ספטמבר 2010
Working with Government: Guidance for Grantmakers
עבודה עם הממשל :המדריך לנותני מענקים
במדריך זה דנים נותני מענקים ) (Grant Makersמרחבי העולם ביתרונות ובחסרונות הטמונים בעבודה משותפת עם
הממשל .על מנת להמחיש שותפות זו ,מציג המדריך ארבעה מקרי בוחן .ייחודו וחשיבותו של המדריך טמונה
בעובדה שהידע המצוי בו נאסף מאנשים החווים את העבודה המשותפת היומיומית .בשל כך ,ניתן למצוא במדריך גם
טיפים למיקסום ערך השותפות מנקודת המבט של נותני המענקים ושל הממשל.
החומרים לכתיבת מדריך זה נאספו מתוך סקר  on lineשנערך בקרב צוותי קרנות ,צוותי ארגונים ללא מטרות רווח,
חברי ועד מנהל בקרנות ופקידי ממשל המעורבים בפילנתרופיה בנושא עבודה עם הממשל.

הרציונל שעומד בבסיסה של העבודה עם הממשל הינו חשיבה אסטרטגית על עשייה של הממשל בסיועה של
הפילנתרופיה ויצירת מערכת יחסים אשר תאיץ תהליכים ,תמנף משאבים ותבטיח תמיכה מתמשכת לטווח ארוך.
בשנים האחרונות ניכר כי שיתוף פעולה זה נמצא במגמת עלייה ברחבי העולם ובנושאים מגוונים.
לעבודה משותפת עם הממשל חוקים משלה ולכן ,חשוב ללמוד את הממשל ואת "חוקי המשחק"; להתאים את
העבודה לסביבת הממשל וכל הכרוך בכך לאור העובדה כי העבודה המשותפת עם הממשל נעשית בסביבת עבודה
לא מוכרת לנותני מענקים.
מטרת מדריך זה הינה למלא את הפער שנוצר בין הרצון לשיתוף פעולה בין נותני מענקים לממשל לבין המציאות
הקיימת .במדריך מופיעות דוגמאות רבות למגוון רחב של שיתופי פעולה בנושאים שונים הפונים לבעיות בעלות
משמעות מקומית ,לאומית וגלובלית.
המדריך מחולק ל 6 -חלקים :מדוע קיים צורך לעבוד עם הממשל )עמ'  ;(2דרכים לעבודה עם הממשל )עמ'  ;(5איתור
שותפים ופרויקטים )עמ'  ;(10ארבעה מקרי בוחן )עמ'  ;(14ניהול מערכת יחסים עם שותפים מהממשל )עמ' ;(18
עשה את שיעורי הבית :למד על הממשל ודרכי הפעולה שלו )עמ' .(24
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החלק הראשון דן בחשיבותה של העבודה המשותפת של נותני מענקים והממשל במגוון רחב של נושאים מחינוך
ופיתוח כלכלי וכלה בביעור מחלות והשתתפות פוליטית .פוטנציאל עצום טמון בעבודה המשותפת של נותני מענקים
עם הממשל אך על מנת ששיתופי פעולה אלה יהיו בעלי משמעות והשפעה על החברה מחויבים נותני המענקים
ללמידה והערכה לפני התהליך ,במהלכו ובסיומו.
החלק השני ,דן בדרכים לעבודה עם הממשל .נקודת ההנחה של חלק זה הינה כי כל שיתוף פעולה הינו ייחודי כמו
הצדדים המעורבים בו ויכול לנוע משיתוף פעולה מובנה מאוד הכולל יוזמות רב צדדיות להסכמים רופפים העוסקים
בחלוקת מידע לגבי מטרות משותפות .ההחלטה לגבי סוג שיתוף הפעולה מתקבלת על בסיס אסטרטגי ,יעדים
ומטרות אותן רוצים לקדם ועל פי יכולת היישום .כמו כן בחלק זה מודגשת חשיבות הבהירות בין הצדדים בעבודה
המשותפת לגבי יעדים ,ציפיות ,תהליך היישום וכו' .בהירות עשויה לצמצם סיכונים ולחזותם מראש.
במערכת היחסים בין נותני מענקים לממשל קיימים מספר סוגי קשרים  (1) :1מענקי מאץ'  (2) ;Matchהסכמי שיתוף
פעולה; ) (3מענקים לממשל; ) (4מתן חסות ומתן חסות משותפת; ) (5צוותים משותפים; ) (6מחקרים משותפים
ופיתוח הסכמים; ) (7פרסים.
כמו כן ,קיימים מספר סוגי מערכות יחסים לעבודה המשותפת של קרנות עם הממשלה:
הצטרפות  – Teaming upקרן ושותף ממשלתי עובדים באופן ישיר האחת עם השני על מנת לפתח וליישם פרויקט.
מימון משותף איננו הכרחי בסוג מערכת יחסים זה ,אך לעיתים הוא קיים ולמעשה ,ישנן קרנות המתעקשות עליו.
מימון משותף משמעו שימוש טוב יותר במשאבים הציבוריים.
עבודה דרך מתווך – קרן ומוסד ממשלתי עובדים יחד דרך ארגון המביא עימו התמחות מיוחדת לנושא ,לפרויקט או
לתוכנית והוא בעל עצמאות הנובעת מהיותו גוף שלישי .הקרן יכולה לבחור בעבודה עם גוף מתווך בעיקר בשל
העובדה כי הוא מקורב בידע ובהבנה לתחום .איכויות אלה הינן בעלות ערך רב בעיקר כאשר הפרויקט מרוחק
גיאוגרפית ותרבותית מהקרן.
חילופין ולמידה – תמיכה בדיון או בחילופין המאפשרים לפקידי ציבור ללמוד ,לתכנן ולקיים מערכת קשרים.
תמיכה בעיסוק האזרחי – הקרן משמשת פחות כשותפה לממשל ויותר כבן שיחה בינה לבין הציבור הרחב בפתרון
בעיות קהילתיות .יוזמות בהן קיים סוג מערכת יחסים שכזה מתמקדות בעיסוק ההולך וגדל בציבור עם הממשל שלו.
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פרויקטים של שיתופי פעולה מוצלחים ממקסמים את ערכי שני השותפים ומפיקים יתרונות לשניהם .להלן מספר
פרויקטים אשר יהוו הצלחה לשני הצדדים:
פרויקט

ממשלה

קרן

פיילוט – מעבדה לשם קבלת החלטות
לגבי יעילות ויכולת שכפול גישה

הממשל מרוויח את הגמישות לבצע
ניסויים על מודלים חדשים ובד בבד
לבדוק התנגדות פוליטית או קהילתית
הממשל מקבל את מחקר בתמיכת הקרן
אשר משפר את איכות היישום

הפילנתרופיה יכולה ללמוד מפרויקטי
פיילוט אילו תוכניות יכולות לעבוד
בקהילה ולהיות בעלות השפעה.
פילנתרופיה מקבלת את ההזדמנות
לקדם שינוי רחב ולעיתים לראות מקרוב
את התגרים האמיתיים של יישום
מדיניות חדשה
פילנתרופיה נשארת מעורבת בנעשה
בסקטור הציבורי ומבטיחה בכך כי מחקר
ממומן יהיה שמיש

רפורמות מערכתיות ויוזמות – שיפור
מערכות והשקעה בהערכת איכות
השירותים
פרויקטי מחקר – מאפשרים למידה
לשני הצדדים באשר לנושאים רלוונטיים
פרויקטים לפיתוח מדיניות – מאפשרים
יצירת ובדיקת פתרונות מדיניות
מבטיחים
תהליכים מערבי ציבור – העלאת שיתוף
חברי הקהילה בזיהוי בעיות וביצירת
תוכניות לפתרונן

הממשל מעצב אג'נדה מחקרי הפונה
לבעיות דחופות ומציאותיות ומקבל
אינפורמציה רלוונטית ומהימנה בצורה
מהירה
הממשל מרוויח מצד שלישי מחקר
עצמאי ומשתף את הקהילות בבדיקת
מדיניות לפני יישומן
הממשל מקבל תמונה כנה יותר של דעת
הציבור

פילנתרופיה לומדת על האילוצים
הפרקטיים של מדיניות ומסייעת בשיפור
מערכות מורכבות
פילנתרופיה מסייעת בהגדלת הקול
הציבורי ,העלאת אחריות הממשל
ולמידה על דעות הציבור ובעיותיו

בחלק השלישי  -איתור שותפים ופרויקטים מציינים נותני המענקים המלצות לאיתור שותפים ופרויקטים מתאימים
ביניהן :איתור מה"שטח"; חיפוש אחר שחקנים ממשלתיים יצירתיים וחדשניים; ערנות למצב פוליטי יוצר הזדמנויות;
סינון אסטרטגי ממוקד.
שיתוף פעולה בין קרנות לממשל – מציאות שונה
ממשל

קרנות
יוזמה בעדיפות גבוהה לקרן

היוזמה הינה אחת מתוך מאות תוכניות הנמצאות תחת
אחריותנו

לקרן יכול להיות סלקטיבית באשר לגופים שיעבדו עימה

לממשל אין גמישות רבה לגבי סדר העדיפות

לקרן גמישות בהעברת תקציב משנה לשנה

לממשל תקציב שנתי ומחייב

הקרן לא מממנת שירותים ממשלתיים שקוצצו

תוכנית חשובה קוצצה; הפילנתרופיה צריכה לממן אותה

אנו רואים בעבודה זו מחויבות ארוכת טווח

בחירות יכולות לשנות את הכל

הממשל הינו מסתורי

קרנות הינן מסתוריות
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החלק הרביעי ,בודק ארבעה מקרי בוחן ) (Case Studiesאשר מדגימים את תפקידה המיוחד של הפילנתרופיה
במגוון רחב של יוזמות ,בעבודה ברמות שונות עם הממשל ובמגוון נושאים .בכל אחד מהמקרים השותפות הייתה
שותפות מובנית לצורך ניצול היכולות המיוחדות של הפילנתרופיה
מקרה בוחן  Laurie M. Tisch Illumination Fund2 – 1והעיר ניו יורק – פירות וירקות טריים לשכונות ניו
יורק
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על מנת להביא פירות וירקות טריים המהווים מצרכים נדירים בשכונות מסוימות בניו יורק ,עלה הרעיון לעשות שימוש
בעגלות ניידות לממכר פירות וירקות טריים כך שתושבי שכונות במצב סוציואקונומי נמוך יוכלו לרכוש מוצרים באיכות
גבוהה ובמחירים סבירים .מחלקת הבריאות של העיר ניו יורק; ארגונים למען ילדים וארגוני מזון ומרכזי בריאות
קהילתיים בשותפות עם קרן  Laurie M. Tisch Illuminationחברו על מנת ליישם את הרעיון .כך ,יצאה לפועל
יוזמת "העגלות הירוקות" .משאבי הקרן אף סייעו למחלקת הבריאות לפיתוח חומרים חינוכיים ושיווקיים תומכים.
שותפות זו אף התפתחה לשותפות ציבורית -פרטית נוספת בה היו שותפים מחלקת החקלאות של מדינת ניו יורק,
משרד החקלאות וקונסורציום השוק הירוק שסייעו בפיתוח תוכנית פיילוט לציוד  15עגלות ניידות ברחבי ניו יורק
במכונות המקבלות בולי מזון.
מקרה בוחן  New Hampshire Charitable Foundation4 – 2ומחלקת אנרגיה ותכנון של ניו המפשיר –
הגנה על שטחי אדמה במדינה בתהליך צמיחה מהיר
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הקרן סיפקה את ההון הראשוני לקמפיין של חמש שנים שמטרתו הנה שימור  100,000אקר ברחבי המדינה.
הפרויקט היה פרי חשיבה של הארגון הסביבתי הגדול ביותר במדינה – החברה להגנת יערות ניו המפשיר )(SPNHF
גוף בעל ניסיון וותק בפעילות בנושא וקרן ניו המפשיר .הסקטור הפרטי גייס יותר מ 3-מיליון דולר והסקטור הציבורי
העביר כ 75-מיליון דולר .התוצאה הייתה שותפות ציבורית וממשלתית אשר הצליחה בהגנה על אדמות בשווי 83.3
מיליון דולר.
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מקרה בוחן  The Atlantic Philanthropies – 3ומשרד העבודה האמריקאי – ניצול הפוטנציאל הכלכלי של
עובדים מבוגרים
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בין השנים  2007 – 2005משרד העבודה האמריקאי בחר  39קהילות נזקקות למימון מיוחד של "פיתוח כישרון"
במסגרת מאמצים לחידוש כלכלי אזורי .תוכניתה של הקרן חקרה את הדרכים להעלאת הביטחון הכלכלי של
מבוגרים .משרד העבודה הסכים למימון נוסף לפרויקטים העוסקים ב"פיתוח כישרון" לאנשים מבוגרים .המשרד
העביר  10מיליון דולר ליוזמה זו והקרן העבירה  3.5מיליון דולר על ידי גוף שלישי – המועצה למבוגרים וללמידה
2

/http://www.lmtilluminationfund.org

 3הודעה לעיתונות של ראש עיריית העיר ניו יורק מר מייקל בלומברג:
http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.c0935b9a57bb4ef 3daf 2f 1c701c789a0/index.jsp?pageID=m
ayor_press_release&catID=1194&doc_name=http%3A%2F%2Fwww.nyc.gov %2Fhtml%2Fom%2Fhtml%2F
2008a%2Fpr086-08.html&cc=unused1978&rc=1194&ndi=1
http://www.nhcf .org/page.aspx?pid=183 4
5

, under the heading "More on this subject" www.grantcraft.org/advocacyguide
/http://www.atlanticphilanthropies.org 6
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http://www.doleta.gov/pdf /AWI_One_Pagers_Fact_Sheet.pdf

חוויתית .תוכנית זו נתקלה בקשיים טכניים ופוליטיים )שינוי באדמיניסטרציה הנשיאותית( ועוכב במשך  6-8חודשים.
אף על פי כן ,בסופו של דבר משרד העבודה מינף את ההשקעה שלו עם משאבי הקרן והעלה באופן משמעותי את
תשומת הלב הן ברמה המשרדית והן ברמה הקהילתית לחשיבותם של מבוגרים במסגרת התכנון הכלכלי.
מקרה בוחן  – 4קרן פורד  ,8מחלקת המדינה ומשרד החוץ הויטנאמי –
Addressing the legacy of agent Orange in Vietnam
שלושים וחמש שנים לאחר סיומה של מלחמת ויטנאם ההשפעות החמורות של ) agent orangeקוטל העשבים
הרעיל ששימש להרס יבולים( והדיוקסין שבהם נעשה שימוש במהלך המלחמה על ידי צבא ארה"ב עדיין ניכרות
ומשפיעות על מיליוני ויטנאמים .מנכ"ל קרן פורד שהבין את רגישות הנושא וחשיבותו ליחסי ארה"ב ויטנאם העניק
שלושה מענקים לויטנאם לטיפול בנושא לגורמים כגון :הצלב האדום ומשרד הבריאות הויטנאמי .מענקים אלה היו
המפתח לבניית אמון וייסוד אמינות עם הויטנאמים .בשנת  2005בעקבות הצהרתו של הנשיא דאז ג'ורג' בוש באשר
לניקוי מחסני צבא לשעבר לצורך שיפור מערכת היחסים שלארה"ב וויטנאם פנה מנכ"ל קרן פורד למחלקת המדינה
בארה"ב וכך ,הועבר מימון משותף של מחלקת המדינה והקרן למחקרים וניקוי מחסנים.
החלק החמישי ,עוסק בניהול מערכת יחסים עם שותפים מהממשל .האתגר במערכת היחסים בין נותני מענקים
לממשל הוא לשמור על מערכת יחסים קונסטרוקטיבית ומועילה .משתנים רבים יכולים להיות ברי השפעה רבה על
מערכת היחסים בין נותני מענקים לממשל ולכן ,למערכת יחסים זו צריך להיות בסיס חזק ומשמעותי של ציפיות
ומטרות ברורות של שני הצדדים המעורבים .על נותני המענקים ופקידי הממשל לבנות מערכת יחסים המבוססת על
אמון הדדי .במערכת יחסים זו ייקבעו התנאים לעבודה המשותפת ,תישמר מערכת יחסים טובה על ידי פשרה,
פיקוח ,תיעוד ורגישות למצב הפוליטי.
החלק השישי דן במחויבותם של נותני מענקים לעשות את שיעורי הבית שלהם ,ללמוד על הממשל וכיצד הוא פועל.
תהליכים ופעילויות ממשל עשויות להיראות מסתוריות ,מרתיעות או ביורוקרטיות ללא תקנה .קיים צורך להשקיע זמן
בבניית רשתות פורמליות ולא פורמליות על מנת להכיר את הממשל ודרך פעולתו .על מנת למקסם את ההזדמנות
הטמונה בעבודה המשותפת יש לבצע פעולות הכנה הכוללות למידה מגוונת של הממשל ופקידיו.

http://www.fordfoundation.org/
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קיימות מספר דרכים בהם ניתן לעשות שימוש במדריך זה:
עבודה עם הממשל לא יכולה להיעשות על ידי אדם אחד בקרן ולכן ,יש לעודד אחרים לקרוא את המדריך ולעשות בו
שימוש:
למד ובחן את ההיסטוריה .למד ובחן תוכניות בהן היה שיתוף פעולה עם הממשל בעבר .הזמן אנשי צוות של הקרן
וחברי ועד מנהל לדון בשותפות עם הממשל.
התמקד בתוצאות הרצויות לך .בחן את התוכניות הנוכחיות והזמן חברי צוות של הקרן ,חברי ועד מנהל ,נותני
מענקים אחרים לחשיבה לגבי שותפות עתידית עם הממשל ודרכי פעולה להשגת שותפות שכזו.
פעולה משותפת .קרנות יכולות להזמין שחקנים מסקטורים שונים על מנת ללמוד יחד על מצבים בעייתיים בתחום
מסוים או בקהילה מסוימת היכולים לגרום לפיתוח יוזמות לשיתוף פעולה עם הממשל .ביקור באתרים ,כנסים
וסמינרים יכולים ליצור הזדמנויות לשמוע מעמיתים ולהניח את הבסיס להזדמנויות שיקרו בדרך.

למדריך המלאhttp://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1547 :

מקורות:
המדריך נכתב בשנת  2010על ידי  Anne Mackinnon and Cynthia Gibsonובמימון קרן פורד.
המדריך נכתב במסגרת ארגון  - Grant Craftפרויקט שהוקם על ידי קרן פורד ומטרתו קידום קהילה של ידע
ופרקטיקה בתחום כתיבת/מתן מענקים ) .(Grant Makersזאת ,באמצעות פיתוח רעיונות ,שיכלול מיומנויות
ושיתוף בידע )הצלחות ,קשיים ואתגרים( תוך שימוש במדריכים

מסמך זה נכתב על ידי ניבי זאבי עבור שיתופים.
מומלץ להעביר ,להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש/ת.
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