
תומר אביטל

־כשיו זה בדוק: חלק מחע
ברי הממשלה משתמשים 
בכספי הציבור כדי לייצר 
חדש  מחקר  פוליטי.  הון 
מאשש את החשש שלפיו 
כספי התמיכות שמעבירה הממשלה לא 
מוקצים בהתאם לתכנון ארוך טווח, אלא 
לפי לחצים פוליטיים, וכי חלק מהשרים 

שע התמיכה  במבחני  להזריק  ־נוהגים 
ליהם הם חולשים שינויים במטרה לווסת 
ולמוסדות  לעמותות  הציבור  כספי  את 

המזוהים איתם פוליטית.
חדשה  מחקר  בעבודת  נחשף  כך 
בתוכנית  אסבן  אברהם  חיבר  שאותה 
בית הספר  המצטיינים לתואר שני של 

־למדיניות ציבורית באוניברסיטה העב
רית. העבודה המקיפה, שעליה זכה אסבן 
נכתבה  מהאוניברסיטה,  מיוחד  בפרס 
גלית  וד"ר  לימור  ניסן  ד"ר  בהנחיית 

כהן־בלנקשטיין. 
כ־25  פעיל  באופן  עובדות  בישראל 
אלף עמותות. מדובר במגזר ענק שאמון 
על 5.8% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 
ו־280  שכירים  אלף   370 וכולל   ,2009
עדיין  המגזר  זאת,  עם  מתנדבים.  אלף 
53% מה־ ־סמוך על שולחן הממשלה — כ

כנסות המלכ"רים הן מהעברות הממשלה. 

־מדובר בדרך שבה הממשלה תומכת במו
סדות שמוציאים לפועל מדיניות שאותה 
בעמותות  החל  לעודד,  מעוניינת  היא 
המספקות שירותי קליטה ומזון מסובסד, 

־דרך יוזמות אזרחיות, וכלה במימון פעי
לויות תרבות ומוסדות תורניים. 

1992 שרים יכלו להזרים תקצי־  עד
ייעודיים לעמותות ספציפיות לפי  בים 
בחירתם, ולא על פי קריטריונים שקופים 
הכנסת  הסדירה  שנה  באותה  לציבור. 
את המסגרת המשפטית להענקת כספי 
למדינה,  שייך  שאינו  למוסד  תמיכות 
אך פועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, 
מדע, אמנות, רווחה, בריאות או ספורט. 
שרי  הקיים,  החוק  לפי  לפיכך, 

לעמו כספים  לחלק  יכולים  ־הממשלה 
תות רק לפי מבחנים כלליים ושוויוניים. 
תוך  מבחן,  לציבור  לפרסם  יכול  שר 
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
ולפי נהלים של משרד האוצר. בבקשות 
דנה ועדת תמיכות שפועלת בכל משרד 

־ואנשיה ממונים על ידי השר, והיא בו
חנת את בקשות התמיכה על פי אמות 

המידה המצוינות במבחנים. 

בעיקר בשנת בחירות
אסבן חקר 190 תיקונים של 67 מבחני 

־תמיכות שונים במשרדי הממשלה "הח
ברתיים" )חינוך, רווחה, קליטה ובריאות( 
1992–2010. הוא הבחין בין תי־  בשנים
למהותיים.  טכניים־מנהלתיים  קונים 

־האחרונים הם אלו שמשנים באופן משמ

עותי את מידת התמיכה שזכאי לה הגוף, 
־כלומר תמורות שלרוב מובילות להחל

פת נמעני הכספים הממשלתיים. מדובר, 
הנתמך,  המוסד  הגדרת  בשינוי  למשל, 

הצו ביטול  )כמו  הסף  בדרישות  ־שינוי 
רך ברישיון מטעם משרד החינוך(, שינוי 
מספר  קביעת  )כמו  הנתמכים  במספר 
ותעדוף  במוסד(,  המינימלי  התלמידים 

מחדש של הפעולות הנתמכות.
המחקר מאשש כי בישראלים קיימים 
המבחנים,  בתיקוני  פוליטיים  הקשרים 

סקטו במפלגות  מדובר  כאשר  ־בייחוד 
־ריאליות כמו ש"ס, מר"צ או מפד"ל, וב

שרים בעלי אג'נדה חברתית ברורה כמו 
יולי תמיר ויצחק )בוז'י( הרצוג.

לפי הנתונים, ישנה קורלציה גדולה 
־בין זהות חלק מהשרים למספר הפרסו

מים והשינויים. בין השרים שפרסמו את 
נמצאים  ביותר  הרבים  התמיכה  מבחני 
זבולון המר ז"ל מהמפד"ל )32(, שולמית 
אלוני ממר"צ )23(, שלמה בניזרי מש"ס 
)18(, לימור לבנת מהליכוד )13( וזבולון 
אורלב מהמפד"ל )12(. השרים המובילים 
במספר תיקוני מבחני התמיכות הם יולי 
לבנת   ,)21( המר   ,)31( מהעבודה  תמיר 

)19(, אורלב )17( ואלי ישי מש"ס )15(.
מדובר בנתונים מרתקים מאחר שרוב 

־השרים בממשלה באים ממפלגות ההמו
נים הגדולות, בעוד שהמחקר מראה כי 

־דווקא שרי הסיעות המכווצות הם המו
והשינויים:  המבחנים  בפרסום  בילים 
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דרושה מדיניות 
פומבית ארוכת טווח

הטבות ת כספיות,  מיכות 
אלו   — ממסים  והחרגות 

האמי המשילות  ־כלי 
תיים של נבחרי הציבור בישראל. 
בין  אוטוסטרדה  נסללת  בזכותם 
הפוליטיקאים ללבם של נמעניהם 
המחקר  כעת,  האלקטוריאליים. 
מה  את  מאמת  אסבן  אברהם  של 
הקשור  בכל  בבטן  היטב  שהורגש 

לכספי התמיכות. 
במבחני  שינויים  ביצוע  נכון, 
מיכולת  חשוב  חלק  הוא  התמיכה 

־המשילות. אך בישראל, שבה שול
טות קואליציות זעירות, המשמעות 

בקבי מגזרים שלמים  הדרת  ־היא 
עות, וביכור קבוצות המיוצגות על 

ידי פוליטיקאים ממולחים.
יש  מדובר  במי  לראות  כדי 
שהשיק  התמיכות  לאתר  להיכנס 

מגלה  שטחי  עיון  הכללי.  החשב 
החרדיים  המוסדות  של  נתחם  כי 
בעוגת התמיכה מתעלה מעל לכל 
מצביע,  מקרי  ליקוט  אחר.  מגזר 

־למשל, על "ארגון החוזרים בתשו
־בה באור יהודה" שזכה בשנה שע

ברה בתמיכה של כ־206 אלף שקל, 
אף שלפי החשכ"ל אושר להעביר 

לו 194 אלף שקל בלבד.
על המדינה לקבוע נוהלי עוגן 
טווח  ארוכת  מדיניות  שיכתיבו 
ויהוו את הבסיס האידיאולוגי של 

־מבחני התמיכה. תקווה אחרת מגי
־עה מפיילוט של האוצר. לפיו, במ

יוכנס סעיף שיבחן  בחני התמיכה 
את מידת האפקטיביות של אותה 
תבטיח  זו  הצעה  יישום  עמותה. 
אולי כי כספי הציבור לא יתאיידו 

בכיסים איזוטריים לחינם.

השרים מתחלפים, התקציב מזגזג

כך מצליחים השרים לגרוף הון 
פוליטי מתקציבי העמותות

מחקר חדש קובע: המדיניות החברתית בישראל היא קצרת טווח ומושפעת מלחצים פוליטיים. תקציבי העמותות והמלכ"רים 
תלויים בזהות השר האחראי עליהם ומפלגתו, וכשהשר מתחלף — גם המבחנים לקבלת התמיכה "מתוקנים" בהתאם לאג'נדה
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יום רביעי, י"ח בתמוז תשע"א, 20.7.2011  

מבחן תמיכה
זהו מבחן שקובע את הקריטריונים 

לחלוקת כספים על ידי משרד ממשלתי. 
כל שר רשאי לפרסם מבחן בהתייעצות 

עם היועץ המשפטי לממשלה ולפי נהלים 
של האוצר. בבקשות התמיכה דנה ועדה 

שאנשיה ממונים על ידי השר עצמו

! מכל מקום. בכל זמן.
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מבחני  בפרסום  הובילו  אשר  המפלגות 
 ,)56( ליכוד   ,)57( מפד"ל  הן  התמיכות 
מר"צ )37( וש"ס )26(. בכמות התיקונים, 
שכאמור גם נועדו לעתים לנתב מחדש 

הכס נמעני  את  ולהחליף  הכספים  ־את 
העבודה  הן  המובילות  המפלגות  פים, 

)58(, מפד"ל )49( וליכוד )41(. 
בשנות  שדווקא  ומראה  מוסיף  אסבן 
עשרות  המשרדים  מפרסמים  בחירות 

־מבחנים יותר, ככל הנראה במטרה לר
צות את הבוחרים הפוטנציאליים. למשל, 
)ממשלת שרון השנייה(  בממשלה ה־30 
54 תי־ )היה מספר רב וחריג של תיקונים 
קוני מבחני תמיכות, אשר מהווים 28.4% 

מסך התיקונים אשר בוצעו בכלל(.

התפיסה שתופסת
ביותר  הבולטת  השנה  כי  עולה  עוד 
מבחינת השינויים במבחני התמיכות היא 
2006 )השנה הראשונה לממשלת אולמרט( 
שהתרחשו  השינויים  מכלל   15% כאשר 
במבחני התמיכות בין השנים 1992–2010, 

קרו בה. שנה פעלתנית אחרת היא 1997, 
־שבה חלו מספר השינויים המהותיים הג

קשור  שהדבר  משער  אסבן  ביותר.  דול 
ושי הראשונה  נתניהו  ממשלת  ־לעליית 

לעומת  שלה  הממשלתי  היום  בסדר  נוי 
הממשלות הקודמות.

מהמחקר עולה שמפלגות סקטוריאליות 
־כמו ש"ס ומפד"ל, מצליחות לחולל אינס

פור שינויים עקב היותן "לשון מאזניים". 
ב־1999  יזם  ישי  מוצג למשל, שאלי  כך 
לנזקקים  דפסחא  לקמחא  תמיכה  מבחן 
ששונה  מבחן  חג(,  למצרכי  כסף  )איסוף 
כניסתו  עם  עשור.  במהלך  פעמים  שבע 
הרווחה,  שר  לתפקיד  הרצוג  יצחק  של 
הוא שינה באופן מהותי את הקריטריונים 
של מבחן התמיכה, לדברי אסבן, "מתוך 
גם  החברתית־פוליטית".  עולמו  תפיסת 
תקציב הסעיף נסק ממיליון שקל בשנת 

2000, ל־9 מיליון שקל ב־2009. 
מבחן אחר של משרד הרווחה הותקן 

־להזרמת כספים עבור "טיפול בנוער וב
צעירים מנותקים מהקהילה". הוא פורסם 
ב־1994 על ידי שרת הרווחה דאז, אורה 
פעם,   14 מאז  ותוקן  )העבודה(,  נמיר 
לבדו  ישי  כאשר  חדש,  שר  כל  ידי  על 

תיקן את המבחן שש פעמים. מבחן אחר 
שעבר תמורות רבות פורסם על ידי שר 
החינוך דאז זבולון המר, במטרה לתמוך 
ב"פעולות ובמפעלים של תנועות נוער". 
חלק  כאשר  פעמים,  תשע  תוקן  המבחן 
נוער  תנועות  אליו  מכניסים  מהשרים 
ואחרים  וערביות(,  )חרדיות  ציוניות  לא 

מוציאים אותן.
החינוך  משרד  של  מעניין  אחר  מבחן 
עסק ב"לימוד תורני ובפעולות מיוחדות 
למוסדות תורניים": המבחן פורסם ב־2004 
לבנת,  לימור  דאז,  החינוך  ידי שרת  על 
יחסית,  ותוקן 10 פעמים בתקופה קצרה 
ממש  ניתן  כי  עולה  מהנתונים  כאשר 
לבנת  תקופות:  לשתי  המבחן  את  לחלק 
במהלך  תיקונים  )ארבעה  החינוך  כשרת 
שנתיים( ויולי תמיר כשרת החינוך )שישה 

תיקונים במהלך שלוש שנים(.

"פילנתרופיה עלובה"
אני  המחקר,  על  מסתכל  "כשאני 
להכניס  יכולה  ממשלה  כיצד  שואל 

התמי במבחני  הרבה שינויים  כך  ־כל 
כה שלה", אומר ד"ר ניסן לימור, אחד 

־ממנחי המחקר וכיום ראש המרכז לא
־חריות אזרחית במרכז ללימודים אקד

השלישי של  המגזר  פורום  ויו"ר  מיים 
מכון ון־ליר.

במגזר,  עשיר  עבר  שלו  לימור, 
מבהיר כי "אפשרות ראשונה היא שאין 

־לממשלה מדיניות. תארו לכם מה צרי
כים לעשות ארגונים שפועלים בשטח, 
משמיטים  או  מוסיפים  שנה  כשבכל 

להס שנייה  דרך  מהמבחנים.  ־חלקים 
ביר את השינויים היא שבהצבת סרגל 
חילופי  בין  קורלציה  מוצאים  פוליטי, 
לבין  שונות,  ממסגרות  שבאים  שרים 

־היקף השינויים בתקופות שונות. כלו
־מר ששר עושה שימוש במבחני התמי

כות בהתאם לשיקולים פוליטיים. יכול 
להיות גם ששתי האפשרויות נכונות".

אנו חיים תחת דמוקרטיה ייצוגית. 
אולי כך זה אמור לעבוד?

לאומיות  מטרות  עם  "מה  לימור: 

רוצים  שאנו  המדינה  אם  ואסטרטגיה? 
קדימה,  ראייה  ללא  פועלת  בה  לחיות 

פולי החלטות  ולפי  לפה,  מהיד  ־אלא 
זו כלכלה פוליטית  טיות של הרגע — 
ואי  נראים,  אנו  ככה  ואז  פר־אקסלנס. 
אפשר להתפלא שיש פערים חברתיים 
הולכים וגדלים. לא ניתן לפתור בעיות 
להיות  אחת. יכול  בקדנציה  חברתיות 

־שמה שהמחקר מצא זה כיוון לאחת הב
עיות שיוצרות את הקושי בהתמודדות 

עם הפערים — חוסר בתכנון".
לחלק  צריכה  בכלל  המדינה  האם 
את  לספק  במקום  לעמותות  כספים 

השירותים בעצמה?
לחלק  לא  הוא  המדינה  "תפקיד 
האזרחים  שרווחת  לוודא  אלא  כספים, 
סבירה ושכל אדם מסוגל לחיות בכבוד. 

־בישראל יש פילנתרופיה עלובה, והמ
דינה לא מעודדת אותה. 80% מהכנסות 
הציבורית  בקופה  מקורן  המלכ"רים 
מעל   — מקומיות  ורשויות  ממשלה   —
שם  המערב,  במדינות  מהנהוג  ומעבר 
קיימות הכנסות עצמיות ופילנתרופיה. 

השי כלל  את  רוכשת  הממשלה  ־כאן 
דרך  ומכוונת  המממנת,  והיא  רותים 

שלכ רואים  אם  רבים.  דברים  ־הכסף 
סף יש הטיות כפי שהמחקר מראה וזה 

בעייתי".
איך אפשר לתקן זאת?

הביט בתחום  התכנוני,  ־"בהיבט 
מפתחים  שם  רחבה.  תפיסה  יש  חון 
ושר  תקציב  יש  כי  לא  לחימה  אמצעי 
בניית  של  הליך  קיים  כי  אלא  מסוים, 
שונה  לא  חברתי  התחום  פרויקטים. 

משום תחום אחר". 
בתגובה:  נמסר  אורלב  זבולון  מח"כ 

הש אחרי  הרווחה  למשרד  ־"הגעתי 
מצא ישי.  ואלי  בניזרי  שלמה  ־רים 

ורק  אך  שמכוונים  קריטריונים  תי 
לחלק מהאוכלוסיה ולכן הפכתי אותם 

החר בחזרה  הגיעו  ואז  ־לאוניברסלים, 
דים והפכו שוב את הקערה על פיה". 

נמסר  לבנת  לימור  השרה  מלשכת 
בראש  עמדה  השרה  האלו  "בשנים  כי 

־משרדים עתירי תמיכה. כשהשרה נכ
נסה למשרד התרבות כמעט ולא הציעה 
כלל מבחנים, ובהנחיית מבקר המדינה 
היא נאלצה לקבוע מבחנים חדשים או 

לתקן ישנים".
־מלשכת שר הפנים אלי ישי לא הת

קבלה תגובה עד לסגירת הגיליון.
tomer.avital@calcalist.co.il

כך מצליחים השרים לגרוף הון 
פוליטי מתקציבי העמותות

13 שנה ביקר שר הב־ <   ־לפני כ
איזי  יהושע מצא בבית  ריאות 
שפירא. השר הבין במהירות שהמרכז, 

המוג בתחום  חברתי  לשינוי  ־שפועל 
בלויות ומסייע לילדים ומבוגרים עם 
נכויות, משווע לתקציבים. ואכן, מיד 
חדש  תמיכה  מבחן  פרסם  מכן  לאחר 
שאפשר הזרמה של כ־250 אלף שקל 
בשנה בכספי תמיכות למרכז, שהוכח 

־כאפקטיבי על ידי ארגון מידות, המד
רג את העמותות בישראל.

מדובר בפירורים תקציביים, אך כפי 
שמתנסחת מנהלת המרכז, ג'ין יודס, "כל 
שקל, כל פרוטה חשובה לנו". עם זאת, 
היא מבהירה כי "יש עמותות שיודעות 
איך לשחק עם המהלכים ועם המצבים 
יותר  לקבל  כדי  השונים  הפוליטיים 
כספים, הן מתמחות בזה. אלו ארגונים 
חזקים שהמפלגה שלהם נכנסת וזה עוזר 
להם". לדבריה, "צריך לדעת איך לרשת 

את עצמך פוליטית עם כל בעלי העניין 
— ואנחנו לצערי לא טובים בזה". 

של  הביקור  מאז  כי  מספרת  יודס 
־מצא, גם שרים אחרים הגיעו. אלו הח

מיאו על פעילות המקום, הבטיחו לעזור 
כספים  להזרים  לבסוף  העדיפו  אך   —

מדי",  מנומסת  "אני  אחרים.  למוסדות 
מק לא  "אנחנו  ומוסיפה:  צוחקת  ־היא 

בלים את מה שהיינו יכולים. חבל שזה 
רק  ולא  פוליטיים  לקשרים  גם  קשור 

לכמה טוב אתה", היא מסכמת.
תומר אביטל

מנהלת בית איזי שפירא:

"יש עמותות שיודעות איך לקבל יותר"

המשך מעמ' 12

בית איזי שפירא 
ברעננה. "כל 
שקל חשוב"

טו
בר

אל
ם: 

לו
צי

אברהם אסבן, כותב 
המחקר: "המחקר הראה 

כי התמיכות יכולות לשמש 
ככלי מדיניות אפקטיבי 

ומשמעותי, אך יכולות גם 
להוות עלה תאנה לדיווח 

על פעילות ממשלתית 
לטובת החברה"

ד"ר ניסן לימור, ממנחי 
המחקר: "בישראל יש 

פילנתרופיה עלובה, 
והמדינה לא מעודדת 
אותה. 80% מהכנסות 

המלכ"רים מקורן בקופה 
הציבורית — ממשלה 

ורשויות מקומיות — מעל 
הנהוג במדינות המערב"

 

  כלכליסט

חדשות

יום רביעי, י"ח בתמוז תשע"א, 20.7.2011  
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