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 אקרדיטציה של ארגוני המגזר השלישי בישראל
 *ניסן לימור

 
,  הממשלתי–רים הרואה בקיומם של שלושה מגז,  התלת מגזריתה שהתפי

-  הפועלים  זה לצד זה  ויוצרים את ההרמוניה החברתית-העסקי והאזרחי 
מחייבת בחינה מעמיקה לגבי דרך התנהלותם של , כלכלית במדינה-פוליטית

  .ייםדמנגנוני האיזונים ההד
 

 .אין חולק על תפקידה המרכזי של מדינה כמערכת הקובעת את כללי המשחק
כמו ,  מנגנוני אכיפהומפעילה מפקחת על קיומם בפועל ,באמצעות חוקי המדינה

תפקידה המרכזי .  באמצעות בתי המשפט–משמשת כתובת לבירור מחלוקות , גם
 ברשות שני המגזרים ןומייחד לה עוצמות שאינ, על-של המדינה מקנה לה מעמד

התרבות הפוליטית ובמידת מה המערכת ?  מה מאזן כוחות אלה .האחרים
 . פוף לאינטרסים השונים המלווים אותהבכ, הפוליטית

 
תהליך בניית עוצמתו של המגזר העסקי  . עוצמה רבה – העסקי –מגזר השני לגם 

ובמיוחד ,  מאז התפתחותן של החברות הציבוריות,נמשך לאורך ההיסטוריה
מגמת צמצום מעורבותה , גם-כמו, תהליכי ההפרטה והגלובליזציה. 20-במאה ה

פרופסור ,  לאורנס מיטשל.  זקו והאיצו תהליך זהחי, של המדינה בשוק
למעט ,  אין שום מוסדכי , קובע, ןורג וושינגטו'למשפטים מאוניברסיטת ג

.  1בחיינו הפרטיים והציבוריים כפי שעושה החברה העסקית השולט , המדינה
גידים עסקיים תייחס מתאר את היקף השפעתם של תאמ, אלן וולף, גם הסוציולוג

אלא  , כי חברות אינן תאגידים של פרטים, 19932אמר שפרסם בשנת במ, וכותב
הן משפיעות למעשה על ,  פועלות כךובמקרה ואינן; ממשלות-פועלות כקוואזי

אלה שאין להם עמם כל קשר פורמאלי  כולל, החברה הסובבת ועל חיי בני אדם
 ,חברתי הרחב-  השתלבותה של החברה העסקית במרקם הציבורי.או עסקי

נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר התייחס .  גם בישראלהבלה  ביטויקי
כי דומה שהמגמה , ניתן להעיר, ככל שהדבר נוגע לענייננו: ".3לעניין וקבע

כי על החברה ועל מנהליה הפועלים עבורה לקחת , המודרנית המתפתחת היא
 אלא גם את טובתם של עובדי, בחשבון לא רק את טובתם של בעלי המניות

חוק  גישה זו מקבלת ביטויה גם ". צרכניה והציבור הרחב בכללותו, החברה
פי -תכלית החברה היא לפעול על: "כי) א(11קובע בסעיף ה, 4החברות החדש

, שיקולים עסקיים להשאת רווחיה וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה
 ,כן-כמו ; הציבור של   עניינו  ואת  עובדיה , נושיה  של  ענייניהם את, בין השאר
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אף אם התרומה אינה במסגרת , רשאית החברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה
 . 5"אם נקבעה לכך הוראה בתקנון, שיקולים עסקיים כאמור

 
ניצבת החברה , המכוונים את מהלכיה של המדינה, מול שני מגזרים אלה
 כי  6ם במחקריהםמצביעי,  גבריאל אלמונד וסידני ורבה.  האזרחית על ארגוניה

או כפי שהוגדרה ביוון הקדומה , ) Civic Culture(קיומה של תרבות אזרחית 
"7 Civic Virtue"  ,ון קיין'ג. היא המפתח לדמוקרטיה יציבה ואפקטיבית 

, יומי לפרט מאלימות-מבהיר כי קיומה של חברה אזרחית איננו במתן בטחון יום
 אפשרות לאנשים להתאגד ולפעול  מתן, כי אם, או חופש לנהל את שגרת חייו

חברה אזרחית היא אפוא היכולת לפעול ולהשפיע על תהליך .  םלקידום ענייניה
 בבואו להסביר את היקף מעורבותם של ארגוני 8קונל'בריאן או. קבלת ההחלטות

חולים -מתאר את מהלך חייו משעה שנולד בבית, המגזר השלישי בחיי אדם
,  במשפחה קתולית שהשתייכה לכנסייה המקומיתחונך, ר"ציבורי הפועל כמלכ

, למד בבתי ספר שהופעלו על ידי ארגון של הקהילה , היה חבר בתנועת הצופים
שמע קונצרטים ונהנה מהצגות , ביקר במוזיאונים המתנהלים ללא כוונת רווח

ניתן להמשיך ולסקור את הארגונים ללא כוונת רווח ; ונעזר בארגוני צרכנים
  חברה קדישא המלווה -  במציאת הישראלית -ולהבדיל ;  בחייוהמלווים אדם

 האם הם –השאלה העולה היא כיצד גופים אלה פועלים . אדם בדרכו האחרונה
המגבשים , זרועה הארוכה של הממשלה או משקפים את צרכי ורצון האזרחים

 .הלכה למעשה, מדיניותם וכך פועלים
 

9 מבקש לבחון כיצד מושפעים , חדיו באסופת מאמרים שכינס יפרי אלכסנדר'ג
שימור ערכים  . ערכי ועקרונות החברה האזרחית כאשר היא מתמסדת בארגונים

בחינת ההיבטים השונים מעמידה דילמות .  אינו מובן מאליו, במבחן המעשה
זמנית -המסוגלת לקיים בו, מורכבות בפני המבקש לקיים חברה אזרחית עוצמתית

י האזרח ולהתמודד מול הכוחות הפוליטיים לענות לצרכ, את עקרונותיה
 . 10והכלכליים

 
נקבעים , למטרת רווח או ללא כוונת רווח, כללי התנהלותו של תאגיד כלשהו

אשר , חוקים אלה יוצרים את הישות המשפטית החדשה. בחוקיה של מדינה
.  רשאי לקיימה, העונה על כללי רישומה והעומד בדרישות החוק בתפעול השוטף

באותן מדינות בהן נחקקו חוקים , תאגדות תאגיד ללא כוונת רווחחוקי ה
' קרלה וו' פרופ.  11שונים מאלה של  ארגונים למטרת רווח,  מיוחדים לעניין זה

, ICNL(12(רווח -כוונת-נשיאת המרכז הבינלאומי לחוק ארגונים ללא, סימון
13 :ת רווחמציינת חמש סיבות להיווצרותם של חוקים לעידוד ארגונים ללא כוונ
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ארגוני , על ידי מתן רשות לאזרחים להביע עמדתם בנושאים השונים )1(

ר מחזקים את הפלורליזם המהווה מרכיב חיוני בקיומה של "המלכ
 .חברה אזרחית

 
ניתן חיזוק למוסדות , על ידי מתן ביטוי חוקי לזכות ההתאגדות )2(

 .הדמוקרטיים
 

)3( Accountability , )(אחריות  ודיווחיות , על ידי יצירת כללים לשקיפות
 .מתחזקת היציבות החברתית

 
מחזקים , הדמוקרטיה והיציבות בחברה, דרך עידוד החברה האזרחית )4(

 .14ר את הכלכלה וכוחות השוק"ארגוני המלכ
 

מאפשר להם לספק ביעילות שירותים ומוצרים  , ר"עידוד ארגוני המלכ )5(
 .15ציבוריים לתועלת הכלל

 
, אגדות של ארגון ללא כוונת רווחבפרטה את העקרונות ביצירת חוק הת

בשלושה , )Self Regulation(סימון להיבטי הפיקוח העצמי ' מתייחסת פרופ
 : 16מימדים

,  הצורך בקיומם של סמכויות–המנגנונים הנחוצים בתוך הארגון  )1(
לרבות ההנהלה השכירה , אחריות ומחויבות של הגורמים המנהלים

הגישה , אם כי,  ניהול ברוריםחיוני שיתקיימו מבנה וכללי. והציבורית
היא מתן סמכויות לגופים המנהלים לקבוע זאת ולא , העדיפה לדעתה

קבעה כי , במאמר אחר שפרסמה. על ידי קביעה מחייבת בחוק המדינה
דווקא בארגוני , אין מתכונת אחת לארגון וחייבת להישמר הגמישות

, חריםעל מנת למנוע ניצול על ידי הגופים הנב. החברה האזרחית
כללי שקיפות ודיווח בינם לבין כלל חברי , חייבים להתקיים אחריות

 . הארגון
 

קיומם של ארגוני גג  . על חוקי המדינה לעודד קיומם של ארגוני גג )2(
סטנדרטים , קביעת קודים אתיים, מחזק את שיפור הניהול העצמי

ארגוני גג זוכים ליתר אמון ואהדה בקרב ארגוני . ונורמות התנהלות
יכולתם לקדם את ארגוני , על כן. ר מאשר המדינה ומוסדותיה"מלכה

 .המגזר השלישי רבה
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אישי ציבור ,  גוף משותף של גורמי המגזר השלישי–מנגנון רישוי  )3(

יוכל לתפקד טוב יותר מאשר מוסדות המדינה באשר , וגורמים פרטיים
 אמנם קיימים שורה ארוכה של.  ר"להכוונה ופיקוח של ארגוני המלכ

, אבל הדבר ראוי, נושאים עליהם יש לתת הדעת בהפעלה גוף מסוג זה
 .וטוב ייעשה אם ייבחנו הדברים

 
רווח -כוונת-במסמך שפורסם על ידי המרכז הבינלאומי לחוק ארגונים ללא

)17 ICNL( ,כללים לפיקוח עצמי–ממשל תקין ושקיפות , יושרה: "שכותרתו " ,
מגזר האזרחי הוא יכולתו לפקח באופן קובע המרכז כי היבט חשוב בקיומו של ה

מעדיפים , בדרך כלל.   של ריסון עצמי ופיקוחםיעיל ותקין באמצעים וולונטריי
אך אין זה , ארגוני המגזר השלישי להסתמך על מנגנוני הפיקוח הפנימיים שלהם

 Self(הפיקוח העצמי .  גם אם במקרים רבים יש בכך מענה ראוי, מספיק
Regulation( , בשנים האחרונות למושג המלווה את ארגוני החברה הופך

התגברות עצמתו של המגזר העסקי , העל של המדינה-מול עוצמת.  האזרחית
חייב המגזר , ותופעות שליליות שנתגלו בקרב מיעוט של ארגוני מגזר שלישי

אם , חובה זו היא הכרח המציאות. ליטול על עצמו אחריות על דרך התנהלותו
; מעמד עצמאי ולמנוע פיקוח יתר על ידי מי מהמגזרים האחריםחפץ הוא לקיים 

 .18בין על ידי המדינה או עולם התורמים העסקי והקרנות
 

עוסק בנושאים שראוי לכלול בחוק התאגדות ארגון , המשכו של המסמך לעיל
 :בכלל זה, ללא כוונת רווח

  הגדרות מינימום –נושאי חובה החייבים להיות כלולים בחוק   )1(
בין עניינים אלה יש . ניהול ומבנה הארגון, שות לצרכי הקמההנדר

מידת , פרטי המנהלים, שמות מייסדיו, לכלול את שם הארגון ומטרותיו
. פתיחות הארגון לקבלת חברים חדשים וכללים למניעת חלוקת רווחים

מציין המרכז כי  אלה צריכים , םבמנותו את הכללים האופטימאליי
ם המנהלים את הסמכויות לשנות את מטרות לאפשר לגופים הציבוריי

 .כמו גם לקבוע כללים להתנהלותו, ומבנה הארגון
 

  כוללים את נושאי הדיווח הפנימי בארגון וחובות –כללי התנהלות  )2(
הכללים נועדו להבטיח את יכולתה ; עובדיו כלפי ההנהלה הציבורית

. גוןשל ההנהלה הציבורית לכוון מדיניות ולפקח על פעילויות  האר
 .אלה נועדו להבטיח ולמנוע ניגודי עניינים
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ר "ראוי שארגוני המלכ,  בנוסף לקבוע בחוק– יכללים לפיקוח וולונטאר )3(

ניהול , יושרה ארגונית, קיום פעילויות, יאמצו סטנדרטים להתנהלות
תקשורת וגיוס , ניהול פיננסי, מדיניות ניהול משאבי האנוש, תקין
 .כספים

 
מדינה  צריך לעודד קיומם של ארגוני גג שיקבעו  חוק ה–ארגוני גג  )4(

יהיו בעלי אפשרות להפעילם , 19נורמות וקודים אתיים, סטנדרטים
ארגוני הגג יכולים לקבל מחבריהם . ובמידת הצורך לוודא אכיפתם

על ארגוני הגג לפרסם .  סמכות לקיים ביקורת ולדרוש תיקון הטעון
 .המגזר השלישיממצאיהם ולחזק את אמון הציבור בארגוני 

 
, הצורך בניהול תקין ורכישת אמון הציבור בפעילותם של ארגוני המגזר השלישי

ארגוני המגזר השלישי הם חלק מהמרקם הרחב של .  איננו עניין חוקי גרידא
ארגון שאינו משכיל להעצים עצמו . ממנה צמחו ועבורה הם פועלים, החברה

ללא עורף ציבורי וללא , םמן הסת, ימצא עצמו, בקהילה ולזכות באמונה
התודעה בעניין זה החלה .   יחדל להתקיים–ובסופו של דבר , משאבים לקיומו
תהליכי אקרדיטציה שהיו .  ב ברבע האחרון של המאה שחלפה"מתפתחת בארה

תחומים , כיום. התפשטו לתחומים נוספים, 20שמורים בעבר במגזרים מיוחדים
. ב מנגנוני אקרדיטציה עצמיים"מים בארהמקיי, בריאות וחינוך, כשירותי רווחה

נדרשים על ידי , )State(במדינות אחדות אף שירותים הניתנים על ידי המדינה 
 .בתי המחוקקים של המדינה לעבור את ההליך על מנת לזכות בתקציב לפעילותם

 
ר "ב סביב פרשיות עגומות של ניצול ארגוני מלכ"השערוריות שהתפרסמו בארה

הביאה לסברה כי אמצעי התקשורת יכולים למלא את תפקיד , םעל ידי מנהליה
התקשורת אכן עושה . המציאות התבררה שונה. הבלם הציבורי המתריע בשער

אין היא . אבל היא מגיעה אל אותם מקרים קיצוניים הכובשים כותרות, מלאכתה
הפועלים , רים כספקי שירות"כניסתם של מלכ.  יכולה לעמוד על המשמר בשוטף

מוסיף אף הוא לטשטוש ולתהיות מה בינם לבין תאגידים , עין חברות עסקיותכמ
 .21עסקיים ומדוע עליהם לזכות ביחס מיוחד מרשויות המס

 
, במידה רבה, ניתוח המקרים שהובאו לציבור האמריקאי הראו כי הכשל נבע

כפי שמכנה אותה , הנהלה ציבורית. בשל תפקוד לקוי של ההנהלה הציבורית

היא יכולה לתפקד נפלא ולהביא . 'יפה'או ' חיה'יכולה להיות , 22טוולרוברט בו
ביודעין או , יכולה היא להיות גרועה ותוביל, אבל; את הארגון להישגים רבים

   שיפור דרכי ההתנהלות- המסקנה שהתבקשה הייתה מאליה .  לנתיבי נפל, שלא
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בניית : בין אלה, הפעילויות מגוונות נעשו בתחום ז.  של ההנהלות הציבוריות

כללי דיווח ופיקוח על המנהל ; כלים להערכה עצמית של הנהלות ציבוריות
טיפוח ההנהלות ; לרבות הערכת ביצועיו כלפי ההנהלה הציבורית, הכללי

מיקוד בנושאי ; לרבות הגדרת יעדים והקניית מיומנויות, הציבוריות וחבריהן
הוק לקידום נושאים -ות אדהקמת וועדות משנה וועד; האסטרטגיה הארגונית

 ההנהלות הציבוריות ואף מערכת 23ספרים רבים נכתבו בנושא. ייעודיים
.  אין בכך די, על אף השיפור הרב שחל, בסיכומו של דבר. לימודית נוספה לכך

ב הביא את "כי השינוי שחל בתפקוד ההנהלות הציבוריות בארה, נציין עם זאת
 הולכים ונעשים המובילים בניהול – רים שלנו"המלכ": פיטר דרוקר לכתוב

, אסטרטגיה ותכליתיותה של מועצת המנהלים: בשני תחומים. בארצות הברית
ובתחום , הם מגשימים הלכה למעשה מה שרוב העסקים באמריקה רק מטיפים לו

,  הם חלוצים של ממש– ההנעה והִפריון של עובדי הידע –החיוני ביותר 
 .24"הלים שעולם העסקים יאלץ ללמוד מחרהמגבשים היום את המדיניות והנ

 
במקביל לקיום תהליכים לשיפור פעילותן של ההנהלות הציבוריות החלו 

, וקביעת קודים להתנהלות) Self Regulation(להתפתח תהליכי פיקוח עצמי 
תחילה היו אלה איגודים .  סטנדרטים וכללי ניהול תקין, קודים אתיים
ארגונים על בסיס ,  ארגוני גג סקטוריאלייםאחר כך הצטרפו, םפרופסיונאליי

 .מדינתי ואף ארגונים לקידום ארגונים ללא כוונת רווח
 

25  Council of(דוגמא מעניינת היא פעולתה של המועצה לאקרדיטציה 
Accreditation -COA26  שעסקו ידי שני גופים- על1977שהוקמה בשנת , )

 Family -  והChild Welfare League of America -בתחומים קרובים ה
Service America . גופים אלה שאפו לזכות במוניטין ציבורי והחליטו להחיל

ההליך כלל הגדרת סטנדרטים בכל תחומי הטיפול . הליך אקרדיטציהעל עצמם 
-לימים הצטרפו לתהליך ארגונים נוספים וכיום ה. המקצועיים בילד והמשפחה

COAההתחלה הייתה . ב"ים בארה נחשב לאחד מגופי האקרדיטציה המרכזי
הרי שללא , אם כי התהליך איננו מחויב, וולונטארית של שני הארגונים וכיום

 מתקשים גופים העוסקים בתחומי הילד COA-קבלת תו האיכות של ה
 . לקבל תרומות או הקצבות מהקופה הציבורית, והמשפחה

 
United Way קשים המבגונים ר אלהם נדרשים סטנדרטיםאף הוא קבע  ארגון

, קרנות נוספות החלו לאמץ סטנדרטים וכללים. להיעזר בשירותיו ותרומותיו
חלקן פרי פיתוח עצמי וחלקם על ידי שימוש באלה שעוצבו על ידי קרנות 

 . וארגונים אחרים
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27 Independent Sector  הארגון האמריקאי ה קוד אתי1991פרסם בשנת- 

הקוד נועד לענות על דברים . אישהיה ניסיון חשוב להגיע לקוד כלל אמריק
על אף המעורבות הרבה של חברי . שמעבר לחוק וכיון לסטנדרטים נורמטיביים

קוד חשוב נוסף .    חלקית-לא  הפך הקוד לכלל אמריקאי ומידת החלתו , הארגון
 National Society of -שפותח על ידי ה, "Donor Bill of Rights"-הוא ה

Fund Raising Executive  קוד .  נוספיםארגונים ארצייםארבעה בשיתוף עם
על מנת להבטיח ,  נועד לקבוע כללים בדבר המידע שיש להביאו לציבורזה 

ניסיון אחר . מידע נכון ומהימן על הארגון ופעולתו, לתורם או המתנדב לארגון
. 1995בשנת , 28הוא הקוד שפותח במרכז מנדל באוניברסיטת קייס ווסטרן רזרב

עוצב בסיוע , "The Accountable Not-for-Profit Organization "–הקוד 
 . ראשי קרנות ונועד לסייע לארגונים בבואם לבקש את סיוע הציבור

 
29 החלו , שהחלו לפעול בשלהי המאה שחלפה, גם ארגוני גג על בסיס מדינתי

דוגמא לכך נוכל למצוא בתהליך . לעצב סטנדרטים ולהגדיר תהליכי אקרדיטציה
, שפותח) Maryland Nonprofit Standards(טים של מדינת מרילנד  הסטנדר

על ידי אגודת הארגונים ללא כוונת רווח במרילנד , 1998החל משנת 
)30 Maryland Association of Nonprofit Organizations( . בסיומו של

 Seal of(' איכות אות '–תהליך בחינה מוענק לארגון העומד בדרישות 
Excellence .( הפעילות במדינת מרילנד נחשבת לחלוצה וזוכה ליוקרה רבה

בהקדמה למסמך תהליך הסטנדרטים של מדינת .  ב ובמדינות העולם"בארה
בעולם של היום לא די : "31ר הוועדה"יו, כותב וולטר סאנדהיים, מרילנד
. ר חייב להיות אתי וחייב לשאת באחריות לפעולותיו"מלכ. 'עושה טוב'ר "שמלכ

 כלי שהם – לחברי   הנהלתו הציבורית ולעובדיו -נותן לארגון ' כותהאי אות'
 ". זקוקים לו לחיזוק האיכות והיושרה בניהול ארגונם

 
32 , )'האיכות תו'מתן (  נמצא  שתהליך האקרדיטציה במחקר שערך הארגון

, מביא לשיפור המבנה והממשל הפנימי בארגון, באמצעות הסטנדרטים שנקבעו
האחריות , מגביר את האתיות של הארגון, הליכים ארגונייםשיפור המינהל ות

, 1996הבדיקה שנעשתה מול ממצאי שנת ).  Accountability(והדיווחיות 
 :הנקודות העיקריות אותן ציין המחקר. הוכיחה שיפור בכל התחומים שנבחנו

 Maryland Association of - מהארגונים החברים ב98%-ל )1(
Nonprofit Organization  יש הגדרת שליחות )Mission 

Statement .( קיומה של הגדרה זו מצביע על קיומה של תפישה
 .אסטרטגית ועל קיומם של תהליכי חשיבה והגדרת יעדים
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ההנהלה הציבורית מעורבת ,  מהארגונים החברים בארגון הגג99%-ב )2(
 חברי הנהלה 5בארגונים אלה יש לפחות ; באופן פעיל בנעשה בארגון

 .פעילים דרך קבעציבורית 
 

 בשנת 69%-לעומת כ. הארגונים נעשים שקופים יותר ופתוחים לציבור )3(
 .78%- הגיע שיעורם ל2000מצא המחקר כי בשנת , 1996

 
. ביצירת כללים בעניין ניגודי עניינים, אם כי לא מספק, חל שיפור )4(

מצא המחקר , 1996 מהארגונים שהיו להם כללים בשנת 21%לעומת 
 .2000 בשנת 49%

 
מוערכים יותר ומצפים ' האיכות תו'מנהלים בארגונים שקיבלו את  )5(

 מהחברים מבקשים שהארגון יקיים 97%.  מהארגון והקהילה להערכה
 מחברי ההנהלה הציבורית 89%. מנגנון הערכה פנימי על פעולותיו

 .מבקשים לפרסם דוח שנתי על פעולות הארגון
 

החלה בפעילותה גם מועצת , לנדבאותן שנים בהן החלה הפעילות במדינת מרי
 Minnesota Council of(הארגונים ללא כוונת רווח של מדינת מינסוטה 

Nonprofits33 מהחלטה שהתקבלה בוועידה השנתית של הארגון בשנת .  )
סטנדרטים , )במהלך של קרוב לחמש שנים(בתהליך ממושך  התגבשו, 1993

 Principles and Practices for(למצוינות בניהול ארגון ללא כוונת רווח 
Nonprofit Excellence( , בועידת הארגון ,  מהחברים94%שאושרו ברוב של

הם תואמים , כפי שמצוין בהקדמה לסטנדרטים.  1998שהתקיימה בשנת 
ומשלימים את החוק ונועדו לסייע לארגונים לשפר את דרכי התנהלותם 

הוחלט לאפשר לכל , נסוטהר במי"בשל הגיוון הרב של ארגוני המלכ.  ופעילותם
. בהתאם לנסיבות פעולתו, ארגון להחליט  באשר לסטנדרטים שיחיל על עצמו

ההנחה היא כי גם , בשל חשיבות ידע הניהול וגיבוש כללי מינהל תקינים, עם זאת
הרי יהוו אמות מידה לקביעת סטנדרטים , אם לא יאומצו הסטנדרטים במלואם

הסטנדרטים הקיימים לא , סיבה זו או אחרתאשר מ,  לאותם ארגוניםםספציפיי
 .עונים באופן מלא

 
ר "החלה לפעול וועדת סטנדרטים של ארגון הגג של ארגוני המלכ, 1998בשנת 

35במדינת יוטה .   בכוונה לפתח סטנדרטים לפעולתו של ארגון ללא כוונת רווח34
 משנת ונועדו ליישום החל, על הניסיון במדינת מרילנד, בין השאר, אלה נסמכו

 . ואינם כרוכים בבחינה חיצוניתםסטנדרטים אלה הם וולונטריי. 2000
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האחת גורסת כי יש להגדיר סטנדרטים : הסתמנו שתי מגמות, כפי שראינו
 לקבוע סטנדרטים  –השנייה  ; המתאימה להם בדרך  ולהותיר לארגונים לאמצם 

 11



 הראשונה יכול אם בגישה, רוצה לומר. ולהעניק לארגון העומד בהם תו איכות
, הרי בגישה השנייה, ארגון לקבוע אם ובאיזה מידה יחיל על עצמו קוד התנהלות

 תו –נבחנים הדברים על ידי גוף חיצוני ועמידה בהם מזכה בהוקרה הציבורית 
 .האיכות

 
מגיע למסקנה כי קיומם של סטנדרטים ללא , רוברט בוטוול  שחקר את הנושא36

לא רק שסטנדרטים יושמו באופן ,  על פי ממצאיו. איננו מספק, מנגנון מחייב
. במקרים רבים ראשי ארגונים אף לא ידעו על קיומם, אם בכלל, חלקי ביותר

אפילו , אם כוונת יוצרי הסטנדרטים הייתה להיות גורם מדריך ומסמן דרך, כלומר
  –התברר כי ללא קיומו של מנגנון נוסף .  מטרה זו לא הושגה במידה הרצויה

אין , בין אם בדרך של אקרדיטציה או על ידי גורם מממן, ואכיפהחיוב 
 .סטנדרטים בפני עצמם עושים את המלאכה

 
United Way COA כמו גם הניסיון של ה, הניסיון במדינת מרילנד או של- ,

אקרדיטציה משמעה בחינה חיצונית על . מצביע על צורך בקיום המנגנון  הנוסף
Peer(ידי עמיתים  Review  (היא , תן תעודה המעידה על עמידה בסטנדרטיםומ

בפעילות , תהליך האקרדיטציה המלווה בהדרכה.  בעלת ערך רב בפני עצמו
מביא עמו פעילות , בדיונים והכנות בתוך הארגון, מקדימה של בחינה עצמית

קביעת סטנדרטים . עוד בטרם קיומה של הבדיקה החיצונית, חשובה וברוכה
מביאים את הארגון לעבור , מטרה אליה יש לשאוףאמת מידה ל, כיעד רצוי

, המלווה בייעוץ והדרכה מתאימים, יישום מושכל של התהליך. תהליך חיוני
 במטרה להגיע להוקרה -מאפשרים לגייס למשימה את הארגון על חבריו ועובדיו 

 . על איכות התנהלותו
 

 : הסטנדרטים כפי שהתגבשו במדינות העולם נוגעים לשני היבטים
בתחום בו עוסק , מקצועי-סטנדרטים וכללים למתן השירות הטיפולי )1(

יהיו שונים , הסטנדרטים העוסקים בתחומי הרווחה, מכאן. הסטנדרט
 .מאלה העוסקים בחינוך או בבריאות

 
החל מהנהלתו ,  התנהלות הארגון-סטנדרטים לגבי הניהול הכולל  )2(

 סטנדרטים . הציבורית והמשך בדרגי הניהול והתפעול בתוך הארגון
אלה אמורים לענות לכלל הארגונים בהיותם עוסקים בניהול ולא 

סטנדרטים אלה מכוונים .  בתכנים המקצועיים של פעילות הארגון
קיומם של , גודל הארגון, רוצה לומר; בהתאם לקריטריונים של ניהול

 .סניפים וכיוצא באלה
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ICNL מציין כי קיימים , )(המרכז הבינלאומי לחוק ארגונים ללא כוונת רווח 

 :37ארבעה  רבדים  של כללים וסטנדרטים להם נדרשים ארגוני מגזר שלישי
 ; אלה הנדרשים על פי חוק המדינה )1(

;ר"אלה הנקבעים על ידי ארגון הגג של ארגוני המלכ )2( 
;אלה הנדרשים על ידי קרנות ותורמים )3( 

 . בהתאמה לאופי פעילותו וצרכיו,  אלה הנקבעים על ידי הארגון עצמו )4(
 

הנקבעים על , משנית או בכללים, בחקיקה ראשית, הראשון נקבע על ידי המדינה
, השני. ידי הרשויות הנוגעות לרישום ובקרה על פעילות ארגונים ללא כוונת רווח

והוא בבחינת , או סקטור מסוים מהם, ר"נקבע על ידי ארגון הגג של ארגוני המלכ
–השלישי . המגזר על חבריושל ) Self Regulation(תפישת הפיקוח העצמי 

אותם נושאים ועניינים שהסטנדרט שנקבע על ידי ארגון הגג איננו נותן להם 
ב "כיון שהסטנדרטים בארה.  ניהול כספי ודיווח, ועיקרו נושאי ניהול כללי, מענה

ניתן , )בריאות וכדומה, חינוך, בתחומי הרווחה(נקבעים על ידי ארגונים מגזריים 
טים העוסקים בנושאי הטיפול והשירות המקצועי הניתנים על דגש מיוחד לסטנדר

,  תו האיכות האמריקאי מיחד את הארגון הזוכה בו מארגונים אחרים. ר"ידי המלכ
שקרנות וגופים תורמים מבקשים להבטיח , מכאן. בתחום טיב השרות המקצועי

. של ארגון אליו הם מיעדים תרומותיהם, הכללי והכספי, את ההיבט הניהולי
 .בהתאם למבנהו וצרכיו, הם למעשה נהלים פנימיים של כל ארגון, הרביעי

 
 : נהוג להגדיר בחינת בקרה והערכה של ארגונים בשני מישורים עיקריים

,  במישור זה נבחנות שאלות כגון חוקיות-ניהולי -המישור התפעולי )1(
עניינן של . פעילות הארגון במסגרת מטרותיו וכיוצא באלה, סדירות
אם , ות אלה בוחן אם הארגון עוסק במה שהוא אמור לעסוקבדיק

, העושים במלאכה עושים זאת על פי סמכותם והגדרת משימותיהם
האם הגופים השונים , האם קיימים מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים

ברמה הציבורית וברמת ההנהלה השכירה פועלים כהלכה וכיוצא 
 .באלה עניינים

  
38  בו היעילות והחיסכון, פקטיביותהמישור השני בוחן את הא )2(

כי , כאן מושם הדגש לא איך מתבצעים התהליכים. פועל הארגון
במישור זה נבחו היחס . חסכוניים ואפקטיביים, האם הם יעילים, אם

השוואה לארגונים אחרים בענף וכיוצא , בין תשומות לתפוקות
 .באלה
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שתה הפעולה בדרך  האם נע– תבעוד במישור הראשון הערכה היא אובייקטיבי
 הרי ; לאפקטיביות קשר  וללא  או לאו  יעילה  בדרך  נעשתה  אם  בין  ,  הנכונה
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טיב , איכות קבלת ההחלטות, נבדקים עניינים של איכות הביצוע,  במישור השני
צפוי , בהינתן תנאים זהים.  39קבלת ההחלטה של מקבלי ההחלטות וכדומה

תפיק , ה האינטלקטואלית וכישוריהבהתאם ליכולת, שכל קבוצת בני אדם
מאפשרת , יעילותן ואיכותן, בחינת התפוקות. תפוקות שונות מקבוצות אחרות

 .וקביעת מדרג בין הארגונים) Benchmarking(קיום מנגנוני השוואה 
 

ניהול הנושא באחריות והעומד בסטנדרטים ונורמות ניהול , גישת הפיקוח העצמי
בין המכוונים , מערבי לחלק מעולמם של תאגידיםהופך זה מכבר בעולם ה, תקין

לתאגידים , 40מכוני תקנים בעולם מתקנים תקנים שונים. למטרות רווח או לאו
וכך נוהגים האחרונים כלפי , צרכנים תובעים מהיצרנים לעמוד בתקן. עסקיים
במגזר השלישי . מוצא עצמו מחוץ לשוק, מי שאינו עומד בתקן.  ספקיהם

על ידי ארגוני סטנדרטים המייעדים פעולתם כלפי , מההתפתחה מגמה דו
נועדה לתת מענה , הפעילות המקבילה במגזר השלישי. ארגונים ללא כוונת רווח

 . 41ההולם לאופיו המיוחד של המגזר ולדרך פעולתו
 
 

 תהליך האקרדיטציה בישראל
 

 שינויתהליכי עוברת חברה הישראלית , שחלפה של המאה 80-מאז שנות ה
הממשלה , אלה מוצאים ביטויים בקרב ארגוני החברה האזרחית. םמואצי

רצון ליטול אחריות ציבורית , קהלים שונים  שלםהתעוררות.  והציבור כאחד
רגונים כאהתאגדותם הביאה ל, ולקדם עניינים העומדים בסדר היום הציבורי

, מאז קום המדינה, אחרי כשלושה עשורים.  עמותות– ללא כוונת רווח יםציבורי
הקול . החלו ניצניה להנץ, בהם קולה של החברה האזרחית לא נשמע בישראל

, בתחומים שונים, הציבורי נשמע מבעבר והמחויבות הציבורית והאזרחית
הולך וגדל משנה ) עמותות(ר "מספרם של ארגוני המלכ. מקבלת מימד נוסף

על אף שהתהליך בישראל הוא תולדה של . לשנה וחלקם במשק ובכלכלה רב
על המגזר  העוברים הוא משתלב עם שינויים, שינויים בחברה הישראלית

 .  מדינות העולם המערביהשלישי ב
 

 35- למעלה מ90-היקף פעולותיו של המגזר השלישי הגיע בסוף שנות ה
כולל  (היקף המועסקים.  מהתוצר המקומי הגולמי12%-כ, בשנה₪ מיליארד 

.  מכלל המועסקים במשק11%-כ,  משרות מלאות170,000-עבר את ה, )דביםמתנ
.  לשנה5.5% 90-רים היה בשנות ה"קצב הגידול הממוצע של ערך שירותי המלכ

חלקו של המגזר השלישי במשק הישראלי ניכר מאד ועולה על המקובל במרבית 
 .מדינות העולם המערבי
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חלקן במישור הציבורי ; שליליותעלו גם תופעות , לצד ההתעוררות המרשימה

את , והתקשורת תופעות אלה משכו את תשומת הלב הציבורית. ואחרות פליליות
האיצו תהליכים מסוימים והקשו על , המערכת הפוליטית וגורמי הממשלה

 . תפקודם של ארגוני המגזר השלישי
 

42 חוק ישראלי שהחליף את החוק ,  חוקקה הכנסת את חוק העמותות1980בשנת 
 תבעוד הפקודה העותומאני). 1909שהתבסס על חוק משנת  (43העותומאני

מיעטה , )נדרשה הודעה בלבד(הייתה ליבראלית באשר לכללי ההתאגדות 
בא החוק הישראלי , להתערב בדרכי ההתנהלות ובדרישות הדיווח לשלטונות

משנת ,  לחוק3' הוסיף בשינוי מס, 1980את אשר החסיר המחוקק בשנת . והרחיב
נועדו לתת בידי הרשם , מהותו של החוק הישראלי והשינויים שהוכנסו בו.  1996

לדרוש דיווח ולקיים , )או לדחות הבקשה(הסטטוטורי סמכות לרשום עמותה 
על הוראות החוק נוספו הוראות .  פיקוח על ענייני העמותה ודרכי התנהלותה

התקציב הנחיות היועץ המשפטי לממשלה באשר לתמיכות מ, רשויות המס
הערות מבקר המדינה , הנחיות החשב הכללי ומשרדי הממשלה, הציבורי

אלה לוו בהגברת הפיקוח הממשלתי ותקן המוסד .  כתוצאה מביקורת שערך ועוד
הרחבת הפיקוח .  הישראלי לתקינה בחשבונאות באשר לדיווחים כספיים

-םהחל מכללי רישום עמותה חדשה וכלה במעקב אחרי מעשה היו, הממשלתי
.  חידדו את שאלת יחסי מגזר זה והממשלה, יום של ארגוני המגזר השלישי

חשופים , ארגוני החברה האזרחית מצאו עצמם חבוקים בזרועות הממשל
המושפעים , )במישרין או בעקיפין(למדיניותו ונתונים לחסדי הקצאות הכספים 

ירעו בין שא, תופעות חריגות שנמצאו.  מהלכי רוחה של המערכת הפוליטית
נוצלו על ידי גורמים שלטוניים , מחמת ניהול לקוי או מתוך העצמת עיני הממשל

 .להגברת הפיקוח וצמצום מרחב פעילותם של ארגוני החברה האזרחית
 

קולה של תביעה ליתר . הציבור הרחב ואמצעי התקשורת לא טמנו ידם בצלחת
ציבור לטובת אלה העוסקים בנכסי ה. אחריות ודיווחיות נשמע ברמה, שקיפות

ענייניהם של עמותות שסרחו . הציבור נדרשו להיענות לתביעות שהועלו כלפיהם
הממשלתית או , ואם לוו לכך הקשרים למערכת הפוליטית, הוארו ונחשפו ברבים

הפכה ' עמותה'לעיתים עולה החשש שמא המילה . נוסף להם נופך נוסף, הדתית
ארגון המוקם לצרכי ,  כספי ציבורכינוי להתארגנות שמטרתה ניצול, למילת גנאי

 . 'סדר את המדינה'ל, הונאה
 

נדרשו ארגוני המגזר השלישי לתת , כחלק מהתארגנותם לנוכח השינויים הרבים
, המענה שהתגבש. תקין מענה לשאלת דרכי התנהלותם ועמידה בכללי ניהול

 נעשה  ,והממשלתית הפוליטית   המערכת   וכלפי   הציבורית   לפעילות   בנוסף 
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המקיים , בארגון ציבורי.  באמצעות תהליך קביעת סטנדרטים ואקרדיטציה
בנוסף לעמידה , חייבים להתקיים, פעילות למען הציבור ומסתייע בו בפעולותיו

נועדה , עמידה בתו תקן. בקרה ושקיפות, נורמות ניהול תקין, בהוראות החוק
הוא נועד לשפר , מחד. מטרת הליך האקרדיטציה כפול.  קיומם של אלהלהבטיח

 להוות תעודת –ומאידך ; ר"את הליכי ההתנהלות וכלי הניהול של ארגוני המלכ
קיומו של . לחזק את דימויו הציבורי, הוקרה לארגון הפועל בכללי מינהל תקינים

בגיוס מתנדבים ובפניה , תו האיכות ישרת את העמותות בבואם לפנות לציבור
 .  לגורמים תומכים וממנים

 
מקבלת בישראל , קביעת סטנדרטים ואקרדיטציה, יומה של מערכת תקינהק

משמעות מיוחדת לנוכח העובדה שמידת החשיפה של ארגוני החברה האזרחית 
ב קיימים ארגונים שמטרתם "בארה. בהשוואה למקובל במדינות מערב, חלקית

הדוחות הכספיים המוגשים לרשויות , בנוסף. 44רים"פרסום מידע על מלכ
46המס 45IRS( ,קובצו באתר אינטרנט מיוחד  המאפשר לכל החפץ לקבל מידע  (
 אתר Charity Commission -מקיימת הרשות האחראית ה, בבריטניה. זה

, מידע פיננסי, מטרות, שם וכתובת(המכיל מידע רב על הארגונים , 47אינטרנט
. ברבות כמותן נמצא במדינות במער, אלה דוגמאות בלבד).  גופים מנהלים ועוד

מטרת הארגונים ואתרי האינטרנט אלה היא לחשוף בפני הציבור את ארגוני 
 .ר ולאפשר להם גישה קלה ומהירה למידע שבמהותו ציבורי"המלכ

 
רשאי אדם לפנות אל רשם העמותות , להלכה.  פני הדברים שונים–בישראל 

ם אם כי תיק זה אמור לכלול מסמכים חשובים היכולי. ולעיין בתיקה של עמותה
אין , ראשית. אין הדברים פשוטים, בפועל, 48להעיד על העמותה ופעילותה

אמנם נעשה מאמץ רב ומבורך של רשם . התיקים מכילים את אשר הם אמורים
חלקן פעילות ואחרות (אך מספרן הרב של עמותות , העמותות להשלים את החסר

ננה פנייה לרשם מחייבת פעולה שאי, שנית. 49מקשה מאד על המלאכה, )לא
ומן הסתם לא יטריחו , נעשית בשגרה ולוודאי לא על ידי אזרחים המבקשים מידע

 . עצמם לשעת הקבלה של פקידי רשם העמותות
 

של מענקים שניתנו על ' רשומות'מידע נוסף המתפרסם לציבור הוא הפרסום ב
מידע זה מתפרסם על ידי המשרדים וכן על ידי . ידי משרדי הממשלה לעמותות

אינן מפרסמות , ב"שלא כבארה, רשויות המס.  50י באתר האינטרנטהחשב הכלל
הפרסום היחיד הניתן באתר האינטרנט של . רים"את הדוחות הכספיים של המלכ

על פי פקודת מס , "מוסד ציבורי"מתייחס לאישור הארגון כ, 51מס הכנסה
אינם חושפים , ככל שהם קיימים, אתרי האינטרנט של הארגונים עצמם.  הכנסה

 על  מידע  הצוברים  אינטרנט  או אתרי   ארגונים  בישראל  אין   . ידע מספקמ
 ארגונים
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52  ארגוניהמחקר והפרסומים האקדמיים בישראל אודות .  ומביאים אותו לציבור
 . 53החברה האזרחית דל יחסית וכך גם פרסומים אחרים

 
, וכאמורהמידע הניתן והעומד לרשות הציבור בישראל הוא חלקי בלבד , מכאן

הציבור בישראל . במקרים רבים אין הוא שלם או מכיל נתונים שאינם מעודכנים
אין בידיו כלים לבחון ולהעריך את ארגוני המגזר . אמין ומעודכן, חסר מידע זמין

דווקא משום העדר מידע עולה חשיבותו .  מעבר למידע הנמסר על ידם, השלישי
ישור ציבורי לתקינות פעילותו של הציבורית של תהליך האקרדיטציה בהיותו א

 .'תו האיכות'ארגון שעמד בסטנדרטים שנקבעו וזכאי ל
 

 החלה פעילותה של הוועדה הציבורית לסטנדרטים  ולתקינה במגזר 1998בשנת 
, רים בישראל"ידי עמותת מגזר ההתנדבות והמלכ-הוועדה מונתה על. רים"המלכ

נציגי , דה חברים נציגי  עמותותבווע. ר בארץ"המהווה עמותת גג לארגוני המלכ
בהם רואה (נציגי ציבור , )רשם העמותות ומס הכנסה( נציגי הממשלה ,קרנות

 מטרת פעילותה .רים"ונציגי עמותת מגזר ההתנדבות והמלכ) חשבון ומשפטנים
היא קביעת סטנדרטים לכללי ניהול והתנהלות של עמותות וגיבוש הליך מתאים 

 .'תו האיכות'תיזכנה ב -שתעמדנה בכללים ניהן יאלה מב. בו תיבדקנה
 

הצטרף , )ר"ע(רים "שהקים את עמותת מגזר ההתנדבות והמלכ, וינט'ארגון הג
לוועדה הציבורית .  למהלך ונאות לעמוד בראש הוועדה הציבורית של התכנית

הרואות בחיזוק התשתית הניהולית של ארגוני , הצטרפו הסוכנות היהודית וקרנות
בימים . אבן יסוד חיונית בבניית חברה אזרחית איתנה,  בישראלהמגזר השלישי

ליד הוועדה .  אלה נעשים מגעים עם גורמים נוספים על מנת לצרפם לוועדה
 –מקצועית האמונה על ההיבט המקצועי -הציבורית פועלת הוועדה הציבורית

מימון הפרויקט נעשה מהקצבות שאינן . קביעת הסטנדרטים והליכי האקרדיטציה
 .מתקציב המדינה

 
.  שלב הבחינה העצמית–הראשון : שני שלביםמתבצע ב אקרדיטציהתהליך ה

. על ידי הארגון ועל פי שאלון מנחה, בשלב זה נערכת בחינה עצמית של הארגון
השני השלב  . הארגון מקבל ייעוץ מלווה ובעקבות כך מקיים הליך תיקון הנדרש

בשלב זה נבחן . ה הציבורית בחינה באמצעות ועדת בדיקה מטעם הוועד–
מבקר , מעיין במסמכים, הארגון על ידי צוות חיצוני הבוחן את הנושאים השונים

-מסכם את ממצאיו ומעביר המלצותיו לוועדה הציבורית, בפעילות הארגון
פרסום חומר , לווה במערכת הדרכהמכל שלב , לכל שלב שאלון. המקצועית

.תות בתהליך לעמוהמסייעיםיועצים ומומחים , בכתב
 

 :התהליך מתכוון לענות לשלושה מישורים
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 מטרת סטנדרטים אלה לאפשר לעמותות לבחון – עמידה בכללי החוק  )1(

עמידה בהוראות החוק היא . עצמן אם הן עונות על הנדרש בחוק
קיום תהליך זה יהיה בבחינת בדיקה . הדרישה הבסיסית מכל ארגון

 מרשם 54'ור ניהול תקיןאיש'מקדמית ויקצר את ההליכים לקבלת 
 .העמותות

  
 עמידה –עמידה בסטנדרטים לניהול תקין שייקבעו על ידי ארגון הגג  )2(

כרובד מעל הדרישות , בנורמות התנהלות על פי כללי מינהל תקין
בסטנדרטים אלה יכללו גם דרישות קרנות . הראשונות שנקבעו בחוק

, ון המקומיהשלט, הוועדה בקשר עם גורמי הממשלה. וגופים תורמים
, ל  על מנת לקבל את דרישותיהם ולכלול"קרנות ונציגי פדרציות מחו

מביא , תהליך זה כשלעצמו. את הנדרש מהארגון, במסגרת הסטנדרטים
 תאום וברור דרישות העולות מצד גורמים תורמים –עמו ברכה נוספת 

ר שיעבור את התהליך בעת גישתו אל "על מנת להקל על מלכ, וממנים
 .מימון/תרומהמקור ה

 
סטנדרטים ספציפיים לסקטורים או ארגונים מסוימים בתוך המגזר  )3(

,   כאן הכוונה לתת מענה לסקטורים בתוך המגזר השלישי-השלישי 
סטנדרטים אלה .  קטנות וכיוצא באלה, לעמותות חדשות, כמו גם

, יידרשו משום שאין לראות עמותה ותיקה ומבוססת כארגון סנגור צעיר
 . מנגנון תפעולי רחב, )או טרם מיסד( קם ואינו מקיים שזה מקרוב

 
לא מתוכנן , כמקובל במדינות העולם, בשונה מסטנדרטים לטיפול מקצועי

התהליך הישראלי מתמקד בסטנדרטים לניהול כולל . התהליך הישראלי להגדירם
, ניהול כספי, הניהול הכולל, ההנהלה השכירה, כולל פעילות ההנהלה הציבורי(

ההחלטה שלא ). תרומות וכיוצא באלה, ניהול מתנדבים, ל משאבי אנושניהו
מתבססת על העובדה כי הוראות , שירות מקצועי/לכלול סטנדרטים למתן טיפול

חינוך , בריאות, עבודה ורוחה(משרדי הממשלה הממונים על התחומים השונים 
. הן ברמה מקצועית גבוהה ואין מקום לבחינתם והגדרתם מחדש, )ואחרים

 .את שחסר, אפוא, הסטנדרטים בנושאי הניהול ישלימו
 

איננו נכנס לנהלים הנקבעים על ידי הארגונים , תהליך האקרדיטציה הישראלי
אלה בבחינת נהלים וכללים פנימיים שאין לדעת הוועדה . לפי צרכיהם
 הוועדה –ההיפך הנכון . מקצועית מקום למעורבות חיצונית לארגון-הציבורית

ככל שהנהלותיהן סוברות שראוי ודרוש , גונים להוסיף ולהרחיבמעודדת אר
 .בנסיבות פעילותו של הארגון
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.  הבדיקה העצמית–'  פרסמה הוועדה הציבורית את שאלון שלב א2000בשנת 
 עברו , בשלב הראשון.55פורסם מדריך למילוי השאלון וספרות תומכת, במקביל

חברות במגזר ההתנדבות כולן ,  עמותות את הליך הבדיקה העצמית150
גדולות ומבוססות הפועלות , עמותות ארציות, בדרך כללהמייצגות , רים"והמלכ
. עשרות עמותות נוספות נמצאות כיום בשלבים שונים של  התהליך. בישראל
תיקון הנדרש ומילוי חוזר של , בדיקת הממצאים, כלל מילוי שאלון' שלב א
כל . מספר פעמים עד להגעה למצב הרצויהתהליך יכול ויחזור על עצמו . השאלון

. רים"לוו על ידי יועץ מקצועי מטעם מגזר ההתנדבות והמלכ' תהליכי שלב א
עודכן בשנת ', מהניסיון שנצבר והמשוב שהתקבל מהעמותות שעברו את שלב א

 .  וכיום מופעל השאלון המעודכן'  שאלון שלב א2002
 

שלב זה יכלול , כאמור.  ' שלב ב נמצאת הוועדה בהליכי הכנתו של בימים אלה
ידי בוחנים מטעם  הוועדה - תבחן העמותה על,שאלון נפרד ולאחר מילוי והגשתו
תדון ,  לאור קבלת המלצות צוותי הבוחנים.הציבורית לתקינה ולסטנדרטים

לעמותות שתעמודנה " תו האיכות"מקצועית במתן -הוועדה הציבורית
 .בסטנדרטים שנקבעו

 
 

 סיכום
 

  מהווה ציון דרך משמעותי בהתפתחותו של , עצמיפיקוחשלב של הגעה ל
 מעידות על רצון ,מגזר לקיים נורמות וכללי אתיקההיכולתו של .  המגזר השלישי

תוך התנהלות תקינה והכרה , כן לפעול לקידום מטרותיהם הציבוריות של חבריו
 .בחשיבות קיום שקיפות ודיווחיות כלפי הציבור

 
תקינה .  השלישי מחייב כי הליך האקרדיטציה יבוא מתוכוחיזוקו של המגזר

הפועל על , עצמית של המגזר הינה פעולה משלימה לפעולתו של רשם העמותות
 לניהול תקין והליך האקרדיטציה סטנדרטים. הבטחת קיומו של החוקל, פי חוק

 ,הם מעבר למענה הטכני על דרישות החוק, מעל ומשלים לחוק, הם רובד נוסף
סטנדרטים מיצגים רמה . ות את רמת מהמינימום הנדרשת מארגון ציבורימהוה

 .כנדרש מארגון ציבורי, תרבות ואיכות ניהול, גבוהה יותר של מוסריות
 

 יעמיד את ארגוני המגזר השלישי בשורה אחת עם ,תהליך האקרדיטציה הישראלי
יה ויחזק את החברה האזרחית והדמוקרט הנורמות המקובלות בעולם המערבי

 .בישראל
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של האוניברסיטה העברית  בבית הספר לעבודה סוציאלית  דיניות ציבורית ומרים"מלכ
 - אליעזר יפה' פרופ אתר שפותח ביוזמתו של .בירושלים
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www.givingwisely.org.il.
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www.migzar3.org.il  ;ל של הקרן החדשה בישראל "פרסומי ארגון שתי- 
www.shatil.org.il ;ופרסומי המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן-

http://www.bgu.ac.il/ICTR . - גוריון בנגב
על גוף המבקש תמיכה ] 15.10.1998מיום ) 128/בק (4418' מס[פ החלטת הממשלה "ע  54

] א... [הרשם יבדוק": להחלטה נקבע כי) 2(בסעיף . מהמדינה להמציא אישור מרשם העמותות
אם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את ] ב[; אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק

 ".מטרות העמותה
חוק העמותות , הנחיות והסברים', עד כה פורסמו שלושה אוגדנים הכוללים את שאלון שלב א  55

 :וכן שלושה ספרים; ואסופות חוקים
מגזר , ספריית פרסומיים מקצועיים,  החוק והמעשה–חוק העמותות ', שרון א', לימור נ

 .2002,  ירושלים, רים"ההתנדבות והמלכ
מגזר , ספריית פרסומיים מקצועיים ,גונים ללא כוונת רווח הנהלה ציבורית של אר', לימור נ

 .2002,  ירושלים, רים"ההתנדבות והמלכ
ספריית פרסומיים ,  גיוס משאבים בארגונים ללא כוונת רווח– לא הרוח לבדה ', לימור נ
 .2002,  ירושלים, רים"מגזר ההתנדבות והמלכ, מקצועיים
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