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 :כסף, כוח ולגיטימציה

 דמוקרטיזציה של הפילנתרופיה כמנוף לקידום שינוי חברתי בישראל

 41021מאת כלילה לנקסטר, שתיל, נובמבר 

 תרגום מאנגלית: נדב סיגל

 

 סקירה

"הדמוקרטיזציה של הפילנתרופיה", ולניתוח  שזכתה לכינויזה מציג מסגרת להבנתה של תופעה מסמך 

 פועלים המטרות אותן הן עבור שינוי חברתי בישראל ו השלכותיה מרחיקות הלכת של תופעה זו עבור ארגוני

בסיס תומכים רחב בניגוד בניית  –בדמוקרטיזציה של פילנתרופיה וי והעכש לקדם. טענתנו היא כי הצורך

תהליך דמוקרטיזציה במבנה הנעת ל טומן בחובו פוטנציאל –דולים גלתלות במספר מצומצם של תורמים 

ובתהליכים הפנימיים של הארגון, להגברת הלגיטימיות הציבורית של הארגון ולבניית יכולתו להרחיב 

עוסק בהשלכותיהם המעשיות והאסטרטגיות של היבטים משלימים אלו של  המסמך. חזונוולהגשים את 

השינויים  בביצוע ארגונכםבכדי לסייע לתהליך הדמוקרטיזציה, ומציג קווים מנחים והמלצות מעשיות 

 גישה חדשה לפיתוח משאבים.  על מנת ליישם ולמנף הנדרשים 

 

 שינוי חברתי בישראל  ר ארגונירקע: מגמות עכשוויות בתחום הפילנתרופיה ומשמעותן עבו

בנוף הפילנתרופיה הציבו אתגרים משמעותיים בפני המגזר שחלו בשנים האחרונות שינויים דרמטיים 

 נוות הקשות שספגשינוי החברתי בישראל בפרט. בנוסף למכה ארגוניזירת השלישי בישראל בכלל, ובפני 

לצד עמיתינו מן המגזר השלישי בכל רחבי  התמודדנו ן עמ, 4112-בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל ב

נאלצנו להתמודד גם עם מגמות שליליות נוספות הייחודיות להקשר הישראלי ולמעמדנו הספציפי העולם, 

                                                      
-ג'אברלהודות למספר עמיתים בשתיל על תמיכתם ותרומתם לחיבורו של מסמך זה: חגית שחר, אינדה קריקסונוב, עינת לוי, סאמר אבקש  1 

 -גוטלר וגלי בסודו. תודה מיוחדת למיכאל שטרנברג, מנהל תחום פיתוח ידע בשתיל, וליסמין רובין-מסראווה, אילנה דורפמן, מרגנית אופיר
 קופר, מנהלת תחום בניית יכולת, על עידודם והערותיהם המועילות לטיוטות השונות של מסמך זה. לבסוף, אבקש להודות לקרן לצדק חברתי

העניקה מענק לשתיל בכדי לסייע למוענקיה בפיתוח אסטרטגיות  ISJF-( ולמנהלה לשעבר, אהרן בק. הISJFבישראל מיסודה של קרן פורד ) חברתי
 להתמודדות עם סגירתה של הקרן. תהליכים אלו סיפקו מסגרת לעבודת המחקר ולפיתוחו הקונספטואלי של מסמך זה. 
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במסגרתו. בין מגמות אלו ניתן למנות את השינויים שחלו בסדרי העדיפויות הפילנתרופיות ובעמדותיהן של 

פלסטיני -יפות ותסכול בקרב תורמים בינלאומיים ביחס לסכסוך הישראלי; עי2קהילות יהודיות בחו"ל

ולפעולות חברתיות שנועדו להביא לפתרונו, והשפעת הצטרפותה של ישראל לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח 

. אירוע זה, ע"י האיחוד האירופי כמדינה מפותחת, אשר הייתה כרוכה בסיווגה 4101( בשנת OECDכלכלי )

אינן זכאיות עוד להגיש בקשות עמותות ישראליות לכך שהביא באופן כללי,  התפתחות חיובית תועל אף היו

הפועלים בתחומי  בעבר. בנוסף, ארגונים לעמותות אלה מענקי פיתוח אירופיים שונים, אשר היו זמינים ל

ר עוינות ניזוקו מהצלחת מאמציהם של גורמים שונים בימין הישראלי לעורהדמוקרטיה וזכויות האדם 

   לאומי.נמימון בי חקיקתית וציבורית כלפי

, גופים יהודיות ופדרציותקרנות  שמקצותהתהליכים השונים שנסקרו לעיל הובילו לצמצום המשאבים 

שהוזכרו ותורמים פרטיים בארה"ב ובאירופה. במקרים מסוימים, אחד או יותר מן הגורמים  ,ממסדיים

הביא להשבתת פעילות, מוחלטת או אזורית, של כמה מן השותפים המשמעותיים והוותיקים ביותר 

בפעילות השינוי החברתי בישראל, לרבות קרן ריצ'רד ורודה גולדמן, קרן ברונפמן, הקרן לצדק חברתי 

 של קרן פורד, ואחרים.  בישראל 

ישראל. חלק מן הארגונים כבר ספגו, או כעת שינוי חברתי בבקרב ארגוני מגמות אלו הורגשו במלוא עוזן 

צפויים לספוג, הפסדים כספיים ניכרים, בעוד אחרים הצליחו לנסח מחדש את יעדיהם וללהטט בין מקורות 

קיימא -אם ברצונם להישאר בני. עם זאת, כל הארגונים ייאלצו להפנים את העובדה שמוכריםפילנתרופיים 

פרקטיקות הארגוניות לו יהםלתפיסותוי חברתי פנימי בכל הנוגע שינבעצמם לאורך זמן, עליהם לעבור 

 בתחום פיתוח המשאבים.שלהם 

 הזדמנויות חדשות.  , לצד האתגרים, גםלמרבה המזל, השינויים בנוף הפילנתרופי נושאים בחובם

של עליה קבועה ומשמעותית בהיקפי בינלאומית תוארה לעיל, אנו עדים למגמה שלצד מגמת הקיצוצים 

, הן במונחי מספר התורמים והן במונחי בישראלולגידול מתון בתרומות  3והתאגידיות, פרטיותהתרומות ה

בהקשר הישראלי, למרות שההתקדמות איטית בהשוואה למקומות אחרים  4סכום התרומה הממוצע.

 תיותותש בעולם, חלו מספר התפתחויות עיקריות הראויות לציון. ראשית, כינונם של מגוון פרויקטים

                                                      
", שהדגיש מגמות כלליות של היטמעות בקרב יהדות ארה"ב, פורסמו PEW "A Portrait of Jewish Americansבעקבות פרסומו של דוח  2 

 ,Robert Evans and Avrum Lapinראו לדוגמא מספר מאמרים שמיפו את השפעתן של מגמות אלה על הפעילות הפילנתרופית היהודית. 
"ors, New Causes and the New NormalCapitalizing on Emerging Jewish Charitable Markets: New Don" מאמר בו הכותבים ,

ירידה בהיקף התרומה למטרות יהודיות ומימון מופחת לתוכניות הקשורות  –מציגים ומנתחים נתונים המצביעים על "שתי מגמות עיקריות 
  (www.ejewishphilanthropy.com, 01.01.4101לישראל" )

, ואילו זה %3.1לתרומות דולריות של יחידים עומד על  4104-ו 4101, השינוי המצטבר העדכני בין השנים Giving USAפי דוח -כך לדוגמא, על 3 

 Giving USA(. בדוח Giving USA 2013: The Annual Report on Philanthropy for the year 2012) %02.3של תאגידים עומד על 
 . 4101ים בשנת בתרומות של יחיד 2.4%מוצגת הערכה של עלייה נוספת בשיעור של  4102לשנת 

היקף של המרכז לחקר הפילנתרופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, שכותרתו " 4104נתונים רלוונטיים ניתן למצוא בדוח משנת  4 
 (.  4104" )האוניברסיטה העברית בירושלים, ינואר ופיה בישראלהפילנתר

http://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
http://ejewishphilanthropy.com/capitalizing-on-emerging-jewish-charitable-markets-new-donors-new-causes-and-the-new-normal/comment-page-1/
file:///C:/Users/Nadav/Downloads/www.ejewishphilanthropy.com
http://www.slideshare.net/AgenceExcel/giving-usa-2013-the-annual-report-on-philanthropy
http://www.sw.huji.ac.il/files/745c2c6bcddc49493d845ca0c562ert5/u109/Philanthropy%20in%20Israel.pdf
http://www.sw.huji.ac.il/files/745c2c6bcddc49493d845ca0c562ert5/u109/Philanthropy%20in%20Israel.pdf
http://www.sw.huji.ac.il/files/745c2c6bcddc49493d845ca0c562ert5/u109/Philanthropy%20in%20Israel.pdf
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ברמות שונות, לרבות קבוצת המשקיעים של תורמים שמטרתם עידוד פעילות פילנתרופית אסטרטגית 

להשפעה חברתית, תוכנית הדור השני, פרס המשקיע החברתי היעיל, נאמני מידות, רשת הפילנתרופים 

 5ן בקטנה".", טור "התרומה שלי" בידיעות אחרונות, ומעגלי התרומות של "קריכולים נותניםהפרטיים "

כגון יוזמת "עיגול שנית, התפתחויות שונות המעודדות השתתפות רחבה בפעילות פילנתרופית אד הוק, 

בישראל, ומרכזיותן  ("Giving Tuesday"הנוהג האמריקני של "יום שלישי של נתינה" )לטובה", אימוץ 

הנתונים הדרמטיים לגבי התגברותה חברה הישראלית, כפי שניתן ללמוד מן אונליין בהגוברת של תרומות 

בקטגוריה זו  7(.funding crowdמימון המונים )ישראליות לשל מגוון פלטפורמות  הקמתן כןו 6של התופעה

יש לציין גם את מעמדם המתחזק של אירועי התרמה כאירועי תרבות המושכים אליהם קהלי יעד מקבוצות 

ביותר מוצלח דלים של פיתוח משאבים שבהם נעשה שימוש אקונומיות שונות. לבסוף, ראוי לציין מו-סוציו

של  , לרבות ובעיקר יצירת מאגרים של משאבים קהילתיים ותרומות 4100במסגרת המחאה החברתית של 

מסר של צדק העם הזדהות ולעסקים לבטא לאנשים פרטיים , אשר אפשרו מוצרים או שירותים שווה ערך

 חברתי.

 

 החדשנוף הפילנתרופי ג בשגשל בכדי הנדרשהארגוני השינוי 

במסגרת עבודתנו מול מאות ארגונים הנבדלים זה מזה בגודלם, במידת הותק, במיקום הגיאוגרפי 

דוגמאות של ארגונים שביצעו שינויים בגישתם לפיתוח  בלא מעטוהקהילתי, ובתחום הפעילות, נתקלנו 

, בעסקים ובמודלים ם פרטייםבתורמימשאבים ושהתנסו באסטרטגיות ותהליכים חדשים שהתמקדו 

של שותפות. עם זאת, נתקלנו גם במידה לא מבוטלת של היסוס, חוסר נכונות ואף התנגדות לשינוי יצירתיים 

 חלק מן החששות שלהלן או כולם:הגישות המבוססות, לרוב על בסיס 

  שלו  שתפיסת העולםארגון, מכיוון לועסקים בישראל לא יתרמו תורמים פרטיים האמונה לפיה

 לגיטימציה בשיח הישראלי הדומיננטי. -מדה סובלים והסוגיות שהוא מבקש לקדם

  בלתי סביר או בלתי מציאותי לצפות ממי שכבר מעורב בפעילותו של הארגון תחושה שלפיה יהיה

 לתרום משאבים פיננסיים לצד משאבי זמן ותמיכה ציבורית.

                                                      
 ".  4100'דין פרוטה כדין מאה?' או עשר מגמות בפילנתרופיה פרטית בישראל בשנת (, "4104אורן )-ראו עתר רזי 5 
מן התורמים  %12, כאשר 4104-ו 4100בתרומות אונליין בין השנים  %11" מדווחת על גידול של ישראל תורמתהתרומה אונליין " פלטפורמת 6 

 הם ישראלים. ₪מיליון  04.1לסכום הכולל של 
", Headstart" ,"FUNDit" מבית "ישראל תורמת", "JRaise", "מימונהבין פלטפורמות מימון ההמונים הישראליות ניתן למנות את " 7 
"give2gether דף , או בוניםהארגון הישראלי למימון המ" ואחרות. סקירה השוואתית של פלטפורמות אלה ואחרות באתר האינטרנט של

 של פורום פיתוח המשאבים של שתיל.  הפייסבוק

http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_060312_59040.pdf
http://www.israeltoremet.org/impact
http://www.israeltoremet.org/impact
https://www.mimoona.co.il/
https://www.mimoona.co.il/
http://www.israeltoremet.org/jraise
http://www.headstart.co.il/index.aspx
http://www.fundit.co.il/
http://www.give2gether.com/
http://www.israelcrowdfunding.org/isracrowd/
https://www.facebook.com/FunintoFundraising/notes?ref=page_internal
https://www.facebook.com/FunintoFundraising/notes?ref=page_internal
https://www.facebook.com/FunintoFundraising/notes?ref=page_internal
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 קלאסית פילנתרופיה מלביצוע המעבר  חשש שמא לרשות הארגון לא עומדים המשאבים הנחוצים

המתמקדים בתורמים פרטיים  ,למודלים עדכניים יותר ציבורייםהמתמקדת בקרנות ומוסדות 

 מודלים יצירתיים של שותפותבועסקים, בצנועים, 

 או צוות ההמנהל, וועד הבבואם לשכנע את חברי  מנכ"לים וצוות פיתוח קשיים בהם נתקלים

 המתנדבים לשתף פעולה עם אסטרטגיות פיתוח משאבים הכרוכות במעורבות רבה יותר מצדם. 

אלו חששות אמתיים ומהותיים, המדגישים את טבעו רב הפנים ואת חשיבותו של המהפך אותו ארגונים 

על  לאלו הנדרשים בימינו. ואולם, המוכריםמקורות הפיתוח והמוכרחים לבצע על מנת לעבור מפרקטיקות 

תחושתנו היא שארגוני השינוי והשאלות בדבר עד כמה המהפך אפשרי ועד כמה הוא רצוי, אף החששות 

 ואף מוכרחים, לאמץ אותו.  ,החברתי מסוגלים

 

 הדמוקרטיזציה של הפילנתרופיה: מהפך רדיקלי

יוון שהוא המהפך הנדרש על מנת שארגון ישגשג בנוף הפילנתרופי של היום הוא מהפך יסודי ורדיקלי, מכ

מהווה שינוי כשלעצמו  . שינוי זהשינוי חברתיעשייה למען מימונה של כל מה שקשור לבכרוך בשינוי גישה 

הרחבה מהותית של בסיס בעלי העניין בקיימותו ובדרכו האסטרטגית חברתי משמעותי. וזו מהות השינוי: 

ומטרותיו בדמוקרטיזציה של הארגון  . תוצאתו של שינוי זה, והתהליך הנדרש להשגתו, כרוכיםשל הארגון

 ובהגדרה מחדש של מבני הכוח בתוך הארגון ובסביבתו. 

מידת הנחיצות של מהפך זה לצורך התמודדות עם המציאות המשתנה בזירת הפילנתרופיה הולכת 

 אותם ארגוניםעבור , בייחוד ערך כשלעצמוהוא בעל מהפך זה ; יתרה מכך, ניתן אף לטעון כי ומתבהרת כיום

הזקוקים נואשות להגברת הלגיטימיות של מטרותיהם בחברה והמבקשים לחזק ולקדם את הדמוקרטיה, 

 הישראלית. 

 בשלושה תחומים עיקריים:מתבטאות פרקטיקות של פיתוח משאבים דמוקרטי התרבות וה

, במובן זה שהוא נשען על בסיס תומכים רחב, המאפשר מודל המשאבים של הארגון הוא דמוקרטי .0

 ים רבים יותר להפעיל השפעה באמצעות תמיכתם.לאנש

, שכן המבנה וההיקף של האחריות והמעורבות דמוקרטית יותר הופכתהתרבות הארגונית  .4

וכן  פעילים, מתנדבים, ועד הארגונית בפיתוח משאבים הוא רחב יותר וכולל יותר אנשי צוות, חברי 

 כוח סביב פיתוח משאבים.וחלוקה מחדש של הלאה, מה שמביא לשקיפות פנימית מוגברת 

של הארגון הופכות דמוקרטיות ומכלילות יותר, ככל שהן מתחילות לשקף את  ופעילויותיו תכליתו .1

 שונים. בעלי ענייןובסיס השותפות והלגיטימציה המורחב בקרב קהילות 

 להלן נדון בכל אחד מההיבטים שלהלן, על האתגרים וההזדמנויות הטמונים בהם. 
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 מודל המשאבים הדמוקרטי: הפיכת פירמידת המימון על פיה ויצירת קהילה של שגרירים . 1

בבסיס מודל המשאבים הדמוקרטי עומדת התפיסה כי פירמידת המימון המקובלת נהפכת על פיה, וכי ארגון 

, להבדיל בשווה כסףבסיס רחב של תרומות קטנות ובינוניות או תרומות מבטיח את קיימותו באמצעות 

יצירת מגע ל לאורך השנים . ישנן אסטרטגיות רבות ששימשוגדוליםמתלות במספר מצומצם של תורמים 

 ההתרממבצעי וחוגי בית,  התרמה , ארגון אירועייםחבר תכניותפיתוח תורמים קטנים ובינוניים כאמור: עם 

קודם של שתיל, בפרסום ועוד שיטות רבות אחרות. אסטרטגיות אלו ודומות להן פורטו בהרחבה טלפונית 

ת וצעדים מעשיים ליישומן של גישות (, הכולל הנחיו4112" מאת מומו מהדב )מהקהילהמשאבים גיוס "

שינוי חברתי אשר קצרו  של ארגונימאירות עיניים מספר דוגמאות ומביא פיתוח משאבים קהילתיות, 

חלה פרסומו עודן רלוונטיות כיום, אך מאז שם האסטרטגיות והגישות השונות המפורטות הצלחה בביצוען. 

אונליין בתרומות המשמעותי ילתי, לאור הגידול מהפכה בתחום פיתוח המשאבים הקהמה שניתן לתאר כ

לבנייתו נוספות גיוס המונים. עצות מעשיות אסטרטגיות של  ןותופעת מימון ההמונים, הניצבות כיום בלב

קמפיין בעצמו  מאת עמית גל, שניהל זהמצוין דריך מב ניתן למצוא של קמפיין מימון המונים בישראל

 .למיזם "כנסת פתוחה" 4104בשנת  ₪ 21,321גייס , במסגרתו מוצלח

תופעת מימון ההמונים הביאה למרכז הבמה את הפוטנציאל הטמון בפילנתרופיה דמוקרטית, אך בה בעת 

ה"דמוקרטיזציה קונספט מדגישה את האתגר הניצב בפני ארגונים המבקשים לממש פוטנציאל זה במלואו. 

ימון פלטפורמת מעם הקמתה של תפסו מקום מרכזי בשיח הישראלי והמונח עצמו של הפילנתרופיה" 

, שמטרתה המוצהרת היא "דמוקרטיזציה של הדרך בה רעיונות זוכים "אינדיגוגוההמונים החלוצית "

בדבר  בהתבטאויותיה הנלהבותידועה  למימון והופכים למציאות", ושאחת ממייסדיה, דנה רינגלמן,

רעיונותיהן . במקום להתאים את ותומסחרי ותחברתייזמיות ההבטחה הטמונה בדמוקרטיזציה כזו עבור 

סדיים או פילנתרופיים, מהחברתיים או המסחריים לאינטרסים של מספר מצומצם של גופים עסקיים, מ

עם ההמונים בעלי האמצעים הצנועים, אשר תרומתם המצטברת עשויה מזלן לנסות את יזמיות  ותיכול

 פרט. תרומתו הצנועה של ההיזמיתוהן  פרטימועצמים הן התורם ה להביא את הרעיון לכדי הגשמה. בכך

התה נכון את צרכי הלקוחות או קהלי היעד זיעוד להצליח כל  אמתי, וליזמית יש סיכוי משפיעהבאמת 

 הפוטנציאליים. 

מורכב יותר, שכן עקרונות היסוד של מימון המונים הם להפוך יכול אולם, כאשר מדובר בארגונים, העניין 

הנושא עבור יחידים או קבוצות עצמאיות המבקשים להקים משהו חדש מאשר לארגון יותר אינטואיטיביים 

http://www.shatil.org.il/sites/default/files/madrich%20mashabim%20bakehila%20meutzav%2017%203%2008.pdf
http://acreativefool.com/%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
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תשתיות, ביורוקרטיה, היררכיה ותרבות ארגונית מושרשות. קמפיין מימון המונים מוצלח הוא כזה על גבו 

יש לי רעיון "שפונה לקבוצת אנשים הקשורים זה מכבר לרעיון או ליוצרו, ושלמעשה אומר לאותם אנשים: 

נהפוך את ד , משמעותית וחשובה. הצטרפו אלי ויחעמוקה השפעהתהיה לו מעולה. זה רעיון פשוט, אבל 

. בלעדיכם, לא אוכל לגרום לזה לקרות. לאחר שנגשים את הרעיון, אשמח לחלוק אתכם הרעיון למציאות

 את פירות ההצלחה". 

הפונה לקהילה בלתי פורמלית של חברים, מכרים, עמיתים  היחידיזמית הגיונית כאשר מדובר ב זוהי גישה

ואולם, כאשר מדובר בארגונים הדבר מעורר שאלות ואנשים בעלי עניין משותף באותו רעיון או מטרה. 

להגיע אליהם, במיוחד אם וקשות. לאיזו קבוצת אנשים עלינו לפנות? כיצד ניתן לזהות את אותם אנשים 

מטרתנו היא "לא פופולרית" מכיוון שהיא קוראת תיגר על הסטטוס קוו השגור והמקובל? כיצד ניתן לשכנע 

ורך יישומו של הפרויקט כאשר הם רואים בבירור שעלה בידינו ליישם אותם בחיוניות של השתתפותם לצ

עבודה שעושה העל  "בעלות"מה המשמעות של שיתופם של כל אותם אנשים באחרות ללא עזרתם?  תכניות

הארגון שלנו? כיצד נוכל לשלבם בארגון שלנו לאורך זמן? ואם לא נוכל לשלבם לאורך זמן, האם בכלל כדאי 

 כתחילה? לגייס אותם מל

התופעה הספציפית של מימון המונים, אך הן רלוונטיות לכל  מולבאופן הישיר ביותר לעולות  ושאלות אל

צנועים. למעשה, פרטיים השיטות השונות שבהן ניתן להשתמש לצורך איתור ושימור מסה של תורמים 

האתגרים השונים שהתרבות העכשווית מציבה בפני ארגונים בכלל. בעידן לליבת השאלות הללו נוגעות 

 הרשתות החברתיות, התקשורת הגלובלית המיידית והגישה האוניברסלית למידע, הארגון עשוי להתחיל 

אדם בימינו , או בין בעיה חברתית לבין פתרונה. דוגלים בההמתווך מיותר בין מטרה נתונה לבין כ להיתפס

פוסט בפייסבוק יכול ואפ חברתי עצמאי, -לגייס סכומי כסף עצומים למימונו של מיזם סטארטיכול פרטי 

להוציא מאות אלפי אנשים לרחובות. כל זה עשוי להיראות מלהיב, מיידי וישיר יותר מהעבודה המתמשכת 

 של ארגונים להשגת יעדיהם המוצהרים לאורך זמן. 

 

 ללמוד מתנועות מחאה

ספונטניות של פעילים לבין ארגונים מבוססים שפעלו לאורך התארגנויות ת בין מערכת היחסים המורכב

 המחאההתחדדה מאוד במהלך  של אותם פעילים הנושאים הניצבים במרכז פעילותםשנים לקידום 

בעוד הפעילים הוציאו מאות בעיניים כלות במהלך ההפגנות, ארגונים צפו  4100.8בשנת ישראל ב תהחברתי

לזמנם, עשו שימוש בטכנולוגיה לצורך תקשורת  נטייםוורלוחדים אלפי אזרחים לרחובות סביב מסרים 

                                                      
(, "אני ואתה נשנה את העולם: 4102מילנה יערי ) ו, רא4100לניתוח ביחסים בין פעילים לבין ארגונים מבוססים במהלך המחאה החברתית של  8 

  http://www.shatil.org.il/node/34798פעילים, ארגוני שינוי חברתי והממשק ביניהם" 
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משאבים לפעילויותיהם כמעט בן לילה  יסווגימיידית ותהליכי קבלת החלטות בקרב מאות פעילים, 

כאשר, בשלהי קיץ  צרות התהפכוהיווצבירת משאבים קהילתית. ואולם,  בשווה ערךבאמצעות תרומות 

מנהיגי המחאה לחברה האזרחית )או, בחלק מהמקרים,  פנו, מחנות האוהליםעם התפרקות  4100

 טווח. משחק ארוך הב סיועלפוליטיקה( ל

ותנועות מחאה עממיות ברחבי העולם, אחד  4100-בין הלקחים הרבים של המחאה החברתית בישראל ב

תוצאותיהן של מחאות עממיות הן בדרך כלל ם וארגונים זקוקים זה לזה. הלקחים המרכזיים הוא שפעילי

הקיימא של גופים מקצועיים -שטחיות או קצרות טווח בהיעדר הפעילות הממומנת, המאורגנת ובת

המחזיקים בידע מעמיק על הסוגיות שבנדון, בשיטות עבודה מקצועיות ומוכחות, וביכולת התשתיתית 

ים להביא לשינוי חברתי, אפילו אלו מביניהם ללוות תהליכים עד תומם. באותה מטבע, ארגונים המבקש

להרחיב כל המבקשים לעגן שינוי כזה בשדה הפוליטי או המשפטי, יהפכו ללא רלוונטיים אם לא ישכילו 

. זהו גם המפתח להפיכת פירמידת שגריריםולבנות קהילה צומחת של שלהם העת את מעגלי המעורבות 

שו שמעורבות בפעילותו של ארגונכם היא דחופה, רלוונטית כאלו ירגי שגריריםהמימון על פיה, שכן אם 

איש, הרי שבסופו של דבר תהיה להם  211,111לצד ברחובות לצעוד ומלהיבה )כמעט( באותה מידה כמו 

 עבור הארגון.  ומפתחי משאביםהמוטיבציה לעשות בפועל עבודה עבורכם, כשגרירים 

ארגונכם, אך לא כך הדבר. חשוב לזכור שארגונכם אינו  לא מציאותי עבורנראה לגמרי  כזה טשתסריייתכן 

 עם זאת, אל לכם להימנע ספורים. שגריריםעם להתחיל מספיק צריך לשאוף לגייס מאות אלפי "שגרירים", 

 הפיכת מטרתכם לפופולריתמגישה כזו רק בשל החשש שמטרות הארגון שלכם אינן פופולריות, שכן  לחלוטין

אם אתם שואפים לחולל שינוי חברתי. בשנים האחרונות התחלנו לראות  יי בסיסחייבת להיות יעד אסטרטג

כמנוע פיתוח בארגונים לשינוי חברתי בישראל. כך שגרירים -יותר ויותר דוגמאות מוצלחות לגישה מבוססת

פנו  4101"נשים נגד אלימות". בשנת  בצפון הארץ,הערבית ארגון הפועל בקרב הקהילה לדוגמה, במקרה של 

מתנדבות, נשים צעירות שהשתתפו בעבר בפעילויות העצמה של הארגון ושעבדו  04לארגון מיוזמתן 

כקופאיות בסופרמרקטים מקומיים, וביקשו שיספקו להן תיבות תרומות שאותן ימקמו בקופות. הארגון 

כה במאמצי הצליח להשיג מענק לצורך עיצובן וייצורן של תיבות התרומה, ולהעסקת רכזת לתיאום ותמי

, שבה שגרירים-זוהי דוגמא מובהקת לגישה מבוססת 9., והפרויקט יצא לדרךגיוס המשאבים של הקופאיות

 " עצמן עמדו בראש היוזמה והפעילות, בעוד הארגון סיפק תמיכה לוגיסטית ושיווקית. שגרירותה"

ור עקרונות היסוד פעילה, על גישתכם להיות מונחה לא שגריריםעל מנת להצליח ביצירתה של קהילת 

 הבאים:

                                                      
הפרויקט יצא לפועל בתמיכת מענקי "מימון ראשוני לאסטרטגיות חדשות" של הקרן לצדק חברתי בישראל מיסודה של קרן פורד, במסגרת  9 

 היכולות של שתיל לסיוע למוענקי הקרן בהתמודדות עם סגירתה המתוכננת.   פרויקט בניית 
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: הגדירו קהלי יעד לאסטרטגיה שלכם על בסיס מיפוי כל התחילו מבפניםכדי לבנות קהילה,  .0

 הארגון.ל שהעשייה המעגלים שכבר מעורבים באופן כזה או אחר בארגון, או המושפעים מן 

העומדים מאחורי מעורבותם. בדקו איזו תועלת ישירה וזהו את האינטרסים  נתחו את קהל/י היעד .4

 ל הפעילויות והתוכניות של ארגונכם.ש הנהנים המוצהריםיפיקו מיעדי הארגון, גם אם אינם 

מעורבותם של חברי . ככל שתגדילו את יותותוצאלא ניתן להפריד בין תהליך בניית הקהילה לבין  .1

יגברו  , כךית המעורבות הקהילתית שלכםקבלת ההחלטות ובבניית אסטרטגי הקהילה בתהליך

 סיכוייכם להצליח.

ואטרקטיביות להיות מגוון דרכים קונקרטיות בנו אסטרטגיית מעורבות המציעה לאנשים   .2

השונים , להישאר מעורבים ולקדם שינוי. התאימו תפריט אפשרויות זה לקהלי היעד מעורבים

 שלכם. 

"תומך/ת" לבין "תורם/ת" בארגונכם. כל צורות התחילו בהסרת הגבול המלאכותי המפריד בין  .1

והן תרומה הזדהות עם מטרות הארגון הן ביטוי של המעורבות המוצעות חייבות לכלול באופן ישיר 

 . ולקיימות

שיאפשרו להן "לעבוד בשבילכם" ומצאו  של ארגונכם באמצעות מידע וכלים תובשגרירתמכו  .1

 . ותומוערכמחוברות דרכים שבהן יוכלו להרגיש 

של ארגון אמנסטי  "ways to giveשגרירים רחבה היא תוכנית "-דוגמא מצוינת לפירותיה של גישה מבוססת

ארגון אמנסטי הבריטי מציע לשגריריו מגוון דרכים לתרום ולגייס (. Amnesty International UKהבריטי )

, הזדמנויות להשקעות ושותפויות עסקיות, אישייםאתגרים הירתמות ל ,אירועיםהפקת ות לרבכספים, 

, הגרלות, וערוצי י כסףשווחיים, בנק משאבים מעגל מתנות לרגל אירועי מסלולים מניבי הכנסה כגון 

לתמיכה במאמציהם וטיפים תרומות רבים נוספים. ארגון אמנסטי הבריטי מספק לשגריריו מידע מפורט 

במסגרת מסלולי השותפות השונים, וחברי צוות הארגון מוקצים למתן סיוע נוסף בהתאם לצורך. כדאי 

כמודל ומקור השראה ממנו  לבחון את חבילת האפשרויות המגוונת והיצירתית של ארגון אמנסטי הבריטי

ולשמר  וריצלסייע ליכולים סוגי שותפויות ולשקול אילו , תוכלו לשאוב רעיונות )גם אם בהיקף צנוע בהרבה(

 זה.כריט מגוון תפ

 

 דמוקרטי: הרחבת האחריות והמעורבות הארגונית בפיתוח משאביםהפיתוח מודל ה . 2

צריכה להתחיל מתוך שהיא משימה  שגרירים תהרחבת מעגלי המעורבות בעבודתכם ויצירתה של קהיל

שגרירים, פיתוח המשאבים אינו יכול עוד להיות משימתו הבלעדית -הארגון. כאשר פועלים לפי מודל מבוסס

http://www.amnesty.org.uk/ways-to-give
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כבסיס לקהילתכם, ארעית של מנכ"ל הארגון. אסטרטגית אך של רכז/ת פיתוח המשאבים, בצירוף מעורבות 

של הארגון לגלות  מקבלי השירותיםעילים וחברים, המתנדבים, הפה, וועד המנהלהנדרשים כל חברי הצוות, 

מעורבות ואף אחריות, בצורה כזו או אחרת, בקיימותו של הארגון. זה המצב באופן ברור כאשר מדובר 

בקמפיין גיוס כספים מיוחד, כגון קמפיין שנתי, קמפיין מימון המונים או אירוע התרמה, כאשר הראשונים 

בית )למעשה, חוסר הצלחה בגיוסם של השגרירים מבית, המ להיקרא לדגל אמורים להיות "השגרירים"

שגריריו הטבעיים של הארגון, הוא גורם עיקרי בכישלונם של קמפיינים לגיוס כספים. חשוב הרבה יותר 

ציבור -לעורר את מעורבות הקהילה הפנימית של ארגונכם מאשר לשכור את שירותיו של משרד או יועץ יחסי

ות(. מעבר לכך, כינונם של תהליכי פיתוח דמוקרטיים בתוך הארגון מצריך חדש לצורך הגעה לקהילות

פיתוח יהיה היבט מובנה במקרה האידאלי מיוחדים. אירועים במסגרת  לא רק ,מחויבות מתמשכת ורחבה

של המעורבות בארגון בכל הרמות. חברי הצוות ייטלו על עצמם אחריות לפיתוח משאבים ביחס לפרויקטים 

כמקובל בארה"ב, ואילו  (give or get) יתחייבו למדיניות "לתת או להשיג"ועד ם, חברי שתחת אחריות

לשמש כשגרירים ותמיכה נו הזדמנויות קונקרטיות לחברי הארגון, המתנדבים, הפעילים והמוטבים יינת

אם מדובר גם ולצרף את חבריהם, בני משפחתם ומכריהם למעגל הארגוני. מנהלת פיתוח המשאבים )

, בדמות תואר המרמז על בכירות( ה, מודל זה מחייב נקיטת יחס של כבוד כלפיה אחתבמחלקה בת איש

 אקטיביות מצד המנכ"ל.  הכוונהו בהנחיהתהיה אחראית לתכנון ולניהול הפעילות בכללותה, 

ת המשאבים הארגונית הכוללת המתוארת כאן ניצבות שלוש מכשלו חמניסיוננו עולה כי בפני תרבות פיתו

בכל מה שנוגע רבים בקרב  חסמים פסיכולוגיים מושרשיםיסודיות הקשורות זו בזו. הראשונה טמונה ב

כסף. ניתן לומר שחסמים אלו הפכו חריפים יותר במהלך לבקשת להתעסקות בכסף, לדיבור על כסף ובייחוד 

לסגור את "המתמיד העשור האחרון, כאשר שחיקתו המתמשכת והמחריפה של מעמד הביניים ומאבקו 

, רבים ארגוניםהקיימת בהיררכיה החודש" הפכו לסוגיה שלטת בשיח הישראלי. המכשלה השנייה נוגעת ל

חברי צוות התוכניות נחשבים בדרך כלל למחוברים באופן . פיתוחההמבחינה בין צוות התוכניות לבין צוות 

רטגית עדיפה בארגון. חברי צוות ישיר ומעמיק יותר לסוגיות בהן עוסק הארגון, ולפיכך נהנים מעמדה אסט

פיתוח נחשבים בדרך כלל ל"קבלני ביצוע" שאינם קשורים לפעילויותיו העיקריות של הארגון ולכיוונו ה

ופעילויות, מהווה  תכניותפיתוח מהחלטות בדבר הלעתים להדרה של צוות  ההאסטרטגי. תפיסה זו, המביא

משאבים מקצועיים ואיכותיים. המכשלה השלישית מפתחי  ולשמרס יגילארגונים לקושי של גורם עיקרי 

שהפכה כמעט מוטמעת לגמרי בחברה האזרחית  ,ההבחנהטמונה בהנחות יסוד שגויות בקשר לנתינה, ו

 .מטרהלקידום קול השמעת בין נתינה של כסף לבין מתן זמן או בישראל, 

הוא מבקש ליישם שינוי תרבותי, אשר כאתגרים כלליים כל ארגון ניצב בפני לצד מכשלות ספציפיות אלה, 

. בין אלו ניתן למנות התנגדות לשינוי מסיבות בתוך הארגון פרוצדורלי, מבני או אסטרטגי כלשהו
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פסיכולוגיות או פוליטיות, מאבקים כנגד שינוי סדרי עדיפויות, עניינים הנוגעים להקצאה מחדש של 

 משאבים לצורך תמיכה בשינוי, וכיוצא באלה. 

רונות פשוטים המאפשרים התגברות על מכשלות ואתגרים אלו, אך להלן נמנה מספר עקרונות אין פת

יותר  "חלק"להדריך את גישתכם לביצוע השינויים הדרושים בארגונכם ולתרום לתהליך שיכולים 

 ולתוצאות טובות יותר. 

סר נכונותם של העומדות בבסיס חומושרשות עמוק מכיוון שישנן סיבות פסיכולוגיות והנחות יסוד  .0

ולתת לאנשים מרחב לביטוי רבים לעסוק בפיתוח משאבים, חשוב להתייחס לסוגיות אלה ישירות 

אי ליצור מרחב מובנה לדיון ד, תחושותיהם לגבי בקשת כסף, וכן הלאה. כויחסם לכסףרגשותיהם  

החדשה  אסטרטגיית הגיוס תהליך בניית, כבר בתחילתה של מונחותאלה, דוגמת סדנאות ברגשות 

 שלכם.

, החל בשלב התכנון פיתוח המשאבים בכל הרמותלבין  הפעולה של הארגון תכניות בין לחבריש  .4

, ועדי צוות, חברי אנשועדת פיתוח משאבים רוחבית המורכבת מ הקיםהאסטרטגי. כדאי ל

 מתנדבים, פעילים וכדומה, על מנת לבנות ולייעל את הממשקים החדשים.

את היתרונות הטמונים במעורבות בפיתוח משאבים עבור אנשים שונים ברמות שונות,  מומלץ לנתח .1

. שלהם מניעיםלאינטרסים שלהם וליכולותיהם, המתאימה לגבש אסטרטגיה למעורבות לו

על ראש פתוח  לשמורדרכים קונקרטיות בהן יוכלו אנשים לתרום לפיתוח המשאבים, מומלץ להציע 

 התמיכה וההכשרה הנדרשות. שניתנות להם וודא ולגבי תפקידם, ביחס להצעותיהם של אנשים ל

ואף בקרב  רחבה בקרב צוות הארגון והמתנדביםפוטנציאל ליצירת מחויבות את הלממש בכדי   .2

פעילות  המשלבת האסטרטגיעם  להתחיל כדאי ,המעגלים הרחבים יותר של בני משפחתם וחבריהם

אתגר למשל, ערוץ גיוס כספים בעל פופולריות גוברת בישראל בשנים האחרונות הוא הקדשת  .כיפית

ריצה למען  לתמיכה במטרה, באמצעות גיוס "חסויות" מחברים, בני משפחה ועמיתים. ספורטיבי

פטור המעניקים  ,ידי המרתונים הגדולים בארץ-על אומצה תאוצה ואףמטרה הינה תופעה שצוברת 

למעורבות באירוע כזה  10המקדישים את המרוץ לארגון חברתי.ואצניות לאצנים מדמי הרשמה 

ישנם יתרונות רבים מעבר למטרה הפילנתרופית, כולל ההזדמנות שניתנת לארגון לקחת חלק 

 ב"הפנינג" ציבורי גדול ובהצלחתה הספורטיבית של האצנית שאימצה אותו. 

יו"ר חייבים להיות הראשונים להתייצב ולהגביר את מעורבותם ה: המנכ"ל ולהנהיג מלמעלה .1

בפיתוח משאבים. בהמשך לדוגמא הקודמת, המנכ"ל לשעבר של האגודה לזכויות האזרח )כיום 

                                                      
 .http://www.israeltoremet.org/marathonלפרטי התוכנית, ראו:  10 

http://www.israeltoremet.org/marathon
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ס כספים לטובת האגודה ולגיהקדיש כמה ריצות מרתון שעד הוא אצן ותיק, -מנכ"ל בצלם( חגי אל

 לזכויות האזרח במהלך כהונתו כמנכ"ל. 

על אנשים להבין, לאמץ ולקחת בעלות על  השינוי חייב להתרחש בראש, בלב ובידיים!ליך תה .1

השקפותיהם ויכולותיהם נלקחו בחשבון במסגרת החזון שהשינוי נועד להגשים. עליהם לחוש כי 

תהליך ההחלטה על השינוי ויישומו. לעתים, תהליך קבלתו של שינוי יכול להתרחש רק עם כינונן 

 חדשות: הפנמה דרך "עשייה".  של פרקטיקות

, ולהתאים את ציפיותיכם. עליכם להיות מוכנים התהליך ייקח זמןעליכם לקבל את העובדה ש .3

להתנגדות ולאתגרים שיצוצו לאורך הדרך, אך וודאו שאתם חוגגים את ההצלחות ונותנים לאנשים 

 משוב חיובי. 

של פיתוח המשאבים בארגונכם אף לתחומים עם חלוף הזמן, יש להניח שתראו זליגה של הדמוקרטיזציה 

אחרים. פתיחתם של הדיונים האסטרטגיים הכרוכים בקבלת החלטות בתחום פיתוח המשאבים 

העצמה ולתרום ללהשפיע  יכולה, מתנדבים, פעילים ואף מוטבים, ועדהולהשקפותיהם של חברי הצוות, 

ה ניכרת ככל שתחום פיתוח המשאבים יהפוך שוויוניות. באותו אופן, צוות פיתוח המשאבים יחווה העצמלו

מרכזי יותר במסגרת התרבות הארגונית. בסופו של דבר, תהליך הדמוקרטיזציה של פיתוח המשאבים אמור 

להביא לדמוקרטיזציה ארגונית רחבה יותר ולגיבוש מחודש ובריא יותר של מבני הכוח הפנימיים. משאבים 

 לים החלטות לגבי גיוסם, הקצאתם וניהולם של משאבים , ובמערכת ארגונית מי שמקבכוחהם מקור 

בתוך המערכת. הרחבתו של בסיס כוח זה ויצירתה של שקיפות רבה יותר סביב כוח בעלי אמורים להיות 

על אופייה של התרבות הארגונית. במסגרת אופן רדיקלי להשפיע בהתקצוב והניהול הכספי עשויים 

לגבי משאבים, יוכלו כוח הפרדיגמה החדשה שנוצרת, במקום מצב שבו עובדים ספורים נהנים ממונופול של 

לקידום יעדים משותפים. פרדיגמה חדשה זו עשויה להיתפס  והכוונתו הכוחשל  וכולם ליטול חלק בבניית

ל המנכ"ל, שעשוי לחשוש כי תשפיע לרעה על מעמדו וסמכותו. עם כאיום על חברי הצוות הבכירים, ובפרט ע

לחיזוק מערכת היחסים בין חברי הצוות ברמות השונות של החדשה זאת, בסופו של דבר תתרום הפרדיגמה 

ההיררכיה הארגונית, וכן, כפי שקורה במקרים בהם חברי הצוות שבעי רצון וחדורי מוטיבציה, ותעודד גישה 

 כלפי ההנהלה הבכירה.  של שיתוף פעולה

 

באמצעות הרחבת בסיס השותפות והלגיטימציה הארגון ופעילויותיו חזון דמוקרטיזציה של  . 3

 שלהם

הדיון עד כה נסב סביב הדמוקרטיזציה של בסיס המשאבים של הארגון, אותו ניתן לגבש באמצעות הרחבת 

. כמו כן, עסקנו במהפך הארגוני הדרוש על מנת להניע שגריריםמעגלי המעורבות ויצירת קהילה צומחת של 
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מעורבים באופן פעיל הכל הגורמים כאשר עוברים דמוקרטיזציה משאבים אסטרטגיה שבה תהליכי פיתוח 

מנת חלקם של המעורבים בגיוס ובניהול תקציבים  –האחריות והכוח וכך , לוקחים עליהם "בעלות" בארגון

ת אנו מגיעים לשאלה כיצד התפתחויות כאלה יכולות להשפיע באופן מעשי נחלקים באופן רחב יותר. כע –

 על מטרתו הכללית של הארגון ועל האמצעים להגשמתה. 

עבור ארגוני שינוי חברתי רבים, ההחלטה על ביצוע שינוי אסטרטגי בכיוון של גיוס משאבים מבסיס רחב 

משאבים בישראל. מהלך זה חייב אותם לקיים ת מאמצים רבים יותר לגיוס ושל מקורות הובילה אותם להפנ

חשיבה מחודשת בדבר מיתוגם וניסוח המסרים שלהם, ולמצוא דרכים חדשות להבהיר את החשיבות 

והרלוונטיות של מטרתם העיקרית בקרב הקהל "הביתי". בעוד שבעבר ארגונים נטו לפעול במסגרת מבנה 

בין פעילויות גיוס משאבים ומסרים בקרב קהלי יעד ישראל לתוך של הפרדה בין פעילויות יח"צ ומסרים ב

הרי שכיום הם מתמודדים עם צורך הולך וגובר לשלב בין תחומים אלו, הן מבחינה מבנית והן בחו"ל, 

( 1מבחינה תפיסתית. שינוי זה מפעיל לחץ גובר על הארגונים לתקשר את מטרותיהם בישראל באופן אשר )

 .בארגון ( משכנע תומכים להתחייב לתמיכה פעילה2) מגביר את מספר התומכים בהן; וכן

מניסיוננו בעבודה עם ארגונים שהשיקו תהליך מסוג זה עולה כי מה שהחל כעניין של "שיווק" גרידא מתפתח 

של  –ובמקרים מסוימים ניסוחם מחדש  –לעתים קרובות לתהליך מעמיק בהרבה הכרוך בהבהרתם 

מונות היסוד יסודותיו של הארגון: חזונו, מטרתו וזהותו. כאשר הארגון מתחיל לשקול כיצד לתקשר את א

פוטנציאלים בישראל, יתחיל אותו  שגריריםלמעגלים הולכים וגדלים של מטרותיו שלו, את ערכיו ואת 

ארגון, במקרה האידאלי, בזיהוי קהלי יעד רלוונטיים ובמיפוי וניתוח של אמונותיהם, ערכיהם וחששותיהם 

לעתים מעורר לו של הארגון. תהליך זה של אותם קהלים, מתוך כוונה לגלות ולמנף אזורי חפיפה בינם לבין א

 ,אותן קבוצותשל עמדותיהן מטרתו של הארגון אכן משרתת או משקפת את את השאלה: עד כמה קרובות 

עניין בארגון. תהליך זה מאלץ את הארגון להתייחס בעלות להיות אמורות  ,אשר לפי הניתוח שביצע הארגון

או משקפת במידה מספקת את ערכיהם של בעלי העניין  למספר שאלות קשות: מה אם המטרה אינו משרתת

האמורים? האם יש לראות בעיה זו כבעיה הטמונה במטרה או בבעלי העניין? באיזה מחיר מוכן הארגון 

 להתפשר על האחד לטובתו של השני?

ומורכב, מאמץ עדין של מטרת הארגון מהווה  היושר והשלמותהרחבת בסיס בעלי העניין לצד שמירה על 

 :זה הנחיות שלהלן ביישומו של תהליך מורכבבמצריך זמן, חזון אסטרטגי ואומץ לב ארגוני. ניתן להיעזר ה

האסטרטגי של  החזון והכיוון בחינת תהליך בעלי העניין בלשילוב  גבשו תהליך מובנה ותחום .1

הכרוך תהליך  –חשיבה אסטרטגית תהליך של שנים,  כמה הארגון. ככלל, כדאי שארגון יעבור, מדי 

בניתוח התפתחויות חיצוניות בתחום הפעילות של הארגון, הערכה של השפעתו של דרך כלל ב

הארגוניים. במסגרת המודל  ות הפעולההחזון ואסטרטגי והתאמת הארגון בפועל ובפוטנציה, 
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רחבת בסיס בעלי לבין יעד ה החשיבה האסטרטגיתמודע בין תהליך חיבור המוצע כאן, יש ליצור 

קבוצות של בעלי עניין פוטנציאליים למעורבות מצדם של לפתוח את תהליך החשיבה  . מומלץהעניין

 באופן המודע לצורך הארגוני לקרב בין קבוצות אלו לבין הארגון.  ולנהל אותו 

בכל הנוגע  הבהירו מהם הקווים האדומים של הארגון כבר בראשית התהליך, או לפני תחילתו, .2

המטרה. לדוגמא, ארגון הפועל לקידום יושרה של שמירה על בעלי עניין לבין הכללת לאיזון בין 

)ועל כן יש להם עסקים המעסיקים מבקשי מקלט  יכול להיות מעוניין בגיוסזכויות מבקשי מקלט 

פליט הצורך בהבטחת מעמד שמטרתו הצדקת כבעלי עניין בקמפיין  (עניין במעמדם של עובדיהם

זכות ברורה לעבוד למבקשי מקלט לגיטימיים. ואולם, אותו ארגון יצטרך להתנהל בזהירות המקנה 

של אותם שותפים הפרקטיקות עליו לבחון ולוודא כי . תחילה בגיוסם של עסקים כאלה

זכויותיהם נגועות בהפרת  ןאינ ,מבקשי מקלט בפרט םעובדים בכלל ועובדיפוטנציאליים, בהעסקת 

 שכר, תנאי עבודה וכיוצא באלה. לעניין 

הרחבת בסיס בעלי העניין במטרתו של ארגונכם יכולה להפוך לחלק שקלו את הדרכים שבהן  .3

משמעות הדבר היא שמעורבות . אינטגרלי מגישתכם האסטרטגית להגשמתה של מטרה זו

תהפוך  קונסטרוקטיבית של קהלי יעד שונים תהווה לא רק אמצעי להבטחת קיימות ארגונית, אלא

למעשה לאחד האמצעים העיקריים להגשמת יעדיכם הארגוניים. במסגרת תפיסה זו, שלב התכנון 

ניתן יהיה להתחיל בגיבוש כלול מיפוי וניתוח של קבוצות בעלי העניין, וישל פרויקטים וקמפיינים 

אסטרטגיה שנקודת המוצא שלה היא מעורבות של קבוצות שכבר קרובות לארגון, אך השואפת 

בהמשך לדוגמא  11הגיע בסופו של דבר לקהלים שבשלב זה אדישים או אף עוינים ליעדיכם.ל

הקודמת ולצורכי המחשה, ניתן לתכנן קמפיין לגיוס עסקים כבעלי עניין בהבטחת מעמד פליט 

לעובדיהם באופן כזה שיפעיל לחץ על מעסיקים שנוקטים בשלב זה בפרקטיקות נצלניות לתקן את 

לקמפיין. זאת ניתן יהא להשיג באמצעות גיוס אסטרטגי של שחקנים שיפעילו דרכיהם ולהצטרף 

 תמריצי "מקל וגזר" )עסקים מתחרים, צרכנים, "כלבי שמירה", דמויות ציבוריות או ידוענים וכו'(.

זה: בעודכם פועלים לבנות לגיטימציה במסמך לבסוף, תזכורת נוספת בדבר המסר העיקרי  .4

הן לבטא הזדהות עם למטרתכם בדרכים שתוארו לעיל, שלבו אלמנטים שיאפשרו לבעלי עניין 

. חשוב לזכור כי, בדומה הסוגיות והן לתרום לקיימותו של הארגון באמצעות תרומת משאבים

יזוקה של "תחושת למודל עסקי, מתן תרומה כספית הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בח

ובמטרתו. לפיכך, הארגון חייב להתחיל ולאמץ את הגישה לפיה כאשר בעלות" של אדם בארגון 

                                                      
עובדים עם " :להנחיות מועילות בדבר הדרך לבנייה וניתוח של מיפוי בעלי עניין, וכן לתכנון קמפיין בניית שותפויות עם בעלי עניין אלו, ראו 11 

 " ותורגם לעברית בשיתוף שתיל. o ConflictResponding tידי הארגון הבריטי "-(, מדריך שחובר באנגלית על4111" )קונפליקטים

http://www.shatil.org.il/node/28633
http://www.shatil.org.il/node/28633
http://www.shatil.org.il/node/28633
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גם להם  ניתנת, מבקשים מאנשים להשקיע כסף, זמן, כישורים או משאבים אחרים במטרה

 .  מטרההזדמנות להפוך לחלק אינטגרלי מהגשמתה של אותה 

כחורגת עלי העניין בארגון כאמצעי להשגת יעדיו עשויה להיתפס עבור חלק מהארגונים, הרחבת בסיס ב

להיתפס עשוי בשדה המשפטי או הפוליטי. בנייתו של בסיס לגיטימיות רחב  פעילותו המקובלים מתחומי 

תהליך ארוך עד כדי תסכול. עם זאת, זהו תהליך חיוני עבור אותם כפופוליסטית מדי, או פשוט כאסטרטגיה 

ארגונים החשים כל העת כאילו הם "מנצחים בקרב" במקרים פרטניים, אך "מפסידים במלחמה" על 

 מטרתם בכללותה. 

 

   : מדמוקרטיזציה של הפילנתרופיה לחיזוק הדמוקרטיה בישראלסיכום

ארגוני תהליך חיוני עבור רטיזציה של הפילנתרופיה היא לא רק לפיה דמוקהנחת היסוד זה הציג את מסמך 

ית, להבטיח את קיומם, אלא אף תהליך רצוי בהיבטים של יעילות ארגונשרוצים שינוי חברתי בישראל 

ראשית לדמוקרטיזציה, -מוצגת אסטרטגיה תלתבמסמך המטרה.  והאפשרות להשגת יושרה אידאולוגית 

והשקיפות בנוגע למשאבים ופיתוחם, ובונה  השיתוף, מגבירה את רמת המשאביםהמרחיבה את בסיס 

לגיטימציה לארגון ולמטרה אותה הוא מבקש לקדם. זיהינו כמה מן החסמים ואבני הנגף בהם אפשר 

להיתקל בעת יישום אסטרטגיה זו והצגנו כמה הנחיות והצעות מעשיות לתמיכה בגישתכם. ככל שיותר 

מבפנים אותם יחזקו  אשרוהפרקטיקות המתוארות כאן,  התפיסותחילו לאמץ את ארגונים לשינוי חברתי ית

לאור  בכללותה, שתתבטא בחיזוק הדמוקרטיה בישראל ,השפעה כוללתב לחזותומבחוץ, אנו מקווים 

יצירת בו  מקדמים, אלושארגונים  לשערכים הדמוקרטיים השל ושל החזון החברתי הלגיטימיות התגברות 

   ובמדיניות בישראל.  הציבורי , בשיח דעותשינוי ב


