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חברה •
אזרחית 
ומגזר 
 שלישי

 ניהול •
 חברתי

השפעה  •
 חברתית

שיח בין  •
 מגזרי

קולקטיב  •
 אימפקט

מרחב •
 השפעה

 ארוחת טעימות

 צ"חלמה ההבדל בין  
 ?לעמותה

  למה יש שונות בזיכויי

המס בין העמותות  
 ?  השונות

 איך מתקבלים
 לתפקידי ניהול

יש הכרח  / האם צריך

ל  "שיהיה מנכ
 ? לעמותה

  מדוע צריך ניהול
 ?  מקצועי

  מהו התוקף של
 ?  המחקר

 האם המחקר רלוונטי

לישראל ומאפייני  
 ?  התרבות

  מהם נושאי הטיפול וגבולות

הגזרה בין מגזר שלישי  

ומגזר ציבורי ומי קובע  

 ?אותם
  איך מייצרים תשתית

פ בין  "שתאפשר שת

 ?המגזרים
  השוואה בין ישראל לבין

 מדינות העולם בנושא

אופן קבלת ההחלטות 
הערכה ומדידה 
  ניגודי עניינים 

  למה לעדה האתיופית

 ?  בלבד? במיוחד
  האם זה טוב

שהתהליכים מלמטה  

 ?  כלפי מעלה



חברה •
אזרחית 
ומגזר 
 שלישי

 ארוחת טעימות

 צ"חלמה ההבדל בין  
 ?לעמותה

  למה יש שונות בזיכויי

המס בין העמותות  
 ?  השונות

 ?  צ"חל

 ? עמותה

שכר  

 ?  לים "מנכ

 ?  מגזר רביעי

 ? זיכוי מס

למה  

 ?  שלישי

 ?  נתונים



 ?על מה נדבר

מהי חברה אזרחית? 

מהו המגזר השלישי? 

  נתונים ומספרים 

תהליכים היסטוריים ותמורות 

חוזקות וחולשות ארגונים חברתיים 

 תפקידים וערכים 

שאלות למחשבה 

 מבוא לניהול חברתי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ?אזרחיתחברה מהי 

החברה האזרחית  
היא זירה שמאופיינת  

בבחירה  , בארגון
בעצמאות  , חופשית

,  ובערכים משותפים
ושחקניה פועלים 
במסגרת החברה  

.  הסדר הציבורי
 (  1994, דאמונד)

החברה  
היא סך כל   האזרחית
הפעילות 
,  והחברתית האזרחית

ארגונים  /או המוסדות
 דמוקרטיה המעצבים

קבוצות  . מתפקדת   
הפועלות במסגרת  
החברה האזרחית  
תומכות ופועלות  

בעיקר עבור 
התפתחות חברתית  

 .והאינטרס הציבורי
 

 :  ישי' י ספרה של פרופ"עפ

 ".החברה האזרחית בישראל תמונת מצב -בין פיוס לגיוס



 הרכב החברה האזרחית

 פילנתרופיה

ארגוני מגזר  
 שלישי

 חברתיות שותפויות

התארגנויות  
 אזרחיות

 פדרציה•

 קרן•

עסקית יוזמת הכנה  חברה •

 עולהל לנוער "לצה

 פילנתרופ פרטי•

 עמותת עלם  •

 הגלריה לאומנות    •

 פחםאל באום  

 בזכותארגון •

 מנהיגות אזרחית•

 

 לים"התארגנות המנכ •

 וועד מעונות יום שיקומיים •

 וועד הורים בכיתה ד     •

 תן-מארגן שוק קח •

 המחאה החברתית•

 2פי5קולקטיב אימפקט  •

 השפעה יוצאי מרחב  •

 אתיופיה בישראל   

חברה עסקית         , רשות מקומית •

ומרכז הצעירים פועלים לקידום  

 תעסוקה של צעירים בעיר



 חברה אזרחית ומגזר שלישי
 

החברה 

 האזרחית

המגזר 

 השלישי

 פילנתרופיה •

 התארגנויות אזרחיות •

 המגזר השלישי   •

 שותפויות חברתיות  •

 

  ארגונים פורמאליים 

ארגונים פרטיים 

  ארגונים ללא כוונת

 רווח  

  ארגונים עצמאיים 

  ארגונים
 התנדבותיים

 בישראלהמגזר השלישי , 2003ובר י גדרון "עפ

 2016 וגיידסטאר



 ?מהו המגזר השלישי

 חברה בעלת שלושה מגזרים

 המגזר הציבורי  ( 1)

 שוק -המגזר העסקי ( 2)

 המגזר השלישי( 3)



 ארגונים  ' מס –המגזר השלישי 

 49,916 -נרשמו  

 –רשומים היום 
44,109 

  -פעילים מעל ל
20,000 

בעלי  אישור  
לניהול תקין  

10,000 

א  46בעלי 
4,413 

 2015שנתון  –ישראל  גיידסטאר

-קצב גידול של כ

  1,700)בשנה  7%

 (.ארגונים חדשים



 סוגי ארגונים –המגזר השלישי  

 ארגונים חברתיים  •

 עמותות   •

   5%סנגור  חברות לתועלת הציבור   •

 69%שירותים 

 חברים 

 17%מימון 

 ארגוני גג

 ארגוני תשתית



50% 

15% 

33% 

 הכנסות תרומות ציבורי

  127.0סך הכנסות שוטפות של המגזר היה , 2013בשנת 

 ₪מיליארד 

  2015 ס"הלמ: מקור

 מקורות מימון

Source: Salamon et al, Global Civil Society, 3rd ed. 
(Kumarian Press, 2010). 

 הכנסות עצמיות  

50%   

 תרומות

14% 
 ממשלההעברות 

  36% 

 מדינות 32ממוצע 



 ביחס לעולם

4.9%

4.9%

6.2%

7.2%

7.8%

9.2%

10.5%

11.5%

12.6%

צרפת

גרמניה

בריטניה

אוסטרליה

ארצות הברית

ישראל

בלגיה

אירלנד

הולנד

 ICTR ,2004 –מקור 

 



 תחומי פעילות  

מנהיגות   –מקור 

   2016, אזרחית

 



 פריסה גיאוגרפית  

מנהיגות   –מקור 

   2016, אזרחית

 



   (2015, ס"הלמ ;2007, מסד הנתונים ICTR: מקורות)

המגזר השלישי הישראלי נחשב בין הגדולים בעולם מבחינת מספר הארגונים ביחס 

 .לתוצרמספר המועסקים והתרומה , היקף הפעילות הכספי, אוכלוסייה

  67.1היה ( שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק)התוצר הגולמי של מגזר סך •

 .ח"מיליארד ש

 (.  2014) ג"מהתמ 5.8%תוצר המגזר •

 ₪  מיליארד  130וסך הוצאותיו ₪ מיליארד  127 –הכנסות המגזר סך •

 (  2015)מכלל משרות השכיר של מועסקים במשק  13.9%•

 (  49.8%)מרביתם בתחום החינוך , מועסקים במגזר 430,300•

 (.  33.1%)מרביתם בתחום הרווחה , איש ואישה מתנדבים במגזר 423,647•

 השנים הראשונות 10מהארגונים חדלים להתקיים במהלך  60%•

 

 עובדות ומספרים



  ( המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי: מקורות)

 תפקידים וערכים –המגזר השלישי 

 הספקת שירותים  פיתוח חברה אזרחית

 קשה למדידה ולכימות אך בעלת חשיבות לעשייה  -תרומה ערכית

לחברה האזרחית ולעצוב דמותה של ישראל כמדינה , הדמוקרטית

 .נאורה ותרבותית

 לשמירת  , למימוש פלורליזם במדינה, לאוכלוסיות מוחלשותסיוע

זכויות האדם ובמיוחד זכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלויות  

להגנה על איכות  , לשמירה על חופש הביטוי, וקבוצות מיעוטים

של שוויון  , לקידום ערכים של התנדבות ותרומה, הסביבה

 .ודמוקרטיה

 פעולה להתנדבות ולשיתוף , וליזמותלחדשנות ייחודית פלטפורמה

לאיכות הסביבה ולאיכות  , לכלכלה, המהווה מנוף לחברה, מגזרי-בין

 .החיים במדינה



 חוק רזה – 1980 –חוק העמותות 

 הפרטה וצמצום קצבאות –צמצום מדינת הרווחה 

 באוכלוסייהצרכים ופערים הולכים וגדלים  -הגברת העוני 

   פוליטיקה חוץ פרלמנטארית –התפיסה הפוליטית שינוי 

 לגיטימיות לקבוצות לחץ  –ישראל כחברה רב תרבותית 

כניסת עסקים עם תרבות וצרכים שונים 

כניסת תורמים מגוונים עם צרכים שונים 

צמיחת ארגוני מגזר שלישי וחברה אזרחית 

התגברות מעורבות הציבור 

 

 תהליכים היסטוריים ותמורות



 חוזקות ארגונים חברתיים  

עשייה מהלב, שליחות, אחריות, מחויבות :משאב אנושי 

 

 ומעורבותיצירתיות , עשייה, של יזמותערכים 

 

העדר משאבים, ואקום של מדינת הרווחה :הצלחה בתנאים קשים ,

חובת הוכחה מתמדת ובחינה  , עומס עבודה רב, מחזיקי עניין מרובים

 "זכוכית מגדלת"ב

 

יוזמה  , מצוקות שאינן מקבלות פתרון :הסיבות להקמת ארגונים חברתיים

יתרונות  , (גמישות, גיוון)צורך בפתרונות ייחודיים , של אנשים בקהילה

 (פחות ביורוקרטי, חיסיון)לעומת שירות ממשלתי 



בעשייהקושי בגיוס משאבים וכפילות , יוצר רוויה :גידול במספר הארגונים 

 חדשנייםכלים , ידע, מדדים, יעדים :בהתמקצעותצורך 

 ישרותלעיתים לא , נתפשות כלא מקצועיות :בעייתי לעמותותמיצוב 

 ומעודכןבמידע מקיף חוסר 

 גבולות לא , קיצוץ בתקציבים, גיבוי לקוי, חוסר תיאום :נוקשה מצד הממשלהגישה

 לקויהתמריצים מערכת , ברורים

 השפעה נמוכה יחסית על מדיניות חברתית וכלכלית   :בהידברות והשפעהצורך 

 המגזרשיתוף ותחרות בתוך חוסר 

"חוסר בדיאלוג ועבודה משותפת תלת מגזרית ":חומה תרבותית 

 ניתוח מצב קיים –חולשות המגזר השלישי 



 אסיפה כללית

 ועד מנהל

 המבנה הארגוני 

 ,מחלקות, פרויקטים, עובדים, מתנדבים, מנהלים, רכזים

 . . . .  צוות , אגפים, תחומים 

 

 ועדות נוספות 

 ועדת ביקורת  

 מבקר פנים

 הנהלה פעילה  

 מוסדות עמותה



 שאלות למחשבה

חיבוק הדוב של המדינה  ? 

 

 בסיס לקידום הדמוקרטיה –חברה אזרחית  . 

 

"הצלחה אינה מביאה עוד הכנסות אלא עוד  ,"פרדוקס ההצלחה

 הוצאות

 

 ציבוריתרגולציה ומדיניות 

 

תדמית ציבורית 


