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 2010ספטמבר 

 ?בין פילנתרופיה פרטית לפילנתרופיה תאגידיתמה  –" כבר תרמתי במשרד"

 פילנתרופיה פרטית ופילנתרופיה :השקעה חברתית שני סוגי  ההבחנה ביןאתאופן מובנה במציג מסמך זה 

בין פילנתרופיה פרטית לפילנתרופיה תאגידית תעודד את ההשקעה ברורה הבחנה תפיסה כי ה .תאגידית

לצד מיעוט חומרים מקצועיים המתייחסים לנושא , שקיפות בתחוםקידום בכללותה תוך החברתית בישראל 

 . הביאו אותנו לכתוב מסמך זה, בארץ

, הוא העיקרעצם המעשה הפילנתרופי . כלל לא חשובההמוצגת כאן ההבחנה  , בציבורעמדה הרווחתעל פי ה

השאלה האם ההון המושקע נובע , כלומר. י בחשיבותומשנ, וכיצד העובר, ר ההון שהועבר לתרומהמקוו

ובאיזה אופן התקבלו , הינהאו הפרטי של התורם או מהונו המשפחתי  פילנתרופה עסקי שבבעלותהתאגיד מה

עשויה  למקור ההון ,כפי שמראה המסמך,  עם זאת .לא רלבנטית, לדעת רבים, ההחלטות לגבי השקעתו

החלטות ביחס לתרומה ולהיקפה והן על האופן בו תוצג התרומה להיות השפעה הן על תהליכי קבלת ה

 למקור ההון הנתרם יש משמעות במסגרת הדיון הציבורי על אחריותם ,בנוסף. ותתקבל בקרב קהלים שונים

 . אזרחית של יחידים ותאגידיםחברתית והה

ה שילוב בין שני ערוצי התוצאה המיטבית הינ, ההגדרות עולה באופן ברור כי מנקודת מבטו של התורםמתוך 

מן המגזר המסמך מבוסס על חומרים עיוניים מהארץ ומהעולם ועל ראיונות עם עשרה אנשי מקצוע  . התרומה

 . המתמחים בתחוםוחוקרים בכירים השלישי 

  הגדרות-  1פילנתרופיה פרטית ותאגידית 

 קשרים, שעות התנדבות, ידע, מוצרים, יוקרה, כסף(  הענקה מרצון של משאבים ?פילנתרופיה פרטיתמהי 

, קבוצות, במטרה לטפל בצרכים ולקדם אינטרסים של יחידים, שנצברו על ידי התורם או משפחתו) 'וכו

במובן זה . 2מתוך רצון להשפיע על הסדר החברתי הקיים, ארגונים חברתיים או החברה האזרחית כולה

אותו גיבש   4"מצפן מוסרי"י לחיבור בין ומהווה ביטו  3פילנתרופיה פרטית היא כלי להשתתפות אזרחית

 .התורם במהלך חייו לבין ההון או היוקרה שצבר

                                                   
 pdf.2006rudich/upload/il.ac.huji.sw.www://http ).2007:9( של המושג פילנתרופיה ניתן למצוא אצל רודיך הגדרה רחבה1
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או בהון המושקע , פילנתרופיה פרטית תתבטא  בהשקעת הון עצמי הנובע מרווחים אישיים או משפחתיים

 . 5בהתנדבות או בהנהגה חברתית, באמצעות קרן אישית או משפחתית

נתרופיה תאגידית הינה תרומה שמקורה במשאבי התאגיד ונכסיו לטובת פיל ?פילנתרופיה תאגידיתמהי 

: הסיוע אותו מגיש התאגיד יכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונות. 6ארגוני מגזר שלישי והתארגנויות אזרחיות

, מומחיות ארגונית, )ללא פגיעה בשכרם(שעות עבודה והתנדבות של עובדים , יוקרת הארגון, מוצרים, הון

 יכול התאגיד התורם להעביר את התרומה ישירות לארגון המקבל או –כאשר מדובר בתרומה כספית . ועוד

 . לפעול באמצעות קרן תאגידית

אחריות .  7 עסקיים מרכיב מרכזי במדיניות האחריות החברתית של תאגידיםפילנתרופיה תאגידית הינה

נושאים בחובות כשם , בדומה לאזרחים, םחברתית הינה דרך ניהול עסקית המביעה את העמדה כי תאגידי

מחוייבות לעובדים ,  מוסריות, אחריות חברתית מעידה על אכפתיות לחברה ולסביבה. שהם נהנים מזכויות

אחריות חברתית פירושה כי בעת קבלת החלטות התאגיד יתחשב גם . וראייה אסטרטגית רחבה של העתיד

 . 8באינטרסים שאינם אינטרסים כלכליים שלו עצמו

 ?9פילנתרופיה פרטית לפילנתרופיה תאגידיתמהם הקריטריונים המבחינים בין 

 פילנתרופיה תאגידית פילנתרופיה פרטית 

מי מחליט על 

 ?התרומה

ההחלטה מתקבלת על ידי בעל ההון 

 . 10או בני משפחתו

ההחלטה מתקבלת , במרבית המקרים

 על ידי מספר - באמצעות מנגנון ארגוני 

ועדה (ברה או הדירקטוריון נציגים מטעם הח

מנהלי הקרן , בכירי הנהלה, מקצועית

 ). ב'התאגידית וכיו

                                                   
  Pharoah, 2009; Schervis, 2006 5 

The Guardian, 2007 6 
  Steinberg, 20047 

 . 2009, מעלה; 2010, לימור8
 . ם  ועל ראיונות עם בכירים במגזר השלישיחומרי קריאה עיוניי, ההבחנות בטבלה מבוססות על מאמרים  מקצועיים9 
10 Pharoah, 2009  



3 
 

 .שיתופיםעבור  שי-יעל מעוזמסמך זה נכתב על ידי 
 .ת/להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש, מומלץ להעביר

 פילנתרופיה תאגידית פילנתרופיה פרטית 

מה הם מניעי 

ההשקעה 

 ?החברתית

ההחלטה ביחס להשקעה החברתית 

ערכים , נובעת משיקולים פרטיים

הפילנתרופ . אישיים ומשפחתיים

משקיע בנושאים הקרובים לליבו 

, בתוך כך.  11ולסדר היום האישי שלו

 נובעת אינהרופיה פרטית פילנת

בעיקרה מטובת העסק שבבעלות 

 .התורם ומהאסטרטגיה העסקית שלו

ההשקעה החברתית קשורה לליבה 

על ההשקעה . העסקית של פעילות התאגיד

להתחבר למיתוג של החברה ולאסטרטגיה 

תוך קידום תרומה ברת , השיווקית שלה

 .12קיימא  לטיפוח  התחום שבו העסק פועל

 

ההון המושקע נובע מהונו העצמי של  ?ההוןמה מקור 

הפילנתרופ או מחברה הנמצאת 

 .בבעלותו המלאה של בעל ההון

המשאבים המושקעים בעשייה 

שעות , הון: הפילנתרופית הם תאגידיים

 . סיוע בעין ועוד, עבודה של עובדים

מי מנהל את 

 ?ההשקעה

זהות מנהל ההשקעה תלויה בהיקף 

אשר במרבית המקרים כ. התרומה

מדובר בהיקף תרומה משמעותי ינהל 

. את הקרן מנהל מטעם הפילנתרופ

הפילנתרופ עצמו במקרים אחרים 

 . נהל את ההשקעהמ

ועדה ממונה מטעם התאגיד או עובד בכיר 

 ). לרוב איש קשרי קהילה או משאבי אנוש(

על שם מי נזקפת 

 ?התרומה

הקרדיט על התרומה נזקף לזכותו של 

לעיתים , אדם פרטי ולא של עסק

 . התורם בוחר להשאר אנונימי

לעיתים יזכה . הקרדיט נזקף לזכות התאגיד

ר הדירקטוריון "ל או יו"בקרדיט המנכ

 . 13שהוביל את תהליך קבלת ההחלטות

 

 מקורות
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