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I 

 

 תקציר

 זו עבודה .קטנים עסקים של חברתית אחריות בתחום בארץ הראשון יתנוגרפהא המחקר הינו זה מחקר

. חיים לבעלי ומזון ציוד באספקת המתמחהבוחנת את תופעה זו מתוך חקר מקרה של העסק "ספידוג" 

 בעיר נטושים כלבים לגורי בתים למציאת פועלה ,"רחוב גורי פרויקט"זה הוקם פרויקט חברתי,  בעסק

 המשמעויות הןה מ: אשר הנחתה אותי הייתה שאלת המחקרהקהילה המקומית.  עזרתאר שבע בב

זו בעצם מאפשרת את חקירת המשמעויות  שאלה ?להשתתפותם מעניקים מעורבים בפרויקטשה

שילבתי בין מספר מתודולוגיות איכותניות על  שאלת המחקרלבחינת הרחבות שצומחות מפרויקט זה. 

 מכלל זוויותיו.  שדהמנת לבחון את ה

, והשנייה כלכלי רווחל מקורפרויקט כה יתההי ראשונהמהשדה עלו שתי תמות מרכזיות: ה

 כלכלי רווח בין ואיזון במתח הדיון בעבודה עוסקחברתית. כיוצא בזה, ה ייתה הפרויקט כמקור לרווחה

רווח כלכלי שטמון בו רווח חברתי מייצר המסקנה המרכזית של מחקר זה היא כי . חברתיתרווחה  לבין

הצלחה כלכלית וחברתית יחדיו. מסתמן כי פעילות חברתית בעסק, המבוססת על שותפות בין עסק 

 לענות על צרכי החברה והעסק כאחד ויכולה ליצור חברה קפיטליסטית צודקת יותר.לקהילה, יכולה 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 תודות

 מחקר זה לא היה יוצא לפועל ללא עזרתם של אנשים רבים שהייתי רוצה להודות להם.

על כך שהנחה אותי וכיוון אותי לאורך עבודת השדה ותהליך  ראשית אני רוצה להודות לד"ר ניר אביאלי

הכתיבה. ד"ר ניר אביאלי עמד בהצלחה באתגר של הנחיית מחקר אשר יוצא מגבולות ההתמחות שלו. 

תודות להתגייסות של ניר, אשר עמד לצדי לאורך כל הדרך, היה ביכולתי לחקור את השדה שעניין אותי 

 וללכת בעקבות התשוקה שלי.

 וסיפק ידע וליווי מקצועי הצטרף לתהליך ההנחיהלהודות לד"ר יותם לוריא על כך ש ית, ברצונישנ

 בעבודה אתנוגרפית מנהל עסקיםמתחום  בתחום המחקר. תודות ליותם היה באפשרותי לשלב היבטים

 .במחלקה למדעי הרוח והחברה

 לי וות האקדמי אשר העניקוצלתודה לצוות המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לצוות המנהלי ו

 וכיוונו אותי.לי רעיונות והשראה לאורך הדרך, ייעצו 

למשך מעלה בי ותמכו אותי למשפחתי ובייחוד לבן זוגי אשר עודדו , תודה גם לצוות עמותת תור המדבר

 משנתיים של מחקר וכתיבה.

יים בכלל ולפרויקט גורי בעלי חספידוג ולמרואיינים השונים על המסירות שלהם ל צוותלסיום, תודה ל

 .הרחוב של ספידוג בפרט, ועל שפתחו בפניי את עולמם

 

 תודה רבה,

 עדינה
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  הקדמה

 

מערכות היחסים הנרקמות בין תוך תיאור קטנים אחריות חברתית של עסקים ב עוסקת זו עבודה

 עסק קטן בשםאמצעות חקר מקרה של ב נושא זה נבחן. הסובבת אותוהמקומית  עסק לקהילה

עסק ב והמעניין הייחודי. לבעלי חיים, בעיקר לכלבים ומזון ציוד באספקת המתמחה עסק, "ספידוג"

בבאר שבע. בסניף זה הוקם  'ד שכונה סניףאחד מסניפי העסק, זה, הוא הפעילות החברתית של 

מטרת מחקר זה  .בעיר נטושים וחתולים כלבים לגורי בתים למציאת פועל אשר "פרויקט גורי רחוב"

מקרה של ה חקירתהינה להבין את התופעה של אחריות חברתית של עסקים קטנים באמצעות 

המעורבים בפרויקט ש המשמעויותהן ה . תופעה זו תבחן לאור שאלת המחקר: מספידוג עסקה

 ? להשתתפותם מעניקים

 CSR, תאגידיתחברתית מחקרים ודיונים רבים בנושא אחריות  יםבעולם נערכבישראל ו

(Corporate Social Responsibility.) מנהלכותלי המחלקות של ין ב יםכנערם המחקרי מרבית 

מאוחר יותר . ואנתרופולוגיהסוציולוגיה חוגים לבוחלקם האחר  ארגונית והתנהגות העסקים

 SBSR (Small Business המחקר על אחריות חברתית של עסקים קטנים,ממחקרים אלו התפתח 

Social Responsibility .)בייחודיות התופעה בעסקים  דןבארה"ב ובאירופה ונערך  מחקר זה עיקר

חברתית של עסקים קטנים טרם האחריות , תופעת הבישראל. שוואה לתופעה בתאגידיםקטנים בה

ת . עם זאת, נראה כי אחריוומכאן שזהו מחקר אקספלורטיבי נחקרה ולכן גם היקף התופעה לא ידוע

ויש הזוקפים זאת לזכותה של המחאה  ,מתרחבת ומתמסדת מופעיהחברתית בישראל על כלל 

(. מפאת המחסור בספרות ולאור השינויים האחרונים בחברה 2012)ורבין,  2011החברתית בקיץ 

  הישראלית ראוי בעיני לחקור את נושא זה ולדון בה בהקשר הישראלי מקומי.

אשר צגת תיאוריית בעלי העניין, התיאוריה המרכזית סקירת ספרות ובהתפתח ב עבודהה

אחריות חברתית תאגידית אשר לדיון באניח את היסודות  זה בחלקמחקר. הבחן שדה ילאורה 

אחריות נראה כיצד צמח שדה מחקר אשר מתמקד בבהמשך צמחה מתוך מאבק והתנגדות אזרחית. 

ועל ובינוניים נעמוד על המאפיינים של עסקים קטנים . ובינוניים בקרב עסקים קטנים חברתית

ייחודיות התופעה של אחריות חברתית בעסקים אלו. לבסוף, נדון במערכת היחסים שבין עסקים 

  קטנים לבין הקהילה הסובבת אותם.
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הנחקרים אשר מעורבים בפרויקט גורי את ו השדה הנחקראתאר את סקירת הספרות לאחר 

החלטתי להשתמש ומדוע  נבחרכיצד הגעתי לשדה ה אסבירהמתודולוגיה  בפרקהרחוב של ספידוג. 

. לפי התמות המרכזיות שעלו בשדה מסודרים הניתוח פרקי. במתודולוגיה איכותנית לבחינת השדה

רווחה מקור לפרויקט כדנה בואילו השנייה כלכלי  רווחפרויקט כמקור לב הפרק הראשון עוסק

רווח מיישב את המתח בין שני הפרקים הראשונים ומציג את האיזון בין הפרק השלישי  חברתית.

אודות תופעת  יימסקנותאציג את דיון כללי ו בסוף העבודה אערוך. ה חברתית.כלכלי לרווח

 האחריות החברתית של עסקים קטנים בישראל.

  



4 
 

 אחריות חברתית של עסקים

  

יתה אך , האחריות החברתית של תאגיד הי60-בשנות ה פרידמןמילטון של  קביעתובהתאם לבעבר, 

הדיון את העלה פרידמן היה פילוסוף אמריקאי אשר (. Friedman, 1970להגדיל את רווחיו ) ורק

, האחריות הבלעדית של תאגיד היא על פיו. לסדר היום הציבורי הפירמה של הבעלות תיאורייתב

( וחובותיו shareholdersוהמשקיעים )מניות פירמה, בעלי ההרווחים של בעלי הלהבטיח את 

 היא, לדידו, עסק של היחידה החברתית האחריותכלומר,  (.Friedman, 1962לציות לחוק ) יםמוגבל

 הונאה בלא וחופשית פתוחה בתחרות עוסק הוא עוד כל רווחיו את להגדיל שנועדו בפעילויות לעסוק

אתיים לנושאים  -חברתיים נושאים בין מוחלטת הפרדה מייצר פרידמןבקביעה זו . תרמית או

 .עסקיים -כלכליים

היא ( Stakeholder theory)תיאוריית בעלי העניין ו דועכתגישתו של פרידמן  היום,

 ביותר המובהק המייצגאחריות חברתית של עסקים. ה חקרה את שהולידהרווחת והיא  תיאוריהה

גישתו  ,בניגוד לפרידמן .(Freeman, 1984, פילוסוף אמריקאי )מןפרי אדוארד הואהתיאוריה  של

 "בעלי עניין"כי לתאגיד יש אחריות כלפי מעגלים רחבים יותר של של פרימן קובעת 

(stakeholders) .( לפי ההגדרה המצומצמת של החוקרים פרימן ורידFreeman & Reed, 1983 ,)

בה ארגון. אילו לפי ההגדרה הרחהינם קבוצות אשר חיוניות להישרדותו או להצלחתו של בעלי עניין 

 מושפעלהיות  או להשפיע שיכול פרט או קבוצה כלבעלי עניין הינם יותר והמעודכנת יותר, 

 אשר אינם ויחידים קבוצות. תחת הגדרה זו נכללים גם (Freeman, 1984) ארגוןממטרותיו של 

הנהלת  כגון: מוגבל מולו שלהם המיקוח שכוח כאלה או ם התאגידע חוזיים ביחסים קשורים

 החברה, עובדים בחברה, ספקים, תושבים מקומיים, צרכנים, מוסדות ציבור ועוד. 

תכלית התאגיד לשמש מרחב תיאוריית בעלי העניין של פרימן יוצאת מנקודת ההנחה כי 

 Donaldson )ראה את התפתחותו של תיאוריית בעלי העניין: לתיאום בין אינטרסים של בעלי העניין

and Preston, 1995  .) איזון בין קשר עם בעלי העניין השונים ול התאגיד אחראי לניהוללכן

אם בעבר ניהול הקשר עם בעלי העניין נוהל בצורה של משא ומתן, תפיסתו של האינטרסים שלהם. 

 לאחריות וקשב כלפי בעלי העניין השונים ודיאלוג עמםקוראת פרימן היא מודרנית ומשתפת יותר ו

(Freeman, 1984 פרימן מתאר את מערכות היחסים עם בעלי העניין באמצעות מודל בצורה של .)
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(. נטען כי Freeman Wicks & Parmar, 2004, מתוך: 1שמש כאשר התאגיד במרכזו )ראה איור 

מודל זה משקף בצורה הטובה ביותר את התפיסה המודרנית של שילוב תאגידים בחברה 

(Pedersen, 2006.)  

 

 Freeman, Wicks & Parmar, 2004: מודל ניהול מערכות יחסים עם בעלי עניין, מתוך: 7איור 

 -דרך למיזוג בין נושאים חברתיים יםיה שלו סולללפי פרימן, הבנה ויישום נכון של התיאור

אכן גישה זו הינה יישומית בעיקרה והיום היא מהווה כלי ניהולי וכלי אתיים לנושאים כלכליים. 

בחרתי לבחון את העסק ספידוג לאור . אסטרטגי עבור תאגידים ועבור עסקים אחרים רבים

התיאוריה של פרימן מכיוון שהיא מלאה יותר ומקיפה יותר מגישתו של פרידמן. פרידמן התעלם 

חברתי של עסקים ואילו תיאוריית בעלי העניין משלבת אתיקה וחברה בתוך כלכלה -מההיבט האתי

מוסיף כי ניתוח עסקים בעזרת שני ההיבטים יחדיו מאפשרת לספר סיפורים  עצמו ועסקים. פרימן

אני מקווה שהשימוש בתאוריה שלו יעניק לי את  (.Freeman, 1994יותר מעניינים על עסקים )

אתי של  -ההזדמנות לספר סיפור מעניין אודות העסק ספידוג: סיפור הממזג בין ההיבט החברתי

  לי שלו.העסק לבין ההיבט הכלכ
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 אחריות חברתית תאגידית

ת כלפי יולהפגין אחראזרחית הדורשת מתאגידים מורגשת בכל העולם התעוררות  משנות התשעים

את ההתעוררות של תנועות חברתיות  )2002קליין, נעמי קליין מתארת בספרה "בלי לוגו" )סביבתם. 

שלל ההפגנות, מחאות את  . היא מתארתוהובילו לשינוי זהאקטיביסטיות שקמו נגד תאגידים 

והתנגדויות אזרחיות של יחידים, קבוצות פעילים וארגונים אשר עקבו אחר הפרות חוק שביצעו 

 את לקדם במטרהתאוצה וכך כתגובה לביקורת ו צברו יממדי הזעם הציבורענק בארה"ב.  תאגידי

התמסדו בסופו של . מטרות אלו , אימצו תאגידים מטרות חברתיות רחבותהחברתיות הופעותיהם

 Corporate Socialאחריות חברתית תאגידית ) דבר כשדה פעולה תחת הכותרת של

Responsibility)המוכר יותר " , או בקיצורCSR"  ,(.2007)שמיר  

 CSR-ת הא המאיצים הכלכליים בכוחות מתמקדים כלכלית אוריינטציה בעלי שמחקרים בעוד

 & Albareda, Lozano, Tencati, Midttun )ראה: פיננסיים ביצועים על CSR-ה של ובהשלכות

Perrini, 2008; Callan & Thomas, 2009 ,)לתופעת ה שונה הסבר מציע החברה במדעי המחקר-

CSR .את כוחות החיצוניים ואת ההמחקר במדעי החברה מציע להבחין , הכלכליות לגישות בניגוד

 תהליכי של תולדה CSR-ב רואה מוסדית הניאו הגישהלמשל, . CSR-את ה המאיציםמוסדרות שה

 יציםהמפ, זו גישה לפי. תרבותיים מודלים של איזומורפית דיפוזיה המאפשרים גלובליזציה

 וארגונים בינלאומיות עמותות, בינלאומיים ממשלתיים ארגונים הם עולמית תרבות של העיקריים

מושפעים לא רק מכוחות  תאגידים, מכאן(. DiMaggio & Powell, 1983) פרופסיונליים מדעיים

 שלה הנורמטיביות להשפעות ומסתגלים העולמית התרבות בתוך מוטבעיםכלכליים אלא גם 

(Sahlin-Andersson, 2006.) 

 CSR-גישה הניאו מוסדית על מנת להסביר את הופעתה של היוצאים מהשמיר וברקאי, 

הייתה תולדה של לחצים  CSR-בעולם בהן הבשונה ממדינות אחרות (, 2007שמיר )רונן בישראל. לפי 

 CSRשל החברה האזרחית כלפי תאגידים עסקיים, בישראל שגשוגם של מודלים ופרקטיקות של 

נקלט  CSR-רעיון ה מוסיפה לטענה זו ולדבריה (2008ברקאי )תמר . מקורם בתהליכי גלובליזציה

בישראל באמצעות שלוחות מקומיות של תאגידים רב לאומיים ובאמצעות ארגונים לא ממשלתיים 
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תאגידים עסקיים מקומיים תוך שימוש בכלים וידע שיובאו ב CSRהעוסקים בהטמעת הרעיון של 

  .מארגונים דומים בעולם

 שייך הואו 1998 בשנת שהוקם" מעלה" ארגון הינו בישראל זה בתחום המוביל הארגון

(. 2012, מעלה אתר) תאגידית חברתית אחריות המקדמיםם ארגוני של יותר רחבה עולמית לרשת

נטרי וקרון ווליהפועל על פי ע מקומישדה  מעצביםו צמחו בישראלארגונים לא ממשלתיים 

 ,פעילות חברתית צריכה להתעצב מתוך רצון טובגורס כי קרון הראשון יואינסטרומנטלי. הע

(. 2007הפעילות צריכה להתאים לאינטרסים העסקיים של התאגיד )שמיר, גורס כי קרון השני יהעו

נעשתה באפיקים של פעילות פילנתרופית אקראית מצד  CSR-מרבית הפעילות בשדה ה, בישראל

ארגוניות ולשאלות בדבר ההשלכות הערכיות והחברתיות -פנים תאגידים ונגעה פחות לפרקטיקות

הפיקוח של החברה האזרחית על (, 2008לפי ברקאי )של פעילותם של התאגידים. כתוצאה מכך, 

 םהפעילות התאגידית, כמו גם המודעות הצרכנית לסוגיות אתיות הנובעות מפעילות התאגידים, עוד

 .בחיתוליהם בישראל

לפי , אך 2008-ו 2007וברקאי היו נכונה בשנות פרסום המאמרים ב טענות אלו של שמיר

מחאה והתבטאה ב 2011קיץ של שנת המודעות הצרכנית בישראל הגיעה לבשלות בהעולה בעיתונות 

. במחאה זו העם דרש "צדק חברתי" וקרא תיגר על ההתנהלות הכלכלית ארציתהחברתית 

(. המחאה הפנתה את הביקורת לא רק 2013 פילק,הקפיטליסטית שרווחת בישראל בימים אלו )רם ו

(. כך למשל "מחאת הקוטג'" עסקה 2012למדינה אלא גם לתאגידים ולעומדים בראשם )ורבין, 

על חשבון הצרכנים אך הביקורת כלפי התאגידים נגעה גם בריכוזיות  קפיטליסטיתבהתנהגות 

 המשק, שכר בכירים, יחסי הון שלטון ועוד. 

מערכת מגובשת אלטרנטיבית או  ההציעשהיא לא  בכך ההי שלון המחאהיכשיש הטוענים 

המחאה כשלה רק באופן חלקי  (2012) ורביןעברי לדעת . (2013 סדר יום פוליטי חדש )רם ופילק,

 Goodורבין, מייסד ומנכ"ל חברת "כלכלי בישראל.  -ברתימכיוון שהצליחה לשנות את השיח הח

Vision חברה לייעוץ לאחריות תאגידית, טוען בספרו כי המחאה יצרה לחץ גובר לאימוץ אחריות ,"

. לפיו, המחאה חיזקה את המודעות הצרכנית וכך גם העלתה את ראלישבחברתית של תאגידים 

  .CSR-הציפיות מתאגידים להתנהג בהגינות, אחריות ושקיפות: אלו הן יסודות ה

צמח בעולם מתוך  אחריות חברתית תאגידית השדה שלשוידוע  מוסכםראינו כי לסיכום, 

מאבק ומחאה נגד כוחם של התאגידים הרב לאומיים. שדה זה הגיע לישראל באמצעות תהליכי 
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 2011". מאז קיץ Good Visionשחקנים מקומיים כדוגמת חברת " באמצעותגלובליזציה והתמסדו 

בעוד . תנהגות אחראית ואתית של עסקיםנת הלהפג אזרחי ישראלמצד ציבורי התגבר הלחץ ה

ראוי לשים לב כי הביקורת עד כה,  הקהילה עם העסקיםמאפיינת את יחסי שמחאה והתנגדות 

בפרק הבא נדון  תה כלפי תאגידים וחברות גדולות ולא כלפי עסקים קטנים ובינוניים.יהציבורית הי

ההבדלים בין אחריות חברתית  של עסקים קטנים ובינוניים ואעמוד עלבתחום אחריות חברתית 

 בתאגידים לבין אחריות חברתית בעסקים קטנים ובינוניים.
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 קטנים ובינוניים עסקיםשל  חברתית אחריות

 CSR-מקובלות בתחום ה גישות ולכן אחריות חברתית תאגידית קשורה באופן מסורתי לגודל חברות

 היאשרווחה  נוספת הנחה(. Jenkins, 2004) הנורמה הן גדולות שחברות ההנחה על מבוססות

", כלומר, חברות קטנות דומות לגדולות ושונות little big companies'' ןה ובינוניות קטנות שחברות

 CSR-תחת הנחה זו היה ניתן לשעתק את הגישות שפותחו ב .(Tilley, 2000)מהן רק בגודלן 

 הקטנים העסקים של ןשיבותבחהגוברת  הכרהאך ה .בתאגידים, ולהתאים אותם לחברות קטנות

וכך החלו להתערער  לבחינת האחריות החברתית גם בעסקים אלו הפנה את המחקר םייוהבינונ

 (. Fuller, 2003) ההנחות הקודמות

 ובינוניים קטנים לעסקיםמתאגידים  מחקרית לב תשומת הופנתה האחרון בעשור רק

(Small and Medium Enterprises/SME’s )(Kechiche & Soparnot, 2012.) ו חוקרים קרא

 חלקים מהוו םהמתאגידים לעסקים שאינם תאגידים בטענה כי  CSRלהרחיב את המחקר של 

 & Vo, 2011; Murillo) ציבורית לב תשומת למשוך יםנוהג םאף שאינ ,ובחברה בכלכלה משמעותי

Lozano, 2006; Spence & Schmidpeter, 2003.)  האיחוד האירופאי הצטרף לקריאה זו במטרה

(. European Commission, 2005ד באירופה )מיוחאשר רלוונטי ב SME’sהמחקר על להרחיב את 

 עובדים 50 עד בהם. בעסקים קטנים מהעסקים 95% מעל מהוויםובינוניים  קטנים עסקים, בישראל

עובדים  100בינוניים בהם עד . בעסקים ההישראלי במשק מהעובדים 56%-לכל עסק מועסקים כ

, והתעסוקה המסחר, התעשייה משרד)משק הישראלי ב עובדיםמה 10%-לכל עסק מועסקים כ

2006 .) 

הבדלי  סוגיית העמד וובמרכז ”CSR in SME’s“ראשית המחקר בתחום זה היה מכונה 

האם וכיצד  חוקרים עסקו בשאלה .הגודל בין תאגידים לעסקים אחרים והמשמעויות הנגזרות מכך

 :ראהבהינתן הבדלי הגודל ) ובינוניים ניתן ליישם אחריות חברתית תאגידית בעסקים קטנים

Blombäck & Wigren, 2009; Spence, 1999; Udayasankar, 2008 .) המחקר שהתפתח בתחום

בעלי מאפיינים ייחודיים עסקים נונים אינם תאגידים קטנים אלא יכי עסקים קטנים וב הראה

(Preuss & Perschke, 2010 .) נוסף על כך נטען כי עסקים קטנים הינם מצוינים בפעילות חברתית

 (.Jenkins, 2006השראה )מהם שאוב וסביבתית ולכן יש אף ל
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והגדרת  איתורעבר ל המחקרשעסקים קטנים ובינוניים שונים מתאגידים, לקביעה  משךבה

 ;Fuller, 2003: ראה) סביבתית או חברתית פעילים אשר ובינוניים קטנים עסקים של המאפיינים

Jenkins, 2006; Spence & Rutherfoord, 2001) . היה , אלו לאיתור מאפייני עסקיםבמקביל

שתתאים גם כך  CSR-את תיאוריית האו להרחיב  CSRמודלים של  חדשל ניסיון, שעודנו מתרחש,

אלו  מחקרים(. Jenkins, 2009; Morsing & Perrini, 2009; Spence, 2014)ראה: עסקים קטנים ל

 SBSR( "Smallמחקר שמתהווה תחת הכינוי " חדש של תחום הובילו בסופו של דבר לביסוס

Business Social Responsibility).  ופעה המובחנת של אחריות תלהבין את ה המחקר זה הינמטרת

  .חברתית בעסקים קטנים

עלו ממצאים אשר פעילים חברתית וסביבתית, בבחינת המאפיינים של עסקים קטנים 

 במושג שישתמשו נמוכה סבירות יש קטנים בעסקים כי הוא שנמצא וחשוב ראשון ממצארבים. 

"CSR "המושג סביב מקובלת בטרמינולוגיה או (Murillo & Lozano, 2006; Russo & Tencati, 

 הממוסד לשדה מחוץ פועלים קטנים עסקיםכיצד  מדגיםהוא ש מכיוון חשוב זה ממצא (.2009

 בעסקים אלו ."CSR" המושג את להבין התקשו קטנים בעסקים כי נמצא אף. תאגידים בו שפועלים

 הוא וכי סביבתו על שלו להשפעות מודע העסק כי מציע אשר כללי כרעיון חברתית אחריות תפסו

 הפעילות שדה בין להבחין שיש, מכאן(. Jenkins, 2006)החברה  על חיוביות השפעות לייצר שואף

כדאי . קטנים עסקים של חברתיות פעילויות ואימוץ אחראית התנהגות לבין CSR של המוסדית

 למשל כך .קטנים בעסקים מוסדיים תהליכים פחות יש כללי באופןהממצא תואם לכך שלהדגיש כי 

 (.Jenkins, 2004) ומוצהר פורמלי חזון או, רשמי אתי קוד יהיה אלו שלעסקים נמוכה סבירות יש

 מטרות אחר לחתירה המניע ובינוניים קטנים בעסקים כי מצא גם( Jenkins, 2006) נקינס'ג

בהזדמנות זו רצוי . מנהל או עובד כגון העסק בתוך גורם כלל בדרך, חיצוני ולא פנימי הוא חברתית

שמתווה את דרכו של  דםאה ואוהשל העסק הבעלים לרב לציין כי בעסקים קטנים המנהל הוא 

 להיות בחרוש מנהלי עסקים קטנים (.Quinn, 1997) בהיבט האתי בין היתרבכלל היבטיו,  העסק

 רצון מתוךאלא , בדיעבד בכך שמצאו היתרונות בזכות רק לאעשו זאת  חברתית בפעילות מעורבים

 נוטים קטנים עסקים מנהלי כי צאומ זו טענה מחזק נוסף מחקר. (Jenkins, 2006) 'טוב לעשות'
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 גדולים ארגונים של הכלכלית תפיסתם לעומתזאת , אתית תפיסה מתוך חברתית פעילות לאמץ

(Kechiche & Soparnot, 2012) . 

ם/בעלים של עסקים קטנים מכירים מנהליהים מצביעים על כך שיממצאים אמפיר

עם ברלוונטיות המכרעת של אתיקה בעסקים, במיוחד בחשיבות של פתיחות ואמון והתנהלות כנה 

 לרווחת מאוד רגישים קטנים עסקים מנהלי כי נמצא. (Spence &Lozano, 2000)סביבתם 

 ,Spenceאמון )קרבה והמבוססים על  , בלתי פורמליים,חזקים קשרים ביניהם יש ולרוב, עובדיהם

Habisch & Schmidpeter, 2004) .קרובות שלעיתים בכךאת יחסי קרבה אלו  םמנמקיה יש 

 & Kechiche) הסובבת את העסק המקומית הקהילה עם ומיידים חזקים קשרים קטנים לעסקים

Soparnot, 2012 .)מן חלק מהווים שהם הוא קטנים עסקים של וחשוב נוסף מאפיין, מכאן 

 .(Spence, 2007) המקומית הקהילה

(, חוקרת מרכזית בתחום של Spence, 2014ספנס )לאורה של  עדכני ביותרבמאמר ה

המסכמת את ההבדלים בין מאפיינים טבלה  מוצגתאחריות חברתית של עסקים קטנים ובינוניים, 

אופי על  אשר משליכיםשל עסקים קטנים  קלאסיים של תאגידים לעומת מאפיינים קלאסיים

 -(. ספנס מציגה השוואה לפי ארבעה קריטריונים: הראשון1האחריות החברתית בעסק )ראה טבלה 

 מבנה כח. -עסקאות פנימיות וחיצוניות, והאחרון -מנהל ודיווח, השלישי -שליטה ובעלות, השני
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 אופי על משליכים אשר קטנים עסקים מאפייני ביןל תאגידים מאפייני בין ההבדליםטבלת סיכום של : 7טבלה 

 Spence, 2014. מתוך: בעסק החברתית האחריות

שליטה היא בידי המנהל שהוא גם הבעסקים קטנים הבעלות ו, כפי שניתן לראות בטבלה

 ,מניות. כיוצא ממאפיין זהההבעלים, וזאת בניגוד לתאגידים בהם הבעלות והשליטה בידי בעלי 

גם בהיבט של עצמי של מנהל/בעל העסק. כמו כן  משיקול דעת תהאתיקה בעסקים קטנים נובע

בעסקים קטנים זהו עניין פרסונלי ובלתי פורמלי בו בזמן שבתאגידים ענייני מנהל  ,מנהל ודיווח

ח בתאגידים ובדומה לכך מבנה הכ .הפרופסיונליבמקצוע הניהול  יםומוסדר יםודיווח הינם פורמלי

מבנה הכוח הייחודי לעסקים ח שטוח וגמיש הנפוץ בעסקים קטנים. והינו היררכי לעומת מבנה כ

ראוי להדגיש כי בהשוואה בין עסקים קטנים מאפשר שיתוף יתר והעברת סמכות ואחריות לעובד. 

בעוד שבתאגידים עסקאות אלו , וחיצוניות פנימיות עסקאותקטנים לבין תאגידים בקריטריון 

חים, בעסקים קטנים מערכות היחסים מוטמעות בקשרי קסום רוולמ ותבחוזים ומכוונ ותמוסדר

על אמון, יושר  תבהתאם לכך, אחריות חברתית של עסקים קטנים מבוססקהילה, מוניטין ומעמד. 

 (.Spence, 2014וכנות )
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מחקרים שבוצעו החוזרים על עצמם במציגה ממצאים למעלה הטבלה המסכמת המוצגת 

בבירור כי לעסקים קטנים מאפיינים ייחודיים המבדילים . ממצאים אלו משקפים רחבי העולםכל ב

כיוצא מזה, האחריות החברתית בעסקים קטנים, חייבת להיות שונה במידת מה . אותו מתאגידים

" עדיין מפוזר וטרם SBSRחשוב לומר כי הידע אודות "עם זאת מאחריות חברתית תאגידית. 

להעמיק  מעוניינת(. משום כך, אני Lepoutre & Heene, 2006התפתח לכדי תיאוריה קוהרנטית )

אני מעוניינת להעמיק ולתאר את בייחוד את המחקר בנושא ולבחון אותו בקונטקסט הישראלי. 

 .המקומית יחסי הקרבה המיוחדים שבין עסקים קטנים לקהילה
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 מערכת היחסים שבין עסקים לקהילה

בחן שלושה תאגידים למשך חמש שנים  (Post, Preston & Sachs, 2002) צוות חוקרים בינלאומי

 לשמור יכולתה פי על נקבעת תאגיד של הצלחהסיכויי הו הארוך לטווח ההישרדות יכולת כיוהסיקו 

 עדיין התאגידים שמרבית למרות. , ביניהם הקהילה המקומיתעניין בעלי עם היחסים רשת על

 של וניהול בנייה של החשיבות את מבינים תאגידים, חוזיות כעסקאות קשריהם את מנהלים

 קיימים, בכל זאת (.Hess, Rogovsky & Dunfee, 2002) הקהילה עם חיוביות יחסים תומערכ

 לעומת המקומית הקהילה עם לבנות יםיכול יםשתאגיד יחסיםה תומערכ ביןגדולים  הבדלים

 . קטנים עסקים של יכולתם

יכולים להיות בידיהם יותר משאבים שכן עסקים קטנים שיתרונות על פני  יש לתאגידים

. תאגידים שואפים לפתח קשר עם הקהילה דרך פיתוח כלכלי מקומי, זאת בכדי בקהילהמושקעים 

לעתים  . הדבר מסובך יותר משנשמע שכן(Post, Preston & Sachs, 2002)לזכות בלגיטימציה 

 הצמיחה את להגביל ולותעלשמול הקהילות המקומיות  תרבותיות התנגשויותב נתקלים התאגידים

מעטים התאגידים שמצליחים לפעול על פי המנהגים המקומיים (. Kotler & Lee 2005) שלהם

אמנם  (.Tencati, Russo & Quaglia, 2008ולנהוג ברגישות כלפי מערכות חברתיות מקומיות )

תאגידים יכולים להפוך לגופים "לגיטימיים" בעיני הקהילה, הם לא בהכרח יתפסו כחלק 

מכאן  (.Lähdesmäki, 2012)אינטגראלי מהקהילה, כפי שהקהילה תופסת עסקים קטנים 

שלעסקים קטנים אין את אותם המשאבים שיש לתאגידים, אבל יש להם יתרון ביכולתם להשתלב 

 בקהילה. 

, קשר המקומית הקהילה עם ישיר קשריש  ובינוניים קטנים לעסקים ,גידיםתאל בניגוד

 הרואי המקומית הקהילה. (Lähdesmäki & Suutari, 2012המשלב קרבה פיזית וקרבה חברתית )

כלומר, עסקים . (Russo & Perrini, 2010) מכך נהנים והעסקים בה מוטבעה כחלק בהם הומכיר

 הפעולה שלהם וגם צמיחתם תלויה במידה רבה בקהילה המקומותיים באופן מקומ םהקטנים 

(Vyakarnam, Bailey, Myers, & Burnett, 1997.)  מחקרים רבים אף הראו כי מנהלים/בעלים של

מושפעים במידה רבה מהקהילה בה הם מפעילים את העסק מצהירים כי הינם עסקים קטנים 

(Lähdesmäki & Suutari, 2012.) 
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אשר ( Fisher, Geenen, Jurcevic, McClintock & Davis, 2009)קבוצת חוקרים קנדיים 

 מקור ההינ הקרבה שבין עסקים קטנים לקהילה כי טוענים חקרו אחריות חברתית בעסק קטן

. חברתית בפעילות יםמעורב להיות עסקים אלו ם שלביכולת מדובר כאשרבמיוחד  ,העיקרי עוצמתם

והחברתית  הפיסית קרבתםש עסקים נםישמחקרים נוספים בתחום ביססו את טענתם והוסיפו כי 

 יכולהבין עסק לקהילה  זו ואתית מוסרית שותפות .ואתית מוסרית לקרבהמתורגמת  לקהילה

 ,Spence, Habisch, & Schmidpeter, 2004; Campin) משותפת חברתית בפעילות להתבטא

Barraket, & Luke, 2013 .) בעקבות מחקר השוואתי בין תאגידים לעסקים קטנים נטען כי באופן

. כלומר, עכשיו הקהילה עם ליחסים הקשור בכל מתאגידים מצליחים יותר קטנים עסקיםכללי 

שתאגידים מזהים את הקהילות המקומיות כבעלי עניין משמעותיות, הם נאלצים לשקם את הקשר 

 .(Russo & Perrini, 2010) םעמם ולעמוד במחויבויותיהם אליה

 Russo) פרינירוסו והחוקרים , ור יחסי הקרבה והתלות שיש בין עסקים קטנים לקהילהלא

& Perrini, 2010 )בין  הקשר, גדולים לתאגידים מהמתאי העניין בעלי יתיתיאוראמנם  כיו הציע

כלל  בדרך החברתי ההון מושגהון חברתי. מוסברת טוב יותר באמצעות  CSRלבין עסקים קטנים 

ם הלטענת החוקרים, אלו  .וקונצנזוס, לגיטימציה, אמון ,מוניטין של מוחשיים בלתי לנכסיםקשור 

. (Russo & Tencati, 2009)של עסקים קטנים המבטיחים את קיומם לטווח הארוך  ךוותה עמודי

צבירת הון צורך למוסיפים כי  (Spence, Schmidpeter & Habisch, 2003ספנס ושות' )החוקרים 

 ץחו, רשת של קשרים ארגונייםחברתי בעסקים קטנים עליהם להפעיל רשת של קשרים פנים 

 , לעסוק בהתנדבות ולתרום לצדקה.ארגוניים

לסיכום, ראינו כי תיאוריית בעלי העניין היוותה נקודת מפנה בחקר התאגידים כאשר קבעה 

כי אחריותו החברתית תאגיד איננו רק כלפי מחזיקי העניין, דהיינו בעלי מניות, אלא כי לתאגידים 

אחריות תאגידית כלפי בעלי עניין. כאמור, בעלי העניין הינם פרטים וקבוצות אשר אינם קשורים 

יחסים חוזיים עם התאגיד כדוגמת הקהילה המקומית. תאגידים החלו לחתור לקיים מערכת ב

לעסקים קטנים יתרון כאן  לזכות בלגיטימציה.בשאיפה יחסים טובה עם הקהילה המקומית וזאת 

 מקיימים קשר קרוב עם הקהילה ואף נתפסים כחלק בלתי נפרד ממנה.הם על פני תאגידים שכן 

ים פיזית וחברתית לקהילה המקומית ולהן מאפיינים שונים מתאגידים עסקים קטנים קרוב

אשר מאפשרים יחסי קרבה אלו. מכאן עלתה ההשערה כי תיאוריית בעלי העניין אמנם מתאימה 
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 לקהילה כאשר מדובר בעסקים קטנים.לתאגידים אך איננה מסבירה את היחסים שבין עסקים 

, על CSRל עתאגידים, את המחקר ה בתחוםת המחקר מכאן מתחזקת הטענה כי לא ניתן להכליל א

מערכת כשדה מובחן בעל מאפיינים ייחודיים. בעיני,  SBSRעסקים קטנים וכי יש צורך לחקור 

ת היחסים מערכ את תארבקש לאחקר מקרה של העסק ספידוג, ב. קטן עסק כתשהופ איהיחסים זו 

במטרה להבין טוב יותר את תופעת העסק לקהילה המקומית הסובבת אותה, זאת בין נרקמה ש

  .SBSRה
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 תיאור השדה

 

בישראל, כאשר נושא  קטנים עסקים של חברתיתה אחריותמטרת עבודה זו היא להבין את תופעת ה

בבאר שבע. לצורך בחינת התופעה של אחריות חברתית  ספידוג חברתחקר מקרה של  בחן לאורזה נ

העסק בעל , בפרויקט מעורביםשה המשמעויותמה הן סקים קטנים שאלת המחקר שלי היא: של ע

פרויקט גורי הרחוב של ב להשתתפותם מעניקים ספידוג, עובדי ספידוג, לקוחות, מתנדבים ועוד,

התיאוריה המרכזית אשר תשמש אותי במענה על שאלה זו היא המעורבים בפרויקט הינם  ?ספידוג

המשמעויות : מה הן כך שאלת המחקר תיאוריית בעלי העניין של פרימן ולכן ניתן לנסח מחדש את

הרחוב? בפרק זה אציג את גורי  להשתתפותם בפרויקט ספידוג"בעלי העניין" של העסק  שמעניקים

 בהצגת בעל העסק. פתח , ואובעבודה ז , המעורבים בפרויקט אשר נחקרובעלי העניין בעסק ספידוג

ביקש לפתוח חנות המספקת בחור בשם אלון אשר  ידי על 2005בשנת  מההוק "ספידוג"  

 אלון מספר:  מזון וציוד לבעלי חיים בעיר בבאר שבע.

 מקום רקבאר שבע... היה לי כלב ובעיר היה ב סטודנט שהייתי התחיל זה"

. המקום הזה היה כוחני, יקר, לא עשה חיים לבעלי ואוכל ציוד לקנות אחד

. הייתה חנות פתיחת על חשבתי אז לקוחות, אגרסיבי ובלעדי...מען הכלום ל

 לי אג'נדה: לשבור את הבלעדיות". 

את החנות הראשונה של העסק פתח אלון בשכונה ד' בבאר שבע. שכונה זו היא מהשכונות הוותיקות 

והגדולות בעיר, אשר ידועה לשמצה כשכונת פשע ועוני. השכונה קלטה עולים ממדינות שונות בגלי 

מברית  90-מצפון אפריקה ובשנות ה 60-וה 50-נות האלפים הגיעו אליה בש :ההגירה הגדולים

נבנה בשכונה ד' ולכן רבים בנגב המועצות לשעבר. הקמפוס המרכזי של אוניברסיטת בן גוריון 

מהסטודנטים הלומדים בה, מתגוררים בשכונה זו. כך לאורך השנים האוכלוסייה הוותיקה הלכה 

ידוג ממוקמת כקילומטר מהאוניברסיטה, והזדקנה והתחלפה בסטודנטים צעירים. החנות של ספ

מרחק הליכה קצרה בלבד. היום השכונה מורכבת משילוב הטרוגני של תושבים ותיקים וסטודנטים 

זמניים. אלון מספר כי הבחירה לפתוח חנות בשכונה ד' הייתה בזכות האופי הסטודנטיאלי של 

 ".סטודנט הייתי אני גם כי ם,, בשכונה של סטודנטילסטודנטים חנות פתחתיהשכונה, לדבריו: "

היום, אלון כבר איננו עובד בחנות בשכונה ד' ואפילו כבר איננו מתגורר בבאר שבע. הוא גר 

בתל אביב ועובד במשרדים הראשיים שבסניף ספידוג ברחוב פנחס החוצב בבאר שבע, סניף אשר 
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 ות אדמיניסטרטיביההנהלה, צומשמש כמשרדים, מחסן וחנות. יחד איתו בהנהלה עובדים צוות 

ושליחים אשר אחראים לכלל השליחויות בעיר. לרשת ספידוג בסך הכל ארבעה סניפים בעיר באר 

שבע ושני סניפים נוספים בערד ובחיפה. לכל חנות יש מנהל סניף ותחתיו כשלושה עד ארבעה עובדים 

ל הרשת, אלא כי במשמרות. סניף שכונה ד' הינו ייחודי, לא רק מכיוון שהוא החנות הראשונה ש

 מתנהלת בסניף זה. , פרויקט גורי הרחוב,ליבת הפעילות החברתית

 .ממוקמת היא בהד'  שכונהבבמראיה  משתלבתו מוזנחת נראית החנות מהרחוב ,במבט 

. מבחוץ מקושטת אינה החנות, רעועקטן ו מבנה מעל "ספידוג" החנות שם עם הגדול השלט מלבד

 האופי על לשמור פה ניסיון יש: "חן במראה הצנוע של החנות , מצאהסניףלשעבר ב מנהלת שיר,

 מים עם וקערית, לכלבים קשירה עמוד נויש לחנות בצד דלת הכניסה ".משפחתי, קטן, השכונתי

 פנים את לראות מאפשרת שקופהה ההזזה דלת. טרם כניסתם פנימה לכלבים לשתייה שמיועדת

 עצמה החנות לחנות הצבעונית והמושכת.פנימה ניתן להציץ  מבחוץ כך מהחזית העגומה, החנות

הריח היה מציף אותי בכל ונודפת ריח חזק של אוכל לבעלי חיים.  ,מטר 7X7 של בגודל בערך, קטנה

 ככל שנמצאים זמן רב יותר בחנות כך מתרגלים אליו.  ביקור בחנות בתחילת המחקר, אך

ים חטיפים שונים וצעצועים ודרחנות מסל הכניסאזור הה עמוסה בכל טוב: בהקטנ החנות

שקיות אוכל ענקיות וציוד ב קירות החנות מקושטיםבצורה אטרקטיבית.  לראווה המוצגיםלחיות 

צד הדלפק לוח מודעות עם פרסומים על אנשי מקצוע שונים לגדול לחיות כגון מיטות וכלובים. 

חתולים, מורים לושי ניתן להבחין בקופסאות אוכל קטנות בתחום בעלי חיים. מאחורי הדלפק

קופסאות עם חטיפים קטנים לכלבים, אלו ה"פינוקים"  מונחותעל הדלפק תרופות ואוכל לציפורים. 

על הדלפק מונח קופסא קטנה לכסף קטן  כמו כןשהמוכרים מעניקים בחינם לקונים בסוף הקנייה. 

 עליו רשום "תרומה לגורי רחוב". 

 2011פרויקט גורי הרחוב, אשר פועל למציאת בתים לגורים נטושים בעיר, התחיל בשנת  

רק  עובדת נוספת מהסניף. הפרויקט החלוהוקם על ידי המנהלת לשעבר של סניף שכונה ד' יחד עם 

. בתחילה הפרויקט נוהל בעיקר על ידי עובדי החנות: תול הרשת אישר את הפעל"שאלון מנכלאחר 

 במהלך בהם טיפלו, לחנות הגורים את הביאו ,נטושים גורים ותריארחובות העיר ול ויצא העובדים

עם . מאמצת משפחה למציאת עד נמשך . הטיפול בגוריםבביתם לישון אותם לקחו ובערבים היום

 .הפרויקטהזמן, עוד ועוד אנשים ופעילי ארגונים בעיר החלו לקחת חלק בניהול ובהפעלת 

, תושבים וותיקים וסטודנטים המתגוררים בשכונה אשר מצאו לפרויקטעם עליית המודעות 

גורים משוטטים ברחוב הביאו אותם לטיפול בחנות. בד בבד לקוחות שהגיעו לחנות ונתקלו בגורים 
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נרתמו עוד  זמני עד שימצא להם בית קבוע. כך התנדבו לקחת את הגורים לביתם, לטפל בהם באופן

, וטרינרים התנדבו "ותאמנ"כקוחות גם הם התנדבו לעזור ולשמש אנשים לפרויקט: חברים של ל

לספק טיפול רפואי לכלבים בפרויקט, בחינם או בעלות סמלית, ונוצרה שותפות עם עמותות שונות 

הפועלות למען בעלי חיים בעיר. פעילי העמותות בעיר העבירו לחנות גורים במצוקה שאינם 

 ייעו במציאת אמנות נוספות וחיפשו מאמצים לכלבים. סאמנות, מטופלים בעמותות, הם שימשו 

, אך קבוצה המעורבים בפרויקטתיארתי את מרבית בעלי העניין בעסק אמנם בתיאור 

. נראה כי עצמם הם הכלבים לתת עליהם את הדעתייחודיות של בעלי עניין שטרם הוצגה וברצוני 

דופן. אמנם אחריות חברתית תאגידית דורשת  תיוצא לכלבים כקבוצה בעלת עניין בעסק, התייחסות

חסרה התייחסות בספרות המקצועית להעניק תשומת לב לסביבה האקולוגית של התאגיד, 

לישויות לא אנושיות, לבעלי חיים בכלל ולכלבים בפרט. במאמר בנושא אחריות חברתית  משמעותית

 ,Freeman & Liedtka, 1991תפתו )תאגידית שנכתב על ידי פרימן, הוגה תיאוריית בעלי עניין, ושו

p.26:נכתב ) 

“Corporations are places in which both individual human beings and 

human communities engage in caring activities that are aimed at 

mutual support and unparalleled human achievement”. 

 ןהאנושיים בשדה של אחריות חברתית תאגידית מתעלם מנוכחותאין ספק שהדגש על המשתתפים 

הסוציולוגיה העכשווית מעניקה מקום של ישויות לא אנושיות בשדה. אין הדבר מוצדק בעיני שכן 

(. Cerulo, 2009) מדעי החברה, בייחוד בניתוח אינטראקציות חברתיותלישויות לא אנושיות בגם 

 כי ההנחה ובמרכזה דיכוטומית הייתה וחיה אדם יחסי אודות הרווחת התפיסה בעבראמנם 

כגון שפה ותודעה. , ןבה מחזיקים האדם בני שרק מסוימות יכולות דורשת חברתית אינטראקציה

 הדדית אינטראקציה המקיימים כסובייקטים החיות את לחקור קוראים חוקריםלעומת זאת,  היום

 (. Sanders & Arluke, 1993; Knight, 2005; White, 2013) אדם בני עם

אשר פותחה על  (Actor-Network Theory)רשת -שחקןדוגמא לתיאוריה כזו הינה תיאורית 

(. Callon, 1986; Latour, 2005; Law, 1992) לאו ון'וג קלון מישל, לאטור ברונוידי החוקרים 

בעלי חיים  תיאוריה זו היא אחת מבין תיאוריות שונות אשר מאפשרת לבחון את האפשרות כי גם

, לעומת שפה עולהלפ דולהחשיבות ג המעניק רשת-עניין בעסקים. תיאוריית שחקן יהינם בעל
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יחסים הישויות בחקר המכלול את להכליל  וכך קוראת תבבחינת אינטראקציות חברתיו ותודעה,

מכיוון שבמקרה של היחסים החברתיים המתוארים בעסק ספידוג הכלבים הם אכן  .חברתייםה

 לטעון שהכלבים הם בעלי עניין בעסק.  ארצההמשפיעה ומושפעת מהעסק, קבוצה 

לסיכום, בעבודה זו אדון באחריות חברתית של העסק ספידוג לאור תיאוריית בעלי עניין 

תוך תיאור מערכות היחסים בין בעלי העניין. בעלי העניין בעסק ספידוג הינם אותם משפיעים 

ם את בעל העסק, עובדי סניף שכונה ד', עובדי הרשת, ומושפעים מהפעילות של העסק וכוללי

מתנדבים, תושבי השכונה והעיר, פעילי עמותות וארגונים, וכלבים. כלומר, במקום לשייך כלבים 

לסביבה האקולוגית של העסק, בעבודה זו אבקש להתייחס אליהם כחלק מהעולם החברתי 

בעלי  ק ואתאר את הקשרים ביןהפרקים אתעמוכשייכים לרשת האינטראקציות שבה. בהמשך 

 העניין ואת המשמעויות שהם מעניקים להשתתפותם ברשת זו.
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 מתודולוגיה

 

במסגרת הקורס "תיאוריה ופרקטיקה בייעוץ ארגוני",  תאגידית נחשפתי לתחום אחריות חברתית

בקבוצת  תאגידית ואחריות קיימא -בר פיתוח תחום מנהלבשיעור שהועבר על ידי צביקה פופר, 

עדנה פשר ושות'. יש לציין כי העניין האישי שלי בתחום החל עוד לפני כן בעבודתי בעמותת תור 

מכשיר נוער מעסיק ובית קפה בשכונה ד' בבאר שבע ה ":קפה רינגלבלום"המדבר אשר הקימה את 

טרה התעניינתי במודל העסקי, מודל של עסק חברתי, אשר מנצל את משאבי העסק לטובת מבסיכון. 

חברתית ומנתב את הכנסות העסק לטובת הקהילה. התובנה האישית שלי מלמידת מודל זה הייתה 

כי בניגוד לשכל הישר יתכן שהעולם העסקי והחברתי יכולים להשתלב וכי ברצוני להתעמק ולחקור 

 שילובים מעין אלו.

ודת מפנה היוותה נקיוצאת דופן שחוויה השיעור אודות אחריות חברתית תאגידית הייתה 

ביקרתי את חברתי תמר אשר  . באופן מקרי, בסמוך לשיעור זהלחקור נושא זהאחריה החלטתי 

מתוך . בשכונה ד' לאחד הגורים המטופלים בפרויקט גורי הרחוב של חנות ספידוג תמנואשימשה 

 העניין שנוצר בשיעור אודות אחריות חברתית תאגידית ביקשתי לשמוע מתמר אודות הפרויקט.

דאז  סניףמנהלת הוכי היא ו, הייתה מוכרת בחנות, בסניף שכונה ד' חה עם תמר גיליתי כי היאבשי

את הפרויקט כשנה קודם לכן. מאז אותה שיחה ראשונית עם תמר החלטתי לחקור את יחדיו יזמו 

 עיצוב שאלת המחקר.יקט גורי הרחוב בספידוג והתחלתי בפרו

מנהלת סניף שכונה בזמנו ה לבקש את אישורה של שיר, יתנקודת ההתחלה שלי במחקר הי

, הייתה התלהבות רבה מצדה שמישהי עמהד', לערוך מחקר אודות הפרויקט. בשיחה ראשונית 

. נראה שהתלהבותה נבעה בין היתר מכך עריכת מחקר אקדמימביעה עניין רב בפרויקט עד כדי 

מעוניינת למשוך: הייתי סטודנטית, שזהותי מתאימה באופן מדויק לפרופיל של הלקוח שהיא 

היה נראה שהיא ראתה לתחושתי, . ובמיוחד כלבים אוהבת בעלי חייםאני בשכונה ד', ו התגוררתי

במחקר שלי כלי פוטנציאלי לשיווק הספידוג ולכן הסכימה לשתף עמי פעולה. מכאן גם נקבעו יחסי 

ייה: אני רציתי ממנה מידע, והיא הכוח הראשוניים ביני ובינה כאשר כל אחת רצתה דבר מה מהשנ

 חיובי. חשוב לומר כי יחסי כוח אלו הלכו והתעצבו לכדי מערכת יחסים הדדית פרסום ממני רצתה

 על אמון. גםשאיננה מבוססת על אינטרסים בלבד אלא 
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חברתי  פרויקט כיצדעסקתי בשאלה " לה להתגבש שאלת המחקר שלי. תחילהבשלב זה הח

לבצע אישור משיר  יקשתי?". על מנת לחקור שאלה זו בעסקי פרטי ארגון בתוך משולב התנדבותי

ב שעות ורמשך כותלי החנות, שכן עובדי החנות והמנהלת נמצאים בסניף ב יןראיונות ותצפיות ב

עסקתי בזיהוי המאפיינים של העסק הקטן אשר הביאו לכדי ייזום הפרויקט, תוך  בתקופה זוהיום. 

עם  .הפרויקט בחנותבמתחים המתקיימים בין ההיבט העסקי להיבט החברתי בהפעלת התמקדות 

זאת, כאשר הרחבתי את שדה המחקר שלי אל מחוץ לחנות ולאחר שהזדמן לי לערוך מספר ראיונות 

 עם לקוחות, החלה נקודת מפנה נוספת שהובילה לעיצוב מחדש של שאלת המחקר.

ותיקה בחורה בשם טל, הוניף ונכנסה לתפקיד התחלפה מנהלת הסבשנה השנייה למחקר, 

התנדב בחנות . טל אישרה לי להפרויקט בחנותשותפה לעיצוב  הייתהבסניף אשר  מבין העובדות

ששימשו אמנה,  מתנדביםלקוחות החנות, , רשתמנכ"ל ה כלל המעורבים בפרויקט: לחקור אתו

ה למחקר, שדה המחקר פרץ את והיא אף הפנתה אותי אליהם. מכאן, בשנה השנייועוד, מאמצים 

. ולתוך בתיהם הפרטיים של המעורבים בפרויקט הגבולות הפיזיים של החנות לרחבי העיר באר שבע

, אשר התגבשה פית שליסוהתעצבה שאלת המחקר ה הרחבת גבולות השדה המחקרי,בעקבות 

, ושאלה ז לעלהשיב כדי ? להשתתפותם מעניקים מעורבים בפרויקטשה המשמעויות לקושיה: מה הן

 חיפשתי מתודולוגיה שתתאים נאמנה למחקר הנוכחי.

ראשית, מטרתי במחקר זה הינו ללמוד מספר סיבות. מ אתנוגרפי מחקר לבצע בחרתי

 של דבריהם ומעשיהם של פרשנות מתוךקטנים תופעת האחריות החברתית של עסקים  ולהבין את

כלומר, המחקר האיכותני מאפשר לי לתפוס את . של ספידוגרחוב ההמעורבים בפרויקט גורי 

 כפי שהם חווים אותו.עולמם את המשמעות הגלומה בפרויקט מתוך האופן שהמעורבים בו מתארים 

 יותר דינמית תמונה לי יעניק כזה שמחקרמדי ולכן אני מאמינה שנית, המחקר האיכותני הינו רב מ

כי המחקר האיכותני מוגבל בכך שאיננו  לעומת מחקר כמותני. ראוי לציין הנחקרת התופעה של

, המחקר האיכותני מאפשר לי לספר את סיפורו של העסק ספידוג ושל מצד שנימאפשר הכללה. 

 הישויות הפועלות בו ובכך שופך אור על התופעה הנחקרת.

 אך חברתית תאגידית אחריות בחקר נפוצה מחקר שיטת איננה אתנוגרפיה חשוב לציין כי

 & Akpan, 2006; Barkay, 2012; Brannan, 2005; Coronado :ראה) מקובלת בהחלט היא

Fallon, 2011; Shamir, 2005)חברתית אחריות לחקר במיוחד מתאימה . בעיני, שיטת מחקר זו 

 ,Battisti & Perry: ראה) אותם המאפיינים אישיים-הבין יחסיםשב קרבהה בשל קטנים בעסקים

2011; Jenkins, 2006; Spence & Rutherfoord, 2001) . אף נטען כי מחקרי מקרה(case studies )
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הינם חשובים להרחבת הידע אודות תופעה זו ולהבנת החשיבות של פעילות חברתית בעסקים 

 ,Ciliberti: ראה) זו תופעה לבחינת מקרה יחקרמ וצעוב(. חשוב להוסיף שVo, 2010קטנים )

Pontrandolfo & Scozzi, 2008; Fisher, et al., 2009; Murillo & Lozano, 2006; Spence & 

Schmidpeter, 2003)  החברתית שבה, הינה  פעילותתצפית משתתפת בעסק קטן לבחינת האך

 מתודולוגיה ייחודית אשר לא מצאתי דומים לה.

משך שנתיים. בתקופה זו גרפי שהיתי והשתתפתי בשדה המחקר בלצורך ביצוע מחקר אתנו

משתתפות בחנות, ואף התנדבתי בחנות וסייעתי בעיקר סביב פרויקט גורי תצפיות עשרות ביצעתי 

אף חדרה למרחב האישי שלי בביתי כאשר שימשתי אמנה  המשתתפת בשדהתצפית ההרחוב. 

למספר גורים בפרויקט. תמר, שיר וטל שימשו אינפורמנטיות מפתח איתם ביצעתי מספר ראיונות 

 שחקנים נוספים בשדהראיונות עומק עם  20נוסף לראיונות עמם, ביצעתי עומק ואינספור שיחות. ב

ומאמצים נערכו  ומנותאשר כל ראיון נערך במקום אחר בעיר בהתאם לסיטואציה. ראיונות עם אכ

בביתם של המרואיינים, ואילו ראיונות עם עובדי החנות ועובדים בארגונים המשתפים פעולה עם 

 .ם של המרואייניםום עבודתקהפרויקט נערכו במ

אציין כאן כי מרבית המרואיינים היו סטודנטים, שאינם במקור תושבי באר שבע, כמוני. 

וחלקם גם בעלי חתולים.  אציין כי כלל המשתתפים במחקר מלבדי היו בעלי כלביםנוסף על כך 

ע. באר שבעיר י שיחות קצרות ובלתי פורמליות עם בעלי כלבים במלבד לראיונות ותצפיות אלו ערכת

 הראיונות תועדו באמצעות דפדפת ועט ולעתים הוקלטו והוקלדו לתיעוד במחשבחשוב להוסיף כי 

. תצפיות משתתפות ושיחות בלתי פורמליות נערכו ללא כלים המסייעים לתיעוד, כאשר לאחר מכן

ולכן שימוש בכלי תיעוד עלולים להלחיץ את המרואיינים  .בדיעבדעל סמך זכרוני והתיעוד נעשה 

בחרתי במחקר ללא כלי תיעוד על מנת להבטיח אווירה פתוחה ונעימה יותר, הן לחוקר והן לנחקר. 

מעבר לראיונות . עוותעם זאת החיסרון בכך הוא שתיעוד המסתמך על זיכרון עלול להיות מוטה ומ

ר של העסק, אתר העסק ומספהפייסבוק  יאת עמודבחרתי לנתח גם חומר כתוב הכולל תצפיות, לו

כמובן שהחלפתי את שמותם של המרואיינים בשמות בדויים וכן  .כתבות שנכתבו אודות הפרויקט

 שמות בעלי החיים הוחלפו על מנת להסוות את זהותם של המופיעים במחקר.

: יולבחון את הנושא מכלל זוויות נועדהלשלב בין מספר מתודולוגיות איכותניות  הבחירה

 של והבנה בפרויקט היומיומי והשיח ההתנהלות של הבנה תמאפשרו משתתפות תצפיותלטעמי, 

 ובשאלות בנושאים להעמיק לי פשרוא הראיונות. בה למבקרים החנות עובדי שבין הדינמיקה

 על כללי מבט נקודת העניקו וראיונות משתתפות תצפיות בין השילובכך . במחקר אותי ותהמעסיק
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 הפייסבוק יבעמוד יםהמופיע הטקסטים ניתוח עם יחד. המחקר בשאלת התמקדות לצד השדה

כלל  .הנחקר השדה של הוליסטית תמונה לקבל התאפשר ליובחומרים כתובים אחרים, 

 בפרויקט שהמעורבים והמשמעויות התפיסות את זהותפשרו לי למתודולוגיות מחקר אלו א

 לתשובה לשאלת המחקר שלי. תקרבובכך לה להשתתפותם מעניקים
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 פרויקט גורי רחוב

 

ספידוג ומטרתו הן  ג את סיפורו של פרויקט גורי הרחוב שהוקם בעסקהמובא מצימקרה החקר 

 היא ספידוגכאמור, . SBSRולהאיר על תופעת הללמוד ממנו על להדגיש את הייחודיות שבמקרה והן 

: ארצית בעלת שישה סניפים בארץ ושני דוכנים במוסדות להשכלה גבוהה בבאר שבע רשת חנויות

בבעלות  ארבעה סניפים רשתל. סמי שמעון המכללה האקדמית להנדסהובנגב אוניברסיטת בן גוריון 

 של זכיינים.  םבבעלות מחוץ לבאר שבע סניפים, אלון, ושני מלאה של מנכ"ל הרשת

צוות  יחד עםמנכ"ל הרשת  עובדים, ר שבעבבאבסניף פנחס החוצב  ממוקמתבהנהלה, אשר 

שלושה שליחים אשר בבאר שבע למנהל הרכש . ומנהל רכז מנהל מכירות, מנהל שכר, מזכירות

מנהלי הסניפים . חות לפי אזורי פריסה בעירלבתי הלקו לבעלי חיים ציודמזון ואחראיים על אספקת 

חנות ומספרם משתנה בהתאם לגודל הסניף. ב מוכריםכפופים למנכ"ל הרשת ולכל מנהל סניף ישנם 

 את ומאיישת מלאה במשרה עובדת אשר סניף מנהלת הינו שכונה ד' סניף את המרכיב האדם כוח

עוד בטרם  .בסניף משמרות יםהחולק תם וסטודנטיוסטודנטי השלוש וכן, ביומו יום מדי הסניף

יותר לי  ספרל, שהייתה מוכרת בחנותחברתי מלימודי תואר ראשון , ביקשתי מתמר, מקוםהגעתי ל

  על ספידוג ועל פרויקט גורי הרחוב.

 שבע בבאר התגוררה אשרבנגב  גוריון בן באוניברסיטת ראשון תואר בוגרת יתההיתמר 

: חיים בעלי אוהבת מאוד שהיא עצמה על מספרת תמר. שלה הכלבה ועם לדירה שותף עם' ד בשכונה

". בבית כלבים לפחות שני לנו היו תמיד, חיים בעלי אוהבות מאוד ואחותי שלי אמא. מהבית בא זה"

 בעמותת התנדבה היא אז, ראשון לתואר הראשונה בשנתה החלה חיים בעלי עם שלה המעורבות

 איסוף ועל של כלבים אימוץ ימי על אחראית הייתה . בעמותה זו, תמר"חיות אוהבת שבע באר"

 .השיווק בתחום רב ניסיון לתמר, חיים בעלי עםשלה  לניסיון בנוסף. לעמותה כספים

וחיפשה מקום עבודה  לאוניברסיטה שהגיעה לפניעוד  במכירות עבדה היאש תמר סיפרה

 וכיף קל ושהכי אוהבת הכי שאני במה לעבוד רוצה שאני אמרתי: "תועלי חיים ומכירין בשישלב ב

 לספידוג לפנות תמר החליטה ולכן ,", ולא רק לעסוק במכירותחיים בעלי עם לעבוד שזה מבחינתי

 בכדי' ד שכונה לסניף נשלחה תמר, טלפנית תפקידספידוג בב שבוע לאחר. עבודה לקבל בבקשה

 לדברי, בה שראתה סניףה מנהלת, שיר על התחבבה היא שם. הרשת של המוצרים על חפיפה לעבור

 . מכיוון שהמנהלת ראתה את הפוטנציאל שלה בפיתוח המכירות בחנות"במכירות תותחית: "תמר

 .ומכירות שיווק היה תפקידה עיקר אשרכ, למוכרת הפכה תמר כך .בסניף למשרה משכה אותה היא
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של  את ההתנהלות היומיומיתעל מנת להבין את אופי העבודה כמוכרת, ביקשתי מתמר לתאר לי 

פי סדר יום קבוע ומתחיל בניקיון ושטיפה של החנות ת על חנות מתנהלהתמר סיפרה כי . העסק

 : וממשיך לכדי יום מכירות

מהיום  עודף מוודאים שיש קופה,פותחים פותחים מחשב,  הניקיוןאחרי "

סחורה על המדפים. בבוקר מגיעים ספקים ומביאים  ועוברים למילוי, שלפני

.. .לתמחר ולסדר, לעשות דוחות לגבי הסחורה סחורה, צריך לפנות אותה,

הגורים ]מפרויקט את גם בסניף שלנו יש . , זה רב היוםבמהלך היום מוכרים

ולשווק  , שזה כל היום להרים פיפי וקקי,בהם[ שצריך לטפל גורי הרחוב

שהייתה באותו  הוויזהמשדרים את  בסוף היום צריך לסגור קופה,אותם. 

צריך גם לדאוג לקחת את  עודף למחר.₪  400ים כסף, משאירים יום, סופר

 כי הם לא נשארים בלילות בחנות". ותהגורים הביתה או לאמנ

ות אופיינית בחנות קטנה. עם זאת, בתוך תיאור התנהלות תיאורה של תמר מצייר תמונה של התנהל

על אופן ההתנהלות של פרויקט  מתמר לספר לי יותריקשתי גם טיפול בגורי כלבים. ב בחנות משולה

 גורי הרחוב:

 ולאסוף בהם ולטפל אותם ולטפח העירוני מההסגר כלבים לקחתמ התחלנו"

 של הבעלים דרך אוכלהכלבים קיבלו  בשביל הטיפול. החנות דרך תרומות

שכל  , ככהבשם "ספידוג לכולם" פייסבוקדף  נופתח. [המנכ"ל ]אלון החנות

 לחנות שנכנס אחד כלחוץ מזה  ...גור שהיה לנו היינו מצלמים ומעלים לשם

 שהוא שראינו מי שכל אומר זה .שלנו בפרויקט חלק להיות לו נוהצע פשוט

אז עשינו קובץ אקסל עם . ללילות גור לקחת לו נוהצע כלבים עם טוב מאד

 או וככה ככה בתאריכים לקחת מוכן אני' נגיד שאומרים אנשים של רשימה

, כיף זה גור כי הכל סך שמחו נורא ואנשים'... שבוע סופיב לא רק רוצה אני

 דרך: בית להם מצאנו וככה, זהו... אוהבים מאוד שאנשים דבר זה גור

 ".מנוהל זה וככה ...בפייסבוק הפצה דרך, מכירים שהם אנשים דרך, לקוחות

לי כיצד קרה שעסק קטן בשכונה ד' לוקח על עצמו  הפרויקט ולהסבירלהרחיב על ביקשתי מתמר 

 ובעזרת שיר, מנהלת הסניף ביוזמתה הוקם גורי הרחוב פרויקטסיפרה לי ש תמרפרויקט חברתי. 

 ל"מנכאת ו שיר את להרשים וכניסיון, של תמר כמוכרת מתפקידה כחלק .אשר תמכה ביוזמה

 חלק. הסניףאת  רשפל השהיו אמורים בעיני פרויקטיםהעלתה מספר הצעות ל תמר, הרשת
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 דוכן לפתוח להם הציעה היא למשל כך. נדחו וחלקם, אומצו לפרויקטים תמר של מרעיונותיה

 : בנגב גוריון בן אוניברסיטתשל הסטודנט  בבית לכלבים מוצרים

 סטודנטיםכי יש מלא  נחייהה כלבי אצל הגדול הפוטנציאל את ראיתי"

יש דוכן  היום עד ומגיעים איתם ללימודים.גורים  מאמניםש באוניברסיטה

 להם הצעתי... בבית הסטודנט באוניברסיטה בשבוע פעם מכירות של ספידוג

 מלא שהוא שטח שיש איפה, ספידוג שלמאחורי החנות  כלבים גינת לעשות

 הכי זה כי... אחד יום זה את יעשו עוד בטח הם... ידל מהחנויות וזבל עשביה

 תמיד צריך' הדרך על'ו כלבים המפגש בשביל באים שכולם שאפשר טוב

 להם ולהציע הלקוחות כל את לרכז ככה יכולים שאנחנו מזה וחוץ, משהו

 ".מבצעים

 עובדי כלתמר סיפרה ש. גורי הרחוב פרויקט עם גם צאת לדרךל הוחלט, ואושרש הפרויקטים מבין

 לשכנע קשה היה לזיכרונה,. בפרויקט לתמוך רשתה ל"מנכאלון,  את לשכנע כדי יחד עבדו החנות

ללא רווח  כלכליים משאבים תעשקיה הה משמעות הדבר שכןלאשר את הפרויקט  ל"המנכ את

. תמר הייתה משוכנעת שהיה צורך להציג לו את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בפרויקט מובטח

 : החברתי

 זה ושם ככה עולה ואצלכם, יקר יותר אצלכם למה' ואומרים באים לקוחות"

 להיות מצדיק טוב מעשה לעשות ולא הייתה לי תשובה. אבל '...ככה עולה

 יקר יותר זה אצלנו'ש ללקוח עונה הייתישהיה את הפרויקט ... יקרים יותר

 בשביל, אחר עתיד להם שאין גורים להאכיל בשביל הולכים הרווחים אבל

 לכ"המנ את ששכנע מה וזה... 'וטרינר על להם לשלם ובשביל אותם לשקם

 ללקוחות יהפכו בפרויקט שמתנדבים מזה חוץ וגם זה, דבר של בסופו שלי

 ". , וגם זה טוב לעסקגם שלנו

תמר אשר מגיעה מרקע של אהבת בעלי חיים ומרקע של מכירות ושיווק, הבינה כבר בתחילת הדרך 

שהיה  אריה גם עם מנכ"ל הרשת הגיעשל העובדים למפגש את ההזדמנויות הגלומות בפרויקט. 

 : הוסיףו תמר ה שלבדברי תמך אריה ם הוא לדבריו "מאוד אוהב כלבים".ג, מוכר בחנות

 לאימוץ שמחכים כלבים לאותם וציוד אוכל" מבזבז" מבחינתו הוא"

 מוסף ערך יהווה שזה בטענהלקחת את הפרויקט  אותו שכנענו... בחנות

 ה... דאגה לחיות זרווחיתחנות  רק ולא חיים לבעלי שדואגת חנות -לחנות
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 יד לנו נתן הוא דבר של בסופו... מתחרים לו שאין ללקוחות רגשי מחיר

 ".מאליו מובן לא מאוד שזה, אימוץ פרויקט לעשות חופשית

הציניות שהתבטאה בדבריו של אריה בהדגשתו את המילה "מבזבז", מבהירה כי בעיניו השקעה 

 ם בחרו להדגישתמר ואריה עם המנכ"ל הבפגישתם של בגורי רחוב איננה בזבוז כלל. למרות זאת 

עניין, כי על אף אהבתם מלכן להיות התוצר של הפרויקט.  צפויההייתה את התועלת הכלכלית ש

של הפרויקט עבורם, אלא את הערך  אתי-חברתילכלבים הם לא הדגישו את הערך ההמוצהר 

בעיני, השילוב הזה של ערך חברתי אשר עלול להיות מתורגם לערך כלכלי.  החברתי עבור הלקוחות:

לא מובן  גם, וזה לא היה מובן מאליועם מטרות כלכליות תוך עסק ב ותחברתיעם מטרות פרויקט 

רווח אכן טרם היה ברור לי מדבריהם אם בשלב זה, . הפרויקטמאליו שמנכ"ל הרשת אישר את 

 .רווחה חברתיתלהתקיים בד בבד עם  כלכלי יכול

אחת  הייתה, את הפרויקטועיצבו , מהראשונים שהקימו ואריה שיחה ראשונית זו עם תמר

כיצד  להבין חתרתיורי הרחוב בספידוג. פרויקט ג שהובילו אותי לחקור את מהשיחות המשמעותיות

ומתוך ערכים  כלכלי, יכול להתחייב לפעול לרווחתם של כלביםצבירת הון עסק, שכל מחויבותו 

ול מעבר לפע הסכיםהעסק מנהל ? מתוך שאלה זו נבעו שאלות נוספות: מדוע חברתיים ומוסר

ומתנדבים אחרים לוקחים חלק  הלקוחותהעובדים, ? מדוע צבירת הוןלמחויבות הבסיסית של 

המשמעויות שאותם  ן? מה הן היחסים בין כל אותם מעורבים בפרויקט? וחשוב מכל, מהבפרויקט

  משתתפים בפרויקט, מעניקים להשתתפותם?
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 כלכלי רווחמקור להפרויקט כ

מנהלת הסניף וכה ראשונה ולהשיג את אישורה של לי, היה עלי לעבור משששאלות לצללתי לפני ש

כדי לקבל אישור על ביצוע  עם תמר הגעתי לביקור בחנות בפעם הראשונה .בחנות לעריכת המחקר

 סביר יותרובכך  למחקר בחנותתמר והקרבה שלי אליה יפתחו לי את הדלת הנחתי כי מחקר בחנות. 

פרויקט, באותו היום, תמר שימשה אמנה לאחד הגורים בעל ידי מנהלת הסניף. לי יאושר  מחקרשה

 השקופה ההזזה דלת את פתחתיכשהגענו לחנות  .והגענו שלושתנו לחנות: אני, תמר והגור הקטן

" ממתקים חנות" במעין שאני הרגשתיהמסריח,  הריח הוצפתי בריח של אוכל לבעלי חיים. על אף

בחנות סיבוב קצר  לאחר. אדם לבני ולא לחיות הם שהמוצרים לעצמי להזכיר צריכה הייתילרגע ו

 .דאז מנהלת הסניףאזרתי אומץ ופניתי לשיר,  במקום,וסקירה מהירה של האוכל והציוד 

. למרות גילה שיר הייתה בחורה דומיננטית, לא היה אפשר לפספס את נוכחותה בחנות

סיפרתי לה על העבודה שלי והצגתי את עצמי,  אליהוסמכותית. ניגשתי  בוגרת ההיא נראת הצעיר

. הסברתי לה שהעבודה כרוכה במספר ראיונות פרויקט גורי הרחובות לחקור את וביקשתי ממנה רש

אישרה לי היא  נראה כי האסטרטגיה שלי עבדה שכן. בחנותתצפיות בועם עובדי החנות ולקוחותיה 

 לבוא מוזמנת את כל חברה של תמר היא חברה שלי...: "בחיבוק לבצע את המחקר ובירכה אותי

שמחתי על הברכה החמה אך תהיתי מדוע ". לרשותך אני, פתוחה תמיד שלנו הדלת, רוצה שאת מתי

היומיום  אפשר לאדם חיצוני לחדור לחיי. בכל זאת, לא כל אחד היה מהיה כל כך קל לשכנע אותה

יש לה אינטרסים נסתרים משלה ואם היא מתכוונת להשתמש בי  שמאלפרסם עליו. תהיתי שלו ואף 

 ה לצרכיי.לצרכיה כפי שאני משתמשת ב

י את החנות כעסק שמטרתו היא בראש ראית, אין ספק כי ספידוגבבואי לחקור את 

בהפעלת פרויקט  העסקכוונותיו של כלפי  מהוססתומכך גם נבעה גישתי הרווח הגדלת ובראשונה 

 נלווים ומוצרים מחמד חיות בשיווק שעוסקתמתעשיית ענק  קטן חלקרק א הו ספידוג .חברתי

 & Holbrook) שלהם לחיות האדם בני שבין הקרוב הרגשי הקשר על מסתמכתה תעשייה ,לחיות

Woodside, 2008 .),על דולר מיליארד  55.72בלבד אמריקאים הוציאו  2013בשנת  לצורך ההמחשה

טיפול רפואי, אוכל, טיפוח ועוד רכישת בעלי חיים,  ותהוצאות אלו כולל .חיות המחמד שלהם

(American Pet Products Association, 2014.) במדינות כמו ארצות עדות לכך שאנשים  אתכל ז

בטיפול של חיית המחמד היקרה שלהם  וכסף רב אהבה עצומהת תשומת לב ויומשקיעים כמוהברית 

(Dotson & Hyatt, 2008.) המכירות של הרשת: לפי מנהל אך הנתונים בישראל לא ידועים,  אמנם

בארץ. אולי זה עסק קטן ביחס  הגדולות החברות עשרתמ אחת, בתחום גדול עסק זה ספידוג"
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לחברות ענק בתחומים אחרים, אבל בתחום הזה אנחנו ענקיים. במיוחד שהתחשב בזה שאנחנו 

 באר שבע."בים פועלבעיקר 

ר עם שיראשון לראיון  הגיע לסניףבספידוג רציתי לקבלת האישור על המחקר שבוע לאחר 

בכך לבסס אמון שאני לא מהווה איום ו הראשונה כדי שתראה בעצמבחרתי לראיין אותה . נהלתהמ

לא ידעתי היכן למצוא את שיר ולכן . את שאר העובדות בסניף גםתאפשר לי לראיין ביננו כדי ש

בית הסטודנט שבאוניברסיטת בן מכירות של ספידוג הממוקם בהדוכן בקודם כל חיפשתי אותה 

לאחר החלפנו כמה מילים  חד עם אחת מהמוכרות של החנות.הייתה בדוכן, יאכן שיר . בנגבגוריון 

"לא, את לא ואמרה בנחרצות קטעה אותי היא  אמרתי לה שהייתי בדרכי לחנות לחפש אותה שם.

 :לה רי לי מה את צריכה ממני?". עניתיתזכי... את יכולה לבוא רק שאני נמצאת ,יכולה ללכת לשם

"את יכולה  :אמרההיא ". גורי הרחוב לעבודת מחקר יקטפרויתי לראיין אותך ואת העובדים על "רצ

לראיין אותי, אבל את לא יכולה לראיין את העובדים. אם את רוצה אז תראי לי את השאלון לפני 

 ". ת לא יכולה לשאול מה שאת רוצהואולי אני אאשר לך, א

שיר וכי ל מפגש זה בהבנה שחששותיי התממשויצאתי מהסכמתי לתנאים ששיר הציבה לי 

 תוכן המחקרלשלוט על  חיפשהכי היא ו לחשוף את עצמה ואת הפעילות בחנות אין עדיין מוכנות

יתה כה א היבפני חברתי תמר, או אולי הי הצגה. אולי הקבלה הראשונית של שיר לא היה אלא שלי

א , ול"סף תשומר"נחמדה אלי בחנות רק כי היו בסביבתה לקוחות. בין כה וכה הבנתי ששיר מהווה 

חדשה אצטרך אסטרטגיה הבנתי שאני  היה בכוונתה לאפשר לי גישה לשדה המחקר שבחרתי.

גייס אותה להיה לי צורך אקוטי  לאורך זמן. רכוש את אמונהלוכי עליי  עמהבגישה שלי ליחסים 

למוד עליה קצת על מנת לעשות זאת, רציתי ל, מכיוון שבלעדיה המחקר בלתי אפשרי. למען המחקר

 :תחתיה בחנותתי לתמר ולאריה, אשר עבדו חזרויותר 

אי  .וד שקרניתאהיא מאוד מאוד מאוד מ, ה בעיה אתהית"לי אישית הי

 משהו לה ומריםשכשא למצב גיעה זה ..אפשר להאמין למילה שהיא אומרת.

כשהיו לי .. .עדים שיהיו כדי אנשים עוד ליד זה את לעשות משתדלים, חשוב

', עשיתי מה תראו' ואומרת הקרדיט את לוקחת הייתה יאה לחנות רעיונות

 "....שם ולמכור הסטודנט בבית דוכן להקים ישל הרעיון למשל כמו

התחלתי להבין שעומד בפניי אתגר קשה באם תמר חברתי, שאני סומכת עליה, מעידה על 

 דבריה:זר על אריה חהמרואיינת הראשונה שלי במחקר שהיא שקרנית. בנוסף, 
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 שהיא, חיים בעלי שאוהב אדם בתור לי מפריע.. .פתולוגית שקרנית היא"

 מוצרים .מוצרים לגבי ללקוחות לשקר לי לגרום ומנסה ללקוחות משקרת

 לקדם עלינו לוחצים היו, גבוהה בעמלה אותם מוכרים והם זולים שהם

היינו מקבלים בונוסים . לכלבים טובים הכי מוצריםה לא הם אם גם אותם

 ללקוחות משקרת הייתה היאעל מכירות של מוצרים לפי בחירת ההנהלה. 

 ."... עזבתי בגללה, לא יכולתי את זה יותרלהם לשקר עלי גם ולוחצת

מסוגלת לנסות לפתח מערכת יחסים עם מנהלת סניף אשר תוארה הייתי , חנותלטובת המחקר ב

מדיניות קידום מוצרים בשיטת מ הבעשל המנהלת נהשקרנות חששתי שאבל כשכ"שקרנית". 

והדבר  הטעות את הלקוחותשמא כל העובדים נאלצים ל דאגתבונוסים לעובדים, כבר הייתי מו

המכירות האגרסיביות בתמורה לבונוסים לעובדים שמעתי גם מאריאל, על . אותי טרידמאוד ה

 . התפטרו "נשחקלדבריו "שעבד בחנות מיום ההקמה למשך שנתיים עד ש

בתחילת ש. הוא סיפר שותף בהקמת העסק אריאל לא רק היה מועסק בחנות אלא היה

 שלושה:נו יהיהרגיש שייך לפרויקט משמעותי. אריאל מספר: "ושהדרך היה תחושה של "שליחות" 

. בהתחלה שגם עזב שותף שלויה את הוה ,היה את אלון שעדיין מנכ"לאני עבדתי במשרת מינימום, 

". היום זה כבר לא מרגיש ככהאבל לעשות הכל ללקוח ולכלבים,  -אג'נדה מאוד ברורהתה לנו יהי

זה אולי לא בסדר "למופת והחל בסיפורו במשפט  פתו המאולתאריאל ישב בביתי יחד עם כלב

 :..." וכך המשיך לשפוך את שעל לבולהעביר ביקורת בדיעבד

לכים לכל מני כנסים בהתחלה עשינו הכל ללקוחות ודאגנו להם. היינו הו..."

כך, אני  ובריאות. אחר בשבילם ועלעל כלבים כדי ללמוד על דיאטה נכונה 

כל שקית שמכרתי של  על₪  10שאקבל בפעם הראשונה הציע  לוןזוכר שא

, אקבל בונוס . גם אם אני לא זה שמכרתי אותומחברה מסוימת איזה אוכל

לא שם. ראיתי כמה זה שאני ככי יכול להיות שלקוח שלי יחזור ויקנה שוב 

והלקוחות לא מבינים בזה. זה  ₪, 10שיש לי תמריץ של כקל למכור משהו 

אני פעם קניתי שקית זהב גם כנע לתוך השיווק של השקית. יממש קל לה

 תי לדברים האלה. עפלטינום לכלבה שלי, אני לא מאמין שנכנ

קידום מוצרים באמצעות מתן תמריץ לעובדים אינו יוצא דופן כלל. על פניו, אין הפסול 

בכך שעסק מעוניין לקדם מוצרים מסוימים על פני אחרים בכדי להרוויח. נוסף על כך 

אין פסול בתגמול עובדים על מכירות מוצלחות של אותם מוצרים נבחרים. אם זאת, 
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בבריאות הכלבים אותם  בכך סכנת פגיעה נהטמושר פסול בעיני ובעיני אריאל כאהדבר 

 העסק נועד לשרת:

וזה מה  יבא בעצמויאת הכסף המשמעותי החנות מכניסה מאוכל שהוא מ"

לא אהבתי את המכירות אז עברתי בעבודה אחרי שנה .. .שדוחפים ללקוחות

למחסן, לא התחברתי לעניין הזה של למכור. במיוחד הפריע לי למכור דברים 

עזבתי כי נשחקתי, ממש הייתי . אחרי שנתיים וזהו... מתאימים ללקוחשלא 

 . "לם, לא כלכלית, וגם פיסית נשחקתיסבל. זה כבר לא היה משת

ואידיאולוגיה איבד את חשתי אהדה וצער אל מול אריאל שסיפר כיצד עסק שהתחיל עם חזון 

 היום: ותו כיצד הוא תופס את החנות. שאלתי אכלכלי המצפון לטובת רווח

. כשאני הייתי זה תא מוזנחינכנס לחנות וקשה לי לראות איך ה היום אני"

כי אנחנו הקמנו את  ,לא היה דבר כזה שזה נראה ככה -קתוקתהיה מ

אני גם בכלל לא חושב כשאני בא, המקום, זה היה שלנו, אז דאגנו לו. 

צריך במוצרים אז אני לא  כלקוח. יש לי מזל שאני כבר מבין שדואגים לי

. היום אחרת היו יכולים למכור לי משהו לא מתאים כנע למכירות שלהםילה

 . "אני קונה שם רק כי יש לי הנחה משמעותית

. היה קשה לי והעובדים בועסק תנהלות הות כלפי העל חוסר היושרה בחנות עוררו בי חשדנ הטענות

במקביל למכור מוצרים ולמען מציאת בתים לגורי כלבים נטושים יכול לפעול להבין כיצד עסק 

 כאשר השוואתי את התנהלותו של ספידוג היה נדמה לי .כלביםמותאמים לצרכי הבהכרח שאינם 

 של רחב למגוון פיםצטרמ או יםעצברבים מ תאגידים תאגידים.של  להתנהגותם דומהתם התנהגוש

 ,den Hond) החברתיות הופעותיהם את קדםול אחראיתהסתיר התנהגות בלתי ל במטרה יוזמות

de Bakker & Neergaard, 2007 הביקורת שנשמעה על ספידוג מפי האינפורמנטים מר, לו(. רוצה

 . שנתפסה בעיני בלתי אחראית כלפי בעלי העניין לותההתנה הציבה אותי בפני

עסק בכל הנוגע להתייחסות התנהלות במיהרו לבקר את האף בספידוג עובדים לשעבר ה

, במשמרותבמה שמכונה "משרת סטודנט": הם עובדים  עובדים ספידוג חנות עובדיכלפי העובדים. 

נאמר לי כי: "הם מחפשים סטודנטים לעבוד . סוציאליים לתנאים זוכים ולא, וםמינימ שכר תמורת

האחריות על ניהול  פתנוס בחנות כדי לשלם שכר נמוך". נוסף על כך, על העובדים בסניף שכונה ד'

 נוספות שעות עובדיםמוכרים ה רבים במקריםעל כך.  גמול כספיפרויקט גורי הרחוב, מבלי לקבל ת
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תמר ואריה  .בעצמם הביתה הגורים את לוקחים הם בותורלעתים ק ואף הפרויקט למען בעבודה

 סיפרו: ואחריו הפרויקט  שעבדו בסניף טרם הפעלת

 לדאוג פלוס, עבודה אותה את עושים שאנחנו התלוננו דבר של בסופו"

 כרטיס והעברת לעבוד סיימת נגיד. שלך מהזמן לתת לפעמים פלוס, לכלבים

 אז. לעבוד אמורה שאת השעות אחרי נתקעת ואת מגיעה לא האמנה ופתאום

 וזה, כסף אקסטרה עוד זה על לנו משלמים לא למה התמרמרנו קצת לפעמים

 ". מבאס קצת

בניהול הסניף  החנות יעובד על המוטל עומסב עיני במו יתיצפ בחנות ביקורייהמשך ב

שפגשתי את העובדת כרמית על המדרכה מחוץ לחנות  שלי התצפיות באחת. והפרויקט גם יחד

 למנוע בכדי לחנות אותו להכניס רצו ולא בפרעושים נגוע היה הגורמטפלת באחד מגורי הפרויקט. 

, מהאוזניים קרציות ממנו פלתה כאשר זעיר גור בחוזקה החזיקה כרמית. אחרים כלבים לש הדבקה

: ברגשותיה איתי שיתפה והיא כרמית עם ישבתי. מהכאביםו ממנה לברוח הוניס ילל הגור

 את שהביאבחור ה, אותו לשים איפה לי אין, בו לטפל איך לי אין, הזה הגור את עלינו מנחיתים"

 בטח אני, קרציותמה לחצי הגעתי לא אני. ..פה אותו להשאיר בסדר זה אם שואל לא אפילו הגור

השעה הייתה מאוחרת והסניף עמד להסגר, היה ברור לי ולכרמית שהעובדת  ".הלילה כל פה אהיה

תאלץ להישאר לאחר שעות העבודה בטיפול בגור, ואף לקחת את הגור אליה לביתה באם לא תמצא 

 לו אמנה. 

 במקביל בגורים טיפלו העובדיםגורים מהפרויקט, בה בזמן שהיו  בחנות שהייתי פעם בכל

 אולי, שירות לקבלת בסבלנות וחיכו וסימפתיה אהדה הביעו לרב לקוחות. ללקוחות שירות למתן

אחת העובדות . ביותר המהיר השירות את להעניק עליהם הגורים בחנות מקשים כי ההבנה מתוך

  :סיפרה

 שירות לתת זמנית בו, לגור לדאוג צריכה שאת מציק קצת זה לפעמים"

. העבודה על מכביד זה ,פשוט לא זה ,קשה זה .נגיד שישי בימי איש 15 לאיזה

... הדרך יודעת את... איזה ולא לשעה שקל 25 של עבודה הכל סך גם זה

 ". מסוימים מוצרים קידוםזה ב כסף יותר להרוויחהיחידה 

מאפשרת לעובדים להרוויח יותר כסף, אך רווח זה יהיה  היא אכןשיטת הבונוסים קידום מוצרים ב

הלקוח קדם מוצר שאולי לא מתאים ללקוח, ווהלקוח. המוכר נאלץ ל על חשבון מצפונו של המוכר



34 
 

הגעתי לראיון עם מנהלת הסניף אשר כ, כפי שכבר ציינתי, לכן .לכלב לא ראוימשלם על מוצר שאולי 

 במחקר.  סכמתה להשתתףבה כוונותיהוכלפי  החשדנית כלפיהייתי 

 לגביעם שיר  והתייעץ אוכל של גדולות שקיות שתי שקנה לקוח היהלחנות  כשנכנסתי

 עליו ולכן כלבים מאלפת שהיא ול סיפרהוייעצה ללקוח  שיר. החודש בת שלו הגורה של ההרגלים

משתתפת  שהיא גיליתיבראיון  יותר מאוחר. העצות שהיא מספקת לו בטיפול בגורה על לסמוך

 מבצעים של שלל לקוחל הציעו המנהלת והמוכרת .בתחום מעשי ניסיון ושאין לה, אילוף קורסב

המוצגים  המוצרים על מחירים שאין, לב שמתי ברגע הזה. והוסיפו לו עוד מוצרים לסל הקניה

המחירים גמישים ומשתנים ש הסתבר ליגם  מחקרלאורך הלי בחנות בהמשך התצפיות ש .בחנות

שלם מחיר גבוה לקוח ותיק יאילו ו מבצעים והנחות ווצעיבחנות תמיד לקוח חדש . לללקוחמלקוח 

מצפייה בהתנהלות בחנות, היה נדמה  חינם.בתוספת של מוצרים קטנים ב יותר לאותו הסל אך יזכה

 טכניקות מכירה.למוכרים שלל של שהיו 

 אווי טייקצמחוני בעטיפת  סושי של שקית הוציאה שיר, מהחנות יצא שהלקוח לאחר

סיר ממנה חשדות שאולי יש אופן שיב המחקר את מחדש לה הצגתי. נימוסהחוסר ני על פב והתנצלה

 אאמרתי לה שהפעילות החברתית שהיא עושה בעסק הי עודד אותה לשתף עמי פעולה.לה כלפיי ושי

 כיצד הפרויקט מעוניינת לבחון. הוספתי שאני מתרחש מה לבדוק אותי נייןולכן מע תחדשניבעיני 

 הייתי רוצה מסיבה זוועובדים ועד ללקוחות, דרך ה החל מההנהלה,שתתפים בו על כל המ משפיע

מאחורי  ההתיישב שיר"אז בואי נתחיל ממני, ונראה לאן זה ילך".  :היא ענתה. כולם את לראיין

לראיון  תיהדלפק וכך ניגש לסא לפניה. הנחתי את הדפדפת שלי עילי כ הלאכול והציבכדי הדלפק 

 : שיר פתחה בתיאור עצמי. שיחהת הא אפשרתי לה להובילפתוח כאשר 

, נשואה עם שני כלבים. התחלתי לעבוד בספידוג כמנהלת החנות 26אני בת "

שנים. למדתי להיות סייעת וטרינר והיום אני גם לומדת אילוף  ארבעלפני כ

 "...חיים יבבעל שאעסוק ידעתי קטנה שאני מאזכלבים. 

 ביקשתי משיר לספר לי על העסק ועל פרויקט גורי הרחוב:

 הלקוח את מלווים אנחנו, לכלבים אוכל מוכרים רק לא אנחנובספידוג "

 שמוביל מה זה חיים לבעלי אהבה. הכלב של לבגרות עד גור לו שיש מהרגע

 זה אםבין  להתעורר שיכולים והבעיות הצרכים לכל מענה כאן לנו יש. אותנו

 בסניף יותר גדול ספא ויש, קטן ספא כאן לנו יש. הגייניאו , נפשי, רפואי

. לגמרי שונים עולמות שני וזה הכלבים את ויש החתולים את יש... בביג



35 
 

 הולך והלקוח מוצרים של גדול מגוון יש, ללקוח קניה סל מתאימים אנחנו

 לעשות אותם לכוון בשביל פה אנחנו. אדם לבני בסופר מבחר כמו זה. לאיבוד

 רצינית ההכשרה. העובדים כל את מכשירה אני... עבורם שנכון מה את

 אם, החברה למען פועל, לסטודנטים מיועד' ד סניף... .חודשים כמה ולוקחת

 ."ומעורבים משולבים סטודנטים, גוריםבפרויקט  זה

פעם אחר פעם לכל  השבטח נאמר דקלמת לי מתוך הרצאה מוכנה מראשהרגשתי משיר שהיא מ

 על הפרויקט: ממנה יותררציתי לשמוע . בכל זאת לקוח מתעניין

 מוצאים שהם גורים לנו מביאים והם הפרויקט את מכירים הסטודנטים"

 אלו לפעמיםו טרינריוהו חוליםהת בימ גורים גם מקבלים אנחנו. ברחוב

 גורים לחפש הולכים שהיינו תקופה היתהי. בעצמנו מוצאים שאנחנו גורים

  "...לפח בשקיות אותם וזורקים לשם נוסעים אנשים כי העתיקה בעיר

גור קטן שתפס תנומת  הגיח! בוקר טוב", לפתע צ'יקשיחתנו נקטע כאשר שיר קראה בקול: "קטנ

 והמשיכה לספר: , העניקה לו חטיףצהריים על סדין מאחורי הדלפק. שיר ליטפה אותו

 לכמה חשפוישי ,פה יהיו םשה בחשוהגורים נמצאים פה במהלך היום. "

 זה האומנות. עלינו הכל, חטיפים, האוכל.. .אחרים וכלבים אנשים שיותר

 יש לכולנוו עובדות ארבע אנחנו. אנחנו זה פעמים הרבה אבל הסטודנטים

 הגורים את ותומפרסמלפייסבוק  מודעות ותמעל אנחנו.. .וחתולים כלבים

 רוצה שאדםכ ...כדי למצוא להם בית לגורים שיווק ותעוש אנחנו. באינטרנט

 מחויב שהוא חוזה על חותם הוא. אותו ותמחתימ אנחנו אז גור מאתנו לאמץ

 מחויב הוא אז יותר מאוחר אותו למסור רוצה הוא ושאם, הכלב את לסרס

 ."לרחוב יחזור לא הוא. לפה אותו להחזיר

. רגע. גורים שמצאנו להם בית 50מעל נו יש להיא ענתה: " ,יר כמה גורים היו בפרויקטשאלתי את ש

היא ניסתה לנפח את רור לי אם שיר הייתה מבולבלת או אם לא היה ב". !80. לא. 70לא. מעל 

אם כן, לא היה שום צורך להרשים אותי . המספרים כדי שהעשייה שלהם תיתפס כמשמעותית יותר

באותו רגע . פיק מרשים בעינימסשכן רק עצם מוכנותם להפעיל פרויקט למען גורי רחוב כבר היה 

פרסמה כתבה על הפרויקט בחנות, בנגב שיר נזכרה שאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון 

 היא רצתה שאראה את הכתבה והדפיסה לי אותה במקום. 
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 בקרוב.לבקר בחנות והבטחתי לחזור  הזמן ותשומת הלב שהקדישה ליר על הודיתי לשי

שנכתבה על ידי מנכ"ל הרשת תחת הכותרת  באותו היום, קראתי את הכתבה כשהגעתי הביתה

 :(1)תמונה  "ספידוג מזמינה אתכם להכרות"

 

 ( בנגב )אתר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון www.bgu4u.co.il: כתבה פרסומית, מתוך 7תמונה 

לא היה לי ספק הכתבה פורסמה תחת "מדור השיווק" של אגודת הסטודנטים ולכן 

באמצעות ה למשוך לקוחות חדשים לחנות יתהי הכתבה מטרתשמטרתה הייתה שיווקית. כלומר 

פארת מת החנות לשון הכתבה,ב. בכתבה"הנחות, מתנות ומבצעים" המוצעים  פיתיונות כגון

, ואם אין זה מספיק כדי למשוך לקוחות אז שירות איכותי ומהימן ויחס אישי"... מצויןמוניטין ב"

 האנשים את מכבדת... ונתינה אכפתיות, אהבה" מתוך פועלת אשר", מיוחדת"כהחנות מתוארת 

 הכלבים מספרתארת את פרויקט גורי הרחוב בקצרה תוך הגזמה והפרזה במ הכתבה". בסביבתה

שה שימוש עהמנכ"ל אשר כתב אותה  לדעתילתפיסתי הכתבה הייתה מגמתית ו. בפרויקט שאומצו

 ציני בפרויקט חברתי לטובת פרסום חיובי. 



37 
 

 לממצאי מחקרים קודמים דומה, באלון המנכ"לבכתבה של שיר המנהלת והן בראיון עם הן 

 ,CSR (Jenkinsהנהוגה בתאגידים סביב טרמינולוגיה בו בשפה נמצא שימושלא  ,בעסקים קטנים

גם הם ש כיווןתאגידים מבהרבה  שונה נהאינשל שיר ואלון נדמה שהתנהלותם  זאת,אם (. 2006

תדמית חיובית. תאגידים נוטים לקדם את  רייצבניסיון לשל העסק חברתית פעילותם השתמשים במ

 לקוחותקבלת ההחלטות של כאסטרטגיה שיווקית בכדי להשפיע על  שלהםהחברתית  פעילותה

של  באמינותםבספק  טילנוטה להה יביקורתהציבור (. אך Stehr & Jakob, 2014) פוטנציאליים

 ".ethicalwash" או "greenwash" ,"socialwashב"גידים מאשים אותם תא

" או greenwash" ,"socialwashבין אקדמאיים למונחים " מוסכמתאין הגדרה אחת 

"ethicalwash( ומסיבה זו נוצרה להם הגדרה רחבה ועמומה "Lyon & Maxwell, 2011 ,בכל זאת .)

, ובאמצעותו בעברית "התיירקקות" או ,"greenwashהמונח הנפוץ ביותר "ציג הגדרה אחת של א

נו כינוי לפרסום של מידע י(: "התיירקקות ה2012ורבין )עברי . על פי את יתר המונחים יתן להביןנ

מטעה, כדי ליצור תדמית ידידותית לסביבה... סממניו של פרסום מטעה יכולים להיות שימוש בשפה 

(. 66עמומה, חברה מזהמת היוצאת בקמפיין ירוק, הצגת יתרון ירוק במוצר שאינו ירוק..." )עמ' 

במקביל למושג ונטקסט. כלומר, "התיירקקות" יכול להתבטא גם בפרסום מידע מדויק אם חסר ק

" socialwash" מתייחס לפרסום אתי מטעה והמושג "ethicalwash"התיירקקות", המושג "

עסק המפרסם את " יכולה להיות socialwashל" פשרית. דוגמה אמתייחס לפרסום חברתי מטעה

 פידוגס ניתן להאשים אתמכאן, . נו הוגן כלפי עובדיונאיבמקביל ש מקוםלקהילה ב תרומתו

  כאשר מסתיר את יחסו לעובדים. מכיוון שמתהדר בתרומתו לכלבי רחוב" socialwash"ב

ביקשתי להבין  אני היחידה שמחזיקה בדעה ביקורתית כלפי ספידוג ולכן אםלבדוק ניסיתי 

אם  ,בעלי כלבים בעיראת חבריי, שאלתי  העסק.תופסים את  , בעלי העניין,כיצד בעלי כלבים בעיר

כלפי אנשים ביקורתיים  , בין השאר,מצאתי. ומה דעתם על פרויקט גורי הרחב בספידוגהם קונים 

בזמן בנגב טודנטית מאוניברסיטת בן גוריון . כך סיפרה לי בטון כועס סוחשדניים כמוניהעסק 

 : נות החיות היקרה ביותר שנתקלה בההדגישה כי ספידוג היא חש

 מוצרים מוכרים הם, יקרנים הם... אותי עשקו הם, שם קונה לא כבר אני"

. סטודנטים לעשוק ככה חוצפה להם יש איך יודעת לא אני. ביוקר זולים

 אותו את אפילו להם יש, הארץ בכל משלוחים שעושה בחולון חנות מצאתי
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 מצליחש עסק הם גאונים: ...יותר זול במחיר, יותר גדולה בשקית, האוכל

  ".כסף לי תביאו, טובים אנחנו' להגיד

את המחירים הגבוהים של מוצרי  ו מצדיקנאינללקוחות בעיניה, הערך החברתי שהחנות מציעה 

לקנות בספידוג על אף המחיר היקר ובזכות  יצאו מדרכםשדווקא  אנשים פגשתימנגד, החנות. 

 סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון בעלת שני כלבים, ה,דנ העשייה החברתית בעסק.

את בצע בקר בחנות ולמתמידה למתגוררת בתל אביב ומגיעה לבאר שבע אחת לשבוע. דנה בנגב, 

 : מתוך ניסיון לתרום לפרויקט בעסקלתמוך  במטרהבספידוג  יהרכישות

... חיות אוהבת באמת שגם בחנות לקנות לי חשוב, חיות שאוהבת כמישהי"

... בית להם ולמצוא לשקם שמנסים גורים שם ולראות להגיע כיף מאוד זה

 עכשיואפילו ש בספידוג שלי לכלבים והמשחקים הממתקים כל את קונה אני

 אני... בחנות לעבור משתדלת אני שבע בבאר כאן כשאני. אביב בתל גרה אני

 עושה שאני, למשהו תורמת שאני מרגישה אני כי בספידוג לקנות מעדיפה

  ".טוב מעשה

שהוצג לאלון המנכ"ל כתוצר הטמון בפרויקט, אותו את הרווח הכלכלי דבריה של דנה מבטאים 

את הפעלת פרויקט גורי הרחוב. כזכור, הפרויקט  תוצר שהעובדים חשבו שישכנע אותו לאשר

כנראה לכן ו הרווחים יל אתלהגד שנועדובסניף מלכתחילה הוצע כאחד מבין הפרויקטים השיווקיים 

כפרויקט כלכלי  גורי הרחוב פרויקטאף כי  . יתכןהפרויקטאת הקמת הניעו  יםכלכלי יםאינטרסש

היא  תמרעם ראיון ב. שהיה נתון בוסכנת הסגירה שהוציא את העסק מעד כדי כך  מוצלחכה היה 

. לרשת רווחי היה לאהסניף ש מכיוון להסגר עמד' ד שכונה סניף הפרויקט הפעלת שלפניסיפרה 

 : הפרויקט "הציל את החנות"של תמר, לדעתה 

 וחיים גורים כשיש כי .הסניף של האטרקטיביות את וכמה כמה פי שדרג זה"

 יבואו שלהם שהכלבים כדי ורק משמח זה כי רק באים אנשיםאז  וכיף

 באו שאנשים הסיבה... ואז על הדרך כבר עושים קניות גורים עם וישחקו

 המוסף הערך את לנו שהיה זה עצם זה יקרים שהם למרות בספידוג וקנו

? מבינה. עלות באמת אין למוסר... החנות את הציל שזה חושבת אני ...הזה

 ".יקרים יותר להיות מצדיק, טוב מעשה לעשות, כאילו

, בכך שיצר ערך כלכלי. מוסף"ערך "כאן, תמר מעניקה חשיבות גדולה לתרומתו של הפרויקט, בעל 

" עלות באמת אין למוסר"ש טענתה כחשת לעלויות הנסתרות של הפרויקט וכיתאך נראה שתמר מ
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לא רק "להיות יותר יקרים" אלא  מצדיק "ערך המוסף"ה כך למשל. המציאות במבחן עומדת אינה

אם המקרה . אשר אינם מתוגמלים על השקעתם בפרויקט לעובדים הוגנת לא התייחסותגם מצדיק 

( להבנת המתרחש בספידוג, אז היה נראה 2011היה נבחן לאור תורת הערך של העבודה לפי מרקס )

. תשלום מקבל לא העובד ליהמנכ"ל הרשת ספידוג מבסס את הונו על הערך העודף, העבודה ע כי

בהיבט  .בפרויקט עבודתם הנוספת על שלם להםמ שאינו בכך עובדיו את מנצל הרשת ל"מנכ, כלומר

הכלכלי, העובדים אינם מתוגמלים על השקעתם בפרויקט, אך בפרק הבא יתגלה כי בהיבט החברתי 

  העובדים מתוגמלים באופן שלא ניתן לתמחר.  

עד כה המרואיינים הצביעו על אחרים אשר עבורם המשמעות המרכזית לסיכום, 

. כלומר, המעורבים בפרויקט לא הצהירו על עצמם כי צבירת הון כלכלילהשתתפות בפרויקט היא 

השתתפותם מונעת מאינטרסים כלכליים אך הם לא היססו לספר כי הם חושדים שאחרים תופסים 

מעורבים בפרויקט, ואולי ים לשלי משותפוהציניות את הפרויקט כמקור לרווח. נראה כי החשדנות 

שמעתי בעיקר את ופעה מעוררת חשדנות. כי אחריות חברתית בעסקים הינה ת הסיקאף ניתן ל

האשמות קשות כלפי העסק  ביטאואשר ושל עובדים לשעבר סניף שכונה ד' ב סיפורם של עובדים

תנהגות בלתי אחראית. לטענתי, התנהגות בלתי אחראית זו משפיעה על בעלי העניין בנוגע לה

וטעים בתהליך הרכישה, אשר מ לקוחותהשונים בעסק: העובדים אשר אינם מתוגמלים כראוי, ה

 והכלבים אשר בריאותם עלולה להיפגע ממוצר שאיננו מותאם להם. 

בחנות הייתי ביקורתית כלפי שיר, מנהלת הסניף וכלפי התנהלות שנה הראשונה שלי במחקר ב

ככל ששהיתי יותר בחנות כך ההכרות ביני לבין שיר העמיקה ולאט לאט ביססנו לשמחתי . העסק

עברה ו קידוםל סיימה את הכשרתה כמאלפת כלבים, זכתה , שירכשנה של מחקר לאחר .יחסי אמון

, אחת העובדות הוותיקות בסניף החליפה את שיר וגדול במתחם ביג בעיר. טללנהל סניף חדש 

בשנה נו בשנה הראשונה למחקר ודטל ואני כבר התייד. בסניף שכונה ד'החדשה מנהלת והפכה ל

היא ו שהיה חסום על ידי שיראת השער טל פתחה בפני חסים קרובה. מערכת יביננו השנייה נרקמה 

הנהלת ואף הפנתה אותי לבפרויקט  המתנדביםבפרויקט, לראיין את  קחת חלק פעילאפשרה לי ל

בפניי משמעויות  שת המעורבים בפרויקט והתגלורתי להרשת. כך בשנה השנייה למחקר נחשפ

  חדשות לפרויקט.
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 ברתיתח רווחהל כמקורהפרויקט 

תי מספר פעמים כבר בשנה הראשונה של דיברטל, המנהלת החדשה של ספידוג בסניף שכונה ד',  עם

שהיא לא רצתה לנהל את הסניף, היא אפילו לא התכוונה להמשיך לעבוד  הסבירה טלהמחקר. 

. וקרוב ללבה היה חשוב להשפרויקט גורי הרחוב ה תיי. הסיבה שבחרה לקבל את התפקיד הבספידוג

כך שהרגשתי שם יותר בנח  נעימהולכן השרתה על הסניף אווירה  חברותיתהייתה שקטה ו טל

שסיפרה  לשעברדברי שבח על טל מפי שיר המנהלת שמעתי מלבד זאת, . הרגשתי בשנה הקודמתמש

 לכלבי הרחוב: מהעובדות המסורות ביותר טל היא אחת ש

 היה לא אחר וםמק שום. קשה מאוד דרכים תאונת שעבר גור פה קלטה "טל

 האחריות את עצמה על לקחה היא. בו לטפל התעקשה טל אבל, אותו לוקח

 הוא כי אותו לנקות, תרופות לו לתת, אותו להאכיל, תחבושות, הכל לעשות

. תקשר לא הוא אלינו הגיעשכשאחר היה גור . ..צרכים עצמו על עושה היה

פה  הבנות. תקשורתי חזר והוא חודשים שלושהל בבית טל אצל היה הוא

 באף, מקום באף עושים שלא משהו זה. השיקום את עצמן על לוקחות

 ."עמותה

בזמנו, הופעתי ששיר השוותה את העסק לעמותה. עם זאת, ככל שהכרתי את הפרויקט, הבנתי כי 

בבאר כך לדוגמא בעלי חיים בעיר ובארץ.  הפועלות לרווחתהתנהלותו דומה להתנהלות עמותות 

. פעילי בעיר עזובות לחיות בתים מציאתלגם היא פועלת  באר שבע אוהבת חיותתת עמושבע, 

 תנדבים המשמשיםמ למערך שבע באר של העירוני ומההסגר מהרחובלי חיים בע ולטיםק העמותה

, בנוסף. מאמץ לבית למסירתם עד חייםהלי בע. גם בעמותה זו המתנדבים מטפלים בזמניות אומנה

ברובם סטודנטים שלהם מתנדבי העמותה גם ו שבע בבאר אימוץ ימי מפעילה העמותה

 אשר יזמה את הפרויקט, עבדה בבאר שבע אוהבת חיות . תמרבנגב מאוניברסיטת בן גוריון

סיפרה כי בתחילת הפרויקט, גם בספידוג  והשתמשה בניסיון שרכשה שם בפרויקט גורי הרחוב. תמר

 היה ניסיון להוציא גורים מההסגר העירוני: 

טל  .טראומטי היה הביקור. גורים להוציא בשביל להסגר הלכו "אני וטל

 היה... רצוף שבוע למשך בכיתי ואני, להתמודד שלה הדרך תהיהי זו, הקיאה

 גורים של קופסא עם ממזמן לא שילדה הנטוש החתול שהביא מישהו שם

 הצידה החתולה את לקח שהלך ואחרי תודה לו אמר בהסגר הבחור. יונקים

 וההסגר לקחת ינושרצ וגזעי יפה מאוד גור שם היה ...בזריקה אותה והמית
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 כלוב כל על. ההדגרה תקופת את שסיים למרות אותו למסור הסכים לא

התעקשנו להבין  .יום 20 שם שהוא רשום והיה שם הוא ימים כמה רשום

 קבוע שמבקרים מרביעים שיש סתברלמה לא משחררים לנו אותו... ה

 על בשחור במזומן עליהם משלמים הם, גזעיים כלבים להם שומרים, בהסגר

 הזעזוע אחרי .כגזעיים אותם מוכרים הם כך ואחר. אותם להם ששמרו זה

 ומאז לא נתנו לנו לחזור." מההסגרנו אות והעיפו להתלונן ונהלכ

אלא  בעבר, "כי גורים זה כיף" כפי שהסבירהתמר סיפרה כי הבחירה לעסוק בגורים, לא הייתה רק 

העירוני. בהסגר העירוני הם נוהגים על פי חוק  גורים בהסגרטיפול בנגד הלפעול שהיה בכך ניסיון 

בכלוב לפחות ימים  10-גורים להשהייה של תקופת הדגרה, המחויב אותם להקפיד על בישראל 

ים גור . תקופת ההדגרה נועדה למנוע הדבקה של כלבת, כפי שתמר הסבירה "לאחר הימצאותם

יתחילו אז מחלת כלבת יש כלב יש לכי אם ... וב, צריך לשים אותם בכלוב מיוחדשמוצאים ברח

תמר הסבירה לי כי ספידוג מסכנת את עצמה  ."ימים עשרהלראות תסמינים ראשונים רק אחרי 

. בחנות , זאת כנגד החוקגורים שנמצאו ברחוב בתוך החנותאת המשחררים הם עבור הפרויקט, שכן 

. תמר בריאותהמיועדים לגורים אלו, הקיימים במקרה ויגיע פקח של משרד ה כלובי הדגרהישנם 

 מספרת: 

כשיש גורים בחנות, כל ... להציל את הגורים האלה מהכלובים. אנחנו רצינו"

פעם שהיה נכנס מישהו חשוד לחנות ישר פחדנו שנכנס לצרות. יכולים לסגור 

 ."את ספידוג על הסיפור הזה

 משיך לפעול למעןעסק אך הרצון להסיכן את השהיו לא מעט מקרים בהם הפרויקט  יתיבהמשך גיל

אפילו אלון, מנכ"ל הרשת סיפר כי הוא מקבל גורי הרחוב היה חזק מהאינטרס הכלכלי. רווחת 

 אנשים רגילים . לפיו: "תלונות מלקוחות שאינם מרוצים מכך שישנם גורי רחוב מסתובבים בחנות

ו". אלון סיפר שעל עלינ שמתלוננים כך כדי עדהם ל מפריע זה -בחנות חיות יםואור הםל אכפת שלא

אף התלונות הפרויקט חשוב ושהוא סומך על מנהלת החנות ועל האופן שהיא בוחרת לנהל את 

השיקולים  לשהתמודדות הפרויקט. טל, מנהלת החנות הסבירה שחלק מניהול הפרויקט כולל 

שלמדה כיצד לנהל את טל סיפרה . לכיוון זה או אחר וקבלת החלטה הכלכליים אל מול החברתיים

עשתה הכל למען "ולפיה עבורה מודל לחיקוי  תהיהי אשר מנהלת החנות לשעברהפרויקט משיר, 

 :"הגורים
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 אחת פעם. אלוהים לה אין .רמשי למדתי לפרויקט בקשר שלמדתי מה כל"

 שמהר, חדשה שקית פתחה היא אזלתת לאחד הגורים.  אוכללנו  היה לא

היא ו פתוח שבוע אחרי זה את החזיר לקוחשה רשמה ואז, לקוח על האות

כשהתחלתי פה כמנהלת נתקעתי עם חוב מהתקופה של שיר .. .זיכוי לו רשמה

... אספנו ם. זה חוב עצוםשל אלף שקל לווטרינרית שמטפלת לנו בגורי

 לעצמי שמה אני .תרומות מלקוחות בכל הסניפים כדי לסגור את החוב

. מתי אני מגזימה אבל אני מפעילה שיקול דעת לי אומר לא אחד אף. גבולות

 לי אומר לא אחד אף, אותו וארסס תרסיס אוציא תמיד אני, גור פה יש אם

 . "משהו

הסיפור של טל על דמותה של שיר המצטיירת כפעילה חברתית, שינו את האופן שבו הסתכלתי עליה 

תה לי אליה בעבר. נראה כי שיר לא רק הצטיינה בתחום המכירות אלא ומזערו את הביקורת שהיי

שיר  של וישירה אדירה השפעהשהייתה  לראות ניתןהייתה פעילה נלהבת לרווחת בעלי חיים. כאן 

ממצא זה תואם  .בפעילותה לאחרים השראה עניקההו לעובדיה אישית דוגמא שימשה אשרעל טל 

 השפעה המון יש קטנים בעסקים כי מצא במחקרואשר ( Jenkins, 2006) נקינס'גלממצאיו של 

 יש ןבה גדולות מחברות בשונה זאת, לעובדים ישיר באופן ערכים להנחיל יכולת בעל והוא, למנהל

 . אנוש משאבי מחלקת של בסיוע ולעתים ומתוכנן יזום באופן ערכים להנחיל צורך

טל בתורה הפכה גם היא למנהלת בעלת השפעה, אשר הנחילה את ערכיה על העובדים 

יותר והתיישבנו בסניף , רציתי להכיר אותה הייתה המנהלת החדשהטל עכשיו שהחדשים בסניף. 

 שתספר לי על עצמה: בבקשהתי את הראיון פתח. עומקלראיון 

 בכל פעילה הייתי, שלי החיים כל חיים בעלי לי היו, סטודנטית... 26"אני בת 

 דופן יוצא זה פה. פה זה את עושה שאני בצורה לא פעם אף אבל ארגונים מני

 לפני עוד ספידוג של תאמנ הייתישמחזיק אותי כאן כבר שנתיים...  מה וזה

 מה ושאלתי גורים פה וראיתי שטויות שלי לכלבה לקנות באתי. שעבדתי

 ".התנדבתי אז סטודנטים של אמנה שיש לי אמרו, איתם עושים

. בתחילה, לא הבנתי מה "דיירי הסניףביקשה שאכיר את כל " , היאטלכחלק מהראיון וההכרות עם 

טל הכירה לי את "שירה", ציפור מסוג צוצלת אשר כוונתה, אך היא מיד לקחה אותי לסיור קצר. 

 חתולי הרחוב שמגיעהטל סיפרה לי על חבורת מתגוררת בפתח הסניף, מתחת לשמשיית החנות. 

חנות. גם "הרצל", ב ותהנמכראוכל הלהאכיל אותם מפחיות נהגה וערב לאכול, טל מדי בוקר  לחנות
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כה לחטיפים, מים וזהיה ו מגיע לחנות על בסיס יומיהיה  ענק השייך לשכן הצמודרועה גרמני 

תמיד  נות לבדםבאופן טבעי לתוך הח משוטטים. לעתים, בעלי החיים שמעובדי החנות וליטופים

נוסף על כך, טל הייתה מעניקה שקיות אוכל בחינם  .קטןחטיף פחות לזוכים למתקבלים באמפתיה ו

 מאכילים כלבי רחוב וחתולי רחוב. לתושבים מקומיים אשר 

הגיעו מקרים בהם לא מעט גם מלבד בעלי החיים שהיו מבקרים בחנות באופן קבע, היו 

. במקרים אלו העובדים דאגו להאכילם, לאיבוד או ברחו מביתםכלבים מהשכונה אשר הלכו לסניף 

העובדים הכירו מטלה זו הייתה דווקא פשוטה שכן  .בשלוםולהחזירם הביתה לחפש את בעליהם 

בזכות מערכת ממוחשבת אשר שומרת על סמך הכרות אישית ואת כל הכלבים של הלקוחות, זאת 

שם  :מבצע רכישה בחנותכל אדם שרושמים ושומרים את פרטיו של  . בספידוג,את פרטי הלקוח

ה בחנות שעבד כרמית, גזע, העדפות אוכל ועוד. בעל החיים הלקוח המשלם, שם בעל החיים, גיל

 : הודתה שהיא הכירה טוב יותר את הכלבים מאשר את הלקוחות האנושיים

 .ברחוב תםאו מזהה גם אני, בחנות שנכנסו הכלבים כל את בשמות הכרתי"

? להם קוראים איך זוכרת או? לבעלים שלום אומרת שאני לך להגיד אבל

, כיף כך כל זה, ילדים עם שעובדים אנשים לעבוד כמו לי נראה זה... לא ממש

  ".אחר דבר לשום מתייחס לא בכלל ואתה, שלך החיים למרכז הופכים הם

, ולכן דבריה של כרמית לא נשמעו פגשתי אנשים רבים שהכלבים הינם מרכז חייהםמהלך המחקר ב

עם ביות הזאב, לפני כלבים נוצרו ל בני האדםשבין  יםהאינטימי םיחסיהמניחים כי . יוצאי דופן כלל

של  טכניקות התפתחו (.Morey, 1994בערך בתקופה שאנשים החלו לחיות ביישובים ) 12,000-כ

רעיית צאן ושמירה  גוןבני האדם כעבור  נוספים תפקידים חשוביםבשימשו כלבים אשר  בעזרת צייד

(Macpherson, 2012בחברה המערבית .)  ,מנהלים מערכות יחסים  בני אדם רביםהמודרנית

(. נטען Albert & Bulcroft, 1988) המחמד" לקטגוריה של "חיות כיםייתשמה עם כלביהם, קרובות

ות מחמד" מיחסים עם בעלי כי ישנם שלושה הקריטריונים המבדילים יחסים של בני אדם עם "חי

חיים אחרים: חיות מחמד מותרות לחיות בתוך הבית, מעניקים להם שמות, ולא אוכלים אותם 

(2012 Blouin, .) 

משמשים כבן לוויה ולעיתים מעניקים אפשרות חלופה לאינטראקציה כלבים , רבים עבור

מאוכלוסיית ארצות הברית  68%נתונים מראים כי (. Hart, 1995; Messent, 1983עם בני אדם )

 American Pet Productsמיליון איש בעלי כלבים ) 56.7מחזיקים חיות מחמד, מתוכם 
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Association, 2014הארצי  נרשמו כחצי מיליון כלבים 2012בשנת הנתונים חלקיים ו (. בישראל

(. 2013, הכפר ופיתוח החקלאות משרדלרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות )

מתקיים בין בני האנוש חזק ולקשר הרגשי ה הייתי עדה לקרבה המיוחדת הזובתצפיותיי בחנות, 

 . לכלביהם

במחקר המעורבים בפרויקט גורי המרואיינים אהבת בעלי חיים שמעתי מכל אחד מ על

 ,Shir-Vertesh) דפנה שיר ורטשעל עצמם שהם "אוהבים חיות".  הרחוב, כל אחד ואחת העידו

אשר חקרה מערכות יחסים בין בני אדם לכלבים שלהם בבאר שבע, מצאה גם היא שיש  (2012

למרות שהכלבים אהובים , אהבה הדומה לאהבה שבין הורה לילדיו. בין השנייםאהבה רבה 

בן רגע מתינוק אהוב לאשפה  ומשולבים בחיי בני האנוש, בכל רגע יש את הסכנה שהכלב יהפוך

קט גורי הרחוב מתמודד מול התופעה הזאת של השלכת כלבים ברחוב, פרוי. (שם) לרחוב ויושלך

 כאשר הפעילים בפרויקט נחרדים מהתופעה.

מצאתי את טל עצבנית ונסערת. טל סיפרה שמישהו  חנותכשהגעתי ל מביקוריי בסניף דבאח

 הציעה לעזור לו עםהיא  ךאותה אה לה יכולת לקחת יתהתקשר אליה ורצה למסור לה גורה. לא הי

ייעצה לו בטיפול וסייעה לו לפרסם את הגורה באינטרנט למציאת אמנה. שאלתי אוכל, תרומת 

 : דוע היא כה נסערת והיא סיפרה לי את הסיפור של הגורהאותה מ

"אנשים פשוט לוקחים כלבים ולא חושבים על זה עד הסוף... אני יכולה 

 לבעלי קשה עיר תהיהי תמיד שבע באר... לחטוף חררה על דברים כאלה

 מעט יש, נורא הכי הוא שבע בבאר חיים לבעלי שהיחס חושבת אני. חיים

. להם מפריע ולא רחוב כלבי ורואים פה מסתובבים אנשים. מודעות מאוד

 לאן לו אין למה? ברחוב הוא למה. לי צורם מיד אז ברחוב כלב רואה אני

 ההסגר כי רחוב בכלבי מפוצץ אזור התעשייה בעיר ?הגיע הוא מאיפה? ללכת

 מודעות אין שסופם למות. בערמות כלבים שם זורקים אנשים, שם העירוני

 "....רוקיולע סורילס

לסירוס או עיקור כתנאי לאימוץ )ראה נספח  מתחייבים לאמץ גורבפרויקט גורי הרחוב, המבקשים 

קור או סירוס התחייבות לעייש לציין כי מלבד . ייבות לסירוס/עיקור וטיפול נכון(א: הסכם התח

אחר. משתמע  המאמצים אינם מחויבים לעמוד באף תנאי לחנות בעבור האימוץ, ומתן תשלום
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מדבריה של טל כי סירוס ועיקור כלבים מהווה פתרון לבעיית כלבי הרחוב וכיוצא מזה פתרון 

 להמתת כלבים אלו:

 אני. ההסכם על שחותמים הסיבה זו ובאמת התחייבות בלי מוסרת לא אני"

 אמנה ייקח שמישהו דוגלת אני גור. לקחת מישהו מכריחה לא וחלילה חס

 לי חשוב מאוד. מתחברים תמיד לא, אופי זה גור גם, מתחבר הוא אם יראהו

 בעיות או קטן או גדול יהיה שהכלב ולהסביר השולחן על הקלפים את לשים

 שלא הפתעות יהיו לא וחלילה שחס, לצרכים מחונך לא הוא אם, התנהגות

 ."פתאום עלי יתהפכו

החשיבות טל הסבירה לי על עמד על הפרק כשטל הצילה כלב גזעי ברחוב, של עיקור וסירוס הנושא 

באחד מהימים שהיינו בחנות, טל ראתה מודעה . בזמן של עיקור וסירוס במיגור תופעת כלבי הרחוב

. ובקשה לעזרהכתובת  העופיה ובמודעהתמונה של כלב בוגר, כחוש ופצוע ושוכב בזבל, עם בפייסבוק 

טיפול מידי ולהביא אותו לחנות. לאחר  ת הכלבלחפש אשנשלח שליח של ספידוג טל מיד הזעיקה 

ובדיקה ווטרינרית, טל החליטה לקחת על עצמה את המקרה. סביב הסיפור של הכלב הזה  בחנות

ויקט לא מפנים את הבנתי שעל אף שפרויקט גורי הרחוב מיועד לגורים, עובדי ספידוג ומתנדבי הפר

טל נדיר,  גזעמהכלב הזה היה מכיוון ש. , גם אם מדובר בכלב בוגרגבם לאף כלב שזקוק לטיפול

 :ו מאמץ מתאיםהייתה נחושה למצוא ל

, גורים למכור, כסף להרוויח מנוף כאיזה לכלבים גזעיים מתייחסים אנשים"

 לעצמי מרשה אני.. .נוראי ממש זה ובארץ, קשה הבעיה שבע בבאר ספציפית

התקשר אלי מישהו שממש רצה . מאמצות משפחות עם בררנית יותר להיות

, גזעי כלב זהאמר לי ' אמר שאין סיכוי שהוא מסרס אותו. הואאותו אבל 

וסירוס רק  התנהגות בעיות יש כלבל אין לו טיפת מודעות! ...'סירוס נגד אני

 כלבי עוד ?שלו מהכלבים יצא מה, רחוב כלב עצמו הוא, לזה מעבר... יעזור

 את איבדנו כחברה אנחנו. בנושא קיצוניות מאוד שלי הדעות ?...רחוב

. חיים בעלי זה והקצה, שלנו למבוגרים לא דואגים לא אנחנו, שלנו החמלה

 הרגישות את איבדנו אבל, אדם לבני מאשר חיים לבעלי יותר מתחברת אני

 ".גם לבני אדם וגם לחיות

דבריה של טל משקפים את התפיסה כי כלבים הינם חלק אינטגראלי בחברה ונראה כי רגשותיה 

החזקים לכלבים מניעים אותה לפעול לרווחתם. מעניין כי הנושא כה קרוב ללבה שהיא בוחרת 
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טל הינה בררנית לא רק במשפחות בקפידה את האנשים שהיא מאפשרת להשתתף בפרויקט. כלומר, 

שהיא מעדיפה לטפל בעצמה בכלבים מאשר להעביר  ת. טל אומראמנותבילו אפת אלא המאמצו

 לי יש ...אומנות בלי תקופות לי אין, כלבים יש תמיד אצלי" :אותם לאנשים שאינה סומכת עליהם

הדהים אותי לגלות שאפילו כאשר יש גורי רחוב בחנות שצריכים  ."טוב לה עושה זה, טיפולית כלבה

שמחתי כאשר טל  מסיבה זואמנה מידית, טל מסננת לקוחות שאינם מספקים בעיניה להיות אמנה. 

 התקשרה אלי וביקשה שאשמש אמנה לשתי גורות שנמצאו ברחוב.

יכולתי. טל לתת יד ולעזור כפי על ההזדמנות שניתנה לי להשתתף בפרויקט, שמחתי 

ברחוב. הבחורה הגיעה לביתי  גורותפרטי הקשר שלי לבחורה שמצאה את  עבירהבהסכמתי ה

שוכבות בתוך הצואה אשר ות ומסרה לי קופסת קרטון עם שתי גורות קטנות מכורבלות ומפוחד

ושם מצאתי את עם הגורות תי לספידוג עראשוני מהיר בביתי, הגניקיון שתן של עצמן. לאחר הו

עזרה לי  והיאס הדאגה המשותפת לגורות המסכנות אורית ואני התחברנו מיד על בסי. אורית

 8, חדשים קולרים שני היא נתנה לינגד הפרעושים שהקיפו את גופן. נוסף על כך,  חומרבריסוס 

 מלאה שקיתוקערת מים וקערת אוכל, כמה משחקים משומשים , גדולים חטיפים 4, קטנים חטיפים

 קופה, הוציאה קבלה וזרקה את הקבלה לפח. אורית העבירה בוהאוכל את כל הציוד  .לגורים באוכל

 לקחנו את הגורות ברכבה הפרטי ונסענו יחדיו לווטרינריתאורית ואני , הטיפול בחנותלאחר 

ביקשתי מאורית , להתפנות אלינו פרויקט. כשחיכינו לווטרינריתנדבת את שירותיה לאשר מ ציפי

 לי על עצמה: לספר

 מתחילה אני בקרוב. חיים בעלי אוהבת מאוד. בחנות עובדת, 24 בת "אני

 אני. וכבוד הדדיות על ומבוסס ענישה בלי זה, חיובית בשיטה ילוףא ללמוד

 בעיות עם חיים בעלי מחנכים איך יודעת ולא, אומר זה מה בדיוק יודעת לא

 הגישה את אוהבת מאוד אני אבל, בכלל תיקון או ענישה בלי מסוימות

אחותי ואני . חתולים הרבה, בבית חתולים תמיד לנו והי.. .החיובית, הזאת

. מאילא הביתה אותם ומביאים מהרחוב עזובים גורים אוספותהיינו 

 ".חתול שנה ואחרי, כלב אימצנו, שלי חבר עם לגור כשעברתי

הפרויקט הוצג לה ולכן עניין אותי לשמוע ממנה כיצד סיפרה שהיא עובדת חדשה בחנות,  אורית

 :בתחילת ההעסקה

 גם ושיהיה חיים בעלי שאוהב מישהו חיפשו שהם היה שקיבלתי הרושם"

 לטפל ושאפשר רחוב גורי פרויקט יש הזה שבסניף לי סבירוה .ואחראי נעים
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, אוכל לתת זה בפרויקט החנות של התפקיד. במקביל גורים בשניים שלושה

 שלפעמים לי אמרו. בחנות שיהיו וגם, אותם לפרסם, טיפולים, הדברה

 וטרינרול הגורים את לקחת, אמנה להיות, לעזור נכונות צריכה ואני נתקעים

 ."צריך אם

וא להן ווטרינרית שמחנו לגלות בבדיקה שהגורות בריאות וכל שנותר הוא למצמרפאה הבביקור ב

לטפל בסדר וכך נותרתי כולנו , ווידאה שואת הגורות לביתיתי יעה אוסבית. בסוף הביקור, אורית ה

למספר ימים. טיפול בשתי גורות בבית היה קשה יותר ממה שציפיתי ולכן גייסתי את החבר  בגורים

מתוך לי הסכים לעזור כנראה למרות שהוא מאוד אוהב כלבים הוא היה מהוסס ו שלי שיעזור לי.

עם יום יומיים, היה משחק  רק לאחרו ת בלבדטכני. בהתחלה העזרה שלו הייתה המחויבות שלו אלי

: "את רואה, ת הגורות חזרה לחנות הוא נחשף בפניישלקחתי אכ סוף האמנהומלטף אותן. ב הגורות

 אותם לגדל, גורים כשהם, קשה הכי בתקופה איתם להיות, קשה ממש זהבגלל זה לא רציתי אותן, 

להיקשר רגשית לגורות רק אני חייבת להודות שגם לי היה קשה  ."אחר למישהו אותם למסור ואז

שתי הגורות מצאו בית היה שווה בסוף התהליך הסיפוק בכך ש . עם זאתכדי למסור אותם לבסוף

 את הקושי.

טל מרגע זה ואילך התקבלתי סופית כשווה בין שווים בשדה המחקר. תקופת האמנה שלי לאחר 

שלי התרחב לבתי ואורית הכירו לי את שאר המעורבים בפרויקט ומשם שדה המחקר הפיזי 

. ניצה היה עם ניצהעם לקוחה המתנדבת בפרויקט הראיון הראשון שביצעתי הלקוחות והמתנדבים. 

שהיא התחברה לפרויקט ולמטרתו  סיפרההיא באוניברסיטת בן גוריון בנגב,  סטודנטית היא

יא אמרה. 'בוץ'' מצא אותי. הוא אימץ אותי" ה"ץ': בובעקבות הסיפור האישי שלה עם הכלב שלה, '

 :של הכלב שלה "מה הכוונה?" שאלתי אותה, והיא סיפרה את הסיפור

 לי היתהי לא כי ממנה התרחקתי. הפנים על במצב נטושה כלבה ראיתי"

 משהו או לעמותה מתקשרת הייתי ישר היום לי שיש המודעות עם .מודעות

 יםגוראחד ה הגיע אחד יום.. .גורים לה שיש קלטתי אחד יום ...רושיעז

 את חיפש שהוא נראה, אבוד היה הוא, פצפון היה הוא .שלנו הדירה לאזור

.. .איתו אני מאז. אותו לקחתי פשוט אז אותו להשאיר לתיויכ לא. שלו אמו

 אף. צמחונית אני. אפשר אז לעזור אפשר אם, השתנה לחיות שלי היחס מאז

 לתעל ידעתי לא אבל לי חייםלבע רגישה תייהי תמיד. בשר אהבתי לא פעם

 נחשפתי אר שבעבב גרה שאני מאזעמותות שמתעסקות בזה ו מצאתי .זה את
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 בתים ולחפש לעזור, אומנות התחלתי ככה. חיות אוהבת אר שבעולב לספידוג

 ץ''בו'כמו שאימצת את  -כשאני עם גורי הרחוב אני אומרת לעצמי .לכלבים

 "הוא יכול להיות כזה כלב, למה לא לתת לו את הצ'אנס?!

מאז היא חברה טובה של טל  ,נחשפה לפרויקטהייתה לקוחה של ספידוג וכך היא סיפרה שניצה 

  ומתנדבת כאמנה לעתים קרובות:

 כמו נטושים חיים בעלי של כמותאת לכז נחשפתי פעם שאי חושבת לא אני"

 להתעלם לו קשה ממש, חיים לבעלי שרגיש ואדם, עצומה כמות זה, ש"בב

 אז ,אמנה מחפשים שהםאמרו לי ו רחוב גורי לפרויקט נחשפתי. דבר מכזה

. שבוע או שבוע סופי ,קצרות אמנות עושה הייתי. התחיל זה וככה ,נרשמתי

 היא .'מילקי'קראנו לה , גורה מצאתי כשאני היתהי כהארו הכיהאמנה 

 גידלנו ממש. חודשים כמה אצלי תהיהי והיא בערך חודשיים בת תהיהי

 "..אני ובעלי אותה

ניצה היא הדגישה את הרגישות שהיא פיתחה ביחס לבעלי החיים. שאלתי את ניצה בדבריה של 

 :האם בעלה גם כן שותף לאותה הרגשיות לחיות

. מה משום זה עם קשה יותר לבניםאמנות. יותר קח י"בעלי לא מסכים שנ

 זה מפתיע שהכי מה. 'כולם את להציל יכולה לא אתלי ' אומר תמיד הוא

בעיקר , הרגש את רוצים לא אנשים כי לי נראה. זה אתלי  אומרים שכולם

 ,הבלעדי יכול לא הוא היום. 'מילקי'מ פרדילה קשה מאוד היה לבעלי. בנים

 להביא לו תגידי אם אבל. הותא מבקר הזמן כל אותה ובעלי אימץ שלי ידיד

 מהם חזקות יותר אנחנו לדעתי. '?!זה את צריך למה' לי יגיד הוא אז, גור

 ."הכלב את יאמץ שמישהו ידיעה מתוך באמת זה כי. הזה בקטע

ש שדוחף את מתנדבי הפרויקט לעזור יתכן שיש אמת בדבריה של ניצה ואולי כי יש היבט מגדרי לרג

נשים, אך בכל זאת, גם גברים  פגשתי היועורבים בפרויקט גורי הרחוב שאני . מרבית מהמלגורים

באר מאביב הוא . לעתים קרובותבפרויקט משמש אמנה אביב למשל הינו גבר הבפרויקט. התנדבו 

. אביב סיפר שכבר עם כלבתו 'סופה' קטנהטיאלית דירה סטודנשכונה ד' בר בורגמתושבע במקור 

מייל  המצא משפחהשאת הכלב הראשון שהיה לו בבית, הכלבי רחוב ו אימצומילדות הוא ומשפחתו 

 בני המשפחה ממשיכים לאבלילה גשום. המשפחה החליטה להכניסו לבית ומאז  על גג הבית

 רחובות העיר באר שבע: נשארים אדישים לכלבים ב
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 הם .הזה לגודל סיבה שאין ענק בית, קומות שלוש בביתגרים  שלי הורים"

 ,בכלבים הבית את מילאו הם אז .אבל אנחנו עזבנו בבית יגורו שכולם חשבו

  ."זה את מגדיר שלי אבאכמו ש 'אחרים ילדים'ב

 הוא אימץ: אביב סיפר שגם את כלבתו 'סופה'

 אותה תישאלגורה בידיים.  לוקחת מישהי תיוראיתי בעיר העתיקה עבד"

 ובגלל חיים בעלי בצער עובדת שהיא לי אמרה והיא אותה לוקחת היא לאן

 . "אלי.. לקחתי אותה .אותה להמית צריך בית לה מצאו לא וכי שלה הגיל

גור של  ומצוקתנקרא לכפי שאביב הפנה את תשומת לבו לגורה 'סופה' בתחנה המרכזית, כך גם 

 :בספידוג

 היה וזה הדגרה בכלוב גור ראיתיל'סופה' ו דברים לקנות לספידוג באתי"

 ואות שלוקחים לי אמרו. ף שבועבסו ואית קורה מה שאלתי .חמישי ביום

 דבר לכל אמאהיא  'סופה'ו לוקח גורים הביתההייתי  ...התנדבתי אז, הביתה

 קטנהה מישהו ישים לב ל'סופה'ש רוצה שהייתי כמו ...כולם עם ובסדר

ה אות לוקח הייתי לאבאותו היום אז  אליה לב שם הייתי לאאני  שאם הזאת

. כלבים הרבה די לקחתישגם להם יהיה בית.  ?לא למה אז. ולא היה לה בית

 לי והיה בכלוב שהיה שלקחתי הראשון זה, כחולות עיניים עם שחור לברדור

 ."בכלוב שהוא עצוב

המקרה עם  תיישבת" לא מבנים, בעיקר הרגש את רוצים לא אנשיםנראה כי ההכללה של ניצה כי "

אביב עזר לכלבים רבים למצוא בית על אף . , העצבאביב אשר פעולותיו מכוונות על ידי הרגששל 

 הקשיים המלווים את האמנה:

 לו ולהביא לטייל ללכת אצטרך אני מה, 'שאומרים אנשים מבין לא אני"

 לעוד לתת הבעיה מהאז , ביום דקות מעשר יותר בעצמך מטפל אתה'. אוכל

והיא , אמנהגורה,  לקחתי.. .אנשים רואים את זה באור שלילי?! מישהו

 וזה, לעזוב ולא בצוואר לתפוס היה גורהה של והמשחק שיחקה עם 'סופה'

 מה' לי אמרו שאנשיםכ גם, אמנה לקחת המשכתי אבלפצע די רציני. ל גרם

 ללא בכלוב שאריי שכלב לדעת עצוב זה ...שנפצעים קורה זה. 'נפצעה היא
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 זה על לכלא כנסילה זה. לו דואג לא אחד שאף סיבההמרק בעצם . סיבה

 ."הומלס שאתה

למאמץ הדרוש בטיפול  נרתמיםאשר מתנדבים בפרויקט גורי רחוב נדהמתי לאור המאמצים של ה

אחת שמעתי סיפורים בהם כלב נדבק במחלה מאחד הסיכונים הכרוכים בכך. לא  על אף יםבגור

האדם שהרשים אותי ביותר ללא ספק הגורים, או נפצע, ועדיין המתנדבים ממשיכים לקחת אמנות. 

שם , בנגב ניברסיטת בן גוריוןבאו הוא סטודנטגם עמינדב במחויבות שלו לגורי הרחוב, היה עמינדב. 

ומאז מתנדב  נחשף לפרויקט כאשר קנה חטיפים לכלבה שלו בחנות עמינדבגם פגשתי אותו לראיון. 

 :רבות כאמנה

 שאניכ להיות מי עם לה יש, שלי לכלבה חברה יש כשיש גורים אז"

 שכלבים מוניטין לי נהיה כי כלבים מלא אלי להעביר התחילו... בלימודים

.. .'קארמה גוד' לי היה, בית להם מוצאים ימים כמה ותוך אלי באים

, כללי באופן אליהם להקשר לא השתדלתי. שמות להם לתת לא השתדלתי

, כלבים חמישהל אמנה לעשות לי יצא. אצלי שארוייאתאהב ושש רציתי לא

 ."ד' קברתי אותו אי שם בגינה בשכונה .לי מת אחד שמתוכם

בכלב הגוסס כאשר לבסוף קבר  טיפולהקשה שהוא עבר בעמינדב שיתף את החוויה 

 אותו:

זה [ או מחלה סופנית קשה אחרת. Canine Parvovirus- CPVהיה לו פרוו ]"

התפתח אחרי כמה ימים, לא ידעתי שזה יקרה. זה התחיל בתור עייפות 

 זה .בחפירה שעות שלוש ביליתי... משיך לזה שהוא משלשל לי דם בבית.וה

 לא שאני ביהדות טקסים יש. חיים דברים קוברים למה נתיהב, טקס היה

 חלק זה. ביהדות הקבורה נכון זה למה הבנתי אבל, קיימים הם למה מבין

זה ... לכעוס, אנרגיות להוציא, להזיע, פיזי לחפור ה.קבל מהתהליך חשוב

 שלא זה אחרי תקופה לי היתהי.. זה החיים. 'Se la vie' היה לא קל, אבל

. רציתי ממש לא נפשית אני וגם, נגוע נהיה הבית כי כלב לקחת פיסית לתיויכ

 ".אמנות עוד לי היו זה אחרי אבל
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עמינדב, כמוני וכמו שאר המתנדבים שראיינתי בפרויקט, זוכים לסיפוק רב בכך שבסוף התהליך הם 

הפרויקט ומאפשר את  תעוזרים למצוא בית לכלב. הרצון הזה לסייע לבעלי חיים, הוא שמניע א

 תו: יהתנהלותו. עמינדב סיכם לי את חווי

אין לי בעיה עם זה שכלבים מתים, זה קורה וזה חלק מחוקי הטבע, "

להיות לו חיים באסה עד שהוא מת, ויכול להיות לו  יםהיא איך. יכול השאלה

 כולם. זה די קרב אבוד מראש. אבלאני לא אומר שאפשר להציל את  טוב.

אפשר קצת פחות לשרוט ולהרוס את  למה לא?להציל חלק, אז אם אפשר 

 הם בית".שבסוף מוצאים להסביבה שאנחנו חיים בה... הסיפוק הגדול הוא 

החוקרים קוראים לצער בעלי חיים. מבטאים את השקפתם של חובבי חיות אשר  בדעמינדבריו של 

צמצום ל מכוונתעל ידי רגשות חמלה וצער בעלי חיים מודרכת ( מסבירים כי 2002זאב לוי ונדב לוי )

מרבים ממתנדבי הפרויקט הביעו את רגשותיהם . הסבל והכאבים שהאדם גורם לבעלי החיים

. תומר אשר מתנדב בפרויקט מונעת מחמלה םבאופן מובהק כי מעורבותוחלקם אף הצהירו 

 אדם בני. יטבע באופן לכלבים חמלה חשים אנחנו כי רחוב כלב עם לנו קשה": בפרויקט שיתף

 ". השני כלפי אחד חמלה פיתחנו, לצד זה התפתחו וכלבים

מעצם  חובות כלפי בעלי חייםנו יש הטוענים כי לאדם נם, ישבצער בעלי חיים בקשיםהמבין 

 בעיה זאת רחוב כלביאת טענה זו בדבריו: " ביטא(. תומר 2002לוי ולוי, )היותו ייצור מוסרי 

 זו, בזה תטפל עכשיו, זה את יצרת .בזה לטפל באחריותם ולכןבעולם  הבעיות רב כמו, יצרו שאנשים

( מוסיפים כי חובבי חיות אינם בלתי מציאותיים ומבינים כי כוח 2002לוי ולוי )". בעניין דעתי

שינוי מהותי ביחסים שבין בני  מספיקים בכדי לחולל חמלה ודאגה לאשכן  ההשפעה שלהם מוגבל

הפרויקט ביצירת פתרון לבעיית כלבי  ו ואת מוגבלותמבין את מוגבלות. גם תומר בעלי חייםאדם ל

 לרחוב כלבים יגיעו מקרה בכל אבל לחיות בית לתת כיף, לעזור כיף": הרחוב ואמר לי בפסימיות

  ."העולם את נציל ולא

להציל את כל כלבי הרחוב גם ניצה, מתנדבת מסורה בפרויקט, נאלצת להפנים שלא תוכל  

ידיעה זו משמעותית שאכפת להם מבעלי חיים.  מלבדהיש עוד אנשים מת בידעיה כי אך היא מתנח

 : בעלי החיים רווחתלמען עבורה שכן מעניקה לה את הלגיטימציה לפעול 

 שעוסקות קבוצות מלא יש. לגיטימציה יותר יש ,במודעות יותר זה עכשיו"

 אי אז במדינה גרים חייםה בעלי גםאבל , והכל המדינה ובשינוי קהבפוליטי

 בעלי של אנשים ויש, אנשים של שהם אנשים יש.. .מהם להתעלם אפשר
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, משהו של 6... 6'אני מקצה לך  לי אמר בעלי. וגם גם אני. וגם גם ויש חיים

 יש אבל, קטנים ילדים או הומלסים כולם, רחוב גורי יהיו שכולם יכולה את

 אני. 'שתרצי איך אנשים או חתולים או כלבים מזה תרכיבי. 6 לך מרשה אני

 שעוד יודעת ואני לי יםמפריע מסכנים ילדים גם, עבודה סוציאלית לומדת

 ."זה את שצריכים לילדים אמנה אהיהיום אחד 

המשתמע מכך אין על פניו נדמה כי ניצה מעניקה לבעלי החיים מעמד דומה לזה של האדם למרות ש

 Animal) צער בעלי חייםתנועת מפרידים בבירור בין  חוקרים. שהיא מאמינה בזכויות לבעלי חיים

Welfare) זכויות בעלי תנועת לבין ולשפר את איכות חייהם, הסבל של חיות  לצמצם את תהמבקש

זכויות בעלי הדרישה ל. (Regan, 2001לחלוטין ) הדורשת את ביטול הסבל (Animal Rights) החיים

על ידי רדיפת צדק מתוך האמונה כי לבעלי חיים יש ערך שאינו תלוי בשימושיותם  מודרכתהחיים 

לבטל כל מקום בו יש  יםדורשהפעילים בארגונים למען זכויות בעלי חיים  או בתועלתם לאחרים.

אם  .(2002)לוי ולוי,  , ציד, בידור וכדומהניסוייםניצול בעלי חיים לתכליות אנושיות כגון ממד של 

סוגיית ניסויים בבעלי חיים נוכל להמחיש את ההבדלים בין שני התנועות: תנועת צער בעלי נתמקד ב

חיים תדרוש את שיפור תנאי המחייה של חיות מעבדה, לעומת זכויות בעלי חיים שתדרוש לבטל 

 (.Regan, 2001ניסויים בבעלי חיים ולשחרר את חיות המעבדה )

ותופסת את התומכים בה בעלי חיים זכויות  תנועת תוהקול המכריע בחברה שולל את טענ

 (.Regan, 2001כקיצוניים, אלו מכונים לעתים "פנאטיים", "רדיקאליים" ואפילו "טרוריסטים" )

מזדהים מפעילי ארגון באר שבע אוהבת חיות אשר יבדל בקשת לה, משאוהבת בעלי חייםניצה, אף 

  רק לצער בעלי חיים:פועלים זכויות בעלי חיים ולא  עם

, חיים בעלי זכויותל קשורים דברים להפיץ משתדלת, בפייסבוק פעילה אני"

 משתדלתגם . אני נוראי ממש זהש אוזניים או זנבות קציצת וחלילה חס כמו

 במות על עומדת לא, קיצונית לא אניאבל . לקניה ולא לאימוץ מודעות לעלות

 צריכה כאילואני שומרת דיסטנס מבאר שבע אוהבת חיות. את  .ונואמת

  ."ליחס אליך שתזכי כדישל רדיקליים  סגור למועדון כנסילה

למרות שפעילי באר שבע אוהבת חיות ומתנדבי פרויקט אימוץ הגורים כולם פועלים למציאת בתים 

בתחילה חשבתי שהמתחים נוצרו על בסיס בין השניים.  סמוייםמתחים נחשפתי ללכלבי רחוב, 

מתחים כי הדווקא פונים לאותו קהל מתנדבים. אם זאת התגלה  שני הארגוניםשכן תחרות 
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זכויות בעלי חיים לבין  צער בעלי חייםתנועת דקים שבין אידאולוגיים הה הבדליםמושתתים על ה

במערכת ל המורכבות חובבי החיות. בשיחה עם טל, היא ניסתה להסביר לי ע תוךקרע ב יםאשר יוצר

 באר שבע אוהבת חיות:  היחסים שלה עם פעילי

, אדם בני עם גרועים נהיים שהם שאוהבים חיות פעילים על הרבה אומרים"

 חיות אוהבת בבאר שבע האנשיםעם  האינטראקציה. נכון ממש שזה לי נראה

.. אנחנו .אדם לבני מאשר לחיות רגישים יותר הרבה הם, הפנים על היא

בעלי רווחתם של כולנו דואגים ל משתפים איתם פעולה הרבה כי בסך הכל

 בסניפים כי אותנו מחרימים שהם החליטוה תקופה שהם יתחיים. אבל הי

 ."חיותהתחילו למכור  שלנו אחרים

 את תפיסת יםשולל פעילי באר שבע אוהבת חיות החרימו את ספידוג לתקופה מוגבלת מכיוון שהם

מצעים בני האדם וכיוצא מזה הינם אכל בעלי החיים נתפסים כרכושם של . חיים כקנייןהבעלי 

 משפחהבן למעמד של  מבחינה פורמליתכלבים בפרט נעים בין מעמד של קניין . לתכלית אנושית

כי ו דםראינו כי כלבים נתפסים כבני משפחה של בני האמצד אחד  .(2002)לוי ולוי  מבחינה רגשית

. אך מצד שני בני האדם הינם ים הדדייםת יחסים רגשיומערכ םבין בני האדם לכלבים ישנ

קה הזי. כלומר, גורלםלו גופםל עעבורם,  בעלי הסמכות להחליטהם ולכן  יםכלבה"בעלים" של ה

לרחוב ברגע  אותםולהשליך  של כלביהם להיות אדישים לגורלםהרגשית אינה מונעת מבני האדם מ

עלי חיים, אשר נחקק על אף חוק צער בשמשליכים חפץ שאין בו צורך.  הם הופכים למטרד כפיש

 מניעה.כך מואוסר על נטישת בעלי חיים, ברור שאין  1994שנת ישראל בב

כאשר ספידוג פתחו סניף חדש שאיננו רק מוכר ציוד לבעלי החיים אלא גם מוכר חיות 

מערכת . ות כגון אוגרים ודגים, המתחים בינם לבין פעילי באר שבע אוהבת חיות גאומחמד קטנ

ואולי אף  בסניף הפרויקט משך הפעלתלאיים על ההמעורערת בין השניים הייתה יכולה היחסים 

. עם זאת, הבסיס האידאולוגי המשותף בין השניים היה חזק מן ההבדלים לאיים על העסק בכללותו

על אף חוסר ההסכמה המוחלט ביניהם. אביב אשר פעיל בבאר שבע והם ממשיכים לשתף פעולה 

קושי לצד הבנה בנוגע לגישה של ספידוג בפרויקט גורי הרחוב, ביטא  נדבותולצד התאוהבת חיות 

 בכל הנוגע לזכויות בעלי החיים בפרויקט: 

 יותר טוב יודעים שאנחנו, החיה מעל להיות התיימרות שזה מאמין אני"

 מתחייבים שהם מאמצים מחתימים שהםבספידוג  עניין יש. עבורם וקובעים

 שאני אישית לא מאמין בה מסוימת חיים סופייתפילו זה. וסירוס לעיקור
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. לנכון רואים שהם מה לפי ללכת אחרים אנשים שמאלצים לי חבל קצת וזה

 כי להבין אפשר. בימינו כלבים בהצלת שעוסק מי של הכללית הנורמה די זה

 זה עם לי קשהאבל . התופעה את למזער ורוצים כלבים להציל קל לא זה

 החלטנו הזדקן שלי כשהכלב. טוב יותר יודעים שאנחנו חושבים שאנחנו

 הדבר שזה תייקיוו. סליחה ממנו ביקשתי הזריקה בזמן אפילו. אותו להרדים

  ."לדעתבאמת  אפשר אי אבל. רוצה היה שהוא מה וזה בעבורו הנכון

לסיכום, בשנה השנייה שלי למחקר זכיתי לפתח יחסי אמון וקרבה עם טל, מנהלת הפרויקט 

יחסי הטובים עמה הובילו להשתתפות פעילה שלי בפרויקט, ולהרחבת שדה המחקר שלי החדשה. 

גיליתי כי עבורם, המשמעות המרכזית שהם מעניקים  שכן נחשפתי לכלל המעורבים בפרויקט.

. צער בעלי חיים שכן הם פועלים לקידום רווחתם של כלביםתנועת להשתתפותם הינו ביטוי ערכי 

בים הינה חלק אינטגרלי של רווחת החברה שכן הם תופסים את הכלבים בעיניהם רווחתם של כל

כחלק מן החברה שיש לדאוג לה. החשיפה לצער בעלי חיים כמשמעות מרכזית של הפרויקט ניפצה 

רווח  הגדלתאת הביקורת שהייתה לי בשנה הקודמת כאשר חשבתי שהמשמעות המרכזית הינה 

מונע לא רק על ידי אינטרסים כלכליים אלא גם על ידי  נוכחתי לדעת כי הפרויקטכלכלי ותו לא. 

מתקיים אוהבי חיות השואפים לעזור לבעלי חיים ולצמצם את סבלם. לטענתי, פרויקט גורי הרחוב 

 אשר מגויס למטרה חברתית משותפת.המקיף אותו, ההון החברתי  על בסיס
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 חברתיתכלכלי לרווחה רווח האיזון בין 

 ייצרהספידוג לבין עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה מורכבת, ספידוג בין  השותפותאמנם 

חברת רשת  וווטרינרי. בית החולים הווטרינרי הינשותפות מוצלחת עם ארגון אחר, בית החולים ה

במוקדים שונים בנגב ובעלת סניף בבאר שבע. בית החולים טיפול רפואי לבעלי חיים  תהמספק

תפיסה סביב פרויקט אימוץ הגורים, שותפות המבוססת על  ספידוגעם פעולה  משתףהווטרינרי 

 אינטרסים כלכליים משותפים.על ו משותפת של צער בעלי חיים

העובדת בבאר שבע בביקורי עם אורית של הבית חולים הווטרינרי ביקרתי לראשונה בסניף 

סיפרה לי על נהלת המכמה חודשים לאחר מכן טל  .כאשר טיפלתי בשתי הגורות מהפרויקטבספידוג 

ם הווטרינרים של . טל סיפרה שבעבר הפרויקט נעזר בשירותייחדבעובדים  המוסדות בו שנישהאופן 

חולים הווטרינרי הציעו להם מחירים זולים יותר בעבור אותם שירותים. הבית מרפאה אחרת, אך 

עם פרויקט  להלשתף פעו החולים הווטרינרי חיפשבית ה נוספת לכך ששל טל, הייתה סיבלדעתה 

 אימוץ הגורים:

 ...רע מאוד שם פעם הםל היה. עסק מאוד "בית החולים הווטרינרי הם

 היה .חיים בעלי המון ממיתים היו והם ההדק על קלה תהיהי שלהם האצבע

 התחילו הם. ידוע היה שזה בגלל עליהם באו לא ואנשים צרכני חרם עליהם

זה בא יד ביד עם העבודה איתם  המחיר של. ..תדמית שינוי של במהלך

, אנחנו עובדות מול ציפי הווטרינרית. קשר בלישנמליץ עליהם כלקוחות. 

 רחוב גוריהרבה  אוספת היא, חיים בעלי אוהבת מאוד היא מקסימה, היא

  .למצוא אומנות" לה עוזרות אנחנוו מטפלת בחתולי רחובו

טרינרי, בעיקר בזכות הקשר החיובי שנוצר בינה ושמחה על השותפות שנוצרה עם בית החולים הוטל 

ביע חולים הווטרינרי ההל של בית כ"מנהסיפרה כי לבין ציפי, הווטרינרית שעובדת בסניף. טל 

הדוגמא המובהקת ביותר לכך היה במקרה שטל טיפלה בגור  ולסייע לפרויקט. נות לעזור לספידוגוכנ

 הטיפולים את כל ןמימטרינרי ו. בית החולים הושהגיע אליה לאחר שעבר תאונת דרכים קשה הפצוע

 ניתוח:לאשפוז וועד  אנטיביוטיקהתחבושות ו, כאבים , החל ממשככידרושים למקרה זה היושלגור 

"הוא היה מקרה שנכנס לי ללב והשאיר לי צלקת. כשהבאתי אותו לציפי 

 . היהחיתול צריך הוא, בידיים להיות חייבוטרינרית היא אמרה לי שהוא וה

 מקשבר וננ לו היה, חבושות היו שלו הרגליים ינשכי  תנועה לו להגביל צריך

 הם הסכימו להשאיר אותו בחיים רקו בעולם מסכן הכי הכלב היה הוא. בזנב
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כמה ימים  .שבועות שלושה אצלי היה .. הוא.בו לטפל שמוכן מישהו היה אם

... זה שיא בזנב הוא מת. ציפי ואני לא נשכח אותו לעולם הניתוח אחרי

 ".החמלה בעיני

מאז אותו מקרה, ציפי טיפלה הטיפול המשותף של טל וציפי בגור הזה, חיזק את השותפות ביניהן ו

מספקת בדיקה ראשונית בחינם וטיפול רפואי בהנחה לכל  . ציפיבכל גורי הרחוב של הפרויקט

ונית של גופו של כוללת בדיקה חיצהבדיקה הראשונית מהלך תקופת האמנה. פרויקט הגורים ב

בית החולים הווטרינרי מספק . המטופל לגורמתאים על טיפול רפואי אמנה ל הסברים הכלב ומתן

כל טיפול אחר מתומחר . אשפוז בחמישים אחוז הנחהלמשל כולל במחיר הנחה וטיפול רפואי נוסף 

 . על אופן הטיפול בגוריםעם טל הסכמה ומתוך  ה של ציפילפי שיקול

כדי לראיין אותה על פרויקט גורי הרחוב. היא  , הפעם ללא גורים,ציפי שוב נפגשתי עם

בשעת הצהריים, לפני משמרת הערב בחנות. ציפי היגעה לראיון עם הכלב שלה, פינתה זמן עבורי 

. ציפי שיתפה בזמן שעסקה בהכנת החדר למשמרת שלה שלהחדר הטיפולים בערכנו את הראיון 

חה למצוא אביב בעקבות העבודה בבית חולים הווטרינרי ושהיא שמ איתי שהיא הגיעה לנגב מתל

 . ציפי סיפרה:עזור לבעלי חיים נזקקיםלרצונה  שמשלב אתאת עצמה במקום 

מקום נעים  . זהיש פה אנשים אחרים, אני לא אובייקטיבית, הם טובים"

 כללכל  .השיקול הוא רפואה נכונה, וזה מקסים.. לעבוד בו, קצת כמו בית.

 חיות מול, כסף להם שאין אנשים מול, שלו ההתנהלות את יש רופא

 נוצר. כל שיש לי את האפשרות לקחת החלטות קשות חיות מול, אסופיות

 ממש נגיד. הדדית עזרה של ספידוגבין ל, פה הסניף בין, ביני פעולה שיתוף

להתעלם  ניסיתי, ברחוב אחרי שעקבו חתולים גורי שני עם תקועה אני עכשיו

 ואוליספידוג  בחנות שיהיו אותם אביא כנראה מחר.. .לתיויכ לא אבלמהם 

 לנו יש פשוט. והפוך לנו עוזרים הם. אותם ימצאו שם מישהו שירצה לאמץ

 ."... לעזור לבעלי חייםמשותפות מטרות

, י חייםרווחת בעלספידוג לא רק מסייע לבין ציפי הוסיפה כי השותפות בין בית החולים הווטרינרי ל

 :םלכל אחד מה ליצירת רווח כלכליאלא גם מסייע 

 בהם ומטפלת ברחוב הגורים כל את לוקחת הייתי אם. כלכלי עסק גם הז"

 שכולם מצב ליצור ניסינו. שורד היה לא העסק בית החולים אז חשבון על

 מישהוכ, לדוגמא. ..ברור שזה, לחיה לעזור של לרווח מעבר מזה מרוויחים
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 אני, ראשוני שהוא טיפול נותנת אני אם גם, מספידוג אמנה עם שמגיע

מביא ככה ו למישהו ומספר מרוצה הואאז , מרוויחה ולא עלות מחיר לוקחת

 מישהו אםנגיד . עלי ממליצים הםו עליהם ממליצה אני.. גם לי לקוח חדש.

 כי . פשוטלספידוג אותם מפנה אני, משהו או מוצר, פה לי שאין משהו צריך

 .מפנה הייתי לא זא טוב מקום לא שזה חושבת . אם הייתיאותם אוהבת אני

שטיפלתי זה  חיה אותה כלכלית עבור אם גם, משתלם זה דבר של בסופו אז

 לא משתלם".

מדבריה ניתן להבין כי שיתוף הפעולה בין בית החולים הווטרינרי לבין ספידוג נוצר מתוך רצון 

וך רצון לחזק את העסק מבחינה כלכלית. ציפי, כמו כל משותף לעזור לבעלי חיים והן נוצר מת

 ממציאת בית לכלב. זאת ועוד, ציפי זוכה לסיפוק נוסףהמעורבים בפרויקט מקבלת סיפוק רב 

 :בהצלחתה לרפא כלבים חולים

היה כלב שהצלנו . ומצאו בית הבריאובאו חולים, שבפרויקט  כלבים היו"

 זמניהיה  ורוןועיה .חריג מקרה היה זה .עיוורוןמזה  חטףשהיה לו מחלה ו

 מבחינה מצליח שמשהו פעם כל, מדהים די זה .בית לו מצאוספידוג ו

 ."בית למצוא או, רפואית

משתלב עם כלכלי רווח את האופן שבו  מדגימה בין ספידוג לבין בית החולים הוורינרישותפות ה

את נראה כי באמצעות פרויקט גורי הרחוב שני העסקים מצליחים למנף הן חברתית.  רווחה

" בו שני win-winכלומר, העסקים ייצרו מצב של ". את הצלחתם הכלכליתוהן  השפעתם החברתית

, היה האחרון רשתל הומנכ"ספידוג בעלי העסק אלון, הצדדים מרוויחים מהשותפות ביניהם. 

מייצר רווח חברתי ורווח כלכלי אשר מחזקים זה את ויקט בעיניו כיצד הפרשראיינתי והוא תיאר לי 

 . זה

ההנהלה אזור התעשייה של באר שבע. בהרשת הממוקמים  תפגשתי את אלון במשרדי הנהל

ממנו מתבצעים השליחויות. הצטופפתי בתוך משרדו וכמחסן בעיקר מתנהל יושבת בתוך סניף ה

הסברתי לו בשנית את הרקע לראיון. שבתי מולו והקטן של אלון, חדר קטן עמוס בניירת, התיי

אני מוצאת עניין רב זה כשנתיים אני עורכת מחקר על פרויקט גורי הרחוב, וכי מסיפרתי לי ש

 :תי את דבריורשמ. הוצאתי מחברת ועט ובפרויקט חברתי המתנהל בתוך עסק
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 ,מתנהג לספקים, לקוחות עסקאיך ה. קטיביי"אחריות חברתית זה סובי

אם  ...צחון משותףיקולגות זה עניין אישי שלי. אני מאמין בשיתוף פעולה ונ

אז צריך להשקיע  אתה רוצה לשמור על הקהילה ודווקא לחסוך בעלויות

לא שכר מינימום, תנאים סוציאליים מלאים. דווקא  :בנראות, בעובדים

שר אפ.. ון שלי, בראייה עסקית, יותר זול.לשלם יותר יוצא לטעמי ומהניסי

זה עובדים  .גורי רחוב שזה לא נטו עסקיעובדים על פרויקט לתת קרדיט ל

השילוב של לעזור .. .יבה יותר טוב ממנרשתגמלתי והם עושים את זה ה

 יחס ושירותזה לקהילה ולמצוא לכלבים בית זה השתלב יפה עם העסק, 

 ם משקיעים קצת, מקבלים הרבה יותר."א. טוב

. עם מלימודיו בתואר מכיר את המונח "אחריות חברתית"וא כנראה האלון, בוגר תואר בניהול ו

הבין והפנים את הרעיון של אחריות חברתית וכל שבו האופן הופתעתי לטובה לגלות את זאת, 

ת של העסק לא רק כלפי וידע לבטא בצורה ברורה את האחראי אלון כך למשלהמשתמע ממנו. 

ועובדים. עניין אותי לדעת כיצד מתבטאת  הקהילה אלא גם כלפי ספקים, מתחרים לקוחות

 :ומה היא תרומתו הייחודית לפרויקט כמנכ"ל העסק המעורבות האישית שלו בפרויקט

לארגן ימי אימוץ מרוכזים ולאשר כספים של  "המעורבות שלי היא בעיקר

הקרדיט באמת הוא  שפעילים בפרויקט.תרומות או תגמול לעובדים 

אמצים ואכפת להם ועושים המון מעבר למה לעובדים שמתעסקים בזה, שמת

 אנשים לא מביניםאת הכסף...  לבלועשהם מקבלים... מבחינתי אני צריך 

 לכל תורמים אנחנו... שלם, לסרס, לחסן, תגמולי עובדיםכמה זה עולה, ל

 לסביבת רק תורמים בכלליות אנחנו .בכסף ולפעמים ואוכל בציוד לרב ,פניה

א שהייתי רוצה לעשות זה להציב תיבות צדקה נגיד, הדבר הב. שלנו עסק

 לעמותה בינלאומית שאני מכיר שעוסקת בהצלת חיות בר". 

נראה כי אלון אינו לוקח חלק פעיל גדול בפרויקט וכי תרומתו המשמעותית לפרויקט היא כלכלית. 

י שמחתי לשמוע שאלון מבין כיחד עם זאת נדמה שגם אלון מונע מתוך אהבת בעלי חיים. עוד 

 :גם יחד כלי וחברתימשתלמת שכן היא מייצרת רווח כלהכלכלית בפרויקט גורי רחוב  תוהשקע

אם ... אם לא ירוויח לא יחיה, אם זה בלבד התנדבותי אז זה ימות. -"עסק

אפשר לעשות משהו ועל הדרך לעשות משהו טוב, אז כמובן שנעשה את זה. 

בעלי אהבה למהעסק התחיל  תייבנפילו אם זה לא משתלם בכלל... כל א
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ת שלהם, זה כמו ילד, מעורב וזה אנשים שבאים אליך לדבר על החיחיים. 

.. יותר מזה, בזה רגשות, אתה לא יכול להיות קר ולתת להם מוצר וזהו.

עסק מגיע ממקום של  .לעסק יש יתרון אדיר על עמותות בתחום הזה

ם מה שהוא עושה מקצועיות ושירות, הוא מקצועי במה שהוא עושה גם א

 הוא חברתי."

דעה זו אלון לא היה לבד בדעתו כי לעסקים יש יתרון על פני עמותות בהפעלת פרויקטים חברתיים. 

. עליומשפיעה של אלון מחלחלת לשטח והשקפתו  כךובפרויקט נשמעה מפי רבים מהמשתתפים 

 גם זה חברתי שלהיות חושב אנימנהל השיווק אשר בזמנו עבד רק חודשיים בתפקיד אמר לי: "

 עסק לכןו אידיאלים של ממקום מגיעה ועמותה רווח של ממקום מגיע עסק?... לא, עסקי להיות

 בסניף שכונה ד' חדשהעובדת גם מיכל שהייתה  ."שתהיה מקום בכל מעמותה טוב יותר צליחי

 של השילוב בין עסק לפעילות חברתית:  יתרוןהבינה את ה ,בתפקיד מוכרת

 מישהו יש אם. כי יש גישה של שירות לקוחות עסק שזה תרומה לזה יש"

. אצלנו לקנות שימשיך לוודאיקרוב  ויש לו חוויה חיובית אז אצלנו שמתנדב

 ."חיים לבעלי עוזר שהעסקכמובן  יפה מצטייר גם זה

בעלי חיים, מיהרו להשוות בין רווחת מתנדבי הפרויקט אשר פעילים בעמותות אחרות הפועלות ל

פרויקט במסגרת עסק לעומת פרויקטים דומים בעמותות. כך הסבירה לי מתנדבת בשם ההתנהלות 

 קרוליין:

 מי מול רואים כשלא. ואין תמיד עם מי לדבר מסודרות שעות אין בעמותה"

 מול פנים, נגישות יש בחנות. הולוגרמה כמו זה, קשה יותר הרבה זה עובדים

 ויש, כתובת יש, בעיה יש שאם ממוקמת היא איפה יודעת שאת בחנות. פנים

לדעת שהם תמיד  אותי מרגיע זה. סניפים כמה יש, כאלה כתובות כמה אפילו

  ."זמינים

 הוסיף: בעיר , שגם הוא משמש אמנה במספר פרויקטים שוניםאמיר

 והם היכולת את להם יש כי אלא זה בשביל עצמם את הקימו שלא זה עצם"

 והם התשתית את להם יש כי זה את עושים הם. יפה דבר זה, ומשתמשים ב

.. .זה בשביל רק שקמה לעמותה בניגוד מיוחד בעיני שהוא דבר זה .יכולים

 את עושים ואז, כלבים שיותר כמה לתפוס מנסים שהם זה בעמותה ההרגשה
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שהם מוגבלים ועושים את מה שהם יכולים.  יודעים ספידוג. טוב פחות זה

 מה ידעתי ולא כלב שמצאתיכ ,אז שהייתי בנקודה אותם שמצאתי שמח אני

 כמה תוך בית ול ושמצאו אותם שמצאתי תודה אסיר אני... איתו לעשות

 ."ימים

 :לתשבחותהוסיף  ,מתנדב בפרויקטב, דעמינ

 מאוד הלקוחות את משאיר זה, כלבים עם אנשים זה אמנה שלוקח מי לרב"

 אומר זה מוסף ערך. מדהים מוסף ערך זה בעסק שזה זה. לעסק מחוברים

 שלא אנשים בתור אותם מעריך אני. כאילו באמת. חיות שאוהבת חנות שזה

 מוכן עסק אם. הכלבים להם שחשוב אלה לכלבים דברים למכור רק מנסים

 שאני שהמוצרים לו חשוב הסתם מן אז חיות למען הרבה כך כל להקריב

 עסק של הומניות על מעיד זה. יקרים רק ולא טובים יהיו שלי לכלב מביא

 ".לעסקטובה  קארמה זאת. היום בעולם שחסר משהו שזה

נראה כי שגשג. מה טובה" לעסק שכן העסק ספידוג הלך ואין ספק כי הפרויקט העניק "קאר

החברתית  רווחההחברתית וכי ה הרווחהייצר מצב שהרווחים הכלכליים מזינים את הפרויקט 

רק בשנתיים בהם ערכתי את המחקר נפתחו שני סניפים . הכלכליים מזינה את הרווחיםבתורה 

שכן בעיר נפתחו  ,נוספים לרשת בעיר באר שבע וזאת על אף התחרות הקשה שהתפתחה גם היא

של  לסניף שכונה ד', בצמוד שנה לתוך תקופת המחקרכך למשל, בטווח של . מספר עסקים מתחרים

גם הם סטור" במהרה החלו -". מעניין כי ה"זוZoo-Storeחדשה בשם "נפתחה חנות חיות ספידוג 

 .ימי אימוץ בעריכתכאשר הם משתפים פעולה עם עמותת באר שבע אוהבת חיות  בפעילות חברתית

עניקים מסטור -הזוחנות ורחבת ההם עורכים יום אימוץ ב , בצהרי יום שישי,אחת לחודשיים

 למאמצים חבילת שי בחינם.

 כגון זו מוסדיות ניאו תיאוריות בעזרתסטור -של הזו פעילות החברתיתאת ה להסביר ניתן

 נורמות מאמצים ארגונים תיאוריות אלו לפי. (DiMaggio & Powell, 1983) ופאוול יו'דימאג של

 של התנהגותה את הקחמסטור -הזו חנות כיניתן לומר  לפיך. בסביבתם ארגונים של תיווהתנהגו

-זוה חנותש יכול להיות חילופי או נוסף הסבר. מולה תחרותעם ה להתמודד מנת על הספידוג חנות

נראה מדבריהם של , כך או כך. עסקים של חברתית לאחריות הצרכנים ללחץ נכנעתסטור 

 מנסה לייצר.סטור -זוהלתדמית החברתית שבקלות  משתכנעיםאינם כי בספידוג המתנדבים 

 מספרת:  ,וגדקרוליין, לקוחה של ספי
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 כלב. דברים מהם אקנה אני אז ומשתדלים מעורבים כך כל שספידוג בגלל"

 אפילו, דבר כל או אמפולות, צעצועים, לאוכל כלים גם זה, אוכל רק לא זה

 המכירות את למוכרים יעלה זה אולי כי. מספידוג אקנה אני שערות נגד גלגל

 היחסים וככה מרוצים יהיו הם וגם, מרוצה יהיה 'בוס ביג'ה גם וככה

 אני בעצם, יותר יעלה זה אם גם אצלם שלי הכסף את אוציא אני. נשמרים

 .לאחרים לתת מעניינים הם כי להם לתת אעדיף אני. יותר עולה שזה יודעת

 אבל... וכאלה אימוץ ימי עם עמותות עם פעולה משתפיםש סטור-הזו לעומת

 ."להם שאכפת לאו אליהם ושיבואו אותם שיכירו כדי רק שזה תחושה זה

 :לספידוג גם היא נאמנה ,משמשת אמנה בפרויקטהניצה, 

 יותר, חברתי יותר זה שספידוג הרגשתי תמיד. עסק לשם עסק זה סטור-זו"

 גם. ומה הוא אוהב שלומו ומה, הכלבמי ו, את מי לזכור משתדלים הם. אישי

להזכיר לך שממזמן לא היית  אליך שמתקשרים הקטע את עושים כשהם

 שם יהיו הם אז מהם עזרה שכשאצטרך יודעת את כי טורדני פחות זה בחנות

טל  של חברה נהייתי ככה. איתם היחסים את משנה הפרויקט. לי ויעזרו

 הגור עם שהייתי הראשונים בימים 24/7 בשבילי שם הייתה היא, המנהלת

 .שלי"

הפעילות החברתית בספידוג לבין הפעילות לא ניתן להשוות בין מנהלת הסניף, לדעתה של טל, 

ספידוג סטור הינם "עניין שיווקי" וזאת בניגוד ל-, ימי האימוץ של הזולטענתה. סטור-החברתית בזו

, זה כל היום פיפי טרחה זהשלנו הפרויקט " :לעזור לבעלי חייםאשר משקיעים מרץ רב בניסיון 

לאורך המחקר המאמץ של ". כולי את נותנת אני .גורים חולים הביתה ולטפל בהםוקקי, זה לקחת 

הפרויקט ה דמות מרכזית בהובלת תוויהטל, אשר טל בפרויקט היה גלוי לעין וברור לכל המתנדבים. 

עסק ופעילות ש חושבת אנישילוב הכרחי: "הינו  רווחה חברתיתוכלכלי רווח  הבינה כי השילוב בין

 שלא כזה לעולם התקדמנו ,ארגון מכל נפרד בלתי שהוא משהו זה CSR. ביחד ללכת יםחייב חברתית

 . "עין להעלים יכול

מובן מאליו,  לא היההשילוב הזה של רווח כלכלי ורווחה חברתית , בתחילת המחקר

, לעסק ספידוג היו שני כשהתחלתי את המחקרבעמודי הפייסבוק של העסק.  והמחשה לכך היא

עמוד הפייסבוק דים, עמוד לפרויקט גורי הרחוב בסניף שכונה ד', ועמוד לעסק כולו. דפים עסק נפר

הגורים שהיה מיועד לפרויקט גורי הרחוב, היה נקרא "ספידוג לכולם" ונועד להפיץ מידע אך ורק על 
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עמוד ופרסמו שם את התמונות של הגורים הניהלו את עובדי החנות בסניף שכונה ד'  .בפרויקט

תמונות מדכאות של ב תמלאעמוד ההכך . באמנה ובמציאת מאמצים בית ובקשות לעזרהשמחפשים 

 (:3, תמונה 2שתורמים )ראה תמונה  לאלו בבקשות תודהסיפורי הצלחה מרגשים וב ,כלבים נזקקים

 

 : פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג לכולם"2תמונה 

 

: פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג לכולם3תמונה 

נוכחות אינטרנטית זו שימשה את עובדי החנות לאינטראקציה עם קהל רחב ומגוון וכך 

 תשעה מאותמעל איגד יסבוק "ספידוג לכולם" עמוד הפיהרחיב את מעגל המעורבים בפרויקט. 

גורי הרחוב פרויקט של  מרחבהפך מ מוד. עם הרחבת הקהל בעמוד, העמודאשר חברים בענשים א

עמוד ב ולים למען בעלי חיים פרסמוע. כלל הפל אוהבי החיות בעירשותפים בו כלמרחב שבלבד 
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 חיפשו עזרה במציאת בית, לבים וחתולים נטושיםקשות שונות לעזרה: אנשים פרטיים שמצאו כב

ארגוני זכויות בעלי חיים הפיצו את דעותיהם וקראו ו מתנדביםחיפשו הפועלים בעיר  לעמותות

בין שלל  להתחבאהמפורסמים הפניות של ספידוג לעזרה כך החלו . להפסקת ניצול בעלי חיים

שה להבחין בין עד שק תמונות של בעלי חיים נזקקיםונבלעו בתוך רצף  השונים בעמודהפרסומים 

 וג.המתנדבים לבין ספידהעמותות, הפעילים ו

-רשמי בשם "ספידוג, לעסק ספידוג היה עמוד פייסבוק "ספידוג לכולם"בנוסף לעמוד 

speedog שיווק מוצרי החנות שימש בעיקר לפייסבוק זה " אשר שימש את העסק כמכלול. עמוד

מוצרים חדשים. העמוד כלל בין השאר טיפים ופרסום של  מצעות הפצת פרסומות אודות מבצעיםבא

(. כך 5, תמונה 4לקוחות להגיע לחנות )ראה תמונה קוראים להשונים מסרים פצת הלאילוף כלבים ו

נועד להגדלת ובשפה כלכלית  שדיבר"עסקי"  , עמודפייסבוק במקביל שני עמודיו התנהלבספידוג 

שפר את רווחתם של נועד לו אתית-חברתיתבשפה  שדיברועמוד פייסבוק "חברתי"  כלכליים רווחים

 .בעלי חיים

פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג" :5 תמונה : פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג"4תמונה 

התכנים של שני עמודי הפייסבוק החלו , לאחר כשלוש שנים מהקמת הפרויקט 2014בשנת  

הפייסבוק  . עובדי שכונה ד' הפסיקו להפעיל את עמוד הפייסבוק "ספידוג לכולם" שכן עמודלהתמזג

 בתוכו תכנים עסקיים וחברתיים כאחד. שילבהפך לעמוד הבלעדי של העסק ו" speedog-"ספידוג

רווחת בעלי ל פעילות חברתיתהיום כולל הן פרסומות והן הזמנות לנכון לעמוד הפייסבוק כלומר, 

המעבר מעמודי פייסבוק (. 7, תמונה 6ימי אימוץ המופקים על ידי ספידוג )ראה תמונה חיים כולל 
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את המעבר בעיני את שינהם, מבטא  אגדלעמוד אחד המ ,שני "חברתי"הנפרדים, האחד "עסקי" ו

יותר אף וב חשלדעתי, ביניהם. איזון מצב שיש לרווחה חברתית לכלכלי רווח מתח בין מצב שיש זו מ

ערך "מתפיסה של אחריות חברתית תאגידית לתפיסה של  שינויהוא שמעבר זה מבטא את ה

 ."משותף

 

 : פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג"6תמונה 

 

: פוסט מעמוד הפייסבוק "ספידוג"7תמונה 

 תועלת בעלת גם במקביל שהיא לחברה משמעותית תועלת ליצירת מתייחסערך משותף 

את המושג, טבעו אשר  ,(Porter & Kramer, 2006, 2011)מר ומארק קרמייקל פורטר  .העסק עבור

טוענים כי . הם את מערכת היחסים שבין עסקים לחברהקוראים להגדיר מחדש את הקפיטליזם ו

, בעוד . לטענתםאף פועלים על חשבון צרכי החברהם למקריאינם עונים על צרכי החברה והעסקים 

ביצירת רווח כלכלי תוך שהם רואים בנושא  מתמקדים CSRהמודרכים על ידי תפיסה של שעסקים 
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, יצירת ערך כלכלי יכולה וצריכה להגיע רק עסקלפעילות ה פעילות משניתהאחריות החברתית 

 מפעילות המשלבת בתוכה ערך חברתי. 

של ארגונים  ערכיםעסקים לקישור בין ערכי ביצירת משותף היא  המשמעות של ערך

 כלומר, תפיסה זוסך כל ערך חברתי וכלכלי גדול יותר.  תרליציהמגזר הציבורי של אזרחיים ו

 לדעתם של. חברתיות בסוגיות טיפול לטובת הקפיטליזםאת ו העסקיים המודלים את תמגייס

 לרווחים חתירה עם מתנגשת בהכרחשאיננה  רק לא חברתיות לסוגיות התייחסות, פורטר וקרמר

הציג את פורטר  .)שם( תחרותי יתרון להשגת להזדמנות להפוך יכולה אלא, כלכלית ולהצלחה

 :שם אמר 2005שהתקיים בשנת  כנס לעסקים חברה ואזרחות תאגידיתתפיסתו ב

שכל  שמחכות לגילוי כיוון win-winקיימות אין ספור הזדמנויות של "

ת עסקית מקושרת בצורה כזו או אחרת עם גורמים חברתיים ]...[ אבל פעילו

מעט מאוד חברות השכילו להבין זאת. המטרה צריכה להיות מינוף היכולות 

העסקיות הייחודיות כך שייסעו הן לתמיכה בצרכים חברתיים והן לשיפור 

 (31-32, עמ' 2012)ורבין  ."התחרותיות בעת ובעונה אחת

ספידוג הגיעו לידי איזון בין רווח כלכלי ורווחה חברתית כאשר שני סוגי הרווח מייצרים אין ספק כי 

בהפעלת פרויקט גורי הרחוב בהצלחה, ספידוג יצרו ערך משותף בין העסק לטענתי, אחד את השני. 

והן  הצליחו הן למנף את העסקכלל המעורבים בפרויקט ספידוג בכך  .לבין הקהילה הסובבת אותו

ניצה, המתנדבת שהפכה לחברתה הטובה של טל, בתים לעשרות אם לא מאות גורי רחוב. למצוא 

 :הדבריםמסכמת בצורה טובה את 

, הכוונה לחברה לתרום מוצאים את הדרךשאנשים  שיש טוב לי עושה"

'society,' במובן של ' לחברה ולתרוםcompany' .עסק זהספידוג ש טוב לי 

 לי רק שלא יודעת אני ככהאת העולם לבד.  לתקן ומעוות קשה זה. חברתי

 והעולם ,אפשרי זה אזאנשים  עוד וכשיש, אכפת לאחרים, מהעולם אכפת

  ."יותר טוב להיות יכול
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 דיון ומסקנות

את התופעה של אחריות חברתית של עסקים קטנים באמצעות חקירת המקרה של מחקר זה בחן 

המחקר היה . ומוצרי טיפוח לחיות מחמד: רשת חנויות המתמחה במכירת מזון ספידוג עסקה

מן, התיאוריה תיאוריית בעלי העניין של פריאקספלורטיבי שכן התופעה טרם נחקרה בישראל. 

אשר הנחתה אותי בשדה  שאלת המחקר. , עומדת ברקעהרווחת בחקר אחריות חברתית תאגידית

? להשתתפותם מעניקים ,, קרי בעלי הענייןהמעורבים בפרויקטש המשמעויותמה הן  המחקר הייתה

לצורך מענה על שאלה כלומר, שאלת המחקר הייתה בעצם מהי המשמעות של פרויקט גורי הרחוב? 

המעורבים בפרויקט גורי  זו ערכתי מחקר איכותני וחילצתי משמעויות מדבריהם ומעשיהם של

 . של ספידוגרחוב ה

הינו עסק המונע מאינטרסים  כי על אף הפעלת פרויקט חברתי, ספידוג הממצאים מראים

לאורו חושף  את האינטרס החברתי הגלום בפרויקט גורי הרחוב ו המחקר כלכליים. עם זאת, 

בעלי  את רווחתם שלמסתמן כי הפרויקט מתבסס על שותפות בין העסק לקהילה אשר מקדמים 

חברתי, -משמעות בשני היבטים ונע ביניהם: ההיבט האתילפיכך פרויקט גורי הרחוב מקבל . חיים

 וההיבט הכלכלי. 

באופן אשר תלוי ומשתנה באדם, בזמן ובמקום. כך היה  פרויקט נחשפושל ההשונים  פניו 

נדמה ברגע אחד כי הפרויקט נועד להגדיל את רווחיו של בעל העסק, וברגע אחר נועד לסייע לבעלי 

חברתי והכלכלי, התקיימו בו -ר הייתה כאשר שני ההיבטים, האתיחיים. התגלית המעניינת ביות

זמנית באיזון, ואף נראה כי הזינו אחד את השני. כלומר, ההון הכלכלי מספק את המשאבים 

הפיזיים של הפרויקט, ההון החברתי מספק את משאבי האנוש של הפרויקט, ההון החברתי מגדיל 

 את ההון הכלכלי והתהליך חוזר חלילה. 

אר את מערכות יתמן אשר אור תיאוריית בעלי העניין של פריכאמור, שדה המחקר נבחן ל  

, 1עם בעלי העניין באמצעות מודל  של שמש כאשר התאגיד במרכזו )ראה איור של התאגיד היחסים 

משקף בצורה של פרימן מודל ה על אף שנטען כי (.Freeman Wicks & Parmar, 2004מתוך: 

(, נטען גם כי Pedersen, 2006תפיסה המודרנית של שילוב תאגידים בחברה )הטובה ביותר את ה

התיאוריה של פרימן איננה מתאימה בתיאור מערכות היחסים המאפיינות עסקים קטנים ובינוניים 

(Spence, 2014 אכן, בחקירת מערכות היחסים בין בעלי העניין בעסק ספידוג, מצאתי כי מודל .)

 (. 2רכות היחסים בצורה טובה יותר מאשר מודל בצורת שמש )ראה איור בצורת רשת מתאר את מע
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 Freeman, Wicks & Parmar, 2004: מודל ניהול מערכות יחסים עם בעלי עניין, מתוך: 7איור 

 

 מערכות היחסים בפרויקט גורי רחובשרטוט של : 2איור 

כי מערכת היחסים בין בעלי העניין בעסק ספידוג  (2במודל המשורטט )איור ניתן לראות 

, אין הם רב ממדיים ושטוחים ואינם היררכייםהקשרים ש זאת אומרתרשת.  מבנה שלמקושרים ב

חשיבות גבוהה יותר לבעל עניין אחד יותר מהשני והם כולם באינטראקציה אחד עם השני בצורה 

ים את בעל העסק, עובדי סניף שכונה ד', בעלי העניין ברשת האינטראקציות כוללכזו או אחרת. 

עובדי ההנהלה והרשת, לקוחות, תושבי העיר והשכונה, מתנדבים ופעילי עמותות וארגונים. הכלבים 

גם הם בעלי עניין בעסק ספידוג, אשר מקיימים אינטראקציה עם בעלי העניין השונים, ואשר 

 מושפעים ומשפיעים על העסק. 

וח בתיאוריית בעלי העניין של פרימן בחקר אחריות חברתית על אף השימוש הרובדיעבד, 

תאגידית, יתכן כי התיאוריה איננה מתאימה בחקר אחריות חברתית של עסקים קטנים. עם חקירת 

המושג השדה ולמידה של המתרחש בו, נדמה כי ניתן להסביר ולתאר טוב יותר את התופעה בעזרת 

. אמנם (Porter & Kramer, 2006, 2011)טר וקרמר "יצירת ערך משותף" הנטבע על ידי פורשל 
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-תיאוריית בעלי העניין מאפשרת לספר סיפור מעניין אודות עסק בהתייחסות להיבטיו האתיים

 חברתיים והיבטיו הכלכליים, אך המושג ערך משותף הינו החוט המקשר בין שני ההיבטים. 

ם יש פוטנציאל לשרת את צרכי , לקפיטליז(Porter & Kramer, 2011)על פי פורטר וקרמר 

החברה, פוטנציאל שטרם מומש. להשקפתם, רווח כלכלי שטמון בו רווח חברתי מייצג תצורה 

מתקדמת ונעלה יותר של קפיטליזם. עד כה הקפיטליזם הוגבל בגלל תפיסה מצומצמת שלו, בהובלת 

ת. התפיסה פוליטיקאים אשר הניחו כי יעילות כלכלית מגיעה על חשבון התקדמות חברתי

המצומצמת של קפיטליזם מתבטאת בין השאר בגישתו של פרידמן שקבעה כי האחריות החברתית 

 & Porter). לטענת פורטר וקרמר (Friedman, 1970)של עסקים הינה אך ורק להגדיל את רווחיו 

Kramer, 2011) גם תיאוריית בעלי העניין של פרימן לא הביאה לשינוי של ממש מכיוון שככל ,

שעסקים פעלו מתוך אחריות חברתית תאגידית, כך הטיחו בהם אשמה על עוולות חברתיות. הם 

מוסיפים כי הסיבה שאחריות חברתית על פי תיאוריית בעלי העניין כושלת היא שההיבט החברתי 

 להיות במרכז.  בעסק הינו בשוליים במקום

דרשו להמציא מחדש את  (Porter & Kramer, 2011)פורטר וקרמר  2011בשנת 

הקפיטליזם ולהגדיר מחדש את מטרותיהם של עסקים כך שיגדירו את הצלחתם בתרומה חברתית 

ולא רק בצמיחה כלכלית. באותה השנה פורטר וקרמר לא היו היחידים שדרשו שינוי; בקיץ של שנת 

הישראלי זעק ודרש צדק חברתי. בעיני, פרויקט גורי הרחוב של ספידוג משקף את  הציבור 2011

האדוות של אותה הזעקה של הציבור הישראלי. המקרה של ספידוג מדגים כיצד עסק קטן יכול 

לייצר הצלחה הניתנת להערכה הן במדדים חברתיים והן במדדים כלכליים. הצלחתו של העסק 

רובים עם הקהילה המקומית הסובבת את העסק,. לבסוף, הסיפור ספידוג מושרשת על יחסיה הק

של ספידוג מבטא טשטוש גבולות בין המגזר העסקי, לבין המגזר הציבורי והשלישי, הפועלים בו 

 ארגונים ללא כוונת רווח.

המסע שלי בספידוג התחיל מנקודת מוצא ביקורתית כלפי טשטוש הגבולות בין המגזרים. 

", פעילות שמטרתה לייצר social washingניסיון ל"כהחברתית של ספידוג  אני ראיתי בפעילות

 :ערך החברתי של הפעילותל חשפתינלעסק. ככל שצללתי לתוך השדה כך  מדומהתדמית חברתית 

בעלי חיים. מצאתי אנשים מחויבים למטרה החברתית שספידוג הציבה, מציאת בתים  דאגה לרווחת

רתי זה מחזק את הערך הכלכלי, מייצר ערך משותף אשר מעניק לגורי רחוב. מצאתי כי ערך חב

 לגיטימציה לעסק ובכך שיכך ואף מחק את הביקורת שהחזקתי בה בתחילת הדרך.
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מחקרי הסתיים באמונה אישית שלי כי עסקים בישראל חייבים לקחת על עצמם את 

 צודקת יותרהאחריות לקדם מטרות חברתיות לצד אלו הכלכליות, זאת בכדי ליצור חברה 

. אני מקווה שעבודה זו תשמש דוגמא למנהלי עסקים ובעלי וקפיטליזם אנושי , ערכי וראוי יותר

עסקים ותעודד אותם לחתור לניהול אחראי וחברתי בעסק. עם זאת, עלי להסתייג ולציין שמחקרי 

התבסס על חקר מקרה אחד, ויש להמשיך ולחקור את תופעת האחריות החברתית של עסקים 

טנים בישראל על מנת להגיע למסקנות מגובשות ומבוססות. כך למשל, היבט חשוב שהיה חסר ק

בעבודה זו היה מקומה של המדינה בעסקים קטנים, ותפקיד המדינה בשדה אינו ברור. לטעמי, יש 

חשיבות רבה במחקר נוסף אשר יברר את תפקיד מדינת ישראל בתחום אחריות חברתית של עסקים 

 קטנים בארץ. 
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Abstract 

This study is the first ethnographic research related to the social responsibility of Israeli 

small businesses. The study examines this phenomenon through a case study of the 

business "Spidog", a pet shop specializing in equipment and animal feed. This business 

established a social outreach project in cooperation with the local community; "Street 

Puppies Project" which aims to find homes for abandoned puppies in the city of 

Beersheba, Israel. The study sought to understand what meanings the project 

participants attributed to their involvement. This question actually allows the 

investigation of the broad implications that arise from this project. I examined this 

question by combining a number of qualitative methodologies in order to explore the 

field from various angles. 

Two themes derived from the study. First, the project became a source of profit 

income and second, the project became a vehicle for positive community involvement. 

There for the study discusses the issue of balancing economic profit and social welfare. 

The main conclusion of this study is that businesses that integrate financial profit with 

community outreach can produce both economic and social good. It seems that 

community outreach activities in businesses, based on a positive partnership between 

the business and the community, can meet the needs of society and business alike 

while fostering a more just free enterprise society.  
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