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 מערכת יחסים פילנתרופית הינה חרב פיפיות: מאמרתקציר 

Philanthropic Relationships Are Double-Edged Swards 

  EPIP – Philanthropologyי צוות "נכתב ע

על ידי המשלתה לחרב , מבקש להסביר את מורכבות מערכת היחסים הפילנתרופית בין התורם למקבל, מסמך זה

ניתן , כך. סמך מפרט תפיסות שונות בתחום פיתוח המשאבים והפילנתרופיה משני צידיה של החרבהמ. פיפיות

הון "היגד הרואה את הפילנתרופיה ככזו הפועלת באמצעות רשתות : לראות התייחסות שונה להיגדים שונים כגון

היגד הרואה ; ת מקורביםומצד שני היגד הרואה את הפילנתרופיה ככזו הפועלת באמצעות רשתו, מצד אחד" חברתי

בצוותי עבודה של הקרנות כבוני גשרים בין הקהילה לתורמים לעומת היגד הרואה את צוותי הקרנות כשומרי סף בין 

  .הקהילה לבין התורמים

בדומה ללוליין בקרקס המתכנן את צעדיו מראש על . שימוש בהיגדים אלה צריך להיעשות בצורה מבוקרת וזהירה

כך גם בהתייחס לפיתוח משאבים ולפילנתרופיה יש לשקול בכובד ראש את הצעדים העתידיים על , מנת לא ליפול

השימוש בתפיסות אלה יכול להשתנות וההעדפה לשימוש בתפיסה אחת . מנת לא לפגוע בנותני התרומה ובמקבליה

 . על פני האחרת צריך להיעשות תוך התחשבות במציאות הקיימת ובהשלכותיה על שני הצדדים
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בפיתוח משאבים ובנתינה 
 'ידידות מועילה'אנחנו בונים 

, אנחנו מממנים מנהיגים"
 "לא רק ארגונים

נתינה בפיתוח משאבים וב
 אנחנו עושים שימוש באנשים

בין ' בונה גשרים'צוות הקרן 
 התורמים לקהילה

/ אנו נותנים מרצון לקהילות
 גורמים אשר מעניינים אותנו

 נתינה צריכה להיות
 סלקטיבית

 אמון

גיוס 'גיוס משאבים הוא 
 'חברים

פילנתרופיה פועלת באמצעות 
 "הון חברתי"רשתות 

צוות הקרן הינו שומר הסף בין 
 הקהילה לבין התורמים

, הגורמים שלנו צריכים/ הקהילות
 ראויים ותובעים תמיכה

 נתינה הינה סובייקטיבית

 חשדנות

פיתוח משאבים מבוסס על היכולת 
 לגייס משאבים על בסיס חיבה ואהדה

פילנתרופיה פועלת באמצעות 
 )Old Boys (רשתות מקורבים

החשודים הרגילים זוכים "
 "לא העבודה, למימון

 ...ומצד שני ...מצד אחד

 : תמונת החרב המקורית מתוך
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Emerging Practitioners in Philanthropy - EPIP - ור ההמשך של נותני דק וזי הינו חגוף זה ייעודו של

 . מענקים על מנת לקדם פילנתרופיה יעילה המתבססת על צדק חברתי

ות רישות עסקיות וחברתיות ייחודיות לחברים בו על ידי סניפים מקומיים וזירות פגישות גוף זה עוסק בארגון הזדמנוי

גוף זה עוסק בפיתוח כישורי מנהיגות וניתוח הגופים החברים על , כמו כן). הן וירטואליות והן פנים אל פנים(לאומיות 

 בונה מערכת תמיכה לדור הצעיר EPIP. מנת לייצר הצלחה באותם הגופים ובתחום הפילנתרופיה הרחב ככלל

העסוק בפילנתרופיה שמטרתו שינוי הפילנתרופיה וחיזוק יכולתם של אנשים צעירים לעסוק ולפתח קריירה בתחום 

 . השינוי החברתי

 EPIP :php.about/org.epip.www://httpקישור לאתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .שיתופיםעבור  נכתב על ידי ניבי זאבי מסמך זה

 ת/להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש, מומלץ להעביר

http://www.epip.org/about.php

