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איל בלוך אדם אדמה

שנת 2000 בשדרות. שיכון עמודים מאובק 
המוקף בגינה ציבורית מוזנחת. באחת 

הפינות מקלט. מלבד השימוש בו בשעת 
אזעקת "שחר אדום" (לימים "צבע אדום"), 

משמש המקלט משכן לנרקומנים חסרי 
קורת גג. לא אחת הם מּוצאים מתוכו ללא 

רוח חיים.
עשר שנים לאחר מכן והמקום שונה 

מקצה לקצה. המקלט מטופח וכך גם 
סביבתו. מה קרה במהלך העשור הזה? כיצד 

השתנתה הסביבה העגומה והקודרת למקום 
מוריק ושוקק חיים ומוזיקה? האם אלו 

כוחות השוק החופשי, או שמא עמותות ללא 
כוונת רווח שיקמו את המקום?

למעשה, צמח כאן עסק חברתי, ובטור 
זה ננסה להבין מהו עסק חברתי ומהם סדרי 

העדיפויות שלו. 

מוסיקה משדרות
במקלט המוזנח לשעבר בשדרות פועל 

כעת מועדון "ְשֵׂדרֹוק", שמופעל על ידי 
נערים בסיכון, ובמסגרתו הם מספקים 

שירותי מוזיקה לאמנים ולאירועים הנערכים 
בבתי הספר, במתנ"ס, במוסדות חינוך וגם 
בחתונות, אירועי בר—מצווה וימי הולדת. 
כיצד קרה שנערים אלה, עולים מבוכרה 

ומקווקז, אשר משבר העלייה איים להכניס 
אותם בשערי עולם הפשע, משקמים את 

עצמם ומרקידים נערים ונערות זולתם, תוך 
יצירת מחזור שנתי של 100 אלף ש"ח, בנוסף 

על הרווחים החברתיים שהם יוצרים?
בקיץ 2006 זכיתי להכיר את האיש העומד 

מאחורי המיזם: יגאל לוי, עובד סוציאלי 
באגף לשירותים חברתיים בעיריית שדרות. 

נפגשנו בברלין במסגרת פרוייקט גילוף 
"עץ החיים" בהשתתפות צעירים מגרמניה, 

תורכיה, פלסטין וישראל. שם התוודעתי 
לקבוצת הנערים משדרות, שערב נסיעתה 

לברלין לא עצמה עין עקב אזעקת "שחר 
אדום" בעקבות מטח קאסמים מעזה. 

באותה שנה זכה לוי על פועלו ב"פרס 
רקנטי—צייס לעו"ס היזם", וכך נימקה 

הוועדה את בחירתו:
"בשיחות שניהלו יגאל ומדריך הנוער 

הביעו הנערים צורך במועדון משלהם, ויגאל 
החל לפעול להקמתו. לצורך כך הקצתה 
העירייה מקלט נטוש, וברגע זה התחולל 

השינוי. הנערים, שבקשתם נענתה, התגייסו 
לעבודות השיפוץ במקלט. [...] במהלך הזמן 

התעורר הצורך ברכישת מגברים, גיטרות 
וציוד אלקטרוני, אלא שלצורך זה לא היה 

תקציב. אך מעז יצא מתוק: דווקא המחסור 
בתקציב הניע את הפרויקט לכיוון היזמות, 
ולצורך גיוס הכספים החלו הנערים לעבוד 

בשיפוצים. היוזמה אף חוללה מהפך בקהילה, 
כאשר הנערים צירפו לעבודות הגינון בסביבת 

המועדון גם את השכנים ויצרו מודעות 
לאיכות הסביבה. [...] כיום, 9 שנים מאז הוקם 
המועדון, הוא מאפשר לנערים לפעול כיזמים. 

[...] הם אינם מקבלים שכר, אך זוכים למימון 
רשיון נהיגה. מדי שנה מגייס הפרויקט 

כ—100,000 ש"ח, המוקדשים למימון טיפולים 
פסיכולוגיים לנערים, לחיבור חשמל לבתים 

שנותקו, למימון משלחות נוער למסע לפולין, 
לתחזוקה של מועדוני נוער במצוקה ועוד".

מועדון "שדרוק" מייצג סוג חדש של 
חשיבה חברתית—כלכלית. הרווח הכספי אינו 

מחולק כדיווידנד לבעלי ההון, אלא נועד 
לייצר רווח חברתי באמצעות מימון רשיונות 

נהיגה לנערים, עזרה לנזקקים, פעילות 
חינוכית וערכית, יצירת סביבה מטופחת 

לקהילה ועוד.

הבנקאי של העניֹות
מהדרום שלנו נעבור לדרום—מזרח אסיה, 

אל המדינה מוכת השטפונות בנגלדש, 
אשר בשנות ה—70 הוגדרה על ידי הנרי 
קיסינג'ר כ"מקרה אבוד". ארבעים שנה 

אחר כך, המקרה האבוד הולך להיות אחד 
הבודדים שיעמדו ביעד של האו"ם לצמצום 

העוני ב—50% עד שנת 2015. סיפורה של 
בנגלדש הוא גם סיפורו של זוכה פרס נובל 

לשלום לשנת 2006, "בנקאי העניים" מוחמד 
יונוס, אשר קרא תיגר על הנחות היסוד של 

הכלכלה, והקים את "בנק ְגַרמין", שהציל 
מיליונים מחרפת רעב, ולא באמצעות נדבות.

שיטת העבודה של בנק גרמין כבר 
ידועה לרבים. נספר בקצרה, כי הבנק מעניק 

הלוואות בסכום קטן לנשים שאינן יכולות 
לקבל הלוואה בבנק רגיל, וכך הוא עוזר 

להן להוציא לפועל יוזמה עסקית שעשויה 

לחלצן ממעגל העוני. שיעור החזר ההלוואות 
בבנק של יונוס עומד על 96%, לעומת כ—70% 
בבנקים רגילים, שעליהם נאמר שכדי לקבל 

מהם הלוואה אתה צריך קודם להוכיח 
שאינך זקוק לה. 

על פי ארגוני סיוע בינלאומיים, בנק 
גרמין הוא אחד מהגורמים העיקריים 

שבזכותם פחת שיעור העוני בבנגלדש 
מ—74% בשנת 1974 ל—57% בשנת 1992 
ול—40% ב—2005. גם היום קצב הירידה 

ממשיך להיות כאחוז בשנה. 
אבן היסוד בהצלחה של בנק גרמין הוא 

הפנייה אל המנוע הפנימי המפעם בכל 
אדם — היצירתיות. יונוס הבין כי בהסתפקות 

במתן מענה לצרכים הפיזיים, ובכלל זאת 
יצירת מקומות תעסוקה, אינו פיתוח במלוא 

מובן המילה. פיתוח אמיתי טמון בסיוע 
למימוש היצירתיות הפנימית שטרם באה 
לידי ביטוי. הבנק של יונוס הלווה לאנשים 
כסף כדי שיוכלו לממש את החלום שלהם.

גם המבנה הארגוני של הבנק אינו מה 
שאתם רגילים לו. הבנק בנוי מרשת של 

קבוצות ומרכזים. כל קבוצה מורכבת מחֵברות 
וות אשר ערבות זו לזו, והחזר הלוואה של 

האחת משרת את חברתה. כל אשכול קבוצות 
יוצר מרכז אזורי, שאחראי על קבוצותיו 

מחד וקשור עם המרכזים האחרים מאידך. 
כך התמיכה ההדדית מוטמעת בבנק לאורך 

ולרוחב. 
מערך הרשת המבוזר של הבנק מבוסס 
על הסכמות שכל לווה בבנק צריך להכיר 

אותן ולהסכים  לפעול לפיהן. נציין רק חלק 
מתוך 16 ההסכמות שגובשו:

• נפעל על פי ארבעת העקרונות של בנק 
גרמין: משמעת, אחדות, תעוזה ועבודה 

קשה, ונקדם אותם בכל תחומי דעתנו.
• נחנך את ילדינו ונבטיח שיוכלו להתפרנס 

כדי לממן את לימודיהם.
• נקפיד תמיד על ניקיון הסביבה ועל ניקיון 

ילדינו.
• לא נסכים לקבל נדוניה כשבנינו יישאו 

נשים ולא נעניק נדוניה לבנותינו עם 
נישואיהן. לא נסכים לנישואי ילדים.

• תמיד נהיה נכונות לעזור זו לזו. כשמישהי 
תהיה בצרה כולנו נתגייס לעזרתה.

• אם ייוודע לנו על הפרות סדר באחד 
המרכזים, נגיע לשם ונטפל בהשבת הסדר 

על כנו.
נשאיר לקורא לעשות את ההשוואה 

בין המסמכים שחתם עליהם בעת פתיחת 
החשבון, ויחס הבנק שאליו הוא מורגל, לבין 

ההסכמות ודרך הפעולה של בנק גרמין.

כסף, זה כל הסיפור
זהו קצה הקרחון של פעילות חברתית 

כלכלית היוצרת מרחב פעולה שאינו מטופל 
כיאות בשיטה הקפיטליסטית. ניתן להגדיר 
זן חדש זה של עסקים כ"עסקים חברתיים". 

עסקים אלו מוקמים בידי יזמים שלא על 
מנת לגרוף רווחים אישיים, אלא כדי לממש 

יעדים חברתיים מוצהרים.

העסק החברתי נבדל ממוסד צדקה, ואינו 
מסתמך על תרומות ונדבות כדי להתקיים. 
הוא פועל כעסק לכל דבר, המחויב להיות 

רווחי ובה בעת לממש את יעדיו החברתיים 
המוצהרים. גם לעסק חברתי, בדומה לעסק 

ממוקד רווח, יש בעלים הזכאים להחזר 
השקעתם, אך כל רווח נוסף מעבר להחזר 

ההשקעה יושקע שוב בעסק עצמו או 
בקהילה שמפרנסת אותו.

די הוק, מייסד "ויזה", אמר: "רואה החשבון 
הוא מספר הסיפורים המודרני". ספר התקציב 
והדו"ח השנתי של ארגון מספר בצורה הטובה 

ביותר את סדרי העדיפויות שלו. רבים נוטים 
להתחמק מהעיסוק בנושאים כלכליים, 

אולם המעוניינים ליצור שינוי חברתי אינם 
יכולים להרשות זאת לעצמם, כי כמו שאומר 

ידידי הפסל הגרמני יוהנס מת'יסן: "הכסף 
הוא חומר הגלם של האמן החברתי". הכסף, 
שנהוג לייחס אותו לספרה של הרצון, קשור 

מאוד דווקא לתודעה שלנו. כמו המתכת 
שממנו היה עשוי פעם, הכסף הינו המראה 

המזוקקת שמשקפת בבהירות אכזרית 
את סולם הערכים וסדרי העדיפויות שלנו 

כחברה. הוא מגלם בתוכו מערכת שלמה של 
אמונות, שברובן אינן מודעות. כי הרי מה היה 

שווה השטר הסגול שבארנקנו, אם לא היינו 
מסכימים בינינו שערכו חמישים שקלים?

איל בלוך הוא יזם חינוכי חברתי ועסקי, מייסד שותף 
של המכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין

bloch.eyal@gmail.com

בין חברה עסקית לעסק חברתי 
משדרות ועד בנגלדש, עסקים חברתיים מוקמים בידי יזמים שלא על מנת לגרוף 

רווחים אישיים, אלא במטרה לממש יעדים חברתיים מבלי להסתמך על צדקה

גרמין בנק  יסד  מי  — ונוס  י ד  מוחמ

אבן היסוד בהצלחה של 
בנק גרמין הוא הפנייה אל 

המנוע הפנימי המפעם בכל 
אדם – היצירתיות. הבנק 
של יונוס הלווה לאנשים 

כסף כדי שיוכלו לממש את 
החלום שלהם


