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שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח: ברכה וקללה
דניאל ג׳.נ. ווייסהוט

רבות נכתב על שיתופי פעולה בין ארגונים במגזר השלישי ובין עסקים או הממשל, 

אך רק מעט נכתב על שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח ובין עצמם. שיתוף 

פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח נחשב לפעולה המוסיפה ערך, כיוון שכל ארגון 

מביא את המשאבים שלו לפרויקט המשותף. יחד עם זאת, שיתוף פעולה בין ארגונים, 

דהיינו ביו קבוצות ארגוניות, הוא עניין מורכב, המהווה קרקע פורייה לקונפליקטים 

מתסכלים; זה תהליך מתהווה שנותר לא בטוח עד לסיום הפרויקט המשותף. מקובל 

לדון במטרות ובתכנים של פרויקט משותף, אך פחות נותנים את הדעת להבדלים במבנה 

הנובעות  הסמויות  ולהנחות  המעורבים,  הארגונים  של  הארגונית  ובתרבות  ההיררכי 

במישורים  על שיתוף הפעולה. התרבות הארגונית מתבטאת  ועלולות להקשות  מהם 

שונים: האידיאולוגיה של כל ארגון, מידת הרשמיות המקובלת, התייחסות לזמן ולכסף, 

ועוד. לאחר סקירת ספרות קצרה על שיתוף פעולה בין־ארגוני, דן המאמר בהבדלים 

הבין־ארגוניים ובהנחה הסמויה של כל ארגון שהדברים יתנהלו בהתאם למוכר אצלו. 

המאמר טוען שהבנה וקבלה של ההבדלים הללו, ובירור ההנחות הפועלות בכל ארגון, 

חיוניים להצלחה של פרויקטים משותפים. לצורך הדיון מביא המאמר תיאור של קשיי 

להנחיה  הישראלית  העמותה  שקיימו  משותף  פרויקט  במהלך  שהתעוררו  התמודדות 

ולטיפול קבוצתי וארגון פסיכואקטיב: “לדעת/לא לדעת: סדרת ימי עיון וסיור״. הדיון 

מתוך מחשבה שהבנת  נציגיהם,  בין  הארגונים  הדינמיים שקיימו  לתהליכים  מתייחס 

ששיתוף  שכדי  המאמר  קובע  לסיכום  עתידיים.  פעולה  שיתופי  על  תקל  המורכבות 

פעולה יהיה ברכה ולא קללה, מומלץ לכל ארגון ללמוד את דרך הפעולה של הארגון 

על  שיתבסס  ציפיות  תיאום  ולערוך  כמשאב,  הארגוניים  ההבדלים  את  לקבל  האחר, 

בירור של הנחות סמויות.

מילות מפתח: שיתוף פעולה בין־ארגוני, תרבות ארגונית, ארגונים ללא כוונות רווח, עבודה 
קבוצתית, הנחות סמויות
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אדם. מרצה במכללת הדסה ובבית הספר המקצועי לפסיכולוגיה בסקרמנטו. יו״ר לשעבר של 

העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי ועורך משותף של “מקבץ״.
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מבוא

ניהול שונים בארגונים ללא כוונות רווח כמנהל, חבר ועד  לאורך השנים מילאתי תפקידי 

)ווייסהוט,  או יו״ר עמותה, וכבר הצבעתי על הקשר ההדוק שבין ניהול ועבודה קבוצתית 

ועם  מוטיבציה  ואני, מלאי  חבריי  הגענו,  אל התפקידים השונים   .)2017 ואלון,  ביסון  שי, 

רעיונות גדולים, אך לא תמיד עמדו לרשותנו המשאבים הדרושים לצורך מימוש רעיונות 

אלו ויצירת הפרויקטים שהגינו. במקרים רבים עלתה האפשרות של שיתוף פעולה עם ארגון 

זה או אחר, וכמעט תמיד תמכתי באפשרות הזו, כי ידוע ששיתוף פעולה בין ארגוני מאפשר 

יצירת ערך )Le Pennec & Raufflet, 2018; Weber, Weidner, Kroeger, & Wallace, 2017(, וכן 

 González-Benito, Muñoz-Gallego, & García-Zamora, 2016; Paulus & Yang,( יצירה וחידוש

Suifan, Alhyari, & Sweis, 2019 ;2000(. ובאמת, מה יכול להיות יפה יותר משיתוף פעולה 

בין ארגונים ללא כוונות רווח? האמנתי שבעזרת שיתוף פעולה בין־ארגוני, שיכלול שילוב 

נוכל להקים פרויקטים שיגדילו את הידע בתחום הרלוונטי, את מצבת כוח  של משאבים, 

האדם )מתנדבים ועובדים בשכר( ואת המשאבים הכספיים.

המציאות לימדה אותי שלעתים שיתופי פעולה מסוג זה מובילים לפריחה, אבל לא פעם 

המתח והתסכול גוברים, וצריך להשקיע אנרגיה רבה בתחזוק של שיתוף הפעולה ובהתגברות 

על פערי התפיסות. יתר על כן, גיליתי ששיתופי פעולה יכולים להתיש ואף להוביל ל״פיצוץ״ 

בארגונים  פעם,  אחר  פעם  נוצרים  כאלה  מצבים  מדוע  תהיתי  הפרויקט.  את  כליל  שיסכל 

שונים, גם כאשר מעורבים בהם אנשים מוכשרים, המלאים נכונות להשקיע ורצון טוב.

הספרות המקצועית בתחום של ניהול עסקים עסקה לא מעט ביתרונות ובקשיים הכרוכים 

 Austin & Seitanidi, 2012;( גופים עסקיים  בשיתופי פעולה של ארגונים במגזר השלישי עם 

 Salamon & Toepler, 2015; Shumate, Fu &( ועם הממשל )Dahan, Doh, Oetzel, & Yaziji 2010

Cooper, 2018(. לעומת זאת, כמות המחקר שעסק בתהליכים של שיתוף פעולה בין ארגונים 

מצאתי  העברית  בשפה   .)Gazley & Guo, 2015( למדי  מעטה  עצמם  ובין  רווח  כוונות  ללא 

בנושא זה רק מאמר אחד שבחן פעילות קואליציונית לשינוי חברתי )קאופמן, 2001(, ומאמר 

וג׳בר,  )בליט־כהן  פלסטיניים  לארגונים  יהודיים  ארגונים  בין  פעולה  שיתוף  שתיאר  אחד 

סוגי  ככלל,  כאן.  אותנו  שיעסיקו  מאלה  שונים  להיבטים  התייחסו  המאמרים  ושני   ;)2015

שיתוף הפעולה בין ארגונים במגזר השלישי מגוונים, והעבודה על פרויקט משותף היא רק 

 .)Proulx, Hager & Klein, 2014( אחד מהם

קונפליקטים  של  היווצרות  למנוע  דרך  אין  פעולה  בשיתוף  עובדים  ארגונים  כששני 

)Bradley, Anderson, Baur & Klotz, 2015(. את הנושאים שסביבם נוצרים קונפליקטים ניתן 

)לרבות  יחסים  הצוות;  עבודת  של  והמטרות(  )הרעיון  המשימה  תחומים:  למספר  לחלק 
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בתוך  והיררכיה  מעמד  של  ושאלות  העבודה;  תהליך  ובין־אישיים(;  אישיותיים  עניינים 

)Greer & Dannals, 2017(. בעבר נמצא שהיעילות של עבודת צוות מושפעת באופן  הצוות 

משמעותי מהתהליכים הדינמיים המתרחשים בו, אם כי הדרך שבה פועלת השפעה זו טרם 

נהוג לחשוב שקונפליקט   .)Cronin & Bezrukova, 2019; Kozlowski, 2015( נבדקה לעומקה 

בנושא  מאמרים  של  עדכנית  סקירה  אך  העבודה,  יעילות  על  לרעה  ישפיע  צוות  בעבודת 

ושכאשר   ,)Suifan et al., 2019( העבודה  בתוצאות  פוגע  בהכרח  לא  שקונפליקט  מראה 

יכול להביא לתוצאה  מתעורר קונפליקט הכרוך במעורבות רגשית גבוהה, לעתים הוא אף 

)Hjerto & Kuvaas, 2017(. בעניין  יותר, כל עוד מצליחים להימנע מפגיעות אישיות  טובה 

הפגיעות, נראה שכפי שבני אדם יכולים לחוות פגיעה נרקיסיסטית, גם קבוצות ארגוניות 

)השוו  עליונות  על  נרקיסיסטי  במאבק  עצמן  את  למצוא  או  כאלו,  פגיעות  לחוות  יכולות 

.)Schruijer, 2015

מתוך הבנה שכתיבה אקדמית על שיתופי פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח מאפשרת 

ללמוד איך לטפח שותפויות כאלו )Gazley, 2017(, בחרתי לבחון את ניסיוני. את הניסיון הזה 

הצגתי כבר בכנס המדעי השמיני של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, שנושאו 

היה “הבטוח והמתהווה במרחב הקבוצתי״. הבחינה שערכתי לקראת הכנס ובעקבותיו הבהירה 

מרחיב  זה  בטוח. מאמר  לא  מאוד  גורם  בהם  יש  אך  פעולה,  שיתופי  לכונן  ניתן  לי שאמנם 

את הבחינה שהצגתי בכנס, ומתעמק בהיבטים מסוימים של שיתופי פעולה בין ארגונים ללא 

כוונות רווח, מתוך מחשבה שהבנת מורכבותם תקל ביצירת שיתופי פעולה עתידיים. 

נוצר  והוא  וסיור״,  עיון  ימי  סדרת  לדעת:  “לדעת/לא  נקרא  לבחון  שבחרתי  הפרויקט 

וארגון  העמותה(  )להלן  קבוצתי  ולטיפול  להנחיה  הישראלית  העמותה  ידי  על  במשותף 

“פסיכואקטיב, אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם״ )להלן פסיכואקטיב(. תיאורי 

מתחילת  מעורב  הייתי  שבפעילותו  הפרויקט  יצירת  של  הקלעים  מאחורי  אל  הצצה  ייתן 

מבליט  שהוא  משום  בעזרתו  הסוגיה  את  להדגים  בחרתי  סיומה.  ועד  המשותפת  הפעילות 

את הקשיים בשיתוף הפעולה על רקע בהירות הפערים בין שני ארגונים ללא כוונות רווח, 

נוספים,  ארגונים  בה  שולבו  הארגונים  שני  של  העבודה  במהלך  במהותם.  מאוד  השונים 

את  שהיוו  הארגונים  שני  בין  הפעולה  בשיתוף  אתמקד  כאן  אך  רווח,  כוונות  ללא  כולם 

ליבת ההתארגנות. אתייחס לשיתוף פעולה זה כאל שיתוף בין קבוצות, ואת הקשיים אבחן 

של  המנהל  הוועד  את  שכללו  והצוותים,  הארגונים  בין  שהתפתחה  מהדינמיקה  כנובעים 

העמותה ואת ועדת ההיגוי שניהלה את הפרויקט, שבעצמה התחלקה לנציגי פסיכואקטיב 

ונציגי העמותה. במילים אחרות, אבחן את הדינמיקה שהתפתחה בין קבוצות ותת־קבוצות. 

המאמר נכתב מנקודת מבטי כיו״ר העמותה.
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ירושלים,  ביער  ואני,  פסיכואקטיב  בארגון  הפעילה  עמיתתי  צעדנו,  אחד  שבת  בוקר 

כמנהגנו בסופי שבוע כבר מספר שנים. היא סיפרה לי על שאיפתה להביא לידיעת הציבור 

את עוולות הכיבוש ועוולות נוספות שנעשות בחסות המדינה, ואני רציתי להקים אירועים 

פעולה  לשתף  נוכל  אם  התהייה  עלתה  בשיחתנו  הקבוצתית.  העבודה  תחום  את  שיקדמו 

אותנו  באופן שיסייע לקדם את שתי המטרות. האפשרות לשתף פעולה המשיכה להעסיק 

שאוכל  שכדי  לה  הסברתי  וגידים.  עור  לקרום  החל  והרעיון  הבאים,  ההליכה  במפגשי  גם 

לקדם את הדברים משלב החשיבה לשלב ההוצאה אל הפועל אני זקוק למסמך רשמי שאוכל 

להגיש לוועד המנהל של העמותה, כנהוג אצלנו. כיוון שחששתי מהתגובה של הוועד להיבט 

הסוציו־פוליטי בפעילות של פסיכואקטיב, הוספתי שהשימוש במונח “כיבוש״ יקשה מאוד 

להעביר את ההצעה בוועד ולאשר את הפרויקט, כך שעדיף להימנע ממנו. תוך זמן לא רב 

ערכו מספר חברי פסיכואקטיב פגישה, וחזרו עם ההצעה שלהלן עיקרי תוכנה:

ירושלים - מקרה מבחן

המפגש עם המציאות האנושית והפוליטית של ירושלים הוא מפגש מורכב מאוד, 	 

מיקרוקוסמוס  היא  ירושלים  שונות.  התמודדות  וצורות  שונים  רגשות  שמעורר 

בחברה  שמתקיימות  המרכזיות  והדילמות  כולה,  ישראל  מדינת  של  דחוס 

הישראלית מתבטאות בה בצורה ברורה.

ברצוננו להציע שימוש ב״מקרה ירושלים״ כמרחב לחקירה ולמידה מתוך התנסות 	 

של המפגש עם המציאות הישראלית. 

המפגש עם המציאות שבה אנחנו חיים קשה לעיכול, ולכן יוצר מנגנוני הגנה כגון 	 

הכחשה, הדחקה, פיצול, וכד׳.

“עיר 	  עמותת  בהנחיית  בירושלים  סיור  שיכלול  קבוצתי  מפגש  מציעים  אנו  לכן 

עמים״, ובעקבותיו תהליך של עיבוד המידע באמצעות עבודה אישית וקבוצתית.

קבוצת הוועד המנהל של העמותה דנה בהצעה זו. הדיון העלה תהיות ושאלות רבות, ובכל 

חלק  לקחת  למתעניינים  קריאה  העמותה  התקשורת של  בכלי  פרסמנו  הפרויקט.  אושר  זאת 

את  חברי עמותה, שחלקם משכו  פנו מספר  הקריאה  בעקבות  הפרויקט.  ההיגוי של  בוועדת 

הצעתם להצטרף לוועדה לאחר שהבינו את רוח הדברים. בסופו של דבר מונו כל המתעניינים 

שנשארו לוועדת ההיגוי. היחס בין נציגי הארגונים היה מאוזן - כחצי מהם מהעמותה וחצי 

עניין  של  מסיבות  ועדה,  חברי  כמה  התחלפו  והשני  הראשון  העיון  יום  )בין  מפסיכואקטיב 

ופניות, אך היחס בין הנציגויות נותר בעינו(.
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דיאלוג  תיצור  כאן העבודה הקבוצתית  גם  בספרות המקצועית,  האמנו שכפי שמתואר 

מפרה סביב הנושאים הרגישים, ותסייע ליצור פרויקט משותף. ואכן, בוועדת ההיגוי התקיים 

יותר מאירוע אחד,  נרצה לעשות. עד מהרה התבהר שנרצה לקיים  פורה בשאלה מה  דיון 

ונקבע שם לסדרה: “לדעת/לא לדעת״, אשר ביטא את המחשבה שמדובר בנושאים שקיומם 

להכירם.  רוצים  בהכרח  שאיננו  משום  השאר  בין  בפרטיהם,  מצויים  איננו  אך  לנו,  מוכר 

וכלל מפגש עם החיים  בירושלים״,  יום  נקרא “לדעת/לא לדעת:  האירוע הראשון שיצרנו 

של פלסטינים באזור ירושלים. האירוע נמשך יום אחד והסטינג שלו כלל )בסדר זה(: פתיחה 

גדולה,  בקבוצה  עבודה  קטנות,  בקבוצות  עבודה  צהרים,  ארוחת  לשטח,  יציאה  במליאה, 

אביב,  בתל  אפריקאים  פליטים  עם  מפגש  יום  יצרנו  אירוע  אותו  בעקבות  במליאה.  סיום 

שמבנהו היה דומה, וכותרתו היתה: “לדעת/לא לדעת: א־חירות״. תכננו לקיים יום פעילות 

נוסף: “לדעת/לא לדעת: מכירים את הלא מוכרים״, שאמור היה לכלול מפגש עם בדווים 

בנגב, אך פעילות זאת בוטלה ברגע האחרון, בעיקר עקב מיעוט נרשמים. 

יצירת הפעילות לא צפויים להתעורר קשיים.  ואני הנחנו שבתהליך  ליוזמה  שותפתי 

בעבר,  יחד  עבדו  זה,  את  זה  מכירים  הארגונים  משני  לערב  שרצינו  מהאנשים  רבים 

שניהם  המשותף:  מן  הרבה  יש  הארגונים  לשני  כן,  על  יתר  ידידותיים.  ביחסים  ומצויים 

קטנים  ארגונים  והם  והטיפול,  הנפש  בריאות  מתחום  מקצוע  לאנשי  בעיקר  מיועדים 

להיות  נלחמים  הארגונים  שני  בנוסף,  התנדבותית.  עבודה  על  בעיקר  המבוססים  יחסית 

בין  זאת,  עם  יחד  נוספים.  לקהלים  ופעילויותיהם  תפיסותיהם  את  ולהנגיש  משמעותיים 

נפש  בריאות  אנשי  ארגון של  הוא  פסיכואקטיב  לא מעט הבדלים.  גם  יש  שני הארגונים 

למען זכויות אדם, וחבריו מתנגדים לכיבוש ולאי השוויון בחברה הישראלית, וממוקמים 

2020(. הארגון איננו ישות פורמלית,  בצד השמאלי של המפה הפוליטית )פסיכואקטיב, 

הוק  אד  בו  מתקבלות  החלטות  פיננסי.  ניהול  של  מערך  נטול  והוא  מנהל,  גוף  לו  אין 

מי  כל  בעבור  בית  שמהווה  כארגון  עצמה  רואה  העמותה  זאת,  לעומת  שיתופי.  ובסגנון 

שהוכשר לעסוק בעבודה קבוצתית )העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי, 2020(, 

בלי קשר להשקפותיו החברתיות או הפוליטיות. היא מלכ״ר ויש לה ועד מנהל ומנהלת 

היררכי. כמו  והחלטות מתקבלות במבנה  פיננסי,  ניהול  קיים בה מערך  )בשכר(.  עמותה 

בשאר הארגונים במגזר השלישי, בשנים האחרונות הולך סגנון הניהול של העמותה ומקבל 

שוני  ניכר  זה  רקע  על   .)Maier, Meyer & Steinbereithner, 2016 )ראו  עסק  של  מאפיינים 

החלטות  לקבל  נוטה  העמותה   - ההחלטות  קבלת  בתהליך  גם  הארגונים,  בין  ניגוד  ואף 

 Tindale( על פי הכרעת הרוב, ובפסיכואקטיב החלטות מתקבלות על בסיס של קונצנזוס

משתתפים  שבהן  הדרכים  בין  שוני  יש  שכאשר  כבר  מצאו  מחקרים   .)& Winget, 2019
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 Fitzgerald,( בצוות מעדיפים להחליט, פער זה מוביל לקונפליקטים גם בתהליך העבודה

.)Mohammed & Kremer, 2017

הבדלים במבנה הארגוני
בין  פעולה  ששיתופי  ידוע  שלהם.  הארגוני  במבנה  טמון  הארגונים  שני  בין  הבולט  ההבדל 

המעורבים  מהארגונים  אחד  כל  של  ההתארגנות  ואופן  הארגוני  מהמבנה  מושפעים  ארגונים 

)Albers, Wohlgezogen & Zajac, 2016(, ולכן חשוב להתעכב על נושא זה. ארגונים הם קבוצות 

של אנשים המאמינים בגישת עבודה מסוימת ומנהלים את התרבות הארגונית שלהם על פי 

)Morgan, 2007(. כחלק מתרבות  תפיסת עולם התואמת את המציאות כפי שהם חווים אותה 

יוצרים מבנה ארגוני. קיימים מבנים ארגוניים מסוגים שונים, כאשר לסוג המבנה יש  זו הם 

השפעה מרחיקת לכת על התרבות הארגונית )ולהפך(. המבנה הארגוני הנפוץ והוותיק ביותר 

יותר  הוא המבנה ההיררכי, הכולל דרגות של סמכות ואחריות, וקובע כי מי שממוקם גבוה 

בהיררכיה הוא בעל סמכות ואחריות רבות יותר, ומי שמקומו נמוך יותר נדרש להעביר נושאים 

מהותיים לשיקול הדעת וההחלטה של הגורמים הבכירים ממנו. לעומת זאת, במבנה הארגוני 

ההולוקרטי, שהוא חדש יותר, ובימינו הולך ונעשה נפוץ, אין גורם אחד המוגדר כאחראי או 

בכיר יותר; יש קבוצות עבודה שהן סמי־אוטונומיות, ובידיהן נתונה גם הסמכות לבצע החלטות 

 .)Billinger & Workiewicz, 2019; Lee & Edmondson, 2017; Romme, 2019( מהותיות בעצמן 

באסיפה  מתכנסים  העמותה  חברי  ההיררכי.  הארגוני  המבנה  פי  על  בנויה  העמותה  כאמור, 

העמותה  מנהלת  את  מנחה  המנהל  הוועד  ביקורת.  וועדת  מנהל  ועד  מתמנים  שבה  כללית, 

ואת הוועדות השונות. ארגון פסיכואקטיב בנוי על פי המבנה ההולוקרטי, וכל פעילות שלו 

מאורגנת על ידי קבוצות של פעילים, כאשר הסמכות והאחריות משותפות )ראו איור 1(.

איור 1: מבנים ארגוניים - הולוקרטי )פסיכואקטיב, מימין(, היררכי )העמותה, משמאל(
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לאור האמור לעיל, נציגי העמותה בוועדת ההיגוי הניחו וציפו שההתנהלות בוועדת ההיגוי 

ושל הארגונים תתבצע על פי המבנה ההיררכי המוכר להם, והנציגים של פסיכואקטיב הניחו 

היו חדים,  רגילים. הפערים  פי המבנה ההולוקרטי, שאליו הם  וציפו שהפעילות תתנהל על 

 Berman, Berger & Gutmann,( ויצרו קיטוב בין שתי קבוצות שהתבצרו בתפיסות העולם שלהן

בישיבות המשותפות  הנציגים,  בין קבוצות  ביטוי במתח  הבין־ארגוני, שקיבל  2000(. המתח 

ומחוץ להן, היה בלתי נמנע. אלו לא הבינו את ההתנהלות של אלו, וכל צד חש ש״הצד השני״ 

מתנהל בצורה לא סבירה, כפי שיפורט בהמשך.

הנחות סמויות
ומודרניים.  מסורתיים  ארגונים  של  בסיסיים  מבנים  מייצגים  עבודה  וצוותי  עבודה  קבוצות 

זו מובילה  וצוותים לא תמיד נלקחים בחשבון, והתעלמות  בין קבוצות  ההבדלים המהותיים 

 Zoltan & Vancea,( עונות על הציפיות  והצגת תוצאות שאינן  יעדים לא מציאותיים  להצבת 

 Mikkelsen &( סמויות  כהנחות  פועלים  צוותים,  ובתוך  ובין  ארגונים,  בין  ההבדלים   .)2015

Clegg, 2019(. כל אחד מצפה שהדברים יתנהלו בהתאם למוכר ולמקובל בסביבתו הארגונית, 

יוצרות אי הבנה,  על פי המבנה הארגוני והתרבות הארגונית שהוא מכיר. ההנחות הסמויות 

חשדנות וחוסר אמון, ואלה מעוררים מתחים, כעסים ותסכול. 

כעת נתמקד בהבדלים הבין־ארגוניים השוררים בין שני הארגונים המתוארים ביתר פירוט. 

נתייחס לארבעה היבטים של שוני: אידיאולוגיה, רשמיות, זמן וכסף. בחרתי לדון בהיבטים 

אלו כיוון שהפערים בהם בלטו במיוחד בשיתוף הפעולה המדובר, אך מובן שקיימים הבדלים 

נוספים בהיבטים אחרים. את ההבדלים בהנחות הבסיסיות של הארגונים אציג באופן קטגורי, 

למען בהירות העניין, אף על פי שפה ושם היתה חפיפה בעניינים אלה בין התפיסות הארגוניות 

השונות. אפתח כל סעיף במספר שאלות שכל אחד משני הארגונים היה עונה עליהן אחרת.

אידיאולוגיה
עד כה התייחסנו להבדלים במהות הארגונים ובאידאולוגיה שנובעת מאותה מהות. עתה ניגע 

בהתייחסות השונה של כל ארגון לסדרת ימי העיון והסיור. בהקשר זה נמצאו הבדלים בין שני 

הארגונים סביב שתי שאלות מרכזיות: מה מטרת ימי העיון והסיור? ומה חשוב שיהיה בהם? 

הכושלת  המדיניות  את  לתודעה  להביא  היתה  הפרויקט  של  המטרה  פסיכואקטיב,  מבחינת 

לשטח,  לצאת  שצריך  ברור  היה  הארגון  לנציגי  שינוי.  המעודדת  עמדה  מתוך  המדינה,  של 

ולעצב סטינג גמיש. מבחינת העמותה, המטרה היתה להביא להתמקצעות בעבודה קבוצתית 

סביב נושאים טעונים פוליטית, מתוך עמדה “ניטרלית״. חברי העמותה נמנעים בדרך כלל מן 
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היציאה מחדר העבודה, ונוטים לעבוד עם סטינג קפדני. ההנחה של נציגי העמותה היתה שלא 

יהיה קל להוציא את המנחים והמטפלים אל השטח, ורבים מאלו שיסכימו לצאת יעשו זאת 

בהיסוס רב. היו שהציגו את האפשרות שיהיה ניתן להגיע רק לעבודה הקבוצתית, זו שתיערך 

דוגמא  העיקר.  על  ידלגו  הם  בכך  שמבחינתם  פסיכואקטיב  נציגי  בידי  ונענו  הסיור,  לאחר 

הקטנות שהתקיימו  מהקבוצות  אחת  כל  למנחים.  ההכנה  במפגש  עלתה  האידיאולוגי  לפער 

מקצוע  אשת  או  איש  מנחים:  זוג  בידי  הונחתה  א־חירות״  לדעת:  “לדעת/לא  הסיור  ביום 

ומבקשי מקלט  סיוע לפליטים  - ארגון  ומנחה תוכן מטעם א.ס.ף  מתחום הנחיית הקבוצות, 

בישראל. קבענו שכל מנחי הקבוצות הקטנות ייפגשו לסדנת הכנה. במפגש הסדנה התרחשו 

שני דברים שהבליטו את ההבדלים בין הגישות. ראשית, כשהמנחים הגיעו, המארגנים עוד היו 

בשלב ההתארגנות והמפגש נפתח באיחור, תופעה שנראתה חריגה מאוד בעיני מנחי העמותה, 

שרגילים כאמור לסטינג קפדני. שנית, בדיון שהתפתח ניכר שהמנחים של א.ס.ף ופסיכואקטיב 

מניחים שמנחי הקבוצות פועלים מתוך השקפה סוציו־פוליטית התומכת בקליטה של הפליטים 

ומבקשי המקלט בישראל. לעומתם, המנחים שלא השתייכו לארגונים אלה שאפו לראות את 

מקצועית.  לא  פעולה  היא  בסוגיה  עמדה  שנקיטת  וסברו  הניתן,  ככל  כ״ניטרלית״  עמדתם 

הבדל זה יצר עימות במפגש. גם לאחר שהובהר השוני התפיסתי, נותר פער צורם בין המנחים 

שהחזיקו בעמדה אקטיביסטית, וסברו שתפקידם להשפיע על החברה, ובין המנחים שסברו כי 

עמדתם צריכה לשאוף לניטרליות, וכי אין זה ראוי שמנחה ייקח צד בעניין המדובר. 

רשמיות
מידת הרשמיות, במובן של עבודה על פי נהלים, קרובה מאוד לנושא האידאולוגיה של הארגון. 

לחזור  צורך  שיש  או  בפגישה,  החלטות  לקבל  אפשר  האם  היו:  זה  בהקשר  שעלו  השאלות 

לסמכות אחרת? האם יש צורך ברישום או הגשה של מסמכים לגורמים אחרים בתוך הארגון? 

גם בשאלות אלה נמצאו הבדלים מהותיים. הנציגים של פסיכואקטיב נוהגים להחליט במקום, 

מסכמים דברים ביחד, ולא רואים שום הכרח ברישום, הרי אין לארגון היררכיה וגם לא מנהל. 

לעומת זאת, אנשי העמותה נדרשים לחזור לגורמי הסמכות לצורך קבלת החלטות מהותיות, 

ובעקבות כל ישיבה הם מפיקים פרוטוקולים ותכנון כתוב. בפסיכואקטיב לא רגילים לעבוד 

הפרויקט, שאנשי  סביב עצם הצעת  לפער התגלתה  הדוגמא הראשונה  כך.  כל  באופן רשמי 

רשמי.  אישור  לו  ולקבל  העמותה,  של  המנהל  הוועד  בפני  בכתב  להציגו  נדרשו  העמותה 

בישיבות שנערכו עלו סוגיות שונות שלגביהן אמרנו אנחנו, כנציגי העמותה, שנצטרך לבדוק 

את  להציב  לבחירה  נקשרה  למשל,  כזאת,  סוגיה  להחליט.  שנוכל  לפני  הממונים,  עם  אותן 

היום  רק  - הרי  והיום השלישי שנקיים  היום השני  והבדווים במרכז  ענייניהם של הפליטים 



91שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח: ברכה וקללה

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 24 / גיליון # 2 /  דצמבר 2019

הראשון קיבל אישור מראש בוועד העמותה. עוד הבדל שהתגלה בין שני הארגונים בהקשר זה 

היה העבודה מול גורמים נוספים. נציגי פסיכואקטיב סברו כי ניתן להזמין לישיבות נציגים 

של ארגונים נוספים, ולתת להם קול בתהליך קבלת ההחלטות, מתוך הבנה שלכל המעורבים 

יש זכות להשפיע על החלטה שתתקבל באופן דמוקרטי. מבחינת נציגי העמותה, ההחלטות 

ואילו  המרכזיים,  הארגונים  שני  בין  הרשמי  הפעולה  שיתוף  במסגרת  להתקבל  צריכות  היו 

הארגוניות  התפיסות  בין  לתמרן  הצלחנו  זה  בהקשר  שירות.  כספקי  נתפסו  הארגונים  שאר 

השונות ביתר קלות מאשר בעת הניסיון לגשר על פערים שנגעו בהיבטים אחרים של השוני 

הבין־ארגוני ונתנו קול לארגונים האחרים, גם אם לא השתתפו בישיבות. 

זמן
זמנים.  ללוחות  בהתייחסות  השוני  היה  הארגונים  בין  לגישור  כקשה  שהתגלה  נוסף  היבט 

אנשי  להיערך?  צריך  מראש  זמן  וכמה  מראש?  לתכנן  צריך  זמן  כמה  היו  שעלו  השאלות 

פסיכואקטיב רגילים שלא כל דבר צריך להיות מתוכנן מראש, וכאשר עסקו בתכנון הם עשו 

זאת סמוך יותר לפעילות עצמה. הפעילות של העמותה, לעומת זאת, מבוססת על תכנון מדויק 

הרבה יותר הנסמך על תכנית שנתית. דוגמא לכך התגלתה כאשר ניסינו לקבוע את המועדים 

של ימי העיון והסיור. נציגי פסיכואקטיב רצו לקבוע את המועד במסגרת ועדת ההיגוי, תוך 

בהחלטותיה.  אוטונומית  היתה  ההיגוי  ועדת  בתפיסתם  הדיון.  מיום  חודשיים  של  זמן  פרק 

לעומת זאת, לאנשי העמותה היה ברור שיש צורך לחזור למנהלת העמותה כדי לבדוק איך 

המועד הזה ישתלב בלוח הזמנים הכולל פעילויות נוספות של העמותה. הם ידעו שלעמותה 

חשוב שמועד זה לא יהיה קרוב מדי לפעילות אחרת, כי היא מעוניינת לפרוש את העבודה על 

מהלך השנה, מטעמים של נראות, שיקולי הרשמה ועומס באדמיניסטרציה. כמובן שמבחינת 

ושיווק.  נראתה מספקת משיקולים של התארגנות  לא  חודשיים מראש  העמותה התראה של 

בפסיכואקטיב גמישים הרבה יותר בנוגע לתכנון זמן, כי אין לארגון תכנית שנתית, והשיקול 

היחיד הוא שהפעילות לא תהיה סמוכה מדי לפעילות אחרת. חווינו בהקשר זה חוסר הבנה 

של הצרכים הארגוניים השונים, וכל צד ציפה שהצד השני יתאים את עצמו, אך בסופו של 

דבר גם על הפערים בהיבט זה של השוני הבין־ארגוני הצלחנו להתגבר בקלות יחסית ומצאנו 

מועדים שהתאימו לשני הארגונים.

כסף
התגלו  אידאולוגיה,  להבדלי  ובעיקר  שהצגתי,  הקודמים  להיבטים  הקשורים  כספים,  ענייני 

לקונפליקט  היתה  עוצמה  איזו  לגלות  הופתענו  הפעולה.  שיתוף  את  לפרק  שאיים  כמוקש 
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שהתווכחו  הקולות  היו  רמים  וכמה  הגענו,  הדדיות  האשמות  לאילו  זה,  בהקשר  שהתעורר 

בישיבה. מי ישלם עבור מה? מה מידת הסיכון הפיננסי? והאם הפעילות אמורה לשאת “רווח״? 

שאלות אלה הגדילו את המתח בין הנציגים והארגונים, וכמעט הביאו לביטול הפרויקט. אנשי 

פסיכואקטיב תפסו את העמותה כממסד בעל אמצעים. הנחתם הסמויה, שקיבלה ביטוי מילולי 

רק בשלב מתקדם, היתה שהעמותה יכולה להשקיע כסף בימי העיון, בין היתר בשיווק הנרחב 

שלהם. הם סברו שדמי ההרשמה לימי העיון והסיור צריכים להיות נמוכים ככל הניתן, אם כי 

רצוי שההכנסות יכסו את ההוצאות. לעומתם אנשי העמותה היו ערים לכך שהכסף שברשותה 

את  לכסות  רק  צריכות  לא  העיון  מימי  ושההכנסות  השוטפות,  הוצאותיה  את  בקושי  מכסה 

ההוצאות, אלא גם לממן חלקית את מנגנון העמותה. לא עלה בדעתם שנציגי פסיכואקטיב 

יתנגדו לכך. בהיבט זה, השוני הבין־ארגוני זעק, לדוגמא, על רקע קביעת גובה דמי ההרשמה 

לימי העיון. בפסיכואקטיב נדהמו לגלות שהעמותה רוצה להעלות את דמי ההרשמה כדי לכסות 

חלק מהוצאות האדמיניסטרציה של הארגון, וכך להוריד את רמת הסיכון הפיננסי במקרה של 

מיעוט נרשמים. מה שנראה לנציגי העמותה כשאיפה הכרחית לאזן את שנת התקציב, נתפס 

רגישות  בהן  מפגין  סוגיות שארגונם  בכוח,  לרעה  ושימוש  כניצול  פסיכואקטיב  אנשי  בעיני 

מעצם מהותו. דוגמה נוספת היתה הוויכוח סביב הפרסום של היום השני, עם הפליטים בתל 

נציגי פסיכואקטיב לקחו כמובן מאליו שהעמותה תפרסם ותשווק את היום בערוצים  אביב. 

שונים על חשבונה, ואילו נציגי העמותה ידעו שזו כלל לא נוהגת להשקיע כספים בפרסום 

ודף הפייסבוק. הציפייה  פעילויות מעבר לתפוצת הדואר האלקטרוני שלה, אתר האינטרנט 

שהיא תספק פרסום הפתיעה אותם. הפער בין העמדות עורר כעסים הדדיים, ובסופו של דבר 

נקבעו דמי ההרשמה בהסכמה, אף על פי שנציגי פסיכואקטיב המשיכו לחשוב שהם גבוהים 

מדי. בנושא הפרסום השקיעו כל הארגונים המעורבים את מרב מאמציהם, אבל בסופו של דבר 

סביב  יותר  עוד  הבין־ארגוני החריפו  זה של השוני  בהיבט  היה מספק. הקשיים  לא  הפרסום 

היום השלישי, עם הבדווים בנגב, שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל.

דיון, סיכום ומסקנות

קבוצה מכובדת של אנשי מקצוע מלאי רצון טוב התכנסה והשקיעה בהתנדבות לא מעט אנרגיה 

בתהליך עבודה משותף סביב סדרה של ימי עיון וסיור. בסופו של דבר עלה בידיה להפיק שני 

ימים כאלה )מתוך שלושה שתוכננו(. ימים אלו נשאו אופי חדשני, וסיפקו למשתתפים הרבים, 

וגם למארגניהם, חוויות רב־ממדיות וחומר לא מועט למחשבה. מאמר זה הוא אחת התוצאות 

של מאמץ זה, ובמקביל לו נכתב בימים אלה מאמר אחר, שיציג היבטים שונים של הסדרה, 

ויתייחס לתכניה המורכבים מתוך התבוננות פוליטית ורגשית כאחד )קלעי, עמיר ופאבלוקס, 
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וגם חלק מהמארגנים,  יתרה מכך, הסדרה הצליחה לחלץ רבים מהמשתתפים,  טרם פורסם(. 

מאזור הנוחות שלהם, ולגרום להם להתמודד עם פן לא ידוע של פעילויות מסוג זה: יציאה 

אלה  שהתמודדויות  נראה  תכנים.  של  משותף  וליבון  אחרים,  של  חוויות  עם  מפגש  לשטח, 

העשירו את החוויה. מבחינת השגת המטרות של הארגונים, המשתתפים, שהיו ברובם חברי 

העמותה, התעמתו מקרוב עם תכנים סוציו־פוליטיים - מטרה מרכזית בעבור פסיכואקטיב, 

ונחשפו לעבודה מקצועית סביב נושאים אלו - מטרה מרכזית בעבור העמותה. אין ספק שניתן 

לראות בהיבטים אלו של הפעילות הצלחה שיכלה להיות מושגת רק על בסיס שיתוף הפעולה 

בין שני הארגונים. 

או  הסדרה,  של  ההכנות  במהלך  הסופי,  התוצר  שהסב  לחוויה  מוחלט  בניגוד  זאת,  עם 

לפחות חלק מהזמן, שררה דינמיקה קשה, שיצרה קונפליקטים קשים ומתח וחיכוך לא נעימים 

בין הקבוצות. כל צד חש שהצד האחר נוהג בכוחנות. אך למרות הקשיים דנו בנושאים שתוארו 

מתוך  שנבעו  הדעות  חילוקי  את  ליישב  הצלחנו  דבר  של  ובסופו  נוספים,  ובנושאים  לעיל 

תפיסות שונות. יחד עם זאת, התגובות הקשות שעוררו הפערים הותירו אותנו במקרים רבים 

עם חוויה של הסכמה מתוך אילוץ. בנוסף ניתן לומר כי אופן ההתמודדות של ועדת ההיגוי 

עם הקשיים לא היווה דוגמא טובה, כי באקלים הקבוצתי הטעון שנוצר לא פעם היינו קרובים 

יותר לקלל זה את זה מאשר לברך. מראש היינו ערים להיבטים הסוציו־פוליטיים של ארגון 

שאלו  ציפינו  ואף  ופוליטית,  רגשית  במחלוקת,  ושנויים  טעונים  בנושאים  שנגעה  הסדרה, 

הארגוניים  המקורות  את  כן,  פי  על  ואף  ההתארגנות.  של  הדינמיים  התהליכים  על  ישפיעו 

לקשיים ואת ההנחות הסמויות הבנו רק בדיעבד. לו היינו מבינים אותם קודם, ייתכן שהיה 

נחסך מאיתנו תסכול רב. בדיעבד הבנו שבעבודה על הכנת ימי העיון והסיור, שכותרתם היתה 

“לדעת/לא לדעת״, גם אנחנו, המארגנים, ידענו ולא ידענו. על פניו, השוני הארגוני היה ברור 

וידוע מראש, אך בפועל כאילו לא ידענו, או נכון יותר, לא הבנו את המשמעות של ההבדלים 

בין הארגונים, ואת השלכותיהם. אולי משום שהעדפנו לא לדעת. ניתן להשוות את אי הידיעה 

הזה ליחסנו אל תכני הפעילות, שעסקה בפלסטינים ופליטים. עצם קיומם בקרבנו היה ידוע 

למשתתפים, ובכל זאת המשמעויות וההשלכות של קיום זה לא היו ידועות. 

המשימה  סביב  שהתעוררו  הקונפליקט  מצבי  כי  מעלה  בספרות  עיון  לאחור,  במחשבה 

והתהליך היו צפויים, על רקע המהות והמבנה השונים של הארגונים, וכי לא היטבנו לתת את 

הדעת על שוני זה. כאשר מתקיימת עבודה משותפת בין ארגון שהוא ממסדי וכללי יותר ובין 

ארגון העוסק במחאה, הקונפליקט מובנה לעצם ההתקשרות ביניהם. המתח כמובן צפוי לגבור 

לעבור  התקשינו  מאוד.  מוגבלים  בעיקר,  הפיננסיים  והמשאבים,  גדולות  השאיפות  כאשר 

המארגנים,  לכל  משותפת  שהיתה  ומאתגר,  חדשני  מרעיון  התלהבות  של  הראשון,  מהשלב 
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לשלב של תכנון בפועל, אשר חייב חשיבה מסוג אחר. בדיעבד אפשר לומר כי בשלב התכנון 

היה מקום לבירור פערים ולהקשבה רבים יותר. היה כדאי להבין מה חשוב לכל ארגון, לנקוט 

עמדה פחות שיפוטית, ולהתייחס להבדלים כאל תפיסות ארגוניות שונות, ששתיהן לגיטימיות. 

בנוסף היה נכון יותר לגייס את ההבדלים הבין־ארגוניים כמשאבים, ולהבין שדרך ההתנהלות 

של כל ארגון יכולה להוסיף את הערך שלה לפרויקט המשותף. והמסקנה החשובה יותר מכול, 

אולי, היא שהיה צורך לעשות תיאום ציפיות, במקום ששני הצדדים ידבקו בהנחותיהם הלא 

מדוברות, שהדברים יתנהלו בהתאם למקובל בסביבתם הארגונית. לו כך היינו פועלים, ייתכן 

שהדברים היו מתפתחים אחרת.

המאמר נפתח בסקירה קצרה של ספרות בנושא שיתופי פעולה בין ארגונים ללא כוונות 

אלה  קשיים  בין־ארגוני.  פעולה  בשיתוף  קשיים  התעוררו  שבו  מקרה  הצגתי  בהמשך  רווח. 

נבעו מן ההנחות הסמויות שאיתן הגיעו חברי שני הארגונים, שהניחו שהדברים יתנהלו בדרך 

במבנה  הבין־ארגוניים  ההבדלים  את  בחשבון  לקחו  ולא  שלהם,  הארגון  מן  להם  המוכרת 

הארגוני ובתרבות הארגונית. המאמר דן במספר היבטים של השוני הבין־ארגוני: באידיאולוגיה, 

במידת הרשמיות, ובהתייחסות לזמן ולכסף, מתוך הבנה שלפערים בתרבות הארגונית היו גם 

של  המשותפת  בעבודה  שהתפתחו  והקשיים  הדינמיקה  את  תיאר  המאמר  נוספים.  היבטים 

וארגון פסיכואקטיב  ולטיפול קבוצתי  - העמותה הישראלית להנחיה  שני ארגונים מסוימים 

ארגונים  בין  נוספים  פעולה  בשיתופי  עולים  דומים  קושי  ומצבי  שתהליכים  הבנה  מתוך   -

לשני  מבורך  ערך  יצר  הפעולה  שיתוף  דבר,  של  בסופו  רווח.  כוונת  ללא  הפועלים  אחרים 

הארגונים, וגם למשתתפים בפעילות שהם יזמו. יחד עם זאת, מצבים של שיתוף פעולה מסוג 

זה בין ארגונים ללא כוונות רווח עלולים לעורר מתחים, תסכול וחוסר יעילות, ואף להוביל 

לפירוק השותפות. אני סבור כי כדי שפרויקטים משותפים בין ארגונים ללא כוונות רווח ינחלו 

הצלחה, יש צורך להבין תחילה ולקבל את ההבדלים הבין־ארגוניים השוררים ביניהם, ולברר 

קללה,  ימיט  ולא  ברכה  ישיא  הפעולה  ששיתוף  כדי  כן,  על  יתר  הסמויות.  הנחותיהם  מהן 

וגם במהלכה: א( כל ארגון צריך  מומלץ לעשות כמה פעולות בתחילת העבודה המשותפת, 

ללמוד את דרך הפעולה של הארגון השני; ב( הארגונים צריכים להתייחס להבדלים ביניהם 

כאל משאב; ג( נציגי הארגונים צריכים לערוך תיאום ציפיות, תוך בירור הנחותיהם הסמויות.

על רקע הדברים הללו עולות מספר שאלות: עד כמה התכנים החברתיים־פוליטיים של 

בעבודה  קושי  ליצור  עלולים  נוספים  תחומים  אילו  הבין־ארגוני?  למתח  הוסיפו  הפעילות 

אידאולוגיה  בעלי  ארגונים  שני  בין  פעולה  שיתוף  נראה  היה  איך  ארגונים?  של  משותפת 

בין  אופטימלי  מודל של שיתוף פעולה  לגבש  ניתן  היה  יותר? האם  דומים  ארגוני  או מבנה 

ארגונים ללא כוונות רווח? אני מזמין אחרים להרים את הכפפה ולהתייחס לסוגיות אלו.
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