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 2102מרץ 

  1522לשנת  התורמים הגדולים 05רשימת 

 

 01את רשימת   The Chronicle of Philanthropyפרסם מגזין הפילנתרופיה החשוב  2102בפברואר 

. מדובר באנשים שתרמו את הסכומים הגדולים 2100לשנת בארצות הברית נדיבים ביותר התורמים ה

 ביותר, או שהתחייבו לתת אותם, למטרות פילנתרופיות שונות.

בו עשו את הונם, את סכום התרומה ואת ש, את התחום ת שמות התורמיםניתן לראות א ברשימה

  המוסדות או הארגונים בהם הם תמכו.

עיון וניתוח של רשימה זו מאפשר ניתוח של המגמות בעולם הפינלתרופיה העכשווי: מהו פרופיל 

בוחרים התורמים הגדולים, לאיזה מטרות הם מייעדים את השקעותיהם החברתיות ובאיזה אופן הם 

 שני המקומות הראשונים לדוגמה: להעביר אותן ליעדן. 
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 התורמים הגדולים  05פרופיל 

 שנכנסו לרשימה היוקרתית? תורמיםמי הם אותם 

 אחר.  , יותר מכל תחום עסקיהפיננסיבתחום מתוכם עשו את הונם  00 

 את הונם. ירשומתוכם  0 

מיליון דולר, בעוד שבשנת  22של  בתרומה מינימליתכדי להיכנס לרשימה השנה היה צורך  

 מיליון דולר. 00הסכום המינימלי היה "רק"  2110

יתנו מתוכו כבר נ 78%-מיליארד דולר, כש 01.1של התרומות ברשימה הוא  הסכום הכולל 

  למטרות שהוצהרו.

 כל מדינה אחרת.במתוכם גרים בקליפורניה, יותר מ 01 

 מיליון דולר או יותר לקרן הצדקה שהם בעצמם הקימו.  0מהם תרמו  9 

 מיליון דולר או יותר, כל אחד. 01מהתורמים ברשימה תרמו  29 

 ומעלה. 91מהם בני  3-, ו01-מהם בני פחות מ 8רק  

  , בה הם מתחייבים לתרום לפחות חצי מהונם.שבועת הנתינהמהם חתמו על  02 

הרשימה מציגה תורמים שלהם הון ישן או הון חדש, מוכרים לציבור או אנונימיים, תורמים שפעילים שנים 

 בתחום הנתינה או מצטרפים חדשים לעולם הנתינה.

מיליארד דולר  2ברשימה, תרמה באמצעות ירושה  קום הראשוןבמהנמצאת מרגרט א. קרגיל, התורמת 

לשתי קרנות שהקימה לתמיכה במטרות פילנתרופיות שונות בתחום האומנות, איכות הסביבה ועוד. 

מיליון דולר  011נמצא בכיר בתעשיית המתכות, וויליאם ס. דיאטריך השני המנוח, שתרם  במקום השני

ומות הבאים בחמישייה נמצא אחד ממייסדי מייקרוסופט, אלן אי. לקרן שתומכת באוניברסיטאות. במק

יורק מייקל בלומברג )ביל גייטס ואשתו לא נכנסו לרשימה -לואיס, הכלכלן ג'ורג' סורוס וראש העיר ניו

 (.2111הם התחייבו לתת עוד בשנת  2100מאחר ואת התרומה הגדולה שנתנו בשנת 

קרן מיליון דולר ל 20.9י ברין, ממייסדי גוגל, ואשתו, שתרמו תורמים חדשים שנכנסו לרשימה הם סרגי

 , הנלחמת במחלת הפרקינסון. מר ברין נושא גן המקושר למחלה זו. מייקל ג'יי פוקס

http://philanthropy.com/article/The-Philanthropy-50-by-the/130499/?cid=pe_p50nav12_inf
http://givingpledge.org/
http://www.michaeljfox.org/
http://www.michaeljfox.org/
http://www.michaeljfox.org/
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ולארגון  יד ושםמיליון דולר לארגון  31ברשימה, תרמו  13-שלדון ומרים אדלסון, הנמצאים במקום ה

 . תגלית

מיליארד דולר יותר משהעניקו  3.3-ב בהיקף הגדול 2100התורמים הנדיבים באמריקה נתנו בשנת 

. בעוד הכלכלה מתאוששת וצומחת, מצפים מהתורמים להמשיך ולהגדיל את סכומי הנתינה 2101בשנת 

לשנים אחרות שבהן נראתה  התורמים לא נתנו בהיקף דומהמשנה לשנה. אך עדיין עולה מהנתונים כי 

 מחושבים יותר מבעבר. התאוששות ממיתון, ונדמה כי הם

זהו הזמן למרות שהכלכלה עדיין אינה יציבה,  שהגיבו על רשימה זו אמרו כי מתרימיםמפתחי משאבים ו

 לחכות עד שכל התנאים זהו בלתי אפשריסכומים משמעותיים למטרות חשובות.  להמשיך ולתרום

 .ולתרום לחברהיהיו מושלמים כדי להמשיך  הכלכליים

 

מתפרסם  . המגזיןThe Chronicle of Philanthropyמגזין פורסמה ב 2100לשנת  התורמים 01רשימת 

שנה, וניתן למצוא גם גרסה מקוונת שלו. הוא מהווה מקור מידע מקיף לכל  21-בדפוס במשך יותר מ

 .ארצות הבריתב המתרחש בתחום הפילנתרופיה

המגזין מספק מידע רב לכל העוסקים בפילנתרופיה במגוון תחומים כגון גיוס כספים, מטרות נתינה, ניהול 

 פרסומים ואירועים שונים, ומציג נתונים רבים המבוססים על סקרים ומחקרים. והתרומה 

 את הרשימה המלאה ניתן למצוא בכתובת הבאה:

http://philanthropy.com/article/A-Look-at-the-50-Most-

Generous/130498/?cid=pe_p50nav12_don 

http://www.yadvashem.org/
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http://philanthropy.com/article/A-Look-at-the-50-Most-Generous/130498/?cid=pe_p50nav12_don

