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תקציר מנהלים

מודל פיננסי למינוף פילנתרופיה
לטובת פיתוח אזורי בנגב ובגליל
עידן רייכמן
עמית קורת — מכון מילקן

תודות
ברצוני להודות לסטיבן זכר ,מנחה המחקר ,שליווה ולימד אותי ,העיר לי והאיר את עיניי ,ותרומתו ניכרת רבות בעבודה זו.
לצוות המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת ובמיוחד לאברהם אסבן ולאבי פלדמן על שהכניסו אותי לנבכי עולם הפיתוח
האזורי .לאורלי מובשוביץ-לנדסקרונר ,שתמכה בעיתות אי-ודאות ,ולשאר צוות תוכנית העמיתים :אלמה גדות-פרז ופרופ' גלן
יאגו .לשיר כהנוב ,עמיתת התוכנית ,חברה טובה ששימשה אוזן קשבת וכר פורה לדיון ופיתוח רעיונות חדשים.
תודה גם לכל אלה שיעצו ,תרמו מניסיונם ושיתפו במחשבותיהם :בראש ובראשונה לריצ'רד ברנשטיין על עזרתו הרבה .לאלון
עוזר ,אמיר שניידרמן ,ירון קידר ,לי פרלמן ,מירי יעקובי-הורוביץ ,ססיל בלליוס ,קרל קפלן ורינה גן ,ולנעמי אפרת ואליק
אלמוג מעמותת "תור המדבר".

על אודות תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן
תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים ,מבוססי
שוק ,לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים .התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם
למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים ,פילנתרופיים ועסקיים ,לטובת צמיחה
ופיתוח לאומי בר-קיימא.
התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים ,בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם ,המתמחים במוקדי
קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות .היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא
מקסימלי — התמחות ,הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.
במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי קורת-מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות,
ומסייעים למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות ,סביבתיות וחברתיות.
בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי ,שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות
אפשריים .מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים ,המעצבים
את המציאות הכלכלית ,חברתית והסביבתית בישראל.
במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית ,ממשל ושיטות מחקר .במסגרת מפגשי ההכשרה
השבועיים ,העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים ,מצגות וניירות מדיניות ,וכן כלי ניהול ,שיווק ותקשורת.
בנוסף ,נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם .בסמסטר
הראשון ,העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים ,במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה
העברית בירושלים .הקורס מקנה  3נקודות זכות אקדמיות ,ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו ,מנהל בכיר ,ומייסד ,המעבדות
לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.
את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי ,כמרצים באקדמיה ,במגזר הציבורי וכיועצים לשרים
ולמשרדי הממשלה .ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה ,ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות
בישראל ,ארצות הברית ובריטניה.
תוכנית עמיתי קורת-מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית ,ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי .התוכנית ממומנת
על ידי קרן קורת וקרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.
למידע נוסף על אודות התוכניתwww.kmifellows.org :

 םילהנמ ריצקת

מודל פיננסי למינוף פילנתרופיה לטובת פיתוח אזורי בנגב ובגליל

תקציר מנהלים
רקע
אזורי הנגב והגליל הם אזורים הנמצאים בתת-פיתוח כלכלי ,ונמצאים בפיגור בהשוואה למרכז הארץ כמעט בכל משתנה
אפשרי .בכל העולם נהוג שממשלות מקצות משאבים מיוחדים לפיתוח אזורים פריפריאליים ,ומפעילות מנגנונים לעידוד
השקעות הון למטרות פיתוח כלכלי בהם ,באופן שיפחית את הסיכונים הכלכליים הכרוכים בהם למשקיעים פוטנציאליים
מעצם פעילותם באזורים אלה .אך לממשלות משאבים מוגבלים ,בייחוד בתקופה של משבר כלכלי וריסון פיסקלי ,ומתעורר
הצורך במשיכת השקעות פרטיות על ידי מינוף כסף ממשלתי או פילנתרופי.
מטרתה של עבודה זו היא לבחון כיצד ניתן לרתום את המגזר הפילנתרופי ולמנף כספים פילנתרופיים כדי לענות על
צורכי גיוס ההון של פרויקטים אזוריים נוכחיים ועתידיים בנגב ובגליל ,שאינם מקבלים כרגע מענה מימוני הולם.
הפתרון המוצע הוא הקמת קרן השקעות אזורית לנגב ולגליל שתמנף כספי ממשלה ופילנתרופיה לטובת משיכת השקעות
פרטיות לאזורים אלה .הקרן תתמוך בפרויקטים גדולים של פיתוח כלכלי אזורי ,כגון מתקני אנרגיה מתחדשת וטיפול
בפסולת ,פארק טכנולוגיות ,אינקובטורים טכנולוגיים ,העברה או הרחבה של מפעלי תעשייה ,פארקי עסקים ומרכזים
למחקר יישומי.

הגדרת הבעיה
עלויות מימון גבוהות ,דרישות קפדניות להעמדת ערבויות והלוואות קצרות טווח מֹונ ְעות מפרויקטים ומעסקים לקום
או להתרחב ,כל שכן בצפון הארץ ובדרומה — אזורים הסובלים מתת-פיתוח כלכלי .בשל כך נשארים אזורים אלה דלים
בפעילות כלכלית ובזרימת השקעות ,דבר שמגביר עוד יותר את החשדנות כלפי השקעות באזורים אלה ,וכתוצאה מכך
מגדיל גם את פרמיות הסיכון הנדרשות.
מודל של קרן השקעות אזורית צריך לפעול על פי מודל פיננסי של תמיכה בעסקים ,ועליו לענות על קשיי הפיתוח של אזורי
הפריפריה :השקעות קיימות קטנות ומפוזרות ,מינוף-חסר של כספי ממשלה ופילנתרופיה באזור ,קושי בהשגת הלוואות
בתנאים מתאימים ומיעוט משקיעים .כמו כן ,על הקרן לשמש כלי המאפשר משיכת משקיעים וגופים ופרטים פילנתרופים
המגיעים מחוץ לשוק הישראלי.

פילנתרופיה בתהליכי שינוי
בעולם הפילנתרופי הגלובלי מתפתח בשנים האחרונות אפיק חדש — השקעות חברתיות .להבדיל מדרך הפעולה המסורתית
של נתינת מענקים ,מתפתחות דרכי פעולה של מינוף הכספים ושימוש חוזר בהם .תהליך זה הוא מעבר מתרבות של "נתינה"
לתרבות של "השקעה" .השקעה חברתית יכולה להגיע במגוון צורות :הלוואה בריבית מופחתת ,חיזוק אשראי על ידי מתן
ערבויות או רזרבות למקרה של הפסדים ,ועוד.
למשל ,הפדרציה היהודית של מיאמי נכנסה לעסקת הלוואה בריבית עם החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם בסך 685,000
דולר ארה"ב לשם הקמה של מלונית מטיילים בירוחם .ההלוואה ניתנה כמשכנתה שנייה ,לאחר שהמשכנתה הראשונה
ניתנה על ידי בנק הפועלים.
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דוגמה נוספת — קואליציית המימון לנגב ,המורכבת מ 9-פדרציות יהודיות בארה"ב ,שמטרתה לאחד משאבים וכוחות כדי
לנצל יתרון לגודל ,תומכת ביוזמת האנרגיה המתחדשת של אילת—אילות בערבה על ידי מענק של  100,000דולר.
שתי הדוגמאות הללו מצביעות על מספר שינויים בדרכי החשיבה של הפילנתרופיה היהודית המגיעה מצפון אמריקה:
1 .1הבנת הצורך בשיתוף פעולה ובאיחוד משאבים לשם יצירת השפעה רחבה;
2 .2ההכרה בפיתוח כלכלי ככלי לקידום רווחת האזור :אף על פי שכבר כעת מפעילות חלק מהקהילות קרנות הלוואה
לעסקים קטנים ,במקרה זה מדובר בחידוש עבורן — שיתוף פעולה עם פרויקט בסדר גודל בינוני;
3 .3הרצון לעשות שימוש חוזר בכספי התרומה :במקרה של אילת—אילות אמנם הכסף יינתן כמענק ולא כחוב או
כהון עצמי ,אך מוסכם על הצדדים שאם הפרויקט יבשיל ויניב רווחים ,חלק מן הרווחים ייועדו למלגות לימודים
לסטודנטים מהאזור.
בד בבד עם ההתפתחויות בפילנתרופיה העולמית ,גם בישראל מתפתח בשנים האחרונות שיח של "פילנתרופיה חדשה",
המקדם ערכים של יזמות ,התנהלות עסקית ,מינוף כספים והשפעה ,ולא רק "פילנתרופיה של פנקסי צ'קים" .חלק גדול
מהפילנתרופים "החדשים" ממלאים תפקידי ניהול ויזמות ,ועוסקים בהייטק וביזמות הון-סיכון.
הטבלה הבאה מרכזת ומנתחת חמישה כלים מרכזיים שבאים לידי שימוש במודל הפיננסי המוצע במחקר זה ,לשימושם של
פילנתרופים בכלל ושל הפילנתרופים ה"חדשים" בפרט:

ארגז הכלים הפילנתרופי:
מענק

השקעה — הון
עצמי

תיאור

מענק כספי
להגדלת ההון
העצמי של
הפרויקט

על איזו
בעיה בא
לענות?

מיעוט משקיעים,
מיעוט
בסיס הון קטן
משקיעים,
בסיס הון קטן לפרויקטים
לפרויקטים

כניסה כשותף
לפרויקט

הלוואה

העמדת ערבויות

התחייבות
להלוואה

הענקת הלוואה
ישירה לפרויקט

העמדת ערבות חלקית
או מלאה לפרויקט ,כך
שיוכל לקבל הלוואה,
ובתנאים נוחים יותר

קושי בהשגת
הלוואה ,דרישות
נוקשות להעמדת
ערבויות

קושי בהשגת הלוואה ,חוסר ודאות
חוסר נזילות של נכסים בשווקים
המשמשים כביטחונות המקומיים,
מיעוט משקיעים,
קושי בהשגת
הלוואה
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כתב התחייבות
כלפי הפרויקט
שיתממש אם
יתקיימו תנאים
מסוימים
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ארגז הכלים הפילנתרופי (המשך):
מענק
דוגמאות

השקעה — הון
עצמי

הלוואה

"קפה רינגלבלום" קרן בוסטון—
חיפה (מט"י
בבאר-שבע
חיפה)

מענק חד-
סוג
ההתקשרות פעמי
עלות
הכסף
לפרויקט
(ריבית)

ללא עלות

שותפות
מתמשכת
 .אתשואה
נמוכה  /משקיע
נחות (האחרון
לקבל כסף)
(Subordinated
)equity
 .בתשואת שוק

הלוואה
 .אללא ריבית
 .בריבית נמוכה
(ביחס לריבית
השוק המתאימה
לפרויקט)

העמדת ערבויות
קרן קורת,

התחייבות
להלוואה

קרנות הסוכנות
היהודית

"קלוורט
שירותים" לקרן
קלוורט ,ארה"ב

ערבות

הלוואה

כיום ,ניתן לקבל
בעזרת ערבות הלוואה
בנקאית בריביות של
פריים1.95%—1.4%+

עמלה בשיעור
של —0.75%
 0.25%על
הסכום המובטח

 .גריבית שוק

יתרונות

כסף "מתנה"
ללא צורך
בהחזר
ההשקעה

אפשרות לשותף
ארוך טווח
עם גב כלכלי.
ניתן להשתמש
בתשואת
הדיווידנד
למטרות נוספות

עצמאות בבחירת הבנק הוא תשתית
הפרויקטים ותנאי מקצועית למעקב
ולבקרה על ההלוואה
ההלוואה
ועל בדיקת הנאותות
(.)Due Diligence
אפשרות נוחה למינוף

חסרונות

הכסף אינו
ממוחזר
לשימוש נוסף.
עלול למנוע
חדשנות
ופיתוח
מודלים
עסקיים
מותאמים
לאתגרי השוק
המקומי

מצריך פיזור
סיכונים במקור

מצריך אמון בגוף
לרוב ,חלוקת הסיכון
מצריך פיזור
הנותן ,שאכן
אינה הוגנת ,לטובת
סיכונים במקור
ומערכת מקצועית הבנקים .עלויות מנגנון יוכל לעמוד
בהתחייבויותיו
לבדיקת הלוואות כפולות (קרן ובנק).
הלוואות קצרות טווח
ולטיפול בהן
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כר ביטחון
נוסף לפרויקט.
גמישות לגוף
הפילנתרופי
בניהול הכסף
המובטח
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ארגז הכלים הפילנתרופי (המשך):
מענק
סוגיות
מיסוי

הפרויקט
עצמו צריך
להיות מוכר
כמוסד ציבורי
(אישור 46א)
כדי שהקרן
המעניקה
תוכל לשמור
על מעמדה
כמוסד ציבורי
לצורך תרומות

השקעה — הון
עצמי

הלוואה

העמדת ערבויות

הדיווידנד שיחלק מוגבל בשימוש
לקרנות
הפרויקט חייב
פילנתרופיות
במס .מוגבל
בשימוש לקרנות הרוצות לשמור
על מעמדן כמוסד
פילנתרופיות
ציבורי לצורך
הרוצות לשמור
על מעמדן כמוסד תרומות
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היקף הפילנתרופיה
בישראל רשומים  6,377קרנות וגופים העוסקים במימון ,שרק כ 60%-מהם פעילים ,ומעריכים כי ישנן יותר מ1,500-
קרנות זרות פעילות בארץ .סך ההוצאות של קרנות פילנתרופיות ישראליות הסתכם בשנת  2006ב 6.7-מיליארד  .₪סכום
זה הוא  1.03%מהתמ"ג ו 2.38%-מהוצאות הממשלה לשנת  ,2006סכום הגבוה מתקציב משרד הרווחה ומשרד התמ"ת גם
יחד לאותה שנה .בשנת  2002הצביעו נתוני הלמ"ס על העברות חד-צדדיות של כספים מחו"ל בסדר גודל של  1.5מיליארד
דולר ,ובשנת  2007גדל סכום זה ל 2.438-מיליארד דולר .כמו כן ,לפי נתוני בנק ישראל מסתכמים היקפי התרומות של
תורמים פרטיים בישראל בכ 1.2-מיליארד  .₪בארה"ב עומד סך נכסי הקרנות הפילנתרופיות על כ 646-מיליארד דולר.
הקרנות מחלקות מתוכם כ 47-מיליארד דולר כל שנה ,וכ 24%-מהסכום יוצא אל מחוץ לגבולות ארה"ב .היקף הכספים
המנוהלים בקרנות הצמיתות ( )Endowment Fundsשל הפדרציות היהודיות בארה"ב מגיע לכדי  16.4מיליארד דולר.
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כמו כן ,יש להביא בחשבון קרנות עצמאיות (משפחתיות ,פרטיות) שאינן מאוגדות תחת ארגוני הגג ,שאת היקפיהן איננו
יודעים .שלא כמו הקרנות הפילנתרופיות האמריקאיות ,לקהילות היהודיות המחזיקות בקרנות אלה יש קשר מיוחד
לישראל ורצון להשתתף בקידומה ובהתפתחותה.
כל אלה מעידים על כך שאפשר לחולל שינוי דרמטי באזורי הפריפריה אם סכומי הכסף הלא-מבוטלים הללו יימשכו לטובת
השקעות בנגב ובגליל.

פתרון — הצעה למודל
המודל המוצע במחקר זה הוא אחת הדרכים שיאפשרו לפילנתרופיה להיות מעורבת יותר בפיתוח אזורי ,ונועד לפתור
את קשיי הפיתוח של אזורי הפריפריה .במרכז המודל נמצאת קרן השקעות המאגמת משאבים ממקורות שונים .כמו כן
מחזיקה הקרן חשבון רזרבה ,שנועד לכסות הלוואות שלא הוחזרו והשקעות כושלות .מקורותיו של חשבון הרזרבה הם
מענקים מגופים פילנתרופיים וערבויות מצד פרטים וגופים פילנתרופיים ומצד הממשלה .מקורותיה של הקרן מורכבים
משתי קבוצות עיקריות :משקיעים פילנתרופים ושחקנים בשוק ההון — בנקים ,חברות ביטוח ,קופות פנסיה ותאגידים.
המשקיעים הפילנתרופים יצפו לתשואה נמוכה מתשואת השוק המקובלת .את הכסף שגייסה תעביר הקרן לפרויקטים
אזוריים של פיתוח כלכלי כהלוואה או ככלי מימוני אחר ,ואת תשלומי ההחזר מהפרויקטים תעביר חזרה למשקיעים משוק
ההון והפילנתרופיה.
יתרונותיה של הקרן:
 .איכולת חיבור של גורמים אזוריים :ממשלה ושלטון מקומי ,מגזר עסקי ופילנתרופי;
 .במינוף גבוה ויכולת פיזור סיכונים :בשל החזקת תיק מגוון של פרויקטים מתחומים שונים ובסדרי גודל שונים;
 .גהתמחות מקומית;
 .דהצעת מגוון פתרונות מימון לפרויקטים.
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מודל סכמטי למינוף כספי ממשלה ופילנתרופיה
˜Â˘ ˙‡Â˘˙· ÌÈÚÈ˜˘Ó
• ·˜
• ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á
• ˜¯‰ÈÒÙ ˙Â
• ˙‡‚ÌÈ„È

‡‚“ÌÈÒÎ ˙Â·Â‚Ó Á
˜Â˘ ˙Â‡Â˘˙ ˙Â·ÈÓ‰

˜¯˙ÂÚ˜˘‰ Ô

˙˙ÁÙÂÓ ‰‡Â˘˙· ÌÈÚÈ˜˘Ó
©®˜Â˘‰ ˙‡Â˘˙Ï ˙Á˙Ó
• ˜¯˙Â
• ˙ÂÈˆ¯„Ù
• ÌÈÈË¯Ù ÌÈÈÙÂ¯˙ÏÈÙ

ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù

˜¯‰·¯Ê¯ Ô
ÌÈ„ÒÙ‰Ï

˙Ó˜‰Ï ÛÒÎ
˜¯‰·¯Ê¯‰ Ô

˙¯˙ÂÓÂ

ÌÈÈÙÂ¯˙ÏÈÙ ÌÈ·¯Ú
‰Ï˘ÓÓ ˙Â·¯Ú

מקור :מכון מילקן.2012 ,

כדי שמודל זה יפעל באופן המיטבי מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:
 .אהכרה מצד רשות המסים בקרן ההשקעות האזורית כ"מוסד ציבורי לצורך קבלת תרומות" — על אף שעיקר
פעילותה היא עסקית ,וזאת כדי שהתורמים לקרן יוכלו להיות זכאים להחזר מס בגין תרומה .ההצדקה למהלך זה
היא בכך שהקרן משרתת מטרה חברתית-לאומית למרות אופן פעילותה העסקי.
 .במתן פטור ממס הכנסה וממע"מ על תשלומי ריביות המתקבלים בקרן ההשקעות האזורית — הכוונה לתשלומי
ריבית המתקבלים מההלוואות שהיא מעניקה לפרויקטים .באופן זה גדֵלה יכולת הקרן להעניק הלוואות בתנאי
ריבית טובים יותר עבור הפרויקטים .ניתן להחיל פטור זה על כל הלוואה שניתנת על ידי מוסד ללא כוונת רווח,
בשל הרצון לעודד אפיק פעילות פילנתרופי .עידוד פעילות זו מוריד מעמסה מכתפיה של המדינה ,ויכול אף לתרום
באפיקים אחרים של גביית מס ,כגון מס הכנסה מהעסקים החדשים שיקומו הודות להלוואות אלה.
 .גהגברת המודעות של פילנתרופים ושל קרנות פילנתרופיות להשפעה החברתית של פיתוח כלכלי — פיתוח כלכלי
משמעו מקומות עבודה ,יציבות ,אי-תלות בגורמי רווחה והגשמה אישית וקהילתית.
 .דהגברת המודעות של פילנתרופים ושל קרנות פילנתרופיות לכלי סיוע שאינם מענקים — מפגשים עם קרנות
שהצליחו בפעילות כזו ,סיפורי הצלחה וייעוץ משפטי יכולים להפיג את החשש משינוי דרכי הפעולה המוכרות
ולקדם הבנה של יתרונות כלי הסיוע החדשים.
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 .הייסוד שולחן עגול אזורי או שימוש בפלטפורמה קיימת לשם חיבור בין המגזרים השונים — העסקי ,השלישי
והממשלתי — רב-שיח שכזה יכול לחבר את כל בעלי העניין הפועלים באזור מסוים ,לעתים קרובות בנפרד ובלא
ניצול מיטבי של משאבים ,לשם חשיבה על נקודות החוזק האזוריות ופעילות משותפת למיצוי ָן .מודל זה יתאפשר
רק אם יתקיים שילוב כוחות בין שוק ההון ,הממשלה ופילנתרופיה ,כוחות שעד כה לא נהגו לעבוד שלושתם יחדיו.
קרן ההשקעות האזורית מאפשרת במידה רבה לענות על צורכיהם של כל בעלי העניין ,והיא חידוש בעל פוטנציאל ממשי
לפיתוח כלכלי באזורי הנגב והגליל :הקרן מאפשרת שימוש חוזר בכסף פילנתרופי; הקרן מאפשרת איגום משאבים לכדי
השפעה אזורית; הקרן יוצרת מקורות מימון חדשים; הקרן יוצרת יותר מקורות מימון; פרויקטים נעשים בני-ביצוע; הקרן
יוצרת אפשרות למנף כסף ממשלתי ביעילות; הקרן חוסכת את הצורך במענקים יקרים; הקרן מגבירה נזילות; הקרן תורמת
לפיתוח שווקים חדשים במקומות חדשים; הממשלה יכולה להרוויח את העולם העסקי והפילנתרופי כשותפים יעילים
בהתמודדות עם המשימה הלאומית של פיתוח אזורי הפריפריה.
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