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המציאות:
 .1מאפיינים עיקריים של ארגוני חברה אזרחית בחברה הערבית
מידע כללי:
א׳ .השימוש במושג חבה אזרחית התחיל בסוף שנות ה  80של המאה הקודמת .מושג זה
כולל התארגנויות לא רשומות ,כגון ועדים עממיים למאבק במדיניות הריסת הבתים.
ב׳ .מספר ארגונים רשומים כ  4000כולל ארגוני שירותים  ( ,בחברה היהודית קיימות כ
 45,000ארגונים רשומים) .אבל מס' הארגונים הערביים הפעילים הוא אך ורק , 1,200
ארגוני שירותים וחברה אזרחית  60% .נמצאים בצפון כולל ערים מעורבות -חיפה ועכו.
ג׳ .תחומי פעולה :מחקר ,מדע וחינוך  18% , 22%בריאות ,ספורט  , 14%דת . 12%
ד׳ .ארגוני ארציים בולטים ובעלי השפעה הינם ארגוני סנגור ,לובי ,שינוי מדיניות ,ונשים.
המשמעות שארגונים אלה אינם מקבלים מענקים ממוסדות ממשלתיים.
ה׳ .ארגוני חברה משותפת בעלי השפעה על המציאות בחברה הערבית בפרט והיהודית
בכלל  .הם מנוהלים ע"י צוותים משותפים  ,חלק מהפעילים וחברי הצוות בארגונים
אלה מהווים חלק מההוואי של ארגני חברה אזרחית  ,אבדוקציה ושינוי חברתי.
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כושר הישרדות למרות הרבה אתגרים
ארגוני חברה אזרחית מהווים גורם משמעותי בתהליכי שינוי חברתי ,המושתת על
ערכי זכויות אדם ואזרח .בזכות פעילותם והטרמינולוגיה שמשתמשים בה מצביעה על
פתיחות ,חירות ועד ,המבדיל אותם מארגוני שירותים.
מגמות של התמקצעות לפי תחום עיסוק באופן מתמיד.
הצלחות מוערכות אך ספציפיות והשפעה חברתית בנושאי זכויות נשים במיוחד,
והשפעה על מדיניות ממלכתית.
הצלחות  ,אמנם מצומצמות בשיתופי פעולה עם ארגוני זכויות בינלאומיים .הדגש כאן
על הבלטת מצבה של חברה הערבית בישראל כמודרת וסובלת ממדיניות ממסדית
סיסטמית של מאפליה ,גזענות ושוליות בתחומי חיים שונים.
מגמה חדשה של הרגשת קולקטיבי המצביעה על שיפור בתהליכי שיתוף פעולה.
קיים מזה שנתיים " פורום ארגונים ערביים" המאגד בתוכו כ  70ארגונים  ,ובמיוחד
ארגונים ארציים או אזוריים.
מגמה חדשה של שיתוף פעולה סיסטמתי בין חלק מהארגונים והרשויות המקומיות
העברית ( אתייחס לכך בהרחבה יותר מאוחר).
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מחסור במשאבים פיננסיים ,לאור הצטמצמות מקורות המימון הבינלאומיים.
צרכים רבים ,תחומי עיסוק גדולים מול משאבי אינוש מעטים ,בגלל המציאות הכלכלית.
תחרות בין ארגונים על אותם גורמי מימון מצומצמים
דה-לגיטימציה ע"י הממסד ולעתים ע"י גורמים בחברה הערבית עצמה כגון גורמי דת
ומסורתיות מול מודרניזציה וחירות.
חוסר שיתוף פעולה בין הארגונים  ,למרות מגמה של שיפור בחמש השנים האחרונות ,אך
מצומצם וספציפי.
פערים תפיסתיים וקונצפטואליים בין ערכי ודפוסי התנהגות ארגוני חברה אזרחית לבין
הקהילה.
התרחקות ואיבוד דרך לעתים בעניין חיבור והתחברות לקהילה ובמיוחד המסורתית ואשר
מאפיינת את הרב.
חוסר כלים וכוחות להתמודדות יעילה עם תופעות חברתיות קשות ובעלות השפעה על חיי
התושבים הערבים ,ובמיוחד האלימות והפשע בתוך החברה עצמה.

 .4שיתוף פעולה בין ארגונים לבין רשויות -המצוי
א׳ .שיתוף הפעולה הקיים כיום בצורה הכי "מפותחת" מאז ומעולם התחילה בתחילת
 2019או קודם לכן  ,לאור תוכנית  . 922לכך יש כמה פקטורים ואחד מהם העבודה
שנבחר שנה קודם לכן מודר יונס לכהן כיו"ר חדש לוועד ראשי הרשויות  .מודר מודע
ופתוח לשיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית ועשה זרת מאז שנבחר לתפקיד ראש
מועצת ערערה .שנית הוא הבחין בכך שהרשויות כולל הוא עצמו מתקשים לפעול עם
ומול מקבלי החלטות במשרדי ממשלה ועוד .בנוסף הוא הכיר את היכולות המקצועיות
של חלק מהארגונים הפועלים בתחום הסנגור ,מניסיונותיו הקודמים כאשר השתמש
בניירות עמדה ,מסמכים מקצועיים בתחום הכלכלה ועוד .מייד לאחר מינויו לתפקיד
זה ,הקים יחד מודר עם ועדת המעקב ובבחירה ישירה בין ראשי הרשויות ועדה
מצומצמת של  5ראשי רשויות מובילות לקידום הליכים ולייצג את שאר הרשויות עם
ומול משרדי הממשלה -בהקשר של  ( 922פואד עווד -כפר מזרעה ,אדגאר דקואר-
פסוטה ,סלים סליבי -מג'ד אלכרום ,מודר -ערערה וכמובן החשב המלווה עלאא גנטוס
) .קבוצה זאת או רובה פעלה בצורה נמרצת והיוותה מודל מעניין ,ואף קיבלו סיוע ע"י
ה " , " Task Forceאשר ארגו להם סיור למידה בארה"ב במשך חודש ) .זה היווה גורם
מדרבן להם עצמם ולאחרים במידת מה.
מצד שני ארגוני חברה אזרחית חיפשו דרכים לנסות להשפיע בעניין מיצוי משאבים
ממשלתיים ,וכך נוצרה ההזדמנות לשיתוף פעולה .זה הניב להקמת ועדות משותפות
של נציגי ארגונים בהתאם לתחום ההתמחות שלהם וראשי רשויות ולהלן הועדות :
ועדת תיאום מרכזית ,ועדת תחבורה ותשית ,ועדת מסחר  ,תעשיה ,תעסוקה ותיירות,
ועדת תכנון ושיכון ואזורי שיפוט ,ועדת חינוך וחינוך גבוה ,ועדת תרבות וספורט ,יעדת
מאבק בעוני ורווחה ,ועדת הרשויות -מענקים ותקציבים ,ועדת בריאות ואיכות סביבה,
יעדת חוק ותקציב המדינה ,ועדת סנגור ומשפט ,ועדת גליל ונגב ,ועדת מידיה ויחסי

ציבור ושיתוף תושבים ( מצ"ב מסמך מפורט בנושא בערבית) .על פניו ,נשמע נפלא
וקיימת התייחסות לכל תחומי החיים ,אך להלן האתגרים:
 רשאי רשויות לא הוכנו מראש לפעולה משותפת ,סובלים מהרבה עומסים  ,בעייתאגו שלא מאפשרת שיתוף אמתי וכ' .מצב זה הביא לכך שנוכחות ראשי הרשויות
בישיבות הועדות ובהתאם לחלוקה הקיימת כמעט אפסית .לכן ובכל הועדות הם
מיוצגים ע"י שלושה אנשים בעלי תפקיד :מודר יונס ,עבד ענבתאוי -מזכיר ועד
ראשי הרשויות ועלאא גנסטוס – מלווה מועצות בתחום התקציבים והפיננסים.
 מספר הארגונים קטן לעומת כל הוועדות והצרכים .לכן ישנם ארגונים ששמםמופיע כמעט בכל הועדות ,אך אין ביכולתם להתחייב בפועל לכל הדרישות.
 בעיית אגו ותחרות גדולה בין הארגונים לבין עצמם ( איפה יתקיימו המפגשים ,מימנהל ומוביל וכ'..
 תחומי המומחיות של הארגונים מצומצמים לעומת הצרכים הרבים ,ובנוסף קייםמחסור בכוח אדם ומשאבים .
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אבל תהליך זה מהווה נקודת אור חשובה אשר מהווה התחלת תהליך של
שיתוף פעולה אמתי למרות מורכבותו ,וזה יכול להוות תהליך למידה וקידום.

משבר הקורונה :הוקם מטה חירום המשתף רשויות ,ארגונים ועדת המעקב העליונה
ונציגי ממשלה או סמי -ממסדיים (איימן סייף ועלאא גנטוס -אותם דמויות בוועדות).
הקודמות) .מטה זה מנוהל ע"י אגודת הגליל ואינני יכול להעריך את יכולת מטה זה
להשפעה או מה מידת ההשפעה ,מלבד העובדה שזה גוף נתפס כחזק ויש לו
הצלחות ,היות וחברי הרשימה המשותפת לוקחים תפקיד גדול הזזת דברים ברמת
משרד הבריאות והממשלה.
ארגונים מסוימים פעלו במשך שנים בליווי רשויות לקידום יכולותיהם המקצועיות
והחדרת תרבות ניהול שונה ויעילה .בנוסף ,שילבו בעשייה שלהם חלק מראשי
הרשויות בעלי מוכנות ונכונות לשיתוף פעולה  ,אשר הבינו ששיתוף פעולה כזה יכול
להניב פירות ובמיוחד בתחום התקציבים.
ארגונים הלכו והתמקצעו בתחומי העשייה שלהם ,העסיקו אנשי מקצוע בעלי שם
ונתפסים כיום ככתובת מקצועית .
במשך שנים ,היו יזמות של גיוס משאבים משותף בין עמותות ורשויות .זה היה במיוחד
סביב פרויקטים מיוחדים או סביב תמיכות המחייבות את שני הגופים האלה לפנות
ביחד .לדוגמה ,פרויקטים ותוכניות בתחום הספורט ,החינוך  ,התרבות והרווחה,
במיוחד עבור קרנות כמו מפעל הפיס ,מפעלים מיוחדים של משרד הרווחה וכ' .סוג
אחר של גיוס משותף היה לגבי תמיכות של האיחוד האירופי המיועדות לפיתוח כלכלי
או פיתוח יכולות וכ' ברשות ,כאשר התורם ראה בעמותות גוף מקצועי מכשיר ,והרשות
גוף מבצע.

 .5המלצות לקידום שיתוף פעולה
 לדעתי קיימת הזדמנות גדולה להתערבות במסגרת מטה החירום .אתמול יום ב' 20/4במסגרת פגישה שהשתתפתי בה  ,אחד המשתתפים העלה את נושא
ממצי המשאבים כמשאב מקצועי חשוב שיש לפנות אליו ולשתפו.

-

ישנו כיבוד הדדי של מודר וארגוני חברה אזרחית וכדאי ללמוד ממנו.
צעד ראשון מפגש עם מודר ללמוד ממנו על נסינו עם ארגוני חברה אזרחית .כדאי
לדעתי להזמין אותו לשיחה עם ממצי המשאבים -יתכן שכבר עשיתם?
כנ"ל עם איימן סייף ( לגבי תפקידו הקודם ונסיונו עם הארגונים ,יחד עם עלאא
גנטוס.
לפנות ישירות למנהלי ארגונים ,לא כקבוצה אלא בודדים בהתאם לנושא ותחום
ההתמחות ולבקש פגישה ובדיקת אפשרות קידום שיתוף פעולה ,אבל חייבים
להיות זהירים ולוודא כי:
 ממצי המשאבים באים עם סוגיות ספציפיות הקשורות לישוב מסוים ולא
בכלל.
 בקשה ספציפית משותפת להרבה רשויות ,כגון נייר עמדה או נייר מדיניות
בתחום תקציבים וכ' .בשתי נקודות אלה ,ראש המועצה הספציפי צריך להיות
מעורב.
 לא להתערב בפתרון בעיות אגו ואחרות הקיימות ואשר העליתי קודם לכן.
 לא לפנות לארגוני סנגור שלא רואים בכם כתובת  ,כתוצאה מהיתוכם עובדי
ג'וינט וכ' ..לכאורה בעיה פוליטית.

-

עיקר תפקידכם בעניין זה להבהיר או להסביר לראש הרשות או מנהלי מחלקות
שקיימת הזדמנות מעשית שכדאי לנצלה .אבל רק לאחר בדיקת תוצאות עבודת
הועדות ואם קיימים מסמכים חשובים שניתן להשתמש בהם לקידום נושא מסוים,
ולוודא שימוש במאגר המידע הקיים.

-

ממצי משאבים לא יכולים לפעול בסנגור ,לעומת זאת ארגוני חברה אזרחית
כאמור ,בעלי יכולות רבות ורכשו ניסיון בתחום הסנגור ,לכן יכולים להיות גורם
מסייע בקידום נושא מסוים מול ועם מקבלי החלטות ,ובמיוחד בנושאים שממצי
המשאבים לא מוצאים מענה הולם.

-

חשיבות שיתוף הפעולה והערך המוסף שלו:

-









הארגונים מקושרים יותר לקהילה  ,וזה יכול לקדם יחסי רשות -קהילה
כאמור קודם לכן ,הארגונים יכולים לנהל מאבקים מול משרדי ממשלה ,
כאשר הרשויות אינו מסוגלות ולא יכולות.
הארגונים מהווים מקור מידע ולמידה חיוני ביותר לעבודת הרשויות במיוחד
בתחומי תכנון ,שיכון ,כלכלה ועוד..
גיוס משאבים משותף.
איגום משאבים למען קידום פרויקטים בתוך הישובים.
ארגונים יכולים לספק אנשי מקצוע רלוונטיים לקידום ופיתוח העבודה
ברשויות.
עבודה משותפת מהווה  Win- winלשני הגופים.

