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10
אקטיביסטים כלכליים

היוזמות מ מפת  אל  ממוקד  לא  בט 
־החברתיות שמפרסמת הקהילה הדי

 ,)yozmot.anu.org.il( גיטלית "אנו" 
עלול לסחרר את ראשו של המתבונן. עשרות, 

ביש פועלות  יוזמות חברתיות  ־אם לא מאות 
ראל, בתחומים שונים: צדק חברתי, הון־שלטון, 
מדיה  ניו  פוליטית,  חשיבה  מודעות,  פערים, 
ומה לא. כולם עוסקים בשינוי חברתי־כלכלי. 
לעשרות  פלטפורמה  משמשת  "אנו"  קהילת 
מאבקים שונים, ממחאת האימהות ועד אוויר 
נקי במפרץ חיפה. כל השפע הזה הוא תוצאה 
ישירה של מחאת קיץ 2011, אבל כמה מתוך 
מהן  ומי  פעילות?  אכן  האלה  היוזמות  מאות 

־באמת משפיעה? ובכלל, האם ניתן למדוד הש
פעה של יוזמה חברתית עצמאית, ומה הקשר 

בין באזז גדול ברשת לפעילות בשטח? 
תשובה  אין  האלה  הרבות  השאלות  על 

־אחת, אך ברור כי ליוזמות הללו )בעיקר לא
־לה מהן שמשכילות לנצל את כוחה של הר

הממשלה.  במשרדי  כיום  רב  קשב  יש  שת( 
־לאחרונה, למשל, נפגש שר האוצר משה כח

בהייטק,  המועסקות  אימהות  קבוצת  עם  לון 
שהקימו עמוד פייסבוק בדרישה להאריך את 
חופשת הלידה בתשלום. הקבוצה אמנם אינה 

מציגה כל תימוכין כלכליים לטענתה כי יש 
־להאריך את חופשת הלידה, והדרישות עומ

ולא מבוססת, אבל מי  דות על קרקע חלשה 
בתשלום  שבועות  כמה  עוד  לקבל  רוצה  לא 
לקבוצה,  נשים  עוד  מצטרפות  כך  המדינה? 
לכיכר  הקשובים  אחרים  שרים  כמו  וכחלון, 
הפייסבוק, לא רק פוגש את היזמות, אלא גם 

מקים ועדה לבדיקת הנושא. 
תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח, 
ומי שפעיל בעצמו בתוך אותו שיח יזמי, מכיר 
בעובדה שהשיח החדש הזה יכול להיות רציני, 
למשל,  קורה,  שאכן  כפי   – ומעמיק  מקצועי 
להידרדר  עלול  גם  אך   – הגז  מתווה  בסוגיית 

־לפופוליזם ושטחיות. "בין היוזמות יש גם כא
זיקוקי דינור ומעט תוכן,  לה שיש בהן הרבה 
בעיקר  נמצאת  שלהן  שהפעילות  כאלה  וגם 
ששווה  מחיר  זה  אבל  במציאות,  ולא  ברשת 

לשלם", הוא אומר. 
מים  פרשת  קו   2011 במחאת  רואה  לוטן 

־עבור פעילים חברתיים. "בעבר הלא רחוק של
מקטגו ממוסדות  עמותות  החברתי  בשיח  ־טו 

וכן  סנגור  מחקר,  שירותים,  מובחנות:  ריות 
־הלאה", הוא אומר. "כיום אנחנו רואים ספקט

רום רחב יותר של פעילות, ומתקיים טשטוש 
גבולות חיובי בין התחומים. האנרגיה החדשה 
הזו היא דבר נפלא מאחר שאין הגדרה כובלת 

ייעוץ.  גוף  או  שירות  ספק  או  מחקר,  מכון   –
היוזמות החדשות מזהות אזורים חסרים בשיח 
נובע  ונכנסות לוואקום. ברור שחלק מהשינוי 
מהעובדה שיותר פשוט להתארגן כיום. ברשת 

קל מאוד למצוא שותפים לדרך". 
יוזמות חדשות הוא  מאפיין אחר של אותן 
בעבר  שנחשבו  לנושאים  להיכנס  היכולת 
לטריטוריה של בעלי המומחיות בלבד, מוסיף 
לוטן: "המאבק במתווה הגז הוא אולי הדוגמה 

־הבולטת ביותר לתחום שנחשב ללא עממי, ונה
־פך לכזה, אבל הוא לא הדוגמה היחידה. גם יוז

יוקר  בנושא  לנו'  יקרה  'ישראל  כמו  מות 
המחיה, 'צדק פיננסי' שמתמחים בפעילות מול 
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מאת טלי חרותי–סובר

הילדים של 
קיץ 2011

הזינוק במספר היוזמות החברתיות הפועלות 
בישראל הוא הירושה המשמעותית ביותר 

של המחאה החברתית

פז כהן
מנכ"ל אנו

 קהילה דיגיטלית 
ליצירת שינוי

הראל פרימק
ממייסדי צדק פיננסי

למען שקיפות ותחרות 
במערכת הבנקאית
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־הבנקים ומקדמים כרטיסי דביט, ו'מעש' שעוס
־קת בטיוב ההון האנושי למגזר הציבורי, מדב

רות כיום עם מקבלי ההחלטות בגובה העיניים. 
וגם  המומחים  מידי  הופקעו  האלה  הנושאים 
לציבור יש מה להגיד בהם. זה קרה כי המחאה 
יצרה התבגרות של השיח הכלכלי. היא פתחה 
שהציבור  הבנה  וביססה  העיניים,  את  לכולנו 
יכול וצריך לפרק את המבנים הקיימים. לעתים 

השיח פופוליסטי, אך לרוב לא".
על אף חשיבותן לא מעט טוענים כי אלה 

־"יוזמות תל אביביות". עובד במפעלי ים המ
או  חופשית",  "ישראל  מהן  יודע  לא  לח 

"ישראל יקרה לנו".

"נכון, אבל הסיבה העיקרית היא שאלה לא 
־ארגוני שירות שנוגעים לכל אחד. היוזמות הח

דשות הן ברובן ארגונים שעוסקים בלהביא ידע 
והשפעה.  עוצמה  לייצר  וכך  לשיח,  חדש 
בהיותם כאלה, הם פחות מוכרים לקהל הרחב. 
של  הישיר  היעד  קהל  כי  לזכור  יש  זאת,  עם 
אלא  הציבור  לא  הוא  החדשות  היוזמות 
הממשל. מובן שנחוצה להן תמיכה, אבל לרוב 
אין צורך בחצי מיליון איש בכיכרות. כשמחאת 
מתווה הגז מביאה 30 אלף איש לכיכר הבימה, 
זה הישג גדול עבור יוזמת 'חדר המצב', שניהלה 
את הפעילות בנושא, ומפגן כוח שהממשל לא 
הכלי  היה  לא  זה  אבל  ממנו,  להתעלם  יכול 

היחיד שבאמצעותו 'חדר המצב' הפעילה לחץ 
על מקבלי ההחלטות".

בתוך העולם היזמי החדש מתקיימת חלוקה 
ברורה בין שני סוגים מובחנים של יוזמות. "צד 
אחד של השיח הוא מאוד לעומתי", אומר לוטן. 

־"הוא מחפש את האיש הרע ומשתמש בטרמי
מאבק  הגז,  מאבק   – מאבק  של  נולוגיה 

־האימהות. בסוג השיח הזה יש אנרגיה שמפעי
לה את הבטן, קל לעורר רגשות והנעה לפעולה. 
ציבורי,  לידע  הסדנא  כמו  אחרים,  ארגונים 
באים מכיוון שונה ומייצרים כלים שהמערכת 
יכולה להשתמש בהם. הם רואים בעצמם גופים 

הציבור  עבור  וידע  כלים  שמפתחים 

רחלי אדרי–חולתא
מנכ"לית ארגון מעש
 חיזוק והתחדשות
השירות הציבורי

אור–לי ברלב
ממייסדי חדר המצב

 ערוץ תקשורת 
למאבק החברתי

יוסי דורפמן
 דובר מטה
מאבק הגז

התנגדות להחלטות 
הממשלה בנושא מונופול 

הגז הטבעי

ראונק נאטור
 מנכ"לית שותפה 
של עמותת סיכוי

ארגון יהודי–ערבי לקידום 
שוויון אזרחי

יאיר פינק
מייסד לובי 99

ייצוג אזרחים בתהליכי 
קבלת החלטות

עילם לשם
ממייסדי ישראל 2050

קידום האינטרס הציבורי

שבי קורזן
 מנכ"לית הסדנא 

לידע ציבורי
קידום שקיפות שלטונית 

באמצעות טכנולוגיה

צילומים: מיכל פתאל, איליה מלניקוב, מוטי 
מילרוד, אלעד שריג , ישראל הדרי, אורי אורן, 
אמיל סלמן, דודו בכר
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־ומקבלי ההחלטות, כדי לסייע להם ולתמ
רץ אותם לקבל החלטה מושכלת. התחום הזה 

־הרבה פחות סוחף, ולכאורה משעמם יותר. לש
־מחתי, קמו כמה וכמה ארגונים 'משעממים' כא

דרך  שזו  מוכיחים  והם  בשנים האחרונות,  לה 
מאבק לא פחות חשובה ואפקטיבית".

בשנים  במיוחד  אותך  מרשים  גוף  איזה 
האלה?

המגזר  לקידום  שפועלת  'סיכוי',  "עמותת 
הערבי, היא עמותה ותיקה שהחליפה את דרך 
הפעולה הלעומתית בשיטה האחרת, שמיועדת 
לעזור לאגף תקציבים להגיע לכיוון הנכון. והם 

־התחילו להשפיע כי הם מביאים ידע חדש במ
קום לחזור שוב ושוב על השיח הקורבני. מבין 

־היוזמות החדשות אני מתרשם ש'ישראל חופ
שית', שפועלת לשינוי מערך היחסים בין דת 
והן  ברשת  הן  טובה  עבודה  עושה  ומדינה, 

בכנסת".
כדי  הגיעו  חדשות  יוזמות  אותן  האם 

להישאר? 
וחלקן  המאבקים,  סיום  עם  ייעלמו  "חלקן 
אינן בנות קיימא מאחר שגם ארגון שרוב חייו 

מתנהלים בפייסבוק זקוק לתזרים מזומנים".
929 שעוסק בה־  צביקה ארן, מנכ"ל מיזם

נגשת התנ"ך לקהלים שונים, ולשעבר מנכ"ל 
ארגון מידות, מסכים שהשיח האזרחי החדש 
החברתית,  המחאה  של  ישירה  תוצאה  הוא 
אם כי לדעתו, אלה "אדי הדלק של המחאה", 
הוא  מחוסר",  נוצר  הזה  "השיח  כהגדרתו. 
אומר. "החברה האזרחית נהפכה לממשלתית 
של  המבצעת  כידה  משמשת  והיא  ברובה, 

עוסקת בהענ ־המדינה. כשהחברה האזרחית 
מי   – לתת  צריכה  שהמדינה  שירותים  קת 
כל  נכנסות  הזה  לחלל  המדינה?  את  יאתגר 
אותן יוזמות חדשות שנולדו, כיוון שתחושת 
המסוגלות של הציבור קפצה פלאים. הציבור 

־הבין שהוא יכול לדבר על תחומים שעד עכ
שיו הוא כלל לא פעל בהם.

בעיה  'יש  אמרה  המחאה  מזאת,  "יתרה 
יקר,  בפרדיגמה'. בשיטה הישנה, אם הקוטג' 
נחשוב איך לחלק קוטג' זול לעניים, או לעזור 
להם לעבוד כדי להיות מסוגלים לקנות אותו. 
החסמים  את  נבין  'בואו  אומר  החדש  השיח 
על  נשפיע  וכך  ליקר,  הקוטג'  את  שהופכים 
גם  החדש  השיח  להוזלתו'.  לדאוג  הממשלה 
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מנכ"ל ארגון מעלה, מומו מהדב, אומר 
שאחד השינויים הדרמטיים במפת היוזמות 
העסקי  המגזר  על  שמשפיעים  החברתיות 

הנו של  התפרקותם   – הפרגמנטציה  ־הוא 
שונות  קבוצות  שמעסיקים  השונים  שאים 
בחברה. "בעבר, הקמפיין של חולי הצליאק, 

־למשל, היה תופעה יוצאת דופן", אומר מה
דב. "קבוצה קטנה בחברה אמרה: מגיע לי 
משהו. כיום, זהו הדפוס המוביל. אם בעבר 
לרוב,  נותן מענה  'אני  מנכ"ל אמר לעצמו 
ותחומים אחרים הם שוליים ואין לי מענה 
עבורם', הרי שכעת התפישה הרווחת במגזר 
מגוון  עם  להתמודד  שצריך  היא  העסקי 
וצרכים,  תפישות  ציפיות,  של  רחב  מאוד 
לתת  ולנסות  כלגיטימיים  כולם  את  לקבל 
בטרם  עוד  מגמה שהחלה  זו  מענה.  לכולם 
גדולה  עוצמה  קיבלה  אבל  המחאה,  פרוץ 
בין  הכוחות  מערך  כשכל  אחריה,  מאוד 

הציבור והחברות השתנה".

להתייחס  למה  מחליט  מנכ"ל  איך 
קודם? 

הענק'.  הגלגל  'סינדרום  לזה  קורא  "אני 
־בכל פעם קבוצה אחרת, בעלת דרישות שו

נות, נמצאת במוקד תשומת הלב הציבורית, 
־ולכן שם המשחק הוא ניטור וערנות. אין ברי

רה אלא להיות ערני כל הזמן לשיח הציבורי 
החברות  על  מאוד  משפיע  והוא  הפעיל, 

המסחריות".
באיזה תחום למשל?

התקשורתי,  בשיח  שנראה  למה  "בניגוד 
־שיח המחירים נכנס לתודעה. קבוצה משמעו

תית של חברות מטפלת בו באופן הרבה יותר 
־זהיר ואסטרטגי מבעבר. יש כיום הבנה שהע

היא החלטה כבדת משקל, שלא  לאת מחיר 
מתקבלת כלאחר יד. פעם זה היה קורה בקלות 
השיח  של  גדולה  הצלחה  זאת  לא.  עכשיו   –

החברתי".
חברות מרגישות שהן מתוגמלות אם הן 

חברתיות יותר? 
ממארס  גלובסקאן  מעלה  סקר  פי  "על 
2016, הציבור תופש חברה כאחראית קודם 
כל אם היא מייצרת מוצרים בריאים ובטוחים. 

־נושאים כמו תנאים הוגנים לעובדים או תרו
המ זאת,  עם  פחות.  נחשבים  לקהילה  ־מה 

האלה,  הנושאים  שדווקא  מלמדת  ציאות 
)לא  חיובית  פרמיה  לך  יביאו  לא  שבשגרה 
יקנו ממך יותר בגללם(, עלולים לעורר משבר 
גדול שבגללו יקנו ממך פחות. חברה צריכה 
לטפל כיום גם בעובדים שלה, כי פגיעה בהם 
האווירה  הציבורית.  בעין  יפה  תתקבל  לא 

־הציבורית חשובה כיום כי הציפיות שהיו מו
פנות בעבר למנהיגות הפוליטית מופנות כיום 

גם למנהיגות העסקית".
טלי חרותי־סובר

וזה היופי שבו. אתה לא צריך  פחות ממוסד, 
הרבה – רק רעיון טוב, מעט מאוד כסף, והרבה 

כל קש הוא שכך  החיסרון  פעילים.  ־אנשים 
קוש נהפך ליוזמה חברתית. צריך לבדוק מתי 

־היוזמה כוללת שינוי פרדיגמה אמיתי שמבו
להצטרף  ולא  מעמיק,  נתונים  ניתוח  על  סס 

לכאלה שהן לא".
כשנקיים את השיחה הזו שוב בעוד שנה 

או שנתיים – מי יהיה פה עדיין?
תשתיתיים.  לא  הם  האלה  הארגונים  "רוב 
מוגבל. אלה  חיים  אורך  בעלי  הם מלכתחילה 
תוך  חדש  יום  סדר  להציף  שתפקידן  יוזמות 
החיבור כלל הגורמים – ממשל, תקשורת, בתי 
משפט, פייסבוק, וכל גורם אחר שיכול לעזור. 
גם אם ניקח את מחאת הגז, שמאוד הצליחה, 
אין ארגון או תשתית או מישהו שיעקוב אחרי 

צביקה ארן, מנכ"ל מיזם 929: 
"בשיטה הישנה, אם הקוטג' 

יקר, נחשוב איך לחלק קוטג' זול 
לעניים, או לעזור להם לעבוד 

כדי להיות מסוגלים לקנות 
אותו. השיח החדש אומר "בואו 
נבין מה מייקר את הקוטג', וכך 

נשפיע על הממשלה להוזילו"

מהי חברה אחראית
לא מוכנים לשלם יותר עבור תנאים לעובדים

מוצרים בטוחים ובריאים )46%(

מחיר ואיכות

בטחון תעסוקתי

וה
גב

וך
נמ

תנאים הוגנים לעובדים

איכות הסביבה
מעורבות בפתרון בעיות חברתיות

קליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה
שקיפות

תרומה לקהילה )22%(

וני
בינ

עסקים למדו שצריך להתחשב בכולם

־הנושא הזה, לכן זה לא יתפוגג אלא פשוט ית
חלף בנושא רלוונטי יותר".

מרכיב  היא  הכלכלית  היכולת  כמה  עד 
חשוב ביוזמות כאלה?

"החשיבות שלה דרמטית גם אם לא נזקקים 
כי  שם,  לא  הפילנתרופיה  גדולים.  לסכומים 
יודעת לתרום לגופים כאלה. אני לא  היא לא 
רואה את הקרנות או הפדרציות האמריקאיות 
ידע  גוף  לייצר  ביוזמה שמנסה  לתמוך  מעזות 

־חדש, כי בגופים כאלה רוצים לראות את התק
־דמותו של הילד האתיופי או התלמידה בפריפ

ריה שעבורם ניתן הכסף. מסיבה זו נגזר על רוב 
ומקו קטנות  יוזמות  להישאר  האלה  ־היוזמות 

 .מיות. הן יגוועו ויתחלפו ביוזמה אחרת

talihs@themarker.com
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