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באופן  מושפעים  האזרחית  החברה  ארגוני 
בולט מתהליכי גלובליזציה, ובה בעת הם מהווים 
אחד מהגורמים המרכזיים המקדמים תהליכים 
אלו ומעצבים את אופיים. דיונים הנערכים כיום 
יכולים  אינם  ימינו  של  האזרחית  החברה  על 
להתעלם ממקומם של תהליכי גלובליזציה בעיצוב 
סדר היום של ארגוני החברה האזרחית, בעיצוב 
המבנה הארגוני שלהם, בקביעת אופני הפעולה 

שלהם, ועוד. 
כדוגמת  הגלובליזציה  בולטים בתחום  הוגים 
הלד  דיוויד   ,)Manuel Castells( מנואל קסטלס 
)David Held( ופיטר ברגר )Peter Berger( הראו 
כיצד ארגוני חברה אזרחית משמשים להפצת 

מודלים של משילות,  לקידום  ונורמות,  ערכים 
ויוצרים רשתות  לעיצוב דעת הקהל העולמית, 
ארגוניות ובין-אישיות חוצות גבולות. מחקריהם 
מראים גם כיצד ההתנגדות לגלובליזציה מהווה 
רבים  ארגונים  של  יומם  בסדר  מרכזי  חלק 

במקומות שונים בעולם.
ארגונים רבים מתמודדים עם סוגיות חברתיות 
נושא  אינן  מזמן  כבר  שהן  בכך  הכרה  שיש 
מקומי בלבד. בעיות חברתיות כמו זנות וסחר 
בנשים, בעיות סביבתיות, סוגיות של זכויות אדם 
ועוד, הפכו זה מכבר לסוגיות חוצות גבולות, 
חייבת  איתן  יעילה  ההתמודדות  גם  ולפיכך 
רבים  במקרים  בינלאומי.  בהקשר  להיעשות 
הארגונים המתמודדים עם סוגיות אלה הופכים 
לארגונים בינלאומיים שפועלים בארצות שונות. 
ארגונים אחרים מכירים בחשיבותו של שילוב 
הפעולה המקומית בתוך הקשר בינלאומי רחב 

יותר, ובקשר שבין הסוגיות המקומיות שבהן 
הם עוסקים לבין תהליכים אזוריים וגלובליים. 
בהתאם לכך, אנו רואים תופעה הולכת וגוברת 
של יצירת קשרים בינלאומיים על-ידי ארגונים 
מקומיים, המנסים להסתייע בכוחן של רשתות 
מטרותיהם.  לקידום  בינלאומיות  וקואליציות 
ארגוני  של  השימוש  היא  לכך  אחת  דוגמא 
זכויות מקומיים בלחץ עקיף באמצעות ארגונים 
זכויות  שמפרות  ממשלות  על  בינלאומיים 
מרגרט  על-ידי  שמכונה  פעולה  באופן  אדם, 
 Katherine( וקתרין סיקינק )Margaret Keck( קק

Sikkink( ”אפקט הבומרנג”.

הדינמיקה הגלובלית מעוררת מתחים ואתגרים 
חדשים. מצד אחד, ישנו קושי בהתאמת התרבות 
והמבנה הארגוני של ארגונים בינלאומיים להקשר 
המקומי. רבים מהארגונים הבינלאומיים, כדוגמת 

החברה האזרחית בין המקומי לגלובלי 
כנס האביב ה-12 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 

והכנס הבינלאומי ה- 2 

הכנס השנתי ה-12

החברה האזרחית בין המקומי לגלובלי
כנס האביב ה-12 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, והכנס הבינלאומי ה-2 
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מה יהיה תפקידם של ארגוני החברה האזרחית הגלובלית 
במהלך העשור הקרוב?

ניתן לאמר בביטחה שהעשור  עניין מורכב, אך  הן  נבואות 
הקרוב יביא איתו מאבקים של ארגוני החברה האזרחית הגלובלית 
לקידום משילות אפקטיבית ולגיטימית של בעיות גלובליות. צורות 
לתת מענה  בכדי  להתפתח  חדשות של משילות תמשכנה 
להיבטים הגלובליים של תקשורת, אקולוגיה, אנרגיה, פיננסים, 
בריאות, זכויות אדם, הגירה, ביטחון ונושאים נוספים. החברה 

האזרחית תזדקק לתשומות של אזרחים ושליטה ובקרה אזרחית 
על משילות גלובלית. כבשנים עברו, יהיה זה אתגר לוודא שכאשר 
משמיעים את קולם של אזרחים בזירה הגלובלית, יינתן מקום 

לאנשים )כולל כאלו ללא מדינה( שקולם עשוי לא להשמע.
כיצד אתה רואה את היחסים בין מדינת הלאום והארגונים 

החברתיים הגלובלים ?
90, הגלובליזציה  ה-  לדעות שרווחו בתחילת שנות  בניגוד 

 ראיון עם פרופ’ יאן אארט שולטה
על תפקיד הארגונים החברתיים הגלובלים

פרופ’ שולטה הוא אורח הכנס הבינלאומי ה-2 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

פרופ’ יאן אארט 
שולטה
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אינו  העולמי  הכלכלי  המשבר 
פוסח על ארגוני המגזר השלישי. 
לאחרונה הופיעו בתקשורת דיווחים 
שלישי  מגזר  ארגוני  על  רבים 
שסוגרים סניפים, מקצצים בפעילות, 
מפטרים עובדים, ואף על ארגונים 
שנאלצו לסגור את דלתותיהם כליל. 
כדי לבחון באופן שיטתי ומסודר את 
השפעות המצב הכלכלי על המגזר 
סקר  לערוך  החלטנו  השלישי, 
במסגרת פרויקט “תצפית למגזר 
השלישי”. הפעם נערכה התצפית 
מנהיגות  עם  פעולה  בשיתוף 
כך שהתצפית  ושתי”ל,  אזרחית 
ל-100  בנוסף  כללה  המורחבת 
גם  בפרויקט  החברים  הארגונים 
ארגונים החברים במנהיגות אזרחית 
וארגונים שקשורים בשתי”ל. הסקר 
נובמבר-דצמבר,  בחודשים  נערך 
2008, והשתתפו בו 220 ארגונים 
רב  במגוון  מכל הארץ שעוסקים 
כלל  הסקר  פעילות.  תחומי  של 
שאלות על מצבו הכספי של הארגון 
לשנת  בהשוואה   2008 בשנת 
2007, על שינויים שחלו בפעילותו 
הגורמים  על  שלו,  האדם  ובכוח 
ועל  הכספי,  על מצבו  שהשפיעו 
אסטרטגיות ההתמודדות שהארגון 

נקט בתגובה למצב. הארגונים אף 
נתבקשו להעריך את מצבם הכספי 
שלהם  ההתמודדות  יכולת  ואת 

בשנה הקרובה.
עולה תמונה  מתוצאות הסקר 
מדאיגה, שמאמתת את החששות 
השלישי,  המגזר  למצב  באשר 
וליציבותו הכספית בשנה  לחוסנו 
מצויים  רבים  ארגונים  הקרובה. 
בקשיים כספיים ניכרים. הנתונים 
מראים, כי אחרי כשלושים שנים 
במגזר  ומהיר  עקבי  גידול  של 
המגזר  שבהן  שנים  השלישי, 
מזה  מהיר  בקצב  צמח  השלישי 
של המשק בכללותו, צפויה עתה 
פגיעה משמעותית בגודלו ובחוסנו. 
בשל התפקידים השונים שהמגזר 
השלישי ממלא בכלכלה ובחברה, 
השלכות  לכך  להיות  עלולות 
של  לחוסנה  באשר  שליליות 
האפקטיביות  האזרחית,  החברה 
של מערכת השירותים החברתיים 
ואיכות החיים של אזרחי ישראל. יש 
לכך גם השלכות מאקרו-כלכליות 
- המגזר השלישי מהווה  ישירות 
הנקי  הלאומי  מהתוצר   7.5%
ניכר  צמצום  ישראל.  מדינת  של 
השלישי  המגזר  של  בפעילותו 

פירושו פגיעה משמעותית בתוצר 
הלאומי. נוסף על כך המגזר השלישי 
מהצריכה  מ-16%  למעלה  צורך 
הציבורית והפרטית הכוללת במשק. 
בהיקפיו  מהותי  שצמצום  מכאן 
יביא עימו ירידה חדה בצריכה, והוא 
עלול להעמיק את ההאטה במשק.
המשתתפים  תשובות  ניתוח 
יותר ממחצית  כי  מעלה,  בסקר 
בהוצאות  גידול  חוו  הארגונים 
בשנת 2008 לעומת שנת 2007, 
וכמחציתם חוו צמצום בהכנסות. 
הצלבה של שתי הקבוצות האלה 
חוו  מהארגונים  ש-15%  מזהה 
בשנה האחרונה בד בבד עם גידול 
בהכנסות,  צמצום  גם  בהוצאות 
וניתן לומר עליהם כי הם נמצאים 
מכל  אחד  חמור.  פיננסי  בסיכון 
הוא  כי  מדווח  ארגונים  חמישה 
חמורה,  כספית  ממצוקה  סובל 
מדווח  שמונה  מכל  אחד  וארגון 
שחלה במהלך 2008 הרעה ניכרת 
במצבו הכספי. תחושת המצוקה 
הפסימיות  מול  אל  מוחרפת 
שמביעים רבים מהארגונים באשר 
לסיכויי ההתאוששות בשנת 2009 
צופים  מהארגונים   60% מעל   -
תימשך.  בהכנסותיהם  שהירידה 
לפי הארגונים, הסיבות לקשייהם 
בתרומות  קיטון  הן  הכספיים 

בחודשים האחרונים, הירידה בשער 
הדולר בשנתיים האחרונות, גידול 
בעלויות בעקבות עליות המחירים 
במצוקה  גידול  האחרונה,  בשנה 
יה  והעלי לקוחותיהם,  בקרב 
בביקוש לשירותיהם שנובעת מכך.

השלכות המשבר
יש  רבה  כה  בעצמה  למשבר 
ברור  ראשית,  חריפות.  השלכות 
הארגונים  בקרב  שההצטמצמות 
תביא איתה פגיעה באיכות ובהיקף 
שזמינים  החברתיים  השירותים 
לאזרחי ישראל. ארגונים רבים כבר 
ביטלו או קיצצו בתכניות ובשירותים 
קיימים, דחו את ביצוען של תכניות 
חדשות, סגרו סניפים, וצמצמו את 
קהל היעד )ראה תרשים(. ארגונים 
צעדים  לנקוט  שוקלים  נוספים 
ארגונים  יש  לכך,  בנוסף  דומים. 
רבים שחוששים מקריסה מלאה. 
)או  ארגונים  שבעה  מכל  אחד 
מהארגונים( שהשתתפו  כ-13% 
שעריו.  את  לסגור  שוקל  בסקר 
הנתונים  מסד  נתוני  היות שלפי 
שנת  בסוף  בישראל  היו  שלנו 
מגזר  ארגוני  כ-27,000   2007
היא  המשמעות  פעילים,  שלישי 
שיש חשש לקיומם של כ-3,500 
היא  הוודאית  התוצאה  ארגונים. 
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תצפית למגזר השלישי - התמודדות 
המגזר השלישי עם המשבר הכלכלי 

ד”ר חגי כץ והילה יוגב

Israeli Center for Third sector Research

ד”ר חגי כץ מציג את תוצאות הסקר בכנס השנתי של מנהיגות אזרחית 

לקראת פרישתו מאוניברסיטת בן גוריון הודיע פרופ’ גדרון על תכניתו לסיים 
את תפקידו כראש המרכז לחקר המגזר השלישי וכראש התכנית לניהול 

אלכ”רים בסוף סמסטר א’.
פרופ’ גדרון ייסד את המרכז בשנת 1997 ומאז עמד בראשו. הוא נחשב 
כמניח היסודות למחקר בתחום המגזר השלישי בישראל. בשנה שעברה יזם 
מהלך אסטרטגי שהוביל לפתיחת תכנית הכשרה חדשנית לניהול אלכ”רים 

בביה”ס לניהול ע”ש גילפורד גלייזר.

פרופ’ בני גדרון מסיים את כהונתו כמנהל המרכז 
לחקר המגזר השלישי וראש התוכנית לניהול
אלכ”רים בביה”ס לניהול ע”ש גילפורד גלייזר

וברצועת  המדינה  בדרום  המלחמה 
זה עתה, אך השפעותיה  עזה הסתיימה 
עודן איתנו: בהפרות של הפסקת האש, 
בפוליטיקה הישראלית, במאמצי השיקום 
ובדעת הקהל הבינלאומית. אנחנו  בעזה, 
בשרנו  על  בן-גוריון חשנו  באוניברסיטת 
כשהלימודים  רק  לא  משמעותה  את 
באוניברסיטה הושעו לתקופת החירום עקב 
גם  הפגזות הטילים על באר שבע, אלא 
כשד”ר רחלי ברקן, מרצה במח’ למנהל 
עסקים, נפצעה קשה מטיל גראד שהתפוצץ 
בסמוך לקמפוס. רחלי עברה סדרת ניתוחים 
וכששורות אלה נכתבות היא עדיין מאושפזת 
בבית חולים. אנו מאחלים לרחלי החלמה 

מלאה ומהירה.
במלחמת לבנון השנייה לפני כשנתיים 
המהירה  תגובתם  את  כשראינו  וחצי, 
האזרחית  החברה  ארגוני  והנמרצת של 
לאירועים, הן בהשלמת מערך השירותים 
המופגזים  הצפון  לתושבי  החברתיים 
כנגד המלחמה,  והן במחאה  שהתמוטט 
העוסק  כמרכז מחקר  חשנו שתפקידנו, 
במגזר השלישי, לתעד את התופעה הזו 
בזמן אמת ומאוחר יותר לנתח אותה. מעבר 

לידע שפותח במחקר זה על תפקודם של 
חירום,  ארגוני החברה האזרחית בשעת 
סייע המחקר בפיתוח מדיניות להתמודדות 
עם מצבי חירום ולשילוב ארגוני החברה 
האזרחית במאמץ הכללי. מדיניות חדשה 
במלחמה  עצמה  את  הוכיחה  כידוע  זו 
מהמלחמה  בשונה  כך,  עקב  האחרונה. 
תפקידם  הנוכחית  במלחמה  הקודמת, 
באספקת  האזרחית  ארגוני החברה  של 
המופגזת  לאוכלוסיה  ובדאגה  שירותים 
ולכן  בהרבה,  מצומצמים  היו  בישראל 
לערוך מחקר המשך.  טעם  שאין  חשנו 
החברה  של  מבטה  נקודת  לכך,  בנוסף 
האזרחית, הישראלית והגלובלית, הופנתה 
גרמה  לגבול, שם  מעבר  אל המתרחש 
הלחימה לטרגדיה הומניטארית בממדים 

רחבים.
המחאה בגין הפגיעה באזרחים, שבוטאה 
ע”י מאות ארגוני החברה האזרחית בעולם 
וגם אצלנו הינה אחד ההיבטים של פעילות 
מלחמה שאליו  בזמן  האזרחית  החברה 
מרכז מחקר כשלנו צריך להתייחס. חשוב 
המדיניות  וקובעי  הרחב  שהציבור  מאד 
יכירו פן זה של החברה האזרחית ויפנימו 

נעימים לאוזן  את מסריו גם אם הם לא 
הישראלית, וגם אם הם חד-צדדיים ואינם 
מאוזנים. כוחה של חברה אזרחית בריאה הוא 
בביטוי עמדותיה העצמאיות, השונות לעתים 
מעמדות הממשלות, אבל לא פעם יש בכוחן 

להשפיע על מדיניותן של ממשלות.
אנו מאמינים שכמרכז החוקר את החברה 
האזרחית, אל לנו להתעלם ממה שהתרחש 
למה  להתייחס  ועלינו  ובעזה,  בישראל 
שקרה בעזה מנקודת הראות של תגובתה 
הכנס  האזרחית.  החברה  של  ותפקודה 
“החברה   - השנתי בחודש הבא שנושאו 
האזרחית – בין המקומי לגלובלי” - מעניק 
לנו הזדמנות מצוינת לעסוק בכך. בנוסף 
לתכנית הרשמית שם ערכנו מספר שינויים 
יתייחסו  לנושא,  התייחסות  לאפשר  כדי 
בכנס  הבינלאומיים  מהדוברים  חלק  גם 
לסוגיית מקומם של ארגוני החברה האזרחית 
המקומיים והגלובליים בהתנגדות לסכסוכים 
אלימים והפרת זכויות אדם, ובקידום משפט 

ומשילות בינלאומיים.
אני צופה שהכנס יהיה מעניין ומאתגר, 
וכמו כנסים קודמים שלנו יעסוק בנושאים 

עכשוויים ורלוונטיים.

בין עזה לבאר שבע - 
המרכז והמלחמה בדרום

פרופ’ בני גדרון
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רישום ארגוני מגזר שלישי בישראל, 1981-2007

בגיליון הקודם )גיליון 30( פורסם תרשים 
המראה את אחוז הארגונים הערבים מסך 
השנים  בין  בישראל  הארגונים  רישום 
2001-2007 מהכותרת נשמטו המילים 

“ארגונים ערבים”

תיקון
הפחתת שכר

צמצום בכוח אדם 
קיים

פיטורי עובדים

קיצוץ בתכניות 
קיימות

דחיית תכניות 
חדשות

ביטול תכניות 
קיימות

צפוי ב-2009

ביצעו ב-2008

השלכות המשבר על היקף השירותים והתעסוקה
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סקר התרומה 
וההתנדבות בקרב 

הצ’יבור בישראל
סבב  הוא  אלה  מבין  הראשון 
נוסף של סקר התרומה וההתנדבות 
בקרב הציבור בישראל. הסקר בוצע 
לאחרונה לפני שנתיים, ובימים אלה 
יצאנו לשדה עם סבב נוסף שבוחן 
את דפוסי התרומה וההתנדבות של 
הציבור בשנת 2008. הסקר השנה 
כולל כמובן את השאלות העיקריות 
אודות היקפי, יעדי ומניעי התרומה 
וההתנדבות של משקי בית בישראל, 
על מנת שניתן יהיה להשוות את 
ממצאינו עם אלו של שנת 2006, 
ועל מנת ליצור סדרה של נתונים 

אודות הפילנתרופיה בישראל.
יחד עם זאת, יש בסקר השנה 
כמה מאפיינים חדשים שמוסיפים 
על הסקר הקודם. )א( הסקר השנה 
כולל את כלל אוכלוסיית ישראל, ואינו 
מתמקד רק בציבור היהודי כפי עשינו 

בסקר הקודם. לשם כך תורגם שאלון 
נעשית  והסקירה  לערבית,  הסקר 

בשתי השפות.
היבט  כולל  הפעם  הסקר  )ב( 
מיוחד של התנהגות פילנתרופית 
והוא תרומות  שלא חקרנו בעבר, 
אברים. הוספת פרק לסקר שבוחן 
את נכונותם של הישראלים לתרום 
איברים יאפשר לא רק לבחון את 
היקף התופעה והמניעים שעומדים 
מאחורי הנכונות או הסירוב לתרום 
כיצד  לבחון  גם  אלא  איברים, 
הגוף  של  פילנתרופיה  קשורה 
להיבטים אחרים של פילנתרופיה. 
בסקר  שנכלל  נוסף  מרכיב  )ג( 
חברתית  מעורבות  הוא  השנה 
ופוליטית, שמכניס את ההתנהגות 
הפילנתרופית לתוך הקשר חברתי 
רחב יותר של מעורבות חברתית, 
ויאפשר לצייר תמונה מקיפה יותר 
של מעורבותם של ישראלים בקהילה 
ובמדינה. במחקר משתתפים ד”ר חגי 

וד”ר דבי חסקי-לוונטל, והסקר  כץ 
מבוצע על-ידי מכון מדגם.

היבטים שונים הקשורים 
לתעסוקה וכוח האדם 

המועסק במגזר השלישי
מחקר שני שנמצא כעת בראשית 
דרכו הוא מחקר שיבחן היבטים שונים 
וכוח האדם  לתעסוקה  הקשורים 
המועסק במגזר השלישי. המחקר 
יכלול ניתוח של מידע קיים אודות 
השלישי,  במגזר  ושכר  תעסוקה 
המוחזק על-ידי גופים ציבוריים שונים, 
אך מעולם לא נעשה בו שימוש או 
שבידע שפותח ממנו לא הייתה עד 
כה התייחסות למגזר השלישי כלל. 
איסוף מידע  גם  נערוך  זאת  לצד 
ראשוני אודות דפוסי העסקה, גיוס 
עובדים בארגוני  והכשרת  עובדים 
המגזר השלישי בישראל. המחקר 
שיבוצע השנה צפוי להיות הסבב 
שיבחן  המשכי  במחקר  הראשון 

אחת לשנתיים את דפוסי התעסוקה 
במגזר השלישי ויאפשר לבחון את 
מקומו של המגזר השלישי בשוק 
התעסוקה בישראל באופן המשכי. 
במחקר משתתפים ד”ר ניסן לימור 

וד”ר חגי כץ.

המעורבות החברתית 
של צעירים בישראל

כבר  המחקר השלישי שנמצא 
בעיצומו הוא מחקר אודות המעורבות 
החברתית של צעירים בישראל. זהו 
מחקר שבוחן בצורה רב-ממדית את 
המעורבות של נוער ואנשים צעירים 
בחברה האזרחית, וכולל בחינה של 
מספר רכיבים - תרומה והתנדבות 
של צעירים ונוער, דפוסים ומניעים 
ליזמות חברתית של צעירים, סדרת 
חקרי מקרה של התופעה המרתקת 
של קהילות צעירות המתמקמות 
ושכונות מצוקה  בישובי פריפריה 
חברתית  בפעילות  ועוסקות 
המקומית,  בקהילה  וקהילתית 
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 “לנהל או להנהיג? 
יסודות הניהול, החזון והצלחה 

בארגוני המגזר השלישי בישראל”
ד”ר ריטה מנו -אוניברסיטת חיפה, הוצאת פרדס

בעשורים האחרונים אנו עדים להתרחבותה של הפעילות בקרב ארגוני המגזר 
השלישי. במקביל, גדלה חשיבות התמודדות של הארגונים עם סוגיות ניהוליות 

ופיננסיות שונות הכרחיות להישרדותם הכלכלית והלגיטימציה החברתית. 
 organization בספר מוצגים מושגים, תיאוריות וסוגיות מעולם התוכן של ארגונים

studies בכלל ותחום הידע של ארגונים שלא למטרת רווח בפרט. 
הספר דן בתופעות ארגוניות כלליות, חזון ומטרות ארגוניות. כמו כן הספר דן 
בסוגיות ייחודיות כמו היבטים פיננסיים, מגמת המסחור, השיווק, גיוס תרומות, 
והערכת ביצוע. בנוסף הספר מתייחס למרכיבים פנים ארגוניים: מבנה הארגון, 
הרכב כוח האדם, גיוס מתנדבים, הכשרתם ודרכי ניהולם, תהליכי קבלת והעצמה 
של הפעילים. לבסוף הספר דן בסוגיות של הצלחה ארגונית כמו אסטרטגיות 
)reactive( - ואתגרים חדשים  )proactive( וראקטיביות  ניהול פרואקטיביות 
העומדים בפני הארגונים בנושאים של למידה ארגונית, משברים ארגוניים ושימוש 

ברישות אלקטרוני. 
הספר צפוי לצאת לאור במהלך חודש מרץ, 2009

פרסום חדש

כמה כסף מעבירות הרשויות המקומיות המבוססות 
בישראל לעמותות הפועלות בשטחן? מה משקל 
התמיכות הישירות בתקציב העירוני? האם חמש-
עשרה הערים ‘העצמאיות’, מחיפה בצפון ועד באר-
שבע בדרום, מקצות סכומי כסף דומים לארגונים 
הפועלים בשטחן והאם הן נבדלות זו מזו בתחומים 
אליהם הן מכוונות את הכספים? כמה ארגונים פועלים 
בכל ישוב והאם ניתן להסביר את הפער במספרם 
בצרכים שונים של תושבי הרשות, או אולי בצרכים 
ואינטרסים של הארגונים עצמם? שאלות אלו ואחרות 
יבחנו בנייר עמדה חדש המבוסס על נתונים מגוונים, 
והמידע האצור  בהם תקציבי הרשויות המקומיות 
במסד הנתונים של המרכז לחקר המגזר השלישי 

באוניברסיטת בן-גוריון. הנייר יוצג בכנס הקרוב של 
המרכז בחודש מרס.

יבחן הכותב כמה  והפיזור,  נתוני הפריסה  בצד 
מההשלכות החיוביות והשליליות של תהליך ‘מיסוד 
נהלי הדיון וההקצאה’ של תקציבי התמיכות ברשויות 
המקומיות, תהליך שהחל לפני מספר שנים בעקבות 

דוח נוקב של מבקר המדינה בנושא.

ערן קליין משמש כממונה על פרויקט התקציב 
בשתיל - שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי 
חברתי. בעבר פרסם ניירות עמדה ומחקרים 

במגוון תחומים במסגרת שתיל, המכון הישראלי 
לדמוקרטיה ועוד.

בין דמיון ושונות
 שאלות על מיקומם ומקומם של ארגונים אזרחיים ברשויות מקומיות 

‘מבוססות’ בראי הנתונים המספריים ומבעד למסך התמיכות התקציביות

ערן קליין

ועוד. מרכיב ראשון של המחקר 
הזה שיצא כבר לדרך הוא בחינת 
דפוסי ההתנדבות של צעירים ונוער. 
לשם כך הוספנו לסקר התרומה 
המוזכר  הציבור  וההתנדבות של 
הבוחן את  מיוחד  מודול  למעלה 
הנוער  של  ההתנדבות  דפוסי 
והצעירים במשקי הבית שיסקרו, 
את ההיסטוריה ההתנדבותית של 
המבוגרים במשק הבית, כמו-גם 
הורים להתנדבות  את היחס של 
החינוך  ולשאלת  ילדיהם  בקרב 
להתנדבות. לשם כך אנו מבצעים 
גם דגימת-יתר של אנשים מתחת 
לגיל 30 בסקר. המרכיב השני של 
מחקר הצעירים שיצא לדרך הוא 
חקר הקהילות הצעירות. במסגרת 
ייבחרו מספר קהילות  זה  מחקר 
צעירות מסוגים שונים, ובאמצעות 
ראיונות   - איכותניים  כלי מחקר 
ינותחו   - מיקוד  וקבוצות  עומק 
את  שמאפיינים  שונים  היבטים 
הקהילות הללו - הרקע להקמתן, 
הקהילות  חברי  של  מניעים 
להצטרפות, אידיאולוגיות וערכים, 
יחסיהן עם הקהילה הסובבת ועוד. 
במחקר משתתפים ד”ר חגי כץ, 
ד”ר דבי חסקי-לוונטל ושלי שרון.

תצפית למגזר השלישי 
- התמודדות המגזר 

השלישי עם המשבר 
הכלכלי 
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פגיעה נוספת בהיקף ובמגוון השירותים 
העובדה  לנוכח  ובמיוחד  החברתיים, 
שארגוני המגזר השלישי מספקים חלק 
בכלל,  החברתיים  מהשירותים  ניכר 
ולאוכלוסיות מוחלשות בפרט. מתעורר 
חשש אמיתי מכך ששירותים רבים יעלמו 

כליל בשנה הקרובה.
צמצום ממשי חל גם בתעסוקה במגזר 
השלישי. 15% מהארגונים פיטרו עובדים 
במהלך 2008, כחמישית צמצמו את היקף 
וחמישית מהארגונים  ההעסקה שלהם, 
שוקלים לפטר או לקצץ בהיקף ההעסקה 
מנתונים שהוצגו   .2009 בשנת  שלהם 
למדים  אנו  בשנה שעברה  המרכז  ע”י 
ש-17.5% מסך העובדים במשק מועסקים 
 .)2004 שנת  )נתוני  השלישי  במגזר 
לירידה בהיקף התעסוקה במגזר תהיה, 
אפוא, השפעה מכרעת על המשק. היות 
שבשנת 2004 עבדו כ-365,000 עובדים 
 במגזר השלישי )וסביר להניח שבשנים
2004-2007 חל גידול בהיקף עובדי המגזר 
השלישי(, הרי גם אם התעסוקה במגזר 
השלישי תפחת בשנה הקרובה רק ב-
 36,000 לפחות  למשק  יתווספו   ,10%

מובטלים חדשים. 

מספר מחקרים נמצאים כעת בשלבים שונים של ביצוע במרכז. המחקרים תואמים את 
התפיסה והמדיניות החדשה של המרכז שלפיה יש לעבור ממחקרים מזדמנים המצלמים 

תמונת מצב של סוגיות שונות הקשורות במגזר השלישי, למחקרי אורך רב-שנתיים 
המאפשרים לבחון מגמות ותהליכים ארוכי-טווח

פרויקט תצפית
למגזר השלישי  פרויקט התצפית 
בקרב  ההבנה  את  לשפר  נועד 
וארגוני  מדיניות  קובעי  הציבור, 
לאתגרים  באשר  עצמם  המגזר 
המגזר,  ארגוני  בפני  העומדים 
ם  מדי עו הם  בהם  ם  הלחצי
והמשאבים הזמינים להם, ובאשר 
שמצמיחים  החדשניות  לדרכים 
הארגונים בכדי להתמודד עם כל 
בהם.  שחלות  והתמורות  אלה 
של  קבוצה  בפרויקט משתתפת 
ארגוני מגזר שלישי הנמצאים בחזית 
והאזרחית  החברתית  הפעילות 
בישראל, אשר משמשים כעמדות 

תצפית למתרחש במגזר.
השתתפות בפרויקט היא ארוכת 
טווח, ומדי מספר חודשים הארגונים 
יתבקשו לחוות את דעתם ולשתף 
את המרכז ויתר הארגונים בניסיונם 
המגזר  בפעילות  לסוגיה  באשר 
על  העומדת  כלפיו  המדיניות  או 
גם  הארגונים משתתפים  הפרק. 
בזיהוי הסוגיות הקריטיות לארגוני 
הנשואים  על  ומשפיעים  המגזר, 
בתור.  הבאות  התצפיות  של 
מעבר לתועלת מהלמידה הכרוכה 
בהשתתפות בפרויקט נהנים ארגוני 
ותועלות  התצפית ממגוון הטבות 

על השתתפותם בפרויקט.

 יצא לאור הגיליון הרביעי של כתב העת 
חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל הינו כתב עת אקדמי רב-תחומי 
העוסק בחברה האזרחית ובמגזר השלישי בישראל ובנושאים הקשורים 

אליהם כגון פילנתרופיה, השתתפות אזרחית, יזמות חברתית ועוד. 
תוכן העניינים - כרך ב’, מס’ 2, תשס”ח 2008 

יעל ישי - חברה אזרחית בתהליכי פירוק? כמה הערות על המצב הנוכחי
איתן אלימי - לקרוא לילד בשמו: על השונה )והדומה( בין תנועות 

חברתיות וקבוצות אינטרס 
ג’ניפר אושר - חבֵרות בארגון - לשם מה? מינוף, מנהיגות ולגיטימציה 

בחברה האזרחית בישראל
ניהאד זרקאווי ועידית בליט-כהן - מלכ”ר מקוון: שימושים של ארגוני 

המגזר השלישי בישראל באינטרנט
מדור מן השטח - רחל )קוקה( כהן-רונן, חגית שחר, גלי סמבירא 

“אבני דרך”- תוכנית לחיזוק ארגונים באזורי עימות - סקירה וניתוח 
השלבים המרכזיים. 

עורכת כתב העת: ד”ר ורדה שיפר, עורכת משנה: מירי יעקבי-הורוביץ 

הגיליון החמישי יצא לאור ביוני 2009. 
מאמרים לגיליון זה ניתן לשלוח עד 

מרץ 2009. 
להגשת מאמרים ולפרטים נוספים 

ניתן לפנות: 
 עורכת המשנה מירי יעקובי-הורוביץ

 miriyaacobi@gmail.com

 דר’ ורדה שיפר עורכת ראשית
varda@mlc-negev.org.il 

או למזכירות המרכז הישראלי לחקר 
ictr@bgu.ac.il המגזר השלישי

 קול קורא
להגשת מאמרים

כתב העת: חברה 
אזרחית ומגזר שלישי 

בישראל

 עלות הגיליון 60 ₪, עלות מנוי שנתי 100 ₪. 
הנחות לקבוצות ארגונים ולסטודנטים. 

להזמנות ניתן לפנות אל: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 
 ictr@bgu.ac.il ,08-6472323 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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על תנועות חברתיות בינלאומיות,
והשפעתן המקומית והגלובלית

ראיון עם פרופ’ ג’קי סמית, אוניברסיטת נוטרדאם

האם ישנם הבדלים בין תנועות חברתיות 
מן העולם  ולתנועות חברתיות  מערביות 
שלישי באשר ליכולתן להשפיע, שיטותיהן 

ותפקידיהן?
אנו נוטים לחשוב על החלוקה של מערב-
עולם שלישי או “צפון-דרום” כחלוקה בסיסית 
בהתייחסות לנושאים גלובליים, ובאמת חלוקה 
הבינלאומיות  ברשתות  גורם חשוב  היא  זו 
של תנועות חברתיות. ההקשר ההיסטורי של 
קולוניאליזם, תנועות אנטי-אימפריאליסטיות, 
והאופן שבו תושבי העולם המתפתח חוו את 
הגלובליזציה הכלכלית משפיעים על הרשתות 
של החברה האזרחית, כמו גם על התפישות 
שפעילי התנועות הללו מביאים לעבודת הסינגור 
שלהם. למשל, ישנם חילוקי דעות משמעותיים 
בתנועת העבודה הגלובלית, כאשר ארגונים 
 )WTO( צפוניים טוענים שארגון הסחר העולמי
צריך לקבוע כללים מחמירים יותר להגנה על 
זכויות עובדים בארצות החברות, בעוד ארגונים 
דרומיים סבורים שאין להרשות לארגון להשפיע 
או  בתחום התעסוקה  לאומית  מדיניות  על 
הסביבה. פעילים מהדרום, שחלקם בקביעת 
נוטים  מוגבלת,  ארגון הסחר  המדיניות של 
לדרוש להגביל את השפעתו של הארגון על 

משילות בינלאומית או לאומית.
אולם, ההבחנה בין ‘צפון’ ו’דרום’ היא בראש 
חושבת  ואני  מעמדית,  הבחנה  ובראשונה 
היקף הפעילות  שחשיבותה פחותה מאשר 
של הארגון או קהל היעד שלו. למשל, לארגונים 
דרומיים עממיים יש הרבה מן המשותף עם 
בעלי  אנשים  )grassroots( של  ארגוני שטח 
הכנסה נמוכה במערב. בדומה, כמה מהארגונים 
הפועלים לשינוי מדיניות בדרום אינם שונים 

בהרבה מהארגונים המקצועיים במערב.
כמו כן, בשל מיעוט המשאבים בדרום כדור 
הארץ, והמעבר של הסיוע הרשמי מהמערב 
המדינות המתפתחות  מתמיכה בממשלות 
לתמיכה בארגוני חברה אזרחית, יש לארגונים 
לא-ממשלתיים בינלאומיים השפעה ניכרת על 
עיצובה, ואפילו על עיוותה של החברה האזרחית 
במדינות העולם השלישי. המשאבים שארגונים 
מקצועיים אלו מביאים מקדמים לעתים קרובות 
את סדר היום של אליטות רבות עוצמה. גם 
לארגונים לא-ממשלתיים שמקדמים סדר יום 
הומניטרי עשויה להיות השפעה אנטי-דמוקרטית 

על חברה אזרחית מקומית ולאומית.

בצד החיובי, אני חושבת שריבוי ההזדמנויות 
לפעילים מהצפון והדרום לתקשר, להפגש פנים 
מול פנים, ולשתף אלו את אלו בעמדותיהם 
ביצירת חשיבה  מסייע  לגלובליזציה,  באשר 
חדשה שעשויה לתת מענה על כמה מהגורמים 
אני  לאי-שיוויון בחברה האזרחית הגלובלית. 
לא אומרת שהגענו לכך עדיין, אך תהליכים 
 World( כגון זה של הפורום החברתי העולמי
Social Forum(, הביאו ללמידה וחשיבה חדשים 

בנוגע לדרכים להתמודדות עם פערי העוצמה 
בחברה האזרחית הגלובלית.

כיצד הופכות רשתות של אקטיביזם חברתי 
מתנועות מקומיות לגלובליות?

יש מספר מסלוליים. ארגונים רבים נוצרים 
כך  ואחר  הלאומית  או  המקומית  ברמה 
מתקדמים ככל שהם לומדים ומפתחים את 
לבעיות  הגלובליות  לסיבות  באשר  הבנתם 
מקומיות. בעבר, פעילים נטו להקים ארגונים 
להם  לסייע  בכדי  פורמאליים  בינלאומיים 
להתמודד עם השפעות גלובליות. ארגון אמנסטי 
העולמי הוא דוגמא לקבוצה שכזו, שלה יש 
מזכירות בינלאומית וגופים לאומיים הנפגשים 

על בסיס קבוע ומאורגנים באופן ריכוזי.
בעשורים האחרונים, ראינו את עלייתם של 
ארגונים או קואליציות שטוחות ומבוזרות. במקרה 
זה, קבוצות מקומיות ולאומיות יכולות לשמר 
להן במקביל  הייחודית  והזהות  את הפוקוס 
להתקשרות עם רשתות גלובליות אשר מסייעות 
להן במידע, בניתוחים ובתמיכה מקבוצות בעלות 

התמחויות מגוונות ממקומות שונים.
חלק מהקבוצות מתהוות ברמה הגלובלית, 
הניסיון של הפעילות הבינלאומית  על בסיס 
נוצרים  שקדמה להן. למשל, הרבה ארגונים 
במפגשים גלובליים כגון כנסים עולמיים של 
והפורום החברתי העולמי. התדירות  האו”ם 
אלו מעודדת  וגוברת של מפגשים  ההולכת 
שיח גלובלי ומסייעת להכשרתם של פעילים 
בזכות תקשורת ורישות עם פעילים וארגונים 
הללו  באירועים  העיקר  אחרות.  מארצות 
אינו דוקא המפגש הישיר של הפעילים בימי 
הכינוס, אלא הרשתות החברתיות והקשרים 
הבין-אישיים שמתהווים בהם. אלו מאפשרים 
אלה  את  אלה  ולשתף  לתקשר  לפעילים 
רציף,  אינו  גם אם הקשר שנוצר  ברעיונות. 
הרי שבשעת משבר הם פונים לרשתות אלו 
לרעיונות ולתמיכה. זה הוא מה שסייע בבניית 

תהליך הפורום החברתי העולמי 
ליצור מרחב  ביקשו  מייסדיו   -
משלהם והזדמנויות מתמשכות 
לרישות ובניית תנועות. הפורום 
העולמי משחרר את  החברתי 
ארגוני החברה האזרחית מתלות 
כגון  בינ”ל  וארגונים  בממשלות 
האו”ם ליצירת הזדמנויות מפגש 

כאלה.
תנועות  משפיעות  כיצד 
על  על-לאומיות  גלובליות 

משילות ברמת המדינה? 
האחרון  בספרי  המרכזי  הסיפור  זהו 
גלובלית”  לדמוקרטיה  חברתיות  “תנועות 
 ,)Social Movements for Global Democracy(
של  קמפיינים  של  דוגמאות  מציע  אשר 
את  לשנות  שמטרתם  חברתיות  תנועות 
קיוטו  כמו  רשתות  דרכים.  במגוון  העולם 

)!Kyoto Now( !עכשיו
לאומית מלמטה  לעיצוב מדיניות  פועלות 
למעלה, על ידי שיכנוע הרשויות המקומיות, 
בתי ספר וקבוצות חברתיות, לאמץ הגבלות 
שמצויין  כפי  רעילים  חומרים  פליטת  על 
בפרוטוקול קיוטו. לרשת זו היתה השפע ניכרת 
ברמה המקומית בארה”ב, למרות שהממשלה 

המרכזית המשיכה להתנגד לקיוטו.
כלכליות  אדם  לזכויות  העניים  קמפיין 
 The Poor People’s Economic Human Rights(
Campaign( מוצג בספר כדוגמא לאופן שבו 

לאימוץ  רשתות החברה האזרחית מסייעות 
הארגון  ברמה המקומית.  הבינלאומי  החוק 
המשפט  בבית  ארה”ב  ממשלת  את  תבע 
לזכויות אדם על הפרות של  הבין-אמריקאי 
זכויות אדם בינלאומיות. למרות שהתיק לא 
הצליח בזירה המשפטית, הוא עורר דיון בשאלת 
חובתה של ארה”ב לכבד זכויות כלכליות של 

תושבים, שאחרת לא היה מתקיים.
דוגמא נוספת היא תהליך הפורום החברתי 
העולמי. הפורום העולמי הביא להופעתם של 
פורומים ברמה האזורית, הארצית והמקומית, 
שבין  לקשר  להתייחס  הפעילים  ועורר את 
מדיניות ברמה הבינלאומית ובעיות מקומיות. 
השתתפותם של יזמים חברתיים רבים בפורום 
החברתי העולמי מעצבת את עמדותיהם כלפי 
להיאבק בה ברמה  ניתן  וכיצד  הגלובליזציה 

המקומית. 

גרינפיס )GreenPeace( או שקיפות בינ”ל 
שני   ,)Transparency International (
בישראל,  סניפים  להם  אשר  ארגונים 
צמחו בתוך תרבות מערבית, ומבוססים 
על דפוסי חשיבה וניהול מערביים, שלא 
במדינות  למה שמקובל  יתאימו  תמיד 
השונות שבהן הם רוצים להקים סניפים. 
התנגדויות  עם  גם  להתמודד  עליהם 
מן החברה האזרחית  לעלות  שעשויות 
המקומית, שלא תמיד תראה באור חיובי 
את השחקן החדש בזירה, שעשוי להתפס 
כקולוניאליסט או לכל הפחות כמתחרה 
לא רצוי ולא הוגן על משאבים נדירים. 

מן הצד השני ארגונים מקומיים נתקלים 
לרשתות  ולהתחבר  לאתר  בקשיים 
בינלאומיות, העלות לעשות זאת עלולה 
ממילא,  הדלים  את משאביהם  לדלדל 
מערכת  בתוך  לפעול  ללמוד  ועליהם 
חדשה וזרה שכאמור לעתים מאופיינת 
בכללי משחק שונים לגמרי מאלה שחלים 

בזירה מקומית.
סוגיות  אודות  המחקרית  הספרות 
ואתגרים אלה נמצאת בשלבי התפתחות, 
אולם הבולטות של התנועות הגלובליות, 
השפעתן ומרכזיותן הולכות וגוברות, ולכן 
הכנס השנתי.  בהן את  למקד  החלטנו 

במושבי הכנס ידונו השאלות העקרוניות 
של המתח בין מקומי לגלובלי בפעילותה 
של חברה אזרחית, יבחנו מקורות שונים 
ויוצגו  אזרחית,  לגלובליזציה של חברה 
מחקרים אמפיריים שבודקים את המתח 
שבין המקומי לגלובלי במקומות שונים 
בעולם. חוקרים מכמעט כל יבשות תבל 
יציגו בכנס - מאפריקה, מאסיה, מאירופה 

ומאמריקה.
בנוסף לכך, כבכל שנה, יוצגו הכנס גם 
מחקרים חדשים אודות המגזר השלישי 
וחוקרים  צוות המרכז  על-ידי  בישראל, 

ממוסדות וארגונים שונים בישראל.

החברה האזרחית בין המקומי לגלובלי 
כנס האביב ה-12 של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 

והכנס הבינלאומי ה-2 

הנוכחית אינה סותרת, או עומדת בניגוד 
למדינה, ההפך הוא הנכון - היא קרובה 
של  במשילות  תלויה  ולמעשה  מאוד, 
מדינת הלאום. ארגוני החברה האזרחית 
הגלובלית מתקיימים בעולם של מדינות 
)אם כי לא רק(. פעילות אזרחית גלובלית 
מתמודדת כל הזמן עם חקיקה מדינתית 
ארגוני החברה  וקונפליקטים מדינתיים. 
להשתמש  יכולים  הגלובלית  האזרחית 
במדינה, והמדינה עשויה להשתמש בהם. 
ארגוני החברה האזרחית הגלובלית עשויים 
או ממשלה.  מדינה  להחליש  או  לחזק 
ארגוני החברה האזרחית הגלובלית יכולים 
לבקר הפרות מצד המדינה, והם עשויים 
לשתף עם כך פעולה. מצד שני, ארגוני 
החברה האזרחית הגלובלית יכולים להיות 
ידי המדינה.  על  או מוכשלים  מקודמים 
דברים אלו רלוונטיים לישראל כמו לכל 

מדינה אחרת.
כיצד, אם בכלל, יושפעו ארגוני החברה 
האזרחית הגלובלית מהמשבר הכלכלי 

הנוכחי?
עבור  חדש  דבר  אינו  כלכלי  משבר 
הארגונים החברתיים הפועלים בהקשר 

גלובלי. מאז שנות ה-80 ארגונים חברתיים 
חובות העולם  גלובליים מתמודדים עם 
מבניים,  כלכליים  שינויים  עם  השלישי, 
ועם משברים כלכליים קודמים שהתרחשו 
הנוכחי  העולם. המשבר  אזורי  במרבית 
)ויש שיאמרו שמדובר בשלב אחד במשבר 
מתמשך( עשוי בהחלט להסיט את האג’נדה 
של ארגוני החברה האזרחית הגלובלית 
רגולציה  כגון  לנושאים  זמנית(  )לפחות 
פיננסית, ערבויות חברתיות ובטחון תזונתי. 
הרצון  יגביר את  מקווה שהמשבר  אני 
של ארגוני החברה האזרחית הגלובלית 
להמשיך ולחקור מודלים כלכלים קיימים 
ואסטרטגיות פיתוח אלטרנטיביות )או אף 
התנגדות לפיתוח כלכלי בכלל(. אני מקווה 
שהמשבר ישמש זרז לארגונים החברתיים 
הגלובליים בכדי לפתח הבנות מעמיקות 
לגבי הכלכלה הגלובלית והסדרי המשילות 
המורכבים שלה. בכל מקרה, ארגוני החברה 
האזרחית הגלובלית יצטרכו להפגין ערנות 
ובמקומות  יתר במזרח התיכון  ודריכות 
בין  נוספים בכדי להתמודד עם אלימות 
ובתוך מדינות,שהקשיים הכלכליים עלולים 

להאיצה. 

מה יכולים ארגונים חברתיים מקומיים 
וגלובליים ללמוד מהמשבר הכלכלי?

מראה  בפתחנו  העומד  המשבר 
שהמשילות הקיימת של הכלכלה הגלובלית 
אינה מספקת. בעומדם מול התמוטטות 
השווקים, והמיתון שבא בעקבותיו במדינות 
הכלכלה  של  האליטה  אפילו   ,OECD

הגלובלית חייבת להודות ולהכיר שישנם 
הקיימת  החקיקה  מערכתיים.  ליקויים 
אינם מספקים  הרגולטורים  והמוסדות 
יושר  יציבות,  יעילות,  הולם של  תמהיל 
אקולוגי, שיוויון חברתי, דמוקרטיה, שלום 
מוסריות והגינות אשר יכולים להעיד על 
כלכלה גלובלית המנוהלת כיאות. לארגונים 
החברתיים הגלובליים יכולה להיות תרומה 
פוליטית חיובית למצב זה באמצעות הארת 
הבעיות הקיימות והצבת דרישות להסדרים 

טובים יותר.

פרופ’  הוא  שולטה  אארט  יאן  פרופ’ 
בינלאומיים  ולימודים  לפוליטיקה 
באוניברסיטת וורוויק, וחוקר במרכז לחקר 
באוניברסיטת  ורגיונליזציה  גלובליזציה 
לחקר  נלווה במרכז  ופרופסור  וורוויק, 
משילות גלובלית בביה”ס לכלכלה ומדעי 

המדינה בלונדון.

 ראיון עם פרופ’ יאן אארט שולטה
על תפקיד הארגונים החברתיים הגלובלים

המשך מעמוד 1

המשך מעמוד 1

פרופ’ ג’קי סמית

הכנס השנתי ה-12
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09:00 Registration opens

09:45-10:45 Workshop: Data sources for the study of civil society in Israel and globally

11:00-12:30 Parallel Sessions 1: Research on the third sector in Israel (in Hebrew)

12:30-13:30 Light Lunch

13:30-14:30 Hotel check-in and room allocation

14:30-16:00 Parallel Sessions 2: Research on the Local-Global Nexus of Civil Society around the world

16:00-16:30 Coffee break

16:30-18:30 Plenary - 
Keynote: Prof. Jan Aart Scholte, Warwick University, 

Global-Local Interfaces in Civil Society: Perils and Promises for Peace
Discussant: Prof. Uri Ram, Ben-Gurion University of the Negev
Chair: Mr. Eliezer Ya’ari, CEO, New Israel Fund

18:30-20:00 Free time

20:00 Dinner
Greetings: Prof. Rivka Carmi, President, Ben-Gurion University of the Negev,
Opening remarks: Prof. Benjamin Gidron, Ben-Gurion University of the Negev, ICTR, 
“Globalization and the war in Gaza” 

יום ה’, 19 מרץ 2009
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הרשמה09:00

ארוחת בוקר08:00-09:00

מושבים מקבילים 3 :המגזר השלישי בפרספקטיבה בינלאומית )באנגלית(09:00-10:30

הפסקת קפה10:30-11:00

מליאה:11:00-13:00
International Panel: The Local-Global Nexus of Civil Society - Divergent Approaches 
Dr. Marlies Glasius, University of Amsterdam - Global Justice Meets Local Civil Society: The 
International Criminal Court’s Investigation in the Central African Republic 
Prof. Jackie Smith, Notre Dame University - Thinking Globally, Acting Locally within the World 
Social Forum Process: Prospects and Challenges | Dr. Lisa Anteby-Yemini, CNRS, IDEMEC, 
Aix-en-Provence - African Asylum Seekers in Israel: Global Discourse and Local Activism
Chair: Dr. Hagai Katz, Ben-Gurion University

ארוחת צהריים13:00-14:00
חלוקת פרסים ומלגות: פרופ’ ג’ימי ויינבלט, רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושבים מקבילים 4 : מחקר במגזר השלישי בישראל14:00-15:30

הפסקת קפה15:30-16:00

מליאה: ממצאים חדשים ממחקרי המרכז16:00-17:00
 מר יואל בלבצ’ן, מנהל מסד הנתונים – מגמות במגזר השלישי ומימונו, 2007-2008: ממצאים חדשים ממסד הנתונים.
מר ערן קליין, שתי”ל - בין דמיון ושונות: שאלות על מיקומם ומקומם של ארגונים אזרחיים ברשויות מקומיות 

‘מבוססות’ בראי הנתונים המספריים ומבעד למסך התמיכות התקציביות

Conference Program

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

Israeli Center for Third Sector Research

יום ד’, 18 מרץ 2009

09:00 Registration opens

08:00-09:00 Breakfast

09:00-10:30 Parallel Sessions 3: Research on the Local-Global Nexus of Civil Society around the world

10:30-11:00 Coffee break

11:00-13:00 Plenary - International Panel: The Local-Global Nexus of Civil Society - Divergent 
Approaches | Dr. Marlies Glasius, University of Amsterdam - Global Justice Meets Local 
Civil Society: The International Criminal Court’s Investigation in the Central African Republic 
Prof. Jackie Smith, Notre Dame University - Thinking Globally, Acting Locally within the World 
Social Forum Process: Prospects and Challenges | Dr. Lisa Anteby-Yemini, CNRS, IDEMEC, 
Aix-en-Provence - African Asylum Seekers in Israel: Global Discourse and Local Activism
Chair: Dr. Hagai Katz, Ben-Gurion University

13:00-14:00 Lunch
Prizes and awards: Prof. Jimmy Weinblatt, Rector, Ben - Gurion University of the Negev

14:00-17:00 Massada excursion departs

14:00-15:30 Parallel Sessions 4: Research on the third sector in Israel (in Hebrew)

15:30-16:00 Coffee break

16:00-17:00 Plenary - New findings from ICTR research (in Hebrew)
Mr. Joel Balabachan, ICTR - Trends in Israel’s third sector and its funding, 2007-2008: new 
findings form the Israeli Third Sector Database
Mr. Eran Klein, Shatil - Between similarity and difference: The place of civil society 
organization in ‘affluent’ municipalities in light of organizational and funding data 

תכנית הכנס

Thursday, March 19th, 2009

הרשמה09:00

סדנא לסטודנטים וחוקרים - מקורות מידע למחקר אודות המגזר השלישי בישראל ובעולם09:45-10:45

מושבים מקבילים 1: מחקר במגזר השלישי בישראל11:00-12:30

ארוחת צהריים12:30-13:30

קבלה למלון והתארגנות בחדרים13:30-14:30

מושבים מקבילים 2: המגזר השלישי בפרספקטיבה בינלאומית )באנגלית( 14:30-16:00

הפסקת קפה16:00-16:30

יו”ר: מר אליעזר יערי, מנכ”ל הקרן החדשה לישראל16:30-18:30
הרצאת אורח:

Prof. Jan Aart Scholte, Warwick University 
Global-Local Interfaces in Civil Society: Perils and Promises for Peace

מתדיין: פרופ’ אורי רם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
זמן חופשי18:30-20:00

ארוחת ערב20:00
ברכות: פרופ’ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דברי פתיחה: פרופ’ בני גדרון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, “הגלובליזציה 
והמלחמה בעזה” 

 

Wednesday, March 18th, 2009
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An interview with Prof. Jackie Smith
On transnational movements, and their global 
and local influence

Are  t he re  pa r t i cu l a r 
characteristics to western 
vs. th i rd wor ld social 
movements, with relation 
to their influence, methods 
and roles ?
We tend to think of the 
“North-South” division as the 
primary one in global affairs, 
and indeed, it is an important 
factor in social movement 
networks. The historical 
context of colonialism, anti-
imperialist movements, and 
the particular ways Southern 
peoples have experienced 

economic globalization affect civil society 
networks as well as the analyses activists 
bring to their advocacy work. For instance, 
there have been major divisions in the 
global labor movement over whether the 
WTO should have stronger provisions 
to ensure labor rights—a perspective 
favored by large North-based trade 
union confederations—or whether the 
organization should have any role at all 
in defining national labor or environmental 
policies. Southern activists, whose 
governments have had little voice in 
shaping the policies of the WTO, tend to 
want to limit its role in governance.
However, the North-South classification is 
essentially about a global class divide as 
much as anything, and I think we’re finding 
that this rough geographic classification 
may be less important than a group’s 
constituency and level or scope of action. 
For instance, many Southern popular 
groups look more like what are referred 
to as “grassroots” groups of low-income 
people and people of color in the global 
North. Also, some of the more policy-
oriented groups in the South look more 
like their professionalized counterparts 
in the global North. 
Also, because of the limited resources 
available in the global South--as well as 
due to shifts in official development aid 

away from national governments and 
towards the NGO sector-- international 
NGOs tend to have a more prominent 
role in shaping, and even distorting, civil 
society in the countries of the global South. 
The resources these professional groups 
bring in are often shaped by agendas 
of powerful elites. Even well-meaning 
NGOs promoting humanitarian agendas 
can have anti-democratic effects on local 
and national civil societies. 
On the positive side, I think that the 
increased opportunities for activists 
from the global North and South to 
communicate, meet face-to-face, and 
to share analyses of globalization have 
helped generate some new thinking that 
can address some of these inequities in 
global civil society. I’m not saying we’re 
there yet, but the World Social Forum 
process, among other developments, 
has generated new learning and thinking 
about how to address inequities of power 
in global civil society.
How do transnational networks of social 
movement activists evolve from a local to 
a global movement ?
The trajectories vary. Many organizations 
form at local or national levels and then 
“scale up” as they learn and develop their 
analyses of the global causes of local 
problems. In the past, activists tended to 
form more cohesive, formal international 
organizations to help them address global 
interdependencies. Amnesty International 
is one prominent example of such a group. 
These have international secretariats and 
national bodies that meet on a routine 
basis and organize participation in a 
rather centralized way. In recent decades, 
though, we’ve seen the rise of flatter, more 
diffuse, networked type organizations 
or coalitions. Here, local and national 
groups can maintain their own focus and 
identity while connecting with national and 
global networks to facilitate their access 
to information, analyses, and solidarity 
from groups in different places and with 

different sorts of expertise. 
Some groups form at global levels, 
building upon the earlier experiences 
and analyses developed in the course 
of transnational activism. For instance, 
many organizations are formed at global 
meetings such as United Nations global 
conferences or now the World Social 
Forums. The increased frequency of 
these meetings both encourages global 
analyses and facilitates activists’ learning 
by enabling cross-national communication 
and relationship-building. What is more 
important about these meetings is not the 
few days in which activists come together, 
but in the networks and relationships that 
are formed. Following these meetings, 
people often continue to communicate 
and share ideas. Or maybe they don’t 
have regular contact, but when a crisis 
emerges, they look to these networks for 
ideas and support. It is this realization 
that helped shape the World Social 
Forum process. Activists wanted to 
create their own space and opportunities 
for ongoing, routine networking and 
movement-building. The World Social 
Forum liberates civil society networks 
from a dependency on governments and 
international organizations like the UN. 
How do global, transnational movements 
influence national governance? 
This is a key story in my recent book, 
Social Movements for Global Democracy, 
which offers examples of particular social 
movement campaigns that aim to change 
the world in different ways. Networks 
like Kyoto Now! are working to shape 
national policies from the bottom up, 
by convincing local authorities, schools 
and other social groups to adopt global 
emissions limits specified in the Kyoto 
Protocol. They’ve had a pretty big impact 
on local practices in the U.S., even as 
the national government continued to 
oppose Kyoto. 
The Poor People’s Economic Human 
Rights Campaign is offered in the book as 

Prof. Jackie Smith

an example of how civil society networks 
help “domesticate international law.” 
PPEHRC has sued the United States 
government in the Inter-American 
Court of Human Rights for violations of 
international human rights law. While their 
case has not won many legal victories, 
it has gained a hearing on the question 
of U.S. obligations to respect economic 
rights of citizens. The campaign has 
also generated popular awareness 
and discussion of international law and 
national obligations that otherwise would 
not take place. 
One other example is the World Social 
Forum process. The global meeting of the 
WSF has generated many hundreds of 
gatherings at regional, national, and local 
levels. The process encourages activists 
to think about the connections between 
global policies and practices and locally 
experienced problems. Many organizers 
attend social forums at different levels, 
and they help other activists develop their 
analyses of economic globalization and 
ways to resist it in different national and 
local contexts. At the first U.S. Social 
Forum in 2007, for instance, plenary 
sessions helped show the connections 
between global campaigns, the policies 
of global financial institutions, and the 
local agendas of activists working to 
promote economic rights, fight racism, or 
foster more environmentally sustainable 
pract ices.  Workshops provided 
opportunities for groups to network 
and develop strategies for addressing 
problems. For instance the “Right to the 
City” campaign emerged there to resist 
gentrification in U.S. cities. The fact that 
the WSF process connects people and 
conversations across time and place 
means that a global movement can learn, 
develop, and respond to changes in the 
global arena more quickly than it could 
if it lacked such regular opportunities to 
convene and this model of global-local 
action.

How do you see the relationship between the 
state and GCSOs?
Contrary to views that circulated widely in 
the early 1990s, contemporary globalization 
has not contradicted the state and on the 
contrary is closely bound up with – and to 
some extent dependent upon – national 
territorial governments. Thus GCSOs inhabit 
a world of states (albeit not states alone). 
Global citizen action continually intersects 
with state laws and state conflicts. GCSOs 
can use and/or be used by states. GCSOs 
can strengthen or weaken a given state or 
national government. GCSOs can challenge 
or be complicit in state abuses. Conversely, 
GCSOs can be promoted or undermined 
by a given state, too. Needless to say, all 
of these points apply to the Israeli state as 
much as to any other.
How, if at all, will GCSOs be affected by the 
present economic crisis?
Economic crisis is nothing new to globally 
oriented and operating civil society 
associations. Since the 1980s various 
GCSOs have addressed Third World 
debt, structural adjustment, and previous 
financial collapses across most continents. 
The present crisis (or is it the latest moment 
in a long-term global economic crisis?) 
could well shift the overall agenda of 
global civil society (at least temporarily) to 
issues such as financial regulation, social 
guarantees, and food security. Hopefully 
the crisis stimulates GCSOs further to 
interrogate prevailing economic models 

and to explore alternative (even anti-) 
development strategies. Hopefully GCSOs 
will also be prompted by the crisis to obtain 
more thorough understandings of the global 
economy and its complex governance 
arrangements. In any case GCSOs will 
likely need to adopt extra vigilance – in 
the Middle East as elsewhere – to counter 
upturns in intra- and inter-state violence that 
economic hardship can encourage.
What can civil society organizations both 
local and global learn from the present global 
economic crisis? 

The currently unfolding crisis demonstrates 
that existing governance regimes for the global 
economy are not fit for purpose. Faced with the 
latest financial market collapses and ensuing 
recessions in the OECD sphere, even the most 
privileged elites of the global economy must 
acknowledge that there are systemic faults. 
Prevailing rules and regulatory institutions are 
not providing anything close to the desired 
combination of efficiency, stability, ecological 
integrity, social equity, democracy, peace 
and moral decency that would mark a well-
governed global economy. GCSOs can make 
a positive political contribution to this situation 
by highlighting existing shortcomings and 
spurring quests for better arrangements. 

Professorial Research Fellow, Centre for the 
Study of Globalisation and Regionalisation, 
University of Warwick. Centennial Professor, 
Centre for the Study of Global Governance, 
London School of Economics

continued from p. I

Civil Society and the Global-Local Nexus: Localization of 
International NGOs, internationalization of local CSOs

An interview with Prof. Jan Aart Scholte, Conference 
Keynote speaker, on the role of Global civil society 
organizations

unfair competition for scarce 
resources. On the other hand, 
local organizations often 
have a hard time linking into 
international networks, the 
costs of ‘going global’ can be 
sometimes daunting, and they 
need to learn to maneuver in 
a system that is often different 
and alien, where the rules of 
the game are dramatically 
different than what they are 
used to.

As the scholarly literature on 
these issues and challenges 
is still limited, we decided to 
make them the focus of our 
annual conference this year. 
The plenary sessions will 
discuss the principle question 
of the global-local nexus of 
civil society, and will explore 
different sources for the 
globalization of civil society. 
The parallel sessions will 
showcase empirical research 

examining such questions in 
different parts in the world. 
Scholars from almost every 
region of the world will be 
presenting – from Africa, Asia, 
Europe and America.

In addition to that, as in 
our conferences in the past, 
ICTR’s staff and scholars from 
different Israeli universities 
and NGOs will present new 
research on the Israel’s civil 
society and third sector.

continued from p. I
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Giving and volunteering 
survey

The first of these studies is a new 
round of our giving and volunteering 
survey. The giving and volunteering 
survey was last conducted two 
years ago, and we are in the field 
now surveying the public’s patterns 
of giving and volunteering in 2008. 
This year’s surveys includes the main 
questions on the scope, targets and 
motivations of giving and volunteering 
by Israeli households, so that these 
can be compared with the 2006 data, 
and form a time series of data on 
philanthropy in Israel. 

However, the current survey differs 
from previous surveys; (a) this year’s 
survey includes the entire Israeli 

population and not only the Jewish 
population as we did in the previous 
survey. To do so the questionnaire 
was translated into Arabic, and the 
survey will be conducted in both 
languages. (b)The current survey 
includes an aspect of philanthropy 
that we never tested before – organ 
donations. Adding a section to the 
survey that examines local attitudes 
towards organ donations will allow 
not only examining the scope of this 
phenomenon and the motivation 
behind it, but it will also allow us to 
examine how philanthropy of the body 
relates to other aspects of philanthropy. 
(c) Another new component in this 
year’s survey is the topic of social 
and political engagement. Adding 
this element to the survey places 

philanthropic behavior in the broader 
context of social engagement, so that 
we can draw a more comprehensive 
picture of Israelis’ involvement in the 
life of their community. The study is 
performed by Dr. Hagai Katz and Dr. 
Debby Haski-Leventhal.

Employment and 
manpower in the third 
sector

A second study that we are now 
commencing is a research project that 
will look into the different aspects of 
employment and manpower in the third 
sector. This study will analyze existing 
data on employment and wages in the 
third sector, data that are collected by 
various public agencies, but were never 
analyzed or were never analyze with 

Research in progress
A few studies are currently underway in the center. These studies match our 
new policy and approach at ICTR, to shift from occasional studies that take 
snapshots of third sector issues, to long-term studies that allow for research 
and analysis of trends and processes
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In recent decades we witness the immense growth in 
activities of the third sector. Concurrently the importance 
of coping with managerial and financial strategies is an 
inevitable necessity for securing financial sustainability 
and social legitimacy.

The book presents third sector related theories and 
analysis from the field of organizational studies relating 
to not for profit organizations.

The book examines general organizational, 
fundraising, commercialization, marketing, evaluation 

and visionary events, as well as facets such as 
organizational structure, human resources, volunteer 
recruitment, training and retention, and methods of 
empowering activists, organizational success and 
proactive and reactive strategies, and a chapter on 
new challenges facing nonprofit organizations such as 
organizational learning, crisis management and the use 
of digital networking.

The book is currently in press and will be available 
in March, 2009

In ICTR’s 12th annual spring 
conference, a position paper will 
be presented that provides answers 
to some of the major queries about 
municipal funding: How much funding 
do affluent municipalities provide to 
nonprofit organizations operating 
in their jurisdiction? How much of 
the funding comes directly from the 
municipal budget? Are there similarities 
in the scale and targets of funding to 
third sector organizations by the 15 
‘independent’ cities (from Haifa in the 

north to Beersheba in the south)?
 How many organizations are active 

in each municipality, and can their 
numbers account for different needs, or 
do they reflect the needs and interests 
of the organizations themselves? The 
paper will answer these questions 
and discuss the positive and negative 
implications of the institutionalization 
of funding of third sector organizations 
at the municipal level, a process that 
started a few years ago following severe 
criticism from the state comptroller.

The paper is the first of a series of 
planned position papers making use 
of the data in the Israeli third sector 
database.

Eran Klein heads the budget project at 
Shatil - Empowerment and Training Center 
for Social Change. Mr. Klein published 
position papers on various subject in 
the frameworks of Shatil and the Israeli 
Democratic Institute

Between similarity and difference
The place of civil society organization in ‘affluent’ municipalities in light of 
organizational and funding data 

Eran Klein
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respect to the third sector. In addition 
to this we will also collect primary data 
on patterns of hiring, employment and 
training of personnel in third sector 
organizations in Israel. This is the first 
year that we are conducting this study, 
and we plan to repeat it on a bi-annual 
basis so that the third sector’s role in 
the labor market can be analyzed in 
a longitudinal fashion. The study is 
performed by Dr. Nissan Limor and 
Dr. Hagai Katz.

Social engagement of 
teens and young adults in 
Israel

The third study that is underway 
focuses on the social engagement 
of teens and young adults in Israel. 
It is a study tat looks at various facets 
of engagement of teens and young 
adults in civil society – giving and 
volunteering, patterns and motivations 
of social entrepreneurship of young 
adults, a series of case studies 
of the emergent phenomenon of 
young communities that locate 
in low-income communities and 
engage in services on behalf of the 
surrounding community, and more. 
The first component of this study that 

is already underway is the analysis of 
the patterns of giving and volunteering 
by teens and young adults. For that 
purpose we added a special module 
to the giving and volunteering survey 
mentioned above, that examines 
the philanthropy behavior of teens 
and young adults in the sampled 
households, the philanthropy history of 
adults in the household, as well as the 
attitudes of adults to the volunteering 
of their children and the question of 
education for volunteering. For this 
purpose we also over-sample persons 
under 30 in the survey. 

The second component that is 
currently underway is the study of 
young communities, here we will use 
qualitative research methods – in-depth 
interviews and focus groups – to study 
a select number of such communities 
of different types. We will explore 
issues such as the background and 
motivation behind the establishment 
of these communities and behind 
joining them, their ideology and 
values, the relations they have with 
the surrounding community, and more. 
The study is performed by Dr. Hagai 
Katz, Dr. Debby Haski-Leventhal and 
Shelly Sharon.
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Prof. Gidron to end his roles as Director 
of ICTR and Head of the Program for NPO 

Management at Ben Gurion University

Towards his retirement from BGU, Prof. Gidron announced his plan to 
step down from his two roles as Director of ICTR and Head of the Program 
for NPO Management at the end of the first semester. 

Prof. Gidron founded ICTR in 1997 and served as its director since. 
He is considered as the person laying the foundations for Third Sector 
research in Israel.

He also initiated and directed a strategic move last year which led to 
the opening of the NPO Management Program at Ben-Gurion University’s 
Gilford Glazer School of Business and Management.

As elsewhere around the globe, the 
economic downturn has not skipped over 
the third sector organizations in Israel. 
The press has been, recently, increasingly 
reporting about organizations that have 
been closing branches, cutting down 
operations, dismissing workers and even 
shutting down completely. 

Consequently, we decided to carry out 
a survey on the affects of the economic 
downturn on the third sector. The survey 
was prepared in the framework of the 
“Observation to the Third Sector” project, 
in cooperation with two organizations; 
Shatil (Empowerment and Training Center 
for Social Change), and the Israeli Civic 
Leadership Association, so that the survey 
included beyond the 100 organizations 
which are a part of the Observation Project, 
also organizations affiliated with these two 
major third sector organizations. 

The survey was carried out in November 
and December 2008. We surveyed 220 
organizations nationwide which work 
in various fields. The survey included 
questions about the financial aspects of 
the organizations in 2008 in comparison to 
2007, the changes in scope of activity and 
workforce, the factors affecting its financial 
situation and strategies for coping with the 
situation. The organizations were requested 
to evaluate their financial abilities and 
their capability to cope with the financial 
downturn it the coming year.

The reports we received in the survey 
portray a distressing picture that confirms 
and verifies the concerns about the state 
of the third sector’s resilience and financial 
stability for the current financial year. More 
than half of the organizations had increased 
expenses in 2008 in comparison to 2007. 
Almost a half has undergone a decline in 
revenue. When we overlap these two groups 
we find that 15% of Israel’s third sector 
organizations experienced in 2008 both 

a decrease in revenue and an increase in 
expenses, and can be said to be in extreme 
financial risk. 81% of the organizations 
report they are experiencing financial 
difficulties, and one out of every seven 
organizations reports that it is considering 
shutting down completely. The feeling of 
distress is heightened due to the pessimism 
that the organizations express on the 
chances of a recovery in 2009 – over 60% 
of the organizations expect a decline in 
revenue. According to them the reasons for 
their financial concerns are the decline in 
donations during the past few months, the 
decline of the US dollar exchange rate in the 
past two years, the increase in expenses due 
to rising prices in the past year, a growth in 
the number of populations in need and in the 
demand for their services. The implications 
of this financial distress are expressed in 
cuts in services and employment that have 
already taken place, and more cuts that are 
expected (see figure).

There are also direct macro-economic 
implications – the third sector is responsible 
for 7.5% of Israel’s GDP and 17.5% of the 
total number of waged employees in Israel. 
A radical reduction in its activities could 
mean substantial decrease in the 
economic capacity nationally, and a 
dramatic increase in unemployment 
at the national level.

The findings show that after 30 
consecutive years of rapid growth 
of the third sector, we can now 
expect a substantial reduction 
in its size and strength. Due to 
the pivotal roles that third sector 
organizations plays in society 
and the economy, this is bound 
to have negative ramifications on 
the resilience of civil society, the 
effectiveness of social service 
provision and the quality of life 
in Israel.

Israeli Center for Third sector ResearchIsraeli Center for Third sector Research

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

The recent war in the South of Israel 
and the Gaza Strip has just ended, but 
its effects still continue: in breaches 
of the ceasefire, in Israeli politics, in 
the reconstruction efforts in Gaza, 
and in the international public opinion. 
We at Ben-Gurion University have 
felt its terrible consequences too: In 
addition to a suspension of studies for 
the duration of the war due to rocket 
attacks on Beersheba, our colleague 
and friend, Dr. Racheli Barkan, a 
faculty member at the Department 
of Business Administration, was 
seriously injured by shrapnel of a 
Grad rocket that fell just outside our 
campus; she underwent surgery 
and as these lines are written is still 
hospitalized. We wish her a speedy 
and full recovery.

In the Second Lebanon War, 
during summer 2006, when we saw 
the fast and intensive mobilization 
of civil society organizations to fill in 
for government in providing needed 
social services to the bombarded 
citizens in the North of Israel on one 
hand, and to protests against the 
war on the other, we felt that it is our 
duty as a research center to study 
this phenomenon in real time and to 

Between Gaza and Beersheba 
– ICTR and the war
Prof. Benjamin Gidron

analyze it. In addition to the knowledge 
that was gained by that study on how 
civil society organizations respond 
to humanitarian crisis, our findings 
helped in improving the national 
emergency response policy and the 
integration of civil society in this effort. 
This policy proved effective in the 
recent events, and subsequently, in the 
recent war civil society organizations 
had a much less central place in 
the care for Israeli citizens in the 
south. Therefore, we didn’t feel that 
replicating the previous study and 
comparing the two situations was 
necessary. In addition to that, the 
attention of civil society, locally and 
globally, focused on what is happening 
across the border, where the war 
caused a humanitarian tragedy of 
major proportions.

The protest regarding the harming 
of civilians, which was expressed by 
practically hundreds of civil society 
organizations throughout the world 
and in Israel as well, is an aspect of 
civil society’s activity during war that 
a research center like ours needs to 
address. It is very important that the 
public at large and policy makers 
be knowledgeable about that aspect 

of civil society and sensitive to its 
messages, even if these messages 
are unpleasant for the Israeli ear, 
and even if they are one-sided and 
unbalanced. The power of a healthy 
civil society is in the expression of 
its independent views, that often 
oppose those of government; yet 
these organizations sometimes have 
the ability to influence government.

We believe that ICTR, as a research 
center of civil society, shouldn’t ignore 
what has happened in Gaza and in 
Israel, and we ought to consider what 
has happened in Gaza through the 
lens of civil society’s different roles in 
such circumstances. Our upcoming 
annual conference next month - “The 
Local-Global nexus of Civil Society” 
- is an excellent opportunity to do just 
that. In addition to changes we made to 
the conference program to allow such 
discussion, several of the international 
speakers will refer to the role of global 
and local civil society organizations in 
the mitigation of violent conflicts and 
human rights violations, and in the 
promotion of international rule of law 
and governance. I therefore expect 
a most interesting and challenging 
conference.

The Israeli third sector and the 
economic crisis
New findings from the “Observation to the Third Sector” project

Dr. Hagai Katz and Hila Yogev

In our last newsletter (no. 30), we 
omitted the words “Arab Organizations” 
from the heading of the diagram. The 
diagram shows the rise in registration 
of Arab organizations, from total 
registration of non profit organization 
in Israel in 1981-2007

Registration of NPOs, 1981-2007 Impact of crisis on programs and employment

Performed in 2008

Expect in 2009

Decrease wages

Reduce

employment

employees
Dismiss

Trim existing
programs/services

programs/services

programs/services

Delay new

Close existing

The “Observation” (Tazpit) 
project 

The “Observation” (Tazpit) project 
was established in order to improve 
the understanding among the public, 
decision makers and the organizations 
themselves about the challenges facing 
third sector organizations; the pressures 
they undergo, available resources, and 
innovative ways the organizations use to 
cope with the challenges they encounter. 
The organizations which take part in Tazpit 
are among the most prominent ones in 
the Israeli third sector, they are used as 
observation and insight units (‘listening 
posts’) to third sector trends. Joining the 
program is for the long haul, every few 
months the participating organizations are 
asked to convey their opinion and share 
with ICTR and with other participants 
their experience on a particular issue 
concerning the sector or a policy towards 
it. Organizations participate in identifying 
critical issues of nonprofit organizations, 
and have a say in the future observations. 
Beyond the benefit from mututal learning, 
they benefit from occasional benefits 
and services.
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How do you see the role of global civil society organizations 
(GCSOs) evolving in the next decade?
Forecasting is a tricky business, but one can pretty 
confidently affirm that the next decade will bring ongoing 
struggles for GCSOs to promote effective and legitimate 
governance of planetary problems. New forms of 
governance will continue to develop to address global 
aspects of communications, ecology, energy, finance, 

health, human rights, migration, security, etc. A large, 
adept and creative global civil society will be required 
to provide due citizen input into, and due citizen control 
over, this global governance. As in years past, a particular 
challenge will be to ensure that, as they bring citizens to 
global arenas, GCSOs open space especially for people 
(including stateless people) who otherwise go unheard.
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Debate of civil society today cannot ignore 
the role of globalization processes in the 
shaping of civil society organizations’ agendas, 
their organizational structures, their tactics, 
and more. In fact, civil society organizations 
are strongly influenced by globalization, 
and at the same time they are one of the 
central drivers of globalization. Prominent 
thinkers such as Peter Berger, David Held 
and Manuel Castells have shown how civil 
society organizations disseminate values and 
norms, promote models of governance, shape 
global public opinion, and create transnational 
interpersonal and organizational networks. 
They also show how resistance to globalization 
has become a pivotal element in many 
organizations’ agenda in all parts of the world.

Many organizations deal with social 
issues that are long recognized as spanning 
beyond national boundaries. Social ills 
such as prostitution and human trafficking, 
environmental hazards, and human rights 
have long become transnational, and tackling 
these problems efficiently must be done in a 
transnational context too. In many cases the 
organizations that work to ameliorate such 
problems become international NGOs that 
operate in many countries. Others realize the 
value of linking local campaigns with global 
and regional processes. As a result we find 
a growing number of local organizations that 
link into transnational networks and coalitions, 
and mobilize them to promote their causes. 
An example of this is the way local human 

rights organizations mobilize political pressure 
on their governments through mobilization of 
powerful international organizations, in what 
Katherine Sikkink and Margaret Keck call “the 
boomerang effect”.

This global dynamic creates new tensions 
and challenges. On the one hand, international 
organizations can struggle to adapt to work in 
the local organizational and political culture. 
Many international NGOs developed in a 
western culture and apply western ways of 
working and thinking that don’t always fit 
local habits. Sometimes they have to handle 
resistance to their entry into a specific country, 
as local civil society organizations may see 
them as colonialists or as unwanted and 

continued on p. VII

Civil Society and the Global-Local Nexus:
Localization of International NGOs, 
internationalization of local CSOs

ICTR's 12th Annual Spring Conference and 2nd International conference

March 18-19, 2009, Crowne Plaza Hotel, The Dead Sea, Israel 
Online registration at:  
http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/Centers/ictr/AnnualConference

Annual
Conference

An interview with Prof. Jan Aart Scholte, 
Conference Keynote speaker, on the role 
of Global Civil Society Organizations

Prof. Jan Aart 
Scholte

continued on p. VII


