
Ì
È

˘
 ≥

 Ì
ÂÎ

ÈÒ
 È

˜
˘

Ó
Ó

‰
 Ï

Â‚
Ú

‰
 Ô

Á
Ï

Â˘
‰  

 È˜˘ÓÓ‰ ÏÂ‚Ú‰ ÔÁÏÂ˘‰
È¯Ê‚Ó≠ÔÈ· ÁÈ˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙¯‚ÒÓ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó

˙ÂÈÈ„Ó ÔÂÎ˙Ï Û‚‡‰

ÌÈ˘ ≥ ÌÂÎÈÒ

≤∞±± ËÒÂ‚Â‡ ¨‡ßßÚ˘˙‰ ·‡



1

.

1

2

1    הוזכר לראשונה בכתביו של         1155 

2    מסמך המסגרת הראשון

ראש  במשרד  העגול  "השולחן 

נועד   ,)2008 )פברואר  הממשלה 

תלת- לשיח  קבועה  מסגרת  ליצור 

של  תרבות  על  המבוסס  מגזרי 

והסכמה.  שותפות  הבנה, 

משמש  הוא  כן  כמו 

מטרות  לקידום  אמצעי 

העולם  דרך  ציבוריות 

של  תקפם  הבין-מגזרי. 

במידת  תלוי  השיח  תוצרי 

השותפים,  בקרב  להם  ההסכמה 

ההידברות  שתהליך  ומכאן 

 . מתוצאותיו"  פחות  לא  חשוב 

לפורום  כינוי  הוא  העגול"  "השולחן 

אבירים של המלך ארתור )תחילת האלף 

השני לספירה( שהיו עוזריו הראשיים בכל 

נושאי הצבא, ולעתים גם בשליטה 

ארתור,  המלך  בממלכה. 

רצה  בשוויון,  שדגל 

בין  כוח  מאבקי  למנוע 

אביריו, על ידי כך שכולם 

לכך  אי  לו.  שווים  יהיו 

יצר פורום קבלת החלטות 

במבנה של שולחן עגול-על מנת 

כשהוא  "ראש-לשולחן",  יהיה  שלא 

האבירים. כאחד  בשולחן  יושב  עצמו 

Wace

.
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השולחן  של  המפעיל  הגוף   – האזרחית  החברה  לקידום  שיתופים  ידי  על  הוכנה  זו  חוברת 

העגול הממשקי עבור האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה

 

כתיבה:   ד"ר בת חן וינהבר, יועצת בכירה לשולחן העגול הממשקי מטעם שיתופים

אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדניות, משרד ראש הממשלה עריכה:  

עו"ד תמר פלד אמיר, ראש תחום בכיר )שיתופי פעולה בין-מגזריים(, האגף     

לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה      

עו"ד ירון קידר, ראש צוות השולחן העגול הממשקי מטעם שיתופים   

שלמה דושי, מנכ"ל שיתופים   

גלי סמבירא, מנהלת מקצועית, שיתופים   

עדי פרג'ון, רכזת תחום שיח בין מגזרי, שיתופים   

 

מאיה אורן ראיונות: 

דקל אייזנברג וסלעית קרץ עיצוב גרפי: 

אב התשע"א, אוגוסט 2011
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 דברי פתיחה- יושבי הראש של השולחן העגול הממשקי

דיון בשלוש שנות פעילותו של "השולחן העגול הממשקי" הוא הזדמנות טובה לבחון את אחד התהליכים 
החברתיים המעניינים שהתרחשו בישראל בשנים האחרונות. תהליך אשר מבטא את מחויבותן העמוקה 

של החברה ושל הממשלה להמשך הצמיחה, הפיתוח והקידום של החוסן החברתי בישראל.

השולחן העגול הינו תשתית שהוקמה ביוזמת הממשלה לקידומו של שיח בין הממשלה )המגזר הראשון(, 
המגזר העסקי הפועל למטרות ציבוריות והפילנתרופיה )המגזר השני(, וארגוני החברה האזרחית )מגזר 
שלישי( בישראל. תשתית זו הונחה במסגרת החלטת ממשלה מס' 3190 עוד בפברואר 2008. בימים 
אלו, בהם נראה כי קיים צורך להמשיך ולהעמיק את השיח, להרחיבו לקהלים נוספים ולהטמיעו כדרך 
לפעולתה של הממשלה, השולחן העגול מהווה דוגמא חיונית המעידה על כוונות ועל מעשים ממשיים.

אנו מאמינים, שכל מגזר מביא איתו לשולחן העגול ולשיתופי הפעולה הנרקמים בעקבותיו את ייחודיותו, 
את כוחותיו ואת יכולותיו.  אין ספק, כי החברה האזרחית היא נדבך משמעותי בקיומה של חברה דמוקרטית, 
פעילה, המקדמת אתגרים חברתיים. לצידה, מעורבותם של המגזר העסקי ושל הפילנתרופיה מהווים 

נדבך חשוב נוסף, התורם בידע, במקצועיות ובשילוב המשאבים לקידום המטרות החברתיות.

עד כה, התמודד ה"שולחן העגול הממשקי" עם נושאים שונים ומגוונים. בין אלו, נענו חברי השולחן גם 
לבקשתו של ראש הממשלה לעסוק בפיתוח תכנית תלת מגזרית לקידום נושא ההתנדבות וההשתתפות 
החברתית בישראל, ולבחון את הדרכים שבהן ניתן לעודד ולקדם את הפילנתרופיה הישראלית, על רקע 

תהליכים המחייבים אותנו לחזק את יציבותנו מבית. 

שינוי  עולה תמונה של  זו,  בחוברת  נסקרים  כפי שהם  העגול,  בשולחן  מניתוח התהליכים שהתרחשו 
הדרגתי של כל אחד מן המגזרים ביחסו אל המגזרים האחרים, ושל השפעה הדדית ביניהם, המקבלת 
ביטוי בעת קבלת החלטות ובקביעת מדיניות. בחוברת גם מוצגים האתגרים והשאלות שתהליכים אלו 

מציבים להמשך הדיונים בשולחן.

ייחודית  דוגמא  מהווה  בישראל  הממשקי"  העגול  שה"שולחן  נראה  פעילות,  שנות  שלוש  לאחר  כיום, 
הלאומי  החוסן  להעמקת  כבסיס  השיח  של  בחשיבותו  אמונתנו  קבועה.  מגזרית  תלת  שיח  לתשתית 
דומים.  עקרונות  בסיס  על  הפועלים  משרדיים  עגולים  שולחנות  הקמת  לעודד  הממשלה  את  הובילה 

מגמה זו הולכת ומתרחבת במשרדי הממשלה השונים ואנו מברכים על כך. 

המשימה  ניצבת  השולחן,  של  השותפים  הראש  כיושבי  ובפנינו  העגול  השולחן  וחברות  חברי  בפני 
המאתגרת להמשיך ולייצר ביטוי בפועל להנחה ולפיה הקשר הבין מגזרי מהווה "מכפיל כוח". מכפיל 
האחריות  והעמקת  פיתוח  לצד  משאבים,  ואיגום  תיאום  מתוך  חברתיים,  לצרכים  מענה  הנותן  כוח 

המשותפת של כלל המגזרים לאתגרים חברתיים לאומיים.

זה,  ואחת מכם הלוקחים חלק בשיח חשוב  זו אנו מבקשים להודות באופן אישי לכל אחד  בהזדמנות 
ולאחל לכולנו הצלחה בהובלת השולחן העגול אל עבר המשך תרומה משמעותית לחברה הישראלית 

ולחוסנה.

בברכה,

יו"ר משותףיו"ר משותף

מר יוסי רוזן
יו"ר בתי הזיקוק לנפט בע"מ

יו"ר מטעם המגזר השני

מר אהוד פראוור
ראש האגף לתכנון מדיניות

משרד ראש הממשלה
יו"ר מחליף מטעם מגזר הראשון

ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר מנהיגות אזרחית

יו"ר מטעם המגזר השלישי
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 תקציר

כאשר הלך חוני המעגל3 בדרך ראה אדם מבוגר נוטע חרוב. שאל אותו מדוע הוא עושה כן, 

שכן החרוב יישא פרי רק בעוד שבעים שנה. ענה האדם - "לא עליך המלאכה לגמור ואין 

אתה בן חורין להיבטל ממנה4".

זה, המסכם שלוש  מגזרי המוצג במסמך  הבין  זהו תמציתו של תהליך השיח  רבה  במידה 

שנות פעילות של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה.

החלטת הממשלה מס' 3190, היוותה צעד משמעותי בהתנעת תהליכים לגיבוש תפיסה בין 

מגזרית משותפת. החברה הישראלית מורכבת ממרקם מגזרים, גופים ופרטים, בעלי עניין 

מגזר  כל  של  תפקידיו  שאלת  ועולה  חוזרת  האחרונות  בשנים  כך,  מתוך  להשפיע.  ונכונות 

וגבולותיו. 

במקביל, נראה כי החברה האזרחית בישראל הולכת ומתגייסת לתפקידים שהיו בעבר הקרוב 

)מאז הקמת המדינה( חלק מתפקידיה של המדינה, ובעבר היותר רחוק, חלק מבסיסה של 

קהילה יהודית בגולה. המגזר השלישי, החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל לוקחים חלק 

פעיל בקידום אתגרים חברתיים ומעוניינים להשפיע ולעצב את מציאות החיים המשותפת. 

המדינה, מנגד, מעוניינת לקדם שיתוף פעולה לשילוב הכוחות הפועלים בחברה הישראלית.

העגול  השולחן  הקמת  על   )3190 מס'  החלטה   ,2008 בפברואר   24( הממשלה  בהחלטת 

הוגדרו שלושה יעדים מרכזיים:  

שירצו בכך, תוך שמירה  • חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין המגזרים, ככל 	

על עצמאות השותפים.

האזרחית בהפעלת שירותים חברתיים, תוך עידוד  • הגברת שילובם של ארגונים בחברה 	

הדיאלוג עימם טרם קבלת החלטות מדיניות.

האזרחית, תוך  • עידוד תהליכים התורמים להעצמה, התמקצעות, בקרה ושקיפות בחברה 	
הטמעה של נורמות דומות בממשלה ובמגזר העסקי בפעילותם במסגרת זו."5

זו הוקם 'השולחן העגול הממשקי', שהינו מסגרת ראשונה לשיח בין מגזרי  מכוח החלטה 

ברמה הלאומית בישראל. גם בהשוואה בין לאומית, ניכרת ייחודיותו בשלושה מאפיינים: )א( 

אתגר/ ממוקדת   ממסגרת  )להבדיל  שיח  של  לקיומו  מסגרת  להוות   - הקמתה  מטרת 

3  אגדה המופיעה בתלמוד הבבלי )תענית כג, א(.
4  )אבות ב, יט(.

5   http://www.pmo.gov.il/NR/exeres/4995B5D9-2A72-4882-8298-
EC1F49C95782,frameless.htm?NRMODE=Published 
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מגזרי  בין  ממשק  לניהול  קבועה  תשתית  מתמשך-  כשיח  הגדרתו  )ב(  ברור(   תחום 

)ג( השתתפותם של בכירי הממשלה בתהליך, לאורך זמן ולמרות חילופי השלטון. 

מסמך זה מתאר את פעולתו של 'השולחן העגול הממשקי', במהלך שלוש השנים הראשונות 

להקמת  ורציונאל  רקע  מרכזיים:  פרקים  חמישה  כולל  המסמך   .2008-2011 לפעולתו 

השולחן, אופני פעולתו של השולחן, תחומי התוכן בהם עסק השולחן העגול הממשקי עד 

כה, תועלות מעצם קיומו של השיח ואתגרים להמשך קיומו והשפעתו של השולחן. המסמך 

הממשלה,  יחסי  שנושאה:   3190 מס'  ממשלה  החלטת  על  המדיניות,  מסמך  על  מבוסס 

שנערכו  ראיונות  ועל  ציבוריות  מטרות  להשגת  התורם  העסקי  והמגזר  האזרחית  החברה 

הסיכום  אגרות  כולל  השולחן  ישיבות  מתוך  עדויות  מגוון  והמלצותיהם,  השולחן  חברי  עם 

אלה  כל  בעולם.  מקבילים  לתהליכים  והשוואה  השיח,  תהליכי  תוצרי  השולחן,  מפגשי  של 

נועדו לסייע לחברי השולחן ולבעלי עניין נוספים להגדיר את "עץ החרובים" המשותף הרצוי 

לחברה הישראלית ואת תפקידו של השיח הבין-מגזרי בכלל והשולחן העגול הממשקי בפרט, 

בהצמחתו לדורות שעוד יבואו.  

האתגר הראשון שעמד בפני החברים שנבחרו להשתתף בשולחן ה"מכונן" היה גיבוש כללי 

התנהלות ושיח. גיבוש הכללים הניח את היסודות הראשוניים לתפישה השוויונית הבין מגזרית 

והתמקד במספר סוגיות: קביעת הרכב המשתתפים מטעם המגזר העסקי, הפילנתרופיה 

והמגזר השלישי, מבנה ותפקיד יושבי הראש של השולחן, אופן קביעת סדר היום של השולחן 

לשולחן  המעבר  את  אפשר  השיח  כללי  עיצוב  הדיון.  בתכני  הציבור  שיתוף  ודרכי  העגול 

"ממשקי" הפעול באופן מתמשך, על פי הכללים וההגדרות שהתקבלו בהסכמה בין חברי 

השולחן המכונן..

אתגריו של השולחן הממשקי היו נושאים כמו: המשבר הכלכלי והשפעתו החברתית; מענה 

מתואם, תלת מגזרי במצב החירום הביטחוני, במבצע עופרת יצוקה; קידום נושא ההתנדבות 

ודיון בהקשרים  בין-מגזרית; קידום הפילנתרופיה  וההשתתפות החברתית בראיה לאומית 

ובהשלכות של המחאה החברתית על 'השולחן העגול הממשקי'.

יישום החלטת הממשלה מס'  מידת  מניתוח  העגול מתחיל  בשולחן  תועלות השיח  ניתוח 

האישית,  ברמה  השולחן  חברי  על  התהליך  של  ההשפעה  אופן  בחינת  דרך  עובר   ,3190

הארגונית והמגזרית ובוחן את תועלות השיח בתפישה הבין מגזרית. 

בראיית על, נראה כי ניתן להציג שלוש תועלות מרכזיות בהקשר התלת-מגזרי:

היוועצות, תמיכה  • הנשענת על תהליך מקיף של  ציבורית מבוססת הסכמה	 מדיניות 

והבנה הדדית, בעיצוב המדיניות ובתהליכי שיתוף מתמשכים.
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• בשגרה ובחירום, כחלק מתפישה חברתית רחבה הרואה את ערכו ואת  'חוסן חברתי'	

כוחו של כל אחד מהמגזרים, ומקדמת שיתופי פעולה נדרשים בהתאם למצב. 

• בין מגזרי כמענה לצרכים חברתיים, הנבנה על בסיס תיאום, הבנה ואיגום  'מכפיל כח'	

המגזרים  כלל  של  המשותפת  והמחויבות  האחריות  והעמקת  פיתוח  לצד  משאבים, 

לאתגרים חברתיים ולאומיים.

בצד התועלות, נראה כי חברי השולחן מציבים אתגרים משמעותיים להמשך קידום מסגרת 

העגול  השולחן  של  תפקידיו  על  הדיון  את  לחדש  ומבקשים  הקבועה  מגזרית  הבין  השיח 

הממשקי. האפשרויות לפיתוח השלב הבא של השיח התלת מגזרי תלויות גם ביכולת להרחיב 

ולגייס מעגלי השתתפות נוספים בכל מגזר בתוך עצמו ובין המגזרים. מרחב נוסף שאליו כיוונו 

חברי השולחן נע על ציר שבין הרחבת השילוב והשיתוף בעיצוב מדיניות ציבורית רחבה לבין 

מימוש והצגת הישגים קונקרטיים, ממשיים ויישומיים. החלטות בדבר אתגרים אלו, אמורות 

להתקבל על ידי חברי השולחן העגול בחודשים הקרובים. 

לאורך המסמך פזורות מגוון המלצות, בהתאם לנושא המדובר. בתקציר זה בחרנו להציג את 

עיקרי ההמלצות6.

לאור תועלות השולחן עד כה יש לבחון ולהגדיר מחדש, בשיתוף חברי השולחן,  1 .

את ייעודו ומטרותיו של השולחן בשלבים הבאים. יש לגבש מדיניות לגבי 'קפיצת 

המדרגה' הנדרשת להמשך קיומה של מסגרת השיח.

היוועצות,  אמון,   - השיח  של  המוספים  והערכים  היתרונות  את  ולמנף  לשמר  יש  2 .

הדדיות - ולהרחיבם למעגלים נוספים מעבר לחברי השולחן. 

מומלץ לייצר תהליכים נפרדים פנים-מגזריים לשם מיצוי הערך והכוח בשיח הבין- 3 .

מגזרי.

'השולחנות  ולשילוב  בידע  לשיתוף  מנגנונים  ליצור  יש  התהליך,  השלמת  לשם  4 .

הנושאיים/משרדיים' המתקיימים במשרדי ממשלה נוספים בעבודת השולחן העגול 

במשרד ראש הממשלה. 

יש לשקול הרחבה של 'מפתח הייצוגים', ולהשקיף את תהליך הבחירה המבוצע על  5 .

ידי יושבי הראש והווועדה המייעצת לבחירת חברים חדשים.

לשולחן  הנכנסים  החדשים  החברים  של  משמעותית  הכנה  לבצע  . 6 מומלץ 

6   הרשימה אינה כוללת את כלל ההמלצות אלא את עיקרן בלבד, ואינה מסודרת לפי סדר הופעתן 
     במסמך.       
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)הכרות עם מטרות ואופן הפעולה של השולחן(.

מסגרת יושבי הראש חשובה ומייצגת תפיסה שוויונית, ולכן יש לחזור ולהגדיר את  7 .

התפקיד, הציפיות והמסגרות התומכות במימוש תפקידם של יושבי הראש.

תשעה"  "צוות  ולמנות  השולחן  הנהגת  את  להרחיב  האפשרות  את  לבחון  מומלץ  8 .

קבוע.

הרחבת השקיפות, הנגישות והשיתוף לגבי קביעת סדר היום. 9 .

פתיחת ערוצי דיון נוספים, המתקיימים במקביל לנושא המרכזי של השולחן, בהובלת  10 .

גורמים מתוך השולחן.

הרחבת מעגלי השיתוף באמצעים שונים כמו: קבוצות מיקוד - מעגלי התייחסות  11 .

מתחלפים או קבועים של בעלי עניין ; כנס פתוח לכל - אירוע שנתי המהווה זירת 

התייחסות להסכמות שגובשו בשולחן באותה שנה ; פיתוח אתר אינטראקטיבי מובחן 

של השולחן העגול ובחינת שיתוף פעולה עם אתר שיתוף הציבור של הממשלה.

יש לעודד מחויבות לעשייה ויישום המלצות השולחן בקרב כל אחד מהמגזרים. 12 .

נראה כי 'השולחן העגול הממשקי' מהווה חוליה יסודית ומשמעותית בבניית היחסים הבין-

מגזריים בישראל. זוהי חוליה המאפשרת מרחב הזדמנויות רחב. עם זאת, מהלך זה מצריך 

פיתוח של מנגנונים משלימים ועבודה ארוכת טווח על מנת לקדם את ההשפעה החברתית 

הרצויה על החברה בישראל ולכן - על אף שאין עלינו לגמור את המלאכה, הרי שאיננו בני  

חורין  להיבטל ממנה.
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תמונת-על של השולחן העגול 
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 הנחיות קריאה

נוספת  )דרך   10 בעמוד  המוצגת  העגול  השולחן  של  העל  תמונת  פי  על  בנוי  זה  מסמך 

התרשים  מענפי  לאחד  מתייחס  בעבודה  פרק  כל  העניינים(,  תוכן  היא  במסמך  להתמצא 

המצורף ומסומן בצבע אחר:

    אופן הפעולה

    תוכן

    תועלות השולחן

    אתגרי השולחן

הפרקים במסמך בנויים באופן הבא: 

תיאור נושא הפרק - הנושא המדובר 1 .

מעט מתוך הידע והמהות של הפרק 2 .

ניתוח הפרק בראיה של שלוש שנות פעילות השולחן על-בסיס מגוון מקורות 3 .

המלצות ביחס לנושא הפרק 4 .

בכל פרק משולבים ציטוטים של שותפים לתהליך המספקים נקודות מבט מגוונות. 

תיעוד  הממשקי,  העגול  השולחן  ישיבות  תמלולי  רחב:  מקורות  מגוון  על  נשען  זה  מסמך 

מפגשי היוועצות, אגרות סיכום, חומרי עבודה של ועדות וניתוח נתונים ומחקרים.

בנוסף לכל אילו, רואינו 24 חברי השולחן העגול )בעבר ובהווה, מכל המגזרים( בכדי להעמיק 

ולנתח את תמונת המצב של השולחן העגול הממשקי בתום 3 שנות פעילות. השאלון חולק 

הרכב  השולחן,  של  פעולתו  אופן  כללי,  באופן  השולחן  תפישת  מרכזיים:  נושאים  למספר 

המשתתפים, תחומי התוכן בהם עוסקים בשולחן, הישגים ואתגרים. תוצאות השאלון יוצגו 

במהלך מסמך זה. הצגת הממצאים תעשה לעיתים על פי מגזר ולעיתים בניתוח תוכן אחר 

המועיל לתהליך.

הסימון הבא:           מציג את עיקרי הדברים שעלו בראיונות עם חברי השולחן.

העברת השאלון לחברי השולחן וכתיבת מסמך זה, בוצעו על ידי הגורם המפעיל ומתוך 

כך אין הוא מתיימר לייצג עמדה חיצונית ואובייקטיבית. יחד עם זאת, ניתן לומר, כי נעשה 

ניסיון כן לגבש מסמך תיאורי, הנשען על עדויות ותפישות רבות, ועל הכרות מעמיקה עם 

תהליכי ותוצרי השיח הבין מגזרי בשולחן העגול. 

  

קריאה מהנה.
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 חברי השולחן מאז הקמתו

מכהןארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מגזר ראשון- ממשלה ושלטון מקומי

2009משרד ראש הממשלהמנכ"לדינוררענן

2011משרד ראש הממשלהמנכ"ל גבאיאיל

2010עיריית ירושליםראש העירלופליאנסקיאורי

2011משרד התרבות והספורטמנכ"לית פרומןאורלי

ראש רשות בכראלון
2011משרד המשפטיםהתאגידים

2011המשרד להגנת הסביבהמנכ"לית שפר קארואלונה

2011משרד המשפטיםמנכ"ל רוטקופףגיא

2011משרד האוצרמנכ"ל שניחיים

סגן בכיר לחשב טליאיר
2011משרד האוצרהכללי

2011משרד הגנת הסביבהמנכ"לענבריוסי 

ראש עירית לסרייחיאל
2011עיריית אשדודאשדוד

2009משרד האוצרמנכ"לאריאבירום

בלאסמייק
המשנה ליועץ 

המשפטי 
לממשלה

2011משרד המשפטים

2011ראש עיריית בני-ברקסגן איזנברגמנחם מנדל 

2009משרד המשפטיםמנכ"לשילהמשה

משרד הרווחה והשירותים מנכ"לאיצקוביץנחום
2011החברתיים

סגנית בכירה סייגסיגלית
2010משרד האוצרלחשב הכללי

2009המשרד להגנת הסביבהמנכ"לאביטלשי

2009משרד החינוךמנכ"ליתעמיחישלומית

2011משרד החינוךמנכ"ל שושנישמשון

מגזר שני- עסקים, פילנתרופים וקרנות

2011בתי זיקוק לנפט בע"מיו"ר רוזןיוסי

2010אור ירוקיו"רנאוראבי

2011מתןמנכ"לית ינאיאהובה

2011פריסיד טכנולוגיותשותףפטרושקהאורני

2011 קרן נדבנשיאת נבזלין קוגןאירנה

2010קבוצת ישכרנשיא ומנכ"לורטהיימראיתן

2010המכון לטכנולוגיה וחברהיו"רברקתאלונה

2011קרן רש"ימנכ"ל אלאלוףאלי

2011 קרן "יד הנדיב"מנכ"לוייסאריאל

2011ג'וינט ישראלמנכ"למנטברארנון

JFNA 2011 בישראלמנכ"לית כספיבקי

 חברי השולחן מאז הקמתו

עד שנהמשנהארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מגזר ראשון- ממשלה ושלטון מקומי

מכהן 2009 משרד ראש הממשלהראש הממשלהנתניהובנימין 

2009 2008  משרד ראש הממשלהראש הממשלהאולמרטאהוד

2009 2008משרד ראש הממשלהמנכ"לדינוררענן

2011 2009משרד ראש הממשלהמנכ"ל גבאיאיל

2010 2008עיריית ירושליםראש העירלופליאנסקיאורי

מכהנת 2009משרד התרבות והספורטמנכ"לית פרומןאורלי

ראש רשות בכראלון
מכהן 2008משרד המשפטיםהתאגידים

מכהנת 2011 המשרד להגנת הסביבהמנכ"לית שפר קארואלונה

2011 2009משרד המשפטיםמנכ"ל רוטקופףגיא

2011 2010משרד האוצרמנכ"ל שניחיים

סגן בכיר לחשב טליאיר
מכהן 2011משרד האוצרהכללי

2011 2009משרד הגנת הסביבהמנכ"לענבריוסי 

ראש עירית לסרייחיאל
מכהן 2010עיריית אשדודאשדוד

2009 2008משרד האוצרמנכ"לאריאבירום

בלאסמייק
המשנה ליועץ 

המשפטי 
לממשלה

מכהן 2008משרד המשפטים

מכהן 2010ראש עיריית בני-ברקסגן איזנברגמנחם מנדל 

2009 2008משרד המשפטיםמנכ"לשילהמשה

משרד הרווחה והשירותים מנכ"לאיצקוביץנחום
מכהן 2008החברתיים

סגנית בכירה סייגסיגלית
2010 2008משרד האוצרלחשב הכללי

2009 2008המשרד להגנת הסביבהמנכ"לאביטלשי

2009 2008משרד החינוךמנכ"ליתעמיחישלומית

2011 2009משרד החינוךמנכ"ל שושנישמשון

מגזר שני- עסקים, פילנתרופים וקרנות

מכהן 2008בתי זיקוק לנפט בע"מיו"ר רוזןיוסי

2010 2008אור ירוקיו"רנאוראבי

מכהנת 2008מתןמנכ"לית ינאיאהובה

2011 2008פריסיד טכנולוגיותשותףפטרושקהאורני

מכהנת 2010קרן נדבנשיאת נבזלין קוגןאירנה

2010 2008קבוצת ישכרנשיא ומנכ"לורטהיימראיתן

2010 2008המכון לטכנולוגיה וחברהיו"רברקתאלונה

מכהן 2011קרן רש"ימנכ"ל אלאלוףאלי

2011  2008קרן "יד הנדיב"מנכ"לוייסאריאל

מכהן 2008ג'וינט ישראלמנכ"למנטברארנון
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 חברי השולחן מאז הקמתו

מכהןארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מגזר שני- עסקים, פילנתרופים וקרנות

2011 פלאפוןמנכ"ל שרוןגיל

2011קרן היסוד יו"רמייזלגרג 

2009הסוכנות היהודיתיו"רביילסקיזאב

2011 נתיבי אריאל השקעותיו"ר אריאלחיים

2011 קרן דואליסמייסד ברקתחנוך

2011מעל"המייסדתאהרוניטליה

2010הקרן לידידותנשיא ומייסדאקשטייןיחיאל

2011 קרן יהליו"ר רקנאטיליאון

מעל"המנכ"למהדבמומו

2011אינטל ישראלמנכ"ליתפסברגמקסין

2011קרן הידידותמנכ"ל גבאיציון

2010החממה הטכנולוגית בנצרתיו"ר הדירקטוריוןאבו עיאשכאיד

מגזר שלישי- עמותות "שטח", ארגוני גג וארגוני תשתית

2010הכח לתתיו"רזילברשלגדודי

2011 מנהיגות אזרחיתיו"ר בן שלוםיגאל

אלסאנע- אמל
2010אג'יק- המרכז הערבי יהודי מנכ"ליתאלחג'וג' 

2011 עלםמנכ"לית שפרוטאפרת

2011נובהמנכ"לאברוצקיגיא 

2011     רוזנרדני

IVN 2011מנכ"לית מורביץדפנה

2011 נובהמנכ"לית גבאיהדס

2011 צהריו"ר סתיוהרב דוד

האגודה הישראלית למען יהודי מנכ"לית מקונן-דגוזיוה
2011 אתיופיה

2011עמותת במעגלי צדקיו"ר הועד המנהלטרופרחילי

2011 בת עמימנכ"ל לויןידעיה

2011מטה מאבק הנכיםדוברקרייםיואב

2011המועצה הלאומית להתנדבותיו"רסגי זקסיורם

2010 מנהיגות אזרחמנכ"לסוקולובירון

מנכ"ל משותף דראושהמוחמד
2011 קרן אברהםיוזמות 

2011 חיים וסביבהמנכ"ל ירושלמינאור

2011בית איזי שפיראנשיאת סטוצ'ינרנעמי

2011מועצת תנועות הנוערמזכ"ל דרעינפתלי

2011סיכוימנהל שותףחיידרעלי

2010שתי"למנכ"ליתליאלרחל

 חברי השולחן מאז הקמתו

מכהנת JFNA2011 בישראלמנכ"לית כספיבקי

עד שנהמשנהארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מכהן 2011פלאפוןמנכ"ל שרוןגיל

20102011קרן היסוד יו"רמייזלגרג 

20082009הסוכנות היהודיתיו"רביילסקיזאב

מכהן 2011נתיבי אריאל השקעותיו"ר אריאלחיים

מכהן 2010קרן דואליסמייסד ברקתחנוך

20082011מעל"המייסדתאהרוניטליה

20082010הקרן לידידותנשיא ומייסדאקשטייןיחיאל

מכהן2010קרן יהליו"ר רקנאטיליאון

מכהן2011מעלהמנכ"למהדבמומו

20082011אינטל ישראלמנכ"ליתפסברגמקסין

מכהן2010קרן הידידותמנכ"ל גבאיציון

20082010החממה הטכנולוגית בנצרתיו"ר הדירקטוריוןאבו עיאשכאיד

מגזר שלישי- עמותות "שטח", ארגוני גג וארגוני תשתית

20082010הכח לתתיו"רזילברשלגדודי

מכהן 2010מנהיגות אזרחיתיו"ר בן שלוםיגאל

אלסאנע- אמל
20082010אג'יק- המרכז הערבי יהודי מנכ"ליתאלחג'וג' 

מכהנת2010עלםמנכ"לית שפרוטאפרת

20102011נובהמנכ"לאברוצקיגיא 

מכהן 2011יד הנדיבמנכ"לרוזנרדני

מכהנתIVN2011מנכ"לית מורביץדפנה

מכהנת2011נובהמנכ"לית גבאיהדס

מכהן2011צהריו"ר סתיוהרב דוד

האגודה הישראלית למען יהודי מנכ"לית מקונן-דגוזיוה
מכנהת 2011אתיופיה

20082011עמותת במעגלי צדקיו"ר הועד המנהלטרופרחילי

מכהן2010בת עמימנכ"ל לויןידעיה

20082011מטה מאבק הנכיםדוברקרייםיואב

20082011המועצה הלאומית להתנדבותיו"רסגי זקסיורם

20082010מנהיגות אזרחיתמנכ"לסוקולובירון

מכהן2011יוזמות קרן אברהםמנכ"ל משותף דראושהמוחמד

מכהן2011חיים וסביבהמנכ"ל ירושלמינאור

מכהנת2008בית איזי שפיראנשיאת סטוצ'ינרנעמי

מכהן2010מועצת תנועות הנוערמזכ"ל דרעינפתלי

20082011סיכוימנהל שותףחיידרעלי

20082010שתי"למנכ"ליתליאלרחל

 חברי השולחן מאז הקמתו

מגזר שני- עסקים, פילנתרופים וקרנות

אחרי
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  רקע רציונאל ותהליך ההקמה 

במפגשי  תחילתו  מקבילים.  תהליכים  מספר  של  תולדה  הינו  הממשקי  העגול  השולחן 
הסיוע  בתיאום  המשכו   ,)2006 )פברואר-מאי  הממשלה  ראש  במשרד  שנערכו  היוועצות 
הממשלה  בהחלטת  הקמתו  על  וההחלטה   )2006 )קיץ  השנייה  לבנון  במלחמת   לעורף 
)24 בפברואר 2008, החלטה מס' 3190(. החלטה הקובעת בין היתר כי יש למסד מסגרת 
לשיח בין המגזרים השונים, שתתקיים בשיטה של "שולחן עגול", על בסיס עקרונות מוסכמים 

ובסיוע גורמים מקצועיים לניהול הדיונים. 
יחד עם הצעת ההחלטה לממשלה הוצג מסמך מדיניות שכותרתו "ממשלת ישראל, החברה 
את  הגדיר  המדיניות  מסמך  ושקיפות".  העצמה  שותפות,  העסקית:  והקהילה  האזרחית 

מטרות השולחן העגול באופן הבא:

"משרד ראש הממשלה מבקש אפוא ליזום שיח מתמשך בין המגזרים השונים, בשיטה של ”שולחנות 
עגולים“, על בסיס עקרונות מוסכמים לניהול שיח ובסיוע גורמים מקצועיים לניהול הדיונים. עיקר 
הפעילות בשולחנות העגולים תתרכז בחילופי ידע ומידע בין הגורמים השונים על אודות פעילותם 
השוטפת, סדרי העדיפויות שלהם, תוכניותיהם לעתיד ונושאים נוספים העומדים על סדר יומם של 
העושים במלאכה. כמו כן ישמשו השולחנות העגולים פורום לא מחייב להתייעצות בנושאים שונים, 
 ובכלל זה נושאים שבמדיניות ונושאים שיש להם השלכה על תפקוד המערך הממשלתי עצמו7". 

ושיתוף.  שותפויות  של  פרדיגמה  היא  ה-21  המאה  של  והשלטונית  החברתית  הפרדיגמה 
האתגרים בפניהם ניצבת החברה מורכבים מדי בכדי שכל סקטור יצליח לתת להם מענה 
)אוסטין 2000(. ואכן, תהליכי שיתוף ושותפות בין מגזריים התקיימו בישראל ברמות שונות 
קודם למהלך זה. ייחודיותו של השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה, באה לידי 

ביטוי במספר רבדים:
•לראשונה בישראל, מוקמת מסגרת מובנית לשיח בין מגזרי ברמה הלאומית 	

•השיח מתנהל ביוזמת המדינה ובהובלתה ובראשות ראש הממשלה   	
והשני בתחום  •השולחן עוסק בשני רבדים מרכזיים: הראשון ממוקד בקשר הבין מגזרי  	

האתגרים הלאומיים חברתיים
ומתוך  פעמית(  חד  ממסגרת  )להבדיל  מתמשך  לשיח  מסגרת  מהווה  העגול  •השולחן  	

תפיסה ש"תהליך ההידברות חשוב לא פחות מתוצאותיו"8.
העגול  השולחן  הקמת  על  הממשלה  להחלטת  והובילה  שגובשה  הממשלתית  במדיניות 

הוגדרו שלושה יעדים מרכזיים:  
שירצו בכך, תוך שמירה  • חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין המגזרים, ככל 	

על עצמאות השותפים
האזרחית בהפעלת שירותים חברתיים, תוך עידוד  • הגברת שילובם של ארגונים בחברה 	

הדיאלוג עימם טרם קבלת החלטות מדיניות
האזרחית, תוך  • עידוד תהליכים התורמים להעצמה, התמקצעות, בקרה ושקיפות בחברה 	

הטמעה של נורמות דומות בממשלה ובמגזר העסקי בפעילותם במסגרת זו9".

ממשלת ישראל )פברואר 2008(, החברה האזרחית והקהילה העסקית, שותפות, העצמה  ושקיפות.     7
           מסמך מדיניות, משרד ראש הממשלה האגף לתכנון מדיניות.

מסמך המסגרת הראשון.  8
9     http://www.pmo.gov.il/NR/exeres/4995B5D9-2A72-4882-8298-
      EC1F49C95782,frameless.htm?NRMODE=Published 
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 תהליך הקמת השולחן 

תהליך הקמת השולחן העגול כלל מספר שלבים:

תהליך היוועצות - אשר במהלכו גיבש צוות אקדמאים מטעם משרד ראש הממשלה מסמך 

כללי יסוד )"מסמך מסגרת ראשון"(, שישמש בסיס לדיוני השולחן המכונן, והמליץ על רשימת 

המשתתפים בשולחן המכונן.

בחירת גורם מפעיל - לאחר גיבוש הרשימה, נבחר על ידי משרד ראש הממשלה, גורם מפעיל 

לשולחן העגול, אשר זכה במכרז סגור בין מציעים שניגשו ל"קול קורא" )"שיתופים"(.

"שולחן עגול מכונן" - מורכב מכלל המגזרים, כפי שנקבע בתהליך ההיוועצות, קובע סדר 

יום לדיוני השולחן הממשקי ומאשר "מסמך מסגרת שני" לדיונים, על בסיס המלצות צוות 

עבודה שמינה. 

הקמת צוות עבודה – הקמת צוות עבודה מצומצם "צוות התשעה" )עליו יפורט בפרק הבא 

של הגדרת כללי השיח(, שמונה על ידי השולחן המכונן, ועסק בגיבוש "מסמך מסגרת שני", 

רחב יותר, אשר יהווה בסיס לעבודה בשולחן הממשקי )הקבוע(.

הקמת השולחן העגול הממשקי - השולחן העגול הקבוע שנוסד ופועל בהתאם להחלטות 

שהתקבלו בשולחן המכונן. השולחן דן תחילה בסוגיות שנקבעו בסדר היום על פי שני מסמכי 

המסגרת שגובשו בשולחן המכונן ובתהליך ההיוועצות, ולאחר מכן קבע את סדר יומו בהתאם 

לתחומים בעלי עניין משותף ובהתאם לכללי המסגרת )שיפורטו אף הם בפרק הבא(.

הקמת שולחנות עגולים משרדיים - שלב אחרון בתהליך המתוכנן היה הקמת שולחנות 

עגולים משרדיים. בתכנון הראשוני דובר על שולחנות עגולים במשרד החינוך, הרווחה והגנת 

הסביבה. בפועל הוקמו עד היום שלושה שולחנות במשרד התמ"ת, במשרד להגנת הסביבה 

בתהליכי  נמצאים  נוספים  משרדים  ומספר  האוצר  במשרד  שואה  ניצולי  לזכויות  וברשות 

הקמה של שולחנות נוספים. 

התנעת השולחן העגול נעשתה על ידי האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה והוא 

היוועצות  תהליכי  קיימו  האגף,  אנשי  המפעיל.  הגורם  באמצעות  השולחן  את  מנהל  אשר 

ראשוניים, הקימו וועדה מייעצת לבחירת חברי השולחן המכונן, פיתחו את המכרז לבחירת 

הגורם המפעיל ועיצבו את הבסיס לקביעת כללי השיח במסגרת השולחן. 
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לייצר  אחד האתגרים הראשונים של האגף לתכנון מדיניות עם הקמתו של השולחן היתה 

המשכיות לקיומו )לאור חילופי השלטון שהתרחשו בסמוך למיסודו(. לאחר מכן, הוביל האגף 

לתכנון מדיניות את הבסיס לקיום התהליך באופן שוטף, לניהול מפגשי יושבי הראש, ארגון 

בין  תיאום  המצומצמים,  מהצוותים  חלק  ניהול  המפעיל,  הגורם  באמצעות  השולחן  חברי 

גורמי ממשלה הרלוונטיים לנושאי השיח בשולחן, גיוס שיתופי פעולה רלוונטיים ועוד.

נקודת המבט של המגזר השני והמגזר השלישי בשיח הבין מגזרי

בקרב חברי המגזר השני והשלישי ההזמנה לשיח התקבלה באופן חיובי מאוד. עוד במעמד 

שיחות ההיוועצות, עלו הצורך והרצון של המגזר השלישי למעורבות בתהליכי השפעה, כפי 

שמשתקף מדבריו של נציג המגזר השלישי בתהליך ההיוועצות: 

"השיח הלאומי כיום מתנהל בין המגזר העסקי לבין הממשלה. המגזר השלישי, לכל היותר, מניף 
יושב סביב השולחן, הוא אף פעם לא שותף לתהליך  דגלים בהפגנות. אבל הוא אף פעם לא 

התייעצותי, לתהליך קבלת החלטות בשום נושא"10.

ציפיות  שלוש  עולות  הראשון,  העגול  השולחן  במפגש  המשתתפים  של  דבריהם  מניתוח 

מרכזיות: ציפייה שהשולחן יהווה בסיס להבנת צרכים חברתיים והגדרת עדיפויות, ציפייה כי 

השולחן יהווה זירה לפיתוח תרבות משותפת ומערכת יחסים על בסיס אמון והבנה הדדית, 

וציפייה כי השיח הבין מגזרי ישפיע על חיזוק החוסן החברתי בישראל. 

להלן כמה ציטוטים נבחרים מתוך מפגש השולחן הראשון:

1. בסיס להבנת צרכים חברתיים והגדרת עדיפויות 
"לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו מבולבלים. לאיזה כיוון אנחנו מכוונים מאמצים ותרומות, 
לאלה שקרובים לנו, לאלה שמחייכים אלינו, לאלה ששכנים לנו או אולי יש מקום לנסות ולראות את 
זה בראייה לאומית....המגזר העסקי.... זקוק לא להסברה מדוע הוא צריך לתרום ולסייע, אלא למשהו 

שיעשה אותו רוצה יותר וירגיש רצוי יותר ומכוון יותר"11.

2. זירה לפיתוח תרבות משותפת ומערכת יחסים על בסיס אמון והבנה
מעולם,  טופלה  לא  היא  בעיה.  יש  הזאת  בזירה  והמדינה.  האזרחית  החברה  ביחסי  היא  "הזירה 

הדברים שנעשים בה נעשים בחוסר תודעה"12.

דברים של נציג מגזר שלישי, מתוך סיכום )27.4.2007( שני המפגשים עם אישים ונציגי ארגונים  10

מר יוסי רוזן, יושב ראש שותף מטעם המגזר העסקי, דברים מתוך השולחן העגול הראשון.  11

דברים של נציג מגזר שלישי, מתוך סיכום )27.4.2007( שני המפגשים עם אישים ונציגי ארגונים  12

בחברה האזרחית לדיון בנושא היחסים בין המגזרים מתאריך 8/3/2007 ומתאריך 11/3/2007.

.30.7.08

בחברה האזרחית לדיון בנושא היחסים בין המגזרים מתאריך 8/3/2007 ומתאריך 11/3/2007.
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"אולי זה נשמע טריוויאלי אבל דווקא למי שבא מהעולם של הארגונים, השיח בגובה העיניים, 
גם עם הממשלה וגם עם העסקים זה בכלל לא דבר מובן מאליו. במשך הרבה שנים, לא היתה 

סימטריה בשיח הזה"13.

לא להתעלם שיש לא מעט סטריאוטיפים ולא מעט דעות קדומות של כל אחד כלפי השני, 
למשל  חושבות  עמותות  מעמותות,  טוב  יותר  הרבה  לנהל  יודעים  חושבים שהם  למשל  עסקים 
שלהם יש את הערכים.....אנחנו חיים בעולם של סטריאוטיפים, אני חושבת שהשולחן הזה מאפשר 

מפגש אמיתי שמאפשר ללבן את הדברים האלה בפתיחות14. 

"אני חושב שזה סיפור של מפגש של שלוש תרבויות שונות. כל מגזר ומגזר יש לו תרבות. אני 
חושב שהחוכמה היא מצד אחד איך מייצרים את המפגש הזה בין התרבויות השונות, ויחד עם זאת 
לא מאבדים את הייחודיות המיוחדת שיש לכל תרבות. זה מעבר לתהליך של למידה, זה תהליך של 

סוציאליזציה שכל התרבויות צריכות לעבור אותו"15. 

3. בסיס לחיזוק החוסן החברתי בישראל
".....המודל הזה הוא המודל שיושיע את ישראל "16.

"....זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות, עם המגזר השלישי. כלומר, עם חלקים מהאוכלוסייה 
שיש להם גם יכולות, או יכולות כלכליות או יכולות אנושיות, כדי להיות שותפים שלנו במאמץ 

הזה"17. 

כדי לתאר את התמונה השלמה18, מבלי להקדיש לכך את מרבית המסמך,  נציג באמצעות ציר 

הפעילות הבא את סדר מפגשי השולחן העגול ביחס לציר הזמן וביחס למסמכים והתוצרים 

המצטברים של התהליך. 

חברה בשולחן מטעם המגזר השלישי, דברים מתוך השולחן העגול הראשון 30.7.08.  13

חברה בשולחן מטעם המגזר השלישי, דברים מתוך השולחן העגול הראשון 30.7.08.  14
דברים של נציג מגזר שלישי, מתוך סיכום )27.4.2007( שני המפגשים עם אישים ונציגי ארגונים בחברה האזרחית   15

           לדיון בנושא היחסים בין המגזרים מתאריך 8/3/2007 ומתאריך 11/3/2007.
מר דודי זילברשלג, יושב ראש מטעם המגזר השלישי, דברים מתוך השולחן העגול הראשון 30.7.08.  16

מר אהוד אולמרט, ראש הממשלה דאז, דברים מתוך השולחן העגול הראשון 30.7.08.  17
ציר הפעילות ארוך ומורכב אך משקף את מרחב הפעילות של השולחן, ניתן לדלג 3 עמודים קדימה ולהגיע להמשך  18 

           הטקסט.
בחברה האזרחית לדיון בנושא היחסים בין המגזרים מתאריך 8/3/2007 ומתאריך 11/3/2007.
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מסמכים ותוצרי תהליכים התנהלות ומפגשים

26.5.08 – חתימה 
על הסכם הפעלה עם 

“שיתופים”

24.2.08 - אישור החלטת 
ממשלה ואימוץ מסמך 

מדיניות
04.2008 - פירסום המכרז 

הסגור להפעלת השולחן 
העגול

30.7.08 – מפגש שולחן 
עגול מכונן ראשון

מסמך הכנה לקראת 
 מפגש שולחן עגול מכונן 

ראשון 
איגרת סיכום מפגש 

ראשון שולחן מכונן

18.8.08 – מפגש צוות 
מצומצם ראשון

)צוות ה–9( - הדיון 
בעקרונות מסמך המסגרת 

השני

מסמך שהוכן לקראת שולחן 
עגול מכונן שני 

מנגנון לקביעת משתתפים 
מודל האיזונים 

סקירה בינלאומית

18.9.08 - מפגש צוות 
מצומצם שני  - המשך הדיון 

בעקרונות מסמך המסגרת 
השני

24.9.08 – מפגש שולחן 
עגול מכונן שני

איגרת סיכום מפגש שני 
שולחן מכונן

עקרונות ה-OECD לשיתוף 
ציבור   

אפיון אתר האינטרנט 
תפיסה כוללת של שיתוף 

ציבור  
 מנגנון שיתוף בחשיבה 

ובגיבוש הסכמות

 16.11.08 – מפגש צוות 
מצומצם שלישי – הכנת טיוטת 

מסמך מסגרת שני

26.11.08 – מפגש צוות 
מצומצם רביעי

אישור מסמכי המסגרת לכינון 
השיח התלת מגזרי תמצית של 

המלצות כלכליות ממסמכים 
שונים

מאי
פברואר - 

יולי
אוגוסט

מבר
ספט

אוקטובר
מבר

נוב

פעילות ותוצרי השולחן העגול יולי -2008 ספטמבר 2011

2008

מפגשי שולחן עגול מכונן/ממשקי

אגרות וסיכומים

מפגשי צוות מצומצם
מפגשי ועדת התנדבות

מפגשים של שולחן החירום הבטחוני
מפגשי צוות עבודה פילנתרופיה

מסמכים ופרסומים של השולחן העגול
מפגשי צוות ההיגוי לנושא מיזמים בין מגדריים
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מבר
דצ

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל

מאי-יולי

2009

מסמכים ותוצרי תהליכיםהתנהלות ומפגשים

21.12.08 – מפגש שולחן 
עגול מכונן שלישי )מעבר 

לשולחן עגול ממשקי(
23.12.08 – מפגש צוות 

מצומצם חמישי - דיון  בנוגע 
למשבר הכלכלי

29.12.08 – מפגש ראשון 
של שולחן החירום הביטחוני

איגרת סיכום מפגש שלישי 
שולחן מכונן 

מיסוד שולחן החירום 
הביטחוני

איגרת סיכום מפגש ראשון 
של שולחן החירום הביטחוני

4.1.09 – מפגש ששי של 
הצוות המצומצם.

6.1.09 – מפגש שני של 
שולחן החירום הביטחוני
8.1.09 – צוות מצומצם 

שביעי ונוספים
13.1.09 – מפגש שלישי של 

שולחן החירום הביטחוני

עסקת החבילה החברתית
איגרת סיכום מפגש שני של 

שולחן החירום הביטחוני 
איגרת סיכום מפגש שלישי 
של שולחן החירום הביטחוני

2.2.09 – מפגש שולחן עגול 
ממשקי ראשון

חתימה על מסמכי המסגרת 
והפקת חוברת חגיגית

מסמך כללי מרכז חירום
NFF - סקירה של ה

איגרת סיכום מפגש ראשון של 
השולחן העגול הממשקי

8.3.09 – מפגש יו”רים

8.4.09 – מפגש הוקרה 
לשולחן החירום הביטחוני

תפקיד ה”גורם המאפשר” 

המשך השיח של השולחן העגול 
שיתוף ציבור 2

סיכום ארבעת מפגשי השולחן
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מסמכים ותוצרי תהליכיםהתנהלות ומפגשים

5.8.09–מפגש שולחן עגול 
ממשקי שני

קידום ועידוד התנדבות בראיה 
תלת מגזרית – מסמך לשולחן 

העגול 
איגרת הסיכום של המפגש השני 

של השולחן העגול הממשקי
מיסוד ועדת המשנה של השולחן 
העגול העוסקת בקידום התנדבות 

בראיה תלת מגזרית
“קול קורא” לקבלת חומרים 

בנושא קידום התנדבות בראיה 
תלת מגזרית

12.11.09 - ישיבה ראשונה 
של הווועדה המשותפת 

להסרת חסמים
 

1.12.09 - מפגש ראשון של 
ועדת המשנה של השולחן 

העגול העוסקת בנושא 
ההתנדבות 

10.12.09 - מפגש יו”רים 
31.12.09– מפגש שולחן 

עגול ממשקי שלישי

מסמך רקע על נושא ההתנדבות 
לוועדת ההתנדבות הראשונה 

סיכום המפגש הראשון של ועדת 
המשנה של השולחן העגול לנושא 

ההתנדבות
סיכום מפגש היו"רים של השולחן 

העגול הממשקי – 10.12.09
“קול קורא” להצטרפות 
לשולחן העגול הממשקי 

השולחן העגול – איוש דצמבר 
 2009

הפצת “קול קורא” להצטרפות 
לשולחן העגול

4.1.10 – מפגש  שני של 
ועדת המשנה של השולחן 

העגול העוסקת בנושא 
התנדבות

26.1.10 – מפגש שלישי של 
ועדת המשנה של השולחן 

העגול העוסקת בנושא 
ההתנדבות

מסמך בנושא תועלות ותפוקות 
בקידום אחריות חברתית לוועדת 

ההתנדבות השניה 
מצגת על תשתיות להתנדבות 

במגזרים השונים לוועדת 
ההתנדבות השניה 

מאפיינים סוציו דמוגראפיים 
להתנדבות ומכשולים ומעצורים 

להתנדבות – מסמך לוועדת 
ההתנדבות השניה 

סיכום מפגש שני של ועדת 
ההתנדבות

22.3.10 – מפגש רביעי של 
ועדת המשנה של השולחן 

העגול העוסקת בנושא 
ההתנדבות

הצעה להקמת תשתית לקידום 
התנדבות בראיה תלת מגזרית – 
מסמך מכין לוועדת ההתנדבות 

השלישית
סיכום מפגש שלישי של ועדת 

ההתנדבות
סיכום מפגש רביעי של ועדת 

ההתנדבות

תוכנית קידום התנדבות והשתתפות 
חברתית בישראל בראיה תלת 

מגזרית
“קול קורא” לקבלת נושאים לדיון 

בשולחן העגול הממשקי

אוגוסט
מבר

נוב
מבר

דצ
ינואר

מרץ
מאי

אפריל- 

2010
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מסמכים ותוצרי תהליכיםהתנהלות ומפגשים

24.6.10 – מפגש יו”רים

סיכום מפגש היו”רים      
מסמך בנושא סעיף 46 והמטרות 

הציבוריות
השקת מיזם תבונה- תוצר 

של תוכנית הסיוע לעמותות. 
מיזם משותף למשרד רה”מ, 

שיתופים ויד הנדיב שמטרתו ייעוץ 
לתשתיות פיננסיות לעמותות

14.07.10 – מפגש שולחן 
עגול ממשקי רביעי

מיסוד צוות העבודה של 
השולחן העגול לעידוד הנתינה 

וקידום הפילנתרופיה
מסמך בנושא פיתוח ועידוד 

הנתינה בישראל
אגרת הסיכום של המפגש הרביעי 

השולחן העגול הממשקי

“קול קורא” לקבלת רעיונות 
וחומרים בנושא עידוד הנתינה 

ופיתוח הפילנתרופיה 
כלים לעידוד הפילנתרופיה לפי 

קהלי היעד
השולחנות העגולים המשרדיים – 
פרסום תוצאות מכרז החשכ”ל 

למתן שרותי סיוע בניהול 
שולחנות עגולים משרדיים

14.10.10 – מפגש ראשון 
של צוות העבודה של השולחן 

העגול העוסק בנושא עידוד 
הנתינה וקידום הפילנתרופיה
27.10.10 – מפגש שולחן 

עגול ממשקי חמישי

סיכום מפגש ראשון של צוות 
העבודה בנושא עידוד הנתינה
איגרת הסיכום של המפגש 
החמישי של השולחן העגול 

הממשקי

25.11.10 – מפגש שני של 
צוות העבודה של השולחן 

העגול לעידוד הנתינה וקידום 
הפילנתרופיה בנושא עסקים 

חברתיים

סיכום מפגש שני של צוות 
העבודה בנושא עידוד הנתינה

14.12.10 – מפגש שלישי של 
צוות העבודה של השולחן העגול 

העוסק בנושא עידוד הנתינה 
וקידום הפילנתרופיה )מפגש דו 
מגזרי – מגזר שני ומגזר שלישי(

  סיכום מפגש שלישי של צוות  
  העבודה בנושא עידוד הנתינה

2.1.11 – מפגש רביעי 
)מצומצם( של צוות העבודה של 

השולחן העגול העוסק בנושא 
עידוד הנתינה: 

12.1.11 – מפגש )מצומצם( של 
צוות העבודה של השולחן העגול 

העוסק בנושא עידוד הנתינה
25.1.11 – מפגש )מצומצם( 

  של השולחן העגול העוסק
 בנושא עידוד הנתינה

בחירת יו”ר חדש מטעם המגזר 
השלישי בשולחן העגול

יוני
יולי

אוגוסט
אוקטובר

מבר
נוב

מבר
דצ

2011

ינואר

מפגשי שולחן עגול מכונן/ממשקי

אגרות וסיכומים

מפגשי צוות מצומצם
מפגשי ועדת התנדבות

מפגשים של שולחן החירום הבטחוני
מפגשי צוות עבודה פילנתרופיה

מסמכים ופרסומים של השולחן העגול
מפגשי צוות ההיגוי לנושא מיזמים בין מגדריים



מסמכים ותוצרי תהליכיםהתנהלות ומפגשים

24.6.10 – מפגש יו”רים

סיכום מפגש היו”רים      
מסמך בנושא סעיף 46 והמטרות 

הציבוריות
השקת מיזם תבונה- תוצר 

של תוכנית הסיוע לעמותות. 
מיזם משותף למשרד רה”מ, 

שיתופים ויד הנדיב שמטרתו ייעוץ 
לתשתיות פיננסיות לעמותות

14.07.10 – מפגש שולחן 
עגול ממשקי רביעי

מיסוד צוות העבודה של 
השולחן העגול לעידוד הנתינה 

וקידום הפילנתרופיה
מסמך בנושא פיתוח ועידוד 

הנתינה בישראל
אגרת הסיכום של המפגש הרביעי 

השולחן העגול הממשקי

“קול קורא” לקבלת רעיונות 
וחומרים בנושא עידוד הנתינה 

ופיתוח הפילנתרופיה 
כלים לעידוד הפילנתרופיה לפי 

קהלי היעד
השולחנות העגולים המשרדיים – 
פרסום תוצאות מכרז החשכ”ל 

למתן שרותי סיוע בניהול 
שולחנות עגולים משרדיים

14.10.10 – מפגש ראשון 
של צוות העבודה של השולחן 

העגול העוסק בנושא עידוד 
הנתינה וקידום הפילנתרופיה
27.10.10 – מפגש שולחן 

עגול ממשקי חמישי

סיכום מפגש ראשון של צוות 
העבודה בנושא עידוד הנתינה
איגרת הסיכום של המפגש 
החמישי של השולחן העגול 

הממשקי

25.11.10 – מפגש שני של 
צוות העבודה של השולחן 

העגול לעידוד הנתינה וקידום 
הפילנתרופיה בנושא עסקים 

חברתיים

סיכום מפגש שני של צוות 
העבודה בנושא עידוד הנתינה

14.12.10 – מפגש שלישי של 
צוות העבודה של השולחן העגול 

העוסק בנושא עידוד הנתינה 
וקידום הפילנתרופיה )מפגש דו 
מגזרי – מגזר שני ומגזר שלישי(

  סיכום מפגש שלישי של צוות  
  העבודה בנושא עידוד הנתינה

2.1.11 – מפגש רביעי 
)מצומצם( של צוות העבודה של 

השולחן העגול העוסק בנושא 
עידוד הנתינה: 

12.1.11 – מפגש )מצומצם( של 
צוות העבודה של השולחן העגול 

העוסק בנושא עידוד הנתינה
25.1.11 – מפגש )מצומצם( 

  של השולחן העגול העוסק
 בנושא עידוד הנתינה

בחירת יו”ר חדש מטעם המגזר 
השלישי בשולחן העגול

יוני
יולי

אוגוסט
אוקטובר

מבר
נוב

מבר
דצ

2011

ינואר

מפגשי שולחן עגול מכונן/ממשקי

אגרות וסיכומים

מפגשי צוות מצומצם
מפגשי ועדת התנדבות

מפגשים של שולחן החירום הבטחוני
מפגשי צוות עבודה פילנתרופיה

מסמכים ופרסומים של השולחן העגול
מפגשי צוות ההיגוי לנושא מיזמים בין מגדריים
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מסמכים ותוצרי תהליכים התנהלות ומפגשים

 סיכום מפגש יו”רים02.2.11 – מפגש יו”רים

01.03.11 – מפגש שולחן 
עגול ממשקי שישי

“קול קורא” לגופים, לארגונים 
ולאנשי עסקים להגיש מועמדות 
לחברות בשולחן העגול הממשקי
הפצת “קול קורא” להצטרפות 

לשולחן העגול
תקציר פעילות צוות העבודה 
לנושא עידוד הנתינה וקידום 

הפילנתרופיה
איגרת הסיכום של המפגש 
השישי של השולחן העגול 

הממשקי
נייר התגייסות המגזר השני 

והשלישי לעידוד הנתינה וקידום 
הפילנתרופיה

28.4.11 – מפגש יו”רים
28.4.11 – התכנסות הווועדה 

המייעצת לסבב האיוש 
השלישי של השולחן העגול 

הממשקי

סיכום מפגש יו”רים והוועדה 
המייעצת 

סבב האיוש השלישי של שולחן 
העגול – הצטרפות חברים 

חדשים

17.5.11 – מפגש שולחן עגול 
ממשקי שביעי

מיסוד צוות ההיגוי לנושא מיזמים 
בין מגזריים

הפצת טיוטת משרד המשפטים – 
הצעת תיקון לחוק החברות – קרן 

חל”צ
איגרת הסיכום של המפגש 

השביעי של השולחן העגול הממשקי

4.7.11 – מפגש מצומצם של 
צוות העבודה של השולחן העגול 
העוסק בנושא עידוד הנתינה עם 

משרד המשפטים
14.7.11 – מפגש ראשון של 

צוות ההיגוי של השולחן העגול 
לנושא מיזמים בין מגזריים

25.7.11 – מפגש חמישי של 
צוות העבודה של השולחן העגול 
העוסק בנושא עידוד הנתינה עם 

משרד המשפטים

“קול קורא” לגופים, לאירגונים ולאנשי 
עסקים לשיתוף בידע אודות מיזמים 

בין מגזריים
סיכום מפגש חמישי של צוות 
העבודה בנושא עידוד הנתינה

עגול  שולחן  מפגש   -  18.1.11
שלא  מפגש   - שמיני  ממשקי 
המחאה  לנוכח  המניין  מן 

החברתית

השמיני  המפגש  של  הסיכום  אגרת 
של השולחן העגול הממשקי

צוות  של  שני  מפגש   -  6.9.11
ההיגוי של השולחן העגול לנושא 

מיזמים בין מגזריים

מרץ
אפריל

מאי
יולי

אוגוסט
מבר

ספט
פברואר
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כאמור, תרשים זה, מתאר את מגוון הפורומים והתהליכים של השולחן העגול, לצידם של 

התוצרים והמסמכים שליוו אותם. הליך הקמת השולחן העגול פעל במידה רבה על פי התכנון. 

מסמך זה נועד להציג ניתוח וחשיבה משותפת של הגורמים המעורבים בשיח הבין מגזרי, 

בשולחן העגול הממשקי, בתום שלוש שנות פעילות. 

בפרקים הבאים של המסמך נתאר כיצד עוצבו כללי השיח, אילו אתגרים ונושאים טופלו

במסגרת השולחן העגול ומהם התועלות והאתגרים של השולחן בנקודת הזמן הזו - שלוש 

שנים להקמתו. 

כמו בשאר המהלכים שהובלו בשולחן העגול, גם במסמך זה נעשה ניסיון לבחון את התהליך 

בין מגזרי בעולם. בעמודים הבאים תוצג תמצית  ומודלים של שיח  בכללותו ביחס לדגמים 

ההשוואה שנערכה לתהליכים דומים בעולם.

 שולחנות עגולים במבט בינלאומי - זירה של שווים19 

כפרידגמות  ושיתוף  דיאלוג  לקידום  עולמית  רקע מגמה  על  נוסד  הישראלי  העגול  השולחן 

חברתיות ושלטוניות. בעידן בו אנו חיים מתמודדות ממשלות בכל העולם עם בעיות סבוכות 

ומורכבות. אתגרים אלו מחייבים את הריבון לקדם שיח המכיל את כל בעלי העניין הרלבנטיים 

לסוגיה העומדת v הדיון, תוך חיזוק ההכרה בכך שלממשלה ולנציגיה אין מונופול על נקודת 

המבט, הידע והתבונה. שיח בין שלושת המגזרים במסגרת תהליך של שולחן עגול מאופיין 

בכך שהצדדים לומדים זה מזה תוך יצירת סינרגיה של ידע ויכולות. אולם, האם חילופי הניסיון, 

השיתוף ופירוק המונופול הממשלתי על הידע מתרחשים הלכה למעשה? במסגרת סקירה 

השולחנות  זירת  מקיף  באופן  נבחנה  הישראלית  החברה  לקידום  שיתופים  עבור  שנכתבה 

העגולים בעולם. מן הסקירה עולה באופן ברור, כי למרות נקודת המוצא המשותפת, תהליכי 

על  משפיעים  אשר  וחברתיים,  תרבותיים  פוליטיים,  הקשרים  בתוך  מתנהלים  עגול  שולחן 

התהליך ותוצאותיו. 

בסקירה נבחנו שלושה מקרים של שולחנות עגולים אשר מאפייניהם דומים למאפייניו של 

השולחן העגול הישראלי. השולחנות העגולים שנסקרו הם: 

• - השולחן העגול  	The Voluntary Sector Initiative (VSI) - השולחן העגול הקנדי

לבנות  בכדי   1999 בשנת  הוקם  הפדרלית  והממשלה  שלישי  המגזר  בין  הדו-מגזרי 

מערכת יחסים טובה יותר בין המגזרים, לחזק את היכולות של המגזר השלישי ולשפר 

את המסגרת החוקית במסגרתה הוא פועל. לאחר עבודה אינטנסיבית של חמש שנים, 

עדיפויות  סדרי  ושינוי  שלטון  מחילופי  כתוצאה  העגול  השולחן  של  פעילותו  הופסקה 

ממשלתיים. 

המסמך המלא נכתב עבור שיתופים על ידי הגב' יעל מעוז שי.  19
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 • 	Social Dialogue Roundtables on the Effects of השולחן העגול הספרדי  - 

 Compliance with the Kyoto Protocol on Competitiveness, Employment

 and Social Cohesion - השולחן העגול לקידום דיאלוג חברתי בנוגע להשפעות הציות 

בשנת  הוקם  בספרד,  החברתית  והלכידות  התעסוקה  התחרותיות,  על  קיוטו  לאמנת 

2006. השולחן נוסד על רקע חתימתה של ספרד על אמנת קיוטו והדרישה שהופנתה 

העגול  השולחן  החממה.  גזי  פליטת  היקפי  את  ניכר  בשיעור  לצמצם  ממשלתה  כלפי 

הוקם כדי לתת מענה לאתגר מורכב זה באמצעות קידום מדיניות שתתמודד עם שלושה 

משברים: אקולוגי, חברתי, וכלכלי. השותפים בשולחן, מלבד ממשלת ספרד, הם ארגוני 

המעסיקים ואיגודי עובדים המייצגים סקטורים תעשייתיים מגוונים. השולחן פעיל וחבריו 

נפגשים אחת לשנה. 

• השולחן העגול  	– Baltic Sea Labour Network (BSLN) - השולחן העגול הבאלטי

של  הצורך  הוא  להקמתו  הרקע  האירופי.  האיחוד  בעידוד   2008 בשנת  הוקם  הבאלטי 

מדינות הים הבאלטי בפיתוח כלכלי - אזורי תוך חיזוק שיתוף הפעולה ביניהן. אף על 

את  דגלו  על  חרט   BSLN ,מיידים כלכליים  נבעה מצרכים  העגול  השולחן  פי שהקמת 

חזקה  אזרחית  חברה  של  בנייתה  ואת  ובין-מגזרי  בין-אזורי  חברתי  דיאלוג  של  קידומו 

יותר. השולחן פועל על תקן שולחן עגול מכונן בכדי להקים ולמסד את פעילותו של שולחן 

עגול אזורי-בין מגזרי, עצמאי וקבוע. הנחת היסוד של השולחן העגול הבאלטי היא כי לא 

ניתן לכונן מדיניות תעסוקה בלי לקבל את חוות הדעת של המעסיקים והמועסקים. 22 

מדינות  מתשע  מגיעים  והם  השולחן  בדיוני  חלק  לוקחים  המגזרים  משלושת  שותפים 

באזור הים הבאלטי. השולחן העגול נפגש אחת לשנה ובנובמבר 2011 ימוסד שולחן עגול 

בין מגזרי ואזורי קבוע. 

 

שלושת השולחנות העגולים שנבחנו מאופיינים, בדומה לשולחן העגול הישראלי, בהתמקדות 

מערכתית  היערכות  דורש  בהן  הטיפול  אשר  מורכבות  ובבעיות  מאקרו-מדיניות  בסוגיות 

ליצירת  להביא  השותפים  מחויבים  המקרים  בשלושת  תלת-מגזרי;  פעולה  ושיתוף  רחבה 

שינוי תוך כינון דיאלוג ושיתוף פעולה תלת מגזרי ובשלושת השולחנות העגולים הפעילות 

מבוססת על תפיסה המניחה כי עצם תהליך ההידברות חשוב. 

הסקירה הבינלאומית של השולחנות העגולים מבהירה את חשיבותו של דיאלוג בין המגזרים, 

זה. בשלושת המקרים שנבחנו הכריז הגוף  בד בבד עם הקושי הטמון בניסיון ליישם אתגר 

המייסד כי הוא מעוניין בקידום דיאלוג בין המגזרים ובשיתופם בתהליכי עיצוב מדיניות. עם 

זאת, נמצאו הבדלים ממשיים באופן בו יושמו עקרונות ההדברות השוויונית ושיתוף הפעולה.

בשולחן העגול הקנדי עמדו בראש כל שולחן עגול שני יושבי ראש – אחד מכל מגזר והמגזר 
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השלישי היה שותף מלא ושוויוני בקביעת הסוגיות הנידונות. בשולחן העגול הבאלטי הקפידו 

המייסדים על שיתוף ארגוני המעסיקים ואיגודי העובדים ברמה הלאומית והאזורית בעיצוב 

סדר היום. לעומת ההקפדה על דיאלוג שוויוני בשולחן העגול הקנדי ובשולחן העגול הבאלטי, 

נציג של משרד ממשלתי  בשולחן העגול הספרדי עומד בראש כל שולחן עגול סקטוריאלי 

וסדר היום נקבע בעיקר על פי נתונים ונושאים לדיון שמעבירה הממשלה.

בתוך כך, מן הסקירה עולה כי בשלושת המקרים שנבחנו ייחסו המשתתפים חשיבות מרובה 

לעצם קיומו של דיאלוג. חלק ניכר מן המשתתפים דיווחו על שיפור היחסים ועל עלייה ברמת 

האמון ההדדי בין השותפים, ללא קשר לתדירות המפגשים או להיקף השיתוף של הצדדים.  

כי  והעצמה? מן הסקירה עולה,  חיזוק  האם תהליכי שולחן עגול מבטיחים למגזר השלישי 

לחיזוק של ממש  זוכים  השלישי  והמגזר  האזרחית  החברה  חיובית.  בהכרח  אינה  התשובה 

של  הראשוניים  בשלבים  כבר  שמתחיל  ורציני  מעמיק  שיתופי,  תהליך  מתקיים  כאשר  רק 

כינון השולחן העגול. על פי התרשמותם של חברי השולחנות העגולים בקנדה ובמדינות הים 

הבאלטי, העובדה שאנשי המגזר השלישי לקחו חלק בעיצוב תהליך ההידברות ותכניו כבר 

מתחילת הדרך המשותפת, אפשרה לחזק את החברה האזרחית בכלל ואת המגזר השלישי 

בפרט, לאורך זמן ובאופן מהותי. מידת המעורבות בקביעת סדר היום ומידת ההשפעה על 

דב של החברה  בחיבוק  לבדוק האם מדובר  בוחן המאפשרת  אבן  עיצוב המדיניות, מהוות 

האזרחית על ידי הממשלה או בתהליך מהותי שמטרתו חיזוקם של כל השותפים בכדי להוציא 

לפועל שינוי חברתי.  

למצוא  השותפים  של  הצורך  לבין  הבין-מגזרי  הדיאלוג  של  חשיבותו  בין  לאזן  ניתן  כיצד 

פתרונות לבעיות קונקרטיות? מן הסקירה ההשוואתית עולה, כי כאשר השותפים בשולחן 

יצירת  את  לשלב  ניתן  כשלעצמה,  ראויה  הוא מטרה  ההידברות  העגול מאמינים שתהליך 

השיח בפעילות ייעודית לפתרון בעיות קונקרטיות. זאת, תוך קידום תפיסה, כי הדיאלוג עצמו 

מהווה מנגנון לפתרון בעיות. 

בעיות  פתרון  לבין  דיאלוג  בניית  שבין  המתח  עם  להתמודדות  המועדף  המנגנון  כך,  בתוך 

ושולחנות  ממשקי-מתאם  עגול  שולחן  כלומר,  ריבודי;  התדיינות  מבנה  הוא  קונקרטיות 

דוגמה  מהווה  הספרדי  ההתדיינות  מבנה  ספציפיות.  בעיות  בפתרון  עוסקים  אשר  עגולים 

מצוינת: את השולחן העגול הספרדי מרכז שולחן עגול העוסק בתיאום וקישור. במקביל אליו 

פועלים שמונה שולחנות ייעודיים לסקטורים תעשייתיים אשר מאופיינים בשיעורים גבוהים 

של פליטת גזי חממה. 

הסקירה ההשוואתית מסמנת בבירור, כי למיסוד השולחן העגול ותפקידיו על ידי הגוף שיזם 

אותו יש חשיבות מהותית. מיסוד השולחן והגדרות התפקיד שלו משפיע על האופן בו הוא 

ועל היכולת שלו להשפיע על סדר היום  נתפס, על מידת הרצינות שמייחסים לפעילויותיו 
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הלאומי. בקנדה, הופסקה פעילות השולחן העגול עקב חילופי שלטון ושינוי סדרי העדיפויות 

הלאומיים. בנוסף, כתוצאה ממנדט לא ברור והגדרות עמומות חשו חלק מן המשתתפים כי 

מטרותיו של השולחן העגול לא הושגו במלואן. השולחן העגול הבאלטי מתעתד להשפיע על 

המדיניות הכלכלית-תעסוקתית באזור הים הבאלטי. אולם, גם במקרה זה, כתוצאה מחוסר 

הגדרת תפקיד ברורה של ממשלות האזור ביחס לשולחן העגול, ייתכן שחבריו יאלצו להסתפק 

כי  דיווחו,  הספרדי  העגול  השולחן  חברי  מחייבות.  בלתי  המלצות  ובכתיבת  מידע  בחילופי 

רבים מהם התלוננו על חסרונה של תכנית  פוגע בפעילות השולחן העגול.  המיסוד החסר 

עבודה מחייבת ועל חוסר רצונה של הממשלה להתחייב לתהליך המשותף באופן מלא. 

אחרים,  לאומיים  בין  עגולים  לשולחנות  הבין-מגזרי,  העגול  השולחן  של  פעולתו  השוואת 

השיח.  מתקיים  בו  האופן  ושל  התהליך  של  שונים  חלקים  על  מורכבת  למידה  מאפשרת 

בעמודים הבאים ננסה לבחון ולענות על שאלות רבות העוסקות באופן פעילותו ותועלותיו 

של השיח הבין מגזרי.
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 אופן הפעולה של השולחן

אם בפרק הקודם ניתחנו את השולחן העגול מנקודת מבט השוואתית ברמת המקרו, בפרק 

נקודות  בישראל מתוך שלוש  אופן הפעולה של השולחן העגול הממשקי  נתחקה אחר  זה 

מבט: כללי השיח, משתתפי השיח ומסגרות הפעולה. 

ניתוח נקודות המבט הללו יכול לסייע להמשך פיתוחה של מסגרת השיח ולקידום תוצריה. 

הידע  של  וניתוחו  המשגתו  מעצם  מקבילים  לתהליכים  לסייע  עשוי  יותר,  רחבה  ובראייה 

הנצבר. בסוף כל סעיף יוצגו עיקרי ההמלצות להמשך קיומו של השולחן או לשולחנות עגולים 

נוספים.

 הגדרת כללי השיח

תהליך  זהו  זאת,  עם  המגזרים.  שלושת  בין  משתף  שיח  לניהול  מכוונים  עגולים,  שולחנות 

שהצדדים בו אינם שווים. היעדר השוויון מתקיים בשתי רמות: בין המגזרים ובתוך המגזרים. 

ברמה שבין המגזרים - למדינה כריבון יש יותר סמכויות, כוח ומשאבים, כאשר המגזר השלישי 

והמגזר העסקי מביאים לשיח יכולות ויתרונות ייחודיים להם. 

מקובל לחשוב כי הליך בניית הסכמות יהיה 

הוגן ואפקטיבי יותר כאשר יש שוויון בכוחם 

וזרטמן  רובין  להליך.  הצדדים  של  היחסי 

היחסי  ששוויון בכוחם  טוענים,   )2005(

המבטיח  תנאי  בהכרח  אינו  הצדדים  של 

איננו  כוח  קיומו של  יותר.  אפקטיבי  שיח 

מחייב בהכרח את הפעלתו, והעובדה שיש 

למישהו כוח גדול יותר במערכת היחסים, 

יכולה אף לסייע במקרים רבים.

המגזרים  בין  הפער  של  המוצא  הנחת 

כמגזר(  ההתארגנות  ובאופן  )בסמכות 

הובילה  הייחודיים,  כתוצאה ממאפייניהם 

ומלווה  מאוזן  בניית תהליך  על  למחשבה 

ומלווה  המנחה  )ניטראלי(  שלישי"  ב"צד 

את התהליך.

בין  ביחסים  שעוסק  מתמשך  לשיח  הלאומית  ברמה  בישראל  מקבילות  מסגרות  בהיעדר 

המגזרים, אופן הפעלתו של שולחן עגול בין- מגזרי היווה אתגר בפני עצמו. פולר )1971( 

טוען כי על הצדדים להמציא חוקים משל עצמם. תהליך זה חייב להיות מודרך על ידי תחושת 
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אחריות משותפת והכרה בכך, שהמאפיינים והאינטרסים של הצד השני הם חלק משיתוף 

הפעולה שמתבצע ביניהם. קביעת כללי הפעולה היא שלב מהותי בתהליך ונראה, כי כדאי 

להשאיר כמה שיותר מרחב לקביעת הכללים על ידי הצדדים המעורבים.

מתוך כוונה לאפשר לשותפי השיח לעצב את הכללים, ולאחר מפגשי היוועצות ראשוניים, 

הוקם צוות מומחים אקדמיים20 שגיבש ביחד עם האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה 

את "מסמך המסגרת הראשון". מסמך שהציג את כללי היסוד להבניית הפלטפורמה לקיום 

השיח הבין מגזרי. כמו כן, המליץ צוות המומחים על רשימת משתתפים ראשונית. 

השולחן העגול המכונן )30.8.2008(, בתמונה )מימין לשמאל( זאב ביילסקי, דודי זילברשלג, רענן דינור, 

ראש הממשלה אהוד אולמרט, יוסי רוזן, שלומית עמיחי, איתן ורטהיימר.

"מסמך המסגרת הראשון" הגדיר סוגיות בהן השולחן המכונן )הזמני( נדרש להכריע. תפקידו 

של השולחן המכונן היה לעצב באופן משתף ושוויוני את הכללים של השולחן הבין-מגזרי 

הממשקי )הקבוע( ולנסח את "מסמך המסגרת השני" שיהווה בסיס לפעולתו של השולחן. 

הסוגיות בהן נדרשו חברי השולחן המכונן להכריע היו:

פקיעתו הרכב השולחן הממשקי ובכלל זה סוג המינוי )אישי, ארגוני או משולב( ומועדי . 1

סוגים המנגנונים שיבטיחו שבפעילות השולחן ישותפו ארגונים ממגוון . 2

הממשקי תנאי הסף להשתתפות בדיוני השולחן . 3

בשולחן אופן קביעת סדר היום וסיווג הנושאים שיועלו לדיון . 4

המגזרית אופן קביעת יושבי הראש של הדיונים וזהותם . 5

20  פרופסור יצחק גל-נור, פרופסור בני גדרון וד"ר ניסן לימור.
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"צוות  שנקרא  מגזר(  מכל  )שלושה  ומאוזן  מצומצם  פורום  הוגדר  המשימה,  ביצוע  לשם 
התשעה21". הציפיות שהונחו בפני צוות התשעה היו לנסח כללים ועקרונות לשולחן העגול, 

שישמרו על עקרון השוויוניות מחד ושיאפשרו לקיים שיח ולקדם אתגרים ראויים מאידך. 

 
"עלינו לבנות שולחן עגול שכל אחד מן הצדדים ירגיש שווה זכויות ואף חובות בשולחן, ולא תהיה 
איזה שהיא תחושה למי מהצדדים, שהממשלה בעצם משתלטת על השולחן בדרך כזו או בדרך 
אחרת. ונדרשנו להרבה מאוד זהירויות ולהרבה מאוד חשיבה על פרטי פרטים, כדי באמת לעצב 

את המציאות הזו22". 
עיסוק  ייראו  מכם  שלחלק  שייתכן  כללים  יסדיר  שבעצם  שני,  מסגרת  למסמך  נידרש  "אנחנו 
בפרוצדורה. אבל אנחנו במשרד ראש הממשלה מאמינים שבעניין הזה של יצירת מכנה משותף 
שמי  מצב  ייווצר  שלא  כדי  לפרוצדורה,  גם  מאוד  חשוב  משקל  יש  ממשלה,  אזרחי  עסקי 
מהצדדים ירגיש שהמצע לא מספיק נוח לו, ותהיה לו איזה שהיא סיבה לזוז הצידה. אנחנו רוצים 

את כולם בתוך התהליך, לאורך זמן23". 

הקשיים המרכזיים שעמדו בפני הצוות היו, בין היתר, הגדרת כללי שיח שוויוניים בין מגזרים 
שאינם שווים. 

"הסכנה הראשונה היא בכך שהמגזר השלישי לפחות אותו אני מכיר היטב, אחד מהכוחות שלו זה 
גם הבעיה שלו- גוון גדול מאוד. אי-אפשר לדבר על מגזר שלישי אחד וזו טעות רווחת......אני 
מניח שבעסקים זה דומה, הממשלה יש לה קוד די מסודר של עבודה, כולם כפופים לאותם נהלים, 

זה קצת יותר קל להתמצא בתוך זה. אז מנגנוני העבודה זה דבר מאוד חשוב.24 "

מודל   - התשעה"  "צוות  חברי  עבור  החלטה  תומך  מודל  פותח  הדיון,  תשתית  לצורך 

האיזונים. 

צירי  מספר  בין  איזון  על  המבוסס  מורכבות  החלטות  לקבלת  מודל   – האיזונים  מודל 

החלטה.

הפתוח  הקוטב   - קטבים  שני  בין  הנע  בסיסי  בפרמטר  המרכזיות  הסוגיות  נותחו  במודל, 

והמשתף מעגלים  יותר בקבלת החלטות אל מול הקוטב הסגור  והמשתף מעגלים רחבים 

מצומצמים של מקבלי החלטות.

יושבי  ציר   .2 ציר המשתתפים,   .  1 כציר:  בפני עצמה  אחת  כל  הוגדרו  הנבחרות  הסוגיות 

מגוון של  קיבלה  סוגיה  כל  בין הקטבים.  הנע  הדיון  ציר תוכן   .4 ו-  יום  ציר סדר   .3 הראש, 

בצוות התשעה השתתפו שלושת יושבי הראש: רענן דינור, יוסי רוזן ודודי זילברשלג,   21
         לשלושת יושבי הראש הצטרפו שני נציגים נוספים מכל מגזר. מהמגזר הראשון: 

         שלומית עמיחי וסיגלית סייג, מהמגזר השני: טליה אהרוני ואריאל וייס ומהמגזר השלישי: 
         ירון סוקולוב ואמל אלסאנע.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, רענן דינור, מתוך תמלול ישיבת השולחן העגול 30.7.2008.  22
כנ"ל.  23

חבר בשולחן מטעם המגזר השלישי, דברים מתוך השולחן העגול הראשון 30.7.08.  24
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אפשרויות מהסגורה ביותר ועד לפתוחה.

מודל האיזונים מניח, כי יש קשר בין ההכרעות השונות של הצירים. עיצוב כללי השיח מוביל 

להכרעה מורכבת בין אפשרויות היוצרות השפעה מצטברת על המידה ה"נכונה" בה השיח 

הבין מגזרי יתקיים על בסיס שוויוני ומשתף. המודל הניח, כי אחד התנאים ליצירת תהליך 

אפקטיבי ובעל יכולת השפעה, נשען על האיזון בין הרצון והצורך לשתף כמה שיותר בעלי 

ויישום מסגרות לניהול שיח לטווח  עניין, לבין מגבלות של בניית מנגנונים אפשריים לקיום 

ארוך.

"צירי ההחלטה" הציגו מספר חלופות אפשריות בכל אחד מהצירים. החלופות נועדו להמחיש 

לבחור  היה  ניתן  התשעה  צוות  עבודת  שבמהלך  ומכאן  השונות,  ההחלטה  אפשרויות  את 

ולפתח חלופות שונות לחלוטין, או אף צירים שונים, אשר ישנו בהתאמה את אופן הדיון. פרוט 

מורחב ניתן למצוא במסמך המלווה שהוכן על ידי צוות התשעה עבור השולחן העגול.

האיזונים

ליצירת  העגול  השולחן  עבור  המלצה  לגבש  התשעה  צוות  נדרש  הצירים,  הצגת  לאחר 

עיצוב  לקראת  צוות התשעה  של  הדיונים  לוח  את  מציג  הבא,  הצילום  ביניהם.  ה"איזונים" 

המלצה ועל גביו מגנטים שייצגו את בחירות חברי הצוות. כל אחד מחברי הצוות התבקש 

להציג ולנמק את המלצתו ומתוך כך התפתח דיון שהוביל להמלצה המשותפת.

מודל האיזונים, כלי עזר לעיצוב כללי השיח
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איור 1 צילום לוח הבחירה של חברי וועדת צוות התשעה

לצירי  בהתאם  השיח  כללי  עיצוב  של  השונים  ההיבטים  פירוט  את  נציג  הבאים  בעמודים 

ההחלטה. כל היבט יפורט בהתאם לכוונות הראשוניות, לתיאור ההחלטה ולהתייחסות חברי 

השולחן במבט של שלוש שנות פעילות לנושא. כאמור, בסוף כל פרק יוצגו גם המלצות.

 קביעת הרכב המשתתפים

נושא קביעת הרכב המשתתפים מהווה ציר פותח ומרכזי. הציר עוסק באופן שיבוץ גורמים 

ייצוגיים של המגזר השני והשלישי כמשתתפים בשולחן )נציגי המגזר הראשון ייקבעו על ידי 

הממשלה, על פי החלטת הממשלה מפברואר 2008(. ארגונים אזרחיים מוגדרים בספרות 

ידי  על  וולונטרית  בצורה  המוקמים  המדינה,  ממוסדות  עצמאיים  פורמאליים,  כ"ארגונים 

אנשים המעוניינים לחלוק ולקדם ערכים, עמדות, רעיונות וזהויות משותפות ולספק אמצעים 

ושירותים לחברי הארגון או לאנשים אחרים" )גדרון, כץ ובר,2001(.  

המגזר השלישי, למרות שמו הכולל, אינו מהווה מקשה אחת הומוגנית. תחת ההגדרה מגזר 

בבעיה  תלוי  ואופיים  שהרכבם  אזרחיים  וארגונים  התארגנויות  של  גדול  מגוון  דרים  שלישי 

או רעיון אותם הם מקדמים, ובאנשים שייסדו אותם ומפעילים אותם. הארגונים האזרחיים 

והפילנתרופיה העסקית הם ארגונים וולונטריים, זמניים, הפועלים לקידום מטרות ממוקדות, 

ללא מחויבות לייצוג כלל האזרחים והשירותים הנדרשים להם בראיה כללית וארוכת טווח. 
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מאפיין זה מצריך יצירת מנגנון הסדרה שייתן מענה למגוון אפשרויות לשיתופי פעולה בינם 

לבין המדינה והאזרחים.

ועל  חייבים להיעשות תוך שמירה על המאפיינים  בין המגזרים  תהליכי הסדרה של הקשר 

ייצוגים.  קביעת  של  בהיבט  ההיערכות  על  מקשה  זו  מחויבות  מגזר.  כל  של  היחסי  היתרון 

להבדיל מהמדינה, המגזר השלישי והפילנתרופיה העסקית אינם ישות אחת אלא בהווייתם 

מייצגים ריבוי קולות. לכן, שמירה על זהות וייצוגיות מהווה אתגר מורכב.

מתוך כך עלה הצורך לבנות מפתח )מטריצה( לקביעת הייצוגים שייבחרו. 

נציגים מכל  לגודל הקבוצה של השולחן הממשקי, כלומר: כמה  נוספת התייחסה  הכרעה 

דיון  לניהול  קבוצה  של  סביר  גודל  על  נשענת  זו  הכרעה  הממשקי.  בשולחן  ישתתפו  מגזר 

ולגיבוש הסכמות, ועל מורכבות המאפיינים במפתחות השונים וכן על ההרכב הראשוני של 

השולחן העגול שנקבע על ידי ועדת המומחים. הציר המופיע במודל, מתייחס כאמור לאופן 

שבו ייבחרו השותפים לאחר קביעת הגדרת בסיס של מפתח. 

מתוך ישיבת השולחן העגול השנייה עולה, כי החברי השולחן תומכים בפיתוח מנגנון לבחירה 

עצמית של כל מגזר או לפחות של המגזר השלישי:

"הועלתה הצעה שהחברה האזרחית היא שתעשה לבחירת נציגיה,  על בסיס מנגנונים שיבשילו 
צריך להישען על שני המגזרים האחרים  בשנה הקרובה. נאמר כי המגזר השלישי לא 
כשותפים בבחירת נציגיו ,אך בשלב זה הוצע להמשיך במסגרת הקיימת ,על מנת שלא לעצור 

את התהליך".25 

דגש נוסף שעולה מצידם של חברי השולחן הוא הצורך להקפיד ולהכיל בהרכב המשתתפים 

ייצוג הולם לסוגי הארגונים המאפיינים את המגזר השלישי:

25 מתוך איגרת סיכום של מפגש השולחן העגול המכונן השני אשר התכנס ביום רביעי 24 בספטמבר,     
2008, אולם מועצת עיריית ירושלים.
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"מספר גורמים במגזר השלישי עמדו על השונות בין ארגונים נותני שירותים לארגוני סנגור.נאמר 
כי על מנת להביא לשיח בין-מגזרי אמיתי יש להקפיד שהייצוג של שתי קבוצות הארגונים 
יהיה הולם. עוד נאמר כי ישנם נותני שירותים שהם גם ארגוני סנגור, וכי החברה האזרחית במיטבה 

משקפת איזון בין קבוצות אלה".26

והמגזר העסקי בישראל, הוחלט על אימוץ עקרון  עקב  אופיים המגוון של המגזר השלישי 

השיקוףReflection( 27( של החברה הישראלית, תוך מתן ייצוג הולם לסוגי ארגונים ולקבוצות 

חברתיות שונות  על פני עקרון הייצוג )Representation( במינוי השותפים בשיח28.

בניית הרכב המשתתפים בשולחן מטעם המגזר העסקי היוותה אף היא אתגר לא פשוט. חברי 

השולחן מהעולם העסקי, ביקשו להרחיב את אפיון המעורבים מטעמם מגורמים התורמים 

לקהילה להגדרה מרחיבה הכוללת את המונח "אחריות חברתית תאגידית" שהפילנתרופיה 

היא רק רכיב אחד בה:

"ביחס למגזר העסקי, מספר משתתפים אמרו שכאשר מדובר על מסגרת חדשה לשיח תלת- 
אין לראות את המגזר העסקי רק מזווית של תרומה לקהילה ,אלא גם מזווית של  מגזרי, 

אחריות, חברתית -תאגידית 29".

החלטת השולחן שבאה לידי ביטוי במסמך המסגרת השני, קובעת ייצוג השתתפות בשולחן  

באמצעות "מפת ייצוגים" שמהווה הרכב רצוי למשתתפי השולחן העגול:

"על מנת להבטיח שבפעילות השולחן ישתתפו ארגונים וגופים המייצגים את הגיוון והשונות הקיימים 
ייצוגים" כקו  "מפתח  המכונן  השולחן  חברי  ממליצים  הישראלית,  בחברה  המגזרים  בשלושת 

מנחה שאינו מחייב להרכבת השולחן העגול הממשקי30".

שם.  26
עקרון זה אומץ כבר על ידי הווועדה לסדרי הבחירה של שופטים )ועדת זמיר( בשנת 2001.  27
הניסיון להכיל את עיקרון הייצוג כעיקרון לקביעת משתתפי השולחן מטעם המגזר השלישי   28

מסמך המסגרת השני.  30

העסקי בשולחן נראה בלתי רלוונטי. המגוון והשונות של המגזר השלישי ושל המגזר העסקי )גודל 
ייצוג  לקביעת  מובילים  היו  קהילה(,  בארץ,  אזור  פועל,  הוא  מי  למען  שלו,  הפעולה  ארגון, תחום 
מורכב ובלתי ניתן למימוש במסגרת שיח תלת מגזרי. אי לכך בחרו צוות התשעה ולאחר מכן אישרו 
חברי השולחן, לפעול על בסיסו של עקרון אחר, עקרון השיקוף. עקרון השיקוף, מכוון ליצירת 
קטגוריות המייצגות את ה"משפחות" של הארגונים המרכיבים את המגזר השלישי ואת 
המגזר העסקי הפילנתרופי. בתוך קטגוריות אילו, נכנסים שיקולים נוספים בעת קביעת הרכב 
השולחן המתחלף כמו: מגדר, ייצוג למאפייני מרכז פריפריה, ייצוג לקבוצות מיעוט באוכלוסיה ועוד. 
עקרון השיקוף המתבטא בטבלת הייצוגים, הוביל להרכבת קבוצת משתתפי שיח המשקפים את 

מרכיביו השונים של כל מגזר וניתנים לארגון בשיח אפקטיבי מאידך. 

והמגזר 

מתוך איגרת סיכום של מפגש השולחן העגול המכונן השני אשר התכנס ביום רביעי 24 בספטמבר, 
2008, באולם מועצת עיריית ירושלים.

29
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 מפתח הייצוגים להרכב השולחן הממשקי

מספראפיון הגורםמגזר
משתתפים

אופן בחירהקווים מנחים לבחירה

המגזר
הציבורי

מנכ”לי משרדי 
ממשלה

ופקידות בכירה
העוסקת בהיבטים

שונים של יחסי
המגזרים יחד עם

נציגי השלטון המקומי

12

רשימה זו תקבע, תשובץ
ותתחלף בהתאם 

להחלטות הממשלה 
ויושב ראש השולחן 

הממשקי )ראש
הממשלה או מנכ”ל 

משרדו(

המגזר העסקי 
פילנתרופי 

אחריות חברתית-
תאגידית

3

היבטי אחריות חברתית–
תאגידית, על סמך מדדים

כגון מדד “מעלה” או מדדים
מקובלים שיתפתחו בעתיד;

היקף ההכנסות המועבר
לפילנתרופיה, על פי הדו”חות
הכספיים; 2 ארגונים גדולים

ו -1 ארגון קטן/בינוני.

הגופים יגישו מועמדות
למקומות הפנויים על פי

הקווים המנחים 
המוגדרים מראש.

הבחירה תעשה על ידי
הווועדה המייעצת, 
כמפורט במסמך 

המסגרת השני
)סעיף 4(.

הווועדה תתחשב בקווים
המנחים המפורטים 

להלן, הן ביחס לסוגי 
הארגונים והן

ביחס לשיקוף קבוצות
חברתיות

אנשי עסקים הפעילים 
2בתחום פילנתרופיה

מעורבות פעילה בתחום תוכן
חברתי אחד לפחות;

הקמת/הובלת ארגונים
חברתיים.

ארגונים הפועלים
בקרב תאגידים 

עסקיים
לפיתוח אחריות

חברתית

2
מעורבות פעילה בתחום תוכן

חברתי אחד לפחות;
הקמת/הובלת ארגונים

חברתיים.

קרנות פילנתרופיות
3

ייצוג למגוון סוגי הקרנות:
ציבוריות ופרטיות.

גופים מרכזיים
לפילנתרופיה של

העם היהודי
2

גוף בעל פעילות מוכחת
ומשמעותית בהיקפה

ובתקציביה.

המגזר
השלישי

3ארגוני תשתית
ארגונים שמטרתם העיקרית

ועיקר תקציבם מופנים
לפיתוח יכולות ומשאבים של

ארגונים אחרים במגזר
השלישי.

הגופים יגישו מועמדות
למקומות הפנויים על פי

הקווים המנחים 
המוגדרים

מראש.

הבחירה תעשה על ידי
הווועדה המייעצת, 

כמפורט
במסמך המסגרת השני

)סעיף 4(.

הווועדה תתחשב בקווים
המנחים המפורטים 

להלן, הן
ביחס לסוגי הארגונים והן

ביחס לשיקוף קבוצות
חברתיות, תוך מתן ייצוג

הולם לארגוני סנגור

ארגוני שטח

6

ייצוג לארגוני שטח הפועלים
בפריפריה חברתית

וגאוגרפית; ייצוג הולם לארגוני
סנגור; רוב של ארגונים

הפועלים על בסיס תקציב
עצמאי; 3 ארגונים גדולים

        1 ארגון בינוני
        2 ארגונים קטנים.

ארגוני גג ארציים או
6סקטוריאליים

ארגונים שחברים בהם ארגוני
מגזר שלישי הפועלים בשם

המגזר או סקטור בתוכו
והכוללים חלק ניכר

מהארגונים בתחום או מספר
משמעותי של ארגונים.

והמגזר 
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כפי שניתן לראות במפתח הייצוגים, נעשה ניסיון להגדיר תמונה מייצגת של המגזר השלישי, 

הפילנתרופיה והעסקים או אנשי העסקים המעורבים בענייני חברה בישראל. 

למעלה  פנו  מן הפעמים  בכל אחת  בשולחן.  חברים  חילופי  סבבים של  שני  נערכו  כה,  עד 

מ-60 גופים ובעלי תפקידים להצטרפות לשולחן הממשקי. 

וועדה מייעצת, בראשותם של שלושת יושבי  כפי שנקבע במסמך המסגרת השני, הוקמה 

הייצוגים  מול  אל  הפניות  חיצוניים לתהליך31, שבחנה את  יועצים  ושני  הראש של השולחן 

החסרים ובחרה חברים חדשים לשולחן.

הרכב השולחן העגול
 

יחד עם זאת,  ומייצג.  מרבית נציגי המגזר השלישי מתייחסים להרכב השולחן כהרכב טוב 

נראה שהמגזר השלישי מעלה שני צרכים נוספים בנושא זה:

: אם על ידי הרחבת השולחן על-ידי צירוף אנשי אקדמיה או  • הרחבת מעגלי השותפים	

צירופם של עוד גופים שאינם מיוצגים: 

"יש כאן בעיה כי יש גופים נוספים שיכול להיות שצריכים להיות סביב השולחן, למשל נדמה 
לי שכל הנושא של מומחי תוכן של האקדמיה הפרגמאטית לא מספיק נמצאים סביב השולחן32".

להתמודד עם המאפיין המרכזי של המגזר  • יצירת זירה נפרדת לפיתוח שיח תוך מגזרי 	

)הפיזור(: 

"מה שחסר לי זה העבודה בצוותא של המייצגים של המגזר השלישי... חילוקי דעות שיפתרו 
קודם לכן33".

המגזר העסקי רואה באופן שונה במעט את הרכב השולחן. קושי ראשון שעולה מתוך משובי 

המגזר העסקי הוא באי הבהירות של הייצוגים בשולחן. 

היבט נוסף שהטריד את נציגי המגזר העסקי היה נושא תחלופת האנשים. נראה שהשילוב 

בין מספר מצומצם של מפגשי שולחן בשנה ותחלופת שליש חברי שולחן אחת לשנה יוצרת 

תנועתיות גדולה מדי. יחד עם זאת, חברי השולחן ראו בתנועתיות הזו גם יתרונות:

31   לכל וועדה מייעצת לבחירת חברי שולחן עגול, צורפו מומחים חיצוניים לתהליך: לווועדה 
          המייעצת הראשונה הצטרף פרופ' הלל שמיד, לווועדה המייעצת השנייה הצטרפו: ד"ר אורנה 

           ברי וד"ר ורדה שיפר.
32   ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר השלישי.

33   שם.
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"כדי לחדד את החלוקה הפנימית של משתתפי הצלע החברתית. אני לא יודע מה הקריטריונים 
להכניס את מי לתוך העניין34".

"התחלופה של האנשים זה גם היתרון וגם החיסרון, כי ברגע שאתה צריך לעזוב אחרי שלוש שנים 
לוקח זמן לחדש להיכנס לעניינים"35.

וגם השלישי מציגים את השתתפות בעלי התפקידים מהמגזר הראשון  גם המגזר העסקי 

כמשמעותית מאוד. ישנה תחושה, כי אפשר או נכון להרחיב בעוד כמה נציגים )משרד האוצר, 

המוסד לביטוח לאומי(. מעבר לייצוג, מושם דגש בקרב המשתתפים על חשיבות ההשתתפות 

הקבועה של נציגים אלו. עוד הוסיפו חלק מחברי השולחן, כי ייצוג השלטון המקומי בעייתי. 

אמנם, יש ייצוג של שני חברים בשולחן, אך נראה שנקודת המבט של השלטון המקומי לא 

באה מספיק לידי ביטוי. 

כמו כן עולה מסר ממגוון חברי שולחן, כי חסרה היכרות עם מפת הייצוגים וכי קיים חוסר 

בהירות לגבי אופן כניסתם של חברים חדשים.

מסר ברור עלה גם מצידם של מגוון גורמים בשולחן, כי המגזר העסקי לא בא מספיק לידי 

ביטוי, אם בהיקף הנציגים, אם בהעלאת נושאים לסדר היום ואם בהובלת השיח בשולחן.

המלצות לנושא הרכב השולחן
•יש לשקול הרחבה של מפתח הייצוגים כך שיכלול עוד נציגים של: 	

נציגי המגזר הראשון  )ביטוח לאומי ואוצר/אגף תקציבים/תמ"ת(  
המגזר העסקי )אחריות חברתית תאגידית(  

בקרב המגזר השלישי יש להרחיב את ייצוגם של ארגוני סנגור   
המייעצת  והווועדה  הראש  יושבי  ידי  על  המבוצע  הבחירה  תהליך  את  להבהיר  •יש  	

לבחירת חברים חדשים
•יש לבחון דרכים לשתף את חברי השולחן בהתייחסות/ המלצה/ שיקולי דעת בגיוס  	

חברים חדשים
•מומלץ לשמר את תחלופת חברי השולחן, יחד עם זאת, יש לשקול שוב את היקף  	

החברים המוחלפים מידי שנה ואת אורך הקדנציה. 
•חובה לבצע הכנה משמעותית של החברים החדשים הנכנסים לשולחן )הכרות עם  	

המטרות ועם אופן הפעולה של השולחן(
•מומלץ להרחיב את החשיפה והשותפות בשיח של גורמים נוספים שאינם חברי שולחן  	

במגוון דרכים שלא התקיימו עד כה

34   ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר העסקי.
35  שם.
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 יושבי הראש

הגדרת מסגרת יושבי הראש שאפה ליצור הובלה מרכזית של השולחן העגול באופן שוויוני 
את  במשותף  כמובילים  תפקידם  הוגדר  הראשון,  המסגרת  מסמך  במסגרת  כבר  ומשתף. 

השולחן: 

"בראש כל "שולחן עגול" יעמוד יושב ראש שתקבע הממשלה, ולצידו שני יושבי ראש שותפים...   
את  יגדיר  לדיון,  היום  סדר  את  יקבע  המשותפים  הראש  יושבי  עם  בשיתוף  הראש  יושב 
הנושאים באופן ממוקד ויאפיין את תכליתו של כל דיון... יושב הראש ינהל את הדיון ויבטיח 

שלא יחרוג מהגבולות שנקבעו לו... בסיכומו של הדיון יכין יושב הראש איגרת...36". 

כאחד.  ומעשית  ייצוגית  משמעות  יש  הממשקי,  העגול  השולחן  של  הראש  יושבי  לבחירת 
מינוי יושבי הראש השותפים בהליך בחירה כיוון לאפשרות הפתוחה והמשתפת יותר במודל 

האיזונים.

הממשקי  השולחן  משתתפי  יבחרו  ראש,  כיושב  שיכהן  מקומו  ממלא  או  הממשלה  ראש  "לצד 
מהמגזר העסקי והמגזר השלישי את יושב הראש השותף מטעמם. הליך הבחירה יתקיים אחת 
לשנה, באופן נפרד מדיוני השולחן הממשקי, אשר יבטיח שוויוניות ודיסקרטיות, ויתנהל בסיוע 

הגורם המפעיל37".

הכינוס השישי של השולחן העגול הממשקי )1.3.2011(, בתמונה )סביב השולחן מימין לשמאל(  
אייל גבאי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יוסי רוזן יו"ר שותף מטעם 

המגזר העסקי, ד"ר יגאל בן שלום, יו"ר שותף מטעם המגזר השלישי

מסמך המסגרת הראשון.  36
מסמך המסגרת השני.  37
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במהלך שלוש שנות קיומו של השולחן העגול הממשקי, התחלפו 2 יושבי ראש, כאשר, לאחר 

כינון ממשלה חדשה, התחלף יושב הראש מטעם המגזר הראשון ויושב הראש  מטעם המגזר 

השלישי, סיים את כהונתו בשולחן.

במהלך חודש ינואר 2011 נבחר יושב ראש חדש למגזר השלישי38, ע"י נציגי המגזר השלישי 

זאת, ללא מעורבות משרד ראש הממשלה בתהליך, על בסיס ההחלטה  החברים בשולחן. 

המופיעה במסמך המסגרת השני ולפיה יושב הראש ייבחר מתוך חברי השולחן ועל ידי חברי 

השולחן מאותו מגזר.

תפקידם של יושבי הראש, בא לידי ביטוי באופן מעשי במהלך פעילותו של השולחן בכמה 

הקשרים: 

•קביעת נושאי השיח של השולחן, לאחר שהתקבלו הצעות חברי השולחן כמענה לקול  	

הקורא.

•הנחיה משותפת של חלק מדיוני השולחן, בהתאם לנושא ולצורך. 	

•השתתפות בצוותי משנה. 	

•הכנת "אגרות הסיכום" בתום כל ישיבה.  	

•שותפות בווועדה מייעצת הבוחרת את חברי השולחן הנכנסים. 	

  יושבי הראש של השולחן העגול

יושבי הראש אינו ברור דיו  בקרב חברי השולחן שבחרו להתייחס לנושא39 עולה, כי תפקיד 

או כי הוא אינו בא לידי ביטוי באופן מעשי בשולחן. נראה, כי התחושה בקרב חברי השולחן 

)שהוא למעשה ממלא  ראש הממשלה  הוא מנכ"ל משרד  שיושב הראש של השולחן  היא 

מקומו של ראש הממשלה שהוא יושב ראש השולחן( ויושבי הראש הנוספים אינם נחוצים 

מעבר לרמה הטקסית. הדברים הבאים נלקחו מתוך שלוש נקודות מבט מגזריות )לפי סדר 

ההופעה: מגזר עסקי, ממשלה, מגזר שלישי(:

יושבי ראש אבל קשה מאוד להתעלם מהמשקל של משרד רה"מ  "זה נכון שיש לשולחן 3 
בשולחן... יש פה איזה מתח מהציפיות שאולי לא הובהר נכון... זה דורש חשיבה אינטלקטואלית 

והגדרת ציפיות"40.

ד"ר יגאל בן שלום- יו"ר מנהיגות אזרחית.  38
כשבעה חברי שולחן התיחסו במהלך השאלון למסגרת יושבי הראש.  39

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר עסקי.  40
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יושבי  לא רואה את החשיבות מעבר לסמליות, כמו  שלושה  "יש כמה דברים סמליים שאני 
ראש. יכול להיות גם במקום שלושה יו"רים, יו"ר מתחלף כל חצי שנה, אבל זה לא נראה לי מהותי 

כל כך41".
וגם  הדיון  ברמת  גם  לייצג  ולכן מצליחים  יכולים  הראש  שיושבי  חושבת  באמת  לא  "אני 

ברמת העשייה את המגזרים שאותם הם מייצגים"42.

לידי  הבא  לשולחן  יסוד  עקרון  הוא  ושוויוני,  משותף  בסיס  על  העגול  בשולחן  השיח  עיצוב 

ביטוי במגוון כלים ומבנים. בהקשר של המבנה המשולש של יושבי הראש, הוא לא הגיע לכדי 

מיצוי.

המלצות לנושא יושבי הראש
ולהגדיר  לחזור  יש  ולכן  שוויונית  תפיסה  ומייצגת  חשובה  הראש  יושבי  • מסגרת  	

         את  התפקיד/ הציפיות/ המסגרות התומכות ביישום תפקידם של יושבי הראש
•מומלץ למסד ולהעמיק את היישומים הבאים של התפקיד: 	

•כינוס ישיבות יושבי ראש לעיתים תכופות יותר 	
•שיתוף ושקיפות סביב שיקולי הדעת בתהליכי קבלת ההחלטות של יושבי הראש 	

המגזר  מטעם  הראש  יושבי  ידי  על  השולחן  להובלת  יותר  רבות  הזדמנויות  •מתן  	
השלישי והעסקי

         יצירת מסגרות חד מגזריות בהובלת יושבי הראש, התומכות בתהליך
צוות  ולמנות  השולחן  הנהגת  את  להרחיב  האפשרות  את  לבחון  • מומלץ  	

       "תשעה"  על בסיס מתמשך.

41   ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר ראשון.
42   ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר שלישי.
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 קביעת סדר היום
יעסוק השולחן כחלק  אופן בחירת הנושאים בהם  היום.  באופן קביעת סדר  עוסק  זה  פרק 

ממנגנון איזון וניהול צרכים ורצונות של השותפים לשיח. מסמך המסגרת הראשון התייחס 

לנושא באופן הבא:

"...יושב הראש, בסיכום עם יושבי הראש השותפים, יקבע את סדר היום לדיון, יגדיר את הנושאים 
באופן ממוקד ויאפיין את תכליתו של כל דיון43...".

הניסוח משאיר מרחב החלטה: מחד, הוא מגדיר את סמכות יושבי הראש )ומאפשר, למשל, 

קביעת סדר יום על בסיס הצעות מהציבור בלבד או על בסיס שיקול דעת בלבד(, ומנגד הוא 

מאפשר מקום למשתתפים עצמם להעלות נושאים לדיון. השפעה על אופן קביעת סדר היום 

לאירועים  או בתגובה  )של מגזר מסוים  ולרצונות שונים  לצרכים  מוסיפה מימד של מענה 

אקטואליים(. במסמך המסגרת השני הוחלט, כי סדר היום ייקבע על ידי יושב הראש, בסיכום 

עם יושבי הראש השותפים, ותוך שיתוף חברי השולחן ובחינת שילובם של נושאים שיועלו על 

ידי הציבור הרחב. עוד הוגדר כי:

"יושבי הראש ינסו להקפיד על איזון בין נושאים שמבקשים להעלות לסדר יום נציגי המגזר הציבורי, 
תוך מתן עדיפות לנושאים המהווים מוקד עניין  המגזר השלישי,  ונציגי  העסקי  המגזר  נציגי 

משותף לשלושת המגזרים. ההצעות השונות לסדר היום ימוינו בהתאם לחלוקה זו"44. 

בהמשך המסמך יתוארו הנושאים שנדונו בשולחן. בחלק זה אנו מתמקדים באופן שבו נקבעו 

נושאי הדיון לאורך תקופת השולחן. בפועל ניתן להגדיר שתי תקופות לשולחן. הראשונה, בה 

הוגדרו חלק מהנושאים על בסיסה של החלטת הממשלה ומסמך המסגרת הראשון, ושבה 

המיקוד היה על קביעת כללי השיח. במסגרת תקופה זו שולבו נושאים שנבעו מצו השעה 

כמו: המשבר הכלכלי ומצב החירום בדרום. 

התקופה השנייה מתבססת על קול קורא )יוני 2010(, פתוח לציבור הרחב. תהליך זה משקף 

על  נשענה  ראשון  בשלב  הבחירה  בשולחן.  היחסים  מערכת  של  "אבולוציה"  רבה  במידה 

עם  להתמודד  אפשר  שנים   3 לאחר  כיום  אמון.  לבניית  תשתית  שהיוו  בקונסנזוס  נושאים 

נושאים רחבים שלא בהכרח משקפים קונצנזוס.

"בכדי להמשיך ולהעמיק את השתתפותם של מעגלים רחבים במסגרת השיח ובכדי לתת 
מענה לנושאים בעלי אתגר בראיה תלת מגזרית, אנו פונים בבקשה לקבלת הצעות לנושאים 

לדיון במסגרת השולחן העגול"45.

מסמך המסגרת הראשון.  43
מסמך מסגרת שני.  44

קול קורא להגשת הצעות לנושאים לדיון בשולחן העגול )יוני 2010(.  45
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ריכוז פניות לקול הקורא ל"הגשת הצעות לנושאים לדיון בשולחן העגול" )יוני 2010(

נושאמציע )שם וארגון(

גל לוסקי
Israeli flying aid הרחבת הגדרת הארגונים הנהנים מסעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה

איילת אילני
ורותי גור

העמותה להעצמה 
כלכלית של נשים

בקשה ליזום שינוי חקיקה ולפיו פיתוח כלכלי עם קבוצות יוכר כמטרה ציבורית, 
לצרכי פטור ממס – סעיף 46 א'

קרני ברק
פורום השרות האזרחי - 

לאומי
מיזמים משותפים למדינה ולגופי המגזר השלישי

ד"ר חיה ג'משי
קרן אורן

שיח בין פילנתרופיה ומשרדי ממשלה סביב נושאי השקעות חברתיות: מתן כלים 
והסדרה של שיתופי פעולה בין ארגוני מימון, משרדים ממשלתיים ועמותות בשלב 

יזום והפעלת שירותים

נעמי סטוצ'ינר 
פיתוח תפיסה חדשה ומדדי הערכה חדשים לפעילות המגזר השלישי בישראלבית איזי שפירא

אהובה ינאי
מת"ן

בחינת פעילות הרגולציה בנושא התנהלות המגזר השלישי  וחובת שיתוף בגוף 
קבלת ההחלטות ולא רק לשימוע

עו"ד יורם סגי זקס
המועצה הלאומית 
להתנדבות בישראל

הפערים החברתיים בישראל ובעיית העוני

המרכז לצדק חברתי ע"ש 
יעקב חזן במכון ון ליר

העברת תפקידים, ושירותים למגזר העסקי לעומת העברתם לארגוני המגזר 
השלישי: מה צריכה להיות מערכת השיקולים של הממשלה?

רשימת יעדים מרכזיים של מעל"ה – כיצד יוכל המגזר העסקי להשפיע יותר?מעל"ה

המענה לקול הקורא לא היה רחב. מתוך תשע הצעות, ארבע הצעת היו של חברי שולחן וחמש 

אחרות של גורמים שאינם חברים בשולחן. יש לשים לב, כי אף אחד מחברי השולחן מטעם 

המגזר הראשון לא הציג נושא לדיון ולעומת זאת, מרבית הפניות )מחוץ ומתוך השולחן( הן 

של גורמי מגזר שלישי. בפרק הבא יתוארו תהליכים נוספים של שיתוף ציבור באמצעות קול 

קורא.

השולחן  של  השוויונית  בתפיסה  האיזון  חוסר  את  מדגימה  הקורא  לקול  ההיענות  כי  נראה 

העגול. המגזר העסקי כמעט שלא מציג בו צרכים, רצונות, בעיות והמגזר הראשון מתכנס 

זאת, מרשים  יחד עם  והדרישות של שותפיו לשולחן.  או המגיב לצרכים  לעמדת המקשיב 

לראות שרוב הפניות נמצאות בהלימה עם מטרות השולחן ויכולותיו.
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הנושאים שעלו בקול הקורא, רוכזו למסמך תומך החלטה עבור יושבי הראש על פי הסעיפים 

הבאים:

מיזמים משותפים- PSPP. 1 שותפות תלת מגזרית בין גופי מדינה, גופים עסקיים וארגונים 

חברתיים לקידום מטרה חברתית.

הכספית,  הנתינה  עידוד   - ההתנדבות  לנושא  כהשלמה  )פילנתרופיה(  הנתינה  עידוד  2 .

לקידום ולפיתוח משאבי חברה וקהילה מגוונים. 

מדיניות בתחום סיווג אלכ"רים לצורכי רגולציה. 3 .

בחינת שיתופי פעולה בין מגזריים לקידום תעסוקה. 4 .

מדורג:  באופן  בשולחן  לדיון  נושאים  בשני  הראש  יושבי  בחרו  המצומצמת  הרשימה  מתוך 

השולחן יתחיל וידון בנושא עידוד הנתינה, כהמשך טבעי לנושא ההתנדבות ולאחריו המליצו 

יושבי הראש לעסוק בנושא המיזמים המשותפים וצורות ההתקשרות הבין מגזריות. 

נושאים  להעלאת  שוטף  באופן  שפנו  ציינו  שולחן  חברי  שני  הקורא,  לקול  להיענות  מעבר 

לדיון בשולחן, במקרה אחד הטיפול בנושא היה תוך כדי הטיפול בנושא הראשי של השולחן, 

במקרה בו-

"עלו למשל נושאים של החשש למתן תרומות לרשויות... אני הצפתי את הבעיה בשולחן למשנה 
ליועץ המשפטי להציג פתרונות והוא הפיץ נוהל טיפול בנושא לרשויות המקומיות"46.

מנגד, בעיקר לחברי השולחן החדשים, נראה כי לא ברור המנגנון והדרך בה הם יכולים להעלות 

נושא לדיון ולהשפיע על סדר היום של השולחן: 
"אני מרגיש שקשה להעלות נושאים בכלל"47 .

המלצות לאופן נושא קביעת סדר היום
•הרחבת השקיפות והשיתוף לגבי קביעת סדר היום 	

אחד  מכל  צרכים/רצונות/צפיות  של  קורא?(  קול  ידי  על  רק  )לא  אקטיבי  •גיוס  	
מהמגזרים

•יצירת מסגרת זמן בישיבות השולחן לנושאים העולים מחברי השולחן 	
•פתיחת ערוצי דיון נוספים, המתקיימים במקביל לנושא המרכזי של השולחן, בהובלת  	

גורמים מתוך השולחן

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר עסקי.  46
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר שלישי.    47



44

 שיתוף הציבור בתכני הדיון

ציר אחרון בו נדרש השולחן העגול להגדיר את כלליו, עוסק בסוגיית שיתוף הציבור בהיבטי 

על שלוש הצדקות: הרחבת  נשען  הציבור  גיבוש הסכמות. שיתוף  ובאופן  הדיון  התוכן של 

מעגלי השותפים לבניית ההסכמות והסיכוי לקבלתן על-ידי ה"שטח"; הצגת עקרון השקיפות 

במסמך  חדשניות.  מבט  נקודות  וזיהוי  מקבילים  לתהליכים  וכדוגמא  לתהליך  יסוד  כעקרון 

המסגרת ניתנה התייחסות לנושא רק בהקשר לתוצרי הדיון לאחר שהושלם -

ובמידת  דיון הנמצאים בתחום עיסוקו של השולחן,  לנושאי  יוכל להעביר הצעות  "הציבור 
הצורך, גורמים המציעים נושאים יתבקשו לצרף מסמכי רקע וחומרים שונים טרם הדיון. סדרי היום 

העתידיים, ככל שישנם, יפורסמו לצד איגרות הסיכום באתר האינטרנט48".

השולחן העגול החליט לאמץ ואף צרף כנספח למסמך המסגרת השני את העקרונות המנחים 

והשתתפות  היוועצות  מידע,  למתן   )OECD( כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  הארגון  של 

פעילה של אזרחים בתהליכי קביעת מדיניות.

)OECD( תקציר עקרונות מנחים של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
למתן מידע, היוועצות והשתתפות פעילה של אזרחים בתהליכי קביעת מדיניות49

מחויבות: נדרשת הנהגה ומחויבות מוצקה למתן מידע, היוועצות והשתתפות פעילה בקביעת 
מדיניות

זכויות: זכויות האזרחים לנגישות למידע, למתן משוב, להיוועצות ולהשתתפות פעילה בקביעת 
מדיניות

בהירות: מטרת השקיפות, היוועצות והשתתפות פעילה של אזרחים 
ביותר  המוקדם  בשלב  להתחיל  צריכות  פעילה  והשתתפות  הציבור  עם  היוועצות  זמן: 

האפשרי
אובייקטיביות: מידע הניתן על ידי הממשלה בתהליכי גיבוש מדיניות צריך להיות אובייקטיבי, 

שלם ונגיש
משאבים: על מנת שתהליכי מתן מידע, היוועצות והשתתפות פעילה של אזרחים בקביעת 

מדיניות יהיו אפקטיביים, יש צורך במשאבים פיננסים, אנושיים וטכניים הולמים
ולהיוועץ עם אזרחים, צריכות להיות מתואמות לרוחב  ליידע, לבקש משוב  יוזמות  תיאום: 
הממשלה על מנת לשפר את ניהול הידע, להבטיח מדיניות עקבית, להימנע מכפילות ולהפחית 

את הסיכון של "עייפות מהיוועצות" אצל האזרחים וארגוני החברה האזרחית. 
אחריותיות: לממשלות יש מחויבות לתת הסבר באשר לשימוש שהן עושות בתשומות של 

האזרחים 
אזרחות פעילה: ממשלות מרוויחות מאזרחות פעילה וחברה אזרחית דינאמית

הערכה: ממשלות צריכות כלים, מידע ויכולת על מנת להעריך את ביצועיהן באספקת מידע, 
ביצוע היוועצות ומעורבות האזרחים

מסמך המסגרת השני.  48
נספח ב' מסמך המסגרת השני תרגום צוות שיתופים מתוך:  49

OECD, 2001, Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in Policy- 
 Making, Paris, page 15.
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במהלך שנות פעילותו של השולחן העגול נראה שתחום שיתוף הציבור בא לידי ביטוי במספר 

דרכים:

פרסום מסמכי המסגרת 1 .

פרסום אגרות הסיכום של ישיבות השולחן באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה 2 .

פרסום תוצרי עבודתן של ועדות ותהליכי פיתוח כמו ועדת ההתנדבות 3 .

. 4 קולות קוראים -

קול קורא לקבלת תכניות, מאמרים ומחקרים בנושא קידום התנדבות בראייה תלת  א. 

מגזרית )נובמבר, 2009(

קול קורא לגופים, ארגונים ואנשי עסקים להצטרף כחברים לשולחן העגול  ב. 

)דצמבר,  2009(

קול קורא להגשת הצעות לנושאים לדיון בשולחן העגול הממשקי )יוני, 2010( ג. 

קול קורא לקבלת הצעות לכיווני פעולה, תכניות, מאמרים ומחקרים בנושא עידוד  ד. 

הנתינה ופיתוח הפילנתרופיה בישראל )יולי, 2010(

קול קורא לגופים, ארגונים ואנשי עסקים להצטרף כחברים לשולחן העגול  ה. 

)פברואר, 2011(

קול קורא לשיתוף בידע אודות מיזם / שותפות בין-מגזריים )אוגוסט, 2011( ו. 

הרחבת מעגלי המעורבים

אחת השאלות המשמעותיות בנושא זה נשענת על הגדרת בעלי עניין וידע רלבנטיים. עצם 

והנושאים איתם מתמודד השולחן עשויים לעורר עניין בקרב ארגוני מגזר  קיומו של השיח 

ידוע  עניין  בעלי  גורמים  של  מאגר  החברתית.  האחריות  בתחום  הפועלים  ועסקים  שלישי 

נמצא בקרב גורמים שהציגו את מועמדותם להצטרף לשולחן העגול. בשני סבבי התחלופה 

של השולחן, הוגשו עשרות מועמדויות  של ארגוני מגזר שלישי, קרנות, עסקים ואנשי עסקים 

פילנתרופיים. קבוצה זו יכולה להיתפס כמעגל מתאים להרחבת השיח ואתגריו.
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       שיתוף ציבור

שלוש שנים לשולחן ונראה כי, יש עדיין תחושה בקרב חברי השולחן כי שיתוף הציבור חשוב 

ומרכזי. חשוב לציין, כי בשיתוף ציבור אין הכוונה לציבור הרחב, אלא במרבית המקרים הכוונה 

והנראות של תהליכי השיח  הייצוג  כי  נראה  )עמותות, תאגידים(.  בעלי העניין  לציבור  היא 

בשולחן העגול נמוכים ואינם עונים על הציפיות של מי שאינו כלול בשיח. היטיבה לתאר זאת 

אחת מנציגות המגזר השלישי שחשה אחריות כלפי השולחן והייצוג שלו כלפי חוץ:

"יש הרבה אנשים ששואלים למה קיים השולחן העגול? לכן, זה יעזור שיהיו סיכומים של מה עושים. 
אני לא תמיד יודעת מה הנראות הפורמאלית של השולחן וכאן קצת חסר"50.

כמו כן יש לזכור שחלק זה של סיכום שלוש שנים אינו נשען על בחינת עמדתם של גורמים 

שאינם חברי שולחן ועבורם כמובן השאלה הזו רלוונטית הרבה יותר.

המלצות לנושא שיתוף ציבור בתכני הדיון
•שינוי פורמט סיכומי השולחן לפורמט נגיש המזמן התייחסות  	

•פיתוח אתר אינטראקטיבי מובחן של השולחן העגול ובחינת שיתוף פעולה עם אתר  	
שיתוף הציבור של הממשלה

•עדכון חברי השולחן בין לבין מפגשי השולחן על התקדמות בוועדות השונות 	
•הרחבת מעגלי השיתוף באמצעים שונים כמו: 	

קבוצות מיקוד - מעגלי התייחסות מתחלפים/קבועים של בעלי עניין  ֩ 
שגובשו  להסכמות  התייחסות  זירת  המהווה  שנתי  אירוע   - לכול  פתוח  כנס  ֩ 

בשולחן באותה שנה

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר שלישי.  50
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מסגרות הפעולה

במדידה כמותית ניתן לסכם את פעילות השולחן באופן הבא: 

• מהם התקיימו 11 מפגשי שולחן עגול כאשר ראש ממשלה השתתף ב-6	

• ישיבות של גופי משנה של השולחן התקיימו 24	

• מסמכי רקע וסקירות הוכנו כ-30	

• פניות לציבור- קול קורא הופצו 6	

• תכניות למדיניות גובשו 3	

•הוקם מיזם משותף )'תבונה'( 	

הקמה  בהליכי  נוסף  משותף  •מיזם  	

)התנדבות והשתתפות חברתית(

בין  שיח  ניהול  מתודולוגיית  •פותחה  	

מגזרי

•עוצבו כללי שיח שמהווים בסיס גנרי  	

לניהול מסגרות שיח בין מגזריות

משרדיים  שולחנות  שלושה  •הוקמו  	

ושולחן חירום

• התחלפה ממשלה אחת	

מסגרות הפעולה של השולחן העגול נועדו 

לאפשר את פעולתו הרציפה של השולחן, 

תוך שמירה על עקרון התלת מגזריות. 

השולחן העגול המלא מתכנס שלוש - ארבע פעמים בשנה. מפגשי המליאה של השולחן 

מוצגות  הוועדות,  תהליכי  מתנקזים  אליה  המרכזית  הפורמאלית  המסגרת  את  מהווים 

המלצות או החלטות יושבי הראש ומוצגות סוגיות לדיון. 

בסיכום שלוש שנים לפעילותו של השולחן, חברי השולחן העגול נשאלו מספר שאלות על 

ניהול השולחן משרת את מטרותיו. מתוך בחינת תשובותיהם של חברי  המידה שבה אופן 

מפגשי  של  התנהלותם  מאופן  גדולה  רצון  שביעות  עולה  המגזרים(  )מכל  העגול  השולחן 

השולחן העגול. נראה כי מרבית חברי השולחן העגול חשים, כי התהליך מאורגן ומוכן היטב 

והדיונים מתנהלים על בסיס מצעים איכותיים ובאופן מיטבי: 

"הכל בסדר גמור, אני מאוד מרוצה מכל התהליך והניהול שלו". "הפן הלוגיסטי השולחן פועל 
בסדר גמור. החומרים הם חומרים טובים, המצגות טובות, הידוע הוא טוב".  "ממש מעולה. 
אני חייב לציין שהצוות שעוסק בזה גם בשיתופים וגם במשרד רה"מ עושה עבודה מצויינת, הכל 
מוכן מראש, נבחן, ואין הפתעות בישיבות". "אני חושב שזה הולך ומשתפר... אני חושב שככל שזה 

התקדם ידעו יותר מראש במה דנים ומתכוננים לזה ומעבירים סיכומים בזמן"51.

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר הראשון, השני והשלישי.  51
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יחד עם זאת עולה מצד חלק קטן של נציגי המגזר השלישי תחושה כי חלק ממפגשי השיח 

במסגרת המליאה של השולחן, מתנהלים באופן טקסי מדי, ובכך מצמצמים את מרחב השיח 

שניתן היה ליצר בשולחן.  

")השולחן העגול( חשוב מאוד וטקסי. יכול להיות שאין דרך אחרת לנהל את זה אבל אני מרגיש 
שזה מאוד טקסי – מי יציג מה. אפשר להגיב אבל מאוד קשה להעלות דברים. יכול להיות שאין 
ברירה כשעובדים במשהו כזה רחב"52. " כל אחד הגיע עם האג'נדה שלו מהבית, זרק את האג'נדה 

והמשיך."53

למרות האמירה על ה"טקסיות", מרבית חברי השולחן העגול, מכל המגזרים, חשים, כי הם 

באמצעותן  המרכזיות  הדרכים  אחת  בשולחן.  הדיון המתקיימים  בתהליכי  ביטוי  לידי  באים 

באים חברי השולחן לידי ביטוי באופן משמעותי הן "צוות התשעה" וצוותי משימה.

"צוות התשעה" וצוותי משימה

עוד בטרם התכנס השולחן העגול לראשונה, היה ברור כי על מנת שיוכל להגיע לתהליכי שיח 

מעמיקים ולתוצרים בעלי ערך, על חבריו להתפצל ולעבוד בצוותי משימה. צוותי המשימה 

הוגדרו כצוותי משנה של השולחן שנועדו לסייע לו לקדם ולהעמיק בלמידת הנושא, בשיח 

ובגיבוש הצעה מפותחת שתונח בפני השולחן. 

"השולחן העגול... לא יוכל להתקדם במליאה כזו. אנחנו נציע בהמשך שיהיה צוות של תשעה, שיהיה 
נציע שצוות התשעה יהיה הצוות המכין למושב  ואנחנו  כמובן על שלושה, מכל מגזר,  בנוי 

המכונן השני וכך השלישי. ונשאף להגיע למודל שבאמת לוקח בחשבון את השיקולים כולם"54.

ונכללו בו שלושת  צוות התשעה55  היה צוות שנקבע מיד לאחר ישיבת השולחן הראשונה 

יושבי הראש אליהם צורפו שני חברים נוספים מכל מגזר. 

לאחר הצלחתו של צוות זה, הופעלו בשולחן העגול עוד מספר צוותי משימה שקידמו ופיתחו 

את הרעיונות, השיח והתוצרים של השולחן, כפי שניתן יהיה לראות בפרק הבא.

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי מגזר שלישי.  52

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי מגזר שלישי.  53
מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, רענן דינור, מתוך תמלול ישיבת השולחן העגול 30.7.2008  54
בצוות התשעה הראשון השתתפו, מטעם המגזר הראשון- מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר 	55

רענן דינור, מנכ"לית משרד החינוך, גב' שלומית עמיחי, סגנית בכירה לחשב הכללי, רו"ח סיגי 
סייג. מטעם המגזר העסקי – יו"ר בז"ן, מר יוסי רוזן, מנכ"לית מעלה, גב' טליה אהרוני, מנכ"ל 

יד הנדיב, מר אריאל וייס. ומטעם המגזר השלישי - מייסד הכוח לתת ומאיר פנים, מר דודי 
זילברשלג, מנכ"לית המרכז היהודי-ערבי, גב' אמל אלסאנע ומנכ"ל מנהיגות אזרחית, מר ירון 

סוקולוב.
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צוותי המשימה שפעלו בשולחן עד כה:
צוות התשעה- להכנת תשתית למסמך המסגרת השני 1 .

צוות היערכות לחירום- תיאום עם רח"ל )רשות חירום לאומית( בסיוע לאזור הדרום בזמן  2 .
מבצע עופרת יצוקה 

צוות תשעה מורחב – לגיבוש תוכנית כלכלית להתמודדות עם השפעות המשבר הכלכלי  3 .
על המגזר השלישי

ועדת חסמים - שהוקמה על פי החלטת ממשלה לצורך הסרת חסמים המונעים פעילות  4 .
מיטבית של ארגוני המגזר השלישי

צוות התנדבות- לפיתוח תכנית לקידום ההשתתפות החברתית וההתנדבות בישראל 5 .
צוות עבודה לנושא עידוד הנתינה וקידום הפילנתרופיה - שמטרתו גיבוש הצעה לתוכנית  6 .

לעידוד שיעור והיקף הנתינה בישראל
ועדת היגוי לנושא מיזמים משותפים- צוות תכנון וליווי למהלך השולחן בנושא  שיתופי  7 .

פעולה בין מגזריים.

בהם  בתכנים  בפרק שיעסוק  יוצג בהמשך  והצוותים  הוועדות  העבודה של  פרוט תכני  8 .

עסק השולחן העגול.

להבדיל מצוות התשעה שנקבע מראש, כל שאר צוותי המשימה של השולחן הורכבו מחברי 

השולחן שביקשו לקחת בהם חלק. הפיזור והמגוון של הצוותים, העבודה המרוכזת בנושא 

מסוים ואופן ניהול התהליך הפכו את המסגרות הללו של השולחן לבעלות משמעות רבה.

"ביקשתי להיות שותפה בצוות שמדבר על המיזמים הבין-מגזרים, צורפתי לצוות ועל פניו זה נראה 
לי מצוין". "אני מרגישה את עצמי פעילה כשאני משתתפת יותר )בועדות(, נושא פילנתרופיה 

והתנדבות. במקומות שלא היה לי תפקיד הרגשתי פחות מעורבת"56. 

וניהולו של משרד ראש הממשלה  עד כה פעלו צוותי המשימה של השולחן תחת הנהגתו 

בסיוע הגוף המפעיל. מסגרת זו אפשרה להגיע לתוצרים באופן יעיל אפקטיבי. יחד עם זאת 

עולה השאלה בדבר אופן המשך התנהלות השולחן. נראה כי העבודה במספר צוותים מקבילים 

תאפשר את הרחבת תהליכי השיח על ידי חברי שולחן. מיטיב לבטא זאת גורם מטעם המגזר 

הראשון:

"אני חושב שהייתי צריך להיות יותר מעורב ואני לא יודע להגיד למה לא הייתי יותר מעורב – אם 
זה בגלל שאני עסוק ולא יזמתי או שהמבנה היה כזה שבעצם משרד רה"מ אוחז במושכות ומעדיף 

לנתב את הדיונים לכיוונים שיותר מעניינים אותו"57

היחסי  גודלו  למרות  השולחן,  את  והובילו  מעמיק  באופן  פעלו  המשימה  צוותי  כי  נראה 

ומורכבותו, לתוצרים בעלי עניין והשפעה. 

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי מגזר שלישי ועסקי.  56
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי מגזר ראשון.  57
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המלצות לנושא צוותי המשימה
•מומלץ להקים כמסגרת קבע את צוות התשעה הכולל את שלושת יושבי הראש 	

•יש להמשיך ולקיים צוותי משימה. 	
•מומלץ להשאיר את הבחירה בהשתתפות כעקרון מארגן, תוך שאיפה לאיזון ייצוגי  	

של כל אחד מהמגזרים.
•ניתן לזמן הובלה מתחלפת בין המגזרים ובתוך המגזרים, על פי עניין, יכולת והתאמת  	

הנושא לגורם המוביל.
•כדאי להרחיב את צוותי המשימה )הפועלים במקביל( בהובלת חברי שולחן שונים על  	

מנת לתת מענה למגוון הצרכים והרצונות.
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הגורם המפעיל

הפעלת "השולחן העגול" נערכת על ידי האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה שבחר, 

להסתייע בגורם נוסף, חוץ ממשלתי, להפעלה של השולחן. תהליך סיכום שלוש השנים בחן 

את תפקידו של ה"גורם המפעיל" )יש שיקראו לו  "facilitator  - גורם מאפשר"( בניהול שיח 

בין מגזרי.

עם ההחלטה על הקמת ה"שולחן עגול", יצא משרד ראש הממשלה בהובלת האגף למדיניות 

במכרז. במכרז נבחר ארגון "שיתופים" להיות הגורם המפעיל של השולחן וליווה את השולחן 

אנשי מקצוע אשר פעלו מטעם   5 צוות שכלל  הורכב  כך  לצורך    .2008 מיוני  העגול החל 

בהפעלת  הממשלה,  ראש  במשרד  מדיניות  לתכנון  האגף  לצוות  ובסיוע  בליווי  'שיתופים' 

השולחן העגול.

על אף ההתפתחות הגדולה בתחום ה- facilitation בעולם החל משנות ה- 90' של המאה 

וזאת אחת  הקודמת, הרי שבישראל נראית התפתחות משמעותית רק בשנים האחרונות, 

הסיבות לכך שטרם נמצא מינוח בעברית לתהליך ולמבצעו.

תפקידו  את  מדגיש   )Bens( בנס  המאפשר.  הגורם  לתפקיד  שונות  הגדרות  לאתר  ניתן 

יעילות  ביתר  יכולה לתפקד  כך שהקבוצה  הגומלין,  פעילות  ולתהליך של  למבנה  בתרומה 

ולקבל החלטות באיכות גבוהה. הוא רואה את הfacilitator כעוזר וכמאפשר, שמטרתו היא 

לתמוך באחרים על מנת שיגיעו לביצועים יוצאי דופן.

)Kaner( מגדיר את התפקיד, כתומך באחרים לבצע תהליך חשיבה מיטבי. על מנת  קניר 

להגיע לכך, עליו לעודד השתתפות מלאה, לקדם הבנה משותפת, ולטפח אחריות משותפת. 

לחפש  לקבוצה  לגרום  המאפשר  הגורם  יוכל  מיטבי,  חשיבה  בתהליך  בתמיכה  קניר  לפי 

פתרונות כוללניים ולבנות הסכמים ברי קיימא.

דויל )Doyle( מתאר את תפקידו כמי שמאפשר לקבוצות ולארגונים לעבוד באופן יותר יעיל, 

לשתף פעולה וליצור סינרגיה. לדעתו, בכך שאינו נוטל צד ואינו מטיף לעמדה מסוימת במהלך 

המפגשים, הוא יכול לקדם הליכי שיח הוגנים ופתוחים, שיביאו להשגת מטרות הקבוצה58.

.Michael Doyle, quoted in Kaner, et al., 2007, p. xiii .  58
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תהליכי facilitation שונים ברחבי העולם הרחיבו את תפקידו של הגורם המאפשר לדיסציפלינות 

רבות, והכניסו להגדרת התפקיד ולכישורים הנדרשים, תכנים רבים ומורכבים.

כך הופעל בסכסוך בין רוסיה לאסטוניה מודל "העץ" שבו נדרשים גורמים המאפשרים לניתוח 

פסיכו-פוליטי של אאא שבלב הקונפליקט, וכן של הבעיות הסמויות והטראומות של הצדדים 

להידברות, על מנת לקדם את השיח לנתיב מועיל. 

בקנדה נעשה שימוש בתהליכי facilitation בתהליכי הידברות בין הממשלה, העסקים וארגונים 

ללא כוונת רווח בנושא בני "האומה הראשונה". 

בין  המאפשר  הגורם  תפקיד  את  המקרים  ברוב  המאפיינים  מרכיבים  מספר  לאתר  ניתן 

שמדובר ביחיד או שמדובר בקבוצה:

המפגש  ארגון  המפגש,  מקום  קביעת  את  לרוב  שכולל   -  • האדמיניסטרטיבי	 המרכיב 

ותיעודו.

• – הבנה ברמה גבוהה של התכנים שבהם עוסק השיח. המרכיב התוכני	

• – הבנה, הקשבה וקריאה של המשתתפים בשיח ושל הדינמיקה ביניהם.  המרכיב התהליכי	

בחינת תפקידו של ה"גורם המאפשר/המפעיל" נעשתה על בסיס מגוון השירותים שניתנו 

והרכיב  התוכני  הרכיב  האדמיניסטרטיבי,  הרכיב  של  הקטגוריות  פי  על  מוינו  אלו  בתהליך. 

בתהליכי.

 Back( הרכיב האדמיניסטרטיבי - בריכוז עבודת הניהול האדמיניסטרטיבי של השולחן העגול

רחב של תפקידים שבאו  מגוון  נכללו  הגורם המפעיל,  צוות  Office( במסגרת תפקידו של 

לידי ביטוי באופן רצוף לאורך כל זמן פעילותו של השולחן. תפקידים אלו יצרו את התשתית 

הארגונית השלמה ואפשרו לתוכן ולתהליך להתקיים בצורה מיטבית:

תיאום - תיאום ישיבות השולחן, תאום מפגשי צוותי משנה של השולחן, עבודת צוות 

מקדימה, מפגשי למידה עם מומחים והזמנת גורמים נוספים.

תיעוד - ניהול מערך התיעוד השלם, החל ממסמכי הביניים, דרך הקפדה על תמלול 

ותיעוד המפגשים ועד אגרות הסיכום. כמו כן סיוע בריכוז ובתיעוד ישיבות צוות וארגון 

משימות בהתאם.

הפקה - הכנת תשתיות וארגון הפרטים, קטנים כגדולים, של מפגשי השולחן העגול 
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או מסירה, הכנת  חומרים לשליחה  ומרצים, הכנת  אורחים  הזמנת  הביניים.  ומפגשי 

ועריכת שולחנות הדיונים, ארגון, סידור מקדים של חדרי הישיבות ומעקב אחרי סדר 

היום של הכינוס.

ביותר.  היה מרכזי  תוכן  בפיתוח תשתיות  הגורם המפעיל  - תפקידו של  המרכיב התוכני 

תכני המפגשים היוו את הבסיס לקיום דיון מתקדם, על בסיס מגוון נקודות מבט. ארגון ואיגום 

הרכיב התוכני הורכבו מההיבטים הבאים:

סקירה ואיתור ידע – לאורך כל מפגשי השולחן, איתר הגורם המאפשר את המסמכים, 

מקוצרים  מסמכים  מהם  והפיק  ובעולם  בארץ  הרלוונטיים  והתהליכים  המחקרים 

לשימוש השולחן. להלן מספר דוגמאות: סקירת השולחנות העגולים הפועלים בעולם 

בשולחן הראשון, בחינת מודלים כלכליים לתמיכה במגזר השלישי בזמן המשבר הכלכלי, 

סקירת הספרות בתחום ההתנדבות, תמונת המצב בתחום הפילנתרופיה ועוד )סקירה 

מקיפה יותר ניתן למצוא בתרשים הצירים(.

פיתוח כלים תומכי החלטה - חלק מתשתית התוכן של השולחן נדרש הגורם המפעיל 

ההתנדבות,  מפת  האיזונים,  מודל  לדוגמה  תהליך.  או  החלטה  תומכי  כלים  לפתח 

פרמטרים ומדדים להגדרת חברי השולחן ועוד. כלים אלו אפשרו לחברי השולחן למקד 

את הדיונים המורכבים ולהגיע באופן פשוט יחסית להסכמות.

גיבוש מסמכים מסכמים בהמשך לעבודתו של השולחן - בהמשך להכנת מצעים 

העמדות  ההתייחסויות,  מגוון  את  לארגן  הצורך  עלה  העגול,  בשולחן  השיח  לקידום 

והדעות למסמכים מסכמי תהליך. תפקידו של הגורם המפעיל היה לארגן מחדש את 

מסמכי התהליך למסמך מסכם. לדוגמה במסמכי המסגרת שעלו לדיון בשולחן העגול, 

במסמך ההתנדבות ובמסמך המשבר הכלכלי.

רובד נוסף של מסמכים מסכמים בא לידי ביטוי בהכנת אגרות הסיכום של השולחן. 

אגרות הסיכום יצרו תיעוד מרוכז למפגשי השולחן, היוו חוט מקשר בין שולחן לשולחן 

ואפשרו לחברי השולחן שלא השתתפו בו להתעדכן ולהמשיך להיות מחוברים לתהליך 

באתר  האגרות  פרסום  )באמצעות  בו  הנעשה  על  ללמוד  לשולחן  חיצוניים  ולגורמים 

משרד ראש הממשלה(. 
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המרכיב התהליכי - תפקידו המרכזי של הגורם המפעיל היה בייעוץ ובליווי התהליך. שיח 

בין מגזרי בהרכב של שלושה מגזרים הינו שיח מורכב מאוד. ניהולו של שיח מורכב זה היווה 

אתגר59.

מידת הרגישות ומידת הבשלות של כל אחד מהצדדים ועמדתו האישית של כל משתתף, היו 

חלק ממערך השיקולים שהופעלו לאורך כל הדרך:

יעוץ בפיתוח ובשמירה על כללי השיח - עיצוב כללי השיח בצוות המצומצם היווה אתגר 

מקצועי מורכב. כללי השיח מהווים תשתית לפעולתו של השולחן העגול ומאפשרים 

קידום תהליך שוטף של שיח ללא "הפרעות ורעשים". תפקיד הגורם המפעיל בשלב 

זה בא לידי ביטוי בגיוס תיאוריות תומכות, בבניית כלי תומך החלטה ובהנחיית הדיונים 

המקדימים שהתקיימו ב"צוות התשעה". בהמשך התהליך סייע הגורם המפעיל לניהול 

התהליך ברוח העקרונות שנקבעו במסמך המסגרת. 

ליווי באמצעות צוות רב תחומי - מגוון המומחים שמלווים באופן מקצועי את השולחן 

מייצג תחומי דעת וידע שונים. מגוון נקודות המבט והידע התהליכי, המשפטי והמקצועי 

תרמו להובלת השולחן.

הכנה מקדימה של המשתתפים - קידום תהליכי השיח והכנת דיוני השולחנות דרשו 

לא אחת לסייע לבעלי תפקידים בשולחן )יושבי הראש, ממונים על הובלת תהליך או 

על הצגת דברים, כניסת חברים חדשים ועוד( להכין עצמם למפגש. הכנות אלו כללו לא 

אחת פגישות הכנה ותאום והכנת חומר מקדים. 

טיפול במוקדי מתח באופן פרטני - מטבע קיומו של שיח מורכב, עלו בפני ה"שולחן 

העגול" מספר אתגרים שהובילו לעתים ליצירת מתח. מתח זה תועל באמצעות ליווי 

הגורם המפעיל, על ידי המרה של דרישות וקשיים לכלים מעשיים ומועילים לשולחן. 

קול  הפצת  הכלכלי.  המשבר  סביב  התרחשה  זה  לתהליך  הבולטות  הדוגמאות  אחת 

קורא, גיוס חברי השולחן לחשיבה בונה ושיתוף בתהליך הובילו לפיתוח הצעה שהיוותה 

בסיס לתכנון צעדים תומכים במגזר השלישי לאור המשבר הכלכלי.

"החשיבות של ארגון שיתופים כגוף שבעצם מנהל, בואו נאמר, מהצד, את המפגש הזה, היא   59
גדולה מאוד, משום שאין לי ספק שכל אחד מאתנו יש לו את העיסוקים שלו, יש לו את 
יודעים לשמור על השיווי משקל הכל-כך חשוב  ואני לא בטוח שגל או אודי  ההטיות שלו, 
שיש כאן או צריך להיות כאן, כשם שדושי ואנשיו יכולים לעשות את זה. ואנשי אלכ"א. ולכן, 
בעיני, הרעיון הזה הוא רעיון נכון שמשתלב היטב באופן שבו היינו רוצים לראות את המערכת 
הזו פועלת )מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רענן דינור, מתוך תמלול ישיבת השולחן העגול 

.)30.7.2008
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הפקידות  בין  תיווך  במפגשי  מדיניות  לתכנון  האגף  לצד  מקצועית  השתתפות 

הבכירה של משרדי הממשלה לחברי השולחן - סיוע בייצוג והצגת רעיונות על פי 

העניין והתוכן הנדרש, לדוגמא בתחום הפילנתרופיה.

השלישי,  המגזר  עם  וההיכרות  ההבנה  חשיבות   – המגזרים  עם  מעמיקה  היכרות 

ארגון הפניות  הן במסגרת  רכיב משמעותי  בו, מהווה  והכוחות הפועלים  הגופים  על 

להצטרפות לשולחן העגול, והן במקרים בהם נידרש שיתופם של ארגונים בתהליכים 

את  השלימה  המפעיל  הגורם  של  זו  היכרות  ההתנדבות.  נושא  כדוגמת  מקצועיים 

התמונה שמחזיק אגף תכנון המדיניות על גורמי הממשלה השונים.

קידום והובלת תהליכים - במסגרת התהליך המורכב, נידרש לעיתים הגורם המפעיל 

בקידום  המפעיל  הגורם  פעל  זו  במסגרת  אקטיבי.  באופן  תהליכים  ולהוביל  לקדם 

מסמכי מדיניות מוצעים, בקיום שיחות ובירורים, בתיאום עם אגף תכנון המדיניות, עם 

גורמים כמו בעלי תפקידים במשרדי ממשלה )תכנית החירום, עידוד הפילנתרופיה(, 

גורמים מובילים בקרב הפילנתרופיה )תהליך עידוד הפילנתרופיה( או נציגי עמותות 

)התנדבות(. 

שימור הקשר עם משתתפי השולחן – עדכון חברי השולחן על המתרחש בוועדות 

המשנה ושמירה על המעורבות של המשתתפים בתהליך, באמצעות דואר אלקטרוני 

ושיחות טלפון.

מתחים ביישום תפקיד הגורם המפעיל

שאלה מרכזית העולה מניתוח תפקידיו בפועל של הגורם המפעיל מציפה מספר מתחים 

מרכזיים שיש לתת עליהם את הדעת: 

המתח בין הצורך להיענות ולשרת את "בעלי השולחן" כלומר משרד ראש הממשלה, לבין 

הצורך והרצון להיענות לצרכיהם של כלל השותפים בשיח, מתח שמחזיר את שאלת חוסר 

השוויון בין הצדדים לשיח והשפעתו על תפקודו של הגורם המפעיל.

מתח נוסף שהשפיע על אופן פעולתו של הגורם המפעיל היה המתח שנוצר מעצם הגדרת 

מטרתו של השולחן – המתח שבין העיסוק בתוצר או בתהליך. תפקידו של הגורם המפעיל 

הושפע ממתח זה בצורך לקדם תהליכים בין לבין מפגשי שולחן, להוביל תהליך ממוקד ומהיר 

ולוותר לא פעם על תפיסת התהליך הנדרש.
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מתח נוסף אליו חשוב להתייחס הוא המתח הנוגע להגדרת תפקיד הגורם המאפשר – האם 

גורם מאפשר או גורם מוביל בהקשר זה עולה השאלה עד כמה צמחו תהליכי השיח מתוך 

השולחן או עד כמה פותחו על ידי הגורם המפעיל בין לבין מפגשי השולחן. עד כמה ואיך עליו 

לפעול על מנת לקדם את הידע/ תהליכי החשיבה/ פיתוח הכלים ומתי פעילותו זו נתפשת 

כסוג של התערבות והשפעה על התהליך.

ניתן לומר כי תפקידו של הגורם המפעיל60 ב"שולחנות העגולים" בשיח הבין מגזרי הוא: 

ומושכלים, לעודד  יעילות, לקדם הליכי שיח הוגנים, פתוחים  לסייע לקבוצה לתפקד ביתר 

השתתפות מלאה ואחריות משותפת לתוכן ולתהליך, בכדי שיובילו להשגת מטרות הקבוצה 

ולהשגת פתרונות יצירתיים ברי קיימא.

תפקידיו המרכזיים הם:

•ייעוץ מקצועי והכנת בסיס הפעולה לאגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה 	

•פיתוח תשתיות מידע וידע עדכני ובעלות ערך לתהליכי החשיבה והפיתוח של השולחן 	

•הכנת חברי השולחן לאתגרים השונים בהם נדרשו לפעול ותיאום ביניהם 	

•תיאום וחיבור בין הצדדים, הצרכים והאינטרסים השונים של חברי השולחן והאגף לתכנון  	

מדיניות

•תיווך וגיוס גורמים בשולחן ומחוץ לשולחן והכוונתם לפעולה תורמת וחיובית  	

•הנחית תהליכים והצגת מידע בפני צוותי השולחן המקצועיים 	

•סיוע בבניית הסכמות 	

•תפעול השולחן ברמה הטכנית/אדמיניסטרטיבית 	

האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה, שהופקד על ניהול  השולחן העגול, פעל בסיוע 

ובליווי הגורם המפעיל לאורך כל הדרך. בעמודים הבאים יוצגו עמדותיהם של חברי השולחן 

ביחס לפעולתו של הגוף המפעיל. להערכתנו, בחלק מהמקרים נראה היה שחברי השולחן 

רואים בשני הצוותים, צוות האגף לתכנון מדיניות וצוות שיתופים, כגורם אחד.

מנגד, היו כאילו שראו את הערך הכפול בפעולה המשותפת והרגישו נוח יותר לפנות לאחד 

מהגורמים. 

בהסתמך על ההגדרות מעלה.  60
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        הגוף המפעיל
ובעבר מרגישים שהגוף המפעיל  בהווה  כי לאחר שלוש שנות שולחן, חברי השולחן  נראה 
מקיים את שלושת התפקידים המרכזיים שלו: הטכני, התוכני והתהליכי. להלן עיקרי הדברים 

על פי חלוקה לתפקידים61 :

טכני - "המפעיל מבחינתי הוא גוף טכני לחלוטין, הוא כמו מזכיר בחברה. גוף טכני והוא עשה את 
זה טוב מאוד. הוא לא גוף שמייצג את המגזר הזה או האחר. ההפעלה הייתה טובה מאוד", "להעביר 
חומרים קודם", "הניהול של המערכת הייתה בסדר גמור, גם במונחים של הכנת חומרים תשתיתיים 
לדיונים, גם בעדכון ויידוע", "מה שאני רואה מהצד – אני חושב שזה הגוף המארגן – הוא מכין את 

הפגישות, את הדברים, בקשר עם החברים. החלק הארגוני. אני חושב שעושים את זה טוב".

תכני - "גם להציע את התכנים, גם לראות את נקודות התורפה וחוזק ולעקוב אחרי זה, ליצר את 
החומרים, ולנסות למצות את זה לכלל כיוונים מעשים ככל שניתן", "זה גוף שצריך לנווט, לשלוט 
על התהליכים, לעשות את החומר זמין, לתת חומרי רקע וספרות, ולאפשר דיונים של חברי השולחן 
העגול  בצורה שכל החומר יהיה לרשותם. אני רוצה לברך את שיתופים, זה תפקיד לא קל להוביל 
את הדבר הזה", "כל הארגון של כל השולחן הזה לדעתי נעשה בצורה טובה ויפה. זה מתחלק בין 
שני הדברים. אני רואה אותו כקואורדינטור. מקבל נושאים, מקדם אותם, מביא אותם לדיון, מנהל את 
העניינים האדמיניסטרטיביים של השולחן. זה גוף מזמן שמציג תוכן לפגישות, עושה את המעקב. זה 

תפקיד מאוד משמעותי שאני רואה אותו כקריטי. זה נעשה בצורה מאוד יפה ומקצועית".

תהליכי - "לסנכרן בין הגורמים, לעשות את הדיונים שקופים למשתתפים", "לתת את הכיוון של 
לאן זה הולך", "לשתף גורמים בשולחן בהתלבטויות באיזה נושאים לדון בשולחן ואיך ולשכלל את זה 
אח"כ לסדר יום, לדיונים עקרוניים, לחומרים שאפשר להציג לחברי השולחן והחוצה", "שיתופים צריך 
להכין את התשתית, לעבד ולהכין את החומרים, והוא עושה עבודה טובה. גוף מפעיל רואה בצורה 
יותר טובה את נקודת המבט של שלושת המגזרים ושיתופים עושה עבודה טובה. הוא בהחלט גוף 

שעובד עבור משרד רה"מ ועושה עבודה טובה – הוא מתריע, מעיר, מפרש, עוזר להשמיע קול".

בבחינת מידת המעורבות ו/או ההשפעה של הגוף המפעיל )'שיתופים'( על השיח נראה, כי 
חברי השולחן מציגים מגוון רחב של דעות. מרבית הדעות מניחות כי הגוף המפעיל מצליח 
לשמור על איזון נכון של מעורבות אך ללא התערבות. הוא מעורב מעצם תפקידו אך נזהר 

מלהשפיע או להטות את התהליך. 

"הם היו מאוד דומיננטיים בתהליך ועשו כל מאמץ כדי להימנע ממעורבות לבטא השקפת עולם 
בתוך השולחן, והם לדעתי הלכו, כל החבורה בצורה מאוד מרשימה על השביל הדק הזה שבין 
פאסיליטטור של תהליך מצד אחד לבין מי שלא רוצים להיות גורם משפיע בשולחן כבעלי מעמד 
בתוך השולחן...החבורה העמידה פוזיציה מאוד מדויקת של פאסיליטטורים ולא בעלי דעה", "שיתופים 
לא לוקח חלק פעיל בדו-שיח אבל מנווט. זה כמו מנחה בכינוס של מומחים שהוא מנווט ומסדר 
את הדברים ומכין סיכומים ושולח חומר ומארגן את צוותי הביניים והוועדות השונות. זה דבר אקוטי 
כדי ששיתוף כזה יוכל להצליח. אני חושב שעד כמה שאני נתקלתי, זה בסדר גמור" "היתה השפעה 
אבל שיתופים לקחו את התפקיד כ-facilitator בצורה אובייקטיבית", "אני לא חושב שצריכה להיות 
לו מעורבות או השפעה מעבר להיותו גוף מקצועי שנבחר לתפקיד הזה. הדיאלוג צריך להיות בין 

הקבוצות המשתתפות. לדעתי זה קורה62". 

ראיון חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר הראשון, השני והשלישי.  61
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר הראשון, השני והשלישי.  62
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מעבר להסכמה הרחבה על האיזון הנכון במימוש תפקידו של הגוף המפעיל, ניתן לשמוע 

ציפיות נוספות של חלק קטן מחברי השולחן למעורבות ולהשפעה גדולות יותר, מתוך הבנה 

כי לגוף המפעיל יש ידע, כוחות ויכולות שאינם באים לידי ביטוי לאור הניסיון להישאר ניטרלי. 

מעניין כי ציפייה זו באה דווקא מצדו של המגזר השלישי. נראה, ששייכותו של הארגון למגזר 

את  אצלם  מעלה  בארגון,  הקיים  והידע  היכולות  עם  השולחן  חברי  של  והיכרותם  השלישי 

הציפייה, כי במסגרת תפקיד הגוף המאפשר שיתופים יציגו חלק מהערכים המוספים שלהם 

כארגון:  

"אני חושבת שאולי הייתם צריכים להיות קצת יותר אקטיביים בכל מיני נושאים – נגיד אם מתקבל 
פתרון להתנדבות אז לראות איך הוא מיושם, לעקוב אחרי הדבר הזה", יש השפעה כלשהי, אני לא 
יודע עד כמה היא גדולה. היא יכולה להיות יותר גדולה, היא לא...יכול שזה בכוונה שהיא לא מספיק...
היא סבירה. יכולה להיות השפעה יותר גדולה", "מידת המעורבות צריכה להיות בכיוון של התהליכים 
בעיקר אבל הוא גם יכול להעלות נושאים. לגיטימי שהוא יהיה כאחד החברים ובהחלט יכול להעלות 
תורמת  להיות  יכולה  בהחלט  שלו  המעורבות  לדיונים.  שותף  להיות  יכול  גם  הוא  לדיון,  נושאים 
וחיובית. הוא לא רק גוף אדמיניסטרטיבי אלא הוא גם גוף מקצועי שתורם", "מעבר לחומרים, יש 
יותר מדי שקט של השותפות. לשיתופים יש מה להגיד ויכול להיות שהאנשים שיושבים מסביב  

לשולחן, אנחנו לא שומעים את דושי מספיק ובכלל את שיתופים"63.

אל מול הציפייה הזו, ניתן למצוא גם חשש שעולה מקרב מיעוט )שניים( מחברי השולחן, כי 

הגוף המפעיל משפיע יתר על המידה על סדר היום:

"הסוגיה של בחירת הנושאים לטיפולו של השולחן, לתחושתי, נוצר רושם שהגוף המפעיל משפיע 
על משרד רה"מ יתר על המידה על בחירת הנושאים שמובאים לשולחן. תפקידו היה הרבה יותר 
לעזור לחברים בשולחן להוסיף נושאים לסדר היום - לא לסדר היום לישיבה אלא ברמת טיפול יותר 
משמעותית. בעצם זה שהוא קובע את סדר היום ומכין את החומר יש לו השפעה גדולה מאוד64". 
"הגוף המפעיל לא צריך להשתתף בכלל בדיונים לראייתי, זאת אומרת, העבודה שלו אמורה להיות 
מאחורי הקלעים ולא על השולחן, לכן הוא גוף מפעיל...)מידת המעורבות של הגוף המפעיל( גדולה 

מדי. הגוף המפעיל צריך להיות facilitator ולא צריך להיות גורם משפיע65.

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר השלישי.  63
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציג המגזר השני.   64

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר השלישי.  65
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ציפיות נוספות שיש לחברי השולחן מהגוף המפעיל הן:

•להקפיד על נושא השיתוף של הגורמים בהכנה של החומרים, סדר היום 	

•לזהות את הגורמים היותר מרכזיים בשולחן העגול ולתת להם מקום קצת יותר מרכזי  	

בהכנה

•ריכוז המאמץ במגזר העסקי - המגזר העסקי לא בא לידי ביטוי מספיק והגוף המפעיל  	

יבחן מדוע זה קורה וגם יציע פתרונות

וגם  הדיונים  לקראת  החומרים  הרחבת  בעולם.  קורה  ומה  לעולם  יותר  להסתכל  •צריך  	

מספיק זמן קודם 

•לדאוג שבתהליך וכללי המשחק כל מגזר )בנפרד( יכין את עצמו לקראת אותם דיונים 	

•לשתף יותר את האנשים 	

הערות כלליות

"... צוות נפלא משיתופים שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. זה לא קרה מעצמו, זה קרה כי שיתופים 
העמידה את האנשים הכי טובים". 

"התפקיד כשמו כן הוא: יש לו תפקיד מתכלל מאוד חשוב כי אף אחד מאיתנו לא פנוי לעשות את 
זה".

יפה  עבודתם  את  עשו  בהתקדמות.  בניהול,  בארגון,  בחשיבה,  לעזור  לארגן,  עשה,  שהוא  "מה 
מאוד".

"העובדה שיש גוף חיצוני הוא מצוין. ללא שיתופים השולחן היה מתמוטט, בוודאי שאחרי חילופי 
והכנת  בהנחיה  ומימושו-  ובהובלתו  התהליך  בהנעת  מכריע  תפקיד  יש  לשיתופים  הממשלה. 

החומרים. אני לא רואה את זה קורה אלמלא זה נעשה כמו שזה נעשה".

ניתן לומר כי לאור הגדרות התפקיד הראשוניות של מכרז הפעלת השולחנות העגולים ומתוך 

ופעולתו במהלך שלוש שנות חייו של השולחן העגול הממשקי, פעל צוות  בחינת תפקידו 

הגורם המפעיל תחת האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה מתוך כוונה לפתח בסיס 

איתן לשולחן העגול ולאפשר לתהליך השיח להתקיים באופן מיטבי. אתגרי השולחן שיוצגו 

בהמשך מעידים על הדרך שעדיין יש לעשות. 
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 תחומי התוכן של השולחן
עד כה עסקנו במבנה, בהתארגנות, בהרכבים ובתהליכים ובעיקר בהבנת מנגנון ההפעלה של 

השולחן העגול. פרק זה יעסוק בניתוח התכנים בהם עסק השולחן העגול ובעיקרי המשמעויות 

והמסקנות של חברי השולחן על מגוון הנושאים שבהם עסקו.

ולהגדרת המנדט  נקודת המוצא של הדיון מתייחסת למטרות לשמן הוקם השולחן העגול 

שהוגדרה בהחלטת הממשלה. החלטה זו קבעה כי "עיקר הפעילות בשולחנות העגולים תתרכז 

אודות פעילותם השוטפת, סדרי העדיפויות  על  בין הגורמים השונים  ומידע  ידע  בחילופי 

יומם של העושים במלאכה.  ונושאים נוספים העומדים על סדר  שלהם, תכניותיהם לעתיד 

כמו כן ישמשו השולחנות העגולים פורום 

שונים,  בנושאים  להתייעצות  מחייב  לא 

ונושאים  שבמדיניות  נושאים  זה  ובכלל 

המערך  תפקוד  על  השלכה  להם  שיש 

הממשלתי עצמו"66.

עמוק  יותר  מעט  באופן  להציג  בחרנו 

השולחן  עסק  שבהם  נושאים  מספר 

להגדיר  שסיים  לאחר  הממשקי  העגול 

למגזר  סיוע  וביניהם:  השיח,  כללי  את 

בחירום  סיוע  הכלכלי,  במשבר  השלישי 

להתנדבות  תכנית  קידום  הדרום,  לאזור 

תכנית  פיתוח  חברתית,  ולהשתתפות 

ותחילתו  בישראל  הפילנתרופיה  לעידוד 

החברתית  למחאה  בהתייחס  הדיון  של 

שנמשך במקביל לכתיבת מסמך זה.

 תכנית החירום הכלכלית67

תכנית החירום הכלכלית של השולחן העגול להיערכות ולהתמודדות עם המשבר הכלכלי 

והשלכותיו על המגזר השלישי )ינואר 2009(

מעט לאחר שגובשו כללי המסגרת והוסדרו אופני פעילותו של השולחן העגול, נדרש השולחן 

ממשלת ישראל )פברואר 2008(, החברה האזרחית והקהילה העסקית:שותפות, העצמה  66
         ושקיפות, מסמך מדיניות, משרד ראש הממשלה האגף לתכנון מדיניות.

מסמך בסיס לדיון זה הוכן על ידי צוות "שיתופים", לבקשתו של מר רענן דינור, במסגרת  67
         ישיבת חירום של צוות מצומצם של "השולחן העגול". המסמך היווה מצע לדיון ונוצר מתוך 

         בחינת מידת ההיתכנות וההסכמה שקיימים בקרב נציגי המגזרים בשולחן לפתרונות מגוונים. 
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כך על  ומתוך  להתמודד עם שאלת אמת - השלכות המשבר הכלכלי על המגזר השלישי 

החברה בישראל )כל זאת במקביל למצב חירום במישור הביטחוני: "מבצע עופרת יצוקה"(. 

לשם כך, נדרש פורום השולחן, ליצירת הבנה ברורה של משמעויות והשלכות המשבר הכלכלי 

ופיתוח חשיבה משותפת, חדשנית ופורצת דרך, שתוביל להמלצה על תכנית פעולה לטווח 

הקצר והארוך.

הנזק  לצמצום  מגזרית  תלת  חירום  תכנית  לגבש  היתה  התהליך  של  המרכזית  מטרתו 

האפשרי שייגרם לארגוני המגזר השלישי ומתוך כך לקהלים בחברה הישראלית, כתוצאה 

מהמשבר הכלכלי. 

מסגרת השיח ב"שולחן העגול", כשיח בין שותפים, הובילה לחשיבה הדדית - מה כל מגזר 

יכול לתרום ומה כל מגזר צריך: 

תהליך גיבוש התכנית כלל היוועצות עם מספר גורמים בתוך ומחוץ לשולחן העגול. עיקרי 

בכל  הבא.  בטבלה שבעמוד  מופיעים  החבילה החברתית"  "תוכנית עסקת  המלצותיה של 

- הסכמה   10 נמוכה,   - הסכמה   1( בסוגריים  מופיע מספר  המוצגים,  אחד מהמהלכים 

גבוהה(, המייצג את מידת ההסכמה. מידת ההסכמה נקבעה לאחר שיחות מקדימות עם 

גורמי ממשלה רבים. יש לציין, כי תוכנית זו הוכנה בתקופה של ממשלת מעבר תחת מגבלות 

הנובעות ממצב זה.

שולחן עגול בין מגזרי:
•ערכים ועקרונות פעולה משותפים 	

•סדרי עדיפויות 	
•פתרונות לטווח מיידי, קצר וארוך 	

ממשלה

מגזר עסקי

מגזר שלישי
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 טבלת הצעות ויישומים סביב המשבר הכלכלי לסיוע למגזר השלישי
  

  אושר באותה תקופה או בתהליך הפינלתרופיה
  חלק מהצעת תכנית ההתנדבות

מגזר שלישימגזר עסקיממשלהטווח

מיידי

ת 
תי

ת חבר
ת מעורבו

ת הגדל
חביל

ת ציבור
תפו

ת
ש
וה

•הכרזה על הקמת קרן ציבורית   	
לאור מצב החירום הכלכלי, "קרן 

חברתית לישראל".
•מתן פטור ממס והכרה כמוסד  	
ציבורי לקרן ציבורית המשותפת 
למגזר העסקי והשלישי על בסיס 

גיוס תרומת עובדים )7(
•גיוס עובדי המדינה למהלך  	
חירום חברתי )7(- התנדבות

•ביצוע תרומות באמצעות תלוש  	
שכר של העובדים

•הקמת קרן   	
ציבורית-חברתית 
משותפת למגזר 

העסקי והשלישי על 
בסיס גיוס תרומת 

עובדים )7(
•תגבור ואיגום  	

שעות התנדבות של 
עובדים, בהתאם 
להגדרת צריכים 

חברתיים )9(          
התנדבות

•התגייסות  	
באמצעות הקרן 
למענה לצרכים 

חברתיים מרכזיים

•הקמת קרן ציבורית– 	
חברתית משותפת למגזר 
העסקי והשלישי עם כספי 

קרנות כאשר  חברי 
השולחן העגול ישמשו 
כמועצה הציבורית של 

הקרן ושני שליש מחברי 
הוועד המנהל ייבחרו מבין 

חברי המגזר השני והשלישי 
מחברי השולחן העגול. )7(

•הגדלת מעגלי  	
המעורבות של מתנדבים 

בפעילות עמותות )10(
•התארגנות מחודשת  	

סביב יעדים שיוגדרו 
בעדיפות גבוהה.

ת
תייעלו

ת ה
חביל

•הקמת וועדה לצמצום חסמים  	
בירוקרטיים )8(

) • העלאת רצפת התמיכות )4	
•ביטול ערבויות ושינוי אמות  	

מידה במכרזים 

•הכרה בסדרי  	
העדיפות שיגובשו

•הגברת השקיפות  	
בהקצאת משאבי      
פילנתרופיה עסקית

•הסדרת התרמות  	
מהציבור )6(

•נראות עמלות התרמה  	
)6(

•הגבלת שכר בכירים  	
לתקרת מנכ"ל משרד 

ממשלתי )6(

ת חיזוק כלל הארגונים
חביל

• מיליון(  העלאת התקרה )10	
והנמכת הרצפה בתרומות 

מוכרות )200 ₪ )9(
•העלאת סף הפטור של מס  	
שכר ממחזור של 80,000 ₪ 

ל500,000 ₪ )6( העלאה חלקית
• לכספי מגזר  	Matching

השלישי לצורך הקמת מרכז 
החירום. )9( 

•צמצום מס על הוצאות עודפות  	
ל60% )5(

•העברת הזיכוי ממס לאלכ"ר  	
)7(

•מנהל למנהל  	
)מנטורינג( - מנהלי 

תעשייה בסיוע 
ניהולי והתארגנות  
של עמותות לניהול 

המשבר )8(

•הקמת מרכז לליווי  	
ולייעוץ מקצועי באמצעות 

ארגוני התשתית. 
בניית יכולות הארגונים, 

התמקצעות מנהלים, ייעוץ 
בתחומים כלכליים, בניית 

כלים לעידוד שותפויות 
 ומיזוגים ועוד )10(

מהלך זה הוביל להקמת 
מרכז "תבונה" כמיזם 
משותף, לסיוע בתכנון 
כלכלי של ארגוני מגזר 

שלישי
•עידוד שיתופי פעולה 	

קצר

•הגדרת מנגנוני תיאום ושיתוף  	
משרדיים - שולחנות עגולים )6(

•הסרת חסמים וקביעת מנגנוני  	
תאום וטיוב קשר בין מגזרי 

לשעות משבר ולימי חול )10(

•הרחבת מעגלי  	
המתנדבים והפיכת 

התנדבות עובדים 
לנורמה )דרושה 
בדיקה( התנדבות

•הגדרת מדדי שיפור  	
והתייעלות )8(

ארוך

) • •קביעת סיווג ארגוני הורדת מס שכר )1	 	
מגזר  השלישי
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בישיבת השולחן העגול מיום 2.2.2009, הציגו ראש הממשלה ומנכ"ל משרדו את תכניתם 

בנושא. התכנית מפרטת את ההישגים האפשריים לנקודת הזמן בה נמצאה הממשלה: ערב 

בחירות, תום מבצע עופרת יצוקה ומשבר כלכלי עולמי.

מגוון ההישגים שהוצגו בפני חברי השולחן זכו ליחס אמביוולנטי. מצד אחד הערכה ותמיכה 

ומנגד ביקורת על היקף ההישגים ומיקודם: 

"הכוונה הייתה טובה והיא טובה גם עכשיו, אבל כשהיא עומדת במבחן התוצאה, אני לא חושב 
שהצעדים – ישנם צעדים יפים שלא היו בעבר ועל כך אני בטח מודה – אבל תמיד צריך לבחון 
ברשימת הסוגיות מה הן סוגיות הליבה שהן המשמעותיות ביותר שיכולות גם להיראות טוב וגם 
לסייע למגזר כמגזר. חוששני שדווקא בנקודות הליבה הללו עדיין לא צלחנו למרות הנכונות 

של פקידי האוצר68"

מתוך מגוון הכלים שגובשו במסגרת תכנית הסיוע:

הערותלאן הגענו?המצב לפניגורם אחראיכלי הסיוע

העלאת רף 
הפטור ממס 

השכר
160,00 85,000₪ ₪רשות המסים

בסמכות שר 
אוצר. יקל על 
ארגונים קטנים

העלאת תקרת 
התרומה המזכה 

בזיכוי מס
7.5 מליון 4₪ מיליון ₪רשות המסים

יעודד 
פילנתרופים 

להגדיל 
תרומתם- 

הוראת שעה 
לשנה. חקיקה 

ראשית

הנמכת הרצפה 
המזכה בזיכוי 

מס
300 ₪ שנתי400 ₪ שנתירשות המסים

יעודד תרומה 
מהציבור הרחב 
- הוראת שעה 
לשנה. חקיקה 

ראשית

הקמת מט"י 
חברתי לארגוני 

החברה 
האזרחית

משרד ראש 
הממשלה 

וארגוני המזגר 
השלישי

לא קיים

יוקם מט"י 
חברתי לסיוע 
חירום לארגוני 

החברה 
האזרחית 

בעלות של כ-6 
מליוןש"ח

הממשלה תממן 
50% מעלות 

הפרויקט

ירון סוקולוב, יו"ר "מנהיגות אזרחית" )דאז(, השולחן העגול המכונן, יום שני, ח' בשבט התשס"ט.  68
         2 בפברואר 2009.
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 סיוע בחירום לאזור הדרום

השולחן העגול בנושא מצב החירום בדרום הארץ התכנס לראשונה ב-29 בדצמבר 2008, 

במשרד הביטחון, בראשות סגן שר הביטחון, מתן וילנאי. השולחן כונס על רקע האירועים 

הביטחוניים בדרום ומבצע "עופרת יצוקה" שנפתח בעקבותיהם, כחלק מתפיסת השותפות 

בין המגזרים. במפגש השתתפו כעשרים גורמים מרכזיים בחברה האזרחית )חלקם חברים 

בשולחן העגול( וכעשרה נציגים של משרדי הממשלה, פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית 

)רח"ל(.

התנעת  היתה  הראשון  במפגש  הדיון  מטרת  תיאום.  ישיבות  לשלוש  נפגש  החירום  שולחן 

בדיון נשאבו ברובם  יותר במצב החירום. הלקחים שעלו  ומתואמת  מהלך להיערכות טובה 

מלקחי מלחמת לבנון השנייה והתבססו על ההבנה, כי יחידת ההתייחסות בזמן חירום היא 

הרשות המקומית ודרכה יש לתאם את פעילות הארגונים השונים. סוכם כי שולחן זה יתכנס 

מגופי  נציגים  נכחו  וההיערכות. במפגש השני  קידום התיאום  למען  ויפעל  נוספות  פעמים 

מגזר שלישי ארציים, קרנות וגופים מקומיים מדרום הארץ. הדיון התמקד בהצגת הפעילות 

של הגופים השונים בדרום הארץ, השינוי שחל מהמפגש הקודם בפעילותם, הצגת הצרכים 

העולים מהשדה וניסיון למצוא פתרונות לצרכים אלו. כמו כן, לקראת מפגש זה החל לפעול 

הדיון במפגש השלישי  הגופים השונים.  בין  לתיאום  ברח"ל מטה של מתנדבי מגזר שלישי 

הדורשים  ובנושאים  בשטח  המתרחשת  בפעילות  והתמקד  הקודמים  לדיונים  המשך  היווה 

תיאום רב יותר. עלתה ההכרה בחשיבות התיאום בין הגופים השונים וברצון למנף את הניסיון 

שנצבר בעימות הנוכחי כדי לבסס מוכנות עתידית.

יש לציין שהשולחן הממשקי תרם בהקמה ובזימון שולחן החירום הראשון ושמכאן מנהלת 

רח"ל תאמה את פגישות השולחן וסדר היום שלו.

לפי  לאזור; חלוקת המשאבים  הגדלת המשאבים המופנים  על  דגש  הושם  בכל המפגשים 

הפועלים  הגורמים  בין  תיאום  מטופלות;  שאינן  בעיות  וחשיפת  איתור  האוכלוסיות;  צרכי 

במרחב וכיוב. 

ב- 12.3.09 קיימה רשות החירום הלאומית ערב הוקרה לארגוני המגזר השלישי שנטלו חלק 

בפעילות הסיוע והתמיכה לתושבי הדרום במהלך ימי מבצע 'עופרת יצוקה'. במהלך מפגש 

ההוקרה קרא ראש רשות החירום הלאומית לנציגי הארגונים המייצגים את המגזר השלישי 

לקחת חלק בתרגיל הלאומי שתערוך הרשות בנושא. הוא ציין, כי האופן שבו יתורגלו ארגוני 

המגזר השלישי לקראת מצבי חירום, הוא נושא מורכב ביותר וכי על שני הצדדים ללמוד יחד 

את הלקחים ממבצע 'עופרת יצוקה'. הוא הדגיש את העיקרון שהנחה את הרשות במהלך 

תקופת החירום, על פיו מוסדות התיאום הבין-מגזריים דוגמת השולחן העגול ודסק המגזר 



65

השלישי ברשות החירום הלאומית, אינם מנחים את הארגונים אלא מצביעים על היעדים של 

הממשלה בתחום בניית החוסן של העורף ומספקים לארגונים תמונת מצב של עמדת המדינה 

ופעולותיה ומאפשרים לארגונים להתייחס אל היעדים הממשלתיים ולהתכנס אליהם במידה 

ויבחרו בכך. "יתרונו של המגזר השלישי טמון בחופש ההתארגנות שלו וביכולת שלו לספק 

השותפים  והמגזרים  הממשלה  האוכלוסייה.  צרכי  את  התואמים  וגמישים  מהירים  מענים 

לה בפעילות בחירום משלימים זה את פעילותו של זה". ראש הרשות ציין, כי מעבר לסיוע 

סייעו לרשות החירום  גם מכך שהם  נובעת  באספקת הצרכים, תודת הממשלה לארגונים 

לגבש תמונה עדכנית של הנעשה בשטח.

מאז ועד היום השתתפו ארגוני המגזר השלישי בשני תרגילי עורף רחבי היקף ועוגן דסק של 

ארגוני מגזר שלישי ברח"ל.
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 התנדבות והשתתפות חברתית

במסגרת דיון שנערך בשולחן העגול, ביקש ראש הממשלה מחברי השולחן לקדם את נושא 

ההתנדבות בישראל בראייה תלת מגזרית. הבחירה בנושא ההתנדבות נשענה על המלצת 

מיטבי  באופן  להתממש  שעשוי  קונצנזואלי,  בנושא  מדובר  כי  ההבנה,  ועל  השולחן  חברי 

השולחן  של  משנה  ועדת  הוקמה  בנושא  העיסוק  לצורך  מגזרית.  רב  תפיסה  באמצעות 

שעסקה בו וגיבשה המלצות שהובאו לדיון בשולחן. לקידום ההתנדבות יש ערך ברמת הפרט 

וברמת החברה בישראל: 

ברמת הפרט - ההתנדבות תורמת לערך העצמי ועונה על צרכים שונים: צורך אידיאולוגי 

- ההתנדבות הינה אמצעי לקידום מטרה או אג'נדה רצויה, צורך חברתי - ההתנדבות עונה 

על צורך בסיסי של האדם להשתייך ולהרגיש משמעותי, צורך מקצועי - ההתנדבות הינה 

פלטפורמה לרכישת מיומנויות. 

ברמת החברה והמדינה - ההתנדבות תורמת ללכידות החברתית ועונה על מספר מטרות: 

סולידריות חברתית, תחושת השתייכות לקהילה, ביטוי לאזרחים הלוקחים אחריות על החברה 

לצד  זאת  כל  העולים מהשטח.  לצרכים  יצירתיים  ופתרונות  ופיתוח מענים  חיים  שבה הם 

הערך הכלכלי שבעבודת המתנדב -

"היינו רוצים לנסות לרתום מתנדבים בחברה הישראלית. שעור ההתנדבות בחברה הישראלית, 
לצערי, הוא לא כל כך גבוה כמו שהיינו רוצים... אם אנחנו משווים את רמת ההתנדבות בחברה 
הישראלית, לעומת חברות אחרות מסוימות, אנחנו בפיגור די משמעותי. אני חושב שאולי אחד 
הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להגדיל את ההתנדבות הזאת, וע"י כך להעצים שוב בגלגל שני, 
את הכוחות שעובדים, לעזור במגזרים השונים, למשל, במגזר החרדי, במגזר המיעוטים – במקומות 

שאנחנו בפיגורים כשאנחנו רוצים להפנות כל מיני משאבים לשם"69.

נתוני ההתנדבות בישראל אינם אחידים ויתרה מכך, מורים על מגמות שונות. הערכה היא 

כי ישנם בין חצי מיליון למיליון וחצי מתנדבים בישראל. אולם70, על אף שגם המגמה בשיעורי 

אינם  בישראל  ההתנדבות  שיעורי  כי  שמוסכם  הרי  מוסכמת,  אינה  בישראל  ההתנדבות 

מממשים את הפוטנציאל הקיים בציבור בישראל. 

לקידום  והשלישי(,  השני  )הראשון,  המגזרים  שלושת  של  מאגמת  חשיבה  שילב  התהליך 

הסוגיה. ההזדמנויות הנוצרות בחשיבה תלת מגזרית:

•פתיחת מרחבי חשיבה ופעולה חדשים 	

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו,  השולחן העגול הממשקי במשרד ראש הממשלה,  יום ד', 5  69
         באוגוסט 2009.

סוגיית מדידת התנדבות והעדר הגדרות ונתונים מבוססים, התגלתה כאחת הבעיות   70
         המרכזיות בקידום הנושא.



67

•מינוף תהליכים קיימים בכל אחד מהמגזרים 	

•מינוף ערכים מוספים הקיימים בכל אחד מהמגזרים 	

•שינוי עמדות והכלת מעגלים רחבים יותר בחברה הישראלית 	

מטרת התהליך - הייתה להרחיב את המודעות, האיכות, הכמות, ההשפעה והנגישות של 

ההתנדבות ו"ההשתתפות החברתית" בישראל.

על מנת לפתח חשיבה חדשה ומאתגרת, נפרשו הגדרות רחבות )מפת ההתנדבות המוצגת 

הייתה  הווועדה  המלצת  בישראל.  ההתנדבות  נושא  של  ותכנון  ללמידה  מצע  שהיוו  מטה( 

להישען על פרשנות מרחיבה הנותנת מענה למאפיינים תרבותיים ישראליים ומתיישבת עם 

מגמות בין לאומיות להרחבת אפשרויות ההתנדבות והגדרותיה. 

מפת ההתנדבות להגדרת ה"שדה" ומרחב הפעולה

דגמים  מספר  עלו  בעולם  התנדבות  לקידום  מודלים  לבחינת  שנערכה  הספרות  בסקירת 

חולל  בחינת ההשפעה שהוא  מוביל מתוך  כמודל  נבחר  זה  מודל  האנגלי.  המודל  ובראשם 

באנגליה, משך הזמן שבו הוא פועל ומשפיע, פיתוח הידע והמחקר והאופן שבו משולבים בו 

שיתופי פעולה בין מגזריים. 
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בתחילת עבודתה ועדת המשנה עסקה בבחינת המושג "התנדבות". תהליך העבודה הוביל 

"השתתפות  המונח  נבחר  כך  לשם  התנדבות.  המונח  בהרחבת  לצורך  הווועדה  אנשי  את 

חברתית" כמונח מלווה הכולל את תפיסת ההתנדבות הרחבה. 

"ההשתתפות החברתית" מכילה את תפיסת ההתנדבות הקלאסית ומרחיבה אותה לתפיסות 

ה"ההשתתפות  מגוונות.  מטרות  לקידום  בחופשיות  ופועלת  המתנהלת  חברה  של  רחבות 

פעילים  שותפים  להיות  כפרט,  והאדם  ככלל  החברה  של  כוחה  את  מקדמת  החברתית" 

בעיצוב פני החברה בישראל. זוהי תפיסה המקדמת אחריות הדדית, כוחות אזרחיים פעילים 

ומארג חברתי הולך ומתעבה על בסיס רצונות וצרכים מקומיים. 

לבין  הקלאסית  ההתנדבות  תפיסת  בין  הנוצרים  ההבדלים  מוצגים  שלהלן  בטבלה 

לסוגיית  הווועדה,  של  המרחיבה  ההחלטה  בסיס  על  החברתית",  ה"ההשתתפות  תפיסת 

ה"ההשתתפות החברתית". תפיסת "ההשתתפות החברתית" נבנית על בסיסה של תפיסת 

בכירים,  התנדבות  יזמות,  כמו  חדשניים  מאפיינים  עליה  ומוסיפה  הקלאסית  ההתנדבות 

התנדבות מרחוק, ועוד.
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השתתפות חברתיתהתנדבות קלאסית

תפיסת 
עולם בתחום

	חד צדדי )היררכיה של נותן  	
ומקבל(

	בעלת אופי של תרומה  	
אלטרואיסטית 

	לרוב בתחומי רווחה וחינוך 	
	ההתנדבות היא מתן שירות  	

המסייע לזולת

                וגם                         וגם                                     וגם

	רב צדדי - כל אחד יכול להיות הנותן והמקבל 	
	מעורבות ותרומה בתחומים חברתיים רחבים  	

)קהילתיות מקומית או תחום עניין(
	לא רק הענקת שירותים, אלא גם יזמות  	

חברתית, מנהיגות מתנדבת
	בנוסף לחינוך ולרווחה, גם קידום תשתיות פנאי 	
	"השתתפות חברתית" מקצועית - השתתפות  	

על בסיס ידע וניסיון הנתרמים לחברה 

המתנדב/ת
	אוכלוסייה בוגרת 	

	קבוצות קטנות, הנוטות להיות  	
מעורבות בפעילות התנדבותית

	החל מגיל ההתבגרות )גילאי בר/בת מצווה(  	
כחלק מתהליך הנחלת הערכים החברתיים

	כל אדם יכול - גם קבוצות/יחידים הנתפסים  	
כחלשים- נקודת המבט של אוכלוסיות 
מוחלשות/ עם מוגבלויות כיתרון יחסי 

אורך 
ואינטנסיביות

	טווח ארוך )בלתי מוגבל( 	
	התנדבות על בסיס קבוע 	

	גם קצרת טווח )מוגבל בזמן( ולא בהכרח  	
סדירה, יציבה, צפויה

בחירת שדה 
הפעולה

מבוסס על:
	זהות ושייכות קהילתית 	

מגוון בסיסים
	העדפה לנושאים קהילתיים/מקומיים 	

	דיאלוג בין לוקאלי לגלובאלי - השפעות עולמיות  	

תמורה 
כספית

ללא תמורה כספית )מלבד החזר 
הוצאות(

	גם "השתתפות חברתית" מטעם ארגונים  	
המתקיימת באופן חלקי על חשבון שעות עבודה

פעילות 
מטעם ארגון

	ארגוני מתנדבים והתארגנות  	
מוסדית

	התארגנות מוסדית לצד פעולה עצמאית  	
בהתאם להזדמנויות

בחירת 
פעילות

מבוסס על:
	זהות מסורתית תרבותית 	

	צרכים של ארגונים 	
	אידיאליים 	

	איזון בין העדפה אישית וצרכים חברתיים 	
	חישוב של עלות / תועלת 	

	פרגמטיות / מעשיות 	

תופעות 
חדשות

	השתתפות מרחוק - אינטרנט לדוגמא 	
	התנדבות גלובאלית )מחוץ לגבולות המדינה( 	
	יוזמה ויזמות חברתית וקידום תשתיות פנאי 	
	התייחסות תלת מגזרית לעולם ההתנדבות 	

לאור האתגר בהרחבת מעורבותם של אזרחים רבים ככל שניתן, בפיתוח ובקידום ההתנדבות 

בישראל הבאה לידי ביטוי במגוון דרכים ואפשרויות, הוחלט כי תוקם מסגרת תלת מגזרית 

שותפות ציבורית–חברתית-פרטית-P.S.P.P שתאפשר לכל אדם במדינת ישראל להשתתף 

ולהשפיע על איכות החיים בארץ באמצעות "השתתפות חברתית".
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התשתית שתפותח תעסוק בעיקר ב:

קידום מדיניות מעודדת ומאפשרת "השתתפות חברתית" 1 .

פיתוח ועידוד תשתיות ארגוניות "בשטח"  )ידע, מקצועיות, סטנדרטים( 2 .

תשתיות טכנולוגיות שיאפשרו ויקלו על מימוש פוטנציאל ה"השתתפות החברתית" 3 .

מחקר ופיתוח ידע בנושא "השתתפות חברתית" 4 .

קרן פיתוח "השתתפות חברתית" - על פי מודל המדען הראשי 5 .

השפעה על דעת הקהל בישראל ועידוד לקחת חלק ב"השתתפות החברתית" 6 .

שגובשה  התנדבות  מיזם  להקמת  התוכנית  העגול,  לשולחן  שנים  שלוש  סטאטוס: 

והשירותים  הרווחה  ומשרד  הממשלה  ראש  משרד  של  קורא'  כ'קול  נוסחה  בשולחן, 

החברתיים, שיפורסם בימים אלו ויהווה בסיס לשיתוף הפעולה הבין מגזרי במימוש תכנית 

ההתנדבות. 
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 עידוד הנתינה וקידום הפילנתרופיה בישראל

הממשקי  העגול  השולחן  בפני  כאתגר  הועלה  הפילנתרופיה  וקידום  הנתינה  עידוד  נושא 

בכמה הזדמנויות. הראשונה שבהן, היתה בעת הדיון במשבר הכלכלי ובהשלכותיו על מגוון 

השירותים הניתנים כיום על ידי המגזר השלישי, לאוכלוסיות נזקקות. מהלך זה הבהיר את 

הצורך בהרחבת גורמי המימון ויצירת יציבות ועמידות כלכלית של המגזר השלישי, כגורם 

המספק שירותים חברתיים חיוניים. 

בהתכנסות הרביעית של השולחן העגול הממשקי שהתקיימה ביום רביעי 14 ביולי 2010, 

מבין  העגול,  השולחן  של  המרכזי  כנושא  הפילנתרופיה  וקידום  הנתינה  עידוד  נושא  נבחר 

הנושאים שהועלו ב'קול הקורא' שהופץ לציבור, וכהמשך ישיר ומשלים לנושא ההתנדבות.

צוות עבודה ובו מספר חברים מצומצם מהשולחן העגול ונציגי ממשלה ממשרדי המשפטים 

והאוצר העוסקים בנושא, שאינם מהשולחן העגול, הוקם לקידום הנושא. 

ציבור רחב

מגזר שנימגזר ראשון

טווח ארוךמגזר שלישי

בעלי הון ניכר/
תאגידיםמשקיעים חברתיים

הורדת "רצפת" החזר מס
 

תרומות וזיכוי ממס 
באמצעות תלוש שכר

    
עידוד תרומות משולבות 

במצ'ינג מעסיק 

הסדרת תרומות מהציבור

חינוך

קמפיין לאומי

1.   סעיף 46   
         הרחבת המטרות הציבוריות 

         הגדרת מפת עדיפות לאומית ופיתוח כלים לדיפרנציאליות בזיכוי

         ייעול תהליך קבלת אישור 46

2.   הגברת שקיפות ויעילות ארגונים נתרמים

העלאת תקרה

הגדרת מעמד קרן, כולל 
קרן צמיתה 

הוקרה
      

פיתוח שוק הון פילנתרופי 

עסקים חברתיים

יצירת מסגרת תאום 
ושיתוף פעולה בין תורמים

העלאת תקרה

הגדרת מעמד קרן, כולל 
קרן צמיתה 

הוקרה
 

עידוד תרומה בעין

עידוד תרומות משולבות 
במצ'ינג

הרחבת חובת הדיווח בעניין 
תרומות תאגידים
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עבודת הצוות החלה ב'קול קורא' להצעות ולרעיונות בנושא ובניסיון לפרוש את מפת נתוני 

הפילנתרופיה בישראל כפי שידועה היום. בהמשכה, דן הצוות בהצעות הציבור שהועלו ב'קול 

הקורא' ובחשיבה על קביעת הגדרה משותפת של כיווני הפעולה והתייחסות לדרכי עבודת 

עידוד  בנושא  הרצויה  המדיניות  של  משותף  בגיבוש  הצוות  עסק  האמור  כל  מתוך  הצוות. 

הפילנתרופיה. 

כמו כן, הוקדש מפגש שולחן אחד ללמידת נושא העסקים החברתיים בישראל.
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בסיכום עבודת צוות הפילנתרופיה הוגדרו ההמלצות הבאות:

הגדלת הטבות המס לתרומות 1 .

•הפחתת רצפת התרומה השנתית  	

לפני - הסכום המינימלי של תרומה שנתית המקנה זיכוי מס היה כ-420 ֩ ₪ 

)ב-2009/10- 300 ₪ כהוראת שעה(. 

אחרי - סכום הרצפה של תרומה שנתית המקנה זיכוי מס יופחת ל-180 ֩ ₪    

בשנה כהוראה קבועה. 

•העלאת תקרת התרומה השנתית 	

לפני - הסכום המקסימלי לתרומה שנתית המקנה זיכוי עמד על  כ-4.4 ֩ מיליון 

₪ )ב-2009/10- 7.5 מיליון ₪ כהוראת שעה(. 

אחרי - סכום התקרה של תרומה שנתית המקנה זיכוי יועלה ל- 7.5 ֩ מיליון ₪ 

כהוראה קבועה. 

• עדכון הסכומים הנומינאליים בתחילת כל שנה קלנדרית )ולא במהלכה( 	

הקלות במימוש הטבות לשכירים 2 .

•יוגדל מספר המעסיקים שבאפשרותם להיכלל בהסדר "תרומה וזיכוי ממס  	

באמצעות המעסיק"

לפני – הוכרו מפעלים המעסיקים למעלה מ 200- ֩ עובדים.

אחרי – מוכרים מפעלים שמעסיקים מ-50 ֩ עובדים ומעלה.

כ-6,000 ֩ מעבידים נוספים יוכלו להצטרף להסדר.

•עידוד לתרומות - עובדי מדינה  	

משרדי הממשלה נרתמו להענקת זיכוי לעובדים בשל תרומות. ֩ 

הוצאה הוראת חשכ"ל לחשבויות המשרדים להסדרת זיכוי מס לעובד שממציא  ֩ 

קבלה על תרומה.

א לפקודת מס הכנסה הרחבת המטרות הציבוריות בסעיף 46. 3

הוספת שתי מטרות חדשות לסעיף:

•עידוד תעסוקה והכשרה מקצועית של אוכלוסיות מוחלשות 	

•סיוע למוסדות ציבור בקידום יכולותיהם הארגוניות, הניהוליות והפיננסיות 	
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טיוטת תזכיר החוק חל"צ – קרן71

לאחר כברת דרך ארוכה של דיון בנושא הצורך בהקמת תאגידי קרן בישראל, אימץ השולחן 

העגול את המלצתו של צוות הפילנתרופיה, ומשרד המשפטים החל בפעולה ליצירת תזכיר 

יעגן קרנות לתועלת הציבור בחקיקה. בבסיס תיקון החוק )חוק החברות( עומד  חוק אשר 

את  להסדיר  נועד  התיקון  ופעילותו.  השלישי  המגזר  בחיזוק  ולסיוע  הנתינה  לעידוד  הרצון 

מעמדן ואת פעילותן של קרנות לתועלת הציבור. קרנות אלה הן, למעשה חברות לתועלת 

הציבור שבתקנונן נקבעו רק מטרות של מימון חברות לתועלת הציבור ועמותות הפועלות 

למטרות ציבוריות, ואשר הוכרו ככאלה על ידי רשם ההקדשות אשר פועל במסגרת רשות 

התאגידים, אם התקיימו בהן התנאים המוצעים לעניין.

תהליך פיתוח תכנית הפילנתרופיה בכלל ותהליך החשיבה לקראת תזכיר החוק בפרט נשענו 

פילנתרופים,  הכולל  השני,  המגזר  מטעם  השולחן  חברי  בין  משמעותי  פעולה  שיתוף  על 

שאפשרו לעמוד על הצרכים ועל ההיבטים שישפיעו על הפילנתרופים בישראל, מתוך כוונה 

ליצור חוק שיביא הלכה למעשה לעלייה בשיעור הנתינה.

ההערכה היא שפעילות הקרנות שיתמקצעו בגיוס כספים ומשאבים מהציבור תקל ותוזיל 

את גיוס התרומות למגזר השלישי ותעודד את הנתינה. בכך יוגדל סך המימון העומד לרשותו 

של המגזר השלישי לביצוע פעילותו החיונית ולארגוני המגזר השלישי יהיו כתובות ברורות 

למקורות מימון, וכללי החלוקה יהיו גלויים ונהירים.

התיקון המוצע גובש בהמשך לדיונים שהתקיימו בשולחנות העגולים שהוקמו בהחלטת הממשלה 
מס' 3190 מפברואר 2008 בעניין. במסגרת זו, ועל מנת לעודד את הנתינה הוצע ליצור מודל תאגידי 

מיוחד לקרן72.

לפי התיקון המוצע יוכרו שלושה סוגים של קרנות לתועלת הציבור:

תאגידית  מסגרת  ליצירת  למעשה,  שנוועדה,  קרן   - הציבור  קרן משפחתית לתועלת   .1

לפעילות פילנתרופית של משפחה בודדת או מספר משפחות, המהוות את מקור המימון 

שלה.

תרומות  קבלת  לאפשר  בעיקרה,  שנוועדה,  קרן   - הציבור  פרטי לתועלת  קרן בניהול   .2

מתורמים גדולים המעוניינים בניהול תרומותיהם על ידי קרן מסוימת אותה הם מכירים. קרן 

זו יכולה גם להוות מסגרת מתאימה, בין היתר, לפעילות של קרן לצד תאגיד.

התזכיר לתיקון החוק הוכן על ידי: עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה   71
         )כלכלי-פיסקלי(. עו"ד גלי גרוס, היועצת המשפטית לרשות התאגידים ועו"ד לימור תוסיה-

            כהן, ממחלקת ייעוץ וחקיקה )כלכלי-פיסקלי( במשרד המשפטים. 
מתוך דברי ההסבר לתזכיר החוק.  72
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3. קרן בניהול ציבורי לתועלת הציבור - קרן שאינה נשלטת על ידי גורם כלשהו, ושלתורמים 

לה אין השפעה על הניהול או על החלוקה בפועל של כספי הקרן, והיא תהיה רשאית לגייס 

כספים מהציבור.

 

על מנת להבטיח שמירב כספי הקרן אכן יופנו להגשמת המטרות הציבוריות, נקבעו בתיקון 

המוצע מנגנונים פנימיים וחיצוניים לעניין וביניהם: שילוב דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון, 

מינוי גורמי ביקורת פנימית, חיוב הקרנות לחלק בכל שנה שיעור מסוים משווי נכסיהן, חיוב 

הקרנות להשקיע את כספיהן העודפים בהתאם לדרכי השקעה סולידיות שנקבעו בתוספת, 

הגבלת הוצאות התקורה של הקרנות, החלת חובות דיווח לרשות התאגידים ולציבור, וכיו"ב. 

יצוין, כי על פי המוצע, סוג הקרן משליך על הממשל התאגידי שיוחל עליה ועל מידת השקיפות 

שבה תחויב הקרן. זאת באשר 'בעיית הנציג' הקיימת בחברות לתועלת הציבור, ובכלל זה 

בקרנות לתועלת הציבור, כתוצאה מניהול כספי ציבור לטובת מטרות ציבוריות וציבור נהנים 

בלתי מסוים, משתנה בהתאם למאפייני הקרנות השונים73.

73 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/News/TazkirChavrot.htm.
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הטבלה  את  המשפטים  משרד  אנשי  הכינו  השונים,  ההתאגדויות  סוגי  בין  השוואה  לצורך 

המשווה הבאה, המכילה השוואה בין פרמטרים של ההבדלים בין קרן משפחתית, קרן בניהול 

פרטי וקרן בניהול ציבורי:

קרן בניהול ציבורי קרן בניהול פרטי קרן משפחתית           

דירקטורים בלתי 
תלויים

אין  
2 בדירקטוריון )שאין 
להם קשר לבע"מ או 
לדירקטורים אחרים( 

כולם )שאין להם קשר 
לבע"מ, לדירקטורים 

אחרים או למי שתרם 
לקרן מעל 50 אלף 

ש"ח(  

יש יש יש רו"ח מבקר 

ועדת ביקורת 
  

אין הוראות 
מיוחדות 

לפחות שלושה חברים 
ששניים מהם בעלי 

כשירות של דירקטורים 
בלתי תלויים 

לפחות שלושה חברים 
ששניים מהם בעלי 

כשירות של דירקטורים 
בלתי תלויים  

יש יש יש ועדת חלוקה 

יש יש אין מבקר פנימי 

יש יש יש דיווחים לרשם 
פרסום הודעות 

לציבור 
חייבת חייבת לא חייבת]?[ 

חסיון דיווחים 
מהציבור

חסיון לשמות 
תורמים 

ולרשימת 
המוטבים 

הכל גלוי הכל גלוי  

סטאטוס: סיום התכנית לעידוד הפילנתרופיה בישראל נמצא בשלבים מתקדמים. תזכיר 

חוק מטעם משרד המשפטים הופץ והתקופה לקבלת הערות מהציבור הסתיימה. מדיניות 

המיסוי שתחול על קרנות לתועלת הציבור נמצאת בתהליכי גיבוש.

 המחאה החברתית
הישראלי.  בשיח  מרכזי  מקום  החברתית  המחאה  תפסה  זה,  מסמך  הכנת  במהלך 

בנושא: יעסוק  השולחן  כי  וביקשו  פנו  והשלישי,  השני  מהמגזר  שולחן,   חברי 

]המחאה  ישראל  במדינת  קריטי  הכי  במצב  נמצאים  עכשיו  אנחנו   - לומר  חייבת  "אני 
החברתית[ ולצערי אני לא רואה שהשולחן העגול הוכנס לדון על האחריות המשותפת שלנו 
וזו אכזבה גדולה בשבילי. חשבתי שאנחנו יכולים לטפל יחד בנושאים שהקבוצה בחרה )בזמנו כשכל 
אחד היה צריך להגיש את הרעיון שלו( – אבל המבחן האמיתי זה עכשיו ואני מקווה שלא נכשלנו 
- בזה שראש הממשלה יכול להודיע שהוא מזמין שולחן עגול ובווועדה והמגזר השלישי לא חלק 

מזה".

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציג המגזר הראשון.  74
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"היום, לאור המחאה החברתית, השולחן בפירוש היה צריך לעסוק בנושא הזה. ראש הממשלה 
והמגזר העסקי צריכים לתת מענה לגל המחאה. יש פה הזדמנות פז לשולחן והוא לא לוקח אותה 
כרגע, לא למיטב ידיעתי. אז מדברים על הקמת שולחן עגול אחר אבל בדיוק יש מסגרת שהייתה 
יכולה לשמש מסגרת יוצאת דופן לדון בזה ]בשחיקת מעמד הביניים[. לטעמי זה היה צריך להיות 

נושא שישר מטפלים בו במסגרת השולחן".

"הייתי עכשיו משנה את הכיוון עקב ההתפתחות של המחאה החברתית. אני מציע להתמקד כגוף 
מתאם בין המגזרים ומעורב בתהליך קבלת ההחלטות המידיות. זה כלי מצוין לדו-שיח תלת-

מגזרי שיכול להוות שחקן מאוד מרכזי בסיטואציה הנוכחית, במחאה החברתית".

"שולחן צריך לעסוק במדיניות חברתית-כלכלית, בכוונה הפכתי את המילים כי ברור שהמדינה 
זה כלכלית-חברתית אבל זה בסדר כי ברור שאנחנו מדברים על אותו דבר. כדי שהמדיניות תיקבע 
על סמך ראיית כל הצדדים, כלומר שלושת המגזרים. לצערי לא זוהי המציאות, אנחנו גם רואים את 
זה בווועדה שהוקמה כרגע לנושא המחאה הוא לא מורכב לחלוטין ולא יבוא לידי ביטוי נקודת הזווית 

של המגזר השלישי והחברה האזרחית".

השולחן העגול הינו פלטפורמה משמעותית, שניסיונה ויתרונותיה עשויים לסייע ביצירת שיח 

בנושאים חברתיים: 

עלתה  חברי השולחן  בקרב  מגזרי  הבין  רמת האמון  העגול,  קיומו של השולחן  •במהלך  	

באופן משמעותי.

•"הרגלי השולחן" וכללי השיח שעוצבו על ידי החברים בו, מאפשרים לנושאים מורכבים  	

לצרכים  ומודעות  ומתוך הבנה  ותרבותי  באופן מתון  ביטוי  לידי  לבוא  וקונפליקטואליים 

ולנקודת המבט של הצד השני.

כל  של  לקופסא"  "מחוץ  מחשבה  כיווני  ליצירת  ייחודית  כפלטפורמה  התגלה  •השולחן  	

אחד מהמגזרים.

למרות האמירות החד משמעיות של חברי השולחן כי נושא המחאה החברתית הוא נושא 

שצריך לעלות לדיון השולחן, נראה, כי חלק מחברי השולחן מציגים זאת כסוג של ביקורת 

לו מענה  ולתת  לזהות את המשבר המתרגש  והמשתף  יכולתו של השיח החיובי  אי  בדבר 

מקדים.

"בגדול מצפה שהשולחן יתעסק בבעיות שמציקות לחברה הישראלית ובאיזשהו אופן הוא 
לא זיהה את כל המחאה הזאת, )בשולחן(...זה מין אווירה נחמדה כזאת...אז אתה יושב עם האנשים 
שהם חלק מהבעיה, גם השלטון הוא חלק מהבעיה, גם אנשי ההון זה בעיה אבל הם יושבים שם 
לא בצד שלהם של ההון, הם יושבים שם בצד של התרומה לחברה........בקיצור פספסנו את הנושא 

הכי מרכזי שהיום מטריד את החברה הישראלית"74.
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ביום 18.8.2011 התקיים כינוס שלא מן המניין של השולחן העגול בנושא המחאה הציבורית. 

ראש  כולל  טרכטנברג(  )ועדת  חברתי-כלכלי  לשינוי  הוועדה  חברי  מספר  השתתפו  בדיון 

המועצה הלאומית לכלכלה וראש רשות המסים.

עיקרי הדיון בנושא המחאה החברתית

התייחס  אחר  וחלק  השלישי  המגזר  של  ומצוקות  צרכים  לייצוג  נוצלו  הדיון  מתוך  חלקים 

למחאה ולתפקיד השולחן העגול בנושא זה:

•חברי השולחן טענו, כי העמותות והאלכ"רים יכולים להוות גשר לשיח. 	

•חלק מהמשתתפים טען כי "תפקידנו לא לעסוק בצרכים של המגזר השלישי אלא להציג  	

את הקולות מהשטח".

•המגזר השלישי שותף כבר זמן רב בפיתוח וביישום מדיניות חברתית ולכן צריך להיות לו  	

מקום בצוות שהוגדר לטפל בסוגיה. 

אחת ההצעות המעניינות שעלו בנושא הזה עסקה בהצעה לוועדת טרכטנברג, כי השולחן 

העגול יכול להיות המשך של הווועדה בטיפול בנושאים חברתיים, ארוכי טווח.

מחשבות ורעיונות המשתתפים:

•יצירת קשר בין הקושי בדיור בר השגה והקושי המרכזי בחינוך )העדר תמיכה בגיל הרך(  	

הוא קושי ברור של אותה שכבת צעירים וכולל משפחות רבות שנמצאות מתחת לרדאר 

של הרשויות המטפלות.

הזדמנויות  עם  רבים  עשורים  ישראל  מדינת  את  המלווים  חברתיים  צרכים  בין  •חיבור  	

צמיחה, כמו למשל, נושא העבודה של נשים ערביות והתרומה האפשרית של מהלך כזה 

לכלכלת ישראל ולמגזר הערבי.

•בחינת האפשרות שהמגזר השלישי ישתלב בתוכניות העוסקות בפתרונות דיור )בתפיסה  	

של דיור חברתי – הוזלת עלות הדיור ב – 25% באמצעות ביטול אחוז הרווח שגוזר היזם 

הפרטי בפרויקט בנייה(.

•בחינה מחודשת של הורדת  מס השכר.  	

• מהמגזרים לגבי חלקו  יצירת חוזה חברתי חדש שצריך לכלול חשבון נפש מצד כל אחד	

– רגילים לתקוף את הממשלה, והפעם גם המגזר הפרטי במוקד ובעיקר הטייקונים וגם 

המגזר השלישי צריכים לעשות חשבון נפש.

הווועדה,  מסקנות  פרסום  אחרי  הציבור  שיתוף  של  פלטפורמות  שתידרשנה  •בהנחה  	

השולחן העגול יכול להיות אחת הפלטפורמות האפשריות. 
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סטאטוס: עיקרי ההמלצות של מפגש השולחן העגול בנושא הועברו לוועדת טרכטנברג. 

חברתיות  בסוגיות  דיון  להמשך  פלטפורמה  בו  לראות  השולחן  חברי  הצעת  בנוסף, 

מתמשכות, עומדת בעינה.

         עמדת חברי השולחן ביחס לתכני השיח

מתוך השאלון לחברי השולחן עולה, כי מרבית נציגי הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי, 

חושבים שהנושאים בהם דן השולחן העגול עד כה הם נושאים מתאימים ונכונים לשיח. מתוך 

שביעות הרצון הכללית עלו שתי נקודות מרכזיות שכדאי להתייחס אליהן: הראשונה, עוסקת 

בציפייה להגביר ולפצל את עבודת השולחן לוועדות על מנת לערב יותר חברי שולחן ולהגיע 

להישגים מהירים ונכונים יותר. השנייה, מעלה את הציפייה לנהל את תהליכי השולחן באופן 

מתמשך - כולל בקרה ומעקב אחר החלטות לביצוע למינן. 

צורך להגביר את עבודת ועדות המשנה על נושאי מדיניות:  1 .
צוותים  ולמנות  אסטרטגיות  בסוגיות  לדון  צריך  הממשקי  העגול  שהשולחן  חושב  "אני 
חושב  אני  אליהם.  להגיע  איך  ובטקטיקה  אסטרטגיה  יישום  של  בסוגיות  שידונו  מתחתיו 
שחלק מהדיונים בשולחן העגול הממשקי היו דיונים טקטיים מדי והייתי שמח אם היו יותר דיונים 
אסטרטגים ושאלות יותר מהותיות של פני החברה, פני המגזר השלישי, הממשקים בין הממשלה 

לבין המגזר השלישי והעסקי"75.

המגזר  בקרב  והן  הממשלה  בקרב  הן  ויישומן  ההחלטות  ביצוע  אחר  לעקוב  הצורך  2 .

השלישי:

3 .
"לא תמיד נושאים שמועלים גם זוכים ליישום וביצוע למרות שיש החלטות עם גורמים לגבי 
יודע איך לאכול את השולחן  הגורמים המבצעים בממשלה, וגם המגזר השלישי עצמו לא ממש 

העגול ולא בטוח שהם מוכנים לדיונים הללו וצריך בנושא הזה לשפר את ההופעות של כולם".
"התאכזבתי שלא ראינו תוצאות עדיין ושאין פידבק או תכנית76".

גם בנושא מידת העניין האישית שגילו חברי השולחן בשיח עולה שביעות רצון גבוהה. מרבית 

חברי השולחן מצאו עניין אישי וכפי שעלה קודם לכן גם חשו כי הם באים לידי ביטוי במסגרת 

הנושאים המדוברים. 

בניתוח הנושאים שבהם ממליצים חברי השולחן לדון במסגרת השיח, עולה תמונה מעניינת. 

המשתתפים  של  והעניין  הרצונות  הצרכים,  בין  מגזרי  בין  הבדל  נמצא  ולא  כמעט  ראשית 

בשיח. 

ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציג המגזר הראשון.  75
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר השני והשלישי.  76
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נראה כי שלושת נושאי הגג נתפסים כיום על ידי חברי השולחן77 כרלוונטיים:

נושאים חברתיים - המהווים אתגר בפני החברה הישראלית.

מערכת היחסים הבין מגזרית - טיפול בסוגיות היחסים, התפקידים והערכים של המגזרים 

השונים וניהול מערך הקשרים ביניהם באופן מיטבי.

מימון ויציבות כלכלית - יצירת יציבות ומציאת מקורות הכנסה נוספים שיסייעו לתת מענה 

חברתי לצרכים השונים של מדינת ישראל.

היבט נוסף שיש לשים אליו לב הוא העניין העולה מטעם חברי המגזר הראשון והשני לנושא 

המימון והיציבות הכלכלית של המגזר השלישי, בעוד המגזר השלישי לא מעלה את הנושא 

כצורך. 

בטבלה הבאה מוצגות המלצות חברי השולחן לנושאי שיח )עפ"י ניסוחם, אוגוסט 2011(:

 ניתוח וחלוקת נושאים מומלצים להמשך78

נושא 
המגזר השלישיהמגזר השני- עסקיהמגזר הראשוןגג

ם
תיי

חבר
ם 

שאי
 נו

המחאה החברתיתהמחאה החברתיתמחאת האוהלים 

הבעיות של החברה הישראלית 
על כל מרכיביה

תעסוקה והתייחסות לקבוצות 
צמצום עוני ופעריםמודרות בחברה הישראלית

דיון בסוגיות הגדולות של 
החברה, 

אג'נדה משותפת בכמה 
נושאים מרכזיים, גם בנושאי 
רווחה, גם חינוך, שמנוסחים 

ביחד כחזון משותף

היוועצות של נושאים משמעותיים 
על סדר היום - היעדים הלאומיים 

במדינת ישראל.
שולחנות ספציפיים כמו הנושא 

הסביבתי

מדיניות חברתית-כלכלית

ת
מגזרי

ם הבין 
סי

ח
ת הי

מערכ
    

מה התפקיד של המגזר 
השלישי, בהעדר או אי-העדר 

היעילות שלו

בחינת התועלת החברתית של 
המגזר השלישי והעסקי

מה המהות של היחסים בין 
הממשלה למגזר השלישי 

והעסקי?

יזומות משותפות לממשלה 
ולגופים היוזמים, הבהרת 

הנושא של מיזמים משותפים.
יחסי ממשלה-מגזר כמו 
הפרטת שירותים למגזר 

השלישי, כל היחסים בין מגזר 
שלישי, עסקי וממשלה

הקטנת הביורוקרטיה והדרישות 
שצריך לעמוד בהם כדי לקדם 

פרויקטים חברתיים

תיקוני חקיקה רלוונטיים של 
ביורוקרטיה, מיזמים בין מגזריים, 

ממשקים בין ממשלה למגזר 
שלישי

נושא קבוע ומתמשך - מערכת 
היחסים של המגזר השלישי, 

עסקי והממשלה תחת הגדרת 
"חוזה חברתי חדש" ת 

מון ויציבו
מי

ת
כלכלי

יציבות תקציבית של הארגונים 
לאורך שנים 

עידוד המגזר העסקי בתמיכה 
במגזר השלישי

התשתית הכלכלית של המגזר 
השלישי - 'כסף חדש' / המגזר 

הרביעי 

מתוך ניתוח שאלוני חברי השולחן - הרחבה בנושא מוצגת בהמשך המסמך.  77
ראיון עם חברי שולחן עגול )אוגוסט 2011(, נציגי המגזר הראשון, השני והשלישי.  78
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המלצות לנושא תכני הדיון
המועלים  מהנושאים  רצון  שבעי  המגזרים,  מכלל  העגול,  השולחן  חברי  כי  	נראה  	

לשיח
	מומלץ להמשיך ולבחון כל נושא לגופו, מבחינת עיתוי ודחיפות 	

	מומלץ לקיים שיח של תיאום ציפיות בדבר תפקידו של השולחן ומטרתו, על מנת  	

לאפשר לחברי השולחן לבחור נושאים הרלוונטיים לשיח התלת מגזרי
	יש להקפיד ולעדכן באופן שוטף בדבר התקדמות תהליכים שנידונו בשולחן 	

	יש לעודד מחויבות לעשייה ויישום המלצות השולחן בקרב כל אחד מהמגזרים  	

	יש להרחיב ולשתף גורמים נוספים שאינם חברי שולחן בתחומי שיח מסוימים, על פי  	

התמחות
	מומלץ לשתף כמה שיותר חברי שולחן בהכנה ובניהול של נושאי השיח 	

	יש לשאוף לאיתור נושאים בעלי עניין לשלושת המגזרים 	
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 תועלות השיח הבין מגזרי בשולחן העגול

שאלת תועלות השיח בשולחן העגול הבין מגזרי צריכה להימדד ביחס ישר למטרות שלשמן 

הוקמה מסגרת השיח הבין מגזרית. במסמך המדיניות של הממשלה המניח את היסודות 

להחלטת הממשלה ולהקמת השולחן העגול מוצבות המטרות הבאות: 

1. חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין המגזר הציבורי, ארגונים בחברה האזרחית 

והמגזר העסקי, ככל שירצו בכך, תוך שמירה על עצמאות השותפים.

עידוד  2. הגברת שילובם של ארגונים בחברה האזרחית באספקת שירותים חברתיים, תוך 

הדיאלוג בין מקבלי ההחלטות לבין הארגונים טרם קבלת החלטות.

3. עידוד תהליכים התורמים להעצמה, התמקצעות, בקרה ושקיפות בחברה האזרחית, תוך 

הטמעה הדדית של נורמות דומות בממשלה ובמגזר העסקי בפעילותם במסגרת זו. 

4. קביעת קוד אתי לפעילות המגזרים במסגרת 

מנת  על  המגזרים,  של  המשותפת  הפעילות 

ליצור בסיס לקשר מיטבי לטווח הארוך.

ֿיש לזכור כי השולחן העגול הממשקי הינו אחד 

ראש הממשלה  מהמהלכים שקודמו במשרד 

החלטה  יישום  במסגרת  האחרים  ובמשרדים 

מספר 3190 של הממשלה מיום 24.02.2008. 

עולה  ויישומה  ההחלטה  של  כללית  בבחינה 

עיקרי  מובאים  זה  )בנוסח  הבאה  התמונה 

דברי ההחלטה. את נוסח ההחלטה המלא ניתן 

למצוא באתר

ht tp: / /www.pmo.gov. i l /PMO/Archive/

.)Decisions/2008/02/des3190.htm
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חיזוק  וביסוס היחסים שבין ממשלת ישראל, החברה האזרחית והמגזר העסקי

מדיניות ממשלת ישראל ביחס לארגוני החברה האזרחית וחברות עסקיות 
התורמות להשגת מטרות  ציבוריות תהיה תואמת, ככל הניתן, לעקרונות  
המפורטים בהצהרת הכוונות ובתקציר שבפתח מסמך המדיניות "ממשלת 

ישראל,  החברה האזרחית והמגזר העסקי: שותפות, העצמה ושקיפות".

משרדי ממשלה יקיימו שיח מתמשך עם ארגונים ללא כוונת רווח 
)להלן: "אלכ"רים"( וגורמים בקהילה העסקית התורמים להשגת מטרות 

ציבוריות, ככל שהצדדים מעוניינים בכך ובהתאם לכללים שייקבעו, לרבות 
במסגרת מספר קבוצות דיון  )להלן: "שולחנות עגולים"(.

בוצע באופן חלקי:
שלושה משרדי 

ממשלה מקיימים 
שולחנות עגולים 

משרדיים:
	משרד  	

התעשייה, 
המסחר 

והתעסוקה
	המשרד להגנת  	

הסביבה
	הרשות לזכויות  	

ניצולי שואה

משרדי ראש הממשלה, האוצר, המשפטים, הרווחה והשירותים החברתיים 
והחינוך יהיו שותפים לשולחן עגול אשר יעסוק בסוגיות הקשורות ליחסי 

המגזרים בישראל.
מבוצע

להביא לדיון בשולחן העגול העוסק ביחסי המגזרים בישראל את הצעות  
ההחלטה שגיבש צוות בין-משרדי על  סמך המלצות הוועדה הממשלתית 

לבחינה מחדש של סיוע המדינה למוסדות  ציבור, בראשות מר יורם ארידור  
)להלן: "ועדת ארידור"(, טרם הגשתן לאישור הממשלה.

חלקים מההצעה 
עלו לדיון בשולחן 
ואף מולאו כגון: 

נושא עמותת קרן, 
נושא העלאת 

תקרת המס לצורך 
זיכוי במס הכנסה, 

הקמת מאגר מידע 
לאלכ"רים ועוד

להקים במשרד ראש הממשלה "יחידה מייעצת בנושא שיתופי פעולה", אשר 
תפעל במסגרת האגף לתכנון מדיניות ותעסוק בקידום שיתופי פעולה ושיח 

מתמשך.
בוצע

להנחות את משרד ראש הממשלה לדווח מעת לעת, ככל שיידרש, על 
לא בוצע התקדמות המהלך לוועדת השרים לענייני רווחה ושירותים חברתיים.

מדיניות מיסוי והתאגדות של ארגונים הפועלים ללא כוונת רווח

להטיל על שרי האוצר והמשפטים למנות צוות אשר יגיש בתוך 4 חודשים את  
המלצותיו בעניין הצורך בקיומן של "עמותות קרן" או "חברות קרן לתועלת  

הציבור". במידה ותימצא תועלת בכך, יבחן הצוות את ההסדרים הנדרשים, את 
הצורך באבחנה בין סוגי קרנות, את מדיניות המס שתופעל לגביהם, את דפוסי 

השקיפות, הדיווח והבקרה הנדרשים וכל נושא נוסף שיימצא לנכון. המלצות  
הצוות, במידה ויאושרו על ידי השרים, יופצו כתזכיר חוק.

צוות שהוקם 
בנושא המליץ שלא 
להקים תאגידי קרן. 
בהמשך, דן השולחן 
בנושא בשנית וכיום 
תזכיר חוק בנושא 
שגובש ע"י משרד 
המשפטים, פורסם 
ומחכה להשלמה 

לקראת הנחתו על 
שולחן הכנסת
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להטיל על משרד האוצר לתקן את פקודת מס הכנסה, כך שתקרת התרומה 
לצרכי זיכוי מס הכנסה תועלה לסך של 5 מליון ש"ח לתורם בשנה, וזאת עם 

השלמת הכנתו של מאגר המידע כמפורט בפרקים  ד'  ו-ה'  להחלטה  זו 
ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע במסגרתם, ולאחר קביעת התנאים שעל מוסד 

ציבורי לעמוד בהם לצורך קבלת הטבות מס.

בוצע. נקבעה אף 
תקרה גבוהה יותר 

בהמשך

להטיל על משרד המשפטים לבחון את סוגיית הסדרת סיווגם של אלכ"רים, 
וזאת על מנת לסייע ביצירת שקיפות בפעילות המגזר, בין אם בחקיקה ובין  
אם בנהלים פנימיים. במסגרת זו, אלכ"ר יסווג עצמו לפי עיסוקו העיקרי, או 

לפי  שני עיסוקיו העיקריים, על פי רשימה שיקבע ראש רשות התאגידים, וזאת 
במועד רישומו או במועד הגשת הדו"חות הכספיים שלו, על פי המוקדם.

הוועדה במשרד 
המשפטים שדנה 

בנושא סיימה 
לאחרונה את 

עבודתה אך טרם 
פרסמה את 

מסקנותיה

הגברת  שילובם של ארגוני החברה האזרחית במכרזים ממשלתיים להפעלת שירותים חברתיים

להטיל על החשב הכללי לכלול, במסגרת הוראת התכ"ם הקיימת שנקבעה 
לעניין התקשרות בהליך מכרז פומבי, אמות מידה נוספות לבחירת ההצעה 

המעניקה את מירב היתרונות לעורך מכרז להפעלת שירותים חברתיים.
נקבעו אמות מידה

אמות המידה האמורות ישקפו את מידת מעורבותו החברתית של המציע, 
דוגמת פעילותו לקידום מטרות ציבוריות שיש להן זיקה לשירות נשוא המכרז 

ויכולות גיוס והפעלת מתנדבים אשר ישולבו בעתיד בשירות נשוא המכרז, וזאת 
בנוסף ובנפרד מכוח האדם אשר יועסק בהפעלת ליבת השירות. 

טרם הוסדרה 
התייחסות לעניין 

מתנדבים

הבטחת השקיפות בפעילות החברה האזרחית

לקבוע כי הממשלה רואה חשיבות ציבורית בהבטחת השקיפות בפעילות  
החברה האזרחית ובקידום מהלכים  לשם הקמתו  של מאגר  מידע,  כמפורט 

בהחלטה זו.
בוצע

להסמיך את ראש רשות התאגידים )להלן: "הרשם"(, בין בעצמו ובין בשיתוף 
עם גופים אחרים, לפעול להקמת מאגר מידע, אשר יהווה מקור מידע באשר  
לפעילות אלכ"רים, ובשלב ראשון עמותות. המאגר ירכז, בין היתר, מידע עדכני 

מסוגים שונים המצוי בידי משרדי הממשלה וגורמים אחרים, אשר יש  לו נגיעה  
ישירה לפעילות ארגוני החברה האזרחית, ויהיה נגיש לציבור באינטרנט 

)להלן: "המאגר"(.

בוצע כולל לחברות 
לתועלת הציבור 

)"גיידסטאר"(

לקבוע שבנוסף ובכפוף לשינוי חקיקה, יכלול המאגר גם את "דין וחשבון 
על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי" )טופס 1215 של רשות  המסים(, עבור 

אלכ"רים הזכאים להקלות מס לתורמים להם, על פי סעיף 46)א( בפקודת מס 
הכנסה.

לא בוצע

מידע נוסף שיבקש האלכ"ר להעלות למאגר או קישור לאתר האינטרנט של 
האלכ"ר, או לקובץ דיגיטאלי, הכל על פי קביעת הרשם. במסגרת זו יוכל 

להיכלל מידע שימסור האלכ"ר על פי נהלים שיקבע הרשם, ובלבד שיובהר  
שהמידע באחריות האלכ"ר.

בוצע.

המאגר ינוהל על ידי גורם שייקבע על ידי משרד המשפטים. משרד המשפטים 
יבדוק אפשרות ויפעל, במידת האפשר, לשיתוף ארגוני החברה האזרחית 
בהקמתו ובתפעולו השוטף של המאגר, לרבות על דרך של מיזם משותף 

ובכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

בוצע ומאגר 
Guidestar מנוהל 
על ידי גוף משותף 
למשרד המשפטים 
וליד הנדיב והג''וינט 
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להקצות תקציב של 3 מליון ש"ח בשנת  15.1.2008-מליון ש"ח משנת 2009  
ואילך למימון הקמתו והפעלתו של המאגר.

הבטחת השקיפות בפעילות הממשלה ביחסיה עם החברה האזרחית

להנחות את משרד המשפטים להעביר לשימוש המאגר את  כלל מבחני 
התמיכה במוסדות ציבור, בין אם כקישור ובין  אם בהעברת המידע, באופן 

אשר יבטיח שקיפות מלאה; להנחות את הרשם לפרסם במאגר, בנוסף 
למבחנים עצמם, הוראות חוק, תקנות, הנחיות, טפסים ונהלים של משרד 

המשפטים, משרד האוצר ומשרדי ממשלה אחרים, בנושאים הקשורים בהגשת 
הבקשות לתמיכה.

לא בוצע

לקבוע שבנוסף למנוי בסעיף 3, אשר יחול על כל אלכ"ר, יכלול המאגר גם 
מידע נוסף כמפורט להלן, המתייחס לאלכ"רים הנהנים מתמיכה ממשלתית   

או שפנו בבקשה לקבלת תמיכה, כדלקמן:

א. פירוט התמיכות הכספיות הישירות שקיבל האלכ"ר בפועל ממשרדי 
הממשלה, ובכלל זה שם המשרד התומך והסעיף לפיו ניתנה התמיכה )במספר   

ובתואר(, השנה  לגביה ניתנה התמיכה, סכום התמיכה שכבר הועבר לאלכ"ר 
ומועדי ההעברה. מידע זה  יועמד  לשימוש הרשם על  ידי החשב הכללי  

ובאחריותו, ובמידה ויועבר כקובץ נתונים, יעודכן אחת לחצי שנה.

ב. פירוט סכום התמיכה הכולל שהחליטה ועדת התמיכות המשרדית לתת  
לאלכ"ר, לרבות החלטות, השנה לגביה ניתנה התמיכה וקישור למבחן  

התמיכה  הרלוונטי. מידע זה יועמד לשימוש הרשם על ידי המשרד התומך 
ובאחריותו, ובמידה ויועבר כקובץ  נתונים יעודכן אחת לשנה.

ג. פירוט הסכום הכולל שהחליטה הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של 
עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים להקצות לאלכ"ר, לרבות  

החלטות ונימוקים והשנה לגביה ניתן הסכום. מידע זה יועמד לשימוש הרשם 
על ידי מזכירות הוועדה ובאחריותה, ובמידה ויועבר כקובץ נתונים, יעודכן אחת 

לשנה.

ד. פירוט  סכום  התמיכה הכולל שהחליט המוסד לביטוח לאומי לתת לאלכ"ר, 
ובכלל זה קרנות הפועלות במסגרת  המוסד, לרבות החלטות ונימוקים,   

השנה לגביה  ניתנה התמיכה וקישור למבחן התמיכה הרלוונטי. מידע זה יועבר  
לרשם על ידי המוסד לביטוח  לאומי, בכפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי, 

התשנ"ה 1995 ויעודכן אחת לחצי שנה.

לא בוצע

לקבוע שכאשר שונו באופן מהותי מבחני תמיכה קיימים על ידי משרדי 
הממשלה, או נוספו מבחני תמיכה חדשים, יפורסמו אלה באתר האינטרנט 
של משרד המשפטים  לפחות 14 יום טרם אישורם, לצורך קבלת הערות  

מהציבור.  

מבוצע

לפרסם באתר את "קיומה של הכרה בתרומה לאלכ"ר כתרומה המאפשרת  
זיכוי מס על פי סעיף 46)א( לפקודת מס הכנסה. רשימת האלכ"רים שתרומות 

אליהם מקנות זיכוי ממס תועבר לרשם על ידי רשות המיסים ובאחריותה,  
ותעודכן אחת לרבעון".

נמצא בדיונים של 
רשות  התאגידים 
מול רשות המסים

לאפשר לציבור, במסגרת פעילות המאגר ובאופן שיקבע הרשם, לקבל באופן 
ישיר, בדואר אלקטרוני, מידע מפולח לתחומי פעילות ולמשרדי ממשלה  

תומכים בדבר אפשרויות לקבלת  תמיכה, מבחני תמיכה  חדשים, ומידע על  
שינויים, תוספות והחלטות שהתקבלו לגבי מבחני תמיכה קיימים.

לא בוצע

להבטיח שבמסגרת המאגר, יוכל הציבור לקבל מידע על  אלכ"רים אשר זכו  
לתמיכת המדינה, כשהוא מפולח על פי מבחני התמיכה השונים המפורסמים 

במאגר.
לא בוצע
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לצורך מימוש החלטה זו, להנחות את הגופים הבאים כדלהלן:

א. משרד המשפטים ומשרד האוצר יפרסמו הנחיות ונהלים  למשרדי ממשלה 
התומכים בארגונים חוץ-ממשלתיים )להלן: "הגופים התומכים"( באשר  

לפרסום מידע על מבחני התמיכה במאגר במועדים הרלוונטיים.

ב. הגופים התומכים יעבירו לרשם מידע על לוחות הזמנים להגשת הבקשות, 
לקבלת החלטות ולהעברת התמיכות בפועל, ובדבר היעד אליו יש להעביר את 

הבקשות לתמיכה.

ג. משרד האוצר יעביר לרשם בחודש ינואר של כל שנה  או לאחר אישור 
תקציב המדינה )על  פי המאוחר(,  מידע  מלא ככל הניתן על  סעיפי 

התמיכות והתקציבים שהוקצו לגופים התומכים בשנת התקציב הבאה, על 
מנת שהרשם יפרסם את הנתונים במאגר.

ד. החשב הכללי יעביר לרשם אחת לחצי שנה נתונים על העברת תשלומים 
למוסדות ציבור, הנעשית על סמך סעיף 3א'  לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה- 1985.

לא בוצע

להנחות את שר המשפטים, בהתייעצות  עם שר האוצר וראש הממשלה, 
לתקן את החקיקה הקיימת באופן אשר יאפשר פרסום המידע כמפורט  לעיל 
במסגרת המאגר, זאת במידה והדבר אינו אפשרי כיום  ובאופן שיעלה בקנה 

אחד עם לוח הזמנים שנקבע ליישום החלטה זו, ובכפוף לכך - שבמסגרת 
הכנת החקיקה תיבחן שאלת פרסום מידע שכיום אין לציבור זכות עיון בו, 

לרבות מטעמים של פרטיות.

בוצע חלקית

מתוך דבריו של מר רענן דינור )יולי 2008(, מנכ"ל משרד ראש הממשלה )דאז(, עולה, כי 

השולחן לא נועד לשנות דבר וחצי דבר באחריות של המגזר הראשון כלפי החברה בישראל, 

אך תפקידו של השיח למצות ולכוון אל המשותף79. 

גם בדברי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בשולחן העגול )אוגוסט 2009(, מוצגת התפיסה 

הרואה את כוחו של שיתוף הפעולה הבין מגזרי בשיפור השירות הציבורי:

"שיתוף הפעולה של עסקים – ממשלה והארגונים השונים שעוסקים בתחומים השונים שתיארתי, 
התוצר  ואת  השירות  את  גם  מטייבים  טובה.....אנחנו  יותר  לתוצאה  מביא  אחרים,  תחומים  וגם 
שאנחנו רוצים לתת לחברה הישראלית, באופן משמעותי....אני מאמין גדול בדרך הזאת. אני יודע 
שאנחנו בתחילתה, אנחנו רוצים לעבור פאזה, זה מחייב דיונים והחלטות, וההחלטות האלה מתחרות 

גם בדברים אחרים"80.

תשתית  שהיוותה  תפיסה  משרטטות  השיח  בכינון  הראשון  המגזר  של  וכוונותיו  מטרותיו 

לקיום השיח, אך מזמנות במסגרת סיכום שלוש השנים מגוון רחב של שאלות:

האם התחזק שיתוף הפעולה והאם התבססה מערכת היחסים בין המגזר הציבורי, ארגונים 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, רענן דינור, מתוך תמלול ישיבת השולחן העגול 30.7.2008.  79
מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מתוך סיכום ישיבת השולחן העגול הממשקי במשרד   80

         ראש הממשלה יום ד', 5 באוגוסט 2009.
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כי נשמרה עצמאותם? האם  והמגזר העסקי? האם חברי השולחן חושבים  בחברה האזרחית 

התרחש  האם  חברתיים?  שירותים  באספקת  האזרחית  בחברה  ארגונים  של  שילובם  הוגבר 

של  מגמה  נוצרה  האם  ההחלטות?  קבלת  טרם  הארגונים  לבין  ההחלטות  מקבלי  בין  דיאלוג 

לפעילות  אתי  קוד  נקבע  האם  האזרחית?  בחברה  ושקיפות  בקרה  התמקצעות,  העצמה, 

המגזרים במסגרת הפעילות המשותפת של המגזרים, על מנת ליצור בסיס לקשר מיטבי לטווח 

הארוך? שאלות אלו מהוות תשתית להבנת הציפיות של אנשי הממשלה מהשיח. אך מה לגבי 

מטרותיהם של נציגי המגזר השלישי והעסקי? השולחן העגול הבין מגזרי מעולם לא דן באופן 

על  לנושא.  ומוסכמת  משותפת  הגדרה  לעצמו  בנה  ולא  המגזרים  שלושת  בציפיות  מעמיק 

ציפיותיהם ורצונותיהם של אנשי המגזר השני והשלישי, ניתן היה ללמוד מדבריהם בישיבתו 

הראשונה של השולחן העגול, וציטוטים נבחרים הוצגו בפרק הראשון של מסמך זה וכללו את 

הציפיות הבאות: מעורבות בתהליכי השפעה, יצירת תשתית להבנת צרכים חברתיים והגדרת 

הדדית  והבנה  אמון  בסיס  על  יחסים  ומערכת  לפיתוח תרבות משותפת  זירה  עדיפות,  סדרי 

והשפעה על חיזוק החוסן החברתי בישראל.

        תועלות השיח הבין מגזרי בשולחן העגול הממשקי
חברי השולחן העגול, בתום שלוש שנות שיח, מצביעים על כמה תועלות והשפעות של השיח 

בשולחן העגול הבין מגזרי, במעגלים השונים )אישי, מגזרי, בין-מגזרי(. 

מניתוח של המעגל הפנימי - אישי, עולה כי המגזר הראשון, מדווח על ההשפעה המשמעותית 

ביותר בהשוואה בין מגזרית. 

תועלות השיח הבין מגזרי בשולחן העגול, מנקודת מבטו של המגזר הראשון

רוב חברי השולחן מטעם המגזר הראשון מדווחים על השפעות בנושאים הבאים: 

חברי השולחן מטעם המגזר הראשון מדווחים על שינוי בדרכי עבודה, על הכרה בערך של השיח 

עם גורמי מגזר שלישי ומגזר עסקי פילנתרופי, על הבנת הערך של מגזרים אליו ועל התחשבות 

הדדית כתוצאה מהבנה זו. מקבץ הציטוטים המוצגים מטה, ממחיש את הדברים: 

"זה היה מאוד ברור שזה כלי חשוב לכל אחד מהגורמים להבין את הצד השני, להבין את המצב יותר 
נכון, לתת תמונה רחבה של האינטרסים והשלכות של מה שאתה עושה. 

במובן הזה אני חושב שהאפקט של השולחן הוא מאוד חיובי – כל אחד עדיין עושה את התפקיד 
שלו אבל מתחשב בצד השני ולוקח אותו בחשבון, וזה גם עוזר לכל אחד לבצע את התפקיד 
שלו יותר טוב", "לדוגמה, במסגרת שינויים אצלי במדיניות... בעבר אולי הייתי מדבר עם איש אחד 
כזה או אחר, קצת אוסף מידע ועושה החלטת שינוי מדיניות, והפעם... )הבנתי( שההחלטה הזו תשנה 
העליתי את הדיון בפני השולחן – מה  אז  שלו...  בהתנהלות  מהמגזרים  אחד  לכל  מהותי  שינוי 
אתם אומרים, מה אתם חושבים אם אני אעשה ככה וככה?", "אני מרגיש את זה יותר בממשלה, 
שהממשלה לוקחת את זה יותר לתשומת ליבה, זאת אומרת שהיא יותר מתחשבת בהשלכות על 

הצדדים האחרים לפני שהיא משנה או קובעת משהו"81. 
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אחד הביטויים המרכזיים שעלו כשינוי בקרב המגזר הראשון הוא ה"אבולוציה" באופי השיח. 

מעבר משיח זכויות / תביעות לשיח של הבנה הדדית:

"בהתחלה הייתה נטייה לראות בדיונים האלה יותר דרישות של המגזר השלישי מהממשלה, 
אנחנו צריכים יותר ככה וככה וככה כדי שנפעל טוב, או כדי שלא תפריעו לנו וככל שהתקדמו 
הדיונים, וחלק מזה גם פרסונאלי – אנשים שמייצגים את המגזר הזה עכשיו – גם מבחינת המגזר 
השלישי יש יותר נטייה לראות סוג של הבנה שאולי צריך גם לעשות בדק בית פנימה ולראות 
מה נכון לשנות פנימה במגזר הזה ואיך המגזר הזה צריך להתחשב באילוץ או בצרכי או דרישות 
זה התחיל מאוד  אבולוציה בדיונים,  איזושהי  שיש  חושב  אני  הזה  "במובן  האחרים.  הגורמים 

כבקשות ודרישות והפך יותר ויותר לדיון, שזה טוב."82

מעבר לאמירות ולעדויות הללו, נציגים משני משרדי ממשלה מדווחים על כך שההשתתפות 

הרווחה  משרד  התנהלותם.  אופן  את  או  האישית  תפיסתם  את  שינתה  לא  העגול  בשולחן 

שמקיים לאורך שנים רבות תהליכי שותפות בין מגזריים והחשב הכללי שלא מצא בנושאי 

השיח תחומים משיקים או משמעותיים לאופן התנהלותו.

בבואנו לבחון את המטרות שהציב לעצמו המגזר הראשון בתחילת התהליך ניתן להצביע על 

כמה הישגים ברובד של התהליך:

מרבית חברי השולחן מטעם המגזר הראשון מרגישים כי מערכת היחסים התחזקה באופן 

נכונות  נוצרה  המקדימה,  והמחשבה  ההיוועצות  ברמת  פעולה  שיתופי  נוצרו  משמעותי. 

לשיתוף בידע ובקבלת החלטות, ונוצרה תשתית של אמון וערך הדדי כבסיס למערכת היחסים 

בין המגזר הציבורי לארגונים בחברה האזרחית והמגזר העסקי. כל אלו באו לידי ביטוי מבחינת 

גורמי הממשלה בעיקר בדיאלוג בין מקבלי ההחלטות לבין הארגונים טרם קבלת החלטות, 

תוך שמירה על האחריות והעצמאות של כל מגזר.

את  לעשות  הבחינות,  מכל  נכונות  יותר  הרבה  שזה  הבנה,  יותר  הרבה  יש  בממשלה... 
כל  של  הצרכים  של  מלאה  הבנה  מתוך  בשיתוף,  בהידברות,  לפחות  שניתן,  ככל  הדברים 
הגורמים הרלוונטיים ומתוך ידיעה שבסופו של דבר הממשלה מחליטה אבל שכדאי מאוד לקבל את 
ההחלטות האלה אחרי שקיבלת את האינפוט של כל מי שזה ישפיע עליו ולא להניח שאתה מבין, 
יודע, ולא צריך לשאול או לשמוע", "צריך לקחת בחשבון שעד שהוקם השולחן, המגזר השלישי 
במידה רבה נחשב בממשלה כסוג של מטרד, או סוג של מגזר שצריך לתקצב סיוע כזה או אחר, 
ולכן נתפס בעיני הממשלה כעוד גוף שצריך לתת לו מענים. סוג של לקוח. אני חושב שהשולחן 
הפך את המגזר השלישי מלקוח לשותף", "אני חושב שזה מייצר יותר אמפתיה, אצלי בעיקר 
ל-NGOs, המערכת שאולי קולה פחות נשמע וניתנת להם במה מול השירות הממשלתי גם לספר 
מה הם עושים וגם לספר על הצרות שלהם, שזה בסדר", "מבחינת העירייה הייתי רוצה לראות 

יותר תוצאות ממה שראינו עד היום"83.

שם.  82
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בבחינת חלק נוסף של המטרות שהוצבו לשיח, מטעם הממשלה, נראה כי בכמה רמות יש 

נתפסים  כיעד,  דרך להתקדם. תהליכי ההעצמה של המגזר השלישי, שהוצבו  עדיין כברת 

במסגרת  פותח  לא  עדיין  אתי  קוד  כן,  כמו  למענים.  דרישות  בין  כמשחק  או  כחשד  עדיין 

השולחן ונראה שנחוץ לקדמו על מנת ליצור בסיס לקשר מיטבי לטווח הארוך. יחד עם זאת, 

נראה כי חברי השולחן מטעם המדינה, ברובם, מוקירים ומעריכים את תועלות השיח הבין 

מגזרי ועמדותיהם ביחס לעמיתיהם לשולחן השתנו. 

תועלות השיח בשולחן העגול מנקודת מבטו של המגזר העסקי

וארגונית על תהליכי  ניכרת השפעה אישית  מבחינת תגובותיהם של אנשי המגזר העסקי 

רשת  את  ולהעמיק  להכיר  הזדמנות  בו  ראו  השולחן  חברי  מרבית  העגול.  בשולחן  השיח 

מעשיהם  את  גם  להציג  זו  ובמסגרת   networking  – החברתי  בעולם  להם  שיש  הקשרים 

בתחום. רובד נוסף של ההכרות בא לידי ביטוי בהבנה הדדית הן של המגזר השלישי והן של 

תהליכים ממשלתיים. 

החברתית  בפעילות  בשולחן  אחרים  למשתתפים  שלי  הארגון  את  גם  חשף  מאוד.  "השפיע 
וכללית שלנו, וגם חשף את הגופים האחרים לשיתוף פעולה ביני לביניהם וכבר יש כמה נושאים 
שיצרנו שיתופי פעולה... לדוגמה שיתוף פעולה של החברה שאני עומד בראשה שפועלת גם 
בתחום ה-social enterprise ויצרנו שיתוף עם בית איזי שפירא, עם פלאפון, עם יוסי רוזן בארגון 
איל"ן, עם משרד המשפטים וכן הלאה. יש ארגונים שונים שנכנסו למעגל הפעילות שלנו כתוצאה 
מההתחככות ההדדית במסגרת השולחן", "השפיע עלינו ועלי באופן לא ישיר. הוא השפיע בהבנה 
והיכרות הרבה יותר גבוה עם הצרכים והקשיים של המגזר השלישי... זה אפשר הבנה יותר 
עמוקה של התהליכים והיכרות יותר טובה עם הממשלה ותהליך קבלת ההחלטות שחלקה 

מרשימה וחלקה מאוד מתסכלת"84. 

חלק קטן מחברי המגזר העסקי דיווחו על השפעה מועטה או על אי השפעה ברמה האישית. 

יחד עם זאת נראה שמרבית חברי השולחן מטעם המגזר העסקי רואים בשולחן מרחב חשוב 

להשתתף בו. מתוך כך עולה השאלה, כיצד ניתן להרחיב את ההשפעה של המעורבים בשולחן 

מטעם המגזר העסקי על מעגלים רחבים יותר במגזר זה. 

הפער הגדול נוצר בקרב חברי השולחן מטעם המגזר העסקי בסוגיית ההשפעה של השיח 

עליהם כמגזר. כאן נראה שהדעה של מרבית חברי השולחן מתגבשת סביב מספר טענות 

מרכזיות: 
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•השולחן באופן בו הוא מתנהל כיום מייצג בעיקר את צרכיו של המגזר השלישי - המציג  	

דרישות ובקשות משני המגזרים האחרים. 

וכ"איום"  מממן  כגורם  שלו  הבסיסית  התפיסה  את  לפרוץ  הצליח  לא  העסקי  •המגזר  	

להשפעה )הון שלטון( מתוך אינטרסים שאינם חברתיים.

•מגוון הנושאים שהשולחן דן בהם פחות משמעותי למגזר העסקי, בחלק מהמקרים, מפני  	

שאנשי המגזר העסקי לא בשלים לחשוף ולשתף בצרכים וקשיים.

נוכחות מספקת של המגזר  הייתה  לא  השפיע.  שזה  חושבת  לא  אני  הדיונים  ברמת  "כרגע, 
העסקי והוא לא נחשף למגזר השלישי". "הבעיה היא שזה נראה כאילו זה השולחן שהמגזר 
השלישי יכול לעשות את הבקשות שלו לשני המגזרים האחרים. אין שם שותפות של שווים – 
זה כאילו אלה באים אבל יש מקום ממוסד לבקשות האלה. עם השנים ואם נשכיל להוסיף נושאים 
שהם בעלי עניין לממשלה וגם לעולם העסקי ויהיה יותר שיוון בנושאים מבחינת העניין ואינטרס שיש 
בהם, כן ייטב", "כרגע פחות. מבחינת המגזר העסקי, הקשיים הבסיסיים של התחושה של המגזר 
העסקי שמצד אחד יש פניה למימון ואחריות שלו ומצד שני תחושה של דה-לגיטימציה", 
שהם  נושאים  של  שורה  האג'נדה  על  מספיק"."שמו  העסקי  למגזר  התייחסו  שלא  נושאים  "יש 

חשובים למגזר השלישי".

נראה כי חברי השולחן מטעם המגזר העסקי מייחסים לשולחן חשיבות וערך רב אך עדיין לא 

מצאו בו זירה לקדם באמצעותה נושאים או היבטים הקשורים לצרכים שלהם כמגזר. מעורבותו 

של המגזר העסקי בדיוני השולחן גבוהה, יחד עם זאת במענה ל'קול הקורא' לבחירת נושאים 

לשולחן הוא לא בא לידי ביטוי. גם בבחינת הנושאים שהציע להעלות לדיון במסגרת ראיונות 

שלוש שנים לשולחן העגול, עלו נושאים וצרכים שאינם בהכרח משרתים את המגזר העסקי. 

המגזר  חיזוק  של  לצרכים  או  בישראל  חברתיים  לצרכים  שמתייחסות  סוגיות  עלו  להיפך, 

ניתן לציין את העניין שהביאו נציגי המגזר השני בנושא תרומות לרשויות  השלישי. כחריג, 

מקומיות. אחד ההסברים האפשריים למצב זה נשען על בלבול אפשרי בקרב חברי השולחן 

מטעם המגזר העסקי בין הכובע שלהם כאנשי עסקים העוסקים בפילנתרופיה לבין הכובע 

השני שמרביתם חובשים במסגרת תפקידיהם בעמותות ובקרנות של המגזר השלישי. 

שאלת הנושאים בעלי המשקל והעניין של המגזר העסקי בשיח הבין מגזרי, נשארת גם בשלב 

זה  בסטאטוס של שאלה מאתגרת ובלתי פתורה.

תועלות השולחן מנקודת מבטו של המגזר השלישי

מטעם המגזר השלישי, נתפסת מסגרת השיח בשולחן כמשמעותית בשתי רמות מרכזיות - 

מייצרת דיאלוג אמיתי וכן ומקדמת את הדרך "הנכונה" להתמודד עם אתגרים חברתיים:

דיאלוג אמיתי וכן 1 .
אמיתי"85. מגזרי  בין  לשיתוף  "הזדמנות  פוליטי",  ולא  אמיתי  "באמת  דיאלוג",  לייצור  כן   "ניסיון 
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הדרך "הנכונה" להתמודד עם אתגרים חברתיים 2 .
"זה )השולחן( בעצם הקלה באחריות המשותפת לעניינים חברתיים במדינת ישראל, זה לא כל 
גוף בנפרד אלא כולנו ביחד, ואני חושבת שזו הדרך הנכונה והיחידה לעבוד כדי להתייחס לנושאים 

חברתיים במדינה".
"יש לו את התוצרים הקונקרטיים לקדם מחשבה ועד לביצוע והוצאה אל הפועל של הנושאים 

שהשולחן שם לעצמו למטרה"86.

בשאלת ההשפעה של תהליכי השיח על המגזר השלישי, חלק מהמשיבים מציינים השפעה 

ברמה האישית שלהם, שעדיין לא חלחלה לארגונים, חלק אחר מצביע על השפעה מועטה, 

אם בכלל. ההשפעה המרכזית ניכרת בקרב חברי שולחן שראו בו פלטפורמה ליצירת קשרים 

- networking, ברמה האישית או הארגונית כתוצאה מההכרות/חשיפה לדרגים בכירים בכל 

המגזרים.

"על הארגון עדיין לא השפיע. אותי זה מלמד המון בממשק הזה בין מדינה, מגזר שלישי, 
מאוד  הזה  שהשולחן  חושב  אני  עבודה.  דרכי  מכיר  דמויות,  מכיר  גם  אתה  פילנתרופיה. 

משמעותי, חשוב לי להגיד".
"מדי פעם עלו נושאים לחשיבה. לא שינה מהותית שום דבר. עדיין. אני מקווה שהוא עוד ישנה, אבל 
הוא בהחלט נתן מדי פעם חומר למחשבה ולדיון פנימי בתוך הארגון", "ברמה הארגונית אני חושב 
שזה מסייע לנו להתחיל לחשוב בצורה הרבה יותר אסטרטגית כארגון בעיקר בפרויקטים 
שאנחנו מנהלים מול הממשלה ובעיקר זה מאוד מעודד לדעת שיש לנו – גם לי אישית ולארגון 

– אנשים שנגישים בצורה פתוחה ועניינית".
"קודם כל, מפגש בין אנשים הוא מקרב בין העולמות. זה שאני נפגשת עם רשם התאגידים באופן 
אישי – המפגש האישי עם מנכ"לי משרד הוא כבר חשוב, והמפגש הוא יותר בגובה עיניים. זה 
לא שאני באה למנכ"ל משרד ממשלתי ושיש...זה יצר יותר שיוון בין המגזרים. לא לגמרי אבל זה 
קידם את תחושת הקרבה בין האנשים וגם שאלות ספציפיות ומקצועיות אני מרגישה שאני יכולה 

לקדם יותר בקלות".87

בהקשר הרחב של המגזר השלישי, חזרה ועלתה התחושה בקרב חברי השולחן, כי מדובר 

בהזדמנות שטרם מומשה. שוב ושוב עלו ביטויים )שחלקם מובאים מטה(, כי הדי התהליך 

ומצפה  בתהליך  מאמין  השלישי  המגזר  כי  לומר  ניתן  בשטח.  עדיין  ניכרים  אינם  ואדוותיו 

לפריצות הדרך שהוא עשוי להוביל אליהן. 

"זה עוד מוקדם להגיד. אני לא יכולה להגיד עכשיו שבמובהק הוא השפיע";  "אני חושב שהוא 
השפיע. אם זה נושא ההתנדבות אז הוא מאוד השפיע על נושא ההתנדבות. אם זה עכשיו נושא 
הפילנתרופיה...אני עוד לא רואה איך כל הנושאים שנידונו באו לידי ביטוי אבל בגדול אני חושב שגם 
אם זה לא השפיע, זה ישפיע בהמשך בענק כי דנים בדברים מאוד משמעותיים", "זה דברים 
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עתידיים. עכשיו כל התיקונים שאמורים להיות, אמורה לקום אופציה של להקים קרן תרומות, 
יש כל מיני תיקונים...השינויים עוד לא היו - במגזר שלי עוד לא היו שינויים בעקבות השולחן 
אבל צפויים להיות, אז אני אופטימית ואני מקווה שזה יקרה אבל אני לא מרגישה שחלו דברים 

משמעותיים"88.

המגזר השלישי רואה את הערך העיקרי של השיח בשינוי העמדות של נציגי הממשלה כלפיו 

חלק מחברי השולחן. בהתחלה המגזר השלישי היה נראה "כגוף שקצת נדנד ויזם אבל לא 

השולחן  בעקבות  כיום  בשולחן,  מהחברים  חלק  לתחושת  הממשלה".  על  השפיע  באמת 

הקשר הוא יותר ישיר ובגובה העיניים.

בניתוח הישגי השולחן העגול בהתאם לציפיות של משתתפי השיח במפגש השולחן ראשון 

עולה, כי למרות הגישה המסויגת מהישגי השולחן, דווקא על הנקודות המשמעותיות שהציגו, 

ונתפסים כמרחב להיוועצות  יש השפעה גדולה. חברי השולחן מעורבים בתהליכי השפעה 
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ומערכת  משותפת  תרבות  לפיתוח  כזירה  נתפס  השולחן  הצרכים,  של  יותר  טובה  והבנה 

יחסים על בסיס אמון והבנה הדדית ותוצריו משפיעים על חיזוק החוסן החברתי בישראל.

לסיכום, ניתן לארגן את מגוון התועלות של השיח הבין מגזרי לשלוש קטגוריות:

הבנה  תיאום,  של  בסיסם  על  הנבנה  חברתיים,  לצרכים  כמענה  מגזרי  תלת  כח"  "מכפיל 

ואיגום משאבים, לצד פיתוח והעמקת האחריות והמחויבות המשותפת של כלל המגזרים 

לאתגרים חברתיים לאומיים.

מדיניות ציבורית מבוססת הסכמה הנשענת על תהליך מקיף של היוועצות, תמיכה והבנה 

הדדית בעיצוב המדיניות ובתהליכי שיתוף מתמשכים.

"חוסן חברתי" בשגרה ובחירום כחלק מתפיסה חברתית רחבה הרואה את ערכו וכוחו של כל 

אחד מהמגזרים ומקדמת שיתופי פעולה נדרשים בהתאם למצב. 

המלצות כלליות לשולחן
• לאור תועלות השולחן עד כה יש לבחון ולהגדיר מחדש, בשיתוף חברי השולחן, 	
את ייעודו ומטרותיו של השולחן בשלבים הבאים ולגבש מדיניות לגבי קפיצת 

המדרגה הנדרשת להמשך קיומה של מסגרת השיח.
•יש לשמר ולמנף היתרונות והערכים המוספים של השיח )אמון, היוועצות, הדדיות(    	

ולהרחיבם למעגלים נוספים מעבר לחברי השולחן. יש ציפייה וערך להגדלת 
ולהרחבת מעגלי השותפים לשיח הבין מגזרי באמצעות כלים מגוונים.

•מומלץ ליצר תהליך נפרד לכל מגזר למיצוי הערך והכוח בשיח הבין-מגזרי.  	
•לשם השלמת התהליך כדאי לחבר את השולחנות המתקיימים במשרדי ממשלה  	

נוספים לשולחן העגול במשרד ראש הממשלה, ברמת ידע, מידע ושיתוף.
•יש לגבש חשיבה מגזרית בדבר האתגרים המשמעותיים לכל מגזר ובדבר אופן  	

קידומם באמצעות השולחן.
•יש לקיים תהליך תוך מגזרי להפצת תכני/תוצרי ותובנות השולחן לכלל המגזר. 	

•יש להמשיך ולהעמיק את האמון, ההכרה וההערכה ההדדית הבין מגזרית. 	
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 אתגרי השולחן העגול הממשקי

זיהוי אתגרי השולחן העגול להמשך דרכו נשען בראש ובראשונה על ההסכמה הכמעט גורפת 

של חברי השולחן בדבר נחיצותו. מגוון של הסברים והצדקות שנתנו חברי השולחן העגול, לצד 

הנושאים ותחומי התוכן שהוצגו בפרקים הקודמים מסמנים את המשך דרכו של השולחן.

חלק מהאתגרים מוצגים כהעמקת תהליכים קיימים והמשכם, וחלקם האחר מכוון לאתגרים 

שהשולחן טרם התמודד איתם.

מעבר לנושא "המחאה החברתית" שהשפיע באופן נסיבתי על תשובות חברי השולחן,  עלו 

מספר נושאים באופן משמעותי:

החברתיים  השירותים  מערך  שיפור 

רחבים,  חברתיים  הישגים  כי  נראה,   –

הישראלית,  החברה  בפני  הניצבים 

נתפשים כאתגר משותף, שיש לתת עליו 

את הדעת במסגרת השולחן העגול.

החברה  פני  על  להשפיע  צריך  "השולחן 
הישראלית  החברה  לאן   – הישראלית 
תיראה,  שהיא  רוצים  אנחנו  איך  הולכת, 
מהמגזרים  אחד  כל  של  התפקיד  מה  על 
באיך שאנחנו רוצים שהיא תיראה"89, "קידום 
שיתופי הפעולה בין שלושת המגזרים ברמה 
היותר מעשית, לא רק ברמה של העקרונות, 
כמו  לנושאים  התייחסות  יותר  רוצה  הייתי 
אדם  זכויות  דמוקרטיה,  חינוך,  לסביבה, 
ואזרח, טיפול בקשישים במדינת ישראל"90, 
במדיניות  אומרת  הייתי  ובראשונה  "בראש 
נושאים  על  בעיקר  כולה.  הממשלתית 
הקטנת  פערים,  וצמצום  חברתיים 

אקטואליים  לנושאים  ויתייחס  תכוף  יותר  שיח  חסמים,  והסרת  הממשלתית  הביורוקרטיה 
שעומדים על הפרק, לאו דווקא נושאים של טווח רחוק"91. 

השפעתה של המחאה החברתית הניכרת בראיונות עם חברי השולחן הדגישה ציפיות אלו, 

אך לזכותם של חברי השולחן יאמר כי ציפייה זו מלווה את תהליך השיח מאז יומו הראשון 

של השולחן.

פיתוח מודלים חדשים לשיתופי פעולה בין מגזריים - נושא מערך היחסים שבין המגזרים, 
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הראיונות  כל  לאורך  כאתגר משמעותי  עלה  פרויקטים משותפים,  בקידום  ביטוי  לידי  הבא 

כולל  לקידום תוצרים חברתיים  היישומי מצפים חברי השולחן  ברובד  ולרוחב כל המגזרים. 

יצירת הזדמנויות חדשות לצרכים או לאתגרים חברתיים רחבים.

כל  לאורך  לשולחן  משמעותי  אתגר  מהווה  ההשפעה  ומעגלי  השותפים  מעגלי  הרחבת 

שנות פעילותו, הן בהיבט של ייצוג מגזרי - הרחבת והעמקת השותפות של המגזר העסקי, 

והן בזימון הזדמנויות לשיח רחב ורב משתתפים. 

ניתן לתאר את הציפייה של כמעט כל חברי השולחן להתפתחות ול"קפיצת מדרגה" ביחס 

לתחומי העיסוק של השולחן באופן הבא:

אתגרי השולחן העגול

התשובה לשאלה, מהם אתגרי השולחן הממשקי ומהי הדרך היא שאלה עקרונית. נראה כי 

לאור ניתוח התועלות וההישגים אל מול מטרת הקמתו של השולחן הממשקי ואל מול ציפיות 

חברי השולחן, נעשתה דרך ארוכה אך האתגרים עדיין גדולים. 

בכדי לסייע לתהליך, נותחו המלצות/ציפיות חברי השולחן ועובדו למודל מסייע.

צירי המודל המוצגים מטה, נעים על שני מרחבים מרכזיים:

המרחב שנע בין מיקוד במדיניות לבין יישום ופעילות, והמרחב שנע בין מיקוד ותועלות בתוך 

כל מגזר לבין שותפות שבין המגזרים. מרחבים אלו מכילים את מגוון ההצעות שהועלו מתוך 

הבנה, כי בתוכם ניתן למצוא אתגרים העוסקים בסוגיות של:

שיתוף ציבור - הרחבת מעגלי השיח ויצירת הזדמנויות לעיצוב מדיניות תוך שיתוף ציבור.

היוועצות - שיח משלב בין מטרות מגזריות ומטרות לאומיות משותפות.

פעולה משותפת - פיתוח מודלים של מיזמים ושירותים חברתיים בשילוב מעגלים רחבים.

פעולה מגזרית - יישום תוך מגזרי בהתאמה למדיניות משותפת.

נראה, שהשולחן הממשקי נגע באופן כזה או אחר בכל המרחבים, אם כי באופן חלקי. תהליכי 

ההסדרה )גיבוש הסכמות( והאסדרה )רגולציה( היוו את הבסיס לפעולתו של השולחן. 
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מודל זה מסיים את סיכום שלוש השנים לשולחן הממשקי עם סימן שאלה לגבי אתגר השולחן 

להמשך דרכו. תשובה לשאלה זו מונחת כיום לפתחו של השולחן העגול הממשקי ומסמך זה 

מהווה מצע להחלטה עבורו. 

מודל לבחינת אתגרי ה"שולחן העגול הממשקי" להמשך דרכו
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