולות ,ישובי המגזר הערבי ומועצות אזוריות ,וכ באזורי הפריפריה( .באופ זה נית יהיה ללמוד על
המאפייני היישוביי והשפעותיה על קיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי.
שנית מומל לבחו השפעת דפוסי של מנהיגות על קיומ של קשרי פילנתרופיי ברשויות המקומיות.
שלישית ,יש להקדיש תשומת לב רבה יותר ללימוד הגורמי הפילנתרופיי המקיימי קשרי ע
המחלקות לשירותי חברתיי .רצוי להבחי בי עמותות ובי גורמי פילנתרופיי אחרי ,בשל מאפייני
שוני של הקשרי ע עמותות ,תורמי פרטיי ,עסקיי וקרנות.
רביעית ,על מנת לקבל תמונה טובה של תחו הקשרי הפילנתרופיי בשלטו המקומי ,יש לבחו את
הקשרי שמקיימות המחלקות לשירותי חברתיי אל מול הקשרי שמקיימות יחידות נוספות ברשות ע
גורמי פילנתרופיי .רביעית ,בשל ההשפעות של תמיכה ממסדית על אופיי של עמותות כדאי ג לשקול
ולהפריד בי סוגי עמותות להקדיש מחקר נפרד לעמותות שהוקמו על ידי המחלקות לשירותי חברתיי.
 .6.3השלכות למדיניות
ההשלכות למדיניות מתחלקות לשני תחומי ,ה ביחס למדיניות שיש לנקוט כלפי הפילנתרופיה וה ביחס
למדיניות החברתית של מדינת ישראל.
יש לנסח מדיניות ממשלתית כוללת כלפי קיומ של קשרי פילנתרופיי ע רשויות הממשלה והשלטו
המקומי .לא ייתכ שקשרי אלה יתקיימו בערפל מתחת למבט של קובעי המדיניות ללא קריטריוני,
קווי מנחי ומנגנוני פיקוח .המדיניות חייבת לקחת בחשבו שיקולי של שוויוניות במת שירותי,
שקיפות ,דיווחיות ) (accountabilityורגולציה על הקשרי.
בניסוח הכללי המנחי יש לתת משקל לעלויות העקיפות לשל הקשרי )זמ ,כ"א ,התחייבויות לטווח
ארו ( ולפגיעה האפשרית של הקשרי ביכולת השלטו המקומי לקבוע מדיניות על פי סדר עדיפויות קבוע
מראש.
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במידה וקשרי אלה נתפשי כמשמעותיי ותורמי ,יש לחדד ולהבי את תפקידו של ראש הרשות ביצירת
סביבה תומכת ומעודדת קשרי ע גורמי פילנתרופיי .מנהיגות יישובית מהווה גור משמעותי לקיומ
של קשרי בי מחלקות ברשות וגורמי פילנתרופיי .כמו כ ,יש ליצור סל כלי למנהלי מחלקות
לשירותי חברתיי בנוגע לקביעת מדיניות כוללת ביחס לקיומ של קשרי ובנוגע ליצירת וניהול קשרי
ע גורמי פילנתרופיי .זאת תו התייחסות לאתגרי ולמשאבי העומדי לידי המחלקות לצור כ  .יש
לשקול לפתח הכשרות ייעודיות לעובדי מחלקות לשירותי חברתיי.
כמו כ ,על מנת לתת בעיה לבעיות של שוויו ,ומשאבי הו אנושי שוני ביישובי יש ג לספק פתרונות
להבדלי בי המחלקות בהו החברתי העומד לרשות ליצירת קשרי פילנתרופיי ומת מענה לאתגרי
השוני העומדי בפניה .יש לשקול לנצל את הטבות המס לתורמי כאמצעי לעודד תרומות לאזורי
ותחומי מסוימי .זאת במסגרת הבחינה מחדש של הטבות המיסוי על תרומות במסגרת סעי 46 +לפקודת
מס הכנסה.
המחקר מצביע על יתרו לכאורה שמביא עמו תהלי הביזור כפי שהוא מתחולל בישראל לשלטו המקומי.
יתרו זה הוא באוטונומיה הלא פורמאלית הרבה שהתהלי נות בידי הרשויות  יש ביד גמישות רבה
מאחר וה אינ נושאי באחריות בפועל לתוצאות המהלכי )קלכהיי .(1997 ,לראיה ,ההתמודדות של שני
היישובי שונה במענה לוואקו הממשלי ,וה יכולי לפעול בדרכי מגוונות על פי סדר העדיפויות שלה.
יחד ע זאת ,מהממצאי מתעוררת ג בעיות של נגישות ושוויו בקבלת שירותי בי יישובי שוני ,בשל
היעדר המשאבי ממקורות ממשלתיי ומוניציפאליי .תחו השירותי החברתיי ושירותי הרווחה,
שהפוני אליו ה פעמי רבות התושבי החלשי ביותר בחברה ,עלול להיות זה שנשאר בתחתית סדר
העדיפויות המקומי ביחס למשאבי הנוספי שרשויות יצליחו לגייס ,או תוצר של תפישת עול ערכית.
היק +הסיוע החומרי הנית במחלקות לשירותי חברתיי תלוי ביוזמה האישית של דמויות במחלקה או
במדיניות של מנהל המחלקה והיא שונה מיישוב ליישוב.
בנוס ,+העובדה שלמרות הסרת האחריות מהמחלקות לשירותי חברתיי לצרכי החומריי במסגרת חוק
הבטחת הכנסה ,עדיי חלק ניכר ממשאבי הזמ שלה מוקדש לסייע בצרכי מיוחדי וההזדקקות הרבה
לתרומות בתחו זה מהווה תעודת עניות למענה שנותנת הממשלה .הדבר א +פוגע ביכולת של המחלקות
לעסוק בליבת הפעילות שלה ולספק טיפול סוציאלי.
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 .8נספחי
נספח א'  תדרי ריאיו למנהל המחלקה לשירותי חברתיי
חלק א'  פרטי כלליי
 .1המחלקה
 .2ש המרואיי
 .3תואר המרואיי
 .4כמה שני את/ה בתפקיד?
 .5כמה אנשי עובדי במחלקה?
חלק ב'  קיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי
 .1אני רוצה לשאול אות לגבי מגעי שאת מקיימי ע גופי בקהילה .הא יש למחלקה קשרי ע
גופי שוני ,קשרי שאינ של רכישת שירותי אלא להיפ  ,קשר שיש בו נתינה ,ללא תמורה חומרית
לפרויקטי של המחלקה ,לפוני אליה ,לעבודת המחלקה וכו'?
 .2מי הגופי הללו? א יש לפני את יומ  ,2006אשמח לראות ע מי נפגשת ,ואיזה פרויקטי ,שהייתה
בה מעורבות כזו או אחרת של גורמי עסקיי מהסוג שתיארתי ,היו למחלקה?
חלק ג'  מדיניות כלפי קיומ של קשרי ע גורמי פילנתרופיי
 .3הא הקשר ע גופי פילנתרופיי נידו ברשות ברמה של מדיניות כוללת?
 .4הא הקשר ע גופי פילנתרופיי נידו במחלקה לשירותי חברתיי ברמה של מדיניות כוללת?
 .5הא נקבעה אסטרטגיה לפיתוח יחסי הגומלי ע גורמי פילנתרופיי?
 .6הא המחלקה הקימה או שקלה להקי עמותה לצרכי הקשרי?
 .7כיצד מתנהלת הוצאת הכספי? באחריות מי?
 .8מה עשית ,הא נערכת ליצירת קשרי כאלה )אסטרטגיה ,הכשרה ,חוזה ,מי מנהל ,קיו נוהל,
הקמת עבודה ,יש לזה מקו בתוכנית העבודה וביעדי(?
 .9הא הקשרי הללו תורמי לעבודת המחלקה? כיצד.
 .10הא המחלקה תומכת בהרחבת הקשרי הללו?
 .11הקשרי בי המחלקה לשירותי חברתיי וגופי עסקיי מתבצעי עלידי גור אחד במחלקה או
גורמי אחדי?
 .12הא קיי מסד נתוני של ,אמי ומעודכ לקבלת מידע זמי ונגיש בנושא עסקי פעילי בקהילה?
)אנשי קשר ,היק +המעורבות בעבר ,תחומי עניי(.
חלק ד'  לימוד הקשרי ע הגורמי השותפי
עכשיו תספר לי על הקשר שלכ ע _______________
 .1כמה זמ את בקשר אית?
 .2מה הפרויקטי שנתרמי מהקשר?
 .3אי נוצר הקשר? ) מי יז אותו ,מי עשה את הצעד הראשו(
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 .4מה הניע אות להיכנס לקשר )צור  ,אידיאולוגיה(?
 .5הא היו דברי שהפחידו אות ברעיו ,גרמו ל להרגיש דואלית לגביו?
 .6מה בדיוק את מקבלי במסגרת הקשר? )כס ,+ציוד ,התנדבות ,ידע ניהולי(
 .7כיצד לדעת הקשר תור לשותפי שלכ? הא השות +מחפש תועלת במסגרת הקשר?
 .8מה המשאבי שאת משקיעי בקשר?
 .9כיצד הקשר מתנהל? )כלי ,תדירות ,רצי ,+אקראי ,מי יוז מפגשי ,כספי ,פעילות משותפת,
ידע(
 .10הא הקשר ע רצי ,+אקראי? באיזו תדירות?
 .11הא אתה מרגישה שמתקיי דיאלוג על הפרויקט?
 .12אי היית מאפיינת את הקשר? למה ,תסביר.
 .13כיצד אתה רואה את תוצאות הקשר? באיזו מידה הלקוחות שלכ אכ מוטבי מהקשר? הא
קיבלת דברי שלא ציפית לה?
 .14באיזו מידה אתה חושב שהקשר מהווה שותפות?
 .15באיזו מידה קיימת מחויבות של הגור השות) ?+הא קיי גור אחראי מטעמו על הקשר
איתכ ,הא קיי תקציב יעוד לצור הקשר ,הא התרומה שלו היא קבועה )מימו קבוע
למש תקופת זמ מוגדרת( או משתנה על פי יכולות /צרכי?(
נספח ב'  תדרי ריאיו לראש הרשות
חלק א'  פרטי כלליי
 .1ש הרשות
 .2ש המרואיי
 .3כמה שני את/ה בתפקיד?
חלק ב'  מדיניות יישובית ביחס לפילנתרופיה ותפקיד הרשות ביצירת קשרי
 .1מה אתה יכול לספר לי על האתגרי עמ מתמודדת הרשות בשני האחרונות
 .2מה התפקיד של הפילנתרופיה בתמונה?
 .3מה המדיניות של הרשות בנושא קשרי ע גורמי פילנתרופיי?
 .4מה התפקיד שאתה לוקח על עצמ ? הא אתה מעורב ביצירה /ניהול קשרי?
 .5מה התחומי המועדפי בעיני לקשרי ביישוב?
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נספח ג'  תדרי ריאיו לגורמי הפילנתרופיי
חלק א'  פרטי כלליי
 .1ש הארגו
 .2ש המרואיי
 .3תואר המרואיי
 .4כמה שני את/ה בתפקיד?
חלק ב'  לימוד הקשר ע המחלקה
עכשיו תספר לי על הקשר שלכ ע המלקה לשירותי חברתיי ביישוב
 .1כמה זמ את בקשר אית?
 .2מה הפרויקטי שיש ל /כ ע המחלקה?
 .3אי נוצר הקשר? ) מי יז אותו ,מי עשה את הצעד הראשו(
 .4מה הניע אות להיכנס לקשר )צור  ,אידיאולוגיה(?
 .5הא היו דברי שהפחידו אות ברעיו ,גרמו ל להרגיש דואלית לגביו?
 .6מה בדיוק את מקבלי במסגרת הקשר?
 .7מה המשאבי שאת משקיעי בקשר?
 .8כיצד הקשר מתנהל? )כלי ,תדירות ,רצי ,+אקראי ,מי יוז מפגשי ,כספי ,פעילות משותפת,
ידע(
 .9הא הקשר ע רצי ,+אקראי? באיזו תדירות?
 .10הא אתה מרגישה שמתקיי דיאלוג על הפרויקט?
 .11אי היית מאפיינת את הקשר? למה ,תסביר.
 .12מה קיבלת מהקשר? הא קיבלת דברי שלא ציפית לה?
 .13באיזו מידה אתה חושב שהקשר מהווה שותפות?
 .14באיזו מידה קיימת מחויבות של הגור השות?+
 .15הא את מרוצי?
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.2

רכזת שיקום האסיר רכזת תחום התמכרויות

רעננה

17/07/07

.3

עובדת קהילתית

אגף הרווחה נווה רקפת

11/7/2007

.4

עובדת סוציאלית שיקום

אגף הרווחה נווה רקפת

11/7/2007

.5

עובדת סוציאלית  -גיל הרך

אגף הרווחה נווה רקפת

08/08/2007

.6

עובדת סוציאלית  -נוער וצעירים

אגף הרווחה נווה רקפת

17/07/07

.7

מנהלת סניף אקים

טלפונית

09/09/07

.8

מנהל עמותת גאולה

טלפונית

15/10/07

.9

רכזת פרויקט “מתנדבים להצלחה”

אגף החינוך נווה רקפת

17/07/07

 .10ראש העיר

עירייה נווה רקפת

23/08/07

 .11רכזת עמותת “בתנופה”

עמותת “בתנופה” נווה רקפת

08/08/2007

 .12סמנכ"לית "עמותת לב בלב"

טלפונית

19/08/2007

 .13פלוני אלמוני  -תורם פרטי

רחובות

08/08/2007

 .14מנהלת העמותה לשיקום האסיר

טלפונית

11/10/07

 .15הנציג ישראלי של קרן "אחווה לישראל"

ירושלים

22/11/07

 .16מנהל עמותת לוטוס

טלפונית

11/10/07

 .17מנהל המחלקה לשירותים חברתיים מעלה ארז

אגף הרווחה מעלה ארז

27/10/2007 ;10/02/2007

 .18עובדת סוציאלית  -גיל הרך

אגף הרווחה מעלה ארז

18/11/2007

 .19עובדת קהילתית ורכזת מתנדבים מעלה ארז

אגף הרווחה מעלה ארז

18/11/2007

 .20אחראית תחום המזון במחלקה מעלה ארז

אגף הרווחה מעלה ארז

18/11/2007

 .21מנהלת קשרי קהילה חברת "תעשיות  -פלדה"

טלפונית

17/11/2007

 .22סמנכ"ל פיתוח חברת דיאמונד

טלפונית

17/11/2007

 .23מנהלת סניף עמותת ביגוד לכל

טלפונית

20/11/2007

 .24רכזת פרויקט "אם לאם"

טלפונית

20/11/2007

 .25ראש העיר מעלה ארז

עירייה מעלה ארז

21/11/07

 .26פלוני אלמוני

מרכז מסחרי מעלה ארז

21/11/07

 .27מנהל תרומות לפרטיים הקרן המשפחתית ע"ש כהן

תל אביב

25/11/07
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נספח ו'  תיאור הגורמי השותפי הפועלי ביישובי

לוח כו' :תיאור הגורמי השותפי הפועלי בנווה רקפת בחלוקה לגורמי פילנתרופיי ,תחו עיסוק ואיזור פעילות
פילנתרופית
הגורם הפילנתרופי
עמותת "בתנופה"

תחום עיסוק

איזור פעילות פילנתרופית

ילדים ונוער בסיכון

ארצי

עמותת "לב בלב"
עמותת "ברית ישראל"

סיוע לנזקקים במזון וכללי

מקומי

עמותת "גאולה"
עמותת אריה יהודה

סיוע לנזקקים

ארצי

אקי"ם נווה רקפת

בעלי צרכים מיוחדים

סניף מקומי

העמותה לשיקום האסיר

משפחות אסירים

מקומי

עמותת יד חנה

סיוע לחולים

מקומי

עמותת עזר לחולה
עמותת לוטוס

סיוע לנזקקים

ארצי

קרן רות ואליעזר

סיוע לנזקקים בדגש על קשישים

ארצי

קרן ע"ש יצחק לוי
קרן יו"ר הכנסת
קרן נשיא המדינה
קרן פרידמן

קהילת עולי אתיופיה

ארצי

קרן "אחווה לישראל"

סיוע לנזקקים

ארצי

פלוני אלמוני א'

רכב

מקומי

פלוני אלמוני ב'

מסחר

אזורי
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לוח כז' :תיאור הגורמי השותפי הפועלי במעלה ארז בחלוקה לגורמי פילנתרופיי ,תחו עיסוק ואיזור פעילות
הגורם הפילנתרופי

תחום עיסוק

איזור פעילות פילנתרופית

עמותה מעלה ארז בלב

מזון

מקומי

עמותת לתת

מזון

ארצי

עמותת מאיר פנים  -מעלה ארז

סיוע לנזקקים ריהוט יד שנייה

ארצי

עמותת ביגוד לכל

סיוע לבוש יד שנייה לנזקקים

מקומי

עמותת נתן

סיוע לחולים

מקומי

קרן אברהמס

נזקקים /קשישים

ארצי

קרן סיוע לנזקקים
קרן ע"ש יצחק לוי
קרן שרה

ילדים

ארצי

קרן "אחווה לישראל"

סיוע לנזקקים

ארצי

קרן קאסוטו

ילדים ונוער בסיכון

ארצי

הקרן המשפחתית ע"ש כהן

סיוע לנזקקים

ארצי

פלוני אלמוני א'

איש טכנולוגיה מתקדמת

מקומי

פלוני אלמוני ב'

לא ידוע

מקומי

פלונית אלמונית ג'

תושב חו"ל

מקומי

חברה דיאמונד

טכנולוגיה מתקדמת

מקומי

חברת colloquial
חברת clearvision
חברת "תעשיות  -פלדה"

תעשייה מסורתית

מקומי

"דגנים" תעשיות

תעשיית מזון

מקומי

בנק לחסכן

בנקאות

מקומי

אולמי שמחה רבה

אירועים

מקומי

פרויקט אם לאם

התנדבות לאמהות נורמטיביות אחרי לידה

מקומי
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נספח ז  היק ,הסיוע הפילנתרופי המתקבל במחלקות לשירותי חברתיי

לוח כח' :הקשרי בי המחלקות והגורמי הפילנתרופיי בנווה רקפת בחלוקה לתחומי הסיוע ,תיאור התמיכה
ופירוט )היק +הנהני וסכו התמיכה(
תחומי

סוג

הסיוע

הסיוע

סיוע

כספי

היקף הנהנים/

תיאור

סכום התמיכה
קופת סיוע לנזקקים

 100,000ש"ח

חומרי

תרומות וסיוע למשפחות ויחידים  -טיפולי שיניים ,סיוע בשכ"ד ,תשלום חשבונות ,הכשרה

 78,000ש"ח

ליחידים,

מקצועית ,ריהוט ושיפוץ ,ציוד לתינוקות ,משקפים ,כרטיסיות ,מחשב ועוד

קשישים

מזון מבושל  -יומי

 400משפחות

ומשפחות

מסעדה

 100איש

סלי מזון יבש חודשי

 100משפחות

סלי מזון בראש השנה

 170משפחות

סלי מזון בפסח

 750משפחות

מרפאת שיניים לילדים נזקקים

 150,000ש"ח

תנורים ושמיכות לקשישים

100

תיקים לילדי בית הספר

150

רפואי

השאלת ציוד רפואי לחולים

 80איש

ילדים

מימון והפעלת צהרון לילדים בסיכון

 25ילדים

ונוער

מימון והפעלת מועדון לנוער בסיכון

 45ילדים

עולי

ריהוט וציוד מועדון לקהילה האתיופית

 40,000ש"ח

אתיופיה

עובדת בחצי משרה לקהילה האתיופית

 36,000ש"ח

קשישים

שיפוץ מועדון קשישים

 60,000ש"ח

תקציב לפעילות של קשישים )חוג דרמה ומוזיקה(

 15,000ש"ח

סיוע במתנדבים ,סינגור וגיוס משאבים למשפחות אסירים

 20משפחות

מימון מועדון הבוגרים ,מימון מרכז פעילות לילדים הסובלים מפיגור שכלי -

 20משפחות

מזון

סיוע בעין

שירותים

אחר
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לוח כט' :הקשרי בי המחלקה במעלה ארז הגורמי הפילנתרופיי בחלוקה לתחומי הסיוע ,תיאור התמיכה ופירוט
)היק +הנהני וסכו התמיכה(
תחומי
סוג הסיוע

תיאור הסיוע

היקף הנהנים /סכום התמיכה

הסיוע
קופת סיוע לנזקקים
סיוע כספי

 120,000ש"ח

תרומות וסיוע למשפחות  -טיפולי שיניים ,ציוד לתינוקות ,הסעות לטיפולים רפואיים ,תרופות,
 99,000ש"ח
סיוע בשכ"ד ,תווי קנייה.
מזון מבושל  -יומי

 8משפחות

סלי מזון שבועיים

 80משפחות

סלי מזון בראש השנה

 100משפחות

סלי מזון בפסח

 400משפחות

לבוש יד שנייה

 300משפחות

ציוד ביתי יד שנייה

 40משפחות

תיקים לילדי בית הספר

 100משפחות

שמיכות לקשישים

 100משפחות

סיוד בתים לקשישים

 12בתים

השאלת ציוד רפואי לחולים

 45איש

מימון תרופות

 70,000ש"ח.

מימון הסעות לשיקום

 150,000ש"ח

מועדונית  -תרומה כספית לריהוט

 75,000ש"ח

אימוץ מועדונית :התנדבות עובדים.קבועה ,מימון טיול שנתי לילדים וההורים המקום,

 30,000ש"ח

המתנדבים ,מימון חדר מחשבים.

 30ילדים

מימון שיפוץ מועדון נוער

 200,000ש"ח

מימון שיפוץ צהרון

 150,000ש"ח

סיוע במזון
סיוע חומרי
ליחידים,
קשישים
ומשפחות
סיוע בציוד

סיוע רפואי

ילדים ונוער

שירותים
 300,000ש"ח
סיוע בתגבור לימודים ,חוגים ,טיפולים אישיים לטיפול בילדים ונוער
כ  50 -ילדים
 50בני נוער

קהילת עולי
אימוץ מועדון נוער של בני הקהילה-התנדבות עובדים ,שיפוץ וסיוד ,חוגים
אתיופיה
נוער מנותק

 70,000ש"ח
מסגרת תעסוקתית

 20בני נוער

סיוע לאירוח תושבי הצפון  -אימוץ  3יישובים ,אירוח של  5000איש ביישוב,

 250,000ש"ח

מלחמת לבנון
חברה
השנייה
אזרחית
חיזוק עמותות

 2עמותות

תמיכה בעמותות משיקות
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