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מבוא
מסמך זה עוסק בארגוני המגזר השלישי בירושלים .המסמך מנתח את האתגרים שעימם
מתמודדים ארגונים אלו ומגיש המלצות למערך כלים יישומיים שמטרתם לשמר ,לחזק
ולטפח את הארגונים לטובתה ולשגשוגה של ירושלים.
המסמך נכתב בתמיכת הקרן
לירושלים כחלק מסדרת
מחקרים של המכון העוסקים
ב׳עיר ממשל בירושלים׳,
ומטרתם להציג למקבלי
ההחלטות בממשלה וברשויות
המקומיות אסטרטגיה מגובשת
לחיזוקה של ירושלים כעיר
ממשל משגשגת.

~
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~

 
~



המגזר השלישי בירושלים הוא
כוח פוליטי ,כוח כלכלי וכוח
אזרחי חשוב בעיר הבירה
~ 
~
של ישראל .הוא מהווה נכס

~
אדיר לעיר וחלק בלתי נפרד
מהאקוסיסטם של ירושלים
 
כעיר ממשל :ארגוני המגזר

השלישי בעיר מנהלים יחסי
גומלין שוטפים ומגוונים עם
משרדי הממשלה ,הכנסת והעירייה ,כמו גם עם גורמים נוספים באקוסיסטם — מכוני
מחקר ,אקדמיה ,ארגונים בינלאומיים ותקשורת ארצית .ריבויים של ארגונים אלו בעיר
מעיד על חברה אזרחית מעורבת ,פעילה ותוססת.
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החל מהמחצית השנייה של המאה ה־ ,20בעקבות תהליכי ההפרטה במדיניות הרווחה,
הפכו ארגוני המגזר השלישי בישראל לזירת פעולה חשובה של אספקת שירותים חברתיים
ושל פעילות אזרחית דינמית ומגוונת .בירושלים עצמה צמח לאורך השנים מגזר שלישי
מפותח ,ייחודי ובעל השפעה .מלכ״רים בירושלים פועלים במגוון רחב של תחומים — החל
מבריאות ורווחה ועד מחקר ואומנות — ואלו משקפים את אופייה הייחודי של העיר כעיר
בירה ,מרכז דתי ומוקד השכלה (רגב ,שטרן וגנן.)2018 ,
למלכ״רים בירושלים ישנה חשיבות רבה לכלכלת העיר .התקציב השנתי המוערך של
כלל העמותות בעיר נע בין  15ל־ 25מיליארד ש״ח ,והם מעסיקים כ־ 100עד  200אלף
עובדים — כשליש מכלל המועסקים בעיר .1במידה רבה ,ניתן להגדיר את ירושלים כ׳בירת
המגזר השלישי של ישראל׳ .הדבר נובע הן מכמות ,מגוון ועושר הארגונים והן מתרומתם
לכלכלת העיר.

מבוא

עם זאת ,ארגוני המגזר השלישי מתמודדים עם לא מעט אתגרים המקשים על פעילותם
ומונעים מהם לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם עבור העיר .בין האתגרים ניתן
למנות :חוסר נגישות מבנית לעירייה ולממשלה ,אתגרי מקצועיות ויעילות של הארגונים
עצמם ,בעיות תקציב והיעדר מקורות הכנסה עצמית ,כפילויות ותחרות על משאבים
מצומצמים ,חוסר התארגנות של קהילת הארגונים ועוד.
לאור זאת ,המסמך מציע מערך של צעדים מעשיים לחיזוק ארגוני המגזר השלישי
בירושלים .ההמלצות מוצגות בחלוקה לשלוש קטגוריות מרכזיות:
 .1פיתוח יכולות מקצועיות — כלים שיוכלו לתמוך ולחזק את הארגונים כגופים
מקצועיים ,צומחים ועצמאיים;
 .2חיזוק וביסוס הקשרים שבין הארגונים לבין עצמם ובין הארגונים לעירייה —
צעדים שיוכלו לחזק ולהפרות את הקשרים ההדדיים בין הארגונים ולחזק את שיתופי
הפעולה שבין הגופים המוניציפאליים וארגוני המגזר השלישי בירושלים;
 .3התאמות ושינויים בתחום הרגולציה — הקלות ותמריצים כלכליים שונים במיסים
והיטלים אחרים.

 1מבוסס על הערכת מכון ירושלים למחקרי מדיניות המסתמכת על נתונים חלקיים בנוגע להכנסות ארגוני
מגזר שלישי בירושלים.
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 .1מגזר שלישי וחברה אזרחית בירושלים
אין בספרות המחקר הגדרה אחת מוסכמת למושג ׳המגזר השלישי׳ ,וההגדרות המקובלות
מתייחסות למושג כנגזרת של מעמד משפטי וארגוני .השם ׳מגזר שלישי׳ נובע מתאוריית
שלושת המגזרים .על פי תיאוריה זו ,שלושה מגזרים פועלים בחברה :המגזר הראשון —
מגזר ציבורי המורכב ממוסדות המדינה והרשויות המקומיות ,המגזר השני — מגזר עסקי
הפועל למטרות רווח ,והמגזר השלישי — מגזר שאינו חלק ממוסדות השלטון ושאינו פועל
למטרות רווח.
המגזר השלישי כולל עמותות ,אגודות שיתופיות ,חברות לתועלת הציבור ,הקדשים,
ארגוני צדקה ,ארגונים בינלאומיים ואחרים .ארגוני המגזר השלישי נקראים לעיתים גם
ארגונים לא־ממשלתיים ,אך ישנם ארגונים ללא מטרת רווח שהוקמו על ידי מדינות או
משמשים זרוע ביצועית של המדינה בתחומים שונים ,כגון בתחומי הרווחה והחינוך.
ירושלים היא המרכז הגדול ביותר של המגזר השלישי בישראל .על פי נתוני אתר
גיידסטאר ,המאגד את נתוני כל ארגוני המגזר השלישי בישראל ,בשנת  2020פועלים
בירושלים כ־ 3,400ארגוני מגזר שלישי ,והם מהווים למעלה מרבע מארגוני המגזר
השלישי בישראל כולה .גודלו של המגזר השלישי בירושלים מרשים גם ביחס לגודלה של
העיר; היחס של ארגוני מגזר שלישי לתושב בירושלים הוא הגבוה ביותר בארץ ,ובפער
גדול מהיחס הארצי .על פי נתוני גיידסטאר ,בירושלים ישנו ארגון מגזר שלישי אחד על
כל  212תושבים ,בעוד שבתל אביב היחס הוא  ,1:274ובישראל כולה .1:488
למגזר השלישי משמעות גדולה מאוד בכלכלת העיר ירושלים .במחקר שפרסמנו ב־2018
הערכנו כי כלל ארגוני המגזר השלישי בירושלים פועלים בהיקף תקציבי שנע בין  15ל־25
מיליארד שקלים ומעסיקים בין  100ל־ 200אלף עובדים.2
ארגוני המגזר השלישי בירושלים מפעילים מערך מתנדבים רחב היקף .על פי אתר
גיידסטאר ,ישנם  196,672מתנדבים בארגוני מגזר שלישי בירושלים ,המהווים  19%מסך
 2רגב ,ל .שטרן ,מ .וגנן ,א .)2018( .חברה אזרחית בירושלים — מחקר מתודולוגי ומיפוי .מכון
ירושלים למחקרי מדיניות.
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המתנדבים בישראל .3ארגונים אלה מיומנים בגיוס והפעלת מערכי מתנדבים .מערכי
המתנדבים פעילים בשגרה ,אך גם מתגייסים לפעילות מוגברת בעיתות משבר וחירום,
כפי שניתן היה לראות בחודשי המשבר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה במרץ-אפריל
.2020
כמה ממאפייניה הייחודיים של ירושלים תורמים לשגשוגו ומרכזיותו של המגזר השלישי
בה:

 ירושלים היא עיר מגוונת; חיים בה יהודים חילונים ,דתיים וחרדים ,לצד תושבי
מזרח ירושלים המוסלמים והנוצרים .קהילות ירושלמיות רבות הקימו ארגוני דת,
חינוך ,רווחה ,בריאות ועוד ,הנותנים מענה פנים־קהילתי לצד מענה חוצה קהילות.
מגוון האוכלוסיות מזמן אתגרים חברתיים ,אך גם יצירתיות ושיתופי פעולה .לא
לחינם מוכרת ירושלים כמקום הצמיחה של כמה מארגוני המגזר השלישי החשובים
והמשפיעים בישראל (כדוגמת ׳יד שרה׳ או בשנים האחרונות ׳ 15דקות׳).

 .1מגזר שלישי וחברה אזרחית בירושלים

 ירושלים היא עיר ממשל — ארגוני מגזר שלישי עובדים בשיתוף פעולה עם משרדי
הממשלה בתחומים רבים ,מקיימים איתם מגוון אינטראקציות ,ולכן צומחים ופועלים
בסביבת הממשלה .שנים של תהליכי הפרטה הביאו לכניסתם של ארגוני מגזר שלישי
לפעילות מוגברת בתחומי הרווחה ,הבריאות ,החינוך והתרבות ,ובכך הביאו לגידול
במספרם של ארגונים אלה בעיר .סיבות דומות הובילו לכך שירושלים היא גם מרכז
של הארגונים לסנגור ושינוי חברתי; בירושלים יושבים רבים מהארגונים הפועלים
לשינוי חברתי — וביניהם ארגונים העוסקים בקידום צדק חברתי ,מפגש בין קהילות,
פלורליזם דתי ותרבותי ועוד.

 ירושלים היא עיר ענייה ורבים מתושביה הם ממעמד סוציו אקונומי נמוך וזקוקים
לעזרה חומרית וחברתית .מצב זה היווה כר פורה לצמיחתם של ארגונים סיוע שמטרתם
לספק מענה לצרכים רבים בתחומים הרלוונטיים (רווחה ,חינוך וכד׳).
 לירושלים מבנה עירוני מיוחד — מבנה הממשל המקומי והמנגנון של ניהול
מוניציפאלי בירושלים מאפשרים מעורבות פעילה של תושבים ואזרחים .אחד
האמצעים המקשרים היעילים יותר בהיבט זה הם המנהלים הקהילתיים ,המשמשים
כגשר בין תושבי השכונות השונות ,הרשות המקומית והממשלה המרכזית .חלוקתה
של העיר לשכונות וקיומם של מנהלים קהילתיים חזקים בכל שכונה מעודדים עשייה
 3גיידסטאר ישראל ,מאי .2020
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אזרחית עירונית ופיתוח יוזמות קהילתיות ,יחד הם מרכיבים את התשתית הארגונית
של הממשל העירוני.
ריבוי ארגוני מגזר שלישי בעיר מעיד על חברה מעורבת ופעילה ,ועל חברה אזרחית
אקטיבית .ארגונים אלה צומחים לא פעם על בסיס יוזמה אישית ,קהילתית וחברתית.
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מגזר שלישי חזק ואיתן מהווה נכס לעיר .מסמך זה נועד לשרטט עבור גורמים עירוניים
ועבור גורמים פילנתרופים את המסלול לחיזוקו וביסוסו של המגזר השלישי הירושלמי.
על מנת להבין את תמונת המצב של המגזר השלישי בירושלים ואת האתגרים העומדים
בפניו השתמשנו במגוון שיטות מחקר בהתבסס על מקורות המידע הבאים:
 ניתוח נתוני ארגוני המגזר השלישי בירושלים בהתבסס על ״גיידסטאר״ — 5מאגר
הנתונים הגדול ביותר בישראל אודות עמותות רשומות וארגוני מגזר שלישי.
 למידה אודות שינויים והתאמות רגולטוריות שנעשו במדינות שונות בעולם לצורך
חיזוקו של המגזר השלישי.
 ראיונות ודיון שולחן עגול שהתקיים במכון ירושלים למחקרי מדיניות עם גורמי
מפתח בתחום :נציגי חברה אזרחית בירושלים ובישראל ,נציגי ממשלה ,עירייה,
קרנות פילנתרופיות וארגוני תשתית.

 4במחקר ׳חברה אזרחית בירושלים :מחקר מתודולוגי ומיפוי׳ (רגב ,שטרן וגנן )2018 ,הגדרנו
׳חברה אזרחית׳ כ״התארגנויות חופשיות של פרטים ו/או קבוצות הנוטלות על עצמן על ידי פעולה
משותפת,השתתפות אזרחית ,התנדבות ונתינה ,לחולל שינוי חברתי ו/או לשמר ,לשפר ולחזק את רווחת
הפרט והקהילה; הפועלות על בסיס ערכי לקידום מטרות מתוך אחריות לטובת הכלל ,לקידום רווחת
פרטים ,קבוצות ,קהילות וסביבה; המכירות בשונות ובאחר מתוך סובלנות ונכונות לשיח ואתגור — מול
הרשויות ,הציבור וארגונים אחרים; המחויבות לפעילות לא אלימה ,אתית ,שקופה מתוך כיבוד זכויות
פוליטיות ,חברתיות ואזרחיות של הזולת״ .לפיכך ,החברה האזרחית כוללת כל פעילות במרחב שבין
הפרט למדינה ,שאינה למטרות רווח ,גם אם אינה מוסדרת בצורה של התארגנות פורמלית .במסמך זה כל
הנתונים והניתוחים נוגעים לארגוני המגזר השלישי בשל הרצון להסתמך על מקור נתונים מהימן.
www.guidestar.org.il 5
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 .2אפיון הארגונים שבהם עוסק מסמך זה
כאמור ,המגזר השלישי בירושלים הוא חלק מהאקוסיסטם של ירושלים כעיר ממשל .זהו
אקוסיסטם גדול ,מגוון ובעל חשיבות רבה בפעילותה של ירושלים ובחיזוק מעמדה כבירת
ישראל ,והוא מהווה עוגן תעסוקתי וכלכלי מרכזי בעיר .על מנת לשמר ולפתח את המגזר
השלישי בירושלים יש לפעול לחיזוק ארגונים ירושלמים שפועלים בעיר ברמה המקומית,
ובמקביל לעודד ארגונים ארציים להעביר את המטה שלהם לעיר ,בדומה למהלך שנקבע
בהחלטת ממשלה באשר להעברת היחידות הממשלתיות לירושלים (פלדמן.)2018 ,
מניתוח נתוני גיידסטאר העדכניים לשנת  ,2020בדומה לממצאי מחקר המיפוי מ־,2018
עולה כי בירושלים ממוקמים ארגוני מגזר שלישי בעלי היקף פעילות ותקציב גדולים
מאוד (ראו טבלה  .)1עם זאת ,כפי שניתן לראות בתרשים  ,1ארגונים אלו מהווים נתח
מצומצם מכלל הארגונים היושבים בירושלים.
כפי שניתן לראות בתרשים  89% ,1מארגוני המגזר השלישי היושבים בירושלים הם
בעלי מחזור שנתי שאינו עולה על  10מיליון ש״ח בשנה .לאור זאת ,בחרנו בניתוחים
שיוצגו להלן להתמקד בהבנת התמונה עבור ארגונים אלה ולבחון את הצעדים שבהם
יש לנקוט על מנת לחזקם.
מהנתונים עולה כי  52%מהארגונים היושבים בירושלים פועלים בהיקף תקציבי שאינו
עולה על  5מיליון ש״ח .כלומר ,בירושלים ישנו נתח גדול של ארגונים בעלי פוטנציאל
צמיחה והתפתחות ,ואלו פועלים בתחומים חברתיים שונים .פעילותם מתמקדת לעיתים
בקידום וחיזוק קהילה ספציפית ,לעיתים בקידום אינטרס עירוני־ירושלמי ולעיתים
בקידום אינטרס לאומי כלל־ציבורי.
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טבלה מס׳  :1עשרת ארגוני המגזר השלישי בירושלים בעלי המחזור השנתי
6
הגדול ביותר2020 ,
שם הארגון

סיווג ראשי

מחזור שנתי
(ש״ח)

מרכז רפואי שערי צדק

בריאות או הצלת חיים

1,577,380,298

הקרן הלאומית למדע

מחקר ,מדע וטכנולוגיה

657,774,000

תגלית — ישראל זכות מלידה
בינלאומית

חינוך ,השכלה והכשרה
מקצועית

516,108,000

לביא — העמותה העירונית לפיתוח
החינוך בירושלים
(לשעבר :רנה קאסן)

חינוך ,השכלה והכשרה
מקצועית

418,022,000

ג׳וינט ישראל

קהילה וחברה

308,211,000

העמותה לתכנון ,פיתוח ושימור
אורבני — ירושלים (תכנית אב
לתחבורה ירושלים)

שיכון ופיתוח עירוני

291,066,000

יד אליעזר

שירותי רווחה

264,812,354

מכון ברנקו וייס — חינוך ,חשיבה,
יוזמה

חינוך ,השכלה והכשרה
מקצועית

252,190,000

צביה — רשת חינוכית תורנית —
ע״ש הרב צבי יהודה הכהן קוק
זצ״ל

חינוך ,השכלה והכשרה
מקצועית

208,216,560

גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״
ירושלים

חינוך ,השכלה והכשרה
מקצועית

194,627,055

 6מקור :גיידסטאר ישראל.2020 ,
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תרשים מס׳  :1התפלגות הארגונים הרשומים בירושלים לפי היקף מחזור שנתי,
7
2020

 +50מיליון ש“ח
2%

המחזור השנתי של 89%
מהארגונים היושבים
בירושלים אינו עולה על
 10מיליון ש“ח

 50-20מיליון ש“ח
4%
 20-10מיליון ש“ח
5%

10-5
מיליון ש“ח
9%

 5-1מיליון ש“ח
28%

 .2אפיון הארגונים שבהם עוסק מסמך זה

 1-0מיליון ש“ח
52%

כפי שניתן לראות בתרשים  ,2חלק הארי של הארגונים היושבים בירושלים והיקף התקציב
שלהם אינו עולה על  10מיליון ש״ח ,פועלים בתחומי החינוך ,ההשכלה וההכשרה
המקצועית (.)40%
 23%מהארגונים פועלים בתחום הדת 15% ,בתחומי הרווחה 7% ,בתחומי הקהילה והחברה
ו־ 5%בתחומי התרבות.

 7מקור :גיידסטאר ישראל.2020 ,
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תרשים מס׳  :2התפלגות ארגוני המגזר השלישי בירושלים ,לפי תחומי פעילות,
8
2020
(ארגונים בעלי מחזור תקציבי עד  10מיליון ש״ח)

40%

חינוך ,השכלה והכשרה מקצועית
23%

דת
15%

שירותי רווחה
7%

קהילה וחברה
5%

תרבות או אמנות

3%

בריאות או הצלת חיים
מורשת או הנצחה

2%

מחקר ,מדע וטכנולוגיה

2%

ספורט

2%

ארגוני סנגור ,שינוי חברתי ופוליטי

1%

סביבה ובעלי חיים

1%

איגודים מקצועיים

1%

התנדבות וקרנות פילנטרופיות

0%

קשרים בינלאומיים

0%

שיכון ופיתוח עירוני

0%

באשר למספר מקבלי השכר הארגון ,מניתוח נתוני הארגונים היושבים בירושלים ופועלים
בהיקף תקציבי שאינו עולה על  10מיליון ש״ח ,עולה כי ארגונים אלו מתקשים להעסיק
מספר גדול של מקבלי שכר .כפי שניתן לראות בתרשים  41% ,3מהארגונים הללו אינם
מעסיקים כלל עובדים בשכר ,דהיינו ,מסתמכים בעבודתם על מתנדבים בלבד33% .
מעסיקים בין עובד/ת אחד/ת לעשרה עובדים ,ו־ 14%מעסיקים בין  11ל־ 30עובדים
ועובדות בשכר.

8

12

מקור :גיידסטאר ישראל.2020 ,

תרשים מס׳  :3ארגוני מגזר שלישי בירושלים ,לפי מספר מקבלי השכר בארגון,
9
2020
(ארגונים בעלי מחזור תקציבי עד  10מיליון ש״ח)

41%
33%

14%

+100

100-51

50-31

30-11

10-1

0

מספר מקבלי שכר בארגון

ואכן ,בראיונות עם נציגי הארגונים עלה בבירור הקושי להבטיח העסקה יציבה לעובדים
על רקע קשיים בגיוס מקורות מימון והבטחתם לאורך זמן .ארגוני מגזר שלישי רבים
נוטים להעסיק עובדים במסגרת פרויקטלית ,כלומר בהעסקה קצרת טווח .כפי שעולה
מהראיונות ,הדבר משפיע הן על עומס העבודה וגודל האחריות המוטלת על מנכ״לי/ות
הארגונים ,והן על יכולת ההתמקצעות של הארגונים .ברוב המקרים ארגונים אלו נשענים
על תרומות מקרנות ומתורמים פרטיים ,לעיתים בשילוב עם מימון ציבורי מהעירייה או
מהממשלה.

 .2אפיון הארגונים שבהם עוסק מסמך זה

2%

4%

5%

כפי שניתן לראות בתרשים  ,4מרבית הארגונים היושבים בירושלים ופועלים בהיקף
תקציבי שאינו עולה על  10מיליון ש״ח ,אינם זוכים לתמיכה ממשלתית ואינם נמצאים
בהתקשרות עם הממשלה בחוזה או מכרז.

 9מקור :גיידסטאר ישראל.2020 ,
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תרשים מס׳  :4מקורות מימון של ארגוני מגזר שלישי בירושלים2020 ,
(ארגונים בעלי מחזור תקציבי עד  10מיליון ש״ח)

יש תקצוב ממקור רשמי
אין תקצוב ממקור רשמי

99%

99%
73%

27%
1%
תרומות מיישות זרה

 10מקור :גיידסטאר ישראל.2020 ,

14

1%
תמיכות ממשלתיות

התקשרויות ממשלתיות
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 .3אתגרי ארגוני המגזר השלישי בירושלים
ארגוני המגזר השלישי בירושלים סובלים משורה של קשיים ואתגרים ,אשר חלקם
מאיימים באופן ישיר על עצם קיומם .במסגרת העבודה על מסמך זה ערכנו ראיונות
עם תריסר מובילי ארגונים בירושלים ,גורמים רלוונטיים בעירייה ,בממשלה ובקרנות
פילנתרופיות ונציגים של ארגוני תשתית באקוסיסטם של המגזר השלישי בירושלים.
הראיונות נערכו במטרה להבין לעומק את הבעיות שעימם מתמודדים ארגונים אלה בכלל
ובירושלים בפרט.11
מהראיונות עלו מספר אתגרים מרכזיים שעומדים בפני ארגוני החברה האזרחית ומקשים
עליהם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

אתגר  :1חוסר מקצועיות וחוסר יעילות
על פי המרואיינים ,ארגונים צעירים וקטנים מתאפיינים במקרים רבים בליקויים שונים
שנובעים מחוסר מקצועיות ,וכנגזרת מכך גם חוסר יעילות .אלה באים לידי ביטוי בחוסר
תכנון מראש ,בפער גדול בין חזון למימוש ובהיעדר ידע וניסיון בבניית תכניות עבודה
ותקציב שנתי ,בתהליכי עבודה מול העירייה והממשלה ,בגיוס משאבים ,בניהול נכון של
הארגון ,בניהול כספים ,בעבודה מול תקשורת ובהיבטים נוספים של הארגון.
 ״עמותות לוקות בחוסר ניסיון ,נאיביות ,ראייה רומנטית .הרבה פעמים מדובר
באנשים צעירים —  20פלוס .אבל זה קורה לא רק אצל צעירים בגיל אלא לעתים גם
אצל צעירים מבחינת ניסיון — למשל אנשי חינוך בני  40שעוברים ממערכת החינוך
למגזר השלישי .או מורים ורבנים שהצטרפו לעמותות כמנהלים או הקימו אותן״ (נציג
פילנתרופיה)
 ״מצפים שיזמים חברתיים יעשו ניסים בשטח מהחדר בבית של ההורים שלהם ,וזה
מייצר ארגונים בינוניים״ (נציג חברה אזרחית)
 11אנו מבקשים להודות למרואיינים על נכונותם וסיועם .רשימה מלאה של המרואיינים ,מופיעה בנספח
בסוף המסמך.
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 ״תכניות עבודה לא ריאליות — להקים אתר בחודש? לא יקרה .חוסר תכנון קדימה.
הרצון להגיב מהר .מחכים לרגע האחרון מתוך חוסר תכנון״ (נציג פילנתרופיה)
 ״עמותות לא עוסקות בכלל בהערכה ומדידה .רגולטיבית אפשר לחייב עמותות בסל
של מדדים ותוצאות״ (נציג חברה אזרחית)
 ״הבעיה הכי גדולה של עמותות היא חוסר מקצועיות .וגם חוסר גבולות .אין הפרדה
בין האישי והמקצועי .הכל מעורבב .אל תיתן לי פיץ׳ על הרעיון שלך כשאני בגינה
עם הילדים שלי .אל תפנה אליי בבית הכנסת״ (נציג פילנתרופיה)

אתגר  :2בעיות תקצוב והיעדר בניית מקורות הכנסה עצמית
כפי שעולה מהנתונים שהוצגו למעלה 52% ,מכלל ארגוני המגזר השלישי הפועלים
בירושלים הם בעלי מחזור תקציבי הנמוך ממיליון ש״ח 28% .נוספים הם בעלי מחזור
תקציבי הנע בין  1ל־ 5מיליון ש״ח ,ועוד  9%בעלי מחזור שבין  10-5מיליון ש״ח בשנה.
מעטים מהם מקבלים תמיכה מכספי ציבור או ממכירת שירותים ,ורובם נסמכים על תרומות
פילנתרופיות .מעטים הארגונים המצליחים לבנות תשתית לפיתוח הכנסות עצמיות .דבר
זה פוגע ,בסופו של דבר ,ביכולת ההתמקצעות של הארגונים ובבניית תשתיות הליבה של
פיתוח כוח אדם ,פיתוח מקצועי ,למידה ושיפור ,הערכה ומדידה ועוד.
 ״ארגוני חברה אזרחית נמצאים כל הזמן בהישרדות כלכלית ,כל הזמן ,וכשהארגונים
הם קטנים ,אני כמנכ״לית צריכה להקדיש  70%מהזמן שלי לגיוס כסף ,אבל גם
להתוות חזון ,ולגבש אסטרטגיה .אבל כשרוב הזמן ראשי ארגונים עסוקים בהישרדות
כלכלית הם לא מספיקים לעסוק בפיתוח ,אין להם משאבים ואין אנרגיה שנדרשת
בשביל לעסוק בזה״ (נציגת חברה אזרחית)
 ״הבעיה הכי גדולה של ארגוני חברה אזרחית היא שרידות .להבדיל מהעירייה,
לארגוני חברה אזרחית אין קביעות ארגונית .ואם יש דבר שמאפיין חברה אזרחית
הוא חוסר יציבות .הדבר העיקרי שארגוני חברה אזרחית צריכים הוא מה שייצר להם
יציבות ,תוקף בר קיימא — הידיעה שאתה לא תיסגר מחר .ליצור ארגון בר קיימא זה
יותר מלתת כסף״ (נציג חברה אזרחית)
 ״חייבים להגדיל את התקורה של ארגונים .לרוב יש תקורה של כ־ 11%בארגוני מגזר
השלישי ,והיא מובילה לשכר נמוך ואנשים בינוניים — וזה פוגע באיכות הארגון.
קרנות פילנתרופיות שנותנות כסף לארגונים מגבילות את התקורה ל־ 11אחוז .הן לא
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אוהבות תקורה של  25-20אחוז .וצריך לשנות כאן תפיסה .קרנות הן ההון סיכון של
החברה האזרחית .הן יכולות לקחת סיכון״ (נציג חברה אזרחית)
 ״עמותות צריכות ליצור הכנסות עצמיות .ההכנסות האלה חייבות לתמוך בחזון הארגון
ולהגדיל את האימפקט החברתי שלו .ההכנסות העצמיות חייבות להיות קשורות לליבת
פעילות הארגון .למשל ,במרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית המנכ״לית רצתה הכנסות
עצמיות .מרכז הסיוע יודע לתת תמיכה רגשית לנפגעים ,לתת הרצאות לבתי ספר
על סביבה בטוחה .פתחנו קורס הכשרת ממונות — כל ארגון עסקי שילם על קורס...
כאן הושגו שתי המטרות בהצלחה גדולה — גם הגדלת התקציב הארגוני ,וגם הגדלת
האימפקט החברתי״ (נציג פילנתרופיה)

רוב הארגונים אינם זוכים לתמיכה ממשלתית ואינם נמצאים בהתקשרות עם הממשלה;
ארגונים רבים אינם מודעים לאפשרויות ,להזדמנויות ,לפרויקטים ולתקציבים שמעניקה
העירייה ולא מפתחים קשרים עם בעלי תפקידים בכירים .ארגונים חברתיים רבים אינם
מכירים את תכניות העבודה הממשלתיות והעירוניות ואת האפשרויות לשיתופי פעולה
ופיתוח משותף של פתרונות לאתגרים חברתיים.
 המבנה העירוני המיוחד של ירושלים ,על המנהלים הקהילתיים הפזורים ברחבי העיר,
מסייע במידה מסוימת בבניית שיתופי פעולה בין העירייה לארגוני מגזר שלישי.
המנהלים נתפסים לא פעם כגשר שבין האזרחים לעירייה ,והמנהלים מצידם פועלים
לחיזוק ועידוד יוזמות קהילתיות וארגונים מקומיים הפועלים בשטחם.

 .3אתגרי ארגוני המגזר השלישי בירושלים

אתגר  :3חוסר נגישות לעירייה ולממשלה

 ״העבודה מול העירייה והממשלה מאוד מאוד קשה מבחינה רגולטורית .כי גם להם
יש שומרי סף — חשב ויועץ משפטי ,ההתנהלות הבירוקרטית מאוד קשה ,ואין שום
הנחה ברגולציה לחברה אזרחית — כי אלה אנשים שלא באים לעשות כסף ,הם באים
לעשות טוב לציבור ,יבוא המחוקק ויגיד — לחברה אזרחית עד סכום מסוים צריך
לתת הנחה .חשבים ויועמ״שים מסתכלים עלינו בעין חשדנית ,כי אלה כספי ציבור
שיוצאים החוצה ,וזה התפקיד שלהם – הם שומרי הסף…״ (נציג פילנתרופיה)
 ״העירייה והממשלה צריכות להשקיע כסף בפיתוח יכולות של ארגוני חברה אזרחית
ובתשתית שלהן ,ופחות בפרויקטים רצים שלהם… במקום זה יש תחושה של מאבק
ושל תחרות ,וזאת פשוט איוולת״ (נציג פילנתרופיה)
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 ״לאורך הקדנציה שלי ,וגם היום ,אני מאמין שירושלים זאת העיר של הגשמת
חלומות חברתיים במדינת ישראל .אם מישהו רוצה לעשות כסף הוא ייסע לניו יורק,
אם בנאדם רוצה להיות אמן הוא ייסע לוונציה ,אם הוא רוצה לעשות שינוי חברתי
משמעותי הוא יבוא לירושלים .ההון האנושי שיש כאן הוא הון אנושי מאוד חזק
בעולמות החברתיים.
אבל ירושלים רחוקה מלאפשר למציאות הזאת לקרות .מכמה סיבות .אין תפיסה מצד
העירייה שמקדמת את זה כמדיניות .זה לא הנרטיב .בירושלים קמה ב־ 10השנים
האחרונות קבוצה חזקה של יזמים חברתיים בתחומים שונים ופיתחה פה נרטיב חזק
של חברה אזרחית תוססת .אבל האם יש מדיניות ברורה מצד הממשלה ,העירייה,
לתמיכה בחברה האזרחית בבירת ישראל? האם סטודנטים מב״ש שרוצים לעשות
שינוי חברתי חושבים לבוא לירושלים? לא .ירושלים צריכה להיות עיר שמחבקת את
הרעיונות החברתיים של יזמים .להיות עיר שאם אותו יזם חברתי יצליח בה — הוא
יצליח בכל מקום .העירייה צריכה לדעת לחבק את החברה האזרחית ,חמש שנים
ניסיתי לעשות את זה בוועדת התמיכות ולא הצלחתי״ (נציג עירייה לשעבר)
 ״הקושי הכי גדול בעבודה מול העירייה ומשרדי הממשלה הוא המרחק — בנקודת
המבט ,בתפיסה ,בהכל .אני נמצא בשטח ,אני תמיד אראה את הפער וארצה לצמצם
אותו .כי אני רוצה לשפר את התחבורה הציבורית .אני חי אותה .מנקודת המבט של
פקידים בממשלה ובעירייה — הם לא רואים את הפער ,והם מדחיקים אותו ,ואומרים
שהוא לא קיים ,והכל שטויות .איך מצמצמים את הפער? מוציאים את הגורמים
המקצועיים הבכירים מהמשרדים שלהם אל השטח״ (נציג חברה אזרחית)
 ״כל מנהל מנהל קהילתי עושה פיתוח ועבודה עם הארגונים שבשטחו .בעיקר עם
ארגונים שהפרספקטיבה שלהם מקומית ...אבל לא להרבה ארגונים יש ראייה מקומית.
הם בדרך כלל מסתכלים על העשייה שלהם ברמה העירונית או אפילו הארצית .מה
הסיכוי שארגון מגזר שלישי יפנה למנהל שבו הוא יושב כדי ליצור שיתופי פעולה?״
(נציג מנהל קהילתי)

אתגר  :4כפילויות ותחרות על אותם משאבים
ארגונים רבים פועלים בשדות חופפים — מאירועי תרבות לצעירים דרך מלגות לאוכלוסיות
מוחלשות ועד סיוע לנזקקים .לעיתים המאפיין הזה יוצר תחרות בריאה ,אך לעיתים הוא
יוצר בעיות וגורם לחוסר יעילות והקצאת משאבים מיותרים בתחומים מסוימים.
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 ״כל הארגונים יושבים על אותם משאבים — יש  5-4-3קרנות ופדרציות — שוסטרמן,
ליכטאג ,ראסל ברי ,הקרן לירושלים ,המשרד לירושלים ומורשת ,פדרציית ניו
יורק ,כולם אוכלים מאותו סיר קובה וכולם מבקשים כסף על אותו דבר — כסף עבור
ירושלים .יש כפל עבודות ,יש חפיפות — כל מיני ארגונים שעושים אותו דבר ,אני
לא מבינה למה צריך גם וגם .צריך שיהיה פורום משותף שיושבים ומדברים ,ואין כזה
דבר .אם יש רשות צעירים בעירייה אז אולי רוח חדשה צריכה להיבלע בפנים ,יש
כאן כפילויות .בואו נחלק גזרה ,בואו נחלק משאבים ,ואז יהיה הרבה יותר קל לשתף
פעולה״ (נציגת חברה אזרחית)

מטבע הדברים המגזר השלישי הוא קהילה הפועלת ללא ריבון ,ללא גוף מסדר וללא
מבנה היררכי ברור .מצב זה מעניק חופש פעולה רב ,אך גורם גם לפיזור של כוח ושל
משאבים.
 ״גופי חברה אזרחית לא יודעים לעבוד אחד עם השני באמת .שיתוף הפעולה לא
מספק .חברה אזרחית נוטה להיות ילדותית ועקשנית — אני חושבת שבירושלים יש
לה פנים מאוד ילדותיות — יש חוסר הבנה פוליטי שאתה צריך להיות חכם ולא צודק,
ריבים על לוגואים .כל מיני דקויות לא חשובות ,תתגברו ,ירושלים היא מגרש קשוח,
אל תיפלו ואל תהיו קטנוניים ותשמרו על הפה ותחשבו במי מה שאתם אומרים מועיל
ובמי זה פוגע״ (נציגת חברה אזרחית)

 .3אתגרי ארגוני המגזר השלישי בירושלים

אתגר  :5חוסר התארגנות של קהילת ארגוני המגזר השלישי
בירושלים

 ״החברה האזרחית מורכבת מאנשים שלא בהכרח מייצגים את כלל האוכלוסייה .יש
אוכלוסיות מסוימות שפחות פעילות בחברה האזרחית .כנראה שלא תראה הרבה
אנשים מקטמונים וגילה בחברה האזרחית ,ויותר מקטמון ורחביה .בסוף זה מקשה
על חברה אזרחית להצליח להשמיע קול של כלל האוכלוסייה״ (נציג חברה אזרחית)
 ״אחד הקשיים הגדולים שלנו מול עבודה עם עמותות זה שאין ארגון יציג של עמותות
שכולם מסתכלים עליו ,למרות שיש את מנהיגות אזרחית .ב׳מנהיגות אזרחית׳ יש 300
עמותות בלבד ,מתוך כ־ 20,000עמותות בישראל ,ומגיעים אליהם בעיקר עמותות
חזקות שנמצאות בתל אביב״ (נציג ממשלה)
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אתגר  :6מתח בין עצמאות הארגונים ובין תלות בתמיכה תקציבית
מהעירייה/ממשלה
יש לא מעט ארגונים שנסמכים תקציבית על תמיכות מהעירייה — בין אם במענקים ובין
אם במכרזים או בפעילויות ופרויקטים שהעירייה מממנת .בה בעת ,חלק מהארגונים
מבקשים למתוח ביקורת על העירייה או לאתגר את פעילותה בהיבטים שונים ,אולם כאשר
יש תלות תקציבית בעירייה ,ארגונים יעדיפו להשתיק ביקורת כדי לא לסכן את התמיכה
בהם .הדבר מחליש את הביקורת הטבעית והרצויה על העירייה ,שפועלת כגוף של הציבור
ולמען הציבור בירושלים.
 ״בבחירות האחרונות וגם אלו שלפניהן ,רואים פחות ופחות ארגוני חברה אזרחית
מתעסקים בבחירות ,למעט התעוררות .הסיבה העיקרית היא שהרבה ארגונים חששו
שאם הם ייקחו צד ומועמד אחר יזכה ,אז זה יפגע בהם .יש הרבה ארגונים שפיתחו
תלות בעיריית ירושלים ,ולכן יש מעט ארגונים שמותחים ביקורת על העירייה —
בשקיפות ,באתגור ,בעתירות .התופעה הזאת קיימת גם ברמה הארצית .המשרד
להגנת הסביבה ,למשל ,תומך בהרבה עמותות שפעם היו עותרות נגדו ,וככה הוא
משיג שקט והעמותות מעדיפות לא להעביר ביקורת .הדבר הזה מחליש את הביקורת
של מגזר שלישי על העירייה .לכן ,צריך לפתח מנגנונים חלופיים שבהם קרנות יגדילו
את התמיכות שלהן בארגוני חברה אזרחית״ (נציג חברה אזרחית)
אמירות בדבר המתח שבין תלות הארגונים בכספים ציבוריים ובין שימור העצמאות ויכולת
לאתגר את הממסד חזרו גם במפגש שולחן עגול שהתקיים במסגרת כתיבת מסמך זה.12
יש לציין שמבין הבעיות שצוינו ,שתיים עלו וחזרו שוב ושוב :חוסר מקצועיות ויעילות של
הארגונים והיעדר מקורות תקציביים .שתי הבעיות הללו מהוות מפתח לא רק לשמירה על
קיומם של ארגונים ,אלא גם לצמיחתם והצלחתם.

 12ב־ 25.12.2019התקיים שולחן עגול במכון ירושלים למחקרי מדיניות בהשתתפות נציגים של ארגוני
חברה אזרחית בירושלים .המפגש התקיים במטרה להציג למשתתפים ממצאים מהמחקר בשלב מתקדם
ולחדד את המלצות המחקר .רשימת המשתתפים מופיעה בנספח.
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מגזר שלישי בירושלים בעת חירום
כתיבת מסמך זה הסתיימה ברובה לפני פרוץ המשבר בעקבות התפשטות נגיף
הקורונה ,אך מן הראוי להתייחס לתפקידו ומצבו של מגזר זה גם בעיתות משבר
וחירום.

בזמן משבר הקורונה נרתמו הארגונים הירושלמיים ,על מתנדביהם ,לחלוקת
סלי מזון ,סיוע לאוכלוסייה הוותיקה ,פעילות ייעודית מיוחדת ביום השואה
וביום הזיכרון לחללי צה״ל ,תמיכה בצוותים הרפואיים בבתי החולים בעיר ועוד.
הארגונים התגייסו לשיתוף פעולה עם אגפי העירייה השונים ופעלו גם דרך המנהלים
הקהילתיים ,ובכך אפשרו מענה מקומי יעיל ומהיר.
אולם לצד ההתגייסות המרשימה ,משבר הקורונה גרם לפגיעה כבדה בארגוני
המגזר השלישי ,בדומה למגזרים אחרים בישראל.
ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל ,מנהיגות אזרחית ,ביצע סקר על מנת
להבין את היקף הפגיעה בארגוני מגזר שלישי בעקבות המשבר והאופן שבו היא
באה לידי ביטוי.

 .3אתגרי ארגוני המגזר השלישי בירושלים

חשיבותם החברתית והכלכלית של ארגוני המגזר השלישי מכרעת בימים כתיקונם
והופכת מכרעת עוד יותר בימי משבר .גמישותם ,פריסתם וזמינותם של מערכי
ההפעלה של ארגוני המגזר השלישי ,הופכים אותם לא פעם לגופים הנותנים מענה
מוצלח יותר לצורכי החירום לעומת מוסדות ממשלתיים ועירוניים.

הסקר נערך בשבועיים הראשונים של אפריל  ,2020והשתתפו בו  310ארגונים,
מתוכם  57ארגונים ירושלמיים .13מכון ירושלים למחקרי מדיניות ביצע עיבוד של
ממצאי הסקר ,תוך התמקדות בארגונים הירושלמיים.

 13במדגם השתתפו  310ארגונים ,מתוכם  57ארגונים ירושלמיים .חשוב לציין כי הסקר מתבסס על מענה
וולנטרי ,ולכן המדגם איננו מייצג על פי כל הכללים הסטטיסטיים ,אך הוא עדיין משקף במידה טובה את
מצבם של ארגוני המגזר השלישי.
את הסקר המלא ניתן למצוא בכתובתhttps://katzr.net/0b6399 :

21

מגזר שלישי בירושלים :מסמך מדיניות

להלן תמצית הממצאים:14
 41% מהארגונים הירושלמיים שהשיבו לסקר מעריכים בסבירות בינונית
עד גבוהה כי לא ישרדו את המשבר.
 ארגונים רבים הביעו קושי להמשיך לתת שירות לקהלי היעד שלהם60% .
מהארגונים ציינו כי מתן שירותים מסוימים שסיפקו בשגרה נפסק לחלוטין.
יש לזכור כי ארגונים אלה ,ברובם ,משרתים את האוכלוסיות החלשות ביותר
בעיר.
 משבר הקורונה הביא לצמצום בשלושת מקורות ההכנסה העיקריים של
הארגונים (תרומות מגורמים פילנתרופיים ,תמיכות מהמדינה ומכירת שירותים
בהתקשרויות עם המדינה או רשויות מקומיות) כמעט בקרב כל הארגונים.
מתוך הארגונים הירושלמים שענו על הסקר 72% ,ציינו כי הכנסותיהם
מתרומות פילנתרופיות די הצטמצמו או הצטמצמו מאוד ו־ 92%ציינו כי
ההכנסות מהתקשרויות ,תמיכות או הכנסות עצמיות די הצטמצמו או
הצטמצמו מאוד.
 כל הארגונים דיווחו על ירידה במספר העובדים בשכר ,אך שיעור זה היה
גבוה במיוחד בקרב הארגונים הגדולים.

 14למסמך המלא ,ראו :בן שמחון־פלג שרית ,פורזיקי נטע ,נחמני שירה ,המגזר השלישי בירושלים בצל
משבר הקורונה ,מאי  .2020המסמך הוגש לראש עיריית ירושלים ,מר משה ליאון.
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 .4לקראת סיום :המלצות
הבעיות שתוארו בהרחבה לעיל ,כפי שנלמדו ממקורות רבים ומגוונים ,מהוות חסם בפני
מימוש הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בירושלים לטובת צמיחתה ושגשוגה של
העיר כעיר ממשל .לפיכך גיבשנו שורה של המלצות שנועדו לא רק לחזק ארגונים אלה,
אלא גם לחזק ולבסס את עבודתם בעיר ,למען העיר ולמען תושביה .את ההמלצות חילקנו
לשלוש קטגוריות:
 .1פיתוח יכולות מקצועיות – כלים שיוכלו לתמוך ולחזק את הארגונים כגופים
מקצועיים ,צומחים ועצמאיים;
 .2חיזוק וביסוס הקשרים שבין הארגונים לבין עצמם ובין הארגונים לעירייה –
צעדים שיוכלו לחזק את הקשרים ההדדיים בין הארגונים ולהפרות אותם ,ולחזק את
שיתופי הפעולה שבין הגופים המוניציפאליים וארגוניהמגזר השלישי בירושלים;
 .3התאמות ושינויים בתחום הרגולציה – הקלות ותמריצים כלכליים שונים במיסים
והיטלים אחרים.
להלן פירוט ההמלצות:

 .1כלים ומהלכים לחיזוק ושיפור היכולות המקצועיות של ארגוני
המגזר השלישי בירושלים
 1.1הקמת יחידה לתחום המגזר השלישי בעיריית ירושלים — אנחנו ממליצים להקים
יחידה בעירייה שתתמקד בעבודה עם ארגוני המגזר השלישי .היחידה תפעל במודל
דומה למרכז הצעירים שהוקם ביוזמת העירייה לפני יותר מעשור .הקמת יחידה
בעירייה לתחום המגזר השלישי תוכל להפוך לכתובת עירונית לארגונים בכלל ,ותוכל
לסייע להצמחת וביסוס הארגונים הקטנים והצעירים שזקוקים להכוונה ותמיכה.
מחלקה כזאת תוכל להוות  ONE STOP SHOPשל העירייה לארגונים בהיבטים של
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בירוקרטיה ,קולות קוראים ,הזדמנויות ומענקים ,והיא תעניק להם סל של כלים:
הכשרות מקצועיות ,סדנאות בניית תכנית עבודה ,בניית תקציב שנתי ,גיוס כספים
מתורמים וקרנות ,יח״צ ופיתוח קשרים עם התקשורת.
בדומה להבנה המצויה במשרד ראש הממשלה בדבר חשיבותו של מגזר שלישי חזק,
מקצועי ומשגשג ,כעזר לעבודת הממשלה בנושאים חברתיים — הבנה אשר הובילה
לפיתוח תורה בדבר שיתופי פעולה בין מגזריים ,חשוב לפתח גם ראייה מקומית באשר
לערכם של שיתופי פעולה בין הרשות המקומית למגזר השלישי.
 1.2עידוד פיתוח הכנסות עצמיות – מצוקה תקציבית היא בעיה מרכזית בפעילותם
של ארגוני מגזר שלישי .בעיה נוספת הנגזרת מכך היא חוסר העצמאות של ארגונים,
התלויים לחלוטין מבחינה תקציבית בקרנות או במדינה .לגבי חלק מהארגונים,
המענה הטוב ביותר יכול להיות פיתוח אפיק של הכנסות עצמיות ,שמופקות כתוצאה
מפעילות הארגון השוטפת .15אנחנו ממליצים על הקמת תכנית ייחודית לארגונים
ירושלמים ברוח תכנית ׳קרן מהלך׳ .הקרן הוקמה ב־ 2015על ידי איריס וגל שלגי
ומסייעת לארגונים לפתח הכנסות עצמיות במטרה להקטין את התלות שלהם בקרנות,
בעירייה ובממשלה .אנו סבורים כי הפעלת תכנית דומה בירושלים יכולה לתרום
רבות לארגונים שיעמדו בקריטריונים .להערכתנו ,הגוף המתאים להקים תכנית כזאת
בירושלים היא אחת הקרנות הגדולות הפועלות בעיר .מודל הפעילות יכול להיות
משולב בין העירייה לקרנות.
 1.3הקמת בית העמותות בירושלים — אנו ממליצים על הקמת בית עמותות במודל דומה
לבית העמותות הקיים בתל אביב .בית העמותות בתל אביב הוקם ב־ 2013כשיתוף
פעולה של המכון למנהיגות וממשל בג׳וינט ישראל ומיזם ממשלה־חברה אזרחית,
כשאת האכסניה מספקת חברת הביטוח ׳מגדל׳ כחלק מפעילות ההשקעה החברתית
של החברה בישראל .המטרה של בית העמותות היא להוות בית לארגונים חברתיים ,הן
מבחינת מרחב עבודה משותף המאפשר לארגונים חיסכון בעלויות תפעול והן ככתובת
עירונית לפיתוח פעילות יעילה של חברה אזרחית .מי שמנהל את בית העמותות היא
עמותת ׳מנהיגות אזרחית׳ — ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל ,היושב בבית
העמותות ומייצג כ־ 700ארגוני חברה אזרחית בישראל מול משרדי הממשלה ,הכנסת
והרגולטורים .דוגמא נוספת בתל אביב היא בית ליבלינג — מבנה באוהאוס ששומר
ושופץ במימון ממשלת גרמניה ,וכיום פועל כמרחב פעילות לקהילה האורבנית בתל
אביב־יפו עם חלל עבודה משותף למתכננים ולחוקרים בתחום ,כחלק משירות העירייה
לתושביה.
 15חשוב לציין כי עמותות יכולות כיום להצמיח רווח של עד  25אחוז מהכנסותיהן.
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ירושלים — בירת החברה האזרחית של ישראל ,שבה יושבות כמעט רבע מכלל
העמותות הרשומות במדינה — ראויה לבית עמותות משלה.

 .2חיזוק וביסוס הקשרים שבין הארגונים לבין עצמם ובין
הארגונים לעירייה

 2.1הקמת ׳האבים׳ ליזמים חברתיים במגזר החרדי ,הערבי והכללי במודל
 presentenceו־ — Restreetמתחמים של חללי עבודה משותפים שיוקמו בשכונות
שונות במטרה לקדם ארגונים בתחילת דרכם .במסגרת זו מומלץ להתמקד באופן
מיוחד בארגונים הצומחים בקרב אוכלוסייה חרדית וערבית ,שכן אוכלוסיות אלו נוטות
להתמודד עם נגישות נמוכה לעירייה ולממשלה ,למעצבי מדיניות ולמקבלי החלטות,
למכוני מחקר ,לתקשורת ולאקוסיסטם הממשלי .מי שיוכל לספק את התשתית והחיבור
לעירייה היא רשת המנהלים הקהילתיים הפזורה ברחבי ירושלים ומתפקידה לחבר בין
התושבים בשטח לבין המנהיגות העירונית .בנוסף ,ניתן להפעיל האבים חברתיים
במוסדות ציבור שונים בירושלים; חלקם מוסדות קיימים כמו מוזיאון המדע וקמפוס
הר הצופים ,וחלקם מוסדות בבנייה כמו הספרייה הלאומית ומוזיאון הסובלנות .אלו
הם מבני ציבור גדולים ומרכזיים ,שיכולים לספק חללי פעילות ליזמים חברתיים
ולהוות עבורם אכסניה נוחה ,זמינה וללא עלות עבור פעילותם למען הציבור.

 .4לקראת סיום :המלצות

הכמות האדירה של ארגונים חברתיים הפועלים בירושלים ,הגיוון שלהם מבחינת תחומי
הפעילות ,הפיזור שלהם ברחבי העיר ובקרב האוכלוסיות השונות ,והכפילויות בפעילות
הארגונים השונים — כל אלו דורשים מערך של הידוק הקשרים בין העמותות במטרה
להעמיק היכרויות מקצועיות וחברתיות ,לפתח רישות הדדי ולחזק בקרב מובילי ארגונים
תחושה של קהילה פעילה ודינמית שיש לה השפעה על חיי התושבים בשטח ועל ההתנהלות
ברמה העירונית .לפיכך איגדנו מספר המלצות לחיזוק האקוסיסטם של החברה האזרחית
בירושלים:

 2.2טיפוח מסגרות מעטפת לחיזוק הקשרים של ארגונים ממגזרים שונים בעיר —
המודל הירושלמי ,הפורום לחברה אזרחית ,קואליציית הסובלנות — כל אלו הם גופים
מארגנים של החברה האזרחית שצמחו בעשור האחרון בהצלחה בירושלים .ניתן לרתום
את הגופים הללו כשותפים ,כתומכים וכמסייעים בצעדים כמו הקמת בית עמותות
בירושלים ,הקמת חללי עבודה לעמותות בשכונות ,הקמת מחלקה לחברה אזרחית
בעירייה וכן סיוע במאמץ הכללי לטיפוח ארגונים קטנים ומבטיחים בירושלים.
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 2.3שימוש בתשתית המנהלים הקהילתיים כעוגן לעבודה עם ארגוני מגזר שלישי —
מנְהלים הקהילתיים פועלים כגוף מתווך בין העירייה ובין השכונות ותושביהן .עידוד
ה ִ
וטיפוח של ארגונים חברתיים הצומחים בשכונות ראוי שיהיה חלק אינטגרלי בפעילות
המנהלים .מנהלים מסוימים עובדים עם ארגוני מגזר שלישי בעת שגרה ,וביתר שאת,
בעתות חירום ,ואנו ממליצים להשתמש בתשתית המקומית הייחודית של המנהלים,
ככלי לחיזוק ממשקי העבודה עם ארגוני מגזר שלישי .ניתן לעודד ארגוני מגזר שלישי
למקם את משרדיהם בתוך השכונות השונות בירושלים ,ובתוך המנהלים הקהילתיים.
בהתאם ,ניתן לעודד ארגונים עירוניים ואף ארציים ,לקדם פרויקטים ברמה מקומית,
ולפי צורכי הקהילה.
כמו כן ,מומלץ לבחון הוספת אדם לצוות המינהל הקהילתי ,אשר יהיה אמון על חיזוק
הקשר עם יוזמות חברה אזרחית בשכונות ,יוכל לסייע וללוות באופן מקצועי את
ההתארגנויות העולות בשכונה ,יתמוך בפיתוח ובליווי המקצועי של יוזמות אלה,
ויהווה זרוע מקומית לקשר שבין העירייה ויוזמות מקומיות וקהילתיות.
 2.4הקמת פורום חשיבה ודיון לחברה אזרחית בירושלים — מעבר להיבטים הפיזיים,
הארגוניים והלוגיסטיים של חיזוק הארגונים ,כפי שפורטו לעיל ,יש להקים פורום
רעיוני־מחקרי קבוע לארגונים בעיר ,אשר ייפגש אחת לתקופה ,ובכל פעם ידון
בהיבט אחר הנוגע למגזר השלישי והחברה האזרחית .הפורום יוכל להוות זירה
להצפת סוגיות ,חיזוק קשרים ותיאום בין ארגונים בתחומי פעילות דומים ,התמודדות
עם בעיות וטיפוח קואליציות לפעילות חברתית במאבקים ספציפיים (בדומה לפורום
מזרח ירושלים שהוקם במכון ירושלים למחקרי מדיניות ופורום ירושלים של הארגונים
הקהילתיים).

 .3התאמות ושינויים בתחום הרגולציה
הטבות מס ותמריצים רגולטוריים הם חלק חשוב בעידוד פעילותם של חברות פרטיות
לצד ארגונים חברתיים וגופים ללא כוונת רווח .האלמנט הזה חשוב במיוחד עבור ארגונים
קטנים ודלי משאבים הפועלים לטובת החברה .לפיכך אנחנו ממליצים על שורת צעדים
שיעניקו הטבות מיוחדות לארגוני מגזר שלישי הפועלים בירושלים:
 3.1הפחתה או פטור בשיעור מס שכר מעסיק — כיום מעסיקים במלכ״רים מחויבים
במס שכר של  .7.5%פטור ממס זה יכול ״לשחרר״ תקציב משמעותי עבור ארגון קטן
שמעסיק עובדים ולהקל על מצוקתו הכלכלית.
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 3.2פטור מלא מתשלום ארנונה — כיום רק מוסדות דת ,חינוך ורווחה העומדים
בקריטריונים מסוימים זכאים לפטור גורף מארנונה ,ואילו ארגונים אחרים יכולים
לזכות בהנחה של  .67%החל משנת  2019הועברה הסמכות להטלת פטור מארנונה
ממשרד הפנים לעיריות .בתוך כך ,אנו ממליצים על מתן פטור גורף מארנונה לארגוני
חברה האזרחית המוגדרים כמלכ״רים ומבקשים לשכור משרד בשטח של עד 100
מ״ר.
 3.3קביעה ברורה לגבי פטור מתשלום מע״מ על ידי מלכ״רים שניגשים למכרזים
של ממשלה ועירייה — כיום מלכ״רים מחויבים במע״מ כשהם ניגשים למכרזים
ממשלתיים ועירוניים כחלק מהשוואת התנאים שלהם לגופים פרטיים .מס זה משית
הוצאה לא מבוטלת על ארגונים ,שרבים מהם נמצאים במאבק הישרדות כלכלי.
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ארגוני המגזר השלישי הם נכס ומשאב שלא יסולא בפז לכל עיר .בשל אופייה המיוחד של
ירושלים ,ובשל גודלו הייחודי של המגזר השלישי בעיר ,ירושלים היא ללא ספק בירתו
של המגזר השלישי בישראל .חשיבה על חיזוקם של הארגונים ,חיזוק הקשרים ושיתופי
הפעולה בין הארגונים בעיר ושיתופי הפעולה שבין העירייה לארגונים עשויה להפוך את
התשתית החברתית שכבר קיימת בירושלים לסיפור הצלחה כלכלי וחברתי בעל עוצמה
ארצית.
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נספח :רשימת המרואיינים
המרואיינים שרואיינו במסגרת כתיבת המסמך ,לפי סדר א־ב:
• ד״ר חגי אגמון־שניר ,מנהל המרכז הבין תרבותי לירושלים
• עדי ארבל ,מנהל ׳הפורום לחברה אזרחית׳ הפועל במסגרת פורום קהלת
• ענבר וייס ,מנכ״לית ׳רוח חדשה׳ עד ( 2019לפני סיום תפקידה)
• רננה לוין ,מנהלת גיוס משאבים ,קרן שוסטרמן
• אריאל מרקוז ,מנהלת ׳המודל הירושלמי׳ — פורום נציגי חברה אזרחית בירושלים
מיסודה של קרן ליכטאג
• מיכאל נכטילר ,נציג ב׳מודל הירושלמי׳ .ראש המכון למדיניות תורנית .יזם חברתי,
ממנהלי עמותת ״אגודה אחת״ .מקים ומנהל מיזם ״אקשיבה״ מענה לצעירים וצעירות
חרדים
• לוטם סגל ,מנהלת קהילה בהאב החברתי ׳הכוורת׳ ,מיסודם של הג׳וינט והביטוח
הלאומי
• אנצ׳ינלו סלומון ,מנהלת מחלקת שת״פ בין מגזרי באגף ממשל וחברה ,משרד ראש
הממשלה
• יוסי סעידוב ,פעיל חברתי ומייסד ארגון ׳ 15דקות׳ לקידום התחבורה הציבורית בישראל
• חנן רובין ,לשעבר ראש ועדת התמיכות בעירייה ,לשעבר חבר מועצה מטעם התעוררות
• יאיר ריס ,מנהל מנהל קהילתי ׳יובלים׳
• איריס שלגי ,יו״ר קרן מהלך ,הפועלת במטרה לפתח הכנסות עצמיות בקרב ארגונים
חברתיים
ב־ 25.12.2019התקיים שולחן עגול במכון ירושלים למחקרי מדיניות ,בהשתתפות נציגים
של ארגוני חברה אזרחית בירושלים .המפגש התקיים במטרה להציג למשתתפים ממצאים
מהמחקר בשלב מתקדם ולחדד את המלצות המחקר.
במפגש השתתפו :יוסי סעידוב ,מייסד ׳ 15דקות׳; יוסי קלאר ,מנכ״ל רוח חדשה הנכנס;
מיכאל נכטילר ,נציג ב׳מודל הירושלמי׳ וראש המכון למדיניות תורנית; ד״ר חגי אגמון־
שניר ,מנהל המרכז הבין תרבותי לירושלים; אריאל לוינסון ,מייסד ׳המכינה הירושלמית׳;
עדי ארבל ,מנהל הפורום לחברה אזרחית; ערן קליין ,נציג ׳שתי״ל׳ ,ד״ר שרית בן שמחון
פלג ,סמנכ״לית מחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות; נדן פלדמן ,חוקר במכון ירושלים
למחקרי מדיניות.
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