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ארוכות	 שנים	 למעשה,	 הלכה	 החלה,	 האזרחית	 החברה	 לארגוני	 ישראל	 מדינת	 שבין	 היחסים	 מערכת	
בעיניהם,	 זיק	 עם	 מעטים,	 אותם	 אלה	 היו	 הציונית	 התנועה	 של	 דרכה	 בתחילת	 המדינה.	 הקמת	 לפני	
אשר	האמינו	ביוזמה	והביאו	לתקומת	העם	היהודי	בארצו.	הצלחתה	של	הציונות,	על	מוסדותיה	השונים	

המלווים	אותנו	עד	היום,	היא	הוכחה	נדירה	ליכולתה	של	החברה	האזרחית	לכונן	היסטוריה.	

אני	גאה	על	כך	ששישים	שנה	לאחר	קום	המדינה	לא	נשחק	רצוננו	ב”תיקון	עולם”,	רצון	המפעם	בלבו	של	
כל	יזם	חברתי.	בכל	פעם	מחדש	אני	נפעם	לנוכח	תחושת	השליחות	העמוקה	המניעה	מתנדבים,	צעירים	
ומבוגרים	כאחד,	המבקשים	לתרום	מזמנם	וממרצם	לחברה.	עוד	במסכת	אבות	נכתב,	“האומר	‘שלי	שלי	
זו	מידה	בינונית.	ויש	אומרים,	זו	מידת	סדום;	ואילו	האומר	‘שלי	שלך	ושלך	שלך’,	חסיד”.	 ושלך	שלך’	- 

הנתינה	בעבורנו,	היא	ערך.	

הממשלה	בראשותי	בחרה	להוביל	את	המהלך	לחיזוק	היחסים	עם	ארגוני	המגזר	השלישי,	עם	העולם	
ההתנדבותי	ועם	חברות	עסקיות	המגלות	אחריות	חברתית	מתוך	הכרה	עמוקה	בחשיבות	הנושא.	יכולתם	
של	אלה	לקדם	את	החברה	בישראל	אינה	נעלמת	מעינינו,	אלא	להפך.	ברור	לנו	כי	אנו	חיים	בחברה	שונה	

מזו	שידענו	בעבר,	והדבר	מחייב	אותנו	לחשיבה	שונה.	

הממשלה	המודרנית	היא	ממשלה	מאפשרת.	מחובתה	לעודד	תהליכים	התורמים	לרווחת	הציבור,	ובעיקר	
להסיר	מכשולים	מדרכם.	ברור	שלנו	כממשלה	אין	בעלות	על	הידע,	וראוי	שנשתף	יותר	גורמים	בתהליכי	
קבלת	ההחלטות.	ברור	לנו	גם	שהיום	גורמים	רבים	שאינם	חלק	מהמנגנון	הממשלתי	מצליחים	לספק	
שירותים	טובים	יותר	מאלה	שהממשלה	מספקת.	במציאות	כזאת,	שיתוף	פעולה	בין	המגזרים	השונים	

הוא	דבר	נדרש	והכרחי.		

במובנים	רבים	איננו	שונים	ממדינות	רבות	במערב,	השרויות	בעשורים	האחרונים	בתהליך	שינוי	מתמשך.	
מודל	מדינת	הרווחה	שמוסד	לאחר	מלחמת	העולם	השנייה	אינו	דומה	למודל	מדינת	הרווחה	של	האלף	
השלישי.	גם	בישראל	הולך	וגדל	חלקם	של	ארגונים	חוץ-ממשלתיים	באספקת	שירותים	חברתיים,	פעמים	
והמחויבות	 ומתפתחת	תפיסת	האחריות	 הולכת	 בבד	 בד	 ומטעמה.	 רבות	בחסות	הממשלה,	במימונה	

החברתית	גם	בקהילה	העסקית.	

הקדמת ראש הממשלה
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המדיניות	המוצגת	במסמך	זה	היא	אפוא	נגזרת	אחת	מתפיסת	עולם	כוללת.	בעינינו,	המגזר	הציבורי	הוא	
גורם	מרכזי	אך	לא	יחיד	במאמץ	לשפר	את	רווחתם	של	האזרחים.	הממשלה	הנבחרת	היא	המציבה	את		
ושיתוף	 וחדשנות	 יזמות	 החזון,	מתווה	את	המדיניות	ומספקת	את	הנחוץ	לצורך	מימושם,	תוך	עידוד	

כוחות	נוספים	בחברה,	בהם	ארגוני	החברה	האזרחית.	

יש	הרואים	בארגונים	אלה	איום	שיש	להתגונן	מפניו;	ואולם	טעות	בידם.	בעינינו,	גם	הביקורתיים	שבארגונים	
הם	שותפים	לדרך	–	שותפים	שתרומתם	לדמוקרטיה	הישראלית	ולעוצמתה	הערכית	של	המדינה	חשובה	
מאין	כמוה.	בחינת	המצב	בעולם	מוכיחה	שצמיחתם	של	ארגוני	החברה	האזרחית,	לסוגיהם	השונים,	אינה	
עניין	 הוא	אפוא	 פעילותם	 עידוד	 ויציבותה	של	מדינה.	 חוסנה	 על	 היא	מעידה	 להפך,	 נובעת	מחולשה;	

שבמדיניות.	

אמת,	עלינו	להתמודד	גם	עם	ארגונים	העלולים	לפעול	בצורה	שאינה	תקינה,	או	אף	לנסות	ולהוליך	שולל		
אותם	 לסכל	את	מעשיהם	של	 כדי	 אם	 ואולם,	 פעילותם	מקרוב;	 על	 להשגיח	 ויש	 מנגנוני	הבקרה,	 את	
“עשבים	שוטים”	נקים	חומה	בצורה	של	רגולציה	אשר	תפגע	בכל	השאר,	הרי	יצא	שכרנו	בהפסדנו:	אלו	
המבקשים	להרע	ימצאו	תמיד	דרך	לממש	את	כוונותיהם,	ואילו	המבקשים	להיטיב	יימנעו	מלעשות	זאת	

כלל.	

המהלך	לחיזוק	היחסים	בין	המגזרים	אינו	מהלך	פשוט.	הוא	מחייב	הבנה	באשר	לתפקידים	השונים	של	
כוונתנו(,	 זו	אינה	 כי	 )אף	 כל	מגזר.	החברה	האזרחית	חוששת	מפני	השתלטות	הממשלה	על	פעילותה	
הקהילה	העסקית	חוששת	מטשטוש	גבולות	האחריות	בינה	לבין	המדינה	)וגם	לכך	איננו	חותרים(,	ואילו	

עובדי	המדינה	חוששים	מהעברה	של	כוח,	ידע	ותקציבים	לארגונים	חוץ-ממשלתיים.	

החששות	הם	לגיטימיים,	אך	מולם	ניצבת	החברה	הישראלית	על	רבדיה	השונים,	אשר	לעתידה	נדרשת	
שותפות	מתמשכת,	דיאלוג	אמיתי,	מקצועיות	ושקיפות	ביחסי	המגזרים.	עלינו	להתמודד	עם	החששות	

הקיימים	על	מנת	להגשים	את	שאיפותינו,	ולצעוד	קדימה.	

אהוד	אולמרט
ראש	הממשלה		



ת	נוער	
תנדב

עמ”ן	- עיר	מ



הצהרת כוונות

ממשלת ישראל מעריכה ומוקירה את נכונותה של הקהילה העסקית לתרום ממשאביה 
פרטיות  ולחברות  עסקים  לאנשי  קוראת  הממשלה  גרידא.  כלכליות  שאינן  למטרות 
להמשיך ולפעול מתוך תפיסה של אחריות חברתית והכרה בחשיבות הקהילה והחברה, 

ותפעל מצדה לעודד פעילויות כאלה. 

ממשלת ישראל רואה צורך ביצירת בסיס לשיח מתמשך בין המגזרים, לחיזוק יחסי 
השותפות ולהעמקת חילופי הידע ביניהם, באופן שיקדם את הרווחה החברתית, תוך 
שימור עצמאותם של השותפים ובלא לפגוע באחריות הכוללת של המדינה כריבון. 
כחלק מתפקידה, תמשיך הממשלה ותממש את אחריותה בתחומי הפיקוח, הביקורת 

והרגולציה.

לשתף  ותפעל  האזרחית,  החברה  ארגוני  של  ובניסיון  בידע  מכירה  ישראל  ממשלת 
אותם גם בתהליכים הקודמים לקביעת מדיניות, על פי שיקול דעת ובדרכים מגוונות. 
לאספקת  המדיניות,  לקביעת  ממנה  הנגזרת  ובאחריות  בסמכות  הנושאת  הממשלה, 
ולפיקוח עליהם, רואה בארגוני החברה האזרחית המעוניינים  שירותי הליבה לציבור 

בכך שותפים באספקת שירותים חברתיים במגוון תחומים. 

רווח,  כוונת  ללא  הפועלים  בארגונים  בתמיכה  רבה  חשיבות  רואה  ישראל  ממשלת 
היא  וטובת הציבור  ונתינה,  עומדים ערכי התנדבות  ופעילותם  אשר בבסיס הקמתם 
תלויה,  ובלתי  אחראית  אזרחית  חברה  של  לקיומה  שואפת  הממשלה  לרגליהם.  נר 
הפועלת במסגרת החוק ועל פי נורמות של ניהול תקין, שקיפות, אחריות ומקצועיות, 

תוך הטמעתן במגזר הציבורי והעסקי בפעילותם במסגרת זו ובכלל.

ובחברות העסקיות הפועלות למען  ממשלת ישראל רואה בארגוני החברה האזרחית 
מטרות ציבוריות שאינן כלכליות גרידא, שותפים במאמץ לבניית חברה ישראלית טובה 
יותר. הממשלה סבורה כי מאז ומעולם היה לארגונים אלו תפקיד חשוב בעיצוב פניה 
ודמותה של החברה, ובחיזוק היסודות הדמוקרטיים שעליהם מושתתת המדינה. הממשלה 
מוקירה את פועלם של רבים וטובים בחברה הישראלית, התורמים מאונם ומהונם, מזמנם 

וממרצם, במסגרות אלו ובכלל, לקידום מטרות ציבוריות ולעזרה הדדית. 

הצהרת	הכוונות	עוגנה	בהחלטת	ממשלה	מס’	3190	מיום	24	בפברואר	2008
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אחרות	 ובמדינות	 בישראל	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 של	 פעילותם	 היקף	
כמעט	 	2002-1991 בשנים	 ניכרת.	 במידה	 האחרונים	 בעשורים	 גדל	 בעולם	
שנעשו	 ממחקרים	 בישראל.	 הללו	 בארגונים	 העובדים	 של	 מספרם	 הוכפל	
יותר	ממחצית	מפעילותם	של	הארגונים,	 היום	 כי	הממשלה	מממנת	 עולה	
כאשר	על	פי	נתוני	רשם	העמותות,	בישראל	רשומות	כיום	כ-25,000	עמותות,	
הניתנות	 מס	 הטבות	 על	 נוסף	 תקין”.	 “ניהול	 אישור	 בעלות	 כ-8,200	 מהן	
לתורמים	למרבית	העמותות	הפעילֹות,	המהוות	למעשה	סיוע	כספי	עקיף	
למגזר	זה,	תמכה	המדינה	בשנת	2005	בכ-3,000	עמותות	בהיקף	כולל	של	
כ-2.2	מיליארד	שקל.	הסיוע	הכספי,	הישיר	והעקיף,	מיתוסף	לשירותים	רבים	

שאותם	רוכשת	המדינה	מהעמותות	בתשלום.	

עקבית	 כוללת,	 ממשלתית	 מדיניות	 גובשה	 טרם	 היום	 עד	 כן,	 פי	 על	 אף	
וברורה,	אשר	תשמש	בסיס	להבהרת	גבולות	האחריות	של	המגזרים	השונים,	
חברה	 של	 הציבורי	 האינטרס	 ולקידום	 ביניהם,	 היחסים	 מערכת	 להסדרת	
ראש	 משרד	 החל	 האחרונה	 בשנה	 ושקופה.	 מקצועית	 פעילה,	 אזרחית	
בעלי	 מהלכים	 ולימוד	 עיון	 לאחר	 כזאת,	 מדיניות	 לגיבוש	 לפעול	 הממשלה	
אופי	דומה	במדינות	אחרות	בעולם,	דוגמת	בריטניה	וקנדה.	בשתי	המדינות	
האלה	נחתמו	אמנֹות	בין-מגזריות,	כחלק	מתהליך	רחב	ומעמיק	יותר	לחיזוק	

היחסים	בין	המגזרים.	

המדיניות	המובאת	במסמך	זה	גובשה	לאור	העקרונות	המפורטים	בהצהרת	
בין	 הממשלה	 ראש	 משרד	 התבסס	 בגיבושה	 בראשיתו.	 המוצגת	 הכוונות	
האחרונות,	 בשנים	 בנושא	 דנו	 אשר	 המומחים	 ועדות	 מסקנות	 על	 השאר	
ובראשן	ועדה	ממשלתית	בראשות	מר	יורם	ארידור	ּוועדה	ציבורית	בראשות	
פרופ’	יצחק	גל-נור.	מפגשים	עם	גורמים	מובילים	בחברה	האזרחית	ובמגזר	

העסקי	תרמו	גם	הם	תרומה	משמעותית	לגיבוש	המסמך.	

תקציר

25,000
ארגונים**

4,500
מוכרים 

כמוסדות ללא 
כוונת רווח**

8,200
בעלי אישור 

ניהול תקין**

236,152
משרות במגזר*

היקף פעילות 
המגזר השלישי 

בישראל

*נכון לשנת 2002
** נכון לשנת 2006



�

מסמך	מדיניות	זה	מביא	תמונת	מצב	עדכנית	ככל	האפשר	של	המגזר	השלישי	בישראל,	ומפרט	רשימה	
של	פעולות	שיש	בכוונת	הממשלה	לקדם	במרוצת	השנים	הקרובות.	מקצת	מהפעולות	האלה	כבר	הוצגו	
בחינה	 לצורך	 ציבורי	 לדיון	 יובאו	 ומקצתן	 ממשלה,	 בהחלטות	 ויעוגנו	 השונים	 השותפים	 בחוג	 ונדונו	
מקיפה	של	ההשלכות	והמשמעויות	הטמונות	בהן.	השלטון	המקומי	הוא	גורם	חשוב	בתהליך,	ולפיכך	

ייעשה	מאמץ	לשלבו	במהלך.

במסגרת המדיניות הממשלתית המוצעת הוגדרו שלושה יעדים מרכזיים: 

חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין שלושת 
הגורמים - המגזר הציבורי, ארגונים בחברה האזרחית והמגזר העסקי - ככל 

שירצו בכך, תוך שמירה על עצמאותם של השותפים.

הגברת שילובם של ארגונים בחברה האזרחית בהפעלת שירותים 
חברתיים, תוך עידוד הדיאלוג בין מקבלי ההחלטות לבין הארגונים טרם 

קבלת ההחלטות.

עידוד תהליכים התורמים להעצמה, התמקצעות, בקרה ושקיפות 
בחברה האזרחית, תוך הטמעה של נורמות דומות בממשלה ובמגזר 

העסקי בפעילותם במסגרת זו. 

1

2

3
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ולצורך	 בישראל	 המגזרים	 ליחסי	 בנוגע	 הממשלתית	 המדיניות	 את	 מתווה	 זה	 מסמך	
יצוין	כי	טרם	הכנתו	דנה	הוועדה	הציבורית	 הלאומי	בחברה	אזרחית	פעילה	ומשגשגת.	
יורם	ארידור,	שר	האוצר	לשעבר,	בסיוע	שנותנת	המדינה	למוסדות	ציבור.	 בראשות	מר	
מר	 הממשלה,	 ראש	 במשרד	 המדינה	 לביקורת	 הבכיר	 האגף	 ראש	 של	 בראשותו	 צוות	
עוזי	ברלינסקי,	עוסק	בגיבוש	הצעות	החלטה	על	בסיס	ההמלצות.	הצעות	אלו,	הנוגעות	
ציבורי	 לדיון	 הקרובים	 בחודשים	 יובאו	 תומך,	 וכגוף	 כרגולטור	 המדינה	 של	 לתפקידה	

במסגרת	התלת-מגזרית	טרם	אישורן	הסופי.

2.2 מיליארד 
ש”ח

בתמיכה 
לארגונים*

3.2 מיליארד 
ש”ח

לרכישת 
שירותים**

160 מליון 
ש”ח

הטבות מס 
לתורמים***

סיוע ושותפות 
בין המגזר 

הציבורי לבין 
המגזר השלישי

בתחום חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין 
המגזרים:

ומידע	 ידע	 לחילופי	 קבועה	 פלטפורמה	 שישמשו	 עגולים”	 “שולחנות	 הקמת	
ולהתייעצות	בין	המגזרים	למטרות	מוגדרות	ועל	בסיס	עקרונות	מוסכמים	–	בשלב	

הראשון	ברמה	הלאומית	ובעתיד	ברמה	המקומית.	

במסגרת	 בישראל	 המגזרים	 ליחסי	 משותפת	 אמנה	 כתיבת	 של	 תהליך	 הנעת	
“שולחנות	עגולים”,	ובכללה	קוד	אתי.	בעתיד	תיבחן	גם	הקמתה	של	מועצה	ציבורית	

תלת-מגזרית	שתכונה	“מועצת	המשולש”.

המדיניות	 יעדי	 להשגת	 תפעל	 אשר	 הממשלה	 ראש	 במשרד	 מטה	 יחידת	 הקמת	
שנקבעו,	בד	בבד	עם	קידום	וליווי	מקצועי	של	הפעילות	הממשלתית,	ברוח	הצהרת	

הכוונות	שבמסמך	זה.

בתחום שילובם של ארגוני החברה האזרחית בהפעלת 
שירותים חברתיים:

המעורבות	 מידת	 את	 המשקפות	 ממשלתיים,	 במכרזים	 מידה	 אמות	 הוספת	
החברתית	בפעילותם	של	המציעים,	על	מנת	להגביר	את	שילובם	של	ארגוני	החברה	

האזרחית	במכרזים	להפעלת	שירותים	חברתיים.

עידוד	משרדי	הממשלה	להעמיק	ולהרחיב	את	הליכי	ההתייעצות	עם	גורמים	בחברה	
ובהתאם	 דעת	 שיקול	 פי	 על	 במדיניות,	 העוסקות	 החלטות	 קבלת	 טרם	 האזרחית	

לעניין,	בין	השאר	במסגרת	של	“שולחנות	עגולים”.	

בתחום עידוד תהליכים התורמים להעצמה, התמקצעות, 
בקרה ושקיפות:

במיסוי	 משמעותית	 הקלה	 המהווה	 	)2008 )בינואר	 המעסיקים	 מס	 של	 ביטולו	
היבטים	 ובחינת	 מס	 לצורכי	 המוכרת	 התרומה	 תקרת	 העלאת	 תוך	 הארגונים,	

במדיניות	המיסוי	של	המגזר	השלישי	בישראל.	

בכל	הקשור	לתמיכת	הממשלה	בארגוני	החברה	האזרחית,	 יצירת	שקיפות	מלאה	
התמיכה	 וכספי	 הקיימים	 התמיכה	 מבחני	 של	 ומפולח	 מרוכז	 פרסום	 זה	 ובכלל	

שחולקו.	

הקמת	מאגר	מידע	שבו	ירוכז	כלל	המידע	המצוי	בידי	הממשלה	על	ארגוני	החברה	
באופן	 שיעביר	 ומידע	 בו	 השכר	 רמות	 הארגון,	 מעמד	 לרבות	 בישראל,	 האזרחית	

עצמאי	על	פעולותיו.	

°

°

°

°

°

°

°

°

ההצעות	המרכזיות	המובאות	במסמך	זה:

*נכון לשנת 2005. 
** נכון לשנת 2002, לא 

כולל העברות ותשלומים 
על פי חוק.

*** נכון לשנת 2006.

מקור הנתונים: ממשלת 
ישראל, נתונים שהוצגו 

לפני ועדת ארידור והמרכז 
לחקר המגזר השלישי.
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1
החברה האזרחית בישראל: 

הגדרות, נתונים ותמונת מצב 

 החברה האזרחית הינה מרחב המצוי 
בין המדינה, השוק החופשי ומסגרות 

משפחתיות ראשוניות, ושמתקיימות בו 
פעילויות חברתיות שאינן במסגרת המדינה... 

כשהמאפיין המרכזי בו הוא אוטונומיה 
מהמדינה והגורם הפעיל בו הוא הציבור

החברה	 ארגוני	 לתיאור	 שונות	 בהגדרות	 להיעזר	 ניתן	
המדינה	 שבין	 היחסים	 במרקם	 ומקומם	 האזרחית	
לאזרח.	אחת	ההגדרות	ניתנה	בדו”ח	ועדת	גל-נור,	אשר	
הננקטת	 והמדיניות	 המגזר	השלישי	 בחנה	את	תפקידי	
האזרחית	 החברה	 את	 הגדירה	 הוועדה	 בישראל.	 כלפיו	
ומסגרות	 החופשי	 השוק	 המדינה,	 בין	 המצוי	 כ”מרחב	
פעילויות	 בו	 ושמתקיימות	 ראשוניות,	 משפחתיות	
חברתיות	שאינן	במסגרת	המדינה...	כשהמאפיין	המרכזי	
הוא	 בו	 הפעיל	 והגורם	 מהמדינה	 אוטונומיה	 הוא	 בו	

הציבור”	)2003,	עמ’	19(.	

קרובות	 לעתים	 מוגדר	 כזה	 ארגון	 האקדמי,	 בעולם	
אשר	 	,)organization( תאגידית	 פעילות	 כמסגרת	
ידה	 על	 נשלטת	 או	 המדינה	 מטעם	 פועלת	 אינה	
או	 רווח	 כוונת	 לשם	 פועלת	 אינה	 	,)nongovernmental(
	,)non-profit distributing(	פרטית	לחברה	מנכסיה	מחלקת
והחברּות	 	,)self-governing( עצמאי	 באופן	 מנוהלת	
	voluntary(	 )Salamon( חופשי	 רצון	 בסיס	 על	 היא	 בו	
בשונה	 כי	 לציין	 בחרה	 האירופי	 האיחוד	 נציבות	 	.)1999
או	 חברתי	 בסיס	 על	 הפועלים	 א-פורמליים,	 מארגונים	
פורמלי	 קיום	 יש	 האזרחית	 החברה	 לארגוני	 משפחתי,	
או	ממסדי	)formal or institutional existence(,	הם	מנוהלים	
והם	 	,)disinterested manner( אישי	 לרווח	 אינטרס	 ללא	
	public( הציבורי	 במתחם	 אחרת	 או	 כזו	 ברמה	 פעילים	
)public good( הכלל	 בטובת	 מסוים	 לשיפור	 	)arena 

ארגונים	 בהם	 רואה	 הבריטית	 הממשלה	  .)EC, 	1997(
את	 גם	 משקיעים	 אשר	 	,)value-driven( ערכים”	 “מּונעי	
חברתיות,	 מטרות	 בהגשמת	 שלהם	 התקציב	 עודפי	

	.)HMSO,	2007(	ותרבותיות	סביבתיות

כ”חבר	 מוגדר	 ציבורי”	 “מוסד	 הישראליים,	 המס	 בחוקי	
קרובים	 אינם	 חבריו	 שרוב	 לפחות	 שבעה	 של	 בני-אדם	
ונכסיהם	 ציבורית	 למטרה	 ופועלים	 הקיימים	 לזה...	 זה	
והכנסותיהם	משמשים	להשגת	המטרה	הציבורית	בלבד”	
)פקודת	מס	הכנסה,	סעיף	9)2((.	“מוסד	ללא	כוונת	רווח”	
)מלכ”ר(	מוגדר,	לעומת	זאת,	כ”חבר	בני-אדם,	מאוגד	או	

לא	מאוגד,	שאין	עיסוקו	לשם	קבלת	רווחים	ושאינו	מוסד	
כחברה,	 רשום	 ואינו	 דין	 מכוח	 שהוקם	 תאגיד	 כספי...	
מוסף,	 ערך	 מס	 )חוק	 או	כשותפות”	 שיתופית	 כאגודה	
הגדרות(.	בחוקי	ההתאגדות,	מוגדרת	עמותה	כ”כתאגיד	
בין	 רווחים	 לחלוקת	 מכוונת	 שאינה	 חוקית	 למטרה	
)חוק	 רווחים”	 עשיית	 אינה	 העיקרית	 ושמטרתו	 חבריו	
מוגדרת	 הציבור	 לתועלת	 חברה	 	.)1 סעיף	 העמותות,	
מטרות	 “נקבעו	 שלה	 ההתאגדות	 בתקנון	 אשר	 ככזו	
ציבוריות	בלבד”,	כפי	שהוגדרו	בחוק,	וכן	חל	“איסור	על	
חלוקת	רווחים	או	חלוקה	אחרת	לבעלי	מניותיה”	)חוק	

1.1 הגדרות
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345א’(.	 סעיף	 החברות	
ועדת	ארידור,	אשר	בחנה	
המדינה	 סיוע	 את	 מחדש	
הציעה	 ציבור,	 למוסדות	
ההגדרות	 כל	 את	 לאחד	
ולקבוע	 לעיל	 שנמנו	
אחד,	 כולל	 שם	 במקומן	
כוונת	 ללא	 “ארגון	 אלכ”ר,	

רווח”	)2006(.	

האזרחית	 החברה	 ארגוני	
מזה	 זה	 נבדלים	
ובאופי	 במטרותיהם	
האיחוד	 נציבות	 פעילותם.	
בין	 מבחינה	 האירופי	
במתן	 העוסקים	 ארגונים	
שירותי	 כגון	 שירותים	
מידע	 בריאות,	 רווחה,	
וייעוץ,	ארגוני	סינגור	ולובי,	
מדיניות	 לשינוי	 הפועלים	
על	 והשפעה	 ממשלתית	
התודעה	הציבורית,	ארגוני	

סיוע	עצמי	וקהילתי,	המאגדים	קבוצה	בעלת	צורך	משותף	
וארגוני	תשתית	 ותמיכה,	 ומספקים	לחבריה	עזרה,	מידע	
אף	 ולעתים	 ארגונים	 של	 שורה	 עם	 העובדים	 ותיאום,	
גל-נור	 ועדת	 	.)EC, 	1997( הממשלה	 לבין	 בינם	 מתווכים	

ארגונים	 בין	 הבחנה	 יצרה	
שירותים	 במתן	 העוסקים	
במערכת	 המשולבים	
קופות	 )כגון	 הציבורית	
חולים	ומוסדות	חינוך(	לבין	
במתן	 העוסקים	 ארגונים	
חוזי	 בסיס	 על	 שירותים	
לבדיקת	 הצוות	 	.)2003(
הרווחה	 משרד	 יחסי	
האזרחית	 החברה	 עם	
הוסיף	 השלישי	 והמגזר	
הארגונים	 קטגוריית	 את	
הממלאים	 המעורבים,	
כמה	 אחת	 ובעונה	 בעת	
קטגוריית	 ואת	 תפקידים,	
העוסקים	 הארגונים	
יזמות	 שירותים,	 בפיתוח	
	.)2004( חלוץ	 ותוכניות	
המחקרית	 הספרות	
שונות	 מדינות	 חוקי	 וכן	
סוגי	ארגונים	 בין	 מבחינים	
)ארגוני	 פעילותם	 פי	 על	
לבין	 בינם	 הבחנה	 תוך	 לדוגמה(,	 שירות,	 וספקי	 חברים	
נחלקות	 האחרונות	 אלה	 כאשר	 פילנתרופיות,	 קרנות	
מבחן	 סמך	 על	 בעיקר	 וציבוריות,	 פרטיות	 לקרנות	

השליטה	בהן.	

1.2 נתונים

 מספרן של המשרות בארגונים ללא 
כוונת רווח )לרבות אוניברסיטאות, קופות 

חולים ומוסדות דת( כמעט הוכפל בין 
השנים 1991 ל-2002, אז הועסקו בהם 

כמעט רבע מליון בני אדם

גדל	 בישראל	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 של	 מספרם	
לשינוי	 במקביל	 האחרונים,	 בעשורים	 ניכרת	 במידה	
מהותי	בדפוסי	פעולתם.	מנתוני	המרכז	הישראלי	לחקר	
המגזר	השלישי	עולה	כי	מספרן	של	המשרות	בארגונים	
חולים	 קופות	 אוניברסיטאות,	 )לרבות	 רווח	 כוונת	 ללא	
ל-2002.	 	1991 השנים	 בין	 הוכפל	 כמעט	 דת(	 ומוסדות	
בשנת	2002	היו	בארגונים	אלו	קרוב	לרבע	מליון	משרות,	
שהם	כ-11%	מכלל	המשרות	במשק	הישראלי.	ההערכה	
היא	כי	כ-6,100	מהארגונים	הפעילים	באותה	שנה	שילמו	

שכר	כלשהו	לעובדים.	

אינה	 השלישי	 המגזר	 התרחבות	 כי	 לזכור	 יש	 זאת,	 עם	
לחקר	 הופקינס	 ג’ון	 מרכז	 ייחודית.	 ישראלית	 תופעה	
הולנד,	 בהן	 מדינות,	 שבכמה	 מצא	 האזרחית	 החברה	
המועסקים	 העובדים	 שיעור	 ואירלנד,	 קנדה	 בלגיה,	

53%
גופים	ציבוריים

13%
34%תרומות

הכנסות	עצמאיות

דפוסי	המימון	של	המגזר	השלישי	בישראל	)2002(

מקור	הנתונים:	המרכז	לחקר	המגזר	השלישי	באוניברסיטת	בן	גוריון
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מצאו	 עוד	 בישראל.	 הקיים	 מזה	 יותר	 גדול	 במגזר	
חוקרי	המרכז	כי	בישראל,	הולנד,	בלגיה,	גרמניה,	צרפת	
מפעילות	 יותר	ממחצית	 ואוסטריה,	הממשלה	מממנת	
המגזר	השלישי.	הממוצע	בכלל	המדינות	שנבדקו	עומד	

על	כשליש.	

ע”י	 שנעשה	 המגזר,	 של	 המימון	 דפוסי	 אחר	 מעקב	
המרכז	לחקר	המגזר	השלישי	באוניברסיטת	בן	גוריון,	
מגלה	כי	בשנת	2002,	53%	מהכנסות	הארגונים	הגיעו	
בהכנסות	 מקורם	 	34% ציבוריים,	 מגופים	 ישירות	
לשם	 )בבריטניה,	 כתרומות	 התקבלו	 ו-13%	 עצמיות	
ל-38%	מהכנסות	 ישירות	 השוואה,	המדינה	אחראית	
נהנים	 מהארגונים	 גדול	 לחלק	 התורמים	 הארגונים(.	
התרומה,	 מסכום	 כ-30%	 של	 בשיעור	 מס	 מזיכוי	
המהווה	 דבר	 	– בחוק	 הקיימות	 למגבלות	 בהתאם	
מראים	 הנתונים	 לארגונים.	 עקיפה	 כספית	 הטבה	
בהשוואה	 מאוד	 גבוה	 בישראל	 התרומות	 שיעור	 כי	

לנעשה	בעולם.	

על	 לדווח	 נדרשים	 בישראל	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	
פעילותם	לרשם	העמותות	ולרשות	המסים,	ובמקרה	שהם	
נתמכים	על	ידי	המדינה	–	גם	לגופי	הממשל	התומכים	בהם	
ולחשב	הכללי.	רשם	העמותות	אחראי	להנפיק	לעמותה	תו	
בידי	רשות	המסים	הסמכות	להגדיר	 ואילו	 “ניהול	תקין”,	
המוגדר	 ארגון	 רווח”.	 כוונת	 ללא	 כ”מוסד	 כלשהו	 ארגון	
מפעילות	 שאינן	 הכנסותיו	 על	 ממס	 בפטור	 זוכה	 ככזה	
עסקית,	והתורמים	לו	נהנים	מזיכוי	לצורכי	מס	)ס’	46א’(.	

התרחבות המגזר השלישי אינה תופעה 
ייחודית לישראל. חלקו ההולך וגדל 

במשקים רבים בעולם הביא את קובעי 
המדיניות בכמה מדינות להכיר בחיוניותה 

של חברה אזרחית פעילה, ולראות בה 
מרכיב הכרחי בדמוקרטיה המודרנית

ת
ת	היהודי

של	הסוכנו
ת	
תמונו

ארכיון	ה



1�

בעשור	האחרון	גיבשו	כמה	ממשלות	בעולם	מדיניות	
האזרחית.	 החברה	 ארגוני	 לפעילות	 בנוגע	 סדורה	
ובכלל,	 אלו	 במדינות	 השלישי	 המגזר	 של	 התרחבותו	
את	 הביאו	 הלאומיים,	 במשקים	 וגדל	 ההולך	 וחלקו	
בחיוניותה	 להכיר	 מדינות	 בכמה	 המדיניות	 קובעי	
הכרחי	 בה	מרכיב	 ולראות	 פעילה	 אזרחית	 של	חברה	
בדמוקרטיה	המודרנית.	כמו	כן	הם	הדגישו	את	הצורך	
למקסם	את	תרומתם	של	הארגונים	לרווחה	הכוללת.	
מספר	 ואושרו	 פורסמו	 התשעים	 שנות	 אמצע	 למן	
בין-מגזריות	 ואמנות	 חוק	 הצעות	 מדיניות,	 מסמכי	
המשקפים	את	התהליכים	האלה,	בין	השאר	בבריטניה,	

גרמניה,	קנדה	והודו.		

המדינה	 יחסי	 את	 לעומק	 בחנו	 מפתח	 עבודות	 כמה	
על	 נעשתה	 הראשונה	 בישראל.	 האזרחית	 והחברה	
“הוועדה	 בראש	 עמד	 אשר	 גל-נור,	 יצחק	 פרופ’	 ידי	
לבדיקת	תפקידי	המגזר	השלישי	בישראל	והמדיניות	
הננקטת	כלפיו”.	הוועדה	הוקמה	בשנת	2001	ביוזמתו	
של	פרופ’	בנימין	גדרון,	ראש	המרכז	הישראלי	לחקר	
המלצותיה	 גוריון.	 בן	 באוניברסיטת	 השלישי	 המגזר	
פורסמו	בשנת	2003.	שנתיים	לאחר	מכן,	בשנת	2005,	
פרסם	צוות	בראשות	מר	דוד	ברודט	נייר	עמדה	מקיף,	
המגזרים	 בין	 היחסים	 להסדרת	 עבודה	 מודל	 שהציע	
בישראל.	הצוות	הורכב	מנציגים	של	שלושת	המגזרים,	
נציבות	 שארגנו	 הציבורי	 המינהל	 כנס	 לקראת	 ומּונה	

שירות	המדינה	ואלכ”א-ג’וינט.	

בשנת	2004	הקימה	ועדת	השרים	לביקורת	המדינה	את	
המדינה	 סיוע	 של	 מחדש	 לבחינה	 הציבורית	 “הוועדה	
ארידור.	 יורם	 מר	 של	 בראשותו	 ציבור”,	 למוסדות	
הוועדה	הגישה	את	המלצותיה	בשנת	2006,	והתבססה	
ניסן	 מר	 האקדמיה	 איש	 למענה	 שגיבש	 רקע	 חומר	 על	
לימור.	ועדת	השרים	מינתה	צוות	בראשותו	של	מר	ראש	
האגף	הבכיר	לביקורת	המדינה	במשרד	ראש	הממשלה,	
לגיבוש	הצעות	החלטה	מדו”ח	הוועדה,	המתבססות	על	
המלצות	הוועדה.	נוסף	על	כך,	ביולי	2006,	לבקשתו	של	
מנכ”ל	משרד	ראש	הממשלה	מר	רענן	דינור,	הגיש	צוות	
שכלל	ראשי	ארגונים	במגזר	השלישי	ובמגזר	ההתנדבותי	
בתחומי	 ממשלתית	 מדיניות	 “לפיתוח	 המלצות	

ההתנדבות	והמגזר	השלישי”.	

עד	כה	לא	גיבשה	ממשלת	ישראל	מדיניות	כוללת,	עקבית	
על	 האזרחית.	 החברה	 עם	 ליחסיה	 הנוגע	 בכל	 וברורה	
יוזמות	שהונהגו	 אף	הצורך	במדיניות	כזאת,	הרי	מלבד	
במקצת	המשרדים,	דוגמת	משרד	הרווחה,	ליצירת	בסיס	
לשיח	מתמשך	ולשיתוף	פעולה	עם	החברה	האזרחית,	לא	
גובשה	תפיסת	עולם	סדורה	בנושא	על	היבטיו	השונים.	
משרד	 החל	 השנייה	 לבנון	 למלחמת	 שקדמו	 בחודשים	
ראש	הממשלה	בתהליך	כזה,	ובמסגרתו	נערכו	כמה	וכמה	
במרס	 השלישי.	 מהמגזר	 נציגים	 עם	 ומפגשים	 דיונים	
2007	נערכו	שני	מפגשים	עם	נציגים	מהחברה	האזרחית	
לצורך	התייעצות	באשר	לדרך	לקדם	את	התהליך,	וביולי	
2007	נערך	מפגש	דומה	עם	נציגים	המעורבים	בפעילות	

1.3 תמונת מצב

העבודה	 על	 מתבסס	 לממשלה,	 המובאות	 ההחלטה	 להצעות	 המצורף	 זה,	 מדיניות	 מסמך	
שנעשתה	בשנה	האחרונה,	הן	עם	גורמים	מתוך	הממשלה	והן	עם	גורמים	מחוצה	לה.	

החשב	הכללי	בודק	את	זכאותם	של	הארגונים	לתמיכה	
המשרדים	 בעוד	 האוצר,	 שר	 נוהלי	 פי	 על	 ממשלתית	
דיווחים	 ומקבלים	 מקצועית	 ביקורת	 עורכים	 התומכים	
ידם.	מנתוני	רשם	העמותות	 מן	הגורמים	הנתמכים	על	
עמותות	 לכ-25,000	 נשלחו	 	2006 בשנת	 כי	 עולה	
שילמו	 מהן	 כ-8,000	 שנתית.	 אגרה	 לתשלום	 טפסים	
מתשלום	 פטורות	 שהן	 הצהירו	 כ-9,000	 האגרה,	 את	
לא	 כלל	 והשאר	 נמוכים,	 פעילות	 היקפי	 בשל	 אגרה	
עמותות	 כ-8,200	 החזיקו	 שנה	 באותה	 לפנייה.	 השיבו	
עולה	 הכנסה	 מס	 נציבות	 מנתוני	 תקין.	 ניהול	 	בתו	

	שכ-20,000	מן	הארגונים	נרשמו	כמלכ”רים,	מהם	הוכרו	
כ-4,500	על	פי	סעיף	46א’.	

	2005 בשנת	 הכללי,	 החשב	 שבידי	 המידע	 מאגר	 פי	 על	
	זכו	כ-3,000	עמותות	לסיוע	מהמדינה	בהיקף	כולל	של	
המגזר	 לחקר	 הישראלי	 המרכז	 ש”ח.	 מיליארד	 כ-2.2	
הממשלה	 רכשה	 	2002 בשנת	 כי	 מצא	 השלישי	
מסופקים	 שאינם	 שירותים	 השלישי	 מהמגזר	
של	 בהיקף	 רב-שנתי	 הסדר	 פי	 על	 או	 חוק	 פי	 	על	
לתורמים	 המס	 הטבות	 כל	 סך	 ש”ח.	 מיליארד	 	3.2

לעמותות	נאמד	היום	בכ-160	מליון	ש”ח	בשנה.
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2.1.1		יצירת	שיח	מתמשך	בין	המגזר	הציבורי,	המגזר	
העסקי	והמגזר	השלישי

שיתוף	פעולה	בין	שלושת	המגזרים	עשוי	להניב	תועלת	
השלם,	 כולה.	 הישראלית	 ולחברה	 מהם	 אחד	 לכל	 רבה	
במקרה	זה,	גדול	מסך	חלקיו.	עם	זאת,	עד	היום	התנהלו	
היחסים	באופן	אקראי	וללא	מנגנוני	תיאום	והתייעצות.	

תמיד	 התקבלו	 כאלה	 מנגנונים	 להקמת	 שונות	 יוזמות	
הפעולה	 שיתוף	 עבר	 לא	 המקרים	 במרבית	 אך	 בברכה,	
ותיאום	 התייעצות	 המאפשרים	 קבועים,	 לפסים	

מתמשכים.	

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

4

“...נחוץ למצוא את מערכת ההסדרים אשר תאפשר 
את הפעילות הממשלתית ככלי מרכזי המכוון תהליכים 

חברתיים. עם זאת, יש צורך לאפשר ביטוי נאות 
לפעולות המגזר השלישי, וכן לעשות שימוש במאמץ 

וברצון הטוב שמפגין המגזר העסקי...” 
)דו”ח צוות ברודט 2005, עמ’ 50(

גדולה	 חשיבות	 וסוגיה,	 גוניה	 כל	 על	 האזרחית,	 לחברה	
למדינת	ישראל	ולחברה	הישראלית.	ברורה	גם	החשיבות	
שאינן	 בפעולות	 העסקי	 המגזר	 שבמעורבות	 הרבה	
תפקיד	 האלה	 המגזרים	 לשני	 גרידא.	 כלכליות	 למטרות	
חשוב	בבניית	החוסן	החברתי	והכלכלי	ובחיזוק	היסודות	
הדמוקרטיים	של	המדינה.	על	הממשלה	מוטלת	האחריות	
להבטיח	את	התנאים	שיאפשרו	את	הצלחתן	של	פעולות	
אלו,	ובראשן	קידום	טובתו	של	האזרח.	בכוונת	הממשלה	
לעשות	זאת	בלא	לפגוע	בעצמאותה	של	החברה	האזרחית,	
היא	נשמת	אפם	של	הארגונים,	ובאחריות	המוטלת	עליה	

כריבון.	

לפיכך	הוגדרו	למהלך	הממשלתי	שלושה	יעדים	מרכזיים.	
בין	 היחסים	 מערכת	 וביסוס	 השותפות	 חיזוק	 ראשית,	
הממשלה,	החברה	האזרחית	והמגזר	העסקי,	ככל	שאלה	
שנית,	 בכך.	 ורוצים	 ציבוריות	 מטרות	 לקידום	 פועלים	
הגברת	שילובם	של	ארגונים	בחברה	האזרחית	באספקת	
בין	 הדיאלוג	 עידוד	 תוך	 לציבור,	 חברתיים	 שירותים	
מקבלי	ההחלטות	לבין	הארגונים	טרם	קבלת	ההחלטות.	
היעד	השלישי	הוא	עידוד	תהליכים	התורמים	להעצמה,	
התמקצעות,	בקרה	ושקיפות	בפעילות	החברה	האזרחית,	
תוך	הטמעה	של	נורמות	דומות	בממשלה	ובמגזר	העסקי	

בפעילותם	במסגרת	זו.	

2
עיקרי המדיניות הממשלתית

2.1 חיזוק השותפות וביסוס היחסים בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי
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יעסוק	 שולחן	 כל	 עצמו.	 הממשלתי	 המערך	 תפקוד	 על	
להשתתף	 שירצה	 גורם	 לכל	 פתוח	 ויהיה	 מוגדר	 בתחום	
וההתנהלות	שייקבעו,	 הדיווח	 בתנאי	 ובלבד	שיעמוד	 בו,	

ובראשו	יעמדו	יושבי	ראש	מוסכמים.	

הממשלה	 ראש	 במשרד	 תוקם	 המהלך	 קידום	 לצורך	
קידום	 את	 השאר	 בין	 יכללו	 שעיסוקיה	 מטה”,	 “יחידת	
ייצוג	 בו,	 השותפים	 הממשלה	 משרדי	 וליווי	 הפרויקט	
משרד	ראש	הממשלה	בשיח	על	יחסי	המגזרים	בישראל,	
ומימוש	מדיניות	הממשלה	כפי	שהיא	מוצגת	במסמך	זה.	
בין	השאר	תבטיח	היחידה	שקיפות	מרבית	בכלל	הדיונים	
לניסוח	 שותפה	 ותהיה	 העגולים,	 השולחנות	 במסגרת	

כללים	ברורים	לקיום	השיח	עצמו.	

מועצה	 למנות	 האפשרות	 תיבחן	 יותר	 מתקדם	 בשלב	
ציבורית	תלת-מגזרית	)“מועצת	המשולש”(,	בהתבסס	על	
הפעולה	 שיתוף	 להעמקת	 תפעל	 אשר	 בשולחנות,	 השיח	
המועצה,	 בשיח.	 המשתתפים	 הגופים	 מספר	 ולהרחבת	
כאשר	תקום,	תשמש	פורום	לאומי	להסדרת	יחסי	המגזרים.	
בעתיד	הכוונה	היא	להרחיב	את	פעילות	השולחנות	העגולים	

בכמה	 נעשו	 שכבר	 למהלכים	 בדומה	 המקומי,	 לשלטון	 גם	
ערים	בישראל.

2.1.2		תהליך	לכתיבת	אמנה	ליחסי	המגזרים	בישראל

לא	 זמן,	 לאורך	 המגזרים	 בין	 השותפות	 את	 לבסס	 כדי	
די	בהצהרת	הכוונות	העומדת	בבסיס	מסמך	זה.	משרד	
ראש	הממשלה	שואף	לעגן	את	היחסים	באמנה	משותפת,	
אשר	תגדיר	עקרונות	בסיסיים	ותשקף	את	הרצון	לחזק	
בין	 הפעולה	 שיתוף	 את	 ולקדם	 האזרחית	 החברה	 את	
רשמי	 גוף	 שום	 בישראל	 היום	 שאין	 היות	 המגזרים.	
המייצג	את	ארגוני	החברה	האזרחית,	יהיה	צורך	לשתף	

ארגונים	רבים	ככל	האפשר	בתהליך	כתיבת	האמנה.		

מועצה		ציבורית	)“מועצת	המשולש”(

גוף	מטה	במשרד	ראש	הממשלה

מפעילים
מים	

גור

שמות	המשרדים	
	השותפים:

משרד	ראש	הממשלה
משרד	האוצר

משרד	המשפטים
משרד	החינוך
משרד	הרווחה

המשרד	להגנת	הסביבה

שולחנות	עגולים	ברמה	הארצית

שולחנות	עגולים	ברמה	המקומית מפעילים
מים	

גור

“...מטרת המנשר היא ליצור מסמך המתווה את 
היחסים בין המגזר השלישי לבין הממשלה, לרווחתה 
של החברה הישראלית בכללותה. המנשר יבוסס על 
הבנות והסכמות, שישמשו מסגרת וולונטרית מנחה 

 למדיניותה של הממשלה כלפי המגזר השלישי.” 
)דו”ח ועדת גל-נור 2003, עמ’ 37(

תחומים אחריםממשק היחסים



ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות 1�

התבוננות	בתהליך	כינונן	של	אמנות	בעולם	)כדוגמת	ה-
כי	 וה-Compact	הבריטי(,	מלמדת	 Joint Tables	הקנדיים	

תהליך	הכתיבה	עצמו	הוא	ארוך	ומפרה,	וחשיבות	גדולה	
נודעת	לעצם	קיומו.	תחושה	דומה	שררה	בקרב	גורמים	
שהשתתפו	בתהליך	דומה	בישראל,	בין	שסופו	בכתיבת	

אמנה	ובין	שסופו	בהסכמה	על	מסמך	משותף.	

יתבצע	באמצעות	כמה	“שולחנות	 יחל,	 התהליך,	כאשר	
עגולים”	פתוחים,	אשר	כל	אחד	מהם	יטפל	ב”ראש	פרק”	
נפרד	באמנה.	ואולם,	היות	שהנושא	כולו	נמצא	בשלביו	
לאחר	 בהמשך,	 לדיון	 תעלה	 העבודה	 דרך	 הראשונים,	

שתיבחן	פעילותם	של	השולחנות	המוקמים	כעת.

2.1.3		צירוף	השלטון	המקומי	לתהליך	וחיזוק	
יכולותיו	בתחום

להכללת	השלטון	המקומי	בתהליך	נודעת	חשיבות	רבה.		
הסביבה	המקומית	היא	כר	הפעילות	המרכזי	של	ארגוני	
חינוך	 דוגמת	 מסוימים,	 ובתחומים	 האזרחית,	 החברה	
ורווחה,	גם	של	השלטון	המרכזי.	לכן	הממשלה	מעוניינת	
לעודד	את	הגורמים	המקומיים	למסד	דפוסים	ומנגנונים	

לאלה	 בדומה	 בין-מגזרי,	 פעולה	 לשיתוף	 קבועים	
דרוש	 המהלך	 את	 לקדם	 כדי	 הארצית.	 ברמה	 שיופעלו	

בראש	ובראשונה	שיתוף	פעולה	מצד	ראש	הרשות.	

יחידת	הסמך	במשרד	ראש	הממשלה	והמועצה	הציבורית,	
כדי	 המישורים,	 בשני	 במקביל	 אפוא	 יפעלו	 לכשתוקם,	
ללוות	ולעודד	שיתופי	פעולה	מן	הסוג	הזה.	יוזמות	מעין	
אלו	כבר	נמצאות	בהליכי	פיתוח	בכמה	ערים	בישראל,	בין	
יש	לחזק	אותן,	הן	באמצעות	 השאר	בשדרות.	עם	זאת	
כלים	מקצועיים	והן	באמצעות	הידע	שנצבר	מהפעילות	

ברמה	הארצית.

דוגמאות	לראשי	פרקים	של	אמנות	משותפות

מטרת האמנה

יתרונות האמנה

ערכים משותפים

הכרה

ייצוגיות

שותפות

משאבים

יישום

מטרת האמנה

ערכים
)דמוקרטיה, אזרחות 
פעילה, שוויון, מגוון, 
הכלה, צדק חברתי(

עקרונות
)עצמאות, תלות 
הדדית, דיאלוג, 
שיתוף פעולה, 

שקיפות ואחריות(

מחויבויות
)משותפות, לממשלה, 

לחברה האזרחית(

הדרך קדימה

חזון משותף

עקרונות משותפים

מחויבויות הממשלה
)עצמאות, מימון, פיתוח 

מדיניות, שיפור הממשל(

מחויבויות החברה 
האזרחית

)מימון ושקיפות, פיתוח 
מדיניות, נורמות התנהלות(

הדרך קדימה

“...ממצאי המחקר מצביעים על קיומו של דפוס עקבי 
בהתנהלות הממשל המקומי ברשויות שנחקרו, כלפי 
ארגוני החברה האזרחית בישראל של השנים -2002

2004, שניתן להגדירו בהכללה כהתעלמות...”
)שריר ואחרים 2006, עמ’ 47(

הצהרות כלליות 
וחזון מנחה

קביעת מדיניות

משאבים

אספקת 
שירותים וחלוקת 

עבודה

בקרה ופיקוח

שיתוף פעולה 
מקצועי

סיכום

בריטניהקנדהסקוטלנדדימונה

*בכל	תחום	מפורטות	
מחויבויות	הממשלה	

והחברה	האזרחית
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2.2.1		הרחבת	מעגל	ההתייעצות	טרם	קבלת	החלטות	
הנוגעות	למדיניות		

שיתוף	הפעולה	עם	החברה	האזרחית	ראוי	שיתחיל,	כאשר	
בתחומים	 המדיניות.	 תכנון	 בשלב	 כבר	 אפשרי,	 הדבר	
ידע	 מקור	 הם	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 החברתיים,	
בתחומים	 גם	 בו.	 להיעזר	 יכולה	 שהממשלה	 משמעותי	
באמצעות	 מתערבת	 הממשלה	 שבהם	 נוספים,	 אזרחיים	
שכזו	 להתייעצות	 להיות	 עשויה	 אחרים,	 וכלים	 רגולציה	
תרומה	משמעותית.	זאת	נוסף	על	החלטות	הממשלה	שיש	

להן	השפעה	ישירה	על	פעילותם	של	הארגונים	עצמם.	

קביעת	 טרם	 ובשיח	 בהתייעצויות	 הארגונים	 שיתוף	
ההחלטות	 לאיכות	 רבות	 לתרום	 אפוא	 עשוי	 המדיניות	
שיתקבלו.	הקשבה	אמיתית,	תוך	נכונות	לשנות	מוסכמות	
כי	אוזן	 יש	להדגיש	 ואולם,	 יתרונות	רבים.	 יש	בה	 יסוד,	

קשבת	אין	בה	כדי	להבטיח	היענות	מצד	הממשלה;	ברם,	
אם	בסופו	של	דבר	תתקבל	החלטה	שונה	מזו	שהוצעה,	
לשותפים	 להסביר	 יכולתה	 ככל	 הממשלה	 תשתדל	

השונים	את	המניעים	שהביאו	לקבלתה.		

וגם	 בעולם	 רבות	 במדינות	 נהוגים	 התייעצות	 הליכי	
בארגונים	בין-מדינתיים	דוגמת	האו”ם	והאיחוד	האירופי.	
על	 ראשון	 בשלב	 ההתייעצות	 הליכי	 יתבססו	 בישראל	
נציגי	 יופעלו.	 שבהם	 במשרדים	 העגולים	 השולחנות	
המשרדים	 של	 דעתם	 שיקול	 פי	 על	 יוכלו,	 הממשלה	
ולפתוח	 במדיניות	 העוסקות	 הצעות	 להביא	 השונים,	
החברה	 ארגוני	 בהשתתפות	 יותר,	 רחב	 לדיון	 אותן	

האזרחית	והמגזר	העסקי.	

הפועלים	 הארגונים	 של	 חשיבותם	 בולטת	 זה	 בהקשר	
אם	 גם	 אלו,	 ארגונים	 סינגור(.	 )ארגוני	 חברתי	 לשינוי	

2.2 מעורבות ארגוני החברה האזרחית בהחלטות מדיניּות ובאספקת שירותים 

“]התרומה של ארגוני סנגור[ אינה שנויה במחלוקת... 
ארגונים אלו משמשים גורם מאזן ומבקר המסייע 
למשרד להתמודד עם סביבה דינאמית, להגיב לה 

ולהתפתח בהתאם... גורמי הסנגור משקפים ערכים 
דמוקרטיים של שיח פתוח וביקורתי.”

)משרד הרווחה 2004, עמ’ 9(

“...המלצות השולחנות העגולים אינם עונים על כל 
הצרכים והקשיים...]אך[ ההשתתפות כשלעצמה 

היוותה כר רחב לשיתופי פעולה רבים... ניסיון חדשני 
זה מהווה תשתית ואבן פינה לטיפוח דיאלוג, שיתופי 

פעולה ויצירת אמון...” 
)משרד הרווחה 2005, עמ’ 11(

ער
	נו
ת
דב

תנ
	מ
יר
 ע

ן	-
מ”
ע



ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות 20

אינם	עוסקים	באספקת	שירותים,	מביאים	את	קולו	של	
לדמוקרטיה	 תרומתם	 ההחלטות.	 מקבלי	 לפני	 הציבור	
הישראלית	חשובה	מאין	כמוה,	והשפעתם	ניכרת	במגוון	
רחב	של	תחומים	–	החל	בחינוך	ורווחה	וכלה	בנושאים	
הקשורים	למיעוט	הערבי,	להגנת	הסביבה	ולמצב	הנכים.	
קולם	של	הארגונים	הללו	צריך	להישמע	בתהליך	קבלת	
ההחלטות,	גם	אם	לא	תמיד	אפשר	יהיה	להגיע	להסכמות	

ולהבנות	בין	הצדדים.	

2.2.2		מקומם	של	ארגוני	החברה	האזרחית	במערך	
השירותים	הממשלתי	הניתן	לציבור

שירותים	 באספקת	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 שילוב	
הן	 להיטיב	 מסוימים,	 במקרים	 עשוי,	 לציבור	 חברתיים	
כבר	 הציבור.	 עם	 והן	 הממשלה	 עם	 הן	 הארגונים,	 עם	
היום	מספקים	ארגוני	החברה	האזרחית	לציבור	שירותים	
רבים,	בעיקר	בתחום	הרווחה	והחינוך,	במימון	ובפיקוח	
ממשלות	 ועוד	 עוד	 נוטות	 המערבי	 בעולם	 גם	 המדינה.	
רווח	 כוונת	 ללא	 הפועלים	 ארגונים	 עם	 פעולה	 לשתף	
)כך,	לדוגמה,	פרסמה	ממשלת	בריטניה	מסמך	מדיניות	

	.)HMSO,	2007	,התהליך	לעידוד

החברה	 ארגוני	 עם	 הפעולה	 ששיתוף	 סבורים	 אנו	
ומסירתם	 שירותים	 מהותית	מהפרטת	 שונה	 האזרחית	
הציבוריים	 מניעיהם	 משום	 הן	 זאת,	 הפרטי.	 לשוק	

בשל	 והן	 פעילותם,	 אופן	 בשל	 הן	 הארגונים,	 של	
אפשריים	 עודפים	 לנתב	 חלקם	 של	 המבורכת	 הנטייה	
מהתקשרויות	אלו	בחזרה	לטובת	הציבור.	אם	ירצו,	יוכלו	
הארגונים	לתרום	גם	ממשאביהם	שלהם	כדי	להוסיף	על	

שירות	הליבה,	הממומן	במלואו	על	ידי	המדינה.	

רמת	המקצועיות	הגבוהה	של	חלק	מהארגונים,	גמישותם	
ומניעיהם	הערכיים,	הופכים	את	המגזר	השלישי	לשותף	
שותפות	 הרחב.	 לציבור	 שירותים	 לאספקת	 טבעי	
מאמציה	 עיקר	 את	 להשקיע	 לממשלה	 תאפשר	 כזאת	
עם	 ובבקרה.	 בפיקוח	 בתקצוב,	 המדיניות,	 בהתוויית	
זאת,	אין	בה	כדי	להסיר	מאחריותה	של	הממשלה	אלא	
לידי	 להפך;	האחריות	שנוטלת	על	עצמה	המדינה	באה	
ביטוי	בקבלת	החלטות	המדיניּות,	בהעמדת	התקציבים	
בקרה	 ובקיום	 המקצועיים	 הכללים	 בקביעת	 הנדרשים,	
שוטפת,	ללא	קשר	לזרוע	המספקת	את	השירות	בפועל.	

הממשלה	רואה	אפוא	צורך	לפעול	לעידוד	מעורבותם	של	
ארגונים	ללא	כוונת	רווח	במכרזים	ממשלתיים	לאספקת	
אך	 היום,	 קיימת	 כזאת	 מעורבות	 חברתיים.	 שירותים	
לעתים	היא	מוגבלת	–	בין	בשל	משטרי	רגולציה	והסדרי	
מיסוי	שונים,	בין	בשל	דרישות	סף	לאיתנות	פיננסית,	בין	
בשל	ההשקעה	הנדרשת	בהתמודדות	על	מכרז	מעין	זה,	

ובין	בשל	שיקולי	כדאיות	כאלה	ואחרים.	

ת
ת	היהודי

של	הסוכנו
ת	
תמונו

ארכיון	ה
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העמקת	התודעה	והשיח	בין	הממשלה	לבין	הארגונים,	
הייחודיים	 מאפייניהם	 את	 לכלול	 האפשרות	 בחינת	
פעילותם	 של	 החברתי	 לערך	 כביטוי	 המכרז	 במבנה	
והצעדים	שיינקטו	להעצמת	ארגוני	 )כמפורט	בהמשך(,	
ושקיפות,	 התמקצעות	 על	 בדגש	 האזרחית,	 החברה	

עשויים	לסייע	בהשגת	יעד	זה.		

2.2.3		דרכים	להגברת	שילובם	של	ארגוני	החברה	
האזרחית	במכרזים	להפעלת	שירותים	חברתיים

ארגוני	החברה	האזרחית	המעורבים	באספקת	שירותים	
חברתיים	הם	כאמור	שותפים	במאמץ	לשיפור	הרווחה	
יתרונות	 ממספר	 נהנים	 אלו	 ארגונים	 החברתית.	
במערך	 לשילובם	 לציבור.	 חברתי	 שירות	 לספק	 בבואם	
השירותים	הממשלתי	יש	תועלות	כלכליות	וחברתיות,	

שאינן	ניתנות	תמיד	לכימות	ולמדידה	מראש.	

הארגונים	 של	 למחויבותם	 חשיבות	 קיימת	 למשל,	 כך,	
לאינטרס	הציבורי,	ולא	לאינטרס	הכלכלי	גרידא,	כמו	גם	
למוטיבציה	האלטרואיסטית	ולאתוס	הציבורי	העומדים	
בבסיס	פעילותם	של	חלק	מראשי	הארגונים	ועובדיהם.	
את	 להגדיל	 יכולת	 גם	 יש	 האזרחית	 החברה	 לארגוני	
את	 לממן	 המיועדת	 הבסיסית	 הממשלתית	 ההשקעה	
למשאבים	 לנגישותם	 הודות	 השירות,	 ליבת	 אספקת	

נוספים	)דוגמת	מתנדבים	ותרומות(.	

מדיניות	הממשלה	המוצגת	במסמך	זה,	והערך	המוסף	
באספקת	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 עימם	 שמביאים	
שירותים	חברתיים,	מצדיקים	אפוא	את	המאמץ	להגביר	
שירותים	 בהפעלת	 השלישי	 המגזר	 של	 שילובו	 את	
של	 הכוללת	 באחריותה	 לפגוע	 בלא	 זאת,	 חברתיים.	
השירותים	 למימון	 הליבה,	 שירותי	 לאספקת	 המדינה	
ולפיקוח	עליהם.	על	בסיס	המודעות	לייחודו	וליתרונותיו	
שלפיהן	 המידה	 אמות	 גיוון	 את	 לבחון	 יש	 המגזר,	 של	

הממשלה	בוחרת	את	מפעילי	השירותים.

מידה	 אמות	 לכלול	 הכללי	 החשב	 הסכים	 זו,	 במסגרת	
מידת	 את	 ישקפו	 אשר	 ממשלתיים,	 במכרזים	 נוספות	
פעילותו	 דוגמת	 המציע,	 של	 החברתית	 מעורבותו	
לקידום	מטרות	ציבוריות	שיש	להן	זיקה	לשירות	נשוא	
המכרז,	ויכולות	גיוס	והפעלת	מתנדבים	אשר	ישולבו	בו	
יועסק	 אשר	 האדם	 מכוח	 ובנפרד	 בנוסף	 וזאת	 בעתיד,	

בהפעלת	ליבת	השירות.

החברה	 ארגוני	 שלפיה	 ההנחה	 כי	 לזכור	 יש	 זאת,	 עם	
האזרחית	ייתנו	בהכרח	שירות	איכותי	ויעיל	יותר	–	אינה	
את	 לבחון	 יש	 לפיכך	 המציאות.	 במבחן	 תמיד	 עומדת	
השימוש	באמות	מידה	אלו	רק	במקרים	שבהם	תצמח	
לציבור	תועלת	מכך.	נראה	כי	עיקר	התועלת	בשילובם	
של	ארגוני	החברה	האזרחית	טמונה	בתחום	השירותים	
כשירות	 להגדירו	 אפשר	 כזה	 שירות	 החברתיים.	
המקבל,	 של	 מצבו	 שיפור	 היא	 המרכזית	 שתכליתו	
שלצורך	מימושו	נדרש	קשר	בין-אישי	בין	נותן	השירות	
על	 מוטלת	 אינה	 באספקתו	 העלות	 ושעיקר	 למקבלו,	

הנהנה	ממנו.	

יש	להפריד	בין	הקווים	המנחים	שפורטו	לעיל	ובין	בחינה	
פרטנית	של	כל	מקרה	לגופו,	אשר	תיעשה	על	ידי	הגורם	

“ארגון הפועל לטובת הציבור, או לטובת חלקים ממנו, 
חייב להיות פתוח ושקוף לחבריו ולציבור הרחב. 

לשקיפות כמה ביטויים, הן במשמעות של גילוי נאות 
והן במשמעות של מתן מידע על פעילות הארגון 

לחברים, לנהנים משירותי הארגון ולכל המתעניין.”
)דו”ח ועדת גל-נור 2003, עמ’ 14(

קיימת חשיבות למחויבותם של הארגונים 
לאינטרס הכללי, ולא לאינטרס הכלכלי 

גרידא, כמו גם למוטיבציה האלטרואיסטית 
ולאתוס הציבורי העומדים בבסיס פעילותם 
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המקצועי	במשרד	הממשלתי.	על	גורם	זה	להביא	לפני	
המביאים	 חברתיים-כלכליים,	 נימוקים	 המכרזים	 ועדת	
המפעילים	 ומאפייני	 השוק	 משתני	 את	 בחשבון	
הקיימים,	בטרם	מחליטים	על	שילובן	של	אמות	מידה	

כאלה	בהליך	מכרזי.	

בין	 תחרות	 ליצור	 הממשלה	 בכוונת	 אין	 כי	 יודגש	
בשירות	 ממשאביהם	 להשקיע	 נכונותם	 על	 הארגונים	
נועדו	 החדשות	 המידה	 אמות	 לממן.	 אמורה	 שהמדינה	
בעיקר	לשקף	את	הערך	המוסף	הגלום	בארגוני	החברה	

האזרחית.

ת	נוער	
תנדב

עמ”ן	- עיר	מ

2.3.1	הקלות	במיסוי	על	תרומות	ומתן	מעמד	ייחודי	
לקרנות	פילנטרופיות

מהכלים	 הם	 וההתאגדות	 המיסוי	 וחוקי	 מדיניות	
להתערב	 בבואה	 הממשלה	 לרשות	 העומדים	 החשובים	
הוועדה	 להמלצות	 בהתאם	 האזרחית.	 בחברה	 בתהליכים	
ציבור,	 למוסדות	 המדינה	 סיוע	 של	 מחדש	 לבחינה	
לתרומה	 המרבית	 התקרה	 להעלאת	 המדינה	 	תפעל	
ל-5	מליון	ש”ח	לתורם	בשנה,	וזאת	עם	השלמת	הקמתו	של	
מאגר	המידע	כמפורט	בהמשך	והשלמת	העבודה	הנעשית	

מזה	זמן	בעניין	קביעת	התנאים	למתן	זיכוי	שכזה.	

משמעות	הדבר	היא	“שותפות”	של	המדינה	בכל	תרומה	
לפי	 המוכרים	 האזרחית	 ארגוני	החברה	 לאחד	מ-5,000	

סעיף	46	בפקודת	מס	הכנסה.	ברוב	המקרים,	תרומה	של	
1,000	ש”ח	לארגון	תביא	לזיכוי	מס	של	350	ש”ח.	פירוש	
התרומה,	 מסכום	 	35% מממנת	 שהמדינה	 הוא	 הדבר	
שבו	 המס	 שיעור	 הפחתת	 בשל	 מסוימות,	 במגבלות	
	יחויב	התורם.	אובדן	ההכנסות	למדינה	טרם	השינוי	נאמד	

בכ-160	מליון	ש”ח	בשנה.	

היו	 שבו	 המעסיקים	 מס	 בוטל	 	2008 בשנת	 ועוד;	 זאת	
ההחלטה	 האזרחית.	 החברה	 ארגוני	 כה	 עד	 חייבים	
	2007 אוגוסט	 בחודש	 הממשלה	 ידי	 על	 אושרה	 בעניין	
הכנסת	 ידי	 על	 ואושרה	 ההסדרים	 חוק	 במסגרת	
נדרשים	 אינם	 הארגונים	 זו	 במסגרת	 זה.	 מחוק	 כחלק	
יכולים	 הם	 וכעת	 שלהם,	 השכר	 הוצאות	 על	 	4% לשלם	

2.3 העצמה, התמקצעות, בקרה ושקיפות בפעילות המגזרים
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להשתמש	בהכנסה	שהתפנתה	לצרכים	אחרים.	הערכת	
שיתפנו	 הכספיים	 סך	המקורות	 כי	 היא	 המיסים	 רשות	
יגיע	 המס	 מביטול	 כתוצאה	 האזרחית	 החברה	 	לארגוני	
החלק	 הפחתת	 )טרם	 בשנה	 ש”ח	 מליון	 ל-700–500	

היחסי	של	השתתפות	המדינה(.	

שינוי	נוסף	אשר	עשוי	לתרום	להשגת	היעדים	שהוגדרו	
טמון	ביצירת	מעמד	משפטי	חדש	לקרנות	פילנטרופיות,	
החברה	 ארגוני	 של	 פעילותם	 במימון	 פועלן	 עיקר	 אשר	
שירותים.	 באספקת	 או	 סינגור	 בפעולות	 ולא	 האזרחית	
במדינות	רבות	זוכים	תאגידים	מעין	אלו	למעמד	משפטי	
שקיפות	 דרישות	 לצד	 שונים,	 מיסוי	 ולכללי	 מיוחד	
נוקשות	יותר.	משרדי	הממשלה	יחלו	לגבש	את	עמדתם	

זה	בסוגיות	המיסוי	הרלוונטיות,	 ובכלל	 בשאלות	הללו,	
ולעצב	 בנושא	 הקיימת	 המדיניות	 את	 לשנות	 במטרה	

מדיניות	חדשה	שתממש	את	מטרות	הממשלה.

2.3.2	הגברת	השקיפות	בפעילות	החברה	האזרחית

בין	 האזרחית,	 החברה	 לארגוני	 הניתנים	 ציבור	 כספי	
באופן	ישיר	ובין	באופן	עקיף,	הם	המאפשרים	חלק	גדול	
נמדד	 לא	 בארגונים	 התמיכה	 היקף	 כי	 אף	 מפעילותם.	
מעולם,	הרי	הממשלה	עצמה	תומכת	בהם	באופן	ישיר	
מהם	 רוכשת	 בשנה,	 ש”ח	 מיליארד	 כשני	 של	 בהיקפים	
ומעניקה	 בשנה	 ש”ח	 כמיליארד	 של	 בהיקף	 שירותים	
לתורמיהם	הקלות	במיסוי	בהיקף	של	כ-160	מליון	ש”ח	
בשנה.	בנוסף	מסתייעים	הארגונים	בתרומות	מהציבור.	

אין	ספק	שיש	להבטיח	שקיפות	מלאה	הן	בפעילותם	של	
הארגונים	והן	בפעילותם	של	הממשלה	והמגזר	העסקי	
הממשלה,	 פועלת	 כך	 לצורך	 התלת-מגזרית.	 במסגרת	
אשר	 מידע	 מאגר	 להקמת	 המשפטים,	 משרד	 בהובלת	
ירכז	את	כלל	המידע	המצוי	בידי	הממשלה	על	פעילות	
העמותות,	ובכלל	זה	על	אפשרויות	התמיכה	בהן,	ויאפשר	
זה	 בהקשר	 עצמן.	 העמותות	 שיספקו	 מידע	 שילוב	 גם	
עולות	לדיון	שתי	שאלות:	דרך	הפעולה	לביצוע	המיזם	

ודרגת	השקיפות	שתידרש	מהעמותות.	

באשר	לדרגת	השקיפות,	הרי	עקרון	השקיפות	משמעו	
מתן	המידע	הראוי	לבעלי	העניין	השונים	ובכללם	תורמים,	
מממנים,	מתנדבים,	לקוחות,	חברי	קהילה	וגורמים	אחרים,	
על	מנת	שהארגונים	יוכלו	להמשיך	ולזכות	באמונם.	לפיכך,	
בייחוד	 הזה,	 פרסומו	של	המידע	 להבטיח	את	 וראוי	 נכון	

כשמדובר	בארגונים	הנתמכים	מכספי	ציבור.	

על	כן	הממשלה	פועלת	לפרסם	את	את	פרטי	ההתאגדות	
של	כלל	הארגונים,	כתובתם,	מטרותיהם,	חברי	ההנהלה	
ידם	 שלהם	וחמש	המשכורות	הגבוהות	המשולמות	על	
)ללא	אזכור	שמות	מקבלי	השכר,	בהתאם	לחוק	הקיים	
בנוגע	לכך(.	נוסף	על	כך	ייכללו	במאגר	נתונים	על	קיומו	
הכספיות	 התמיכות	 כלל	 ועל	 תקין	 ניהול	 אישור	 של	
השונים,	 הממשלה	 ממשרדי	 האלכ”ר	 שקיבל	 הישירות	

ובכלל	זה	סכומי	התמיכה	ששולמו	עד	לאותו	שלב.	

המדינה	 אשר	 רווח	 כוונות	 ללא	 בארגון	 מדובר	 כאשר	
סבור	 מפעילותו,	 ממחצית	 יותר	 ישיר	 באופן	 מממנת	
הקיים	 החוק	 את	 לתקן	 שיש	 הממשלה	 ראש	 משרד	
ולחייב	את	הארגון	לפרסם	לציבור	את	הדו”חות	הכספיים	
השכר	 מקבלי	 של	 שמותיהם	 זה	 )ובכלל	 שלו	 המלאים	
המס	 בשנת	 והוצאותיו	 הכנסותיו	 עיקר	 בארגון,	 הגבוה	

“מיסוי האלכ”רים במצבו כיום אינו מניח את 
הדעת... מס צריך להיות גם צודק, ובוודאי שאסור 

שיהיה מפלה. מס בלתי צודק לחלוטין ראוי לביטול 
]בהתייחס למס מעסיקים[... אם רוצים לעודד את 
השתתפות הציבור הרחב... ]ניתן[ לאפשר זיכויים 

ממס לתרומות.”
)דו”ח ועדת ארידור 2006, עמ’ 10(
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לעמוד	 לציבור	 לאפשר	 כדי	 זאת	 וכל	 נוספים(,	 ונתונים	
באופן	מלא	על	התנהלותו.	

בשיעור	 ישירה	 כספית	 תמיכה	 המקבל	 ארגון	 כאשר	
רשם	 ידי	 על	 אם	 	– לביקורת	 עומד	 מהמדינה	 כלשהו	
העמותות,	החשב	הכללי	או	המשרד	הממשלתי	האחראי	
הציבור.	 לעיון	 יובא	 הביקורת	 שדו”ח	 ראוי	 	– לתמיכה	
אם	נמצאו	ליקויים	בפעילות	האלכ”ר,	והוא	העביר	את	
תגובתו	לדו”ח,	יפורסמו	דבר	הביקורת	והתגובה	זה	לצד	

זה	כדי	לאפשר	לציבור	גישה	מלאה	לכלל	המידע.		

יחפוץ	 שהארגון	 נתונים	 המאגר	 יכלול	 כך	 על	 נוסף	
להגיע	 לארגון	 יאפשר	 הדבר	 מטעמו.	 לציבור	 לפרסם	
זה	 ובכלל	 	– הרחב	 לציבור	 ויפתח	 נוספים,	 לקהלים	
לבעלי	העניין	בארגון	–	גישה	למידע	חשוב	על	פעילותו,	
ביוזמת	 כזה	 מידע	 פרסום	 עבודתו.	 ודרכי	 מטרותיו	
הארגונים	עשוי	להגביר	את	אמונו	של	הציבור	בהם	ואת	
הסיוע	הניתן	להם.	במקביל	הוא	יביא	למיקוד	תשומת	
הלב	בארגונים	שאינם	עומדים	בכללי	נאותות	ושקיפות	

ציבורית	מלאים.	

בארצות	 אפשרויות.	 כמה	 יש	 הפעולה,	 לדרך	 באשר	
מידע	 המספקים	 אתרים	 כמה	 יש	 לדוגמה,	 הברית,	
המרכזי	 את	 השונים.	 הארגונים	 על	 בתשלום(	 )מקצתו	
רווח	 כוונת	 ללא	 ארגון	 מפעיל	 שבהם	 	והכוללני	
לבית	 עתירה	 בעקבות	 אשר	 	,)www.guidestar.com(
המשפט	קיבל	היתר	לפרסם	את	כלל	הדו”חות	השנתיים	
שמגישות	העמותות	לרשויות	המס.	בבריטניה	עשתה	זאת	
 Charity( עמותה	פרטית,	בשיתוף	עם	נציבות	העמותות	
 Commission(,	ועל	בסיס	מענק	הקמה	מהממשלה	הבריטית	

היום	 פועלות	 נוספות	 מדינות	 	.)www.guidestar.co.uk(
להקמת	מאגר	כזה.	

ורשות	 המשפטים	 משרד	 באמצעות	 ישראל,	 ממשלת	
להסתייע	 מעוניינת	 המהלך,	 את	 המובילים	 התאגידים,	
מאגר	 של	 הקמתו	 בתהליך	 האזרחית	 החברה	 בארגוני	
העמותות,	 מרשם	 הנתונים	 את	 ישאב	 המאגר	 כזה.	
הממשלה	 ממשרדי	 המסים,	 מרשות	 הכללי,	 מהחשב	
ששיתוף	 מאמץ	 ייעשה	 עצמן.	 ומהעמותות	 השונים	
יבוא	 האזרחית	 החברה	 לארגוני	 הממשלה	 בין	 הפעולה	

לידי	ביטוי	משלב	התכנון	ועד	לשלב	הביצוע.	

2.3.3	חיזוק	השקיפות	בפעילות	הממשלה	ביחסיה	
עם	החברה	האזרחית

בד	בבד	עם	העמקת	השקיפות	בפעילות	ארגוני	החברה	
טובה	 בצורה	 לממש	 מתכוונת	 הממשלה	 גם	 האזרחית,	
יותר	את	עקרון	השקיפות	בפעילותה	במסגרת	זו.	לפיכך	
נגיש	 מפורט,	 מידע	 גם	 שיוקם	 הנתונים	 מאגר	 יכלול	
משרדי	 שנותנים	 התמיכות	 כלל	 אודות	 על	 לעיון	 ונוח	
הממשלה	השונים	לארגונים	ללא	כוונת	רווח,	ובכלל	זה	
מבחני	התמיכה	והכללים	השונים,	במטרה	לאפשר	לכל	

ארגון	גישה	מלאה	למידע.	

ואולם,	קיומו	של	מאגר	מידע	אין	בו	די.	על	הממשלה	לפעול	
על	 ממוקד	 מידע	 האזרחית	 החברה	 ארגוני	 לפני	 להביא	
מבחני	תמיכה	רלוונטיים	להם,	ולא	להעמיס	עליהם	מידע	
מיותר.	על	כן	יכלול	המאגר	מערכת	הפצת	מידע	שתאפשר	
ישירות	 שיקבל	 המידע	 סוגי	 את	 לבחור	 משתמש	 לכל	
שקיפות	 שתובטח	 כך	 שלו,	 האלקטרוני	 הדואר	 לתיבת	

מלאה	ונגישות	מרבית	לכל	המידע	המצוי	במאגר.	

מלבד	מיקוד	הנושאים	ומשלוח	יזום	של	מבחני	התמיכה,	
יפורסמו	במאגר	שינויים	במבחני	תמיכה	קיימים,	טיוטות	
למבחנים	חדשים	לצורך	קבלת	הערות	מהציבור,	ושמות	
הארגונים	השונים	שנהנו	מסעיף	התמיכה	בשנה	החולפת.	
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בהקשר	זה	נעשה	מאמץ	לקבוע	שלא	תינתן	תמיכה	לארגון	
ומבחני	 הקריטריונים	 תחילה	 שיפורסמו	 בלי	 כלשהו	

התמיכה	בהתאם	לנהלים,	מלבד	במקרים	חריגים.	

נוסף	על	כך	ירוכזו	במאגר,	בניהולו	של	משרד	המשפטים,	
הממשלה	 של	 והנהלים	 ההנחיות	 הטפסים,	 כלל	
העררים	 ובהגשת	 לתמיכה	 בהגשת	הבקשות	 הקשורים	
לאחר	קבלת	ההחלטות.	הדבר	נועד	להבטיח	מרכז	מקוון	
אחד	שבו	ירוכז	כלל	המידע	הדרוש	לעמותות	המבקשות	

לקבל	תמיכה	ישירה	ממשרדי	הממשלה.	

2.3.4	עידוד	היזמות	החברתית	במסגרת	“חממות	
חברתיות”	

בשלבי	 יוזמה	 של	 נכון	 וניהול	 ענפה	 חברתית	 רשת	
להצלחתה	 המרכזיים	 מהמנבאים	 הם	 	הקמתה	
)2005	Sharir & Lerner,(.	רצונה	של	הממשלה	לעודד	יזמות	
של	 לחייהן	 הראשון	 בשלב	 מיקוד	 אפוא	 מחייב	 כמדיניות	
הקריטי	 השלב	 בעצם	 שהוא	 האזרחית,	 בחברה	 יוזמות	
את	 הממשלה	 ראש	 משרד	 יבחן	 כך	 לשם	 בהתפתחותן.	
האפשרות	להקים	מעין	“חממות	חברתיות”,	אשר	בדומה	
לחממות	הטכנולוגיות	יספקו	הדרכה,	קשרים	וסיוע	ליזמים	
חברתיים	בראשית	דרכם,	עד	אשר	יוכלו	להתנהל	עצמאית.	

חברתיות	 יוזמות	 זה	 ובכלל	 	– היוזמות	 שרוב	 היות	
לפעול	 ראוי	 המקומי,	 במישור	 דרכן	 את	 מתחילות	 	–
פעילות	 את	 ויתאם	 ירכז	 יוביל,	 אשר	 מרכז	 להקמת	
להגדיר	 יש	 כך	 לשם	 היישוב.	 ברמת	 האזרחית	 החברה	
ראש	 של	 מטעמו	 לנושא	 אחראי	 שיהיה	 עירוני	 גורם	
עגולים”	 “שולחנות	 בנוסח	 מפגשים	 וינהיג	 העירייה,	
ברמה	המקומית.	פעולות	אלו	יבוצעו	במסגרת	המהלך	
היחידה	שתוקם	 בשיתוף	 המגזרים	 יחסי	 לחיזוק	 הרחב	
במשרד	ראש	הממשלה,	ובעתיד,	בזיקה	ישירה	למועצה	

הציבורית	)“מועצת	המשולש”(,	כאשר	תוקם.		

2.3.5	פיקוח	ובקרה	על	פעילותם	של	ארגונים	ללא	
כוונת	רווח

לענייני	 השרים	 ועדת	 החליטה	 	2004 ינואר	 בחודש	
ביקורת	המדינה	להקים	“ועדה	לבחינה	מחדש	של	סיוע	
המדינה	למוסדות	ציבור”.	הוועדה	בחנה	במשך	כשנתיים	
ומדיניות	הממשלה	 ציבור	 “סיוע	המדינה	למוסדות	 את	
הרצויה	 במדיניות	 הסיוע,	 במתן	 דנה	 זה	 ובכלל	 בעניין”,	
ודרישות	 בקריטריונים	 וסוגיו,	 הסיוע	 להיקף	 באשר	
במעבר	 הנדרשים,	 הבקרה	 במנגנוני	 הסיוע,	 למתן	 הסף	

לתמיכה	על	בסיס	רב-שנתי	ובעניינים	נוספים.

ככלל,	משרד	ראש	הממשלה	אינו	מעוניין	להכביד	את	עומס	
להקל	 יפעל	 ואף	 האזרחית,	 החברה	 ארגוני	 על	 הביקורת	

עליהם	בעניין	זה	ככל	שהדבר	יתאפשר.	עם	זאת,	מחובתה	
של	הממשלה	להבטיח	עמידה	בדרישות	החוק	ולפקח	על	
הארגונים,	בייחוד	כאלה	המקבלים	תמיכה	מכספי	ציבור.	
בין	 	– כזאת	 תמיכה	 מבקש	 שאינו	 בארגון	 מדובר	 כאשר	
במישרין	ובין	בעקיפין	–	יידרשו	פיקוח	ובקרה	מינימליים.	

לביקורת	 השרים	 לוועדת	 הוגשו	 ארידור	 ועדת	 המלצות	
מכן,	 לאחר	 חודשים	 שישה	 	.2006 מאי	 בחודש	 המדינה	
מקצועי	 צוות	 כי	 השרים	 ועדת	 החליטה	 	,2006 בנובמבר	
בראשות	מר	עוזי	ברלינסקי,	המפקח	הכללי	במשרד	ראש	
בהתאם	 מפורטות	 החלטה	 הצעות	 “יגבש	 הממשלה,	
סיוע	 של	 מחדש	 לבחינה	 הציבורית	 הוועדה	 להמלצות	
בוועדת	 לדיון	 יובאו	 אשר	 ציבור,	 למוסדות	 המדינה	

השרים”.	

לפני	 הממשלה,	 ראש	 משרד	 מנכ”ל	 להחלטת	 בהתאם	
ל“שולחן	 ההחלטה	 הצעות	 יובאו	 השרים	 בוועדת	 הדיון	
בישראל.	אף	 בין	המגזרים	 העגול”	הדן	בממשק	היחסים	
על	פי	שבקרת	פעילותם	של	ארגונים	ללא	כוונת	רווח	היא	
מתפקידיה	של	הסמכות	השלטונית,	הרי	במסגרת	המהלך	
ראוי	 לממשלה	 האזרחית	 החברה	 בין	 היחסים	 לחיזוק	

לקיים	הליך	התייעצות	בטרם	תתקבל	החלטה	כלשהי.	

במקביל,	המדינה	סבורה	כי	יש	חשיבות	גדולה	ליוזמות	
מנגנוני	 של	 לכינונם	 האזרחית	 החברה	 מתוך	 המגיעות	
)Self-regulation(.	עצם	קיומם	של	מנגנונים	 פיקוח	עצמי	
השלישי	 המגזר	 ארגוני	 של	 אחריותם	 את	 מבטא	 כאלה	
לפעילות	תקינה	של	המגזר,	ובעתיד	הוא	עשוי	להשפיע	

גם	על	מדיניות	הממשלה	בתחומים	אלו.	

משרד ראש הממשלה יבחן את האפשרות 
להקים מעין “חממות חברתיות”, אשר יספקו 

הדרכה, קשרים וסיוע ליזמים חברתיים בראשית 
דרכם, עד אשר יוכלו להתנהל עצמאית. 
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בעשור	האחרון	בחרו	ממשלות	רבות	בעולם	לקבוע	מדיניות	סדורה	בנוגע	לפעילות	החברה	האזרחית.	
קווי	השינוי	על	פי	רוב	היו	זהים	–	שותפות	עמוקה	יותר	בין	המגזרים	ונקיטת	צעדים	לעידוד	ולהעצמת	
הסיוע	 והגדלת	 הציבורית	 השקיפות	 דרישות	 העמקת	 עם	 בבד	 בד	 הציבור,	 לטובת	 הפועלים	 ארגונים	
וההטבות.	במדינות	אלו,	בהן	בריטניה,	גרמניה	וקנדה,	פעילותם	של	ארגוני	המגזר	השלישי	אינה	נתפסת	

כהוכחה	לחולשתה	של	הממשלה	אלא	להפך.	

אוסף	הצעדים	שהוצגו	במסמך	המדיניות	נועד	להשיג	מטרות	דומות	ובראשן	שותפות,	העצמה	ושקיפות,	
וכל	זאת	תוך	הקפדה	על	עצמאותו	של	המגזר	השלישי	ואופיו	הייחודי.	בדברי	הפתיחה	למסמך	זה	כתב	
לדמוקרטיה	 ותרומתם	 לדרך...	 שותפים	 בעינינו	 הם	 שבארגונים	 הביקורתיים	 “גם	 כי	 הממשלה	 ראש	
הישראלית	ולעוצמתה	הערכית	של	המדינה	חשובה	מאין	כמוה”.	בכוונת	ממשלת	ישראל	לקדם	צעדים	
אחד	 היא	 המגזרים	 בין	 מתמשך	 שיח	 של	 תחילתו	 הזאת.	 התפיסה	 את	 למעשה	 הלכה	 יממשו	 אשר	

מהצעדים	המרכזיים	בכיוון	זה.	

הדרך	תהיה	רצופה	לא	מעט	אתגרים,	ובוודאי	תלּווה	בציפיות	ובחששות	מצד	השותפים	כולם.	ממשלת	
ישראל	בוחרת	להוביל	את	המהלך	מתוך	אמונה	עמוקה	בנחיצותו.	מסמך	מדיניות	זה	והחלטות	הממשלה	

הנלוות	לו	מסמנים	את	תחילתה	של	דרך	חדשה	ביחסי	המגזרים	בישראל.	

מבט לעתיד  
3
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מ	ח	ל	י	ט	י	ם	,

לארגוני	 ביחס	 ישראל	 ממשלת	 מדיניות	 כי	 לקבוע	
התורמות	 עסקיות	 וחברות	 האזרחית	 החברה	
להשגת	מטרות	ציבוריות	תהיה	תואמת,	ככל	הניתן,	
ובתקציר	 הכוונות	 בהצהרת	 המפורטים	 לעקרונות	
שבפתח	מסמך	המדיניות	“ממשלת	ישראל,	החברה	
העצמה	 שותפות,	 העסקי:	 והמגזר	 האזרחית	

ושקיפות”,	המצורף	להחלטה	זו.

מתמשך	 שיח	 יקיימו	 ממשלה	 משרדי	 כי	 לקבוע	
“אלכ”רים”(	 )להלן:	 רווח	 כוונת	 ללא	 ארגונים	 עם	
להשגת	 התורמים	 העסקית	 בקהילה	 וגורמים	
בכך	 מעוניינים	 שהצדדים	 ככל	 ציבוריות,	 מטרות	
ובהתאם	לכללים	שייקבעו,	לרבות	במסגרת	מספר	
להטיל	 עגולים”(.	 “שולחנות	 )להלן:	 דיון	 קבוצות	
על	משרד	ראש	הממשלה	לפעול	מטעם	הממשלה	
תוך	 זה,	 שיח	 של	 לקיומו	 המשרדים	 ובשיתוף	
קידום	מעורבותן	של	הרשויות	המקומיות	בתהליך	
בעתיד.	השיח	יאפשר	שמיעת	מגוון	דעות,	ותינתן	
חלק.		 בו	 ליטול	 המעוניינים	 לגורמים	 האפשרות	
מתפקידיה,	 לגרוע	 בכדי	 זה	 שיח	 של	 בקיומו	 אין	

חובותיה	וסמכויותיה	של	הממשלה.

.1

.2

הממשלה,	 ראש	 משרדי	 הראשון,	 בשלב	 כי	 לקבוע	
האוצר,	המשפטים,	הרווחה	והשירותים	החברתיים	
יעסוק	 אשר	 עגול	 לשולחן	 שותפים	 יהיו	 והחינוך	
בישראל;	 המגזרים	 ליחסי	 הקשורות	 בסוגיות	
החברתיים,	 והשירותים	 הרווחה	 משרדי	 כן,	 כמו	
לשולחנות	 שותפים	 יהיו	 הסביבה	 והגנת	 החינוך	
צרכיהם,	 את	 ההולמות	 במסגרות	 נוספים	 עגולים	
כפי	שייקבע	על	ידם.	משרד	הפנים	ישותף	בדיונים	
יוכלו	 המשרדים	 המקומיות.	 ברשויות	 שיעסקו	
נוספים,	 ממשלה	 גורמי	 אלה	 למסגרות	 להוסיף	
לבחירתם;	 בהתאם	 ממשלה,	 ממשרדי	 לרבות	
הנוגעים	 הכלליים	של	משרדי	הממשלה	 המנהלים	
לייצוג	משרדיהם	בשולחנות	 יסמיכו	עובדים	 בדבר	

העגולים.	

לדיון	 להביא	 הממשלה	 ראש	 משרד	 על	 להטיל	
בישראל	 המגזרים	 ביחסי	 העוסק	 העגול	 בשולחן	
על	 בין-משרדי	 צוות	 שגיבש	 ההחלטה	 הצעות	 את	
סמך	המלצות	הועדה	הממשלתית	לבחינה	מחדש	
מר	 בראשות	 ציבור,	 למוסדות	 המדינה	 סיוע	 של	
ארידור”(,	טרם	הגשתן	 “ועדת	 )להלן:	 ארידור	 יורם	

לאישור	הממשלה.	

.3

.4

נספח
החלטת הממשלה

להלן	החלטת	ממשלה	מס’	3190	בנושא	“יחסי	הממשלה,	החברה	האזרחית	והמגזר	העסקי	התורם	להשגת	
מטרות	ציבוריות”,	אשר	אושרה	בישיבת	הממשלה	ביום	24	בפברואר	2008:

 פרק א’: 
חיזוק וביסוס היחסים שבין ממשלת ישראל, החברה האזרחית והמגזר העסקי
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מייעצת	 “יחידה	 הממשלה	 ראש	 במשרד	 להקים	
בנושא	שיתופי	פעולה”,	אשר	תפעל	במסגרת	האגף	
לתכנון	מדיניות	ותעסוק	בקידום	שיתופי	פעולה	ושיח	
מתמשך	בין	המגזר	הציבורי,	המגזר	העסקי	והמגזר	
במסגרת	 דעת,	 שיקול	 פי	 ועל	 העניין	 לפי	 השלישי,	
היחידה	 הממשלה.	 מדיניות	 וביצוע	 תכנון	 תהליכי	
תרכז	את	הידע	הקיים	בתחומי	עיסוקה,	תלווה	את	

הצורך,	5. לפי	 בממשלה	 אלו	 בנושאים	 המטה	 עבודת	
המוצעים	 המדיניות	הממשלתיים	 יעדי	 את	 ותקדם	
בהחלטה	זו;	להקצות	ליחידה	תקציב	פעולות	שנתי	

בהיקף	של	2	מליון	₪	ממקורות	המשרד.

מעת	 לדווח	 הממשלה	 ראש	 משרד	 את	 להנחות	
לועדת	 המהלך	 התקדמות	 על	 שיידרש,	 ככל	 לעת,	

השרים	לענייני	רווחה	ושירותים	חברתיים.

.6

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	
בין	 באבחנה	 הצורך	 את	 הנדרשים,	 ההסדרים	 את	
לגביהם,	 שתופעל	 המס	 מדיניות	 את	 קרנות,	 סוגי	
את	דפוסי	השקיפות,	הדיווח	והבקרה	הנדרשים	וכל	
במידה	 הצוות,	 לנכון.	המלצות	 שימצא	 נוסף	 נושא	

ויאושרו	על	ידי	השרים,	יופצו	כתזכיר	חוק.	

מס	 פקודת	 את	 לתקן	 האוצר	 משרד	 על	 להטיל	
מס	 זיכוי	 לצרכי	 התרומה	 שתקרת	 כך	 הכנסה,	
5	מליון	₪	לתורם	בשנה,	 הכנסה	תועלה	לסך	של	

.1

.2

וזאת	עם	השלמת	הכנתו	של	מאגר	המידע	כמפורט	
כפרקים	ד’	וה’	להחלטה	זו	ובהתאם	ללוח	הזמנים	
שעל	 התנאים	 קביעת	 ולאחר	 במסגרתם,	 שיקבע	
מוסד	ציבורי	לעמוד	בהם	לצורך	קבלת	הטבות	מס.	

סוגיית	 את	 לבחון	 המשפטים	 משרד	 על	 להטיל	
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	
עיסוקיו	 שני	 לפי	 או	 העיקרי,	 עיסוקו	 לפי	 עצמו	
רשות	 ראש	 שיקבע	 רשימה	 פי	 על	 העיקריים,	
או	במועד	הגשת	 רישומו	 וזאת	במועד	 התאגידים,	

הדו”חות	הכספיים	שלו,	על	פי	המוקדם.	

.3

פרק ב’: 
מדיניות מיסוי והתאגדות של ארגונים הפועלים ללא כוונת רווח 
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לקבוע	כי	הממשלה	רואה	חשיבות	ציבורית	בהבטחת	
השקיפות	בפעילות	החברה	האזרחית	ובקידום	מהלכים	

לשם	הקמתו	של	מאגר	מידע,	כמפורט	בהחלטה	זו.	

להסמיך	את	ראש	רשות	התאגידים	)להלן:	“הרשם”(,	
לפעול	 אחרים,	 גופים	 עם	 בשיתוף	 ובין	 בעצמו	 בין	
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	
האזרחית,ויהיה	 החברה	 ארגוני	 לפעילות	 ישירה	

נגיש	לציבור	באינטרנט	)להלן:	“המאגר”(.		

משרד	 ידי	 על	 שייקבע	 גורם	 ידי	 על	 ינוהל	 המאגר	
אפשרות	 יבדוק	 המשפטים	 משרד	 המשפטים.	
החברה	 ארגוני	 לשיתוף	 האפשר,	 במידת	 ויפעל,	
האזרחית	בהקמתו	ובתפעולו	השוטף	של	המאגר,	
לחוק	 ובכפוף	 משותף	 מיזם	 של	 דרך	 על	 לרבות	

חובת	המכרזים	ותקנותיו.		

.1

.2

	1.5 	 	2008 3	מליון	₪	בשנת	 להקצות	תקציב	של	
הקמתן	 למימון	 ואילך	 	2009 משנת	 	₪ מליון	

והפעלתו	של	המאגר.	

לקבוע	שהמאגר	במתכונתו	הבסיסית	יכלול	נתונים	
על	כלל	האלכ”רים	ובכלל	זה:	

זיהוי	 מספר	 לרבות	 האלכ”ר,	 זיהוי	 פרטי	
האלכ”ר,	שמו	המלא,	תאריך	רישומו,	כתובתו	
האלכ”ר,	 תקנון	 התאגדותו,	 צורת	 הרשומה,	
מטרותיו,	פירוט	שמות	החברים	בועד	המנהל	
חברי	 ושמות	 האלכ”ר	 של	 הדירקטוריון	 או	
ועדת	הביקורת	או	הגוף	המבקר	של	האלכ”ר.
פי	 על	 לרשם	 להגיש	 האלכ”ר	 שעל	 מסמכים	
חוק,	לרבות	דו”חות	כספיים,	דו”חות	מילוליים,	
הגוף	 או	 ביקורת	 ועדת	 המלצות	 פרוטוקולים,	
הגבוהות	 המשכורות	 חמש	 ורשימת	 המבקר	
הפרישה	 תנאי	 בעניין	 פרטים	 לרבות	 באלכ”ר	

כמתחייב	בחוק.	

.3

.4

א.

ב.

הוראת	 במסגרת	 לכלול,	 הכללי	 החשב	 על	 להטיל	
התכ”ם	הקיימת	שנקבעה	לעניין	התקשרות	בהליך	
מכרז	פומבי,	אמות	מידה	נוספות	לבחירת	ההצעה	
המעניקה	את	מירב	היתרונות	לעורך	מכרז	להפעלת	
שירותים	חברתיים,	כמוגדר	בסעיף	2	לפרק	זה.	טרם	
יבוא	החשב	הכללי	בדברים	 קביעת	אמות	המידה,	

עם	משרד	הרווחה	והשירותים	החברתיים.	

מידת	 את	 ישקפו	 האמורות	 המידה	 אמות	
פעילותו	 דוגמת	 המציע,	 מעורבותו	החברתית	של	
לשירות	 זיקה	 להן	 שיש	 ציבוריות	 מטרות	 לקידום	
נשוא	המכרז	ויכולות	גיוס	והפעלת	מתנדבים	אשר	
בנוסף	 וזאת	 המכרז,	 נשוא	 בשירות	 בעתיד	 ישולבו	
ליבת	 בהפעלת	 יועסק	 אשר	 האדם	 מכוח	 ובנפרד	

השירות.

.1

.2

השימוש	באמות	מידה	כאמור	ייעשה	על	פי	שיקול	
להשגת	 שיביא	 באופן	 המכרז,	 עורך	 של	 דעתו	
מירב	 והשגת	 המכרז	 בבסיס	 העומדות	 המטרות	
נימוקים	 בסיס	 על	 וזאת	 המכרז,	 לעורך	 היתרונות	
שיציג	הגורם	המקצועי	המוסמך	במשרד,	הלוקחים	
המפעילים	 ומאפייני	 השוק	 משתני	 את	 בחשבון	
להפעלת	 למכרזים	 יוגבל	 השימוש	 הקיימים.	
שירותים	חברתיים,	אשר	תכליתם	שיפור	מצבו	של	
האזרח	מקבל	השירות,	שלצורך	מימושם	נדרש	קשר	
ושעיקר	 מקבלו	 לבין	 השירות	 נותן	 בין	 בין-אישי	
העלות	בהפעלת	השירות	אינה	מוטלת	על	הנהנה	

או	הנהנים	ממנו	)להלן:	“שירות	חברתי”(.	

משרדי	 את	 לעדכן	 הכללי	 החשב	 את	 להנחות	
הממשלה	בפרטי	החלטה	זו.	

.3

.4

פרק ג’: 
הגברת שילובם של ארגוני החברה האזרחית במכרזים ממשלתיים להפעלת 

שירותים חברתיים

פרק ד’: 
הבטחת השקיפות בפעילות החברה האזרחית 
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כתרומה	 לאלכ”ר	 בתרומה	 הכרה	 של	 קיומה	
המאפשרת	זיכוי	מס	על	פי	סעיף	46)א(	לפקודת	
מס	הכנסה.	רשימת	האלכ”רים	שתרומות	אליהם	
ידי	רשות	 על	 זיכוי	ממס	תועבר	לרשם	 מקנות	

המיסים	ובאחריותה,	ותעודכן	אחת	לרבעון.	

או	 למאגר	 להעלות	 האלכ”ר	 שיבקש	 נוסף	 מידע	
לקובץ	 או	 האלכ”ר,	 של	 האינטרנט	 לאתר	 קישור	
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.		

כל	 על	 יחול	 3,	אשר	 בסעיף	 למנוי	 לקבוע	שבנוסף	
אלכ”ר,	יכלול	המאגר	גם	מידע	נוסף	כמפורט	להלן,	
ממשלתית	 מתמיכה	 הנהנים	 לאלכ”רים	 המתייחס	

או	שפנו	בבקשה	לקבלת	תמיכה,	כדלקמן:	

פירוט	התמיכות	הכספיות	הישירות	שקיבל	האלכ”ר	
זה	שם	המשרד	 ובכלל	 בפועל	ממשרדי	הממשלה,	
)במספר	 התמיכה	 ניתנה	 לפיו	 והסעיף	 התומך	
סכום	 התמיכה,	 ניתנה	 לגביה	 השנה	 ובתואר(,	
ההעברה.	 ומועדי	 לאלכ”ר	 הועבר	 שכבר	 התמיכה	
החשב	 ידי	 על	 הרשם	 לשימוש	 יועמד	 זה	 מידע	
נתונים,	 כקובץ	 ויועבר	 ובמידה	 ובאחריותו,	 הכללי	

יעודכן	אחת	לחצי	שנה.

ועדת	 שהחליטה	 הכולל	 התמיכה	 סכום	 פירוט	
לרבות	 לאלכ”ר,	 לתת	 המשרדית	 התמיכות	
וקישור	 התמיכה	 ניתנה	 לגביה	 השנה	 החלטות,	
למבחן	התמיכה	הרלוונטי.	מידע	זה	יועמד	לשימוש	
הרשם	על	ידי	המשרד	התומך	ובאחריותו,	ובמידה	

ויועבר	כקובץ	נתונים	יעודכן	אחת	לשנה.

פירוט	הסכום	הכולל	שהחליטה	הועדה	הציבורית	
המדינה	 לטובת	 עזבונות	 של	 ייעודם	 לקביעת	
לרבות	 לאלכ”ר,	 להקצות	 המשפטים	 משרד	 שליד	
הסכום.	 ניתן	 לגביה	 והשנה	 ונימוקים	 החלטות	
מזכירות	 ידי	 על	 הרשם	 לשימוש	 יועמד	 זה	 מידע	
הועדה	ובאחריותה,	ובמידה	ויועבר	כקובץ	נתונים,	

יעודכן	אחת	לשנה.

ג.

.6

.7

.8

.9

.10

המוסד	 שהחליט	 הכולל	 התמיכה	 סכום	 פירוט	
קרנות	 זה	 ובכלל	 לאלכ”ר,	 לתת	 הלאומי	 הביטוח	
החלטות	 לרבות	 המוסד,	 במסגרת	 הפועלות	
וקישור	 התמיכה	 ניתנה	 לגביה	 השנה	 ונימוקים,	
לרשם	 יועבר	 זה	 מידע	 הרלוונטי.	 התמיכה	 למבחן	
על	ידי	המוסד	לביטוח	לאומי,	בכפוף	להוראות	חוק	
הביטוח	הלאומי,	התשנ”ה	1995	ויעודכן	אחת	לחצי	

שנה.	

לפרסם	 האפשרות	 את	 לבחון	 הרשם	 על	 להטיל	
מידע	נוסף	באתר,	ובכלל	זה	תמיכות	בעין,	תמיכות	
דו”חות	 המקומיות,	 הרשויות	 ידי	 על	 שניתנות	
בעלי	 בין	 משפחתית	 קרבה	 ממשלתיים,	 ביקורת	
העניין	בו,	שמות	תאגידים	התורמים	סכום	משמעותי	
היועץ	 עם	 בהתייעצות	 וזאת	 נוסף,	 ומידע	 לאלכ”ר	

המשפטי	לממשלה	ומשרד	ראש	הממשלה.	

ובכפוף	 ו-4,	 	3 בסעיפים	 למנוי	 שבנוסף	 לקבוע	
יכלול	 זה,	 לפרק	 	7 בסעיף	 כמפורט	 לשינוי	חקיקה	
והוצאות	 הכנסות	 על	 וחשבון	 “דין	 את	 גם	 המאגר	
המיסים(,	 רשות	 של	 	1215 )טופס	 ציבורי”	 מוסד	
לתורמים	 במס	 להקלות	 הזכאים	 אלכ”רים	 עבור	

להם,	על	פי	סעיף	46)א(	בפקודת	מס	הכנסה.	

שר	 עם	 בהתייעצות	 המשפטים,	 שר	 את	 להנחות	
האוצר	וראש	הממשלה,	לתקן	את	החקיקה	הקיימת	
לעיל	 כמפורט	 המידע	 פרסום	 יאפשר	 אשר	 באופן	
אפשרי	 אינו	 והדבר	 במידה	 זאת	 המאגר,	 במסגרת	
הזמנים	 לוח	 עם	 אחד	 בקנה	 שיעלה	 ובאופן	 כיום	
שנקבע	ליישום	החלטה	זו,	ובכפוף	לכך		שבמסגרת	
הכנת	החקיקה	תיבחן	שאלת	פרסום	מידע	שכיום	
של	 מטעמים	 לרבות	 בו,	 עיון	 זכות	 לציבור	 אין	

פרטיות.	

להורות	לכל	משרדי	הממשלה	ומוסדותיה	המנויים	
הנדרש	 המידע	 העברת	 את	 להסדיר	 זו,	 בהחלטה	

באופן	שיקבע	הרשם,	לצורך	הכללתו	במאגר.		

להנחות	את	משרד	המשפטים	לגבש	תוכנית	פעולה	
לכך	 תביא	 אשר	 יום,	 	90 תוך	 זו	 החלטה	 למימוש	
שהקמת	המאגר	תושלם	לא	יאוחר	משנתיים	ימים	

מיום	אישור	החלטה	זו.	

.11

.12

.13

.14

.15

.16
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פרק ה’: 
הבטחת השקיפות בפעילות הממשלה ביחסיה עם החברה האזרחית 

לשימוש	 להעביר	 המשפטים	 משרד	 את	 להנחות	
ציבור,	 במוסדות	 התמיכה	 מבחני	 כלל	 את	 המאגר	
באופן	 המידע,	 בהעברת	 אם	 ובין	 כקישור	 אם	 בין	
הרשם	 את	 להנחות	 מלאה;	 שקיפות	 יבטיח	 אשר	
הוראות	 עצמם,	 למבחנים	 בנוסף	 במאגר,	 לפרסם	
משרד	 של	 ונהלים	 טפסים	 הנחיות,	 תקנות,	 חוק,	
הממשלה,	 ומשרדי	 האוצר	 משרד	 המשפטים,	

בנושאים	הקשורים	בהגשת	הבקשות	לתמיכה.	

תמיכה	 מבחני	 מהותי	 באופן	 שונו	 שכאשר	 לקבוע	
נוספו	מבחני	 ידי	משרדי	הממשלה,	או	 קיימים	על	
האינטרנט	 באתר	 אלה	 יפורסמו	 חדשים,	 תמיכה	
של	משרד	המשפטים	לפחות	14	יום	טרם	אישורם,	
לצורך	קבלת	הערות	מהציבור.	במקרים	אלו,	יועברו	
לפרסום	 גם	 המשפטים	 משרד	 ידי	 על	 המבחנים	
באתר	 פרסום	 ללא	 תמיכה	 מבחן	 אישור	 במאגר.	
משרד	המשפטים	או	במאגר,	כאמור	בסעיף	זה,	יהיה	
מותנה	בקבלת	אישור	היועץ	המשפטי	לממשלה	או	
נציגו	כי	קיימות	נסיבות	מיוחדות	המצדיקות	זאת.	

ובאופן	 המאגר	 פעילות	 במסגרת	 לציבור,	 לאפשר	
שיקבע	הרשם,	לקבל	באופן	ישיר,	בדואר	אלקטרוני,	
ממשלה	 ולמשרדי	 פעילות	 לתחומי	 מפולח	 מידע	
מבחני	 תמיכה,	 לקבלת	 אפשרויות	 בדבר	 תומכים	
תוספות	 שינויים,	 על	 ומידע	 חדשים,	 תמיכה	
והחלטות	שהתקבלו	לגבי	מבחני	תמיכה	קיימים.	

לקבל	 הציבור	 יוכל	 המאגר,	 שבמסגרת	 להבטיח	
המדינה,	 לתמיכת	 זכו	 אשר	 אלכ”רים	 על	 מידע	
השונים	 התמיכה	 מבחני	 פי	 על	 מפולח	 כשהוא	

המפורסמים	במאגר.	

הגופים	 את	 להנחות	 זו,	 החלטה	 מימוש	 לצורך	
הבאים	כדלהלן:

יפרסמו	 האוצר	 ומשרד	 המשפטים	 משרד	
התומכים	 ממשלה	 למשרדי	 ונהלים	 הנחיות	
“הגופים	 )להלן:	 חוץ-ממשלתיים	 בארגונים	
מבחני	 על	 מידע	 לפרסום	 באשר	 התומכים”(	

התמיכה	במאגר	במועדים	הרלוונטיים.	

.1

.2

.3

.4

.5

א.

הגופים	התומכים	יעבירו	לרשם	מידע	על	לוחות	
החלטות	 לקבלת	 הבקשות,	 להגשת	 הזמנים	
אליו	 היעד	 ובדבר	 בפועל,	 התמיכות	 ולהעברת	

יש	להעביר	את	הבקשות	לתמיכה.	
של	 ינואר	 בחודש	 לרשם	 יעביר	 האוצר	 משרד	
המדינה	 תקציב	 אישור	 לאחר	 או	 שנה	 כל	
על	 הניתן	 ככל	 מלא	 מידע	 המאוחר(,	 פי	 )על	
לגופים	 שהוקצו	 והתקציבים	 התמיכות	 סעיפי	
מנת	 על	 הבאה,	 התקציב	 בשנת	 התומכים	

שהרשם	יפרסם	את	הנתונים	במאגר.
שנה	 לחצי	 אחת	 לרשם	 יעביר	 הכללי	 החשב	
ציבור,	 למוסדות	 על	העברת	תשלומים	 נתונים	
יסודות	 לחוק	 3א’	 סעיף	 סמך	 על	 הנעשית	

התקציב,	תשמ”ה-1985.		
להנחות	את	שר	האוצר,	בהתייעצות	עם	היועץ	
להגשת	 “נוהל	 את	 לתקן	 לממשלה,	 המשפטי	
במוסדות	 המדינה	 מתקציב	 לתמיכה	 בקשות	
ציבור	ולדיון	בהם”,	שנקבע	על	פי	חוק	יסודות	
את	 שיעגן	 באופן	 התשמ”ה-1985,	 התקציב,	

דרישות	השקיפות	המצויות	בהחלטה	זו.	

כוללת	 אחריות	 התאגידים	 רשות	 ראש	 על	 להטיל	
לביצוע	פרק	ה’	בהחלטה	על	כל	חלקיו;	להטיל	על	
שיוקם	 המאגר	 איחוד	 אפשרות	 את	 לבחון	 הרשם	
כיום	 הקיים	 התמיכה	 במבחני	 העוסק	 החלק	 עם	

באתר	האינטרנט	של	משרד	המשפטים.	

לקבוע	שפרסום	המידע	האמור	בהחלטה	זו	במאגר	
לא	יגרע	מאחריותו	של	כל	גורם	לפרסום	החלטותיו	
באפיקים	אחרים.	משרדי	הממשלה	יעבירו	לפרסום	
ככל	 וזאת	 ה’,	 בפרק	 האמור	 המידע	 את	 במאגר	
הניתן	בהיקף	ובקצב	זהה	לזה	המפורסם	על	ידם	

באפיקים	אחרים.	

ב.

ג.

ד.

ה.

.6

.7
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