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פעילויות 
בגלריה

הוא מרכז לאמנות  ״החדש והרע״ 
מטרות  ללא  הפועל  עצמאית  ותרבות  ספרות 
רווח ושוכן ברחוב כיאט 1 בעיר התחתית בחיפה.  
הפעולה- חלל הגלריה הוא משכנן של תערוכות 
לשמש  ושואף  חברתיים,  אמנים  של  מתחלפות 
כ״בסיס אם״  לקבוצות של פעילים מסוגים שונים 
בצפון. המקום מבקש להוות מעבדת תרבות ציבורית 
מתקיימת. היא  בו  לקונטקסט  המחויבת  ניסיונית, 
אוצרת  אמנית,  לוין  נטלי  ע״י  מנוהלת  הגלריה 
במקום  ולפעילויות  ליוזמות  אך  ועורכת, 
של  קיומו  על  המרמזים  נוספים  גורמים  שותפים 
הגלריה. לחלל  מעבר  יותר  רחב  קונטקסט 
במהלך המחקר התברר כמעבר להיותה מנהלת 
מרכז ״החדש והרע״ הינה חלק מקבוצה עצמאית 
זמני״. ״פורום  המכונה  רוח  ואנשי  אמנים  של 

 



על פי הגדרתם את פעולותיהם, פורום זמני, מבקש ליצור פורום פעולה על מנת להתבונן 
בתהליך האורבאני המתחולל במרחב אל מול תהליכי הג׳נטריפיקציה המזורזים על ידי הממסד 
המקומי. בעוד ש״החדש והרע״ משתמש באמנות ככלי להעברת מסרים חברתיים ומחאתיים 
לכאורה, פורום זמני מאז היווסדו לפני כחצי שנה מקיים פעולות בשטח, בין השאר יחד עם 

תושבי המקום וזאת כפעולת תגובה לפעולות ממסדיות ה״מונחתות״ על העיר התחתית.

אוריה נשרי, חולוד עודה, חן איינהורן ״החדש והרע״



אוריה נשרי, חולוד עודה, חן איינהורן ״החדש והרע״



אוריה נשרי, חולוד עודה, חן איינהורן ״החדש והרע״

אסמבלאג׳ מרחבי



שאלות מחקר: 

אוריה נשרי, חולוד עודה, חן איינהורן ״החדש והרע״



אוריה נשריאומנות כמכניזם אקטיביסטי

ניתוחים תרבותיים זיהו את האומן הבודד כסוכן חשוב של תהליכי הג'נטריפיקציה 
את  מדגישות  מסוימות  תיאוריות  הישנות  הפועלים  מעמד  של  בשכונות 
חשיבותו של ההון הקפיטליסטי כמי שעוקב אחרי האמן צורך את הערכים 
התרבותיים המקוריים אותם הוא מייצר ובשלב מאוחר יותר עוקר את האמן 
המקורי ממושבו. לאחרונה זוהה מודל חדש של ג'נטריפיקציה וגם בו לאמנות 
תפקיד מהותי בהתנעתו של התהליך אולם במודל זה, המניע העיקרי הוא 
המדיניות הציבורית המחפשת להשתמש בג'נטריפיקציה "חיובית" כמנוע של 
התחדשות עירונית. גישה זו כוללת אמנות ציבורית ומתקני תרבות שימומנו ע"י 

. Camron ( Coaffee,2005( הממשל המקומי וגופים ציבוריים נוספים
פעילות "החדש והרע" מובאת כדוגמא בה האמנות משחקת תפקיד פעיל 
בהנעת תהליכים לחידוש עירוני וכמנגנון החותר לשינויים במדיניות חברתית 
ציבורית. מחד גיסא יתכן שהיא מהווה חלוץ העשייה המקומית דרך אמנות 
ביקורתית, לעיתים חתרנית ותלוית מקום ומביאה אותה לכדי שיח ציבורי, 
ומאידך גיסא מהווה מערכת חיסונית לגוף הממסדי שתחתיו היא חוסה גם 

באמצעות אותה ביקורת שתפקידה "לזעזע את המערכת".
היחסים של האמנות עם הממסד דורשים מן המנגנון האקטיביסטי של האמנות 
להיות רעב יותר חכם יותר מורכב יותר, מגוון יותר ונועז יותר. זאת על מנת 
שלא ייפול לתרדמת כתוצאה מהשובע והנוחות הקיומית שלכאורה מספק 

לה הממסד.
אותה ביקורת שתפקידה "לזעזע את המערכת". היחסים של האמנות עם 
הממסד דורשים מן המנגנון האקטיביסטי של האמנות להיות רעב יותר חכם 
יותר מורכב יותר, מגוון יותר ונועז יותר. זאת על מנת שלא ייפול לתרדמת 

כתוצאה מהשובע והנוחות הקיומית שלכאורה מספק לה הממסד
  

והפוליטיקה  ההון  האמנות  בין  הקשר 
ההיסטוריה,  לאורך  ונשנה  חוזר 
ומאתגר את הקשר בין תפקיד האומן, 
מקומו בקונטקסט ובמהות של יצירתו 
לבין תפקידה של האמנות כולה  כמי 
שיכולה להשתייך לעשירים או להוות 

חברתי. הוד"  "רובין  מעין 
תפקיד הדיון העוסק בשאלה זו מתמקד 
האקטיביסטית  האמנות  בין  ביחסים 
לאמצעים הממסדיים של שינוי המרחב 
המשתנות  הפעולה  ולעוצמות  העירוני 
כתוצאה משינוי ביחסים אלו. האם קיימים 
אמנים אקטיביסטים בחסות  הממסד ? 
האמנות והאמנים שיחקו תפקיד חשוב 
בהבנה ובהתנעה של תהליכים ותיאוריות של ג'נטריפיקציה. הג'נטריפיקציה 
אוכלוסייה  חדירת  של  מתוכן  בלתי  או  מתוכנן  עירוני-חברתי  תהליך  היא 
מהמעמד הבינוני והגבוה לשכונות חלשות במרכזי ערים תוך שינוי מתמשך של 
אופי השכונה. פעמים רבות מלווה בתהליך של התחדשות פני הרחובות, שיפוץ 
בתים ותחלופה של העסקים באזור. תהליך זה הוא חלק מהתחדשות עירונית. 
לצד יתרונות התהליך, חוקרים עירוניים לעתים קרובות טענו נגד תהליך של 
ג'נטריפיקציה  וחורבנן של קהילות מקומיות, שכן תהליכים אלו הביאו לפגיעה 
במרקם החיים של קהילה שהתגוררה במשך שנים במקום, קהילה המפורקת 
תרבותית וחברתית אשר נדחקת מסיבות כלכליות אל מחוץ למקום מגוריה 

לאורך עשרות שנים. 



האם החדש והרע משמש כ"תפאורה" ל"פורום זמני"? האם הגלריה הכפופה 
לעירייה בסופו של דבר, היוותה סוג של קטליזטור להקמת הפורום? האם עצם 
היותו של הפורום "התארגנות עצמאית" שאיננה נתמכת בשום צורה ע"י 
גורם ממסדי משחררת את חבריו, במגרש משותף זה, מכבליהם הממסדיים 

של הפרטים המרכיבים אותו?
החלל בו פועלת הגלריה הוא חלל שניתן לה ע"י העירייה )אפילו ניתן חינם אין 
כסף לשנתיים הראשונות של פעילותה), גוף מוסדי מובהק, ועובדה זו מעוררת 
תמיהה – כיצד מתאפשרת פעילות שכביכול מערערת על הממסד ושואפת 
לייצר שינוי חברתי, במרחב שמהותו בחסותו של הממסד?  עצם הכנסת 
העירייה במודע גוף המתיימר בחתרנותו ובביקורתיותו, כבר מנטרלת אותו 

חלקית, בין אם הוא מודע לכך ובין אם לאו.
אותה.  שמאפשר  הממסד  כנגד  וברור  חד  באופן  מלפעול  מנועה  הגלריה 
היא יכולה, באמצעות האמנות, להביע מחאה דרך בחירת האמנים המציגים 
ותוכן יצירותיהם, וכך גם עשתה – לפחות בחצי השנה הראשונה לפעילותה, 

אולם נראה שככל שעובר הזמן התערוכות מתמעטות, חתרנותן המובהקת 
"פורום  ומאבדת את האפקטיביות שלה. את  הולכת  והגלריה  מיטשטשת 
זמני" לא ניתן לשייך כרגע לאף רשות או ממסד, וניתן אף לומר שהקבוצה 
נוצרה כתגובה לעוולות שלפי דעתם מתרחשות באזור בו הם פועלים על פי 
הגדרתם. אפשר אם כן להגדיר את "פורום זמני" כ"ארגון לשינוי חברתי"- 
לשינוי בתחומי  כדי להביא  יזמים חברתיים  כלומר, התארגנות עצמית של 
עניין משותפים וצרכים שאינם מסופקים ע"י החברה או ע"י מוסדות המדינה, 
ללא בקשת הסכמה או קבלתה ממוסדות המדינה. ואכן, בשונה מחלק מחברי 
הפורום הפועלים במישור החברתי גם בפעילותם הפרטית – אך בשיתוף 
פעולה כלשהו עם הממסד- הפעילות החברתית של "פורום זמני" במרחב 

הציבורי היא בעלת אופי מסוג אחר. 
מהות הפורום נעוצה ככל הנראה כבר בשם שנתנו לו חבריו – "פורום זמני" 
פעילות  לכדי  הפרטים  התגבשות  האם  הטמונה בשם?  ה"זמניות"  מהי   –
משותפת היא זמנית? אולי השם "פורום זמני" בכלל נועד "לטשטש עקבות" 
מול העירייה לגבי "זמניותה" של ההתארגנות כדי שלא לעלות על רדאר 
אישורי  את  לקבל  הנראה  ככל  להן  מאפשרת  הפעולות  זמניות  הממסד? 
ה"איום"  הזמניות  שבזכות  מכיוון  זה,  מסוג  מהתקהלויות  הדרושים  העירייה 

יורד. לפגיעה ביציבות האזור מבחינת העירייה 
חשוב לציין שעל אף זמניות הפעולות בשטח, חשוב לייצר עבור הפורום ועבור 
התושבים כאחד מידת עקביות בעצם קיום פעולות זמניות אלו, וזאת על מנת 
לחזק את תחושת המחויבות שיש לתושבים ולפורום אחד כלפי השני, ולשמור 
איזון ביחסים המורכבים בניהם )שכן פעילי הפורום אינם בדיוק תושבי  על 

המקום ובסה"כ עלולים להיחשב גם הם כ"גורם חיצוני" בעל אינטרסים).
האמון והמחויבות מצד שני הגורמים הם שיאפשרו את האקטיביזם ויסללו את 

הדרך לשינוי.

חן איינהורןאקטיביזם בחסות הממסד



חולוד עודהאסמבלאג׳

של  ומסועפת  ״סבוכה״  יותר  התארגנות  המתאר  מונח  הוא  אסמבלאג׳ 
אקטיביסטים הפועלים בשטח מתוך כמה אג׳נדות וכמה מקומות. לכאורה, ניתן 
להסיק כי פעילים חברתיים בארגון מסוים מונעים מאותן אג׳נדות, אך אין זה נכון 
בהכרח ואסמבלאג׳ או ״מכלול״ מייצג שיח סביב התארגנות של כמה פעילים 
חברתיים אשר יכולה להיות מונעת מכמה מקורות, הפעילים לאו דווקא מייצגים 
דעה אחת לגבי כל נושא ונושא, התארגנות כזו מאפשרת יצירה של פעולות 
בקנה מידה גדול בעזרת שיתוף פעולה בין כמה אקטיביסטים. ובאותו עת 
לאפשר את מרווח הנשימה עבור כל אקטיביסט להביא את האג׳נדות ואת 
דעותיו האישיות, שעשויות להיות שונות משאר הקבוצה. אסמבלאג׳ מאפשר 
שיח המביא לתוכו מונחים ומושגים ש״רשת״ כושלת מלהביא אל שולחן הדיון 

במרחביות של הפעולה האקטיביסטית )מאקפרלין, 2007, 1). 
אחד העקרונות הראשיים שעומדים על הפרק בדיבור על אסמבלאג׳ הוא 
עקרון ההתארגנות- ההתכנסות וההתפצלות בתחומי הפעולה, כיצד קבוצה 
של אקטיביסטים מתכנסת וכיצד היא גם יודעת להתפצל במרחב. הזמניות 

של הפעולה הינה פקטור חשוב בשיח הזה, מכיוון שהפעולה האקטיביסטית 
היא זמנית בכללותה, היא ארעית במרחב ואינה קבועה. שנית, האסמבלאג׳- 
או ה״מכלול״ מכיל קבוצות, קולקטיבים ואישיים. שלישית, לגבי יחסי הכוחות 
בהתארגנות אקטיביסטית, האסמבלאג׳ מציע הסתכלות מחודשת של נושא 

זה.
כל אחד מהאקטיביסטים שלוקחים חלק בפעולות הפורום מגיע מרקע שונה, 
לכל אחד אג׳נדה אחרת שמתוכה הוא פועל. חלקם אף מגיעים מארגונים 
אותו  כנגד  לחתור  יכולים  הם  הצורך  במידת  ״ממסדיים״,  להגדירם  שניתן 
ארגון אך העשייה שלהם שאינה מייצגת את אותו ממסד לא צריכה להתקיים 
בסתירה עם עצם הקשר שלהם עימו. באותו עת ניתן להגדיר את האקטיביזם 
המרחבי של ״פורום זמני״ כאקטיביזם שכולל בתוכו ״מכלול״ של פעולות, 
קנה המידה של הפעולות הוא תוצאה של ההתארגנות המכלולית. המגע של 
כל אקטיביסט עם תחום ידע אחר ומאגר חומרים שונה מאפשרת יצירה של 
מגוון רחב וסקאלה לא מצומצמת של אופנים להתערבות במרחב, החל מארגון 
מפגשים וקידום דיון ושיח סביב נושאים בוערים עד להבאה לתשומת הלב של 

נושאים חשובים ש״מועלמים״ מהדיון הציבורי.
״פורום זמני״ פועל המתכונת זמנית, אך יחד עם זאת הוא פועל בקני מידה 
שונים, הניסיון של הארגון לגעת בכמה נושאים ובכמה אופנים של מפגש עם 

התושבים מקנה לו את התיאור של ״מכלול״.
המושג ״מכלול״ מתרכז יותר בשאלת האיך, איך ארגון פועל, מהן טיפולוגיות 
ההתערבות שלו בשטח ואיך הוא מייצר את הקשר עם האוכלוסייה. שאלת 
הזה  המונח  תעלה.  שהיא  שחשוב  למרות  הזה  בשיח  עולה  לא  ה״למה״ 
וההסתכלות הזו על הפעלה האקטיביסטית שכוללת יותר מסוכן אחד מעידה 
על ריבוי רג׳נדות ודעות ויחד עם זאת ,צורך בשיתוף פעולה שרק מרוויח מריבוי 

זה.,



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״

הפעולה  חיפה.   סניף  עלם,  עמותת 
הסמסטר  במהלך  חקרנו  אותה  האקטיביסטית 
הייתה של עמותת ״עלם״ המטפלת בנוער בסיכון 
וכמקרה בוחן התמקדנו בפעילותו האקטיביסטית 
המקצועי  תפקידו  מתוקף  פרלסון  עמית  של 
במטרה  ב-1983  הוקמה  העמותה  בעמותה. 
בישראל.  ומצוקה  סיכון  במצבי  נוער  לבני  לסייע 
עובדי העמותה ומתנדביה יוצאים לשטח ופוגשים 
את בני הנוער במקומות בהם נמצאים: בתי ספר, 
לילית  ובפעילות  בילוי  מקומות  שטח,  פעילויות 
ברחובות. בעמותה עובדים כ-280 אנשי מקצוע 
מתנדבים.   1,700 וכ-  והטיפול  הייעוץ  בתחומי 
בחנה   הסמסטר  במהלך  שלנו  המחקר  פעולת 
את מידת  האקטיביסטיות המתאפשרת בפעולה 
בתוך ארגון הפועל בשיתוף המוסדות הממשלתיים 

ובכפיפות להם ומהם המתחים שעובדה זו מייצרת 
עבור הפעילות האקטיביסטית של הפרט בארגון.  
בנוסף, נבחן מקומו של סניף העמותה בחיפה ביחס 
לעמותות נוספות הפועלות במרחב העירוני אזורי 

וביחס לשאר סניפי ״עלם״ בפריסה הארצית. 
בחינה נוספת הייתה האם ״הנוער בסיכון״ כפרט 
במערכת בעל יכולת פעולה אקטיביסטית בעצמו 
או שבמערך הפעולה של הארגון מהווה גורם פסיבי 

בלבד.



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״

הגורמים הפועלים בתוך הארגון:



רותם שטיינמץ, טל פרידמן, ניצן פדות עמותת ״עלם״

אקטיביזם בעקבות הפרטהשאלות מחקר: 

אקטיביזם -שימור או שינוי חברתי?

אקטיביזם מתוך/מחוץ לממסד

מהפכהמרדמחאהציות אי ציות אזרחי



רותם שטיינמץ אקטיביזם מתוך/מחוץ לממסד

מתמקד  העבודה  של  זה  חלק 

של  האקטיביסטית  בפעילותו 

עמית פרלסון אשר 
הינו איש מקצוע בעמותת ״עלם״. 
השאלה המרכזית הנדונה היא כיצד 
בפעילות  אקטיביסט  להיות  ניתן 
הפועלת  ארגון/עמותה  מתוך 
בשיתוף עם הממסד? משאלה זו נבעו שאלות נוספות כמו: האם מקומו בתוך מערכת 
תפקידים מוגדרת כל כך מגבילה את מידת האקטיבזם שלו כפרט? האם מחוץ לתפקידו 

אקטיביסטית?  ויותר  ממסדית  פחות  בצורה  פועל  הוא  בעמותה 
בחירת מקרה הבוחן שעסק בעמותת עלם, אשר הינה עמותה הפועלת בשיתוף עם 
הגורמים הממסדיים בממשלה, העלתה מלכתחילה תהייה, שהתעצמה עוד יותר לאחר 
ריאיון שערכנו עם עמית, והותירה אותנו עם שאלה מעניינת אף יותר והיא: כיצד ניתן להיות 

אקטיביסט בפעילות מתוך ארגון/עמותה הפועלת בשיתוף עם הממסד? 
היא  הפנייה  בחיפה.  סיכון  במצבי  וצעירים  נוער  עבור  עלם,  ארגון  בשם  עובד  עמית 
לנוער נורמטיבי ועד מצבי קצה כאשר רוב העבודה מתבצעת ע״י מתנדבים המלווים 
את אנשי המקצוע . פעילותו מתבטאת בעצם היותו גורם מקשר ומתווך בין בני הנוער 
לאנשי המקצוע מהרווחה העירונית ובנוסף, הוא מהווה גורם מקצועי המרכז את פעילות 
המתנדבים שלוקחים חלק בפעילות העמותה. ייחודה של פעילותו במסגרת העמותה 
היא שעל אף היותו גורם מקשר לנציגים הממסדיים ולרווחה הוא איננו מחוייב בדיווח ויכול 
לפעול גם כפרט באופן עצמאי ביחס למחוייבויות הממסדיים ובמסגרת גבולות העמותה. 
ההקשר הרחב של הפעילות האקטיביסטית של עמית מתוקף תפקידו בעמותה היא 

מחוייבותו החברתית קהילתית במקומות בהם הממסד לא פועל.
בכל הקשור בפעילותו של עמית במסגרת העמותה, האינטרס הוא לפעול בשיתוף פעולה 
עם הרשויות המקומיות שכן הם אלה שבסופו של דבר מעניקים את המענה המקצועי לבני 
הנוער ומטרתו לקדם את מצבם ומקומם של בני הנוער הנזקקים לטיפול הרווחה. גם 

כאשר העלתה פעילותו את מורת רוחם של אנשי הרשויות המקומיות, שכן השתמש 
במקורות הידע שלו כנגדם הכעס כלפיו לא בא על חשבון בני הנוער. מחוץ למסגרת 
עבודתו המקצועית הקים עמית עם 4 פעילים נוספים ועד של כ30 פעילים חברתיים, 
תושבי השכונה שמטרתו ליצור כוח חברתי שירתיע את השוטרים מביצוע עיכוב לא חוקי 
או שימוש באלימות. פעילות זו של עמית מוכיחה את היותו אקטיביסט הפועל כנגד הכוח 
הממוסד )המשטרה) בשכונת המגורים בה הוא חי. בנוסף עמית לוקח חלק בהפגנות 
פוליטיות כנגד השלטון ובאוקטובר 2010 אף הורשע בתלונה שהוגשה נגדו מטעם מדינת 
ישראל על עבירה של מהומה במקום ציבורי. ניכר כי במסגרת פעילות העמותה מתגבר 
עמית על המתחים למול הממסד באיפוק הפוליטי הנדרש אך בכל מה שנוגע לפעילות 
האקטיביסטית שאינה תלויה וקשורה לעמותה ניער כי פעולותיו הינן קיצוניות יותר ופחות 
מחוץ  והשני  מתוך  האחד  הללו,  הכובעים  נראה שבאמצעות 2  בכך  קונפורמיסטיות. 
למערכת הממסדית הוא מצליח להוציא לפועל את רצונותיו האקטיביסטיים ומחוייבותו 

החברתית.  
אקטיביסט.  למיהו  רבות  והגדרות  האקטיביסטית  לפעולה  ומגוונות  רבות  דרכים  ישנן 
זו הינה בפעילות האקטיביסטית בשיתוף  ההבחנה הבולטת ביותר בה עסקה עבודה 
פעולה עם הממסד ומן הצד השני של הסקאלה פעילות אקטיסיבטית כנגד הממסד.  הקו 
הדק הזה יכול להפרם מחד ולהתגבש מאידך, תוך כדי הפעילות האקטיביסטית, אך חשוב 
להבין כי פעילות המשלבת בין 2 האספקטים האלו תשיג את התוצאות המשמעותיות 
והאפקטיביות ביותר עבור השינוי אותו ירצה האקטיביסט לחולל. יחד עם זאת, הפיכת 

המהלך האקטיביסטי לממוסד תאבד מה״רוח״ ומהחופש המאפיין אותו.
עבודה זו למדה אותי כי אקטיביסט יכול להתנהל במספר כובעים במסגרות שונות ובלבד 

שישאר נאמן לדרך בה בחר ולמטרות אותן הוא שואף לקדם. 

הטיעונים העיקריים המוצגים בעבודה הם שפעילות אקטיביסטית אפקטיבית, כזו שתייצר 
שינוי אמיתי ותכוננן סדר חברתי חדש, תתאפשר ע״ שילוב נכון בין פעילות עם הממסד, 
תוך ניצול היתרונות שהממסד הפוליטי יכול להעניק לטובת קידום השינוי. ובמקביל פעילות 
אקטיביסטית ״בועטת״ יותר שיוצאת נגד הממסד ולא מפחדת למתוח את גבולות החוק 

על מנת לקדם תהליכי שיוויון באופן מהיר.



ניצן פדותאקטיביזם בעקבות הפרטה

העומדת  השאלה 
שאלת  במרכז 
מדוע  היא  המחקר 
ומוסדות  הממשלה 
האחראיים  השלטון, 
והגיון  חוק  פי  על 
לדאוג  חברתי 
האזרח,  צרכי  לכל 
מוותרים בהדרגה על 
הללו  השירותים  מתן 
לגורמי  ומאפשרים 
ממסדיים  לא-  חוץ 
באחריות  לשאת 

אלו.  חיוניים  לשירותים 
שאלה נוספת היא האם השירותים הניתנים ע"י העמותות עומדים בסטנדרטים הראויים 
להשתחרר  הממסד  של  הרצון  בין  בסיסי  קונפליקט  קיים  ועלות.  זמינות  איכות,  של 
מאחריות ועלויות הכרוכות בהפעלת שירותי הרווחה לבין הצורך שלו לפקח על פעילות 
העמותות כדי לוודא שרווחת האזרח לא נפגעת. מטרת עבודה זו היא להעלות לדיון 
סוגיות חברתיות ומוסריות שנוגעות לתהליך ההפרטה של שירותי הרווחה במדינת ישראל 

ולפעילות העמותות שקמו למילוי הריק שנוצר.
תהליכים כלכליים שקרו לאורך המאה ה-20 העלו את השאלה איזה היקף של שירותים 
חברתיים צריכים להיות ממומנים ע"י המדינה או לחילופין ע"י המגזר הפרטי או האזרחי. 
התפיסה הניאו- ליברלית גורסת כי רצון הפרט למקסם את תועלתו האישית תביא 
בהכרח לשיפור הרווחה החברתית ולכן כדאי להעביר את האחריות על רווחת האזרחים 
אל האזרחים עצמם. כלומר, האחריות האישית צריכה להחליף את מקומה של אחריות 
המדינה. נשוב ונאמר כי התפיסה הניאו ליברלית מתמקדת בכוח האינדיבידואל. מנגד 
עומדת התפיסה המכתיבה את מדיניות הרווחה באירופה, הטוענת כי כל יכולתו של 
הפרט מתעצבת ונתמכת בזכות שירותים שהוא מקבל מהמדינה כמו חינוך ובריאות 

ובסיוע שניתן לו כדי לקדם את עצמו בשוק התחרותי. מכאן צומח הקונפליקט ששואל: 
מהי אחריות המדינה? האם היא אחראית לספק את התנאים והשירותים החברתיים 
בעצמה ומכך גם לשלוט על אופי השירותים והיקפם? או שהיא צריכה לאפשר לחברה 

האזרחית ליזום ולתפעל את שירותי הרווחה לפי השקפתם כאזרחים?  
במדינת ישראל תהליכי הפרטה התרחשו באופן ניכר לאחר המשבר הכלכלי של שנות 
ה70-80 כתוצאה מקיצוצים בהוצאות הממשלה. ההפרטה נגעה בתחומים שונים וביניהם 
השירותים החברתיים וחברות ציבוריות. כתוצאה מהפרטת שירותי הרווחה, נוצר ריק 
שחייב היה להתמלא. חלק גדול מהשירותים שהממסד מחויב לספק ניתנים כיום ע"י 
ארגונים לא ממשלתיים הכוללים ארגונים וולנטריים ועסקיים. מכאן חשוב להבין את הרקע 
הכללי לקיומן של עמותות חוץ- ממשלתיות כמו עלם כשהשאלה המרכזית היא איפה 
שגורמים  נכון  והאם  הפרט  לרווחת  בדאגה  ואחריותה  מקומה  מה  המדינה?  נמצאת 

חיצוניים ישאו באחריות לספק שירותים הכרחיים אלה?
לתהליך ההפרטה בשירותי הרווחה שהביא להקמת העמותות הלא- ממשלתיות היו 
צדדים שליליים וחיוביים. הצדדים השליליים הם שקרוב לודאי יש אוכלוסיות מוחלשות 
שנפגעות מכך כמו אוכלוסיית הקשישים או אוכלוסיות מוחלשות אחרות למיניהן, הקושי 
בבקרת איכות השירות או הטיפול הניתן והעובדה שהמדינה מתנערת בצורה מסוימת 
מהאחריות שלה כלפי האזרחים. אך לעומת זאת תהליך זה יצר כר פורה ליוזמות חברתיות 
של ארגונים ואנשים ובאיזשהו מקום הוא מחזק את ערך הערבות ההדדית בחברה. בנוסף 
קיימת היכולת לתת מענה מגוון ונרחב לצרכים השונים והרבים של החברה, כאשר ככל 

שהמדינה מפותחת יותר, כמות המודעות והצרכים גדולה יותר. 
לסיכום יש לשאול האם באמת יש חיסכון והוזלת עלויות במתן שירותים ע"י עמותות 
במקום גורמים ממשלתיים? התשובה של יוסי פרידמן לכך היא שבהחלט יש הוזלת עלויות 
מכיוון שיש תחומים היום שהמדינה כלל לא מעורבת או משקיעה בהם כסף וזה הואקום 
אליו נכנסות העמותות. רוב העמותות אינן מתוקצבות ע"י הממסד ובדרך כלל מקבלות 

תמיכה או תרומות מהמגזר הפרטי והעסקי.



טל פרידמןאקטיביזם  שימור או שינוי חברתי? 

מהפכהמרדמחאהציות אי ציות אזרחי

מהו "אקטיביזם" ומיהו "אקטיביסט" הן שאלות מורכבות לעין ערוך. ההגדרה של אקטיביזם  
נעה מ"קידום, עיכוב או הכוונה של שינויים ומצבים חברתיים" )ויקיפדיה) ועד "הפרעה 
במרחב"  )אמיר, 43) וכמעט תמיד כוללת תיאור של שינוי, מהפכה, ערעור או הפרעה.  
באמצעות מחקר מצומצם על פועלה של עמותת עלם בחיפה, עמותה אשר מגדירה 
עצמה כ"אקטיביסטית חברתית", אבקש לבדוק האם אקטיביזם עוסק  בהכרח בשינוי 

והאם שינוי הוא בהכרח מהפכה- הפרעה. 
עלם היא עמותה ידועה, ותיקה ורחבת היקף. כוחה טמון בין השאר, במיקומה המיוחד 
בתוך המערכת הפוליטית- חברתית בישראל. מרחב הפעולה שלה מתפרס בין הרחוב 
והקהילה למענה היא פועלת )נוער בסיכון) לבין הכרה ושיתוף פעולה יומיומי עם הממסד- 
העיר והמדינה. למעשה היא נותנת מענה לצרכים חברתיים הכרחיים במקום שבו המדינה 
איננה מספקת אותם. אותו מרחב פעולה מעלה את השאלה האם עלם משמרת סדר 
קיים- מסייעת לממסד לשמור על יציבות ו"למזער נזקים" או שמא מקדמת שינוי חברתי 

"אמיתי".
מחקר זה עוסק בכך שהקשר לממסד  מגדיל את כוחה להשפיע מחד אך גם מכוון ואף 
מגביל את אופי השפעתה מאידך, ובוחן את משמעותה של "השפעה" ו "שינוי" באותו 
הקשר, זאת תוך התייחסות לקשר האדוק למערכת הפוליטית- חברתית אליה נולדה, 
וולנטרית לא ממשלתית בחוזה  והמטרות שלקחה על עצמה/ הוטלו עליה כעמותה 
עם הממשלה. בנוסף המחקר בוחן את האופן בו היא נתפסת היום בחברה תוך הבחנה 
בקשת רחבה של פעולות ופעילים, תוך התמקדות בפעילות העמותה בחיפה ובפרט 
במאבק סביב תכנית "ציפורי לילה" אשר הופסקה  בינואר האחרון.  ולבסוף מדגים דרכה 
את מורכבותו של האקטיביזם ואת וסוג השינוי דרכו היא פועלת, מגלמת ומקדמת ערכים 

של מחויבות חברתית.

עמותת עלם נושאת על דגלה "אקטיביזם חברתי ומעורבות קהילתית" )אתר 
עלם) .שאלת מחקר זו בוחנת באיזה אופן ״עלם״ פועלת, אקטיביסטית , האם 

בפעולתה היא מקדמת שינוי חברתי או שומרת על סדר קיים?
תכונותיה הבולטות של עלם ,אשר מעצבות את אופן פעולתה כאקטיביסטית 
הן מיקומה בשדה הפוליטי- חברתי וכן גיוון הפרטים והפריסה שלהם בתוך הארגון 

בהתאם לאותו שדה. 
עלם שומרת על נאמנות, מחויבות ויציבות. כל עוד הם מופנים כלפי שני צדי השדה, הם 
לא בהכרח מהווים עבורה חסרון כאקטיביסטית, אלא דווקא יכולת לבצע הפרעה, גם 
אם היא לא מורגשת בשדה החברתי או לחילופין לא מורגשת בשדה הפוליטי. זאת ועוד, 

בזכות אותו גיוון פרטים ישנן הפרעות המורגשות בשניהם.
הקרבה לשדה הפוליטי בדמות שיתוף פעולה עם הממסד, תורמת לכוחה של עלם 
ומגדילה את מידת ההשפעה שלה מחד , אך גם טומנת בחובה סכנה שהארגון יקפא על 
שמריו, יכנס לתרדמה ויאמץ את תכונות העבודה הממסדית ואת הנאמנות שלו כלפיו 
במידה אשר תשפיע על זהותו כמי שמיצג את החברה האזרחית. מנגד, הקרבה הרבה 
לשדה החברתי, כארגון שזירתו המרכזית מתרחשת ברחוב , מאפשרת לו לשמור על 

דריכות ותזזיתיות, כמו הרחוב הדינמי עצמו.
התמד ושינוי יש לשקול ביחד, למרות טבעם המנוגד לכאורה, הנטייה היא לתפוס התמד 
ואי שינוי כטבעיים, מובנים מאליהם ואינם דורשים הסבר, ואילו את השינוי כבעיה הטעונה 

הסבר, או להפך.
למעשה  מכיל  הוא  ביניהם.  והגיוון  בו  הפועלים  הפרטים  מכלול  היא  הארגון  חוזקת 
חולקים  הפרטים  כל  הרחב.  חברתי  הפוליטי  השדה-  של  ארגוני  פנים  מיקרוקוסמוס 
מחויבות ויציבות מסוימת לשני הצדדים בשדה מולו הם פועלים, אך המידה השונה של כל 
אחד מהם- מנהל במטה/עובד/מתנדב )נוער?) יוצרת איזון הכרחי. מאזן כזה מאפשר 
לעלם כעמותה לנוע מעט על פני הסכמה שהציג מנוחין )ציות- מהפכה) ובכל זאת 
לשמור על אופי יציב.  אותה יציבות, יחד עם ההפרעות, מסייעת לעלם לפעול למען שינוי 

חברתי ותפיסתי של מערך השירותים לנוער בישראל.
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העבודה חוקרת התארגנות של שתי אדריכליות 
אקטיביסטיות, נגה כרמל ואדריכלית נוף אתי בוצין 
הפועלות יחד עם תושבי הדר ליצירה של תכנית 
היטב  מוגדרות  התכנית  גבולות  לשכונה.  אב 
לצרכי  מענה  שנותנת  תיכנונית  הצעה  ומציגות 
ידי  על  שהוגדרו  כפי  בהדר,  החרדית  הקהילה 
התושבים במסגרת שלושה פורומים, פורום נשים, 

ופורום צעירים.  פורום גברים 

התחקות אחר הפעילות במסגרת הקורס עסקה 
ודרכי  התארגנות  תהליך  של  בהבנה  בעיקר 
הפעולה. מי הם הגורמים המעורבים, כיצד הצליחו 
יוזמה, מה מקומה של העיריה  באיזה  להתארגן, 
בפעולה. מידע כתוב וראיונות אישיים הציגו תמונת 
מעניינת, המתארת מצב מערכתי בו באים לידי 
ביטוי המושגים שנדונו בקורס, כגון האקטיביסטית, 

פעולה נגד הממסד, ידע מקצועי ועוד. 
עבודה זו אינה מתארת את המסקנות שהוסקו 
על הנושאים הלו, אלא מטרתה להציג דיון חדש 
שעוסק בהצעה התכנונית שהוצגה בתכנית אב. 
פעולה אקטיביסטית המציעה פיתרון תיכנוני מעשי 
במרחב , פותחת הזדמנות מיוחדת לבחינה של 
הפיתרון מתוך מושגים מחקריים שהוצגו בקורס. 
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כיצד הגדרתו המורכבת של תפקיד שאלות מחקר: 
המתכנן בעבודה בשיתוף הקהילה 

משפיעה על אופי פעילותו.  

צדק מרחבי בפיתוח שפ״פ



סבטלנה קרגודסקיצדק מרחבי בפיתוח שפ״פ

בבעלות  פתוח  פרטי  שטח  הוא  שפ"פ 
בחלקה.  הדירות  בעלי  של  משותפת 

הדר היא שכונה צפופה מבחינת בינוי וקיים בה מחסור 
וכדומה.  גני משחקים, פארקים  של שצ"פים, כגון 
מרבית הרחובות בשכונת הדר סובלים ממפגעים 
שונים והזנחה הן של הרשויות והן של תושבי השכונה 
. אחת ההצעות שמציעות המתכננות בתכנית אב 
הוא מענה למחסור השצ"פים בשכונה באמצעות 
השכונה.  בשולי  נטושים  ואזורים  שפ"פים  פיתוח 
לרוב  מוזנחים  שטחים  הם  בשכונה  השפ"פים 
כשטחים  לפיתוח  גדול  פוטנציאל  בעלי  נטושים 
פתוחים איכותיים לשימוש התושבים. אם זאת נכון לשאול האם בפעולה מסוג זה ישנו 
צדק מרחבי, כלומר אם מדובר בפעולה צודקת במרחב. דניאל מישורי במאמרו 'למי 
שייכת נחלת הכלל?' מציג שלושה סוגים של רכוש, פרטי ציבורי ונחלת הכלל. שפ"פ על 
פי  מאפייניו מתאים להגדרה של נחלת הכלל, אם כי בהסתייגות מסוימת. נחלת הכלל 

בשל היותה רכוש משותף בעל חשיבות גדולה נתון לידי ניצול יתר והחרבה. 
באשר להדר, מצב השפ"פים היום נראה כלא צודק מרחבית. שטחים פתוחים הנמצאים 
ברקמת מגורים צפופה במצב חורבה ושלא ניתנים לשימוש וגישה פיזיים, הוא מצב לא 
צודק. לכן ,על פניו, ניראה כי הסרה של מכשולי הגישה וטיפוח השטח יאפשרו את גישתו 
של הציבור ולכן יתקבל פיתרון צודק. אם זאת, צדק מרחבי הוא מצב שמופר במקרים 
של הדרת  ציבור מקרקע ציבורית, במקרה הנתון של הדר, אותו ציבור שנגיש לקרקע 
היום יהיה נגיש לה גם לאחר הטיפוח. נכון לדון בשאלה האם באמת יש צדק מרחבי 
בפעולה המוצעת. הנחה של האפשרות שאין הפרה של צדק מרחבי בשפ"פ במצב 
הקיים,  מעלה את השאלה האם הגישה הרחבה של הציבור לשפ"פ היא זו שהביא 
פעילות  על  נוסף  אור  לשפוך  מנסה  אלו  שאלות   על  מענה  מלכתחילה.  להחרבתו 
חברתית ואקטיביזם ומעמיד את הדיון האקדמי מול הפן המעשי של האדריכלות.  הפעולה 
הנחקרת שעבודה זו העלתה במהלך הקורס, עוסקת בפעילות של שיתוף פעולה בין 
שלושה פעילים עיקריים. משרד הרווחה בעיריית חיפה, מתכננות אקטיביסטיות בעלות 

ידע וניסיון אדריכלי, ופורום הנשים שהתכנס במפגשים. במהלך הקורס נחקרה השאלה 
כיצד התארגנות מסוג זה מתרחשת תחת המושג האקטיביזם. 

המתכננות מגדירות עצמן כאקטיביסטיות אך פועלות עם הממסד. כמו כן, עבודתה של 
העובדת הקהילתית שהיא בהכרח נציגה של העירייה, מתרכזת בארגון התושבים למטרת 
גילה שההתארגנות  יותר של הנושא  מחקר מעמיק  פעולה שהיא כביכול נגד העירייה.  
המוצגת פועלת במרחב פעולה חברתי-פוליטי רחב. כלומר, מבחינה חברתית פורום 
הנשים מכיל פרטים רבים שנתקלים בקשיים בקנה מידה קטן ויומיומי. מבחינה ממסדית, 
העירייה היא מערכת מסועפת של מחלקות שפועלות במסגרות רבות  של מדיניות. 
סיעוף זה מאפשר מצד אחד להרחיב את מגוון הפעילויות של העירייה ומצד שני מקשה 
על תהליכים של קבלת החלטות. בהסתכלות על מערכת היחסים המניעה את הפעולה 
הפעולה.  במסגרת  שמוצע  המרחבי  הפתרון  דווקא  מעניין  המוצגת,  האקטיביסטית 
המתכננות יחד עם תושבים מגיעים להצעה תיכונית מעשית במרחב. אם צדק מרחבי 
הוא שאלה של גישה למרחב, הרי שהפיכה של שפ"פים מוזנחים לגינות מטופחות כמענה 
למחסור בשצ"פים הוא פתרון צודק. .  ניתוח והגדרה של הפתרון המוצע נותן הזדמנות 
להבנה לעמוק של הדברים. ניתן ללמוד הפתרון המוצע אינו נותן מענה ברמת הצדק 
המרחבי, זאת כיוון שצדק מרחבי מופר במצבים של הדרת ציבור מקרקע ציבורית, וזה 
לא המצב המתאר את השפ"פים בהדר החרדית, ציבור שנגיש לקרקע היום יהיה נגיש 
לה גם לאחר הטיפוח. לשפ"פ יש פוטנציאל גדול כמקום שהוא פנוי מבינוי ברקמת מגורים 
העירוני  גדול במערך  ערך  בעלי  מגוננים הם  ומקומות  גני משחקים, פארקים  צפופה. 
והחשובים מאוד לפיתוח קהילתי.  גינון וטיפוח שפ"פים כמקומות איכותיים שיכולים להוות 
מקומות מפגש עבור ילדים ומבוגרים הוא ערך חשוב . מה שהופך את ההצעה של פיתוח 

שפ"פים בהצעת המתכננות להצעה רלוונטית בשכונת הדר. 
עבודה עם הקהילה חיונית בהקשר זה. עבודתן של העובדת הקהילתית והמתכננות עם 
הקהילה בהדר שמה דגש על איתור הצרכים בקהילה, מתן פתרונות תכנוניים וקידום 
התהליך מול הרשויות, במטרה להעצים את הקהילה ולגרום לה להיות אקטיבית. למטרות 
אלו יש ערך רב ברמת פיתוח הקהילה, עם זאת ניראה כי יש מקום לפיתוח תהליך שטתי 
ליצירת מדיניות חברתית בקהילה, עם כללי אכיפה חזקים שתמנע החרבה חוזרת של 

השטח.
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הפעולה הנחקרת בעבודה זו היא התארגנות של נשים חרדיות הגרות בשכונת הדר 
בחיפה. את קבוצת הנשים מובילות שלוש נשות מקצוע: 1.עובדת קהילתית- עובדת 
סוציאלית אשר פועלת למול האולוסיה החרדית בשכונת הדר. 2. אדריכלית העוסקת 

בתחום בינוי ערים: שכונות הרחבות קהילתיות והפרטת קיבוצים.
3. אדריכלית נוף- מתכננת ומובילה פרוייקטים בשיתוף עם הקהילה במרחב הפתוח. 
בפעילות זו של תכנון עם קהילה לוקחים חלק גורמים שונים בעלי נקודות מוצא שונים, 
אופי פעילות והקשרים מגוונים. המשותף להן הוא שהן מקבלות מנדט לפעולה ומשאבים 
מהעירייה, תוך שהן מדריכות את התושבות לפנות אל העירייה ולקדם מול הגורמים 

הרלוונטיים בה את הטיפול בבקשותיהן. 
העובדת הקהילתית והמעננות פועלות בעת ובעונה אחת גם נגד הממסד וגם בשיתוף 
פעולה איתו זאת מכיוון שיש להן מחוייבות כפולה: האחת ,מחוייבות לממסד, העירייה 
במקרה זה, אשר נותנת להן את הלגיטימציה , הכלים והמשאבים לפעולה. השנייה, 
מחוייבות לקהילה עבורה הן פועלות. מחוייבות כפולה זו אינה גורמת למציאות של ניגוד 
אינטרסים, מכיוון שגם העירייה תפקידה לפעול למען הציבור. יתרה מזאת, המחוייבות 

הכפולה מייצרת מציאות מורכבת המאפשרת גמישות במרחב ובאופי הפעולה.   

מתוך כלל הנפשות הפועלות בהתארגנות שאלת מחקר זו מתמקדת בשאלת מקומן 
של בעלות הידע המקצועי- המתכננות. המתכננות פועלות בהזמנת ובמימון מחלקת 
עבודה קהילתית בעיריית חיפה. אך אין הן מייצגות את העירייה , הן מייצגות את עצמן 

ופועלות מתוך האתיקה והידע המקצועי כמתכננות.  
במהלך הסמסטר נבחן פרוייקט שיתוף הציבור המוצג בעבודה זו בשכונת הדר. הפרוייקט 
ייחודי גם בשל אופיו כפרוייקט שהינו חברתי ותכנוני גם יחד וגם בשל הנפשות הפועלות 
בו. נקודת המוצא הייתה שמקומן של המתכננות והלגיטימציה שלהן לפעול ולהכווין את 
התושבות מורכבת ואינה ברורה מאליה, זאת מכיוון שיש להן חוייבות כפולה- לקהילה 
וליווי  פועלות. כמסקנה ממחקר  הן  ומחוייבות לממסד שבמסגרתו  פועלות  הן  עבורה 
הפרוייקט ניתן לראות כי דווקא המחוייבות הכפולה והזהות המורכבת של בעלי מקצוע 
התכנון מאפשרת גמישות בדרכי הפעולה ובריבוי הנפשות הפועלות בה. יש להדגיש כי 
טענה זו רלוונטית למקרה זה, כאשר המתכננות פועלות בתפקיד ממליצות ומכווינות 

ולא בתפקיד העוסק בחקיקה או בביצוע.



למא שחאדהועד שכונת התחנה

שכונת "התחנה" היא שכונת ערבית הנמצאת על החוף הצפוני של 
העיר חיפה, והיא אחת השכנות העתיקות של העיר. כיום גרים בשכונה כ-150 תושבים 

שמרביתם ילדי השכונה הגרים בשכירות מוגנת בדירות של חברת "עמידר".
השכונה מנותקת מהקשרה העירוני מכל צידיה, היא מבודדת בין חומת הנמל מצפון, 
לגידור השכונה  בנוסף  ומערב.  ואדמות לא מטופלות ממזרח  מסילת הרכבת מדרום 
בנוסף  בשכונה.  הציבוריים  ובצרכים  בשטחים  רב  וממחסור  תכנונית  מהזנחה  סובלת 
לכך, השכונה מתמודדת בשנים האחרונות עם אתגר חדש- תכנית המתאר החדשה 
של חיפה. זה היווה צורך נוסף להקמת הועד. אשר הוקם ביוזמת שני גורמים, תושבים 
מהשכונה מצד אחד ו"העמותה לקדמה חברתית בחיפה" מצד שני, שהייתה האחראית 
על הצד הארגוני בהקמת הועד. כדי להבין את הפעולה של הועד ואת אופי ההתארגנות 
קיים צורך בפירוק תהליך ההקמה שלו כדי להבין את יחסי הכוחות, האינטרסים ודרכי 

הפעולה העומדים מאחורי התארגנות התושבים.
העמותה לקדמה חברתית בחיפה- העמותה נוסדה ב-1982 כארגון התנדבותי עצמי, 
אשר מטרתו לאפשר לתושבי חיפה הערביים שירותים ציבוריים בסיסיים, ולענות על 
הייתה מטרה  צרכיהם על מנת לשפר את רמת החיים של התושבים. מטרה שנייה 

תרבותית, הארגון פעל בתחום ובמיוחד בנושא השייכות של התושבים.
כהתפתחות מאוד חשובה באופן שבו עובד הארגון, הוא הפך בשנים האחרונות מארגון 

הצרכים  את  מספק  אשר 
שמספק  לארגון  לתושבים 
פעולה  של  וכלים  מודעות 
בבסיס  לכן  עצמם.  לתושבים 
של העבודה של הארגון עומד 
הידע  את  להקנות  של  הרצון 
הנדרש לתושבים )ע"י מומחים 
מנת  על  שונים)  מתחומים 
שיפעלו באופן עצמאי. העמותה 
הקימה כמה ועדי שכונות מתוכן 
שכונת "התחנה"/"אלמחטה".

התכנסות התושבים 
הרעיון  להביא את  מנת  על 
של ועד שכונה  לכדי יישום 
הוזמנו  שאליו  כנס  נערך 
הכנס  השכונה.  תושבי  כל 
ממומחים  הרצאה  גם  כלל 
והתכנוני  הארגוני  בנושאים 
הצורך  נבע  שבגללו  )נושא 

בהקמה) וגם בחירות של ועד. פרוטוקול הישיבה נשלח לעירייה בניסיון לקבל ממנה הכרה 
בהקמת הועד. הכרה של העירייה בועד תאפשר שיתוף פעולה עתידי וגם התייחסות אליו 
כגוף שמייצג את התושבים, דבר אשר יקנה כוח השפעה לועד בפני מוסדות העירייה. 
לאחר הבחירות אמנם עברה האחריות על הפעולה לידי הנבחרים, אבל קיבלו את ייעוץ 
והנחיית המומחים מצד העמותה שליוו את הועד ליותר משנה על מנת לאפשר לו לעבוד 
לבד. עיקר תפקידה של העמותה היה בהעברת הידע הארגוני, המשפטי, הייצוגי והתכנוני.

פעילות הועד
הועד ניהל את פעילותו מול העירייה בשני אספקטים: האחד דרישות של צרכים ושירותים 
מן העירייה והשני בהשתתפות במאבק הקולקטיבי של ערביי חיפה נגד תוכניות העירייה 
שפוגעות בזכויות ובהתפתחותה של השכונה. הפעולה מול העירייה בענייני השירותים 
הבסיסיים אפשרה השגת כמה מטרות נקודתיות ושיפורים על פני השטח, כמו מתנ"ס 

וכו׳. הפעולה  עצים, ספסלים  לשכונה, 
ההתנגדות  הייתה  השנייה  המרכזית 
ו-   פ.ח 2000  התוכניות: תמ"א  לשתי 

תמ"א 13/3 א'
פעולה  בשיתוף  הייתה  העבודה  כאן 
מאבק  שניהלה  העמותה,  עם  מלא 
קולקטיבי לערביי חיפה כנגד התוכניות. 
מודעות,  העלאת  כללה  הפעילות 
הגשת התנגדויות אישיות וקולקטיביות.



העמותה 
לקדמה 
חברתית 
בחיפה  

ההתארגנות של ועד השכונה ביוזמתה של העמותה לקדמה חברתית בחיפה נובעת 
בעיקר מהצורך בעבודה מול הממסד השולט והמחליט שבמקרה הזה הוא עיריית חיפה 

בשני אספקטים: 
ייצוג של דרישות השכונה מול העירייה והמעקב אחרי הטיפול בהן.  -

התנגדות לפעולת הממסד התכנונית המתבטאת בתכנון פיזי בשכונה.  -
של  )כמייצג  לועד  המאפשר  אחד,  פעולה  ככלי  לראות  ניתן  האספקטים  שני  את 
התושבים) לנצל את המערכת הדמוקרטית ולייצג את התושבים מול הממסד או השלטון 
על מנת לקבל התייחסות הולמת למצבה של השכונה ולשפר אותו לטובה. למרות זאת, 
החלוקה לשני אספקטים מפרידה בין הפעולה הראשונה שהיא דרישות יומיומיות שניתן 
לקרוא להם "קוסמטיות" )במידה מסויימת), אשר מטרתם אינה לערער על פעולות 
השלטון אלא דורשת לקבל צרכים הבסיסיים המגיעים לה כשכונה השייכת לעיר, לבין 
הפעולה השנייה המתרחשת בתוך השדה התכנוני וחותרת לערער על האופן שבו מקבלי 
ההחלטות מחליטים על תכנון מוצע ולערער על ההיררכייה התכנונית הקיימת המתעלמת 
מהתושבים שנמצאים בשולי קבלת ההחלטות. העבודה דנה  באופן שבו התארגנות הועד 
תורמת לפעולה שלו בתחום התכנוני )באספקט השני) ואיך היא מערערת על יחסי הכוח 
העובדים כיום בשדה התכנון או משמרת אותם ומשמרת את תפקידם של התושבים 

בתוך מערכת היחסים.
הקמת ועדי שכונות היא פעולה אשר יוזמת אליה העמותה לקדמה חברתית על מנת 
לאפשר לתושבים הערביים, כמיעוט הסובל מהזנחה ואפליה, להתארגן בקבוצות שיוכלו 
להיות נוכחות במשוואת יחסי הכוח באופן עצמאי, כלומר, לא תחת המטריה של העמותה 
עצמה. זה נובע ממטרת על שלהם שלפיה העמותה לא רוצה רק לספק את הצרכים 
הבסיסיים לאנשים אלא להקנות להם את כל הכלים הנדשרים על מנת שיוכלו להתארגן 
ולעשות זאת באופן עצמאי. מטרה זאת מכניסה את התושבים הערביים עצמם, כקולקטיב 
וכפרטים, אל המשחק הפוליטי מול ממסדי השלטון. את ההעצמה החברתית שאליה 
שואפת העמותה היא עושה על ידי הקניית הידע והכלים הנדרשים לתושבים, שזה אומר 
הקניית הכוח. זה נעשה על ידי מומחים רבים מצד העמותה מתחומים רבים: משפט, ארגון, 

תכנון. שליוו את הקמת הועד. 

הפעולה של העברת הידע נעשית במקרה הזה כפעולה 
אקטיביזטית על ידי מומחים שפועלים מחוץ לשלטון וללא 
תלות בו, אלא מתוך שיתוף פעולה עם ארגון לא ממשלתי. 
זאת אומרת שהם אמורים להיות מחוץ לתפקיד המכריע 
ביצירת מערכי הידע, כי הרי הם לא עובדים למרות הידע 
שיש להם. במקרה של מומחים "לא ממסדיים" שעובדים 
נגד הממסד הוא מקרה של מומחים אשר עובדים למען 

הצד השני בסיפור, שהוא התושבים.  הפעולה של העמותה והועד היא פעולה אשר 
נשענת על הציבור, היא יוצאת מגדר העמותה ועוברת לידי התושבים הניזוקים מהמצב 
הקיים. גם המומחים במקרה הזה הם כלי עזר זמני שמטרתו להבטיח את אפשרות קיומו 

של האקטיביזם של הציבור בפי עצמו ולטווח ארוך. 
עולות מכך שתי סוגיות מרכזיות, האחת היא העברת הידע מהמומחים לתושבים ככלי 
התנגדותי, אשר משמר את מערכת של יחסי הכוח שהידע הוא אחד השחקנים בה. 
הסוגיה השנייה היא עבודת המומחים עם הציבור שמנטרלת את המינוריות של הפעולה 
של הציבור ומכניסה אותה אל השיח המקצועי.  העבודה מעלה את השאלה לגבי הפעולה 
של המומחים מחוץ לממסדי התכנון אשר הופכת להיות עוד גורם בתוך ההסדר הקיים 
ולא מערערת על קיומו, זה קורה במקרה הבוחן הנ״ל בשני מימדים:   יחסי הכוח  של 
האחד הוא הניסיון של המומחים להקנות את הידע לתושבים, פעולה המעבירה את הידע 
שמהווה כלי כוח אל התושבים, דבר המשמר את השיח על ידע וכוח במקום לחתור 
ליצירת סדק בחבורה הקיימת. המימד השני הוא השילוב בין עבודת המומחים לבין הציבור 
הרחב, אשר מנטרלת את היותו של הציבור כוח שיכול להתוות את השיח הפוליטי הקיים 

ולערער על השלטון, ולשבש את תפיסתו כמובן מאליו. 
והשימוש בידע מחזיר אותנו  האקטיביזם של המומחים הוא אכן שימוש בידע שלהם, 

האקטיביסטית  שהפעולה  הכוחות  למעגל  פעם  עוד 
החתרנית רוצה לבטל. לכן נותרת השאלה איך המומחים, 
כבעלי ידע ולא כחלק מהציבור יוכלו לפעול בתוך השדה 
הרחב של האקטיביזם ולהשתמש בידע על מנת לבטלו 

עצמו ככלי כוח? 

למא שחאדהועד שכונת התחנה



זאב סילס ועד בעלי העסקים ברח׳ יפו
חן ברזל, ענת סער, קות׳ר ענאבוסי

התארגנות ועד בעלי העסקים  נולדה מתוך מצוקה של בעלי 
העסקים שנגרמה ע״י העירייה, בשינוי הסדרי התנועה. המטרה הייתה טובת העסקים של 
רחוב יפו. זאב סילס הקים את הארגון, ויחד הם ניסו לפנות עם הצעות לשינוי תעבורתי 

לעירייה, אף נעשו ניסיונות הקשורים לפעילות ציבורית ברחוב, אך ללא הועיל. 
זאב סילס היה מקורב לראש העיר הנבחר, יונה יהב, ומתוקף היכרות זו לאחר שנבחר, 
בעלי  כי  התגלה  בירורים,  לאחר  יפו.  ברחוב  הנדרשים  התחבורתיים  השינויים  בוצעו 

העסקים בכל חיפה משלמים פחות ארנונה מבעלי העסקים בעיר התחתית והדר.

הסוגיות שעלו מתוך השלב הראשון של העבודה :
- מהם האנשים המרכיבים כיום את ועד בעלי העסקים של רחוב יפו?

- ממה נובע האקטיביזם של ועד בעלי העסקים? מהן מטרותיהם והאם מדובר בטובת 
הכלל או בטובת הפרט?

-ניכר כי היחס בין ועד בעלי העסקים כארגון לבין העירייה חווה עליות ומורדות לאורך 
הדרך, בעיקר בהתאם לעמדתו של סילס ומעמדו הפוליטי בכל נקודת זמן. מהו היחס היום 

כאשר זאב נמצא בהפוגה מבחינה פוליטית?
-היתכן שהקמת המנהלת אכן פתרה את בעיותיהם של בעלי העסקים בעיר התחתית 
או לפחות מספקת אוזן קשבת במידה משביעת רצון עד כדי הפיכתו של הועד למיותר?

מי אתם ועד בעלי העסקים של רחוב יפו?

- לקוחות: רוב בעלי העסקים מתבססים על חוג 
לקוחות קבוע ולא על עוברים ושבים אקראיים. אין 

מספיק  אנשים הפוקדים את הרחוב. 
- כלכלה: ובם כורעים תחת נטל הארנונה )רק 
עסקי מסעדנות ופאבים זכו להנחה) תהליך פיתוח 
הרחוב עלול ״להרוג״ חלק מהעסקים. המנהלת 
כופה את דרישותיה )כגון חיוב לשיפוץ חזיתות) 
ולעיתים זה פוגע בבעלי העסקים. נסיונות לקדם 
את האיזור עם הקניית הטבות לאמנים לא תחזיק 

לטווח ארוך ותזיק להם ולעסקים הותיקים. 
- תשתיות: רובם מתלוננים על מצוקת חנייה קשה 

לעסקים וללקוחות. תשתיות הרחוב רעועות. 
היתכן  האקטיביזם-  האטיביזם/סוג  מניעי   -
שהקמת ועד בעלי העסקים של רחוב יפו הייתה 
יוזמה פרטית, אקטיביזם שהוא בבחינת אינטרס 
מטרה  של  השגתה  או  פוליטי  קידום  כמו  אישי 

אישית?
- היחסים עם העירייה - היחסים של בעלי העסקים 
עם העירייה היו בתיווך זאב או אולי כלי בידי זאב 
היחסים  כיום  העירייה.  מול  דעותיו  את  להשמיע 
מתנהלים באמצעות המנהלת האמונה על התיווך 

בין העירייה לבין התושבים ובעלי העסקים. 
-היחסים עם המנהלת- בעלי העסקים מעידים 
להסביר  בכדי  בעבר  אותם  כינסה  המנהלת  כי 
אודות התכנית העתידית, אך לא הייתה קשובה 

התוכנית. לגבי  להשגותיהם 



זאב סילס ועד בעלי העסקים ברח׳ יפו
חן ברזל, ענת סער, קות׳ר ענאבוסי

מניעי האקטיביזם
טובת הציבור? ועד בעלי העסקים אמור לייצג את טובת הציבור - במקרה זה הציבור 
הוא לכאורה בעלי העסקים. השם ״ועד״ נותן רושם של לגיטימציה לפעולה בחסות בעלי 
העסקים, אך בפועל נראה שאין קשר של בוחר-נבחר ואין באמת ייצוג. כן ניתן לאמר 
שבמקרים רבים זאב- יו״ר ועד בעלי העסקים פעל לקדם מטרות שעזרו לבעלי העסקים, 
אך הם עזרו לחלק מהם, וחלק גדול לא הושפע )כמו הורדת ארנונה לבעלי עסקי מזון ולא 
לבעלי  עסקים אחרים)  כמו כן, מי שהושפע לטובה והכיר את הפעילות היו עסקים באיזור 

נתנזון ואילו אחרים רחוקים יותר קולם לא נשמע. 
מעבר לזה, בין בעלי העסקים עצמם נשמעו קולות שונים ולעיתים מנוגדים זה לזה כך 
שקשה לאמר מהי טובתם או להכריע בפעולות מסויימות, אלא אם נעשות החלטות 

באופן שיתופי, או דמוקרטי ייצוגי בו יש דיון- הצבעה- הקשבה- ופשרה.

סוג האקטיביזם
מעורבות חברתית?  זאב הבין שקולו יכול להשמע בנושאים הנוגעים לכלל רק כאשר 
הוא עומד בראש ארגון המייצג את הכלל. הפעילות של זאב נתפשת כאקטיביזם כיוון 
שפירושה לקיחת יוזמה והתמודדות עם בעיה שלא הייתה ניתנת לפתרון בלא התערבות 
כלשהי. אך כאשר אנו מבינים כי כל הפעולות ללא יוצא מן הכלל נעשו בין היתר לטובתו 

האישית של אותו אקטיביסט, ולרוב מתוך מניעים הנוגעים רק לו כפרט ומקדמים את 
מעמדו הפוליטי, אנו מבחינים עי אותה מעורבות חברתית אינה למען החברה אלא למען 

הפרט.

היחסים עם העירייה/חשיבותה של המנהלת
במעורבותו החברתית זאב הבין מהר מאוד כי הפעילות מול העירייה מתאפשרת רק 

מתוך העירייה, או בשיתוף איתה. 
ביחסי הכוחות הקיימים כיום לא קיים גוף או ארגון הפועל באמת ובתמים מתוך האינטרסים 
של ציבור בעלי העסקים ברחוב יפו. גם המנהלת היא בסופו של דבר זרוע של העירייה 

ואינטרס הציבור אינו תמיד בראש מעינייה. 
הבעיות העולות מהסיור בשטח אל מול התכנית החדשה ואל מול המצב של הרחוב כיום 
אינן נשמעות כיוון שפעילותו של זאב הסתיימה עם כשלונו במערכת הבחירות האחרונה. 
לעל אחד יש מה להגיד , אבל מעטים המסוגלים לקום ולעשות. לכן, גם אם פעילותו של 
זאב נתפשת לעיתים כקידום אינטרסים אישיים יותר מאשר אכפתיוטת ואקטיביזם מתוך 
דאגה לכלל, היא עדיין אקטיביזם. עדיין פעילות לטובת ציבור מושתק ומוחלש שקולו לא 

ישמע אל מול גופים ממסדיים אלא אם יקום אדם וישמיע אותו.
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עבודה זאת מתארת את התהליך שעברה העמותה הערבית מתחילת קיומה עד היום. 
הפלסטינים בישראל, שמעמדם הוא של אזרחים ושל קבוצת מיעוט כאחד, מבקשים 
להשיג שוויון עם קבוצת הרוב היהודי, הקמת  וועדות ארגונים ועמותות היה אחד מאמצעים 

שניסו להשיג מטרתם. ושמשו כחלופה לשירותי המדינה
ארגונים ועמותות  החברה האזרחית במגזר הערבי הובילו מאבקים חברתיים ופוליטיים 
רבי-חשיבות בחברה הערבית. דבר זה מתקשר באופן ברור בפן הפוליטי ובהתייחסות של 

המדינה לעמותות  אילו. מבחינה חקיקת חוקים  שמעקלים על עבודתם וקיומם .

מרבית העמותות וארגוני החברה האזרחית במגזר הערבי קמו בשני העשורים 
התאגדו  לא  מרביתם  אך  ערביים,  חברה  ארגוני  היו  לכן  קודם  גם  אמנם  האחרונים. 
במחאה  שהתמקדו  וולונטריים  עממיים  ציבוריים  ארגונים  היו  אלא  רשומות  כעמותות 
מאבקים  הובילו  אלה  ארגונים  כיום.  גם  לפעול  ממשיכים  וחלקם  פוליטית-ציבורית, 
חברתיים ופוליטיים רבי־חשיבות בחברה הערבית. כלומר הגדירו תקנון וחוקים פנימיים ), 
ובחלקן לא־פורמליות – ועדים עממיים והתארגנויות לצורך השעה. לצד זאת ראוי להזכיר 
את תפקידה של ההסתדרות, שהקימה כמה אגודות קואופרטיביות בעבור הציבור הערבי.

ושינו  העמותות החדשות שקמו ירשו נתח גדול מפעילותם של הארגונים הוולונטריים 
הייתה  בפעילות  השינוי  מגמת  ככלל,  המשתנים.  החברתיים  לצרכים  בהתאם  אותה 

חברתי-אזרחי. לאופי  מובהק  ולאומי  פוליטי  מאופי  מעבר 
ישנם שני היבטים לשינוי שהערבים מבקשים למען קבוצתם: מצד אחד הם דורשים 
תומכים  גם  הם  שני,  מצד  היהודים.  עם  שוויון  מתוך  ובמוסדותיה  במדינה  השתלבות 
שהם  החשיבות  את  מדגישות  תשובותיהם  לקבוצתם.  מנהלית  אוטונומיה  בהענקת 
מקנים ׳להכרה בקבוצתם כמיעוט לאומי׳ מצד רשויות המדינה, ומביעות את שאיפתם 

. המדינה  בתוך  לאוטונומיה 
ממעמדם  רצון  שבעי  אינם  בישראל  הפלסטינים  שמרבית  המספרים  מראים  ככלל 
נוסף על רצונם באוטונומיה  ובמוסדותיה, זאת  ומבקשים להשתלב במדינה  הקבוצתי, 
מנהלית - כמובן, במסגרת מדינת ישראל והאזרחות בה ונוסף על שאיפתם לשוויון עם 
הרוב היהודי. אוטונומיה זו במסגרת המדינה היא במהותה מהסוג הדו־לאומי ־ הסדר 

וערבים־פלסטינים. יהודים  קיומן של שתי קבוצות לאומיות במדינה:  המשקף את 

לאור הסכם   בין רכבת ישראל למנהל למקרקעי ישראל ,הוחלט למצוא מקום חילופי 
למתחם תפעולי מרכזי לרכבת ישראל שממוקם כיום בבני ברק. אלא מה המנהל ראה 

לנכונה  להציע קרקע שאינה בבעלותו לשם קיום ההסכם.
תושבי ג'לג'וליה, כלל לא היו מעורבים בתהליך התכנון וקבלת ההחלטות, ונודע להם על 
הכוונה לאחר שאגף התכנון של רכבת ישראל פרסם את הדו"ח המסכם שמתאר א 

אדמתם כחלופה הכדאית ביותר מבין חמש חלופות. 
)התכנית תת"ל – בחינת חלופות למיקום אתר תפעולי מרכזי לרכבת ישראל)

התכנית דורשת להקים/ להרחיב מתחם תפעולי לרכבת ישראל. תכלית הקמת המתחם 
היא לקבל, לאחסן ולתחזק מערכי רכבת המיועדים לשרת את מרכז הארץ. המתחם 
מתוכנן לטפל ברכבות הנעות במרחבים: בנימינה, חדרה מזרח, ירושלים, לוד וראשון לציון.  
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הפרויקט מכוון להביא להפקעת לא פחות מ-600-700 דונם מהשטחים החקלאיים של 
היישוב. , והשטחים המיועדים להפקעה מהווים 80% מעתודות הקרקע החקלאית של 
ג'לג'וליה. פרויקטים ארציים קודמים כמו בניית כביש 6, תשתיות של חברת החשמל 

והרחבת הכבישים 444 ו-531 כללו הפקעת שטחים של תושבי ג'לג'וליה.

 כתגובה לתכנית זו התקיים בג'לג'וליה יום עיון שבו הוצגו תכניות חלופיות שיכולות לתת 
ולא אדמות פרטיות של  מענה לצרכי הרכבת במקומות אחרים, על אדמות מדינה 
התושבים. התכניות החלופיות הוערכו על ידי מומחים ואנשי מקצוע , הכינו דו"ח והעבירו 
למשרד התחבורה ולרכבת. בנוסף לפתרון המקצועי ניצב בשטח הקרקעות החקלאיות 

אוהל מחאה  וכ-3,000 בני אדם השתתפו בהפגנה. 

מתוך פעולות המחאה הוקם: הוועד העממי 

נקט  התוכנית  כנגד  המקצועי  הפתרון 
בינלאומיות תוכניות  הערכת  בשיטת 

ושלביה  התובנית  של  ההערכה  מטרות 
על: הסתמכו 

-הערכת מידת התאמת: חלופת חגור/
ג'לג'וליה- למיקום אתר תפעולי לרכבת.
- הערכת התכנית בהסתמך על מדדים 
מרחביים  חברתיים,  סביבתיים,  כוללניים: 

וכלכליים.
- הערכת התוכניות החלופות המוצעות 
מאחורי  שעמדו  והמדדים  הדרך  ואת 

ג'לג'וליה. חלופת  בחירת 
אחרות  חלופות  קיימות  האם  -בחינה 
למיקום  יותר  מתאימות  להיות  שיכולות 

נבחנו. לא  אשר  זה  תפעולי  אתר 
נגד  הייתה  התושבים  של  התנגדותם 
של  פרנסתם  להרס  שיגרום  המהלך 
חוסר  כנגד  משפחות,   120 מ-  למעלה 
את  לבנות  צעירים  זוגות  של  היכולת 
ביתם ביישוב שבו נולדו וגדלו, כנגד החנק 
אין  התכנוני -באשמת משרדי הממשלה 
תכונית מתאר מעודכנת זה כ- 20 שנה, 
למקור  ג'לג'וליה  אדמות  הפיכת  כנגד 
"פרויקטים  מתמיד של הפקעות לטובת 
לאומיים": כבישים, קווי מתח על וקווי מתח 
גבוה, מוביל ארצי, הרחבת פסי ברזל, קו 

העברת גז ועוד.

	התערבות אנשי מקצוע

	הפגנה 

הקמת הוועד 
	העממי
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הוועד העממי בג'לג'וליה קם פעמיים כתגובה לבעיות אשר כופות על הכפר כדי לספק 
מענה לצורך זמני. היו שני מקרים חמורים שבהם קם הוועד העממי בג'לג'וליה:

1. מקרה רצח ב 2006  
סכסוך בין 3 משפחות הנמשך קרוב ל-6 שנים נהל את חייהם של כ 10000 תושבי היישוב.
בן 6 שנים של שלוש  וסכסוך  נגיעה לפשע,  להן  נורמטיביות, שאין  מדובר במשפחות 
משפחות ביישוב ממרר את חייהן. הבעיה בחברה הערבית היא חוסר האמון של האזרחים 
במשטרת ישראל, תושבי ג'לג'וליה מאמינים שכשמדובר בחברה הערבית, למשטרה 
פשוט לא אכפת. לכן הקהילה בג'לג'וליה פונה לפתור את הבעיות הפנימיות  ע"י הקמת 
וועד עממי שכולל נציגים מרוב המשפחות של היישוב שמטרתו הפיוס בין המשפחות 

המעורבות. במקרה זה כל הניסיונות לא הצליחו  וזה בגלל כמה סיבות:
לפני שנה הגענו לפיוס בין כל המשפחות על ידי התערבות של וועד חיצוני שככל כמה 

מהיישובים הערביים הסמוכים.
2. תוכנית תת"ל

עיקרי התוכנית:
בתוכנית ישנם שני מרכיבים חשובים: מחלף ג'לג'וליה- המחלף אמור להעניק מעבר 

חופשי  לתנועה מכיוון מזרח למערב וההיפך לכיוון כביש שש..
בניית גשר מעל כביש -531המשמעות הנגזרת מבניית הגשר הינה שכל גוש חורשים 
על כל תושביו )כ-30,000) יאלץ להיכנס ולצאת מהגוש  על הגשר המוביל לכיוון תחת 
הדלק פז-חגור. כל שאר היציאות הקיימות היום, לכיוון כפר סבא או לכיוון כביש שש וממנו 

לגוש יבוטלו.
תפקידו של הוועד היה לגייס אנשים בעלי מקצוע, עיתונאים, ארגוני זכויות אדם, תושבי 
הכפר, תלמידי בתי ספר ואיגודים של קבוצות נוער. ורק בזכות איחוד כל הכוחות איחוד 
כל הכוחות נצחנו במאבק."" חברי הוועד הם בעיקרון בעלי הקרקעות ואנשים מנהיגים 
ביישוב. הוועד מורכב מ-16 חברים שמחולקים ביניהם לוועדות יותר קטנות שכל אחת 

מהן מתעסקת בתחום מסוים".
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בשני העשורים האחרונים עלה  מספרן של העמותות הערביות במידה ניכרת. תרומתן 
לשיח הציבורי מתבטאת בהעלאת המודעות לבעיות המטרידות את אזרחי המדינה 
הערבים אמנם גם קודם לכן היו ארגוני חברה ערביים, אך מרביתם לא התאגדו כעמותות 
פוליטית- במחאה  וולונטריים שהתמקדו  עממיים  ציבוריים  ארגונים  היו  אלא  רשומות 

ציבורית, וחלקם ממשיכים לפעול גם כיום.
מחקרם של אליאס זידאן ואסעד גאנם מראה, כי בחמש השנים 1985– 1981 הוקמו בכל 
שנה 26 עמותות ערביות בממוצע, בין 1986-1990 הוקמו בכל שנה 59 עמותות ערביות 

בממוצע ובין 1998–1991 הוקמו בכל שנה 73 עמותות ערביות בממוצע.                                                          
אליאס זידאן ואסעד ג'אנם מצביעים על כמה גורמים מרכזיים שהביאו לידי גידול במספר 

העמותות הערביות שהוקמו מראשית שנות השמונים:
1.מציאת חלופה לשירותי המדינה- כספק מרכזי של שירותי רווחה, חינוך ובריאות. שירותים 

אלה התפתחו כתחליף או כהשלמה לשירותים שהמדינה אמורה להעניק לאוכלוסייה. 

2. עלייה של רמת ההשכלה – שכבת הצעירים האקדמאים בחברה הערבית התרחבה 
והחלה למלא תפקידי מנהיגות ברמה הארצית והקהילתית. עמותות רבות הוקמו על 
ידי צעירים משכילים בעלי מודעות פוליטית-חברתית גבוהה, שגילו נכונות ליזום ולקבל 

אחריות לשינוי מצבן של קהילותיהם.
3. חיפוש אחר מקור תעסוקה ופרנסה – הקימו עמותות חדשות כדי למצוא מקור תעסוקה 
ומקום עבודה שיבטיח להם מרחב פעילות אוטונומי, המנותק מפיקוחה הישיר של המדינה. 
לטענתו של אמל ג'מאל, תהליך זה הביא לידי צמיחתה של החברה האזרחית הערבית 

במנותק מהחברה האזרחית היהודית בישראל.


