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 The Secret millionaire – המיליונר הסודיבסדרה  הצפייהכלי: 

 HBOידי -על השהופק ,יזיה בנושא פילנתרופיהוסדרת טלו

 פתיחה:

כאשר אתה פונה לעשות את צעדיך הראשונים בעולם ההשקעות החברתיות, אחת השאלות שעולות היא 

 . 'ור החברהכיצד אזהה מה היא השקעה חברתית ראויה ואפקטיבית עבורי, ועב'

איתור השקעות ובחינת הנאותות שלהן הינו מורכב וארוך, ומשלב של תורם,  הגדרת חזון חברתיתהליך 

כרות י, עם מנהלי קרנות בתחום רלבנטי למשקיע, התיקיםושלל ערוצי מידע קיימים: פגישות עם תורמים 

שלל חומרים הציבורי והשלישי, ועיון וחשיפה ל עם אנשי מקצוע רלבנטיים במגזרועם עולם התוכן 

 בפרט. באתר שיתופיםמקצועיים הנגישים היום ברשת בכלל, ו

לנושא באופן  להיחשף ,הראשונים תורם, העושה את צעדיךמאפשרת לך הה שתוצג להלן הסדר

ניסיון העבר משום שבאתר שיתופים,  כלים אחריםאנו מציעים גם כלי זה, לצד . פאסיבי, כצופה בבית

עולם ההשקעות  להכרתרבים חשים שלא בנוח בפנותם לעשות את הצעדים הראשונים תורמים מלמד כי 

 החברתיות בפרט, ואת החברה האזרחית והמגזר השלישי בכלל.

 התורם, יכולה לפוגג חשש זה. ך, במרחב האינטימי והדיסקרטי שלטלוויזיהבסדרת  צפייה

ות לקראת השקעה חברתית. אחר בתהליך קבלת החלט ך "ללוות כצופה" תורםהסדרה מאפשרת ל

 נאותות ולבסוף שלב ההחלטה.הלמידה, בדיקת ה, משלב האיתור, דרך שלב המיפוי

כספיים, והרגשיים ההערכיים,  וליםמבט על שלל השיק תצפייה בסיפורים אישיים של תורמים מאפשר

בעלי  דומה גם למציאות הישראלית: חברה קפיטליסטית, בההלקוחים מהמציאות הבריטית שיש בה 

וככאלו, בפנותם לתהליך השקעה חברתית הם מוצאים עצמם במשאבים מסוגים שונים, מחזיקים ההון 

 א מעט מורכבויות ודילמות.מול ל

 

 כמה הגדרות לפני שמתחילים: 

 פילנתרופיה פרטית –הגדרה 

 החזר השקעה חברתית –הגדרה 

  בדיקת נאותות חברתית – הגדרה

 

 

 

http://sheatufim.org.il/website/modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=116
http://www.sheatufim.org.il/philanthropy.aspx
http://www.sheatufim.org.il/philanthropy/toolboox-index.aspx
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=7&PoolItemID=20
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=7&PoolItemID=12
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=7&PoolItemID=14
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 גוף הכלי:

רלבנטית סדרה זו : הבריטי 4 ערוץ של הפקה היא, 8 בערוץ המשודרת ריאליטי סדרת, הסודי המיליונר

 .לאנשים הרוצים לעשות צעדיהם הראשונים כתורמים

לה ה לאזור בו הוא אינו מוכר. הוא לומד על הקהיליונר בריטי אחר מגיע בזהות בדוייבכל פרק מ

נדרשת. הוא בוחר לעצמו מספר ארגונים  אליהם היארותים ישה ועלה יוסילמאפייני האוכ על ,המקומית

נושאים חברתיים מורכבים מתוך הכרות אישית ודרכם מכיר באופן אישי , על פי נטיות לבו, להתנדב בהם

סכום כסף . תהליך המפגש וההכרות מאפשר לו לבחור למי לתרום הפעילים באותו תחוםאנשים עם ה

 בפני סודו את חושף" הסודי המיליונר"בהם ישהה במקום. בסוף כל פרק שבתום שבעת הימים  משמעותי

 כיצד לראות הצילום צוות עם יחד רחוזהוא  חודשים כמה. בתום התרומה סכום את ומציג המתנדבים

 .הקהילה ועל המתנדבים של חייהם על התרומה השפיעה

פרקטיקות חברתיות, תאוריות של שינוי, דרכי פעולה צופה להיחשף לשלל ך, ההסדרה מאפשרת ל

תוכל כתורם לבחור האם לאמץ אותן, ולתמוך בהן גם כאן,  , שבעתיד,ומיומנויות בתחום השינוי החברתי

 בישראל.

רתית, ובהמשך לוודא כי יחזרו גם בסדרה תוכל לזהות את השלבים השונים הקיימים בכל השקעה חב

 בפעילות שלך:

 מדיניות השקעה והחזון החברתיקבלת החלטות על  .א

 : באופן ישיר )עמותה/עמותות( או דרך גורם מתווך )קרן/מעגל נתינה(איתור השקעה .ב

 : כל השקעה בפני עצמה ובאופן רוחביבדיקת נאותות .ג

 : התקשרות והשקעה בפועלקבלת החלטה .ד

 ב ובקרה: מעקניהול השקעה .ה

 .השקעות חברתיות : דוח מסכם ועם הפנים לעוד סבבלקראת סבב השקעות נוסף .ו

 :כתובת הבאהניתן למצוא ב עם כתוביות בעברית  סדרהאת ה

39871,00.html-8603-http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L 

 הסדרה במקור ניתן למצוא בקישור הבא:את 

millionaire-secret-http://www.channel4.com/programmes/the 

 

 

http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-8603-39871,00.html
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-8603-39871,00.html
http://www.channel4.com/programmes/the-secret-millionaire
http://www.channel4.com/programmes/the-secret-millionaire
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 לסיום:

 יצדומראה כהגלום בתרומה חברתית,  והיפה האנושי הצד את מציגהסדרה זו, על פרקיה השונים, 

אם אתה  .פי כמה מוניםולעתים  ,נותןאצל האלא גם מקבל התרומה,  אצלתרומה יוצרת שינוי, לא רק 

, בסדרה זו תוכל לשמוע עדויות אישיות של "שאפנה לתרוםכמה יצא לי מזה "משתייך לקבוצה התוהה 

חר שפנו אנשים, שחלקם דומים לך, לפחות מבחינת היותם בעלי הון, שהתמודדו עם דילמה זו, ולא

 לעסוק בהשקעות חברתיות, נפתח בפניהם צוהר לעולם חדש.

, מתנדביםארגונים חברתיים וכחלק מהתכנים הסדרה נותנת במה לאנשי מקצוע מהמגזר השלישי, אנשי 

ן פועלים לאורך זמן, במקצועיות ובמחויבות ישמרביתם ככולם, לא מגיעים מהמאיון העליון בחברה, ועדי

 תית. מה שגם מצופה מ"המילונר הסודי" בסופו של יום.כדי ליצר השפעה חבר

 

שעל המשקיע החברתי  ,ם, אימוץ כלים שונים ויישוממתהליך לימודצפייה בסדרה זו הינה רק חלק 

עה ורכישת כלים בנושא, אך בהחלט משלימה לעשות בהמשך הדרך. היא לא חלופה לתהליך איתור השק

 אותה.

http://www.sheatufim.org.il/philanthropy/familyfund.aspx

