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?  פילנתרופיהמהי 

Love of Humanity: המקור בפילוסופיה היוונית•

האנוש  נדיבות היא אחת ממעלות בן -אריסטו •

 תרגול  דורשת ". אימפולס"נדיבות אינה

מבחן הלמידה והתוצאה  –? מעלה

ובאסלאם  בנצרות , הינה ערך עליון ביהדותהצדקה •

אחרות  תרבות המתנות קיימת גם בתרבויות •

Voluntary Action for the Public Good-פייטון•



?  כמה פילנתרופיה

:  ב"בארה

*.  ג"מהתמ2.1%/ ביליון דולר358•

. **2007-2061לעבור לידי הפילנתרופיה בשנים צפויים $ טריליון 59•

: בישראל

פנוי  $ מיליון 1בתי אב עם 10,000' לינץמרילעבור BCGעל פי סקר •

. בבנק

. בשנה' שח100,000מינימום / JFN-חברים ב100•

(***2011)ג"מהתמ0.6/ 'מיליארד שח5.7•

. ***עליה ניכרת בסכומי התרומות הפרטיות ובמספר התורמים הפרטיים•

Giving USA, 2015 *

**Center on Wealth and Philanthropy

נותניםיכולים /ס"למסקר ***



? מה פילנתרופים רוצים

מתרומה להשפעה

ImpactEvidenceLeadership Need

Need Leadership 
Evidence 

Impact

Game Changers, Scalability, Sustainability
ROI, חיסול בעיות, גדולחזון 

ספן'ברידג, ויליאם פוסטר*



? מה פילנתרופים רוצים...אבל

Demand Side

Supply Side 



?  אז מה ההזדמנות

!  הביזניסאנחנו באותו •

!של השפעהביזניספילנתרופיה היא •

מגזרי-ריבוי שחקנים רב, מסתכלים על מרחב•

"  כינוס"יכולת •

במגזר שלישיMerger and Acquisitionשואלים על •

אפקטיביות של השקעה, יעילות, מחפשים מינוף משאבים•

רגישים לצורך בתכנון ותקצוב ארוך טווח•

רגישים לחשיבות לתשתיות וחוסן אירגוני•

ללמידה ולצמיחה של פילנתרופפוריהקרקע •



? ומה האתגר

ומדידה על פי אבני דרךמרקים'בנצרוצים תוצאות על פי •

מעורבות גבוהה= משקיעים חברתיים •
•High maintenance-נפרדיםתוצאתייםח בצוע "דו

חשיפה וסיכון להסטה של משאבים, חשש מתחרות•

:הגדרת מקום הפילנתרופיה במהלכים משותפים•

?האם שותף בין שווים•

?נפרד" שולחן"האם •

?שותף של מי•

?  למה? של משאבים" קופה משותפת"האם יוצרים •

(?תוכניות? תקורות)



לרתימה של פילנתרופיה  איך אני יכול לתרום 

?לתהליכים משותפים

הראה מנהיגות ממוקדת בתוצאה ולא בארגון•

:wazeאורי לוין מייסד 

Fall in love with the problem NOT the solution

בשינוי ובתועלות שלו  –התמקד בחזון •

תן הזדמנות להכיר לעומק את השותפים להובלת השינוי•

צור מקום לתורם לחבר את החזון האישי שלו לחזון המשותף•



איך אני יכול לתרום לרתימה של פילנתרופיה  

?לתהליכים משותפים

:  כיועץ לפילנתרופיה, עצמך כמדריךראה 

כישלונות של כלל השחקנים והתמקד  , חלוק הישגים•

.  באתגרים ובהזדמנויות של התחום כולו

הקשב  , "כוחי"או ב, "צרכים שלי"במקום להתמקד ב•

פיתוח  "לונסה להבין כיצד אתה יכול לתרום , לתורם
.שלוהפילנתרופי לחזון = של הביזנס שלו " העסקי

C + R + I

SO

C = credibility, R=reliability, I= intimacy, SO= Self oriented

את עצמך כנגד עקומת הלמידה של הפילנתרופבדוק •
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