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          פעות  המגזר השלישי הש

  על מדיניות ממשלתית בארץ ובעולם
  

המגזר השלישי הוא שם כולל לאשכול של ארגונים שאינם עסקיים ואינם 

תחומי , ם של הארגונים מבחינת גודל מגזר זה הטרוגני מטבעו.ממשלתיים

מכורח זה קשה לאפיינו על בסיס  .תפקידיהם והרקע להקמתם, פעילותם

ו כאל מה שאינו  ולכן במקומות רבים מתייחסים אלייםפעילותם של הארגונ

  ). Nonprofit –ללא כוונות רווח , NGO –לא ממשלתיים  (בהכרח

ברוב המדינות , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישיח המסכם של "לפי הדו

המבחין בינם לבין ארגונים , יש לאשכול זה של ארגונים סטאטוס משפטי מיוחד

מייצג את התפיסה שמדובר בהתארגנות ייחודית ה, יםמשני המגזרים האחר

בה קטגוריה זו של , בישראל לעומת זאת. שראוי להסדיר את פעילותה בחוק

 צמיחת החברה .חברות לתועלת הציבור והקדשים, ארגונים כוללת עמותות

  . האזרחית לא לוותה במדיניות המכוונת לסייע לארגונים אלה

מרחב ב, בהק ביותר לפעילות של חברה אזרחיתהמגזר השלישי הוא הביטוי המו

אשר , השוק החופשי ומסגרות משפחתיות ראשוניות, המצוי בין המדינה

המאפיין העיקרי . מתקיימות בו הפעילויות החברתיות שאינן במסגרת המדינה

והגורם הפעיל בה הוא , של החברה האזרחית הוא האוטונומיה מהמדינה

, קהילתיים ואף פרטיים, נטרסים קבוצתייםהיא מבטאת ומממשת אי. הציבור

  .שהמדינה אינה מעוניינת או אינה מסוגלת להיענות להם

בעידן שבו מדינות מתקשות מאוד לספק את צורכי אזרחיהן בלי האנרגיה 

יש לחברה האזרחית תפקיד חשוב בדירוג , העצמית של יחידים וקבוצות

. חרים לכלל החברהמתנדבים ומשאבים א, הצרכים ובתרומה של רעיונות

תפקיד חשוב נוסף הוא הפעלת פיקוח חיצוני על מנגנוני השלטון כדרך לצמצום 

  .לגיבוש הסולידאריות וליצירת הון חברתי, שוליות חברתית

 על המערכת הפוליטית וחוסר שנשמעת בתקשורת הישראליתהביקורת החריפה 

,  מחד גיסא,האמון ביכולתה ובכוונתה להביא לשינויים בחברה הישראלית

מספקים הסבר , מאידך גיסא, ונכונות גבוהה למעורבות בעשייה פוליטית

להצטרפותם של ישראלים רבים לתנועות וארגונים חוץ ממשלתיים וחוץ 

כשליש מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעורבת בפעילות . מפלגתיים

  1. בארגוני המגזר השלישי) 78%(רובה . התנדבותית במסגרות שונות

  



 
, ברוסיה למשל). 1990בשנת ( תושבים 100,000 ארגונים לכל 458שם , ב"בדומה לארה,  תושבים100,000 ארגונים לכל 502בישראל 

  ).1995בשנת  (100,000- ל814לעומת בלגיה בה היחס הוא  , )1997בשנת ( איש 100,000- ארגונים ל109רק 

 34,000 - היו רשומים בישראל כ2001 קובע כי בשנת פקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיוח הוועדה לבדיקת ת"דו

בכך הפך המגזר השלישי . עם משקל כלכלי המסתכם בקרוב לעשירית מהפעילות הכלכלית במשק הישראלי, ארגוני מגזר שלישי

  . לאלטרנטיבה המרכזית להספקת שירותים חברתיים בישראל

ג " מהתמ14.3%-סכום זה מקביל ל. ₪ מיליארד 53- היה קרוב ל1997-ב השוטפות של ארגוני המגזר השלישי בישראל הוצאותסך ה

של מתן שירותים ובעיקר , משקלו הכלכלי של המגזר השלישי ניכר ביתר שאת כאשר מתמקדים בתחומים נבחרים. באותה שנה

 35%ו , משרות המלאות בתחום הבריאות בישראל היו מהמגזר השלישי מה44%, 1995בשנת : שירותי רווחה במימון המדינה

  . מהמשרות בתחום החינוך

, לאחר הולנד(הוא מדורג במקום הרביעי  מבחינת גודלו היחסי . המגזר השלישי בישראל הוא מהגדולים בעולם ביחס לכלל המשק

  ). אירלנד ובלגיה

אך עדיין יש למגזר זה תלות גבוהה , חלק ממימונם מגיע ממקורות ממשלתייםשרק , רוב ארגוני המגזר השלישי הם גופים עצמאיים

  .זהו מצב בעייתי במיוחד על רקע השינויים בהיקפי המימון הממשלתי והפגיעה האפשרית באוטונומיה של הארגונים. יחסית בשלטון

 עבור הממשלה ערוץ להספקת שירותי כי לא זו בלבד שהמגזר השלישי שימש, ניתוח של התפתחות מדינת הרווחה בישראל מעלה

  .אלא הוא גם השפיע על אופי הסדרי הרווחה והתפתחויות במדינת הרווחה לאורך השנים, רווחה

, קופות החולים(בשלב של טרום מדינה פעלו ארגוני מגזר שלישי שסיפקו שירותי רווחה שונים לאוכלוסיה היהודית בארץ ישראל 

השפיעו ו, )בתי האבות, שירותי השיקום, מערכת מעונות היום,  וההתיישבותיפנימייתיה,  החרדי-ההחינוך הגבו, מרבית בתי החולים

המשיכו בפעילותם גם , הגורמים שיזמו וסיפקו את השירותים הללו. על התפתחותן של מערכות הרווחה שקמו מאוחר יותר במדינה

  .  גם לפיקוחהאך, לאחר הקמת המדינה וזכו להכרה רשמית ולתקצוב מכספי המדינה

שהתנגדה נמרצות , עוצמתם החברתית והפוליטית של הארגונים ובמיוחד של ההסתדרות הכלליתשל מצב זה הוא במידה רבה תוצר 

תרמו לבנייתה של מדינת רווחה בעלת משק רווחה מעורב כבר ערב , קיומם ופעילותם של הארגונים, כך. להלאמת שירותי הבריאות

בה יש מקום מרכזי לארגוני מגזר שלישי בהספקת , ב"היה זה משק רווחה מעורב דוגמת זה הקיים בארהאמנם לא . הקמת המדינה

, בהן אספקת שירותי הרווחה מתבצעת ברובה על יד ארגוני מגזר שלישי, וגם לא משק רווחה דוגמת גרמניה או צרפת, שירותי רווחה

שבו המדיניות נקבעת באופן בלעדי על , אלא משק רווחה מעורב, יותואלה מקבלים מרחב פעולה עצמאי ומקום מרכזי בקביעת מדינ

  .מעין זרוע ביצועית של מנגנון הרווחה הממשלתי, והארגונים מספקים חלק מהשירותים במימון ופיקוח ממשלתי הדוק, ידי המדינה

ורעיונות , ת בעולם באותה תקופה שמרני-אז החלו לחלחל לישראל השפעותיה של המדיניות הניאו, 80-המצב הזה נמשך עד שנות ה

דרישות של אזרחים לשירותים מסוגים שונים שלא סופקו על ידי . בדבר צמצום חלקה של המדינה בהספקת שירותים והפרטתם

 של שירותי הרווחה מטעם המדינה ואווירה פוליטית שצידדה בצמצום חלקה של הבירוקראטיחוסר שביעות רצון מהסרבול , הממשלה

  .היו גורמים נוספים לשינוי שחל, ירותים אלוהמדינה בש

, זירת המדינה היא ממוסדת. זירת המדינה והזירה הוולונטרית אזרחית:  התבססו בישראל שתי זירות רווחה שונות90-בסוף שנות ה

פעילותם ניתן שרוב המימון ל, והיא מספקת שירותים הן באמצעות הממשלה והן באמצעות ארגוני מגזר שלישי, ותיקה ועשירה יותר

  ). מעונות לנכים ומפגרים, בתי הספר העצמאיים והפנימיות, בתי החולים הציבוריים, קופות החולים, כגון(על ידי המדינה 

, והיא מאופיינת במגוון רחב של ארגונים הפועלים בתחומי הרווחה, אינה קשורה במדינה ואינה פועלת תחת חסותה, הזירה השנייה

זירה זו חסרה את האוניברסאליות של . ועוד, בתי תמחוי, נשים, קשישים, ארגוני נכים,  החסדים בחברה החרדיתדוגמת ארגוני גמילות

המימון לפעילות זו . אך היא מציעה פתרונות שונים לאוכלוסיות שהמדינה אינה נותנת תשובה מספקת לצרכיהן, המערכת הממשלתית

  . בא בעיקר מתרומות ומתשלומים של מקבלי השירותים

ייתכן שיש אף יתרון ביצירתה של מדינת רווחה חזקה . דומיננטיות של מדינת הרווחה ביחסה למגזר השלישי אינה בהכרח הרסנית

. בתנאי שהמדינה יודעת לנווט כוחה בחכמה, זאת. כולל המגזר השלישי, המסוגלת להשליט סדר בין הגורמים המעורבים בפעולותיה

. דומיננטיות הובילו את המדינה להתעלמות מהתכונות הייחודיות של המגזר השלישי ואף לפגיעה בוהשאיפה לשליטה ו, בישראל, ברם

אך לא כגורם יזמי המסוגל לטפל בצורה טובה יותר בצרכיהן של אוכלוסיות שונות , תוך הדגשת חלקו כספק שירותים זול ויעיל, זאת

  .ת הרווחה ללקוחותיה וככלי לשינוי חברתיכן הוצנע חלקו של המגזר כגורם מתווך בין מדינ. ומגוונות

אך ממעט , הביאה להתפתחותו של מגזר שלישי שהוא בעיקר ספק שירותים במימון ממשלתי, תפיסת זו של מדינת הרווחה בישראל

תית כן הוא מעדיף שלא לאבד את התמיכה הממשל ש,)היינו המשמשים פה עבור אוכלוסיה מסוימת על מנת להעצימה( בפעילות סנגור

  ). מהמגזר השלישי9%- ל3%-מ,  עלה שיעורם של הארגונים העוסקים בסנגור עלייה תלולה90-במהלך שנות ה. (לה הוא זקוק

לבין , כמתואר לעיל, חשוב להבחין בין הארגונים הפועלים בשיתוף פעולה עם המדינה, כי בקרב המגזר השלישי, כאן המקום להדגיש

  . ארגוני סנגור ושינוי חברתי-גים עמדה שמתנגדת בדרך כלל למדיניות הממשלה אשר מייצ, ארגוני החברה האזרחית



 
שעל חבריה נמנה דור שני של יוצאי עדות המזרח , "השחוריםהפנתרים " היו  בישראלסנוניות ראשונות של ארגוני חברה אזרחית

, ובנוסף, ובהזנחת הטיפול במצוקותיהןשהאשימו את הממסד בקיפוח מכוון של יוצאי עדות המזרח , משכונות מצוקה בירושלים

 התבטאותה הייתה,  באותם ימיםאלוהראיה לאי בשלות הקרקע לקליטתם של ארגונים . 70-התנועות הפמיניסטיות שקמו בשנות ה

לגיטימציה לתנועה -אמירה שיצרה אווירת דה, "הם לא נחמדים", הפנתרים השחוריםעל , גולדה מאיר, של ראש הממשלה דאז

ומטילות איום , שנתפסו בציבור הישראלי כנטע זר המיובא מתרבויות אחרות, כמו זו שהופגנה כלפי התנועות הפמיניסטיות, גיהולמנהי

  . על החברה ומטרותיה

המצוקה והעוני בחברה , להתעוררות המודעות לבעיית הפערים" הפנתרים"תרמה פעילות , כי על אף ההוקעה הפומבית, יצוין

  .70-גורם מרכזי בהקמתה של ועדה ממשלתית לטיפול בבעיות ילדים ובני נוער במצוקה בתחילת שנות הושימשה , הישראלית

הכוונה לעיסוק במגוון . שינוי משמעותי ניכר בדרכי הפעולה וההשפעה של ארגוני החברה האזרחית על הפוליטיקה והחברה בישראל

שהועלו לדיון ', חוסר שוויון כלפי נכים וכו, זכויות של ילדים, נגד נשיםאלימות , כגון איכות הסביבה בישראל, רחב של סוגיות חדשות

השינוי שחל בתרבות ובנורמות של קביעת המדיניות הציבורית בשני , יותר מכך. הציבורי בזכות פעילותם של ארגוני החברה האזרחית

ני החברה האזרחית לשחקן משמעותי בתחום הביא לפתיחות רבה יותר של המוסדות המחליטים והפך את ארגו, העשורים האחרונים

האקטיביזם השיפוטי , הביקורת הציבורית הנוקבת על מוסדות שלטוניים שונים, מהפכת התקשורת, התמקצעות השירות הציבורי. זה

ת יותר יצרו חלוקה שוויוני, עיגון זכויות האזרח בחוק וההתחשבות בדעת הקהל בהקשר של קביעת מדיניות, של בית המשפט העליון

בבואם , המייצגים צרכנים שונים, בנכונותן של ועדות בכנסת לזמן ארגונים, שינוי זה ניכר בין השאר. של מוקדי כוח והשפעה פוליטיים

  . בניגוד לעבר נתפסים עתה הקבוצות והארגונים הללו כגורם שיש לשמוע את דעתו.  אלהלצבוריםלדון בשירותים המיועדים 

. גונים על תהליך קביעת המדיניות ניכרת גם במידע שהם מספקים וגם בחלופות לפעולה שהם מציעיםהשפעת פעילותם של האר

שהפכה אותם לספקי מידע חיוני לקובעי מדיניות בתחומים , תוצר של התמקצעותם, בין היתר, ההתייחסות החדשה אליהם היא

ועל כן למידע המוצע על , דע מקיף בנושא ספציפי בו הם דניםקובעי המדיניות חסרים את המשאבים לאיסוף מי, ברוב  המקרים. שונים

  . ידי הארגונים יש חשיבות רבה

 וניצב בשורה הראשונה של מקדמי 1982שהוקם בשנת , )תמיכה ויעוץ לארגונים, שירות (ל"ארגון שתיהוא , בולט בנוף הארגונים

כגון , באמצעות ריכוז קואליציות של ארגונים,  בין היתר,פועל הארגון, בתחום הלובי לקידום חקיקה. השינוי החברתי בישראל

, אשר בסיוע בתי המשפט גרם מעין מהפיכה בקרב רשויות השלטון, אשר גאוותה בחקיקת חוק חופש המידע, קואליציית חופש המידע

  .  עם מוגבלותואת חוק שוויון זכויות לאנשים  ) זכויות רכישה(או הקואליציה שקידמה את חקיקת חוק הדיור הציבורי 

על ידי הכנסת קוקטייל התרופות לחולי איידס לסל ,  הועד למלחמה באיידסבשנות התשעים רשם הארגון הצלחה במאבק יחד עם 

  .בהכנסת הרצפטין לסל הבריאות" אחת מתשע"יחד עם ארגון , והצלחה, הבריאות

ותלמד לצפות את , ונים החברתיים תשתכלל גם הממשלהבו במקביל לעליית כוחם והשפעתם של הארג, סכנת היווצרות אפקט בומרנג

ללא שינוי , למשל על ידי הקמת וועדות שונות חדשות לבקרים(על מנת להשתיקם , ולחסן עצמה מראש, תגובות הארגונים החברתיים

  .טרם נחקרה, )בפועל במדיניות

בצורת " פוליטיקה חלופית" החלה להתעורר ,במקביל לגידול המשמעותי שחל בארגונים הפועלים למען אוכלוסיות ייחודיות

צצו , לדוגמה, כך. התארגנויות ופעילויות של אזרחים המתנגדים למדיניות הקיימת ומציעים חלופות לשירותים ותהליכים ממלכתיים

. 'וכו, שראלנעשו ניסיונות לנסח חוקה חדשה לי, מוסדות חינוך ותרבות אלטרנטיביים ושירותי רווחה חדשים, מוסדות דת חלופיים

כך התקבל חוק ביטוח בריאות . תוצאותיה של הפוליטיקה החלופית הזו הן רפורמות מרחיקות לכת בתחומים ציבוריים רבים

  .הוארך יום הלימודים בבתי הספר ונוספו חוקי יסוד, ממלכתי

למעשה מסייעים לציבור להסתגל הם , היא שבכסות של עשייה חברתית, אחת הביקורות מרחיקות הלכת כלפי ארגוני המגזר השלישי

, ההזנה בבתי התמחוי למשל, לפי גישה זו. ולמעשה משמשים אך לשם הוצאת קיטור, בו המדינה מושכת ידיה מביצוע תפקידה, למצב

  .ומהפיכה אזרחית נוסח ארגנטינה, מונעת בעצם את התפרצותם של הרעבים כנגד הממשל

המורכב , הסתמכות יתירה על המגזר השלישי, פעילה ומעורבת, זרחית פלורליסטיתכי לצד היתרונות הברורים של חברה א, יודגש

, אינה לוקחת בחשבון את האיזונים והבלמים שאמורים להתקיים במסגרת של מדינת רווחה מתוקנת, מקבוצות אינטרסנטים שונות

  .בעלת מבט על
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