
 החברה האזרחית

 תקציר

תלותה בגורמים חיצוניים לה וזמינות המשאבים -עולה כי תפקודה העצמאי של החברה האזרחית, אי דוחמה

(. יכולת פעילותה של החברה האזרחית מוגבלת ורשויות 52הנחוצים לתפקודה, טעונים שיפור ניכר )שרטוט 

 שאינם תורמים להתנהלותה או לנגישותה לציבור.הממשל אינן מסייעות לפעילותה אלא מתערבות בתחומים 

 חברה האזרחית: תוצאות הערכת ה1 שרטוט

 

של החברה האזרחית מוגבלת על ידי המצב החוקי המקנה לרשם העמותות כוח וסמכות נרחבים  עצמאותה

אשר אינם מוגדרים בחוק באופן ברור. עובדה זו מאפשרת לרשם מרחב פעולה עד כי קבלת החלטות לפי שהוא 

הדרישות הביורוקרטיות הרבות המוטלות על ארגוני  ןה. מגבלה נוספת והבנתורואה לנכון או על פי עמדותיו 

לצה בלבד לדרישה מחייבת החברה האזרחית. הדוגמה הבולטת לכך היא אישור "ניהול תקין" אשר הפך מהמ

של הרשם על אף שאינו דרישה לפי החוק. עמידה בדרישות הניהול התקין מסרבלת ומקשה על פעילותן 

ולעתים אף על עצם קיומן של עמותות רבות עד כדי פגיעה בזכות ההתאגדות. מגבלה מרכזית נוספת על 

וני החברה האזרחית מותנה : תפקודם של רבים מארגמשאביםעצמאות החברה האזרחית היא השגת 

הן את עצם הישרדותם. והן את יכולתם לעסוק בפעילות ארוכת טווח בתרומות שעליהן לקושש, דבר המגביל 

בהקשר זה יש לציין כי תרומות בסכומים גדולים לא רק יוצרות תלות בתורם אלא מהוות מקור להשפעה של 

 רותיהן המוצהרות. התורם על פעילות העמותות, לעתים שלא לפי יעודן ומט

מהחומר שנבחן כאן עולה כי יש פערים בין מידת העצמאות של החברה האזרחית להלכה לבין הנוהג בפועל. 

העצמאות להלכה גובהה מזו בפועל. חשוב לציין כי הפערים עמוקים עוד יותר כאשר מדובר בארגוני החברה 

 האזרחית בקבוצות מיעוטים.

ת נמדדה כזכור על בסיס ממדי השקיפות, האחריותיות והיושרה, ובאלה בארגוני החברה האזרחי המשילות

בארגוני החברה האזרחית סבירה, אולם חשוב לזכור כי הסיבה  השקיפותמצב החברה האזרחית טוב יחסית. 

בשיתוף משרד לכך אינה דרישות חוק אלא פרויקט "גיידסטאר": כפי שצוין מדובר בפרויקט וולונטרי 

מאגר המידע הגדול ביותר בארץ לרישום עמותות ופרטים עליהן. שם יש שקיפות רבה  שיצר את המשפטים

חשוב זה ממלא את החלל שהותיר המחוקק: בידי  וולונטריעל העמותות בצורה ברורה ונגישה. מיזם  ומידע

66, 1, תפקיד  

65, 1, משילות  

77, 1, יכולת  

69, 1, סופי  סופי 

 יכולת

 משילות

 תפקיד



רבל ו נגיש לציבור וגם אז המידע מסוממנ רשם העמותות מצוי מידע רב על העמותות הרשומות, אולם רק חלק

וקשה להבנה. כך, שגם כאן כמו בתחומים רבים אחרים החברה האזרחית ממלאת תפקיד שראוי היה כי גופי 

ארגוני חלק מהממשל ימלאו. בנוסף לכך, מן הדוח עולה כי קיימת בעייתיות בשקיפות הניהול הפנימי של 

 החברה האזרחית.

חית מחויבים על פי חוק למסור פעם בשנה עולה כי על אף שארגוני החברה האזר האחריותיותבאשר להיבט 

לרשם העמותות מידע מנהלי רב כגון דוחות כספיים, פרוטוקולים מאספות כלליות שנתיות, שינויי תקנון אם 

יש וכיו"ב הרי שבאופן שוטף אין כל דרישה לאחריותיות ולמסירת דין וחשבון למישהו מבחינת ההתנהלות 

ה לנהוג באחריותיות נשארת בידי הארגון עצמו ותלויה באופיים ובמידת שלהן ופעילותן. עולה מכך כי הבחיר

היושרה של ראשי הארגונים ובחבריהם. בפועל, בארגוני החברה האזרחית לא מעטים האחריותיות כלפי 

נמוכה מאד; רבים ממנהלי הארגונים פועלים  םשלהחוץ ופנים, כולל חברי העמותה או הוועד המנהל -גורמי

ם ללא מתן דין וחשבון לאיש. מצב זה מתקשר לבעייתיות בחברה האזרחית בתחום היושרה: אין כראות עיניה

כל מנגנון פיקוח הבודק כי הארגונים פועלים ביושרה ובהתאם להצהרת הכוונות והתקנונים להם התחייבו. 

הדגישו כי  הדבר משתקף באופן ישיר ברמת יושרה נמוכה שבה נוהגים חלק מהארגונים בפועל. המרואיינים

קשה מאד לנסח אמירה החלטית בנוגע לרמת היושרה בקרב החברה האזרחית שכן זו משתנה מאד מארגון 

לארגון: יש ארגונים שיש בהם בעיות כגון נפוטיזם, ניגוד עניינים, פעילות שלא בהתאם למטרות הארגון, 

לה היושרה בהן רבה. גם צוין כי שימוש לא נאות בכספים ועוד, ויש עמותות רבות שאינן סובלות מבעיות א

ההתנהלות הלא נאותה לא נובעת בהכרח מכוונת זדון )אם כי גם כאלו יש(, אלא מהיעדר נורמות מוגדרות 

תרבותית הספציפית שאינה -וחוסר ידיעה. הנורמות והערכים שהם מאמצים נובעים מסביבתם החברתית

 מעים בהם כראוי. תמיד תומכת ביושרה ועל כן האתיקה והיושרה אינם מוט

הבעייתיות הקשורה למשילות נובעת גם מהיעדר מנגנוני פיקוח על יישום המנגנונים הפורמליים הקבועים 

בחוק. רשם העמותות צריך להפעיל את סמכותו באופן אקטיבי כדי להגיע לחקור התנהלות של עמותות ואין 

 מנגנון שעושה זאת דרך קבע. 

מצד ארגוני החברה האזרחית בארץ שכן מדיניות ציבורית  בשחיתות המאבקיש מקום רב לשיפור נושא 

שחיתות אינה מקודמת. אולם יש שיתוף פעולה בין כמה מארגוני החברה האזרחית לחברי -רשמית נוגדת

כנסת בקידום המאבק בשחיתות. מבין ארגוני החברה האזרחית יש אחדים שמטרתם מאבק בשחיתות, 

 רת ציבוריים על הנעשה בכנסת ובממשלה ומנגישים את המידע לציבור.התורמים רבות לפיקוח ולביקו

 המלצות

החברה האזרחית, יש לשנות את הגדרת תפקידו וסמכויותיו של רשם העמותות, כך  עצמאותכדי לשפר את 

שיקול הדעת העצמאי שיש  מושיצומצ דישלא יהיו נתונים לפרשנויות של הרשם עצמו אלא יוגדרו במדויק כ

שרירותיות שעלולה להיווצר מכך. שנית, יש לחוקק חוק ייעודי לארגוני חברה אזרחית אשר ניסוחו הולרשם 

שהוא מעין תרגום של חוק החברות שבו  –יתאים לארגונים אלה ולא כפי שמנוסח חוק העמותות היום 

שנות בחוק מוחלפים המונחים כך שיתאימו לעמותות בעוד התכנים נשארים ללא התאמה ראויה. כמו כן יש ל

ובתקנות את עניני המס של ארגוני החברה האזרחית, החל ממס מעסיקים וכלה בפטור לתרומות )לפי סעיף 

 כרצונו. ,(. חלק מהטבות המס כיום תלויות באישור שר האוצר שיכול לאשרן או לא52



רוב המידע המצוי ברשתו לגבי  שללכלל הציבור  להנגשה, ראוי כי רשם העמותות יפעל השקיפותבהיבט 

ארגוני החברה האזרחית, לרבות נטילת אחריות על פרויקט גיידסטאר. בד בבד, מומלץ להגביר את השקיפות 

הפנימית בארגוני החברה האזרחית באמצעות הטלת חובה למסור לחבריהם באופן שוטף מידע הנוגע לתקציב, 

 תכנית עבודה וכדומה.

שתוארו לעיל, ובפרט בנושא היושרה, עלתה הדרישה לרגולציה עצמית של  המשילותכדי לטפל בבעיות 

החברה האזרחית על ארגוניה. התבססות על קוד אתי שיהיה רלוונטי לכל העמותות תהיה קשה עד בלתי 

אפשרית ועל כן מומלץ לנסח קוד שבו תהיה התאמה לסוגים השונים של הארגונים. כמו כן, יש לפתח תכניות 

 וד בתחום התנהלות החברה האזרחית.הכשרה ולימ

 : פירוט ניקוד החברה האזרחית1טבלה 
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 רקע

החברה האזרחית מוגדרת כאן כזירה לפעולה הנוצרת כדי לקדם אינטרסים משותפים על ידי אזרחים, אם 

כבודדים או כקולקטיב, ועל ידי ארגונים ומוסדות שאינם משפחה, מדינה או הסקטור העסקי. ארגוני החברה 

בהמשך: ארגוני החברה האזרחית )אח"א(. חשוב לציין כי "הזירה" הזו שנועדה לסייע לקידום  האזרחית יכונו

מעבר  –אינטרסים של אזרחים, מכילה קשת רחבה ביותר של אינטרסים שונים ומגוונים, אשר למעשה 

אין להם מאפיינים משותפים כפי שאפשר למצוא בתחומים האחרים שנבדקו  –להכללתם בזירה האזרחית 

ברור שקשה ביותר ליצור הכללות תקפות על אח"א ו 02,111 -בעת עריכת המחקר היו כבמסגרת המחקר כאן. 

מגוון כה גדול של ארגונים השונים מאד זה מזה באינטרסים, בדרכי הפעולה, במספר החברים, בהיקף המחזור 

 שלהלן. דוחריאת ההכספי שלהם ובתחומי העניין שלהם ומטרותיהם. יש להתחשב בנקודות אלה בעת ק



 יכולת תפקוד החברה האזרחית

 משאבים -א

 היבט החוק והנוהג למעשה -משאבים 

 באיזו מידה עומדים לרשות החברה אזרחית משאבים ומקורות המאפשרים את תפקודה האפקטיבי?

 56 ניקוד:

 יש האזרחית חברהל ובעייתי. מורכב נושא הוא האזרחית החברה ארגוני של לפעילותם והמקורות המשאבים גיוס

 המקרים וברוב עצמאיים הכנסה ומקורות המדינה פילנתרופיה, הארגונים: למימון אפשריים מקורות שלושה

 מס: הקלות באמצעות היא לעמותות המדינה של הישירה התרומה לפעול. כדי ובתורמים בתרומות תלויות העמותות

 לארגונים הניתנות המס והקלות רווח למטרות רותחב על החלים המס מחוקי שונים עמותה על החלים המס חוקי

 אף על שכר ומס מעסיקים מס משלם אך מע"מ משלם אינו מלכ"ר למשל, משמעותיות. הן רווח מטרות ללא

 יהיו העמותה בוועד כי חובה קיימת הכנסה מס דרישות פי על מע"מ. לשלם צריך מלכ"ר גם בהם מקרים שקיימים

 לקבלת הקשור בכל היא נוספת משמעותית ההטבה מיסוי. הטבות לקבלת סיבסי כתנאי חברים שבעה לפחות

ממס הפטורות תרומות
1

 יתרה לתרומה. לשותפה המדינה את והופך תרומות וממריץ מעודד לתורמים ממס הפטור :

 המגזר א. השלישי: במגזר המיסוי לגבי חשובות עובדות שלוש בעבודתו מציג (8002 לימור,) לימור ד"ר מכך,

 המסים סך ב. מע"מ; חוק פי על כמלכ"ר מוגדר היה לא אם לשלם עליו היה מאשר יותר רבים מסים משלם לישיהש

 המגזר בהגדרות המס חוקי בין אחידות אין ג. מהממשלה לו הניתנות התמיכות מסך גבוה השלישי המגזר שמשלם

השלישי
2

 מלאה אינה היא אך האזרחית החברה של המשאבים לנושא התייחסות אמנם יש החוק מבחינת לכן, .

  למשאבים. זקוקים האזרחית החברה שארגוני מכך מתעלם אינו החוק כי ברור זאת עם לשפרה, מקום ויש ושלמה

 הכנסה ומקורות המדינה, מימון פילנתרופיה, האזרחית: החברה לארגוני מימון מקורות שלושה יש כאמור בפועל

 אך מהם, באחד תלות יפתחו ולא הללו המקורות שלושת בין לאזן יחויצל שהארגונים הוא הרצוי המצב עצמאיים.

 המקור כספיים. במקורות משמעותי מחסור בתנאי פועלים רבים וארגונים קשה הארגונים של מצבם בפועל

 פילנתרופים מצד חיזוק ואין "לחומ הם התורמים רוב דל: כלל, בדרך הוא האזרחית החברה לארגוני הפילנתרופי

 ולא ובחוזים במכרזים האזרחית החברה ארגוני עם בהתקשרות מתרכזת מימון, כמקור המדינה, מקומיים.

 הם אף תורמים עסקיים ארגונים ובתרומות. במענקים לעסוק הפילנתרופיה על כי היא המדינה עמדת במענקים;

 עסקית. כדאיותב תלוי הדבר כאשר תורמים הם אך בחירתם, לפי מסוימים, האזרחית החברה לארגוני לעיתים

 ארגונים. למימון קבוע מקור מהווים אינם הם לפיכך,

 כשמדובר בעיקר מחו"ל הן התרומות רוב כאמור, אחדים. ממקורות תרומות על להתבסס משתדלים רבים ארגונים

 נזקק לציבור סיוע בפעולות העוסקות עמותות לתורמים. יותר אטרקטיביים לעתים שהם חברתי, לשינוי בארגונים
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תמונת מצב. מנהיגות  -( חסמים ותשתיות בחסר, הפוגמים במיצוי הפוטנציאל של ארגוני המגזר השלישי בישראל8002מתוך: לימור, נ. ) 

 אזרחית.



 נוטות בחו"ל קרנות מקומיים. ותורמים קרנות עסקים, כגון ישראליים ממקורות כספים מעט לגייס מצליחות לבדב

 אחרונות השנים בשלוש למצוא. יותר קשה ישראלים תורמים אך, לארגון ישראלי תורם כבר שיש לאחר לתרום

 לקהילות מיועדות שם הנאספות ותהתרומ של הארי החלק הברית. ארצות ביהדות שמקורן בתרומות ירידה נרשמה

 ולכן לישראל גבוהה מחויבות חש אינו הצעיר היהודי הדור כי לזכור גם יש שם. ונשארות הברית ארצות בתוך

 פחות. תורם

 יכולת מתנדבים. פעילות על רבה במידה מסתמכים דרכם בתחילת בעיקר ארגונים, במשאבים החריף המחסור עקב

 תחילת ובין המתנדבים אצל השחיקה שבין התפר בקו כלל בדרך תלויה ולפעול שיךלהמ האזרחית החברה ארגוני

 פעילותם, מימון לשם מהמדינה וחוזים מימון לקבל מצליחים גדולים ארגונים זאת, לעומת בשכר. עובדים העסקת

 פוגםה דבר אחרים ממקורות כספים לגייס יכולת להם ואין במדינה, כלכלית תלות לפתח נוטים הם בכך אך

 בעיה נכסים, או כסף לצבור האזרחית החברה ארגוני של החוקית לאפשרות נוגעת נוספת בעיה לשרוד. ביכולתם

 העתידי שקיומם גופים בהם רואה אינה המדינה האזרחית: החברה ארגוני על המדינה של מההסתכלות הנגזרת

 הדבר להם. שידאגו פילנתרופיים רמיםמגו תרומות על זמן לאורך להסתמך יכולים הם כי מניחה ובפועל, חשוב

 מתמדת כספית במצוקה חיים רבים ארגונים כי היא והתוצאה האזרחית החברה בארגוני המדינה תמיכת את מצמצם

 לפה. מהיד -

 

 עצמאות החברה האזרחית -ב

 היבט החוק -עצמאות 

בפעילות של ארגוני החברה האזרחית ראויה -אבטחה בחוק למניעת התערבות חיצונית לא-באיזו מידה יש מנגנוני

 )ארגוני החברה האזרחית(?
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ככלל, המסגרת החוקית בישראל מהווה מסגרת המבטיחה ומאפשרת את קיומה של החברה האזרחית 

בישראל. חוק חופש ההתארגנות, חוק העמותות והמסגרת החוקית שמספק רשם העמותות מהווים מסגרת 

של ארגוני חברה אזרחית מגוונים ביותר. חוק חופש ההתאגדות מאפשר בישראל חוקית פורה להיווצרותם 

חופש להתאגד. שופט בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, ייחס את חופש ההתאגדות לחוק יסוד: כבוד 

. על כן, בישראל, השוויון, חופש הביטוי, חופש האמונה והדת, חופש היצירה, האסיפה 3האדם וחירותו

. על פי חוק זה כל אדם רשאי לייסד 4ת, הם ביטוי לכבוד האדם וחירותו, ומובטחים על ידי חוק זהוההתאגדו

ארגון או חברה ובלבד, שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את 

 עות בביטחונה. תקנת הציבור. כמו כן אם מטרותיה אינן מנוגדות לעצם קיומה של מדינת ישראל ופוג
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 840, 868תשנ"ג(, -משפט וממשל א )תשנ"ב, ההיקף וההגבלות" –"זכויות אדם מוגנות  ברק, אהרון, 



. חוק זה מאפשר חופש רישום 5חוק נוסף המבטיח את פעילות ארגוני החברה האזרחית הוא חוק העמותות

והקמת עמותות, פרט לסייג המצוין בחוק העמותות לפי ולא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את 

למסקנה כי העמותה תשמש מסווה  קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר

לפעולות בלתי חוקיות. בחוק העמותות אין התייחסות לאלמנטים של השקפה פוליטית, אידיאולוגיה, דת וכו' 

ובכך מתאפשר מגוון גדול של עמותות חברה אזרחית, ללא אפליה. על פי חוק העמותות, כל שני בני אדם 

ה חוקית, רשאים לייסד עמותה )בכפוף לתנאים לעיל( ובלבד בגירים או יותר, החפצים להתאגד כתאגיד למטר

שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה ושמטרתה העיקרית אינה עשיית רווחים. ארגון חברה אזרחית 

חייב להירשם כעמותה, או כחברה לתועלת הציבור, שהתקנון שלה אוסר על חלוקת רווחים. עם רישומה 

ת. השלבים לרישום עמותה חדשה הם פשוטים וקצרים בעיקרם והעלויות אינן העמותה תיכלל בפנקס העמותו

גבוהות במיוחד. בקשה לרישום עמותה חדשה תכלול הגשת מספר מסמכים והצהרות של המייסדים לגבי 

כשירות, לגבי מהות התקנון, וכן תשלום אגרה. בכך, התקנות ונהלי הרישום, להלכה, מקלים על הקמת ארגוני 

 חית.חברה אזר

, החל גם על החברות האזרחיות, 6התייחסות ליכולת להתאגד קיימת גם בחוקים הבאים: חוק החברות

)חברה לתועלת הציבור(, החוק העות'מני  7חוק הנאמנות ומגדיר את פעולתן )כאשר זו חברה למטרה ציבורית(;

 )סעיף ההתאגדות(. 9, ואף חוק ההשכלה הגבוהה8לאגודות

מדינה בהסדרת מהתערבות רחבה נתונה להפעילותם של ארגונים אלה שלהתאגדות הרי בעוד שיש חופש ניכר 

. חוק העמותות עוסק כולו בהתוויות דרך התנהלותן של עמותות, המוסדות שעליהן להקים, כללי הפעילות

קבלת חברים לעמותות וצורת רישומם. רשם העמותות, הממונה על רישום העמותות מטעם המדינה ומטעם 

עמותות, עוסק בפיקוח על פעילות העמותות ויש לו סמכויות נרחבות. רשם העמותות ורשם ההקדשות חוק ה

מאשרים: רישום עמותות; מכתיבים תנאים לרישום ולהתנהלות; מאשרים תקנונים ושינויים בתקנונים וכן 

רגונים במטרות הפעילות של עמותות וחברות לתועלת הציבור; מאשרים ניהול תקין של העמותות והא

ומפקחים עליהם. כמו כן, החוק מקנה לרשם סמכות לפקח ולחקור את התנהלות העמותות. למשל, לבקשת 

רבע מכלל חברי עמותה, או לבקשת ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה, ואף מיזמתו הוא הרשם 

ם להוראות החוק, רשאי למנות חוקר )המדווח לרשם(, שיחקור את דרך ניהול העמותה, את תפקודה בהתא

ואת פעולותיה הכספיות. כמו כן רשאי הרשם למנות חבר ועד מנהל מטעם המדינה או חברים בעמותה לשמש 

 בוועד המנהל כל אימת שאין לעמותה ועד מנהל, שנבחר על ידי חברי העמותה.

ם סעיפים סוי. קיימיינושא חשוב לעניין ההתערבות מצד המדינה בארגוני החברה האזרחית הוא נושא המ

במס הכנסה הפוטרים מוסד ציבורי מהכנסות הנוגעות לעסק, כך שיש תלות רבה של מלכרי"ם בממשלה 

ובמכרזים שמוציאה לשם קבלת תקציבים לעמותות. תלות קיימת גם ברשות מס ההכנסה שהיא רשות 

, על פי הנטייה סטטוטורית. במס הכנסה קיים אגף ארגוני ציבור שבו מתקבלות ההחלטות )שרירותיות למדי

לפקודת  56ולעתים הדעה הפוליטית של המחליט( אם למנוע או להעניק אישורי מס לשם מתן הטבות. סעיף 

קובע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, מחליט אם ארגון הוא "מוסד ציבורי"  10מס הכנסה
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פוליטיים: שר האוצר וועדת הכספים של  להוראת הענקת זיכוי ממס לתרומות הניתנות לו. כלומר, בידי גופים

הכנסת, ההחלטה אם תרומות לארגון מסוים תזכינה להטבת מס או לא, דבר שהוא בעל השפעה מהותית 

ולעתים כבדה ביותר על יכולת הארגוני החברה האזרחית לגייס כספים ולהתקיים. משמעותו )העקיפה 

ויות להיות מושפעות פוליטית, גם בשל הנטייה היא מתן הוראות מנהלתיות, שעש 56של סעיף והסמויה(

ותיו הפוליטיות של שר האוצר. כלומר, בכוחו של שר תפישהפוליטית המיוחסת למבקשת וגם בשל נטייתו ו

האוצר להוציא תקנות מנהלתיות בעלות השלכות פוליטיות ללא אישור הכנסת. כך למשל יתכן ועמותה 

בשל "סיבות ביטחוניות", גם אם פעילותה קשורה  56לצורך סעיף ישראלית, שפעילה בחו"ל, לא תקבל הכרה 

 למדינת ישראל קשר הדוק.

חשוב לציין כי התערבות זו אינה התערבות מהותית בתכני הפעילות אלא בעיקרה פרוצדורלית ובוחנת את 

ת העמידה של ארגוני החברה האזרחית בדרישות החוק והניהול התקין. יחד עם זאת החוק מכיל הוראו

תלות העמותות ובעצמאותן. למשל, החוק מאפשר לרשם -וסעיפים היכולים להביא לפגיעה מהותית באי

להפעיל את שיקול דעתו במתן פרשנות לחוק או הערכת התנהלות העמותות. או להפעיל שיקול דעתו לגבי 

וות מצד רשם מינוי חבר ועד מנהל מטעמו. מאידך, החוק גם מאפשר ערעור בפני בית משפט במקרה של עי

 העמותות. 

חשוב גם לציין כאן כי לאנשים הרוצים לפעול יחד אין חובה להתאגד ואפשר לפעול גם מבלי להיות גוף רשום. 

כך לדוגמא הקדשים אינם רשומים ויכולים לפעול בלי הרישום. לפעולה בלי רישום יש כמובן מגבלות 

 ולה של ההתאגדות.והשלכות מעשיות שהן כשלעצמן יוצרות פגיעה בחופש הפע

תלות בגורמים ממשלתיים -לסיכום, לארגוני החברה האזרחית יש על פי החוק מידה רבה של עצמאות ואי

מחוקים ומהשלכות הנובעות  ופוליטיים חיצוניים. נראה שהמגבלות על עצמאות ארגונים אלה נגזרות

כאמור ברובן בלתי מכוונות נראה מהוראות החוק, שלא בהכרח היו בכוונת המחוקק. לאור השלכות אלה שהן 

 כי יש מקום להוסיף מנגנונים חוקיים שישפרו את עצמאותם של ארגוני החברה האזרחית.

( המתייחס לנושא הרגולציה ולחסמים בארגוני 5110חיזוק למסקנה זו אנו מוצאים בעבודתו של ד"ר לימור )

ה. לעתים המניעה ועלותה פוגמים בפעילות, המגזר השלישי. לטענתו, הרגולציה הקיימת בארץ מכוונת למניע

תו, כי כל פעולה אשר בעיני הרגולטור יש תפישמעכבות אותה ואפשר אף שיגרמו לביטולה. אין זה מן הראוי, ל

בה משום אפשרות קלושה או אפילו יותר מכך לניצול לרעה, תעמיד מיד חסמים ותפעיל בלמים עד לגמר 

מתקשה להבחין בין עניין שבמהות לבין עניין נוהלי, והקשיחות הבאה הבירור. הבלימה בשיטה הישראלית, 

עמה קשה ומכבידה, ריכוז סמכויות ביד גורם אחד, במקרה הישראלי הרשם הסטטוטורי, יוצר עוצמה ונהלים 

 .11קשוחים

 

 

 הנוהג למעשה -עצמאות 

 באיזו מידה יכולה החברה האזרחית להתנהל ללא התערבות חיצונית שלא לצורך?
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בדיונים עלה הטיעון כי יש מאבק מסוים בדבר גודל המרחב המוקצה לחברה האזרחית לפעול ועד כמה 

המדינה נוגסת במרחב זה, או מרחיבה אותו ומה מידת חופש הפעולה של המגזר. בישראל, מתאפשרת 

רי מיעוטים, שם התנהלות חופשית במידת מה של ארגוני החברה האזרחית, פרט לארגונים הפועלים במגז

 הפיקוח על ארגוני החברה האזרחית הדוק יותר בנימוק הפורמלי של פגיעה במדינה ומגבלות בטחון המדינה. 

מהראיונות עולה כי, בעיקרו של דבר, בפועל אין התערבות פוליטית או שלטונית רבה בפעילות ובמהות של 

של הרשם הן טרחה בירוקרטית והתערבות  ארגוני החברה האזרחית. הדרישות המנהליות והמבניות הרבות

מנהלית אך לא התערבות של ממש בפעילות המהותית של הארגונים. בדרך כלל המדינה אינה מצרה את 

 צעדיהן של עמותות. 

המרואיינים ציינו כי הגורם העיקרי המהווה התערבות מצד המדינה הוא מרחב הפעולה הרחב מאד של רשם 

לו. הבעיה העיקרית נעוצה בכך שבמסגרת סמכויותיו, לרשם שיקול דעת נרחב. העמותות והסמכות המוקנית 

אמנם מבחינה חוקית תפקידו וסמכויותיו מוגדרים אך חופש הפעולה הרחב שלו להפעיל שיקול דעתו האישי 

פי החקיקה אלא גם על פי הוראותיו המנהלתיות. כלומר, ההסדרה -יוצרים מצב שבו ההסדרה אינה רק על

ת עולמו של הרשם כך שכאשר נכנס לתפקיד רשם חדש, הכללים עשויים להשתנות לפי הבנתו תפישמ מושפעת

וראות עיניו. דוגמה לכך ניתן לראות בדרישה הקיימת כיום כי בעת הקמת עמותה על מקימי עמותה להתחייב 

פקיד. הדרישה כי אין להם עבר פלילי. דרישה זו איננה קיימת בחוק ונוספה עם כניסתו של רשם חדש לת

מנוגדת לחוק חופש ההתאגדות, שכן אנשים בעלי עבר פלילי מנועים מלהקים עמותה ולהירשם כחוק. בפועל, 

 הדבר מפלה אותם לרעה.

כמו כן הרשם יכול לפסול רישומן של עמותות שבעיניו עלולות להביא לפגיעה במדינה או בביטחונה, או לפסול 

ות. הרשם יכול להחליט כי פעילותה של עמותה מסוימת אינה תקינה עמותות שבעיניו הן למטרות לא רצוי

והוא יכול להחליט על פירוקה. אגב, על החלטה זו החוק מאפשר ערעור בפני בית משפט. אולם הליכי הערעור 

הם מורכבים, ארוכים ויקרים ולכן אינם נגישים לכל עמותה. כתוצאה מכך יכולה להיות הגבלה משמעותית 

פעילות בתחומים אשר בהם הרשם מתרשם שיכולה להיות "פגיעה" במדינה. כך בפועל, הפך לעמותות ול

העובדה  הרשם מסמכות רישום גרידא, לגורם "המסנן" עמותות ויכול למנוע רישום של עמותות, ואף לפרקן.

  שהחלטות מסוג זה נתונות לשיקול דעתו ולפרשנותו האישית של הרשם, היא פגיעה מהותית בעמותות.

דוגמא אחרת היא בדיקת תיקי העמותות. בהתאם לסמכויות הנתונות לרשם העמותות, יחידת הרשם עוסקת 

בבדיקת תיקי העמותות הפונות בבקשות לקבלת אישור ניהול תקין, ומנפיקה אישורים לעמותות העומדות 

פנו לקבלת אישור בדרישות הדין. ביחידת הרשם התפתח הנוהג לבדוק את תיקי כל העמותות ולא רק אלו ש

ניהול תקין, לבדיקות אלה יכולות להיות השלכות שהן בבחינת התערבות מהותית בעמותה. כאשר מבדיקת 

ידי הרשם צעדים כלפי העמותות ובהם: אי מתן אישור -תיק העמותה עולה כי קיימים ליקויים, ננקטים על

פירוק, דרישה מהעמותה לעמוד בתכנית  ניהול תקין המשפיע על גיוס תרומות, מינוי חוקר, נקיטה בהליכי

הבראה או הטלת קנסות מנהלים היכולים להיות מהותיים למצבה הכספי של העמותה. הדבר נכון גם לגבי 

 חברה לתועלת הציבור.

בעייתיות נוספת שבפועל מעניקה כוח לרשם העמותות היא הנטייה להימנע מערעור על החלטותיו. כפי שצוין 

ט למשל שלא לרשום עמותה, הדרך היחידה לערער על החלטתו היא בפנייה לבית לעיל אם הרשם החלי



המשפט. פנייה כזו היא עניין תקציבי רב משקל שלא כל הארגונים מסוגלים לעמוד בו ולכן הנטייה היא לא 

הוא החשש של עמותות מכך שתביעה לבית המשפט נגד הרשם יכולה, בסופו של  לערער. פן נוסף בהקשר זה

להיות בעלת השלכות שליליות לעמותה בעתיד ולכן חותרת להתפשר ולהגיע להסכם מחוץ לכותלי בית  דבר,

 המשפט. 

ממלא כיום נושא אישור הניהול התקין של העמותות. כאמור,  נות עלה גם התפקיד המרכזי שבפועלמהראיו

היו מעוניינים בו לשם החל כמשהו וולונטרי, שארגונים מסוימים ש ,אישור הניהול התקין שמוציא הרשם

כך הם לקחו על עצמם לעמוד בדרישות 'הניהול התקין' שהן מקפידות בקבלת תרומות, פנו לרשם כדי לקבלו. 

קיום עמותה. עם הזמן, בפועל, בהשראתו של הרשם הפכו שם ורחבות בהרבה מהדרישות הקבועות בחוק ל

בין אם חפצה בכך או לא. כתוצאה מכך,  דרישות הניהול התקין למעיין "דרישות מחייבות" לכל עמותה

העמותות מתנהלות לפי כללי הניהול התקין המחמירות בהרבה, יותר מאשר לפי דרישות החוק, שהוא פחות 

סוג של חוק. אמנם לרשם העמותות אין סמכות  -מחמיר. הניהול התקין הפך להיות בפועל ולמעשה 

שנן דרכים עקיפות להבטיח את השימוש בו. למשל, בדיוני פורמאלית לכפות את השימוש בניהול תקין, אולם י

השולחן העגול עלה כי כאשר עמותה אינה מסכימה להכפיף את עצמה לכללי הניהול התקין, רשם העמותות 

יכול לשלוח אליה מפקח ולבצע בה בדיקות עומק שלהן יכולות להיות השלכות משמעותיות לעמותה. עמותות 

ע מכך ומקיימות את הדרישות המחמירות יותר של הניהול התקין. נושא הניהול רבות מעדיפות לכן, להימנ

התקין נועד, כזכור, לאשר את ניהולה התקין של עמותה לצורך קבלת אישורים לזיכויי מס מטעם שלטונות 

מס ההכנסה. עמותה שאינה מבקשת אישור זיכוי מס, להלכה, לא זקוקה לאישור ניהול תקין. אולם כאמור, 

 על, אימוץ דרישות הניהול התקין הפך לנורמה. בפו

להוציא פנייה לבית משפט אין למעשה כל פיקוח על רשם העמותות. המרואיינים הסכימו כי עובדה זו היא 

בעייתית במיוחד שכן אין גוף שיאזן את הכוח הרב אשר הצטבר בידיו של הרשם ואין מי שיוודא כי הרשם 

המעורבות הגדולה של רשם אינו מנצל את כוחו הרב באופן לא נאות. חשוב לציין כי לדעת המרואיינים לרוב 

העמותות אינה שלילית, ובדרך כלל, אין בה ניצול לרעה של מעמדו. לעיתים מעורבות זו אף תורמת להתנהלות 

נאותה יותר של ארגוני חברה אזרחית מסוימים. דוגמה לכך היא כאשר רשם העמותות יוצא בקריאה לארגוני 

שאינו מוסדר. אין לרשם מחויבות חוקית לעשות זאת, אך חברה אזרחית להסדיר יחדיו תחום פעילות מסוים, 

 במקרים כאלה ההשפעה של ההסדרה היא חיובית. 

בפועל, נושא מימון הארגוני החברה האזרחית פותח אף הוא פתח משמעותי להשפעות חיצוניות עליהם. 

דרך הפטורים הממשלה מהווה גורם חשוב המשפיע על ארגוני החברה האזרחית לא מעטים גם בהיבט זה: 

ממס שמעניקה והמכרזים שהממשלה מפרסמת לקבלת תקציבים להפעלת העמותות. מבחינת ההשפעה של 

הענקת הטבות ופטורי מס, המדינה )רשות המיסים( כאמור, מכתיבה דרכי פעולה הנדרשות לפי כללי הניהול 

מרות "תלאותיה": זאת, התקין. אולם, גם אם עמותה עומדת בכל התנאים הנדרשים, עדיין לא בהכרח נג

הם המחליטים על  -גוף פוליטי "למהדרין"  –מאחר ובסופו של דבר, שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת 

הקצאת התקציבים ויכולים להפנותם לעמותות מסוימות ולא לאחרות, מטעמים פוליטיים. עמותות רבות 

שינויים  או)או מכרזי ספקים( מתקיימות מתקציבים ממשלתיים והחלטות על מתן/שלילת המענקים 

 )קיצוצים( בתקצוב הממשלתי, יכולים להיות בעלי השפעה קריטית עליהן.

גורם חיצוני אחר לחלוטין, שלו יש בפועל יכולת השפעה רבה על העמותות, הם התורמים. לא הייתה 

ים והשפעת התייחסות מספקת של המרואיינים לעניין התלות הכלכלית של ארגוני חברה אזרחית בתורמ



תורמים עליהם. התורמים הם לעיתים המקור היחיד, או כמעט יחיד, למימון פעילותם. ברור לפיכך כי 

התורמים משפיעים לעיתים על פעילות הארגונים, במיוחד אם מדובר בתורם יחיד, או בתרומה גדולה במיוחד. 

גון, או על קביעת סדר העדיפויות סדר היום של התורם ומטרותיו עלולים להשפיע על הדגשים בפעילות האר

בפרויקטים של הארגון. יחד עם זאת בדרך כלל תרומות, בייחוד אם מגיעות מתורמים אחדים, לא משפיעות 

 באופן מהותי על מטרות הארגון.

 

 משילות החברה האזרחית

 שקיפות החברה האזרחית -א

 היבט החוק -שקיפות 

 ות במידע על ארגוני החברה האזרחית?באיזו מידה יש נהלים והוראות להבטיח שקיפ
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החוקים המסדירים את הקמתם של ארגוני החברה האזרחית, חוק העמותות ורשם העמותות, מחייבים את 

ארגוני החברה האזרחית למסור לרשם תקנונים, דוחות כספיים ועוד. כלומר קיימת דרישה חוקית להכנת 

כמו כן, נדרשים ארגוני החברה האזרחית לדווח על שינויים תקנון לעמותה וקביעת מטרות לפעולתה. 

ועדכונים החלים בתקנון, במטרות, במוסדות הארגון ועוד. אולם, מעבר לחובה להצהיר על מטרות ולהתקין 

תקנון לעמותה ולהפקידם בידי הרשם, אין חובה לפרסמם. כך יתכן כי אלה לא יתפרסמו ברבים ויישארו 

עמותות. מאגר זה אינו נגיש לציבור באתר אינטרנט, להוציא פרטים בסיסיים של במאגר המידע של רשם ה

העמותה כגון שם, מספר העמותה, כתובתה וטלפון, תמורת תשלום אגרה, יש אפשרות לקבל את עיקרי תיק 

אין אפשרות לעיין בכל התיק על  העמותה המצוי במשרדי רשם העמותות, ברשות התאגידים, או לעיין בו, אך

ל המצוי בו. במילים אחרות, בעוד שרשם העמותות אוסף מידע רב על העמותות, הרשם אינו מקל על נגישות כ

הציבור למידע זה. יש לציין כי מבחינת החוק, אין חובה על העמותה לפרסם לחברי העמותה עצמה דוחות 

 חברי העמותה עצמה. אין שקיפות גם כלפייתכן וכספיים ואחרים, פרוטוקולים וכדומה. כלומר, להלכה, 

הן כלפי חוץ והן בתוך העמותה פנימה. הדוחות  –רשם העמותות דורש מהעמותות להציג מאזן כספי ותקציב 

הכספיים מוגשים לרשם חודשים אחדים אחרי תום השנה: החוק מגדיר מועד אולם הרשם נותן אורכות 

ה תמיד רלוונטית עוד. הבעייתיות שבכך באופן קבוע, כלומר למעשה יש שקיפות בדיעבד, "היסטורית", שאינ

בעיות העולות מהמאזן מתגלות לאחר שמרבית השנה חלפה ועל כן  -באה לידי ביטוי בשני אופנים: האחד 

עקב היכולת לדחות הפרסום נוצר מצב בו  - יכולת ההשפעה על התקציב של אותה השנה היא אפסית; השני

ח במשך השנה. ברור כי הדבר פוגע בשקיפות הכספית של הטיפול במצב הכספי העדכני של העמותה מוזנ

 ראויה של עמותות.-ארגוני החברה האזרחית, שקיפות שהיא חיונית למניעת התנהלות בלתי

ראוי להדגיש כי השקיפות בדרך המוגדרת בחוק, מותאמת בעיקר לארגונים גדולים ולכן לא תואמת את 

ממיליון שקל בשנה.  -נות ובעלות מחזור כספי קטן פחות המציאות במגזר זה אשר בו רוב העמותות הן קט

 עבורן, דרישות החוק הן לעיתים דרקוניות מדי ויקרות מכדי לעמוד בהן.

 הנוהג למעשה -שקיפות 



 באיזו מידה ישנה שקיפות בארגוני החברה האזרחית?
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ות זו מושגת באמצעות פרויקט בפועל, קיימת שקיפות רבה למדי בפעילות ארגוני החברה האזרחית. שקיפ

"גיידסטאר" ישראל שהוא אתר העמותות בישראל. באתר מוצג מידע רשמי מתוך מאגרי רשם העמותות על 

אודות כל העמותות בישראל לצד מידע נוסף, עשיר ומגוון, שאותו בחרו העמותות עצמן להעלות לאתר. זהו 

העמותות  02,111-האזרחית בישראל: למעלה ממאגר המידע המקיף והאיכותי ביותר על ארגוני החברה 

והחברות לתועלת הציבור הרשומים בישראל. בכך, גיידסטאר מעניק נוכחות אינטרנטית למכלול העמותות 

הן לגדולות והמבוססות ביותר והן לאלפי עמותות קטנות שעד כה לא זכו לנוכחות במדיום  –הפעילות בארץ 

 בות של תורמים ומתנדבים וכן שיתופי פעולה בין עמותות.זה. החשיפה האינטרנטית מעודדת מעור

גיידסטאר ישראל הוקם על ידי גורמים פילנתרופיים וממשלת ישראל: הפרויקט משותף למשרד המשפטים, 

הנדיב ולג'וינט ישראל. המטרה בהקמת מאגר מידע זה היא בראש ובראשונה ליצור שקיפות ציבורית -ליד

כל מי שיש לו עניין בעמותות: תורמים, מתנדבים, ספקים ולקוחות יכולים בהתנהלות העמותות בישראל. 

 על אופן ההתנהלות של כל עמותה פעילה בישראל.  לגלוש ולמצוא מידע רשמי אשר דווח לרשם העמותות,

אין ספק כי הפרויקט ממלא חלל שאינו מכוסה כראוי על ידי החוק בנושא השקיפות, ובפועל הפרויקט שינה 

השטח בתחום זה. כיום קיימת שקיפות רבה לגבי הארגונים, והמידע נגיש לכל המבקש אותו על אף את פני 

העובדה כי רשם העמותות מהסס למסור מידע זה. הפרויקט משמש תחליף להסדרה הממשלתית על ארגוני 

 החברה האזרחית ותורם לתחרות בין ארגונים הפועלים בתחומים דומים.

ה בתחום השקיפות הכספית והתקציבית המצומצמת של רבים מארגוני החברה בפועל, נותרה עדיין בעי

האזרחית. גם המידה החלקית )לעתים חלקית מאד( של שקיפות, אצל לא מעטים מארגוני החברה האזרחית 

 והעמותות כלפי חבריהן הן, מהווה בעיה חשובה של שקיפות הדורשת טיפול.

 

 

 אחריותיות החברה האזרחית -ב

 היבט החוק -אחריותיות 

 באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את יושרת החברה האזרחית בפועל?

 50 ניקוד:

מבחינת החוק, אחריותיות ארגוני החברה האזרחית היא בראש ובראשונה כלפי מייסדי הארגונים, הוועד 

ת ועל העמותות לדווח על המנהל והחברים בארגון. מכוח חוק העמותות, יש אחריותיות כלפי רשם העמותו

מטרותיהן, המסגרות הארגוניות שלהן ועל מצבן הכספי. האחריותיות באה לידי ביטוי באמצעות מנגנון אישור 

ניהול תקין אישור המונפק על ידי הרשם ומתוך יכולתו ליזום חקירות בארגוני החברה האזרחית. דרישות 



של ארגוני החברה האזרחית כלפי חברי הארגונים הרשם מחזקות את האחריותיות של הוועדים המנהלים 

הללו בכך שנדרש מהם להציג תקנון מסודר לערוך אספה שנתית ולהעביר דיווח לאספה הכללית על מצב 

העמותה. עם זאת אין לארגוני החברה האזרחית אחריותיות בנושאי הפעילות כלפי הרשם. מבחינת העשייה 

: הוועד המנהל, חברי העמותה והאספה הכללית האמורה לקבל דיווח והפעילות, האחריותיות היא כלפי פנים

על הפעילות. כארגוני חברה אזרחית יש לאלה אחריותיות כלפי הציבור הרחב אשר למענו ובשמו הם פועלים, 

 אולם אחריותיות זו היא לא קונקרטית ובמידה רבה ערטילאית.

 הנוהג למעשה -אחריותיות 

 עניין בציבור?-ברה האזרחית אחריותיות כלפי מחזיקיבאיזו מידה יש לארגוני הח
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ארגוני החברה האזרחית מתנהגים באחריותיות רבה כלפי רשם העמותות אך במידה פחותה כלפי  ,ככלל

החברים בארגון. מאחר שיש ארגוני חברה אזרחית רבים ומגוונים מאד בתחומי פעילותם וגודלם, מסתבר כי 

 בהם לא מובא מידע, פרוטוקולים על פעילות או דוחות כספיים לידיעת החברים בארגוןיש לא מעט ארגונים 

היכן שקיימות פונקציות כאלה(  –המנהל )בסיוע וועדת הכספים ובמבקר הפנים -ועדועמותה. להלכה, האו ב

ל, יש נושא באחריותיות כלפי האספה הכללית של חברי העמותה וחייב לתת לה דין וחשבון על הנעשה. בפוע

עד המנהל או החברים אינם פעילים כמעט ומגלים עניין ווארגוני חברה אזרחית רבים בהם )בייחוד בקטנים( ה

מועט בנעשה בארגון. כתוצאה מכך מנהלי העמותות/ארגונים אלה יכולים במידה רבה לפעול כראות עיניהם 

ר זה מחליש מאד את האחריותיות בניהול העמותה, ללא פיקוח וללא אחריותיות כלפי מוסדות העמותה. דב

אשר של חלק מהעמותות, שכן אין בפועל גוף שלו יש למסור דין וחשבון על ההתנהלות לבד מרשם העמותות 

 לו חייבים לדווח על שינויים מבניים כמו שינויי מטרות ותקנון.

גוני החברה המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול הביעו ביקורת על אופן ההתנהלות והמשילות של אר

האזרחית הללו. לטענתם, הארגונים צריכים לנהוג בהתאם לרוח החברה האזרחית המשתפת ואל להם 

 להעתיק מהמגזר העסקי והציבורי את המבנה הארגוני ודרך קבלת ההחלטות ההיררכית. ארגון חברתי שייך

ין מסורת של שיתוף לחבריו ולכן קבלת ההחלטות שבו צריכה להיות שיתופית ומשתפת. לדעתם, בארץ א

 אמתי בקבלת ההחלטות של כל בעלי העניין.

ראוי כמובן להביע הסתייגות מהכללות גורפות מדי בנושא זה. יש לחזור ולציין כי לא כל העמותות מנהלות 

כך: יש לא מעטות המתנהלות באחריותיות רבה. כאמור, יש הבדלים משמעותיים מאד בין ארגוני החברה 

בין מצב האחריותיות בפועל, בין עמותה לעמותה, ובין סוגים שונים של עמותות. האזרחית השונים ו

 האחריותיות בתוך מגוון זה יכולה להשתנות מאד. 

כללית, הייתה הסכמה בדיונים, כי יש לשפר את האחריותיות בארגוני החברה האזרחית ולשם כך יש לשפר 

 בותם בהן.את השיתוף בין מחזיקי העניין השונים בעמותות ומעור

 

 יושרת החברה האזרחית -ג

 היבט החוק -יושרה 



 באיזו מידה קיימים מנגנונים שנועדו להבטיח את יושרת ארגוני החברה האזרחית?
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 –נראה כי יש מעט מנגנוני חוק שנועדו להבטיח את היושרה בארגוני החברה האזרחית. דרישת החוק 

יהיו מטרות ברורות ויהיה תקנון פעולה התואם מטרות אלה, דרישה המיושמת על ידי הרשם היא כי לעמותות 

זו נועדה לחזק את היושרה מעבר לכך בחוק ובהלכה אין מנגנונים המבטיחים כי אכן הפעילות תהיה בהתאם 

למוצהר, כלומר תהיה יושרה. פורמלית, אין מנגנוני בקרה ופקוח ראויים היכולים להבטיח כי העמותות אכן 

תאם למטרותיהן ומקיימות את התקנונים שהציגו לרשם, כלשונם )או אפילו באופן דומה לרשום פועלות בה

בתקנון(. הרשם יכול אמנם להפעיל סמכותו ולשלוח חוקר לבדוק התנהלות עמותות אך סמכות זו אינה 

גם מופעלת לעתים קרובות די הצורך בכדי להפוך למנגנון הממריץ עמותות לפעול ביושרה. כפי הנראה 

בדרישות היעדים והתקנון אין די בכדי להבטיח יושרה. דוגמא לכך היא העובדה כי אין דרישה פורמלית לקוד 

במידה רבה במצפונם של מנהלי ארגוני  אתי להתנהלות העמותה. היושרה של ארגוני החברה האזרחית תלויה

 החברה האזרחית והיא אינה דרישה פורמלית.

 הנוהג למעשה -יושרה 

 מידה יושרת ארגוני החברה האזרחית מובטחת בפועל?באיזו 
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אלף ארגונים, ובהם ארגונים ועמותות מסוגים  02החברה האזרחית היא מגזר רחב ומגוון ביותר הכולל מעל 

ונים. לדעת משתתפי הדיונים יש בחברה אזרחית ארגונים רבים בהם היושרה אינה גבוהה כלל גשונים ומ

מציגים מטרות וכיווני פעולה מסוימים, בעוד שבפועל הם פועלים לקידום מטרות אחרות ועיקר. הארגונים 

אם לא מנוגדות, אשר לעתים משקפות ניגודי עניינים. לעתים ניכרת חוסר שקיפות )אם לא הסתרה(  –לגמרי 

אין קודים כלפי הקרנות התורמות משאבים. קיימות בעיות כגון נפוטיזם וחוסר מודעות לניגודי אינטרסים ו

הארגון פועל לפי הבנתו, לפי ערכיו ועל פי הרקע  לא פעם של התנהגות או קודים אתיים להסדיר דברים אלה.

ערכי של חבריו או הנהלתו. עמותות רבות נשלטות על ידי משפחות, ויש שהוועד המנהל שלהן פועל -התרבותי

י בני אותה משפחה הם החברים בוועד על פי העיקרון: "חבר מביא חבר": לעתים קרובות ניתן לראות כ

המנהל. לדעת המשתתפים בשולחן העגול הדבר נובע בעיקר מהיעדר חינוך לדמוקרטיה. למעשה, יש חוסר 

מודעות לבעייתיות של נושא האתיקה והיושרה )או חוסר היושרה(. לא כל המשתתפים הסכימו באשר לסיבות 

כימו על כך שמדובר ברמה נמוכה של יושרה. כמו כן הם להתנהגות חסרת היושרה שהוצגו כאן אך הכול הס

סברו כי קיימים מעשי רמייה בארגוני החברה האזרחית אך הם חריגים, וכי מרבית הבעיות הנוגעות 

 להתנהלות בלתי נאותה נובעות מחוסר ידיעה ומחוסר הקפדה, ולא בהכרח מכוונת זדון.

רווח לחבריהם, יש  באים להשיאמאחר שארגוני החברה האזרחית הם ארגונים וולונטריים בעיקרם ואינם 

יש מקום להכנת קוד התנהגות לארגון או אמוץ קוד אתי  מקום מרכזי לרגולציה עצמית להגברת היושרה וכן

האזרחית כולו המכיל  לארגוני החברה האזרחית. יש קושי מסוים בניסוח קוד אתי אחיד למגזר החברה כללי

 קשת כה רחבה של ארגונים, ולכן יש צורך בהכשרה והעמקה בפיתוח תחומים אתיים אלה.



( הבודק כיצד מעריכים מומחים שונים וגורמים מתוך המגזר עצמו את 56ת השחיתות )שרטוט תפישלפי מדד 

בלה החברה האזרחית בעשור רמות השחיתות בו, החברה האזרחית אינה פועלת בניקיון כפיים. הציונים שקי

 שחיתות גבוהה(. 2 –היעדר שחיתות  0) 0.0-ל 5.0האחרון נעים בין 

 : מדד תפישת השחיתות בחברה האזרחית, לפי שנים2 שרטוט

 

 

 

12תפקיד החברה האזרחית במערכת היושרה
 

ויחיד: החברה האזרחית מהווה זירה  חשוב לחזור ולציין כי לחברה האזרחית ולארגוניה אין יעוד אחד

לפעילות לארגונים רבים ושונים מאד זה מזה. לכל ארגון במסגרת הרחבה הזו יש מטרה וחזון משלו. כל 

קבוצה של אנשים יכולה לבחון את המציאות סביבה ולומר כי עניין אזרחי זה או אחר נראה, או לא נראה 

התאגדות לשם עשיה כזו הופכת אותם לחלק מהחברה בעיניה ולכן רוצה להשתלב בו ולעשות מעשה. 

האזרחית. ברור אם כן כי יש שוני רב בין הארגונים והעמותות הנחשבים חברה אזרחית מבחינת תרומתם 

 לקידום מערכת היושרה הלאומית.

 עם זאת, היעוד של החברה האזרחית באופן כללי, הוא קידום ויצירה של חברה אזרחית פעילה ואכפתית כלפי

אלף ארגונים  02 -הקהילה שלה והמדינה ככלל. ריבוי ארגוני החברה האזרחית בישראל )כזכור, יותר מ

רשומים(, משקף עושר רב של פעילויות ומטרות ויכולת לפעול, להתערב בחיים הציבוריים, ולהשפיע בתחומים 

החברה האזרחית הרבים אזרחיים רבים. כל אלה, תורמים למערכת היושרה הלאומית. פעילותם של ארגוני 

תורמת לכן לקידום היושרה הלאומית אם ישירות ואם בעקיפין. באופן ישיר פועלים ארגונים שמטרתם היא 

לקדם יושרה לאומית, כגון: ארגוני שינוי חברתי; ארגוני זכויות אזרח; ארגונים לקידום צדק חברתי; מלחמה 
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התייחסות ברורה וישירה לנושא תפקיד ארגוני החברה האזרחית במערכת היושרה  מצאנוהראיונות שהתקיימו לא ממתוך החומר שנאסף ו 

 הלאומית. ההתייחסות כאן היא מתוך המשתמע מהחומר שנאסף.
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אתית בעסקים ובחיים הציבוריים; לממשל תקין בשחיתות ציבורית; לקידום שקיפות ולקידום התנהגות 

ונאות; לשמירה על ערכי משפט טבע וסביבה; הגנה על אזרחים מפני התעמרות שלטונית; ורבים נוספים. 

תרומה עקיפה יותר יש לארגונים רבים, שמטרותיהם מכוונות לסיוע לאזרחים ולשיפור רווחתם ורווחת 

ליושרה הלאומית. בהם, ארגונים המספקים לאזרחים תמיכה  הציבור ובכך תורמים, גם אם לא במוצהר,

וסיוע משפטי, כלכלי, סיעודי וכדומה; טיפול בילדים ונוער; מפעלי הזנה למיניהם, ועוד. לכל אלה תפקיד 

 חשוב ותורמים תרומה מהותית, ליושרה הלאומית בישראל.

רה האזרחית בישראל עניין שלילי: הם מעניין לציין כי יש כאלה הרואים בתרומתה הגוברת והולכת של החב

גורסים כי חברה אזרחית פעילה מייצרת "ממשלה עצלה"! כלומר, חברה אזרחית פעילה מאפשרת לממשלה 

רווחתם, ולסגת מתחומי פעולה אלה בהשאירה לחברה האזרחית ללהתנער מחובתה לפעול למען האזרחים ו

לעתים קרובות עקב העובדה שפעילויות אזרחיות למלא תפקיד זה במקומה. ביקורת זו מושמעת בישראל 

רבות של הממשלה מופרטות בתהליך מואץ בשנים האחרונות. למעשה, הגורסים כך אינם סבורים כי תרומתה 

של החברה האזרחית ליושרה בישראל אינה חשובה, להפך הוא הנכון. עמדתם זו נועדה לבקר את הממשלה על 

אין ספק כי יש קשר בין פעילותם של ארגוני החברה האזרחית לבין מחדליה וזניחת אחריותה האזרחית. 

ממשלה עצלה המעבירה, בין במכוון ובין במחדל, שירותים אזרחיים אל ארגוני החברה האזרחית. השאלה 

היא הסיבה והמסובב: האם צמצום השירותים לאזרחים מצד הרשות המבצעת גוררת את ארגוני החברה 

שננטשו ולקחת על עצמם לתת שירותים אלה, או שהכיוון הוא הפוך: ארגוני האזרחית לפעול בתחומים 

החברה האזרחית לוקחים על עצמם פעילות ובכך דוחקים את רגלי הממשלה ומאפשרים לה להפסיק לספק 

( הוא כי דומהשירותים אלה. הרושם שעולה מהחומר שנאסף )ראיונות, דיוני שולחן עגול, ניתוח חומר כתוב וכ

ת הראשונה היא השוררת: ארגוני החברה האזרחית נכנסים לפעול בתחומים אזרחיים אשר בהם האפשרו

 הממשלה מפסיקה לפעול.

 

 ארגוני החברה האזרחית כגורמים לאחריותיות הממשלה למעשיה -א

 באיזו מידה החברה האזרחית פעילה ומצליחה לגרום לממשלה שלא להתנער מאחריות על מעשיה?
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ככלל, נראה שתפקיד החברה האזרחית בישראל ככלב שמירה על אחריותיות הממשלה מפותח למדי. כלי 

חשוב בידי ארגוני החברה האזרחית למניעת התחמקות הממשלה מאחריותיות הוא הפניות לבג"צ. כלי שני 

ית ואת תוף פעולה: בשנים האחרונות ניכר כי גם הממשלה מבינה את תפקידה של החברה האזרחיהוא ש

החשיבות שיש בשילובה בתהליך קבלת ההחלטות. הדבר בא לידי ביטוי בקיומם של שולחנות עגולים, דיונים 

במשרד ראש הממשלה ובמשרדים נוספים בהם מתכנסים לדיונים יחדיו נציגים של הממשלה ונציגים של 

דרכי פעולה וניסוח  החברה האזרחית המתמחים בתחום הרלוונטי. בדיונים אלה מתקבלות המלצות לגבי

 מדיניות.

לבג"צ נגד הממשלה.  פנייהלערכאות ובעיקר הגשת  פנייהכלי מרכזי כאן בידי החברה האזרחית הוא כאמור, 

התנועה לאיכות השלטון:  ן עמותות כגוןדוגמה טובה לתפקיד המשמעותי שממלאת החברה האזרחית ה

לגרום לממשלה ליטול אחריות ואף  ותמצליחת בעיקר בכלים משפטיים, בג"צ ואמצעים דומים וומשתמש



לשנות מדיניות. יוזמות שלהם הובילו להענקת צווי הגנה לחושפים שחיתויות, למניעת מינויים בעייתיים 

לתפקידים בכירים, וכן הביאו למתן צווים על תנאי לממשלה ולשריה למסור לבג"צ הסברים מדוע חוקים 

מקורבים, שאינם מוסמכים, לישיבות ממשלה ועוד. יש כמובן  מסוימים אינם נאכפים, למניעת השתתפות

עמותות נוספות הפועלות בצורה דומה ופונות לבג"צ כדי למנוע מהממשלה מלהתחמק מאחריותיות בתחומים 

 מגוונים.

הצלחות רבות רושמים גם ארגוני איכות הסביבה המצליחים בפעילותם להניע את הציבור להפגנות ולמחאה 

לה לשנות מדיניות והחלטות. מקרה מפורסם אחד הוא הבניה בחוף פלמחים: בעקבות פעילות ולגרום לממש

של ארגונים אלה הופסקה בנייתו של כפר נופש שהגביל את הגישה החופשית של הציבור אל החוף ופגע בערכי 

בה לבין . המקרה של חוף פלמחים הוא דוגמא גם לשיתוף פעולה בין ארגוני הסבי13טבע המקיפים את החוף

פעולה בין ארגוני החברה האזרחית לבין עצמם  שיתוףהשר לאיכות הסביבה באותה עת, גלעד ארדן. יש גם 

כדי לקדם יחד נושאים משותפים. למשל, במקרה של הצעת הממשלה הידועה כ'רפורמה לתכנון ולבנייה', 

על הממשלה עד שזו עצרה  ארגונים חברתיים שיתפו ביניהם פעולה ליצירת קואליציה רחבה שהפעילה לחץ

 את הרפורמה.

בזכות פעילותם של ארגוני החברה האזרחית, מאבקים ציבוריים הנוגעים למאבק בשחיתות הפכו לנושא 

מדובר בתקשורת ואחיזת המאבק בשחיתות בתודעה הציבורית הולכת ומתחזקת. עם זאת, מדובר עדיין 

יבורית בנושא היא נקודתית וזוכה לתהודה בפעילות שאינה רחבה ומקיפה דיה. מרבית הפעילות הצ

מצומצמת. בארגוני החברה האזרחית יש נכונות רבה לפעול נגד השחיתות, אולם המחסור במשאבים משפיע 

תוף ימאד על יכולתם לטפל בזה בשיטתיות ובעקביות ראויים. סיכויי הצלחת פעולה גדולים יותר כאשר יש ש

דוגמה לכך היא המסע  .חית ויחדיו הם מקדמים את הנושאפעולה בין התקשורת לארגוני חברה אזר

שלטון, אשר אומץ לאחר מכן על ידי התנועה לאיכות -מרקר" בנושא קשרי הון-התקשורתי של העיתון "דה

השלטון ששילבה מאמציה בנושא. קמפיין זה זכה להצלחה, והעלה את הנושא למרכז השיח הציבורי ולהגברת 

שלטון וניסחה -פיין כינס מבקר המדינה ועדה מיוחדת אשר דנה ביחסי הוןהמודעות אליו. בעקבות הקמ

המלצות כיצד ניתן להגביל, לפקח ולהגביר את השקיפות בעניין. עם זאת, הצלחתו של הקמפיין נבעה בעיקר 

מהעיסוק הרב של התקשורת בכך. עיסוק בנושאים כאלה רק על ידי פעילות ארגוני החברה האזרחית לא 

 להצלחות דומות. תמיד זוכה

על אף פעילותם החיובית, ארגוני החברה האזרחית, אינם מוגנים כראוי על ידי החוק וניתן לראות זאת בשינוי 

האחרון שחל בחוק לשון הרע: שינוי זה מאפשר לתבוע גוף שלכאורה הוציא לשון הרע, מבלי להוכיח שנגרם 

מישרין ובעקיפין כדי להחליש ולהרתיע פעילים . התחושה בציבור ובתקשורת הייתה כי דבר זה בא ב14נזק

 חברתיים, ארגוני החברה האזרחית ועיתונאים כאחד ממאבקם בשחיתות.

 

 ייזום פעילות ורפורמות מדיניות למלחמה בשחיתות על ידי ארגוני החברה האזרחית -ב

 בשחיתות?באיזו מידה חברה האזרחית מעורבת באופן פעיל ביוזמות לרפורמות במדיניות של מאבק 
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 08 ניקוד:

החברה האזרחית בישראל פעילה מאד במאבק נגד שחיתות. קיימת שדולה למאבק בשחיתות אשר רוב חבריה 

הם ארגונים חברתיים שמטרתם היא מלחמה בשחיתות. שדולה נוספת פועלת בכנסת להגברת השקיפות 

נוסדה והוקמה ביוזמת הארגונים החברתיים הפועלים למאבק בשחיתות. יש , השדולה במוסדות המדינה

ארגוני חברה אזרחית העוקבים באופן מתמיד אחר המתרחש בכנסת, ופועלים להפוך את המידע הנאסף על 

נמצאים בקשר שוטף עם אחרים רגוני חברה אזרחית אידם לכלי במאבק לשינוי המדיניות כלפי השחיתות. 

קדמים רפורמות נגד שחיתות, ומסייעים הן כיוזמי הצעות חוק והן כמגיבים להצעות חוק חברי הכנסת המ

יעזרו לקדם אלו שמועלות. הקשר עם הכנסת הוא ביוזמת הארגונים עצמם, הפונים לחברי הכנסת במטרה ש

ת יש גם פניות מטעם חברי הכנס כמו כןרעיונות מסוימים או הצעות חוק שנהגו בתוך החברה האזרחית. 

 לארגוני החברה האזרחית בבקשה לסייע ביצירת שדולה בעניין מסוים, סיוע בניסוח של הצעת חוק ועוד.

יש יוזמות רבות של החברה האזרחית אשר נועדו להגביר את השקיפות בחקיקה, בתקציב המדינה, ובנעשה 

ידע ציבורי" למשל, בכנסת בכלל. העיקרון המנחה את הפעילות הוא כי שקיפות מונעת שחיתות. "הסדנה ל

פיתחה כלים להגברת השקיפות והנגישות של מידע לציבור, לשם כך רתמו לעניין שר בממשלה, מיכאל איתן, 

ששרת כשר האחראי על שיפור השירות לאזרח, וביוזמת ארגוני החברה האזרחית פעל לקדם את נושא 

פלים כיום על ידי עמותה זו בעקביות השקיפות לציבור והנגישות למידע בתוך הכנסת. אחד הפרויקטים המטו

הוא "אתר תקציב פתוח" אשר מטרתו לפשט את חוק )ספר( התקציב, לפרוט אותו לחלקיו השונים ולהציג את 

הנתונים בצורה בהירה ומובנת לכל, ועל ידי כך להפוך את ספר התקציב הממשלתי נגיש לציבור. פרויקט זה 

ישראל )שבי"ל( בשיתוף גורמים במשרד האוצר,  -לאומית החל בשעתו כיוזמה של עמותת שקיפות בינ

לאחר מכן חודש אך סטודנטים מתנדבים. פרויקט זה הופסק עקב מחסור במשאבים  ם שלוהתבסס על עבודת

על ידי עמותת "הסדנה לידע ציבורי". כלי נוסף שפיתחה הסדנה הוא אתר "כנסת פתוחה" אשר בו ניתן לעקוב 

בהצעות חוק, לעקוב אחרי פעולתם של חברי הכנסת בהצבעות, בוועדות, מהם הנושאים אחרי שלבי הטיפול 

שהם מטפלים בהם ממה הם מדירים רגליהם, וכדומה. דוגמה נוספת לשיתוף פעולה היא פנייתו של מנכ"ל 

ישראל, לערוך בכנסת קורס בסיסי באתיקה. עמותת שקיפות בינ"ל ישראל -הכנסת לעמותת שקיפות בינ"ל 

הגיבה והייתה שותפה פעילה לצד עמותות אחרות בכתיבת כללי האתיקה לחברי הכנסת והשרים. אנשי  אף

עמותת "המשמר החברתי" למשל עוסקים בניטור פעילות בוועדות הכנסת קבוצת פעילים יושבת בישיבות 

בוד הוועדות השונות בממשלה ומסקרת את המתרחש בהן. הנתונים מועלים לאתר ועוברים ניתוח ועי

לקטגוריות )חוקים שקשורים למגזר הערבי, לגמלאים וכדומה(. כמו כן העמותה מקיימת מעקב אחרי חוקים 

 שטיפולם מעוכב וכך משקפת לציבור את הנעשה בכנסת ומאפשרת לאזרחים להיות מעורבים.

ק מסתמן כי יש ארגונים בחברה האזרחית שמעורבים אופן פעיל בקידום היושרה ובמאב אמור לעילמ

חשובה  –בשחיתות בחברה ובממשל בישראל. ברור כי כל עוד מספרם מצומצם ומשאביהם מוגבלים, תרומתם 

 ככל שתהיה, עדיין אין בה די.

 


