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 תקציר

משרד ראש הממשלה יצאה לפגוש עשרות מנכלי עמותות בחברה האזרחית הערבית בהיחידה לשיתופי פעולה בין מגזריים 

חברה ארגוני מגזר שלישי בחסמים וכן ההזדמנויות והכוחות המצויים בהאתגרים, הבכדי לייצר תמונת מצב לגבי המגמות, 

ערבית וכן עם "מנהיגות אזרחית"  זרחיתאברה לקידום ח שפועלת. המהלך התקיים בשותפות עם "קרן מובדארת" הערבית

ארגון הגג של המגזר השלישי. במסגרת הפגישות התקיימו ראיונות עומק עם העמותות ובעקבותיהם חולצו תמות מרכזיות 

לים שפגשנו, לכל המנכליות והמנכ מעומק הלב בהזדמנות זו ברצוננו להודות המספקים שירותים חברתיים.ם ארגונילבנוגע 

 שפינו מזמנם וחלקו אתנו את האתגרים המרכזיים בעבודתם. פגשנו אנשים מעוררי השראה בעלי חזון ושליחות חברתית.

 

התקשרויות מול משרדי  חסמים בירוקרטיים:. 1 ערבית שעלו מהראיונות:  אזרחית ברהיקריים העומדים בפני חעאתגרים וחסמים 

ת את הארגונים עם תהליכים וא או הגשה למכרזים להפעלת שירותים חברתיים, מעמת3תמיכות הממשלה, בין אם לצורך קבלת 

. קושי זה לרוב מאלץ את העמותות לוותר על כספי מעמיקות את הקושי בירוקרטיים מסורבלים, היעדר ההנגשה שפתית ותרבותית

מעגל זה מנציח את הקשרים הרופפים בין שני הצצדים  ו.היעדר המשאבים הנדרשים לצורך התמודדות מול בירוקרטיה ז לשבממשלה 

ארגונים חברה הערבית הם לוקאליים ברובם ומטבעם, הן לצורך אספקת  ארגוניים:-חסמים מבניים. 2 ומחזק את תחושת אי האמון.

גלל המחסור במשאבים שמאפשרים התרחבות ופריסת שירותיהם ברמה האזורית או מענה למאפיינים הייחודיים של כל יישוב והן ב

שמספר העמותות הוא קטן יחסית ומכיוון שהן צעירות קיים פער ביכולות המקצועיות  כיווןחולשה ביכולות מקצועיות: . 3 ארצית.

מרכזיים שעלו הם פערי שפה שמקשים בהגשת קולות קוראים למשרדי ההנדרשות לצמיחה של העמותות. הקשיים המקצועיים 

 הקיימות עמותותאלו, לצד  .של צוותי ומנכלי העמותות דיגיטליות-כן אתגר ביכולות טכנולוגיותהממשלה, תלות בארגונים גדולים ו

 למשל: מגייס כספים או מנהל מדיה. ,מתקשות להקצות כוח אדם לתפקידים הכרחיים

עדים בוני אמון בין צקידום . 1 החברה האזרחית הערבית בישראל: לקידוםעלו המלצות וצד האתגרים והחסמים, הל

שפתית ותרבותית את הקולות הוצע להנגיש מבחינה במטרה ליצור שיתופי פעולה בין הגורמים  העמותות למשרדי הממשלה:

וכן לערב את המשרדים בפיתוח שדירת ניהול מקצועית בעמותות על ידי  ,הקוראים כך שהם יתאימו למאפייני ח"א ערבית

העמותות הציעו שמשרדי הממשלה יכירו : ופיתוח עמותות סףהתנאי הסרת חסמים והתאמת . 2הכשרות מטעם המדינה. 

 עונות עליהם ויתאימו את תנאי הסף למאפייניהן. הוצע גם שמשרדי הממשלה יבדקו מהבמאפייני העמותות והצרכים שהן 

בנוסף עלה הצורך  .במטרה לזהות את החסמים המרכזיים ולהסירם לאחוז הניצול הנמוך של המשאבים הממשלתיים םגור

גישת הכוחות: . 3יל שלישי. בפיתוח עמותות בשדות חברתיים בהן קיימות מספר מועט מאוד של עמותות כגון : בריאות וג

זיהוי יכולות, יוזמות, מודלים שפותחו בח"א הערבית וליווי ההרחבה שלהם בפריסה ארצית העמותות ביקשו לשים דגש על 

מצד משרדי הממשלה. הוצע שהממשלה תסייע לעמותות בשיתופי הפעולה עם הרשויות המקומיות וכן עמותות אחרות על 

 הצמיח את העמותות. ייצב ולמנת ל
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 קע והקשרר

 ארגוני חברה אזרחית ערבית המספקים שירותים חברתיים מצב תמונת

בחוסנה של כל חברה הוא קיומם של שירותים חברתיים אשר מספקים מענה מקצועי, מותאם ומדויק לצרכים גורם מרכזי 

של האזרחים במגוון התחומים. הללו, מסופקים לעיתים קרובות ע"י ארגונים חברתיים, בחלקם כאלה שמתמחים במתן 

על אף הצרכים החברתיים  ישראל אולםמכלל האוכלוסייה ב 21%-מענה לאוכלוסיות שונות. החברה הערבית מהווה כ

-עמותות ערביות מתוך קרוב ל 1,200) 1בלבד 7%והכלכליים הרבים הקיימים בה, היקף העמותות הערביות הפעילות הוא 

עמותות פעילות בישראל(. מעבר לכך, ארגונים אלו נהנים רק מחלק מצומצם מסך המשאבים הממשלתיים  20,000

האזרחית. לכך יש השפעה על מידת הנגישות  של אזרחים ערבים לשירותים חברתיים וכן על המוקדשים לארגוני החברה 

מידת התאמתם של השירותים למאפיינים ולצרכים הספציפיים של החברה. להלן נתונים, מתוך מחקר של פרופ' אמל ג'מאל 

 :2ואח' הממחיש את המצב

 מופעלים על ידי  22חברה האזרחית, רק ידי ארגוני ה-לע 2019שנת שהופעלו במכרזים ממשלתיים  875-מתוך קרוב ל

 (. 3%-ארגונים ערבים )פחות מ

  מכלל ההכנסות של ארגוני החברה האזרחית בתחום הרווחה מגיעים לארגונים הערביים. 2%רק 

  כולל בתי ספר פרטיים(,  419) העמותות בחברה הערבית הם חינוךפועלות התחומים החברתיים העיקריים בהם

(. במקביל יש מחסור משמעותי בעמותות הפועלות ומספקות 178( ותרבות ואומנות )178(, שירותי רווחה )368ספורט )

 (.26לבעלי מוגבלות )(, סיוע 2(, תיירות )31(, בריאות )7) שירותים בתחומים שונים כדוגמת ארגוני מתנדבים

  הערבית אינה מאוזנת, כך שהרוב המוחלט של יתרה מזאת, הפריסה הגיאוגראפית של העמותות הפעילות בחברה

 (. 243( והמשולש והמרכז )141( ורק מיעוט קטן של עמותות פועלות באזורי הנגב )1577העמותות מרוכזות בצפון )

 

 בישראל בעקבות משבר הקורונה הערבית חברהחיזוק ההכרה בצורך בחב"א פעילה ב

שירותים חברתיים.  )למתן( ספקתאהאזרחית הערבית בישראל ב משבר הקורונה הבליט את החשיבות של ארגוני החברה

איות ועד מהנחיות רפו -מידע חיוני לאזרחים הערבים  להנגישאחת המשימות העיקריות של הארגונים בשנה החולפת הייתה 

נשים וילדים  סיוע לאוכלוסיות בסיכון: משפחות עניות, להעניקמזון ו לחלק יתהזכויות כלכליות. משימה מרכזית נוספת הי

 .הסובלים מאלימות במשפחה וקשישים שאין ביכולתם לרכוש אוכל ותרופות

 מגזרין הצורך במהלך בי

קרנות עם חברתיים,  ממשלה עם משרדיהיחידה לשיתופי פעולה במשרד רה"מ של פגישות  ולאחרהמתואר לעיל,  לאור

ארגוני החברה  ביןצורך חיזוק שיתופי הפעולה ל מגזרי בין מהלך לקדם הוחלט ,עמותות בחברה האזרחית הערבית םעו

 משרדי הממשלה. ביןהאזרחית הערבית המספקים שירותים חברתיים ל

 , במיוחד אודות חסמים וקשיים שמאתגרים את העמותות והארגונים, תשתית ידע , נדרשהבין מגזריהלמהלך  שלב מקדיםכ

מנכלי עמותות בחברה האזרחית הערבית  24. מסמך זה מרכז תובנות מרכזיות שעלו במפגשים עם שתשרת את המהלך

   .2021 בשנת אוקטובר –שהתקיימו בחודשים מאי 

  מתודולוגיה

)ראו נספח  מתחומי עיסוק שונים במטרה ללמוד על המצב בחברה האזרחית הערבית יצאנו למספר סיורים ופגשנו עמותות

מאפשרים לייצר תמונת מצב לגבי המגמות, האתגרים המרכזיים והחסמים העומדים בפני החברה האזרחית . כל אלה ב'(

כמו גם הבנת ההזדמנויות והכוחות המצויים בארגוני החברה האזרחית הערבית. המהלך התקיים בשותפות עם  ,הערבית

                                                           
 .2018'וני גל. יולי בר ופרופ' ג-שביט מדהלה, ד"ר מיכל אלמוג. עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב 1
הדוח פורש תמונה מדאיגה בכל " -2019ר, ויקטוריה קוקבין וד"ר רנא אסעיד. אוגוסט ב-אל, ד"ר מיכל אלמוגפרופ' אמל ג'מ. פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל-ארגונים ערביים 2

 ".וכן הוא מציג פער מטריד בין ארגונים יהודיים לערביים בהקשר זה ,הנוגע ליכולתם של הארגונים האזרחיים הערבים לזכות בתמיכות ממשלתיות לפעילותם
 



5 
 

תמיכה בתהליכי בניית יכולות הנדרשות לצורך על ידי הפועלת לחיזוק החברה האזרחית הערבית  ("ُمبَاَدَرات) דארתאקרן מוב"

 . השלישי המגזר של הגג ארגון, "מנהיגות אזרחית"וכן עם מיפוי, איתור וגיוס משאבים ממשלתיים, 

 

עמותות וצוותיהם קיימנו  י"למנכהמתודולוגיה המנחה בפגישות מבוססת על תפיסת מחקר איכותני. במסגרת הפגישות עם 

המתגבשות לכדי תובנות  במטרה לחלץ תמות מרכזיות ('א נספח)ראו  באמצעות סדרה של שאלות מובנים חציעומק  ראיונות

, שימוש בראיון החצי מובנהברגוני החברה האזרחית הערבית המספקים שירותים חברתיים. א –בנוגע לשדה המחקר שלנו 

החוקר צמוד למספר שאלות הקבועות מראש, אך הוא רשאי לשנות את סדרן ולהוסיף שאלות נוספות, שאלות המשך, בהתאם 

בחירת השימוש בראיון חצי מובנה נבעה מתוך התפיסה שהדרך העיקרית שבה משתמשים חוקרים  .הריאיוןלהתפתחות 

ן או משתתף נסות של האדם היחיד המהווה חלק מאותו ארגוארגון, מוסד או תהליך היא ההת ,איכותניים לבדיקת כל תופעה

 יש צורך לאפשר מרחב לשינוי בהתאם לסוגיות העולות בראיון.  ,כךמ כתוצאה .באותה תופעה או תהליך

בעלות קווים מכלילים. מטרת  לאגד את הממצאים ליחידות משמעותתמות מרכזיות במטרה הראיונות תומללו ונותחו לפי 

 אותן ביקרנו לצורך תיקוף ממצאי הניתוח.  לעמותות הניתוח הינה הצגת הדברים כהווייתם. המסמך יישלח

 מצאים ותובנותמ

  :לשני אשכולות שחולקו מרכזיות שמעסיקות את העמותות בחברה האזרחית העברית מניתוח הראיונות עלו  סוגיות

 . הממשלה ולמשרדיהאזרחית הכללית  לחברה הערבית האזרחית החברה בין המתרחשים חיצוניים תהליכים .1

 ,הכללית הערבית החברה לבין בינה ובממשקים הערבית האזרחית החברה בתוך שמתרחשים פנימיים תהליכים .2

 . הערבית רהבבח כולל הרשויות המקומיות

 תהליכים חיצוניים

 . הממשלה ולמשרדיהאזרחית הכללית  לחברה הערבית האזרחית החברה בין המתרחשים תהליכים

: סוגייה מרכזית שעלתה מדברי המשתתפים שפגשנו הייתה משרדי הממשלהוקשרים רופפים עם  ניכור, חוסר אמון .1

 הממשלה משרדיש עלההמרואיינים  מדבריערבית למשרדי הממשלה.  אזרחית חברה ארגוני בין וניכור אמון חוסר

כלפי  וחשדנות ספקטיות גם כן ותעמבי מצידן העמותות. העמותות של במקצועיות אמון חוסר מתוך פועלים

זה קרה כמה פעמים הגשנו לרשות החדשנות וגם לא  ,משקיעים שעות רבות אנחנו"יש לנו חוסר אמון, : הממשלה

מנסות לא פעם ליצור  שהןהעמותות מעידות  קיבלנו. כל פעם שפונים למשרדים אנחנו נפסלים וחוסר האמון גדל".

"המשרדים תמיד פותחים לנו את הדלת וכל  מספק: מענהמצידם שיתופי פעולה עם המשרדים הממשלתיים אך אין 

לא פעם במקרים אחרים השותפות נקטעת  ."בסוף לא מקבלים כלוםאך פעם זה אותו דבר יש לנו סבב של פגישות 

ממשרד ו"בקורונה פנו אלינו מהגוינט : ערך שוות כשותפות בהן להכיר מבלימפתחות  עמותותשה בכליםבשל שימוש 

כתוצאה מהקשרים הרופפים,  החינוך כדי שנפיץ חומר מדעי בלי להגיד שאנחנו שותפים. לזה אנחנו לא מוכנים."

 ה. לא לעבוד עם הממשלבוחרות  העמותות פעמים רבות

 מעידותהערביות  העמותות :הממשלה משרדילצד קושי רגולטורי בעבודה מול הנגשה שפתית ותרבותית  עדריה .2

 ":קוראים"קולות  בהגשת בקושי למשל מתבטא דבר, והשפתית מבחינה אליהם נגישים לא הממשלה שמשרדי

' מאוד קשה לנו. קשה לנו להבין את הקריטריונים. יש שימוש בשפה משפטית. הקוראים'קולות ה ת"השפה של הגש

 בירוקרטיה על מדווחות העמותותלצד הקושי השפתי, . זה גם לא כתוב בערבית". להנגיש בשפה פשוטה ךריצ

ודאות הנהלים משתנים ו"הבירוקרטיה קשה לנו. אי ה :הממשלה משרדי מצדואף עמימות לגבי הנדרש מהן  מסובכת

למשרדים ואף פעם לא  יטוח לאומיאני חשבתי שהגשתי מצויין בכל הפעמים הרבות שהגשתי לעזבונות, לב. כל שנה

גם כאשר  .הפעולה שיתופימראש על  מוותרותפעם  לא העמותות והקושי השפתי,מהבירוקרטיה  כתוצאה הצלחתי."

 ,"יש הרבה הכשרות :לסייע לעמותות, לעיתים הם לא מונגשים מבחינה תרבותית םהממשלה מציעה כלים שמטרת

  גאוגרפית." ותתרבותית ולא מונגש שותמבחינת תוכן ולא מונג ותהרבה מהן לא מונגש
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ביחס לגודל האוכלוסיה הערבית בישראל, יש מעט עמותות ערביות:  כיום: סף בתנאי ועמידה קריטריונים חסמי .3

, ן כללי בישראלאלף עובדים בעמותות באופ 600מתוך . עמותות יהודיות, 20,000-כלעומת  עמותות ערביות 700"יש 

יחסית  חדשיםמקומיים  בארגונים מדוברהעמותות הקיימות, לרוב  מתוך".  עובדים בעמותות ערבית 21,000 -כ רק

אם הממשלה מכירה בעמותות הן מתקשות לעמוד  גםקף הפעילות שלהם קטן. שנים( שהי 5-)קיימים פחות מ

אנחנו לא עומדים  כי "אנחנו לא עומדים בקריטריונים ובתנאי הסףכתוצאה מהגודל שלהן:  הסף בדרישות

הפעילות אנחנו לא עומדים בקריטריון של פריסת פעילות ארצית. רוב העבודה שלנו מקומית וגם בהיקף 

 החברה לצרכי מותאמים במענים חוסר ויש הממשלה ידי על נתמכים לא הארגונים מכך כתוצאה." בקריטריונים

 הם לא עמדו בקריטריונים." כי"מענקי קורונה כמעט אף עמותה לא קיבלה מענק  :הערבית

רק ש כך על מצביעים הנתונים :רלוונטי ידע היעדר בגלל ערבית אזרחית חברה ארגוני ידי על משאבים בניצול קושי .4

הקושי קיים  . 2019התקשרויות חוזיות פעילות עם הממשלה בשנת  קיימועמותות ערביות פעילות,  1276מתוך  22

 מעטות, בלבד חיצוניות מתרומות מתקיימות הןש מעידות רבות עמותותא. בהתאם, 3 לפי סעיף גם בניצול תמיכות

ות: העמות מצד מספק מענה למתן מספיקים שאינם בתקציבים מדובר אז וגם, ממשלה ממשרדי סיוע על דיווחו

תקציב  היעדר, דבריהןל "קיבלנו תמיכה מהמון עסקים, בנקים, חברות הייטק, אבל לא קיבלנו כלום מהממשלה."

 .הצדדיםעל פיתוח והעמקת השותפות בין  מקשהה למספק מצד הממש

לא  קציבים מהממשלה עובריםתהעמותות מדווחות שה :המקומיות הרשויות מול הממשלה של בעבודה בעייתיות .5

"מי בודק איך הכספים שמועברים לרשויות : אך אין ביקורת ו/או מעקב מספק דרך הרשויות המקומיות פעם

"קיבלנו תקציבים דרך : חלק מהתקציבים לא מגיעים לבסוף לעמותות בפועל, בין האוכלוסיות השונותמתחלקים 

משרד החינוך. לפני חמש שנים זה נעצר והתחילו להעביר את הכספים דרך הרשות. מלפני שנתיים הפסיקו את 

  ".העברת התקציב

 עם מספקת היכרות שאין מעידות העמותות :הערבית החברה צרכיעם של הממשלה מספקת  הכרות היעדר .6

 :בחסר לוקים הממשלה ידי על שמסופקים חברתייםה ירותיםהש מכך תוצאהוכ יתבהער החברה של הצרכים

"הממשלה פתחה את הישובים היהודים מבחינת השירותים החברתיים ואילו בחברה הערבית אין התייחסות 

תחומי התוכן  את כירהעמותות דורשות שהממשלה תהחברה הערבית,  צרכי עם מההיכרות כחלק לצרכים שלה."

. בקורונה העמותה מטרה ולאיזו פועלותהממשלה לא יודעת לזהות איזה עמותות רלוונטיות : "תשבהן הן עוסקו

 לממשלה ומשאבים כסף חסוךיש הערבית ברהלבעיות בח מענהמייצרות  שהן מעידות העמותותחילקה סלי מזון". 

אוכלוסייה רחבה. .....בקרב פותרת לאט לאט בעיה שעולה כסף למדינה העמותה" ובשל כך יש להכיר בעשייה שלהן: 

  ".שילוב בין טיפול רפואי לטיפול חברתי ומודעות

בעשורים הקודמים הייתה רתיעה הממשלה:  משרדיאזרחית ערבית לגבי עבודה עם  חברהשינויים בעמדות  .7

מעידות  העמותותמעבודה עם הממשלה מסיבות פוליטיות לאומיות ומתוך תחושה של קיפוח ואפליה. לעומת זאת, 

"היום אנחנו המודעות ליכולת של הממשלה לקדם את המיזמים הערביים:  עלתהו שבשנים האחרונות חל מפנה

, ואי אפשר רק עם פילנתרופיה. בלי המעורבות של הממשלה אי דאת זה לב לעשותמבינים שכדי להתפתח אי אפשר 

ומהעלייה  לטענתם בין השאר מהמעורבות הגוברת של צעירים ביוזמות חברתיות מושפע המהלך" .אפשר לקדם

מהעלייה במספר האקדמאים "דור צעיר פתוח לשיתופי פעולה עם הממשלה", : במספר האקדמאיים הערבים

 .הערבים

: מהראיונות עלתה חשיבות התפיסה המקדמית לתהליך הבין מגזרי כולו בהקשר להתייחסות לארגוני גישת הכוחות .8

שקיימים  , ביוזמות ובארגוניםחברה אזרחית ערבית. עלו שני קולות משלימים: מצד אחד, עלה צורך בהכרה בכוחות

צריך לעשות שינוי בפרדיגמה, איפה  . רביתאני מעדיפה להתחיל בכוחות של החברה האזרחית העבחברה הערבית: "

." מצד ראה שהממשלה באמת רוצה בטובת החברה הערביתויזה ייפתח אמון  .את הכוח להגביר ,יש מוקדי כוחותש

מלווים אותם )את : "לצד תמיכה בעמותות מצד הממשלהשני וכהיבט משלים, עלה הצורך בהסרת חסמים 

האמון. דרך העשייה. תפיסה של לחזק את הכוחות לצד הסרת חסמים זה לבוא העמותות( ואז סביבם יוצרים את 

 ." ממקום מכבד
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 המלצות שעלו מהראיונות לגבי האתגרים השונים  תהליכים חיצוניים:

 אמון:-ואי ניכור לצד הממשלה עם רופפים קשרים .1

 לצד מהלך ארוך טווח בו יסירו חסמים להתקשרות של הארגונים עם  הערביות עמותותל יידיותיצירת הצלחות מ

 לדוגמא: הכשרות לדרג ניהולי ומקצועי בעמותות.הממשלה ויתאימו את הקריטריונים בהתקשרויות. 

 ובניהם מעורבות המדינה בפיתוח שדירת ניהול מקצועית בעמותות על ידי הכשרות  צעדים בוני אמון קידום

 כרות מעמיקה עם משרדי הממשלה ותהליכי התכנון הממשלתיים. קצרות טווח לצורך ה

 הנגשה שפתית ותרבותית של משרדי הממשלה ובפרט קולות קוראים:  היעדר .2

  .לארגוני חברה אזרחית ערבית על מנת לאזן את הפער בינם לבין  עדיפות מתןתיקון קולות קוראים קיימים

ביטחון  שביניהםהעמותות בחברה הכללית. למשל: הקצאת כספים ייעודיים המספקים שירותים חברתיים 

 תזונתי. 

 באופן שיכליל את כל קבוצות  ואת מנגנוני היישום שלהם, יצוב מחדש של אמות המידה של הקולות הקוראיםע

 יה ובאורח שוויוני.האוכלוסי

 הטלת חובה לתרגום והנגשת ערוצי ההתקשרות עם  התקשרויות עם הממשלה.בתרבותית -תשפתי הנגשה

הדרכות  היונוספים שהוצעו  פתרונותהממשלה או במקום תרגום, לפשט את השפה המשפטית/ממשלתית. 

"להעמיד עובד שילווה את תהליך ההגשה ]של הקולות  כןמעשיות לאיך ניגשים/ממלאים קול קורא/מכרז ו

"לסמן לחברה האזרחית הערבית מי הקולות הקוראים הרלוונטיים ולא  צורך עלה בנוסףהקוראים[ לעמותות." 

לשלוח הכל ללא הבחנה" ובכך לחסוך מאמצים שמושקעים בהגשת קולות קוראים שאינם רלוונטיים לח"א 

 ערבית. 

 ת עם הממשלה: יוותנאי סף בהתקשרוחסמי קריטריונים  .3

 של ארגוני החברה הייחודיים  מאפיינים בהתאם ל התאמת הקריטריונים בדרכי ההתקשרות עם הממשלה

האזרחית הערבית. ובניהם יש לקחת בחשבון את נושא הלוקאליות של עמותות, היקף פעילות והפערים 

לעבוד. יותר נותן משקל לפתרון ולא לתשתית של "מכרז אתגר זה דרך טובה : למשלהתרבותיים והשפתיים. 

 ."םהארגון. אפשר לתעדף אות

 מה הם תנאי הסף שגורמים לאחוז ניצול המשאבים הממשלתיים על ידי עמותות  הממשלתיים במשרדים בדיקה

 ערביות להיות מאוד נמוך על מנת לאפשר לעמותות לצלוח אותם בעתיד.

 אחד הקרטריונים " שיקלו על העמותות לעמוד בתנאי הסף. העמותות בין שותפויות ביצירת הממשלה של סיוע

ולכן יצירת  ג"ייתרון לגודלם )משרדי הממשלה( מתעדפים ה –נותנים יתרון לשיתופי פעולה במגזר השלישי 

 שיתופי פעולה בין עמותות שונות וכן בין עמותות לקרנות, יסייע בעמידה בתנאי הסף. 

 בינן לבין העמותות  הפערים את מצםבמטרה לצ הערבית  לחברה מותאמיםים קולות קוראים ייעודי יצירת

 .ליתבחברה הכל

 קושי בניצול משאבים ע"י חברה אזרחית ערבית בגלל היעדר ידע רלוונטי.  .4

 תסייע בניצול משאבים לטובת החברה הערבית.  פיתוח יכולות בח"א ערבית בתחום מיצוי משאבים ממשלתיים

ייעודיות לארגוני ח"א ערבית, מנטורינג, הנגשת מידע וכן תוכנית צוערים ייעודית לח"א : קיום הכשרות למשל

 ערבית

 כחלשה הערבית החברה את הממשלה תפיסתהכוחות:  גישת .5

  ,דגש על גישות הכוחות זיהוי יכולות, יוזמות, מודלים שפותחו בח"א הערבית שינוי תפיסה בקרב עובדי הממשלה

 וליווי ההרחבה שלהם בפריסה ארצית. 
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 תהליכים פנימיים

, כולל הכללית הערבית החברה לבין בינה ובממשקים הערבית האזרחית החברה בתוך שמתרחשים פנימיים תהליכים

 .הערבית ברההרשויות המקומיות בח

 על הצביעו רבים מרואיינים: חברתיים נותנות שירותיםההתפתחות ומאפיינים של עמותות ערביות  מגמות .1

 גםמתבטאים ה הערביתהאזרחית  חברהב רבים פערים יש, אחד צדמ :זמנית בו המתקיימות מגמות שתי

 לימודי קידום, במשפחה אלימות, הרך הגיל, השלישי הגיל ומביניהם רבים תוכן בתחומי עמותות של בהיעדרן

יחס ל הנוגע בכל התעוררות ישנה, מנגד בתחומים אלה. עמותות בייסוד צורך עולה, כך בעקבות .ועוד מדעים

השינוי הכי משמעותי הוא  שינוי ": צרכים מיוחדים שיםאנ שביניהן הערבית החברה בתוך חלשות לאוכלוסיות

הכללית יש הרבה תרומות שמסייעות יחס לאנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית. בחברה בהתפיסה 

( כספית דווקא)לאו  תמיכההעמותות העלו את הצורך לקבל  לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות אצלנו לא."

 .ערביות מוחלשות באוכלוסיות שעוסקות עמותות לפתח כדימהממשלה 

 שהעמותות עולה המרואיינים מדברי וכוח אדם איכותי ומיומן בקרב העמותות: שאביםמ, בתשתיות חוסר .2

 ליצירת ואף השוטפת לפעילות קריטיים תפקידים חסרות הן רבות שפעמים כך ולוקאליות צעירות הן הערביות

"אם  .ועוד ופרסום שיווק אחראי, פרויקטים מנהל, משאבים מגייס. לדוגמא: לארגון עתידיות צמיחה אפשרויות

 לצד "לניהול פרויקטים, מישהו שיישב על שיווק ופרסום ואורינות דיגיטלית. ,אני רוצה מגייס משאבים

 ביןמ. הנדרשות לניהול עמותה חולשה ביכולות מקצועיותשמקשים על העמותות, מתוארת  הפיזיים האתגרים

אתגר  וכן, "הגוינט תמכו בנו הרבה שניםתלות בארגונים גדולים ", תרבותי קושי שפתי העל יינווהקשיים שצ

  ".של הצוות תדיגיטלי ובאוריינטציה דיגיטליים בתהליכים קושי": טכנולוגיות-ביכולות מקצועיות

הייתה הקושי הרב בעבודה  המרואיינים מכלל שעלתה הסוגיות אחת:  המקומיות קושי בעבודה עם הרשויות .3

"הרשויות מתפיסה מתחרה לתפיסה של שותפים.  הנדרששל העמותות מול הרשויות המקומיות ושינוי התפיסה 

 רוצות העמותות כאילו, מאויימות מרגישות הןלא אוהבות שזה )השירות החברתי( יהיה דרך חברה אזרחית, 

הרשויות לא רוצות להתקדם " :בהן תומכות  לא כלל רבות פעמים שהרשויות תארו לים"המנכ ".אותן להחליף

 יחסית קטן כי יש הרבה פרויקטים שבלי רשות מקומית אי אפשר לקבל גרוש."וכתוצאה מזה אני נאלץ להישאר 

  . הןשל ההעשיישלהם מה שמקשה על  לפעילותפיזי  מיקוםמקומיות רבות אף לא מקצות לעמותות  רשויות

הצרכים הרבים והמורכבים של החברה  לצדבקידום פלטפורמות התנדבות בקרב החברה הערבית:  צורך .4

אחוז החברה  20אחוז התנדבות בחברה הערבית לעומת  8" הערבית נושא ההתנדבות נמצא עדיין בתחילת דרכו 

חשיבות תשתית  ."לא קיימת תשתית להתנדבות בחברה האזרחית הערבית"ש העמותות העידו היהודית".

לא היה ". משמעותי תפקיד היהמתנדבים בחברה הערבית ל שבהבתקופת הקורונה במיוחד  עלתהההתנדבות 

מענה ממשלתי בתקופת הקורונה. הממשלה לא זמינה בתוך היישובים הערבים. מי שנכנס לואקום של ממשלה 

 שכןביצירת תשתית התנדבותית בחברה הערבית עולה במובהק  הצורך ."ורשויות המקומיות זה המתנדבים

 החברהמהווים חלק בעל ערך  שהםוקחים חלק פעיל ומתנדבים עדיין לא חשים נציגים שמעידים כי הם לאפילו 

  ".נים של התנדבות לשפר את החברה שלנו אנחנו מרגישים עדיין בשולייםש –"חלום שלי להיות חלק  .הישראלית

 סיפור לאור עמותות הקימו שפגשנו לים"המנכ מרביתבחברה הערבית:  הכלל לטובת אישית הנעה פוטנציאל .5

בעל מוגבלויות קשות בראייה. רציתי לקחת את הסיפור האישי שלי ולעזור . "מענה קיבל שלא מורכב אישי

המנכ"לים  ."להרבה אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית הקמתי את ספריית האודיו הראשונה בשפה הערבית

 לצורך ומקיף מדויק מענה לייצר במטרהמעידים שהחוויה האישית היא שהניעה אותם להקים את העמותה 

מתוך הקשיים שלנו הבנו מה הצרכים של ארגון. איך מקימים ארגון מה האתגרים "בו בעצמם.  נתקלושהם 

 " .שעומדים לפניו. במיוחד כשמדברים על ח"א ערבית

של העמותות היא לתת שירותים על מנת לצמצם פערים  המרכזית המטרה :תנרטיב עשייה של העמותות הערביו .6

, יתבהער החברהשל  רבים חיים בתחומי עוסקות העמותותראלית הכללית. שבין החברה הערבית לחברה הי

חלוקת סלי מזון לצד קידום מצוי זכויות בקרב  :למשל. כלכליים חברתיים שירותים מתן -בין היתר כולליםש

  ועוד. חיזוק בתחום השכלה מדעית בקרב החברה הערביתן, החברה הערבית, חלוקת מזו
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 המלצות שעלו מהראיונות לגבי האתגרים השונים תהליכים פנימיים:

 היעדר שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לבין ארגוני החברה האזרחית הערבית. .1

  המשאבים.חיוב רשויות מקומיות לעבוד עם ארגוני ח"א ערבית כדרך למיצוי 

 המקומיות הרשויות דרך ולא הערביות לעמותות ישירות הממשלה ממשרדי תקציבים העברת. 

  קיים דיונים ועדות היגוי". ל –"הרשות צריכה להיות שקופה גם מול העמותות 

 רים מאוד עזר. חשוב ע"אנחנו מודעים שתפקיד רשות מקומית היא לעבוד עם ח"א ערבית. רקע שלי בקורס צו

 .מה זה רשות מקומית, נגישות לידע ולמידע"להבין 

  ".בניית אמון בין רשויות לח"א ערבית הספקים יבחרו על ידי הממשלה ואז אין בעיה בעבודה של הרשויות" 

 ""בין והדדיות אמון קשרי לייצר בנסיון, יש חשיבות לשלב אנשים מהרשות המקומית בוועד המנהל של העמותה 

 .לרשויות העמותות

או בריאות, חינוך וחינוך בלתי פורמלי, רווחה, גיל שלישי  :בחברה הערבית בתחומי תוכן כגון עמותותהעדר  .2

 חולשה של עמותות ערביות.

 בדומה להחלטת שילוב אקדמאים ערבים בשירות המדינה(, על ח"א כללית  יעד ממשלתי – הטלת חובה(

אחוז מכל תקציב של עמותה חייב להיות ייעודי לחברה  10)המפעילה מכרזים ממשלתיים בחברה הערבית( ש

 ערבית )הדדי(. 

  ת "עידוד יזמות, הקמלדוגמא:  "א ערבית העונה על הצרכים הקיימים בחברה הערבית.חהצמחת בהשקעה

עמותות, עידוד התארגנות ומיסוד של יוזמות קיימות. מנטורינג, תשתיות, איך מכוונים אנשים ללכת לעבוד 

  "השקעת תקציבים לח"א ערבית על מנת להקים תנועות נוער ערביות".  וכןבח"א ערבית", 

  ומספקים שירותים חברתיים. מתקשרים עם הממשלהשהגדלת מספר ארגוני ח"א ערבית בכלל ובפרט כאלו 

"עמותות אשר יעסקו בכל ההיבטים החברתיים בהן לא קיימות עמותות וזה ברוב יש צורך בדחיפה לפיתוח 

"צריך לתת שעלה ממנכ"לי העמותות  ניםמטרה לייצר מרחב ליזמות ופיתוח ארגוב התחומים החברתיים."

ארגון ששנים. כדי  4-5שהיא לפרויקט. על  core תמיכתתמיכה )לארגוני ח"א ערבית( שהיא קצת שונה. צריך לתת 

 יקום."

 ביכולות מקצועיות בקרב העמותות בחברה הערבית:  חולשה .3

 במתן שירותי ייעוץ  על משקל ארגון "שתיל" לחברה האזרחית הערבית הקמת ארגון ייעודי לפיתוח יכולות

ייעוץ אסטרטגי, כלים להערכה ומדידה, ניהול  במגוון תחומים, ביניהם: ייעוץ ארגוני, ייעוץ לפיתוח משאבים,

 קהילה ועוד. הארגון יקיים הכשרות בתחומים וינגיש ידע וכלים לשינוי חברתי במגוון ערוצי תוכן

 "הקמת ארגון תשתית על משקל שתיל לפיתוח תשתיות ובניית יכולות בקרב עמותות ערביות" 

 :ערבית"א ח עמותות בקרב ומשאבים ומיומן איכותי אדם כח, בתשתיות חוסר .4

 בח"א הישראלית הכללית על מנת לפתח מיומנויות וניסיון. תמרוץ קליטת עובדים ערבים 

 בשיתוף פעולה עם ארגוני ח"א גדולים עתודות לדרג הבכיר ותפקידי מפתח בארגוני ח"א ערבית  פיתוח

 .וממוסדים

 בים כמו חיזוק שדרה ניהולית, סיוע שיכלול מרכי הממשלה משרדיע"י  ערבית"א לח יםייעודי יםקורא ותקול

לעשות שינוי  צריךשעלה ממנכ"לי העמותות: " כפי בגיבוש תוכנית פעולה והשתתפות במימון פרויקטים.

 "מדיניות ברורה שמעודדת פרויקטים ייעודיים לארגונים ערביים.

 חשוב שיהיו תוך חיזוק הארגונים ויצירת אופק תעסוקתי לעובדים במגזר.  פיתוח שדירה מקצועית לח"א ערבית"

 הכשרות שיסייעו מאוד לחיזוק השדרה הניהולית והמקצועית בעמותות במגזר הערבי." 
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 סיכום

האתגרים  לעניין מנכלי העמותות בחברה האזרחית הערביתכלל הממצאים שתוארו לעיל בהרחבה משקפים את תפיסת 

 העלו האתגרים לצדוהקשיים המרכזיים העומדים בפני חברה אזרחית ערבית בבואן ליצור שיתופי פעלה עם הממשלה. 

אשר רכזנו במסמך זה במסגרת ההמלצות בחלוקה לפי תהליכים פנימיים ותהליכים  אפשריים פתרונות העמותות המנכלים

 חיצוניים.

הסוגיות המוצעות שלובות לא מעט האחת בשנייה ועצם החלוקה הינה חלוקה מעט מלאכותית, שנעשתה בניסיון לזקק מכלל 

 התיאורים את הבעיות המרכזיות ולגזור מהן בהמשך כיווני פתרון. 

 ישמשו החיצוניים התהליכים לגבי והן הפנימיים התהליכים לגבי הן הפגישות עשרות במסגרת שעלו וההמלצות התובנות

 .ליישום ובהמלצות העבודה בתהליך אליהםנידרש להתייחס ו מגזרי הבין המהלךעבודה במסגרת  להמשך אותנו

 

 

  עם העמותות מבנה הפגישות: נספח א

 סבב היכרות קצר. ·

 עינת –רקע על ההחלטה להרים את השולחן העגול  ·

 מנכ״ל/ית העמותה. –רקע על העמותה  ·

האם עובדים עם הממשלה? על מה? באיזו דרך? מה דרך ההתקשרות? מה הקשיים הגדולים ביותר  ·

   מבחינתם בעובדה מול הממשלה.

 :שאלות אפשריות בנושא משאבים ממשלתיים 

 האם היו ניסיונות עבר לגייס משאבים ממשלתיים בעמותה?     .1 

 אם כן:   <<<  

 ממשלתיים?האם הצלחתם לגייס כספים      .2

 אם כן:   <<<   

 מה סוג המשאבים שגיוסו?     .3

 מאיזה משרד –מכרזים        ·

 מאיזה משרד –א 3תמיכות        ·

 ועדת עיזבונות       ·

 קרנות הביטוח הלאומי       ·

 משרד המשפטים –הקרן למימון תובענות ייצוגיות        ·

 מועצת הפיס לתרבות ואומנות       ·

 רשויות מקומיות       ·

  

 מהם החסמים המרכזיים שנתקלתם בהם?     .4

 איתור מידע רלוונטי –נגישות למידע 

 בירוקרטיה       ·

 אי עמידה בתנאי סף       ·

 גישה לפקידים ממשלתיים       ·

 היעדר זמינות ומשאבים בעמותה לטובת הנושא       ·

 שפה       ·
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 ור לכם בתהליך?מה היה יכול לעז     .5

 האם נאלצתם להשקיע משאבים על ייעוץ חיצוני לטובת התהליך?     .6

 אם לא:  <<< 

 למה החלטתם לא להגיש?     .1

 לכסף הזה בתום התהליך? מתוך תחושה של חוסר אמונה שתוכלו להגיע       ·

 אתם לא עומדים בתנאי הסף?עשיתם בדיקת היתכנות ראשונית והסקתם ש       ·

 ממשלתיים לעמותה בכלל? האם מתוך החלטה מקדימה לא לגייס משאבים       ·

 מה היה גורם לכם להחליט כן להגיש?     .2 

  )?ה דעתו/דעתה?מ -הצורך בהקמת שולחן עגול בנושא חברה אזרחית ערבית והאימפקט שנרצה לקדם )למה 

   ל מה חשבו שנעבוד יחדע -מיקוד ודגשים בעבודת השולחן 

 תו/דעתה השחקנים החשובים למהלך מכלל המגזרים.מי לדע 

 

 התקיימו הפגישותאיתן שהעמותות רשימת נספח ב: 

 צפון

 מנכ״ל/ית תחום פעילות עמותה

 ננבילה אספניולי  הגיל הרך + העצמת נשים מרכז אלטופולה

 נאאלה עוואד נשים נשים נגד אלימות

 שאדי קסיס בריאות/סכרת אלשוג׳עאן

 עבאס עבאס אנשים עם מוגבלות אלמנארה

 פידאא שחאדהאחמד מוהנא / התנדבות אמאנינא

 אחמד מוהנא  רשת תורמים ערבים קודרה

 דיאב מוחמד ספורט רגל לכדור'מפיון צ עמותת

אלעהד אלשבאבי אלטמראוי  עמותת

 לכדורגל 
 עיאשי אחסאן ספורט

 ענפיהאקדמיה לקידום  עמותת

 טמרה הספורט
 חמיד אחמד אימן ספורט

 סעיד אבו שקרה  אומנות חם"פ-"הגלריה של אום אל

 והרווחה החינוך לקידום"העמותה 

 "פאחם אל באום
 נה'מחאג משהור אחמד ורווחה חינוך

 עואד נאילה נשים אלימות" נגד"נשים 

    

 משולש

 מנכ״ל/ית תחום פעילות עמותה

 פידאא טאהא אנשים עם מוגבלות ד(בלסת וחדק )אתה לא ל

 רינאד ג׳בארה תרבות ואומנות תישרין

 ויסאל ג׳נאיים מדעים וטכנולוגיה אלרוואד )החלוצים(

 עוביידה אבו עסבה פיתוח הון אנושי / פיתוח ארגוני סנד )תמיכה(

    

 מנכ״ל/ית תחום פעילות עמותה נגב

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%94&action=edit&redlink=1
https://lite.takdin.co.il/search-results?t=%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%92
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 נשים עמותת סידרה
 אמל נסאסרה

 ח׳דרה אלסאנע

 פיתוח קהילתי בחברה הערבית אג׳יק מכון הנגב
 סלימאן אלעמור

 אריאל דלומי 

 זיאד אבו גנים גזבר הרשות רשות מקומית לקייה

 בנגב STEMלימודי  מרכז תמר
 שיבי פרומן

 איבראהים נסאסרה )מייסד(

    

ערים ל

 מעורבות

 מנכ״ל/ית תחום פעילות עמותה

 אמין אלג׳מל השכלה/תעסוקה/מנהיגות/נשים אזרחים בונים קהילה

 סמאח סלאימה עמותה למען נשים ערביות במרכז נע"ם 

 שהירה פח׳ר נשים/תעסוקה ערוס אל בחר )כלת הים(


