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  ?השלם או חלקיו

תפישת התפקיד של מנהלי קרנות בהשוואה למעגל הניהולי השלם ולמול 

   של עמותותןציפיותיה

  *רונית עמית
  
  

  

  הקדמה

   .ומתפתח בשנים האחרונותהולך  נותקרהתחום ניהול , העולםמדינות שאר בכמו , בישראל

הועד מבנה ,  כמו מעמדו ותפקידו של התורם,רכיביםשלל ל תייחסמ) foundation management (ניהול קרןהמונח 

  .וות של ותחומי האחריו של מנהל הקרןוכמובן הגדרת תפקיד, ומשימותיו המנהל

  

  :נובע ממספר גורמיםפרופסיה ייחודית כ מנהל הקרן ו שלהצורך להגדיר את תפקיד

 . שתרמו מנוהל בצורה מושכלת ואפקטיבית ףהכסכי  אוודלשל פילנתרופים  דרישתם •

מבקשים להתייחס לתרומתם כאל אלה  .העסקין המגזר פילנתרופים מככל שגדל מספרם של המגמה זו גדלה 

 .)Frumkin ,2002 (הנהוגים בעולם העסקיאת הטיפול בה על פי הקריטריונים בוחנים  ו,השקעה לכל דבר

הם נדרשים מש  הדומים לאלוסטנדרטיםעל פי  יתנהלוקרנות שה ים המצפ,ארגונים החברתייםשל ההשפעתם  •

 .שקיפות ואחריותיותלהציג רמה גבוהה של דורשים בעיקר ו ,)2006, גידרון ואחרים (מקבלי מענקיםכ

  

אל עולם התוכן מביאים אלה אנשי מקצוע .  לתחוםשל מנהליםכניסתם אחת התוצאות המבורכות של תהליך זה הוא 

  .ניהולוידע מקצועי בתחום היסיון שבמסגרתו פועלת הקרן גם נ

  

  קרן בפרטשל ניהול חברתי בכלל וניהול 

מיומנויות מגוון ה אתוחברתי הול ניההאת תחום  להגדיר מנסיםבשנים האחרונות מחקרים ותיאוריות שפותחו 

הניהול החברתי לניהול בוחנות את נקודות הדמיון והשוני בין לו אתיאוריות . כזהנדרשים ממנהל של ארגון הביצועים הו

על פי . כישוריםמגוון רחב של  תדורשה תמורכבמשימה א יחברתי ההניהול כך שמלאכת המצביעות על  ורובן, עסקיה

ביצוע גבוהים  ת לבין כישורי ערכיה אידיאולוגילדעת לשלב ביןחברתי המנהל צליח בתפקידו צריך הכדי לה ,תפישות אלו

  ).Herman& Renz ,2004 (ויייעודהארגון לקראת מימוש אשר יובילו את ג תוצרים שילהויכולת 

 המובילים של ערכיםה: סגנון ניהוליאת מרכיביו של לעומק מחקרים מגדירים שלושה פקטורים שבאמצעותם ניתן לחקור 

  .)Collins ,2002 ( היומיומיותמשימותיווהניהוליות  תפישותיו, המנהל

מודלים ה, עסקיהניהול אלה של ה תמיד זהים לינם שא, ייחודייםמאפייניםחברתי הניהול ללמרות ההבנה ש

אחד . מגזר השלישיתוך התאמתן ל ,השדה העסקישל  החברתי מבוססים על תורות הניהולניהול  הלשמתודולוגיות הו

                                                      
*
 מיקוד -רים" ומרצה בתכנית שוורץ לניהול מלכ,הנהלת שיתופיםב החבר, ל קרן גנדיר"מנכרונית עמית היא  

  טה העבריתאוניברסיבית הספר לעבודה סוציאלית של הבבפילנתרופיה 
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 Full-Range ("מעגל הניהול השלםתיאורית " הוא ,תהניהול המיטבישל צורת מפורט מעניק תיאור ה, ים אלהמודלמ

Leadership Mode ,Avolio & Bass ,2002( , להלן . ןהארגו ו של ביצועי המנהל להישגיןביהמעניקה מפתח לקשירה

  :יוצג מודל זה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

הבא לידי סגנון ניהולי ל המנהמ דורש,  המוביל את הארגון להישגים גבוהים ולהצלחה,ניהול מיטביכי  וליו טענובס ואב

עליו שני הצד ן ה ומ,)הימני של המעגלאגף ה ( וחזוןעליו להציג כישורי מנהיגותמצד אחד  :מגוונותשונות ויכולות בביטוי 

ככל מימוש מטרותיו בדרך אפקטיבית אל עבר  את הארגון קדםהמ, תוצאתי- התחום המשימתיבניהוליכולת וכיח לה

   .האפשר

  

, חזוןהערכים וחזק יותר בתחום הבקרב מנהלי ארגונים חברתיים היום הסגנון הניהולי הקיים כי על פי ממדים אלו נמצא 

מצליחים ו ,מפגינים כישורי מנהיגות ערכיתעמותות המנהלי  רבים מ.ם השגת התוצאותתחובבמידה רבה לוקה אך 

פורט דפוסים של ניהול מונחה תוצאות הבאך מצטיינים פחות ,  נתינה ומשמעות,תרבות ארגונית של כבוד הדדישרות לה

קביעות מטרות , תהליכים של גיבוש אסטרטגיהמנהלים כאלה ממעטים ליישם . משימות יומיומיותל הארגון ייעדאת 

  ).Amit ,2009 (של הארגון שבראשו הם עומדיםה אחר האפקטיביות  ושימוש בכלים מגוונים לצורך מעקב ובקר,ויעדים

ן של קרנות כתחום  את היבטי ניהולהחוקרים לבחוןמבקשים , חברתיהניהול בתחום הידע המתגבש כחלק מה, כאמור

  סגנון הניהול המיטביומה, מהי הגדרת התפקיד של מנהל קרןכמו שאלות מנסים לענות על הם  .התמחות ייחודי

מה מידת הם בודקים גם  לחילופין .הסגנון הניהולי של מנהל ארגון חברתין דומה או שונה מעד כמה הוא  ו,נותלקר

   .ניהול השקעות עסקיותאלה של  לתההלימה בין תפקידי ניהול בקרן פילנתרופי

 ומתודולוגיות  ידעשלב ל מצד אחדצריךניהול קרן כי  תפישה הטוענתהכמענה לשאלות אלו מתפתחת בשנים האחרונות 

 בדומה ,השקעותהניהול תחום בדפוסים הנהוגים בעליו לעשות שימוש  האחרצד אך מן ה, המאפיינים ניהול חברתי

   .)2009, שיתופים ( קרנות הון סיכוןן שללניהול

 

מעגל הניהול השלם 
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ספרות ה.  שלה הנתינהדפוסייה במידה רבה במאפייני הקרן והגדרת התפקיד של מנהל קרן תלוניתן לשער כי 

  : )(Johnson & Johnson, 2004  סוגיםהקרנות לשלושהאופי הפעילות של   לחלק אתוהגתעית בתחום נהמקצו

של  מצבם ולשפר את ,ים לנזקקלסייען מטרתההולם קרנות ש, מודל של גמילות חסדים - )charity (צדקההקרן גישת 

  . קבוצות מוחלשותשל יחידים או 

הפילנתרופיה הסבורה כי   על תפישה מדעיתהמבוססתגישה  – strategic philanthropy) (גישה האסטרטגיתה

השדה ן ה מזו שאולגישה . ם מדעייםי באמצעים אובייקטיבי אותהלפתורלנסות ו,  חברתיתבבעיהתפקידה להתמקד 

  .(Duncan, 2004)עסקי -רקע כלכליבעלי פילנתרופים  דרךהיא עשתה דרכה עולם הקרנות  לוא, העסקי

מציעה לנצל את החופש התפישה ,  המודל החדיש ביותר בתחום- )Creative Philanthropy (גישה היצירתיתה

 קרן ,זוגישה על פי . חברתיאימפקט   ולהשגתדמוקרטיההם ודיקלצורך קרנות שמהם נהנות והעצמאות היחסית 

דרושים לצורך השגת שינויים הח הותינ .2. וצאה המבוקשתתהגדרת הן בעיה וואבח. 1: שה שלביםויצירתית תפעל בשל

, Anheier & Leat(האפשרית ביותר  שיובילו להשגת מבוקשה בדרך האפקטיבית  החלטות קבלת. 3.  הרצויתוצרה

2007.(  

  

שתי עבודות  .ה מנהליהם שלפילנתרופית לבין תפקידיהקרן הצורך לגשר בין מטרותיה של  הלאגישות אלו מובילות 

שקרן תוכל להביא לשינוי חברתי כי על מנת הראשונה טוענת : ר הזה מתארות את הקשפורסמו לאחרונהשמחקר 

הנהלת על  וכי, קת מענקים מושכלתוחלב לא יתמצו  בהניהולה תפקידי  יש לוודא כיבו היא פועלתשולהשפיע על השדה 

 סיוע בגיוס ,יעוץ ארגוני ואסטרטגייתמיכה זו כוללת .  שהיא מעניקה להםלסייע לארגונים מעבר לתמיכה הכספית הקרן

  .)Buteau ,2007(  ועוד,ום התוכן של התכנית המופעלתהעברת ידע בתח, משקיעים

של מקבלי את עמדותיהם  אשר ביקש לברר, בישראל בשנה האחרונה רךשנעסקר  מבוססת על העבודה השנייה

רובם אף .  ניהוליתותמקצועי וים ממנהלי קרנות להפגין שקיפותעמותות מצפהמנהלי מגלות כי  הסקר תוצאות .מענקים

רמת האמון בין העמותות לקרנות של עלייה בו, מגמה של התמקצעות בקרב הקרנותציינו כי אכן הם מבחינים ב

  ).2008, יבלברג(

  

 באמצעות . העיקריותיהםמשימותוכיצד הם מגדירים את  ,כיצד תופשים מנהלי קרנות את תפקידם יבחן מאמר זה

לשאול ו, נהלי קרנותשל מהמצוי סגנון הניהול  את) מודל המעגל הניהולי השלם על פי(להגדיר בחינה זו ינסה המאמר 

  .מהןרחוקים  או  מקבלי המענקיםשליהם ציפיותקרובים ל והביצועים בפועל תפישת התפקיד עד כמה

  

   איסוף הנתוניםתהליך

צעו סטודנטים יהראיונות באת . 2009מהלך קיץ עם שבעה מנהלי קרנות ב רכושנעראיונות סדרה של נייר זה מבוסס על 

  ." תיאוריה ומעשה:ניהול קרנות"ור עבמסגרת השי, רים"לתואר שני בתכנית שוורץ לניהול מלכ

מספר פירוט של בלו דף ובו יהסטודנטים ק. שאלות פתוחותסדרה של והתבססו על , למחצה-מוְבניםהראיונות היו 

 ללא צורך לענות על כל הנושאים שהוצגו בדף ,ן בצורה שוטפתהונחו לנהל את הראיוהם .  לראיוןנושאים אפשריים

  .ההנחיות

  

וביקשנו , לכל משתתפי פורום הקרנות בישראל פנינו הדואר האלקטרוניבאמצעות  :בחירת הקרנות המשתתפותאופן 

נבחרו על מנהלים ששבעה בסופו של דבר רואיינו . בחיובכעשרים נענו מתוך כארבעים מנהלים . להתראייןהסכמתם  את
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עניין ו ,קירבה גיאוגרפית, זמינותהשיקולים העיקריים לבחירה היו  (הועברה אליהםידי הסטודנטים מתוך רשימה ש

  ).הקרןפעילותה של בתחום מיוחד 

  

  תיאור הקרנות

  :ממגוון רחב של קרנות םמנהלי שבעה רואיינובמסגרת המחקר  ,כאמור

חלקן האחר , שותפות של פילנתרופיםהמעגנים  םניארגו ןהשהשתתפו במחקר   חלק מהקרנות: הקרנותיסוג .1

 .)המפעילה פרויקטים בעצמה(קרן אופרטיבית גם היא  ת ואילו קרן אח,ייך לתורמים פרטייםש

ואת כקרן אסטרטגית ארגון שבו הם פועלים  את ההגדירו) אחתמנהלת למעט (ב המנהלים ור: הגדרת הקרנות .2

  . כהשקעה חברתית תיארופעולתה

 לפילנתרופים ותשייכ יםתירק שו, תפוצותב יהודים תורמיםל מכסף שקרנות ממומנות מהחמש : התורמיםמקור  .3

 .ישראלים

 וקיימות ,קרנות צעירות יותרים מה שתי.בישראל למעלה מעשר שניםפועלות מרבית הקרנות : קרנותהותק  .4

 .כחמש שנים

מידע גלוי מגלה כי , ציב השנתי של הקרןהתק ףהיקשמרבית המנהלים לא חשפו את  אף על פי: התקציבהיקף  .5

 . דולר לשנהתקציב של פחות ממיליון מהן שתיים לואילו ,  מיליון דולר5-יותר משלוש מהן מנהלות תקציב של 

זו כ רבהיק ים האחרים דיווחו עלשניה ו,ייםמקצוע מנהליםכקרנות הגדירו עצמם המנהלי מ חמישה :מנהלי הקרן .6

 .םת התורמיומשפח לאאו אחרת 

  

  ניתוח המידע

תקבלו ההנתונים האיכותניים ש . ולתת קטגוריות)תמות (נושאים מרכזייםל מויןראיונות במהלך ההמידע שנאסף 

 ו וחלוקתמיון המידע .ה של יחידות משמעות חדשותיבניחלוקה שאיפשרה , תת נושאיםלנושאים ולבראיונות חולקו 

אלה מול שהוגדרו תהליך נבדקו הקטגוריות הבסופו של . )2004 ,שקדי(לקטגוריות נעשה באמצעות תוכנת הנרלייזר 

נבדקו ואומתו מול מחקרים קודמים ניתוח זה העלה הממצאים ש .מחקרים קודמיםבמקצועית הספרות הקיימות ב

  . בארץ ובעולם,בתחום

  

  דיון ו עיקרייםממצאים

איך : ון כיצד הם מתארים את תפקידםלבחביקש נאסף במפגשים עם מנהלי הקרנות שהמידע , מחקרבהתאם למטרת ה

  . ומהן הפעולות העיקריות שהם מבצעים, הנדרשים לביצועו הכישורים והמיומנויות םמה, הם תופשים אותו

  סגנון הניהול האופייני בהשוואה למודל המעגל הניהולי השלם. 1

 בדקנו" המעגל השלם"מודל על בסיס . ראיון עם מנהלי הקרנותבא לידי ביטוי בזה כפי שסגנון הניהול  ראשית בחנו את

  .תוצאתי-המשימתיהדפוס ו, ערכי-המנהיגותיהדפוס :  במודל זה המרכזיים הניהולכיצד באים לידי ביטוי שני דפוסי

  

  חזון וערכים, מנהיגות. 1.1

 על פי וות חזוןתלהצריך מנהל ארגון . כישורי מנהיגות לצד  כולל ממד ערכי הנדרש ממנהל אפקטיביגנון הניהולס ,כאמור

 בתוך הארגון ומחוצה לוהנהוגים  תרבות ארגונית שתיושם באמצעות מערך היחסים והתקשורת גבשלו, ערכים מובילים

)Porter & Kramer ,1999.(  
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  ערכים מובילים

ו ערכים כמ מדגישיםהם במיוחד .  בעלי הקרן הפילנתרופיםהתווש הזדהות עם הערכים רוב המנהלים שרואיינו מביעים

אך יחד עם זאת , הערכים של הקרןמכתיבי המנהלים אינם רואים עצמם כ .ת ושוויון הזדמנויופלורליזם, נאמנות למדינה

  :על הצד הטוב ביותר תפקידם לצורך מילוי הזדהותם עם ערכי המייסדים הכרחיתכי מדגישים 

לא יכולה לעבוד בקרן שאת לא את . אני חושבת שזה מתחיל מזה שאת צריכה להיות מחוברת אם את עובדת בקרן
אז מראש אני לא הייתי הולכת לעבוד בקרן שנגיד עוסקת בדברים שאינם . מחוברת לאידיאולוגיה שמניעה את הקרן

  . ת עולם שלי ולאידיאולוגיה האישית שלישקשורים לתפי

   

נהלי ום זה בינם לבין מבתחהקיים הבדל ה עם ערכי התורם מלמדת על םהזדהותאת קרנות מציינים ההעובדה שמנהלי 

 ם חברתייםמנהלי,  התורםקבעעם הערכים שבעיקר המביעים הזדהות , בשונה ממנהלי קרנות .ארגונים חברתיים

 & Singleton, Cunningham(של הערכים המובילים לקראת יישומם בארגון עיצוב מהות תפקידם ביצירה ורואים את 

Evans ,2006(.  

  

  חזון ארגוני

למצב שבו תרכוש הקרן כוח השפעה שאיפתם להביא את בעיקר נות מנהלי הקרותם הדגישו מוביל אהבתיאור החזון 

  :בו היא פועלתש משמעותי בתחום  אימפקטותיצור

ושיתופית שתוביל ערכים של צדק  יצירתית, החלטנו להשקיע בחברה האזרחית וליצור תנועה סביבתית מקצועית
  .נה הרחבה יותר של קיימותתנועה שתראה את התמו. סביבתי וחברתי

  

  : מערכתיתהלאומית הר שינוי חברתי אמיתי ברמה וחזון הקרן הוא ליצמנהלי הקרנות כולם ציינו כי 

 ואנחנו לא מדברים רק על ,חברתי במדינההליצור את השינוי , אנחנו היינו רוצים לחזק תופעה לאומית ולגרום לכך
זה שינוי שהקרן עברה . שינוי בתחומי חינוך ורווחה בחזון הרחב שלהאלא , שינוי בתחום של ילדים ונוער בסיכון

   .ה הרבה יותר רחבהימבאמת ממה שנקרא מתמיכה בשירותים ברמת הקרקע לתמיכה בראי

  

  :חזונו של התורם ומממן הקרןלא תמיד הולמת את שאיפה זו 

ר לי שלא תמיד אפשרי והולך בקנה אחד זה רצון שברו, החזון שלי הוא לראות שכל מה שעשינו גרם לשינוי משמעותי
ניהם על יובמקרים אחרים אפילו לא מסכימים ב, הם לפעמים פועלים מהבטן ובספונטניות. עם מה שרוצים בעלי הקרן

  . הכיוון

  

  תקשורת ויחסים : תרבות

ם בעיקר על מקצועי ולהטמיע בקרב מקבלי המענקים תרבות של יחסים המושתתיפעול באופן מנהלי הקרנות שואפים ל

 תפישת התפקיד והן בפירוט פעולותיהם ברמה ם אתניתן לזהות הן בתיאוראת עמדתם זו .  ואובייקטיביותתפורמאליו

  :האופרטיבית

צריך לשמור על גבולות ברורים ויש התייחסות מכובדת , זה קל להתפתות לנושא ולכן חשוב לשמור על גבול מאוד דק
  ....למי שנותן שירות

  

  :את האיזון בין יחס אישי לבין שמירה על קורקטיותמצוא מבקשים לזו הם מתוך עמדה 

 ,כולם רוצים שאני אבקר אותם בעת פעילויות או סיום פרויקט שערכו, משתדלת לשמור על קשר טוב עם המוענקיםאני 
חוקים כדי  נוסעת למקומות רולפעמים. בלו מענקים מהקרן שלנויקרתי כל הארגונים שקי ב...וגם במשרדים שלהם
  .בפעילויות שלהם, לבקר ולצפות בהם

  
גם מנהלי דיווחו הדילמה בין יצירת קשרים אישיים עם מקבלי המענקים לבין הרצון לשמור על גבולות מקצועיים על 
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מקצועיות באה לעתים על  להפגיןקרנות המנהלי מהדרישה כי מבינים מנהלי העמותות ). 2008, יבלברג(עמותות 

שיגלו יותר  הם מצפים ממנהלי הקרנות תם למרות הבנאך, בין המנהלים פתחלהתיכולים היו האישיים שחשבון היחסים 

  .ורגישותאמפתיה 

  

הקרן ן  לכוחם של יחסים אישיים כאמצעי להעברת מסרים ערכיים מותמודעלא הפגינו קרנות המנהלי לציין כי יש 

ן  לקבל מידע מנות הקרילמנהלתוכל לסייע   היאכיוונית-דוה תבלתי פורמאליהתקשורת אם תתפתח ה. למקבלי מענקיה

רכי ולצביחס העמותות ת את הבנשיגדילו  םמסרים לא פורמאלייאליהן להעביר המקבלות את תקציביהן וגם העמותות 

  . )Benioff ,2006(מנחות אותה ההקרן ותפישות העולם 

  

 לאגם לחלחל אלא עשויים ,  של ארגון ועובדיוערכים ותרבות ארגונית אינם משפיעים רק על ההתנהלות הפנימית

של תפישת העולם מהי ידעו לשדר לסביבתם שמנהלי קרנות , לפיכך. )2000, ס'אדיג(ארגון אותו  פועל הבשסביבה ה

  .הןמענקיאת קבלות המהשפעתם על העמותות מידת  יגבירו את הערכי מהםהקרן ו

  

  

  מונחה תוצאותביצועים ניהול  1.2

בקביעת אסטרטגיה וגיבוש המשכם ,  והגדרתו של הארגוןו בגיבוש ייעודשראשיתם תוצאות כולל תהליכים ניהול מונחה

,  פעולות רצופות בעלות השפעה הדדיתמדובר בסדרת. מעקב ובקרה לש שיטותלסופם בתרגום כל אלה ו, יעדים

  ). 2007, כץ(ו י יעדלממש אתלמקסם את יכולתו של הארגון  ,בסופו של דבר, המאפשרות

  

וכן במידה , הם מייצגיםשפילנתרופים תפקידם של הכשל הקרן חזון גיבוש המלאכת את תופשים  מנהלי הקרנות ,כאמור

 התורם ברוב המקריםכי מגלים התנהלותם של פילנתרופים דרך מחקרים הבוחנים את , אכןו. יה יעדאת הצבתגם  רבה

אך טבעי שהם , רגשיים של פילנתרופיםהם הע ישירות ממניעיכיוון שהצורך לתרום נוב. מטרות הקרןאת הוא שקובע 

על הקרנות  מוותרים מנהלי לאור זאת). 2008, שמעוני(סיבות שלשמן הקימו את הקרן הינסחו ויגדירו את אלו ש

  .הקרן יעדי על קביעתהאפשרות להשפיע 

  

  אסטרטגיה

 המייצרות סוגים שונים של פר מגמותסמת על מציגים המנהלים עמדות מגוונות המצביעון רהקה של אסטרטגיבשאלת ה

  :קרנות

  .קרנות ללא אסטרטגיה מוגדרת .1

 .ידי התורם-אסטרטגיה נקבעת עלבהן השקרנות  .2

 . והוביל אותהגיבוש אסטרטגיה לשתהליך הוא שיזם את ה  הקרןקרנות שבהן מנהל .3

 

הקרן של  האת תפקידתופש ורם  ככל שהת.הייעודמהגדרת קודם כול קרן נובע ב של אסטרטגיה היעדרהקיומה או 

 ).Corson ,2004( מנהלי הקרןבעיניהם של  בעיניו והן הן , יותרטבעינראה  הצורך בגיבוש אסטרטגיה  כך,השקעהכ

  :הקרן צריכה לנהל אסטרטגיהכי מנהלים על כך שהתורם אינו סבור בראיונות הצרו כמה מן ה

הם , נוציא כמה דברים ונגיד זה אנחנו לא תורמיםחות לפש) לתורמים(שנים הצעתי להם  כמהלפני האמת היא ש
   .העדיפו לא ללכת על זה
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 .להתמקד בתחומים מוגדריםאין להן עניין ו, לאנושות" טוב"שמטרתן לעשות  ,charity) (קרנות צדקהמאפיין תיאור זה 

 ן בתחום מוגדרר משאביהשינוי חברתי משמעותי מתמקדות ומרכזות את עיק חולללהשואפות  קרנות ,ןלעומת

)Johnson & Johnson ,2004( , נכונותן מתוך הבנה שקיים קשר בין יכולתן של קרנות ליצור השפעה אסטרטגית לבין

  ).Kramer ,2001 (ספציפיפעולה לבחור תחום 

קבוע להקרן ן דורש מכזה האסטרטגיה כאת תהליך גיבוש הכי מנהלי קרנות מגדירים לגלות מפתיע משום כך אין זה 

  :פעולתהולהגדיר את שדות  ,תחומי ההתמחות שלה הםמ

אחר כך יכולנו לחשוב אם זה , ובדקנו מה יש ומה לא,  וחקרנוונהלכאז , ידענו שצריך להחליט במה אנחנו רוצים לתמוך
  ...מה שאנחנו רוצים לעשות

  

 מוכ, ה החיצוניתת בסביביםמתחוללה יםשינויהם   תהליך אסטרטגי את הנהלת הקרן להבנותיםהמעודד פיםנוסם מיגור

  . תדשומח כותעריההקרן הדורשים ממשברים או שינויים פוליטיים , מגמות חדשות

 גיבוש עבר ולהוביל את הקרן להם כאליילזהות שינוהאחריות  כי מוטלת עליהם מדגישים נותחלק ממנהלי הקר

  :אסטרטגיה ברורה ומובנת

לעשות את התכנית למי , היה רעיון חדש. בזבזנו כסף על כל מיני תכניות ולא הגענו ליותר ילדים,  שנים10לא הצלחנו 
  . ימים במקום חודשיים10- ולקצר את התכנית לשסיים תיכון מגיל אוניברסיטה ומעלה

  

 כי הכספים ם או מנהלי של תורמיםתם היא תחוש אסטרטגיהכי אחת המוטיבציות לגבשמדברים אלו ניתן להבין 

להניב  המטרביישמה לאסטרטגיה ולגבש  על מנהל הקרן מוטל, כתוצאה מכך. מיוחלהשינוי יוצרים את ה המושקעים לא

  .)Kramer ,2001( תההשקעה הכספיתוצאות טובות יותר מן 

  

  תהליכי מעקב ובקרה

באה לידי ביטוי ברור זו מגמה  .)Manno ,2006 (ר ויותר בקרב הקרנותיותמקובל הופך  הערכהתהליך הדומה כי 

  :המרואייניםהמנהלים בדבריהם של 

הדוח לא יעבור לתורמים שלנו עד . דורשים סטנדרטים גבוהים מארגונים הדורשים תמיכה וזה תורם לארגונים הללו
 האנשים רוצים לנהל את הפילנתרופיה כמו שהם מנהלים דברים? על מה השקעתם? כמה כסף. שלא נאשר אותו

  .אחרים בחיים שלהם

  

  :ל תהליכי מעקב ובקרה אפקטיבייםוהיצורך נלאמצעים טכנולוגיים הפעלת לצורך ב ותמודעגם מפגינים מנהלים 

דרוג מערך שמן בזאנחנו כל ה, אחת ההחלטות שלי היתה למחשב כמה שיותר במטרה ליעילות וצמצום טעויות
   .המחשוב ולא התקמצנתי על ציוד מייעל למערכת

  

 של ןלבין היעדר, מקבלי המענקיםבצע הערכות לביצועיהם של  לנםרצופער בין הועולה שב דברי המנהלים  מתוך םאול

 התכניות ת הערכם שלכי הם מקיימים תהליכי ציינוהמנהלים  רוב. האפקטיביות של הקרןדרכים להעריך את מידת 

  :דוחות הערכה שיציגו דרישה ממקבלי המענק או ,כוללים פעולות פשוטת של דיווח ומעקבהתהליכים , ממניםמהם ש

השאלות מתייחסות לתיאור . באמצעות דוח חצי שנתי המורכב משאלות הנחיה שאנו כותבים ודוח תקציבאנו מעריכים 
בדיקה מול היעדים הראשונים , שותפות עם ארגונים נוספים, שינויים בצוות, הערכת הפרויקט, צורך ארגוני, הפעילות

  .הדוח שמוגש בסוף שנה מקיף יותר. נית עבודהשהוגדרו בתוכ

  

  :התכנית ה שלהצלחמידת האת בחן ישחיצוני גוף מעריך ממנים סיפרו כי הם  אף מנהלים אחדים

הקרן מייחסת חשיבות . הקרן מזמינה הערכה מקצועית חיצונית לפרויקטים העיקריים שלה בתחום החינוך ובתגלית
  . רבה להערכה זו
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פעולות אופרטיביות שמטרתן אינם מדווחים על הם  ,הערכההנהלים על חשיבותם של תהליכי  המות הצהרותרלמ

גי הקרן הישם המודדים את תהליכימוזכרים א לשתיאוריהם כמעט בו,  עצמהקרןהאפקטיביות של המידת להעריך את 

  :התדרכי עבודאת או 

ו לעבוד עם הממשלה בצורה יוצאת מן הצלחנ. הצלחנו לבנות את תכנית ההתערבות גדולה שקיימת הרבה שנים
  ... משפר הישגיםהוכחנו שזהאי אפשר להגיד שאבל , הכלל

  

 של םלמרות חשיבות. כי במקומות רבים יש מקום לשיפור בנקודה זומצביעים עולם במקומות שונים בשנערכו מחקרים 

משום כך . ן מבצעות אותםמעטות בלבד אכקרנות , ןקרשל האפקטיביות אשר ימדדו את מידת התהליכי הערכה 

   ).Duncan ,2004( הממשייםישגיהן בדוק את הלהן לשתאפשר מערכת הקים קרנות לנקראות ה

  

 .ההשקעה שלהםשמניבה בשנים האחרונות פותחו מספר כלים שמטרתם לסייע למנהלי קרנות למדוד את ההחזר 

, REDF (מיושמים בקרנותאינם ש וכמעט ,יםמסורבלמדידתו צורך  להקיימים כליםה אך ,למנהליםמוכר  SROIהמונח 

  :אחת הקרנות את המבוכה והבלבול מתארת מנהלת ).2000

כל תכנית מוערכת בפני , צריך להבין שאופי הפרויקטים שונה מאוד ולכן אי אפשר להשתמש במדד מסוג אחד כולל
  .עצמה כך שאין לנו נתונים כלליים מה השתנה כאן

  

אך רובם אינם ,  מצביעות על כך שחלקם מודעים לחשיבות של מדידת האפקטיביותשל מנהלי הקרנותתשובותיהם 

   .)Capers & Collins ,1998(הבנה של התחום ובשל מחסור בידע או בשל העדר כלים , מממשים תפישה זו בפועל

  

  

   עמותותיהן של של מנהל הקרן מול ציפיותותפישת תפקיד. 2

ציפיות תה הפער בין האופן שבו מנהלי קרנות תופשים את תפקידם לבין מערך ההיעבודה זו שנבחנה ביה יהסוגיה השנ

הפורמאלית התנהלות דרכי הב:  בעיקר בשני תחומיםותמתמקדיהם של מקבלי המענקים  ציפיות. העמותותשל מנהלי

 ם אתימקבלהמנהלי הארגונים בין מנהלי הקרנות ל אישיים-ןים הביהיחסאופי ב ו, המקבלמול הארגוןשל הקרן 

  .המענקים

  

לאחרונה .  את תפקידי הקרן מול מקבלי התמיכההרחיבצורך לעל המגמה המתפתחת כיום מצביעה , בממד הפורמאלי

אשר רחבה שותפות  עם הארגונים הנתמכים מערכתביחד קרנות לבנות הלמנהלי נשמעת באופן ברור יותר הקריאה 

קובעים כי לטווח  ה,מבוססת על מחקרים עדכניים גמה זומ. תמיכה הכספית אלה של הלעאלמנטים נוספים  תכלול

סיכוי שביצועי הארגון מקבל כך גדל ה ,פיננסיים בלבד שאינם ,רחביםבהיבטים לארגון מרבה לסייע ככל שהקרן , ארוך

ע מגדיל את הסיוא וה: יתרון לשני הצדדיםשינוי כזה מעניק  ).Buteau ,2007 ( יותרים אפקטיביהמענק ישתפרו ויהיו

את סיכויי הקרן למקסם  במקביל מעציםו ,את המשאבים העומדים לרשותה לצורך פעולותיהמקבלת ומרחיב העמותה ש

  .השקעתההרווח מאת 

  

הקרן ם דבקו בתיאור המסורתי של תפקיד חלק. ב של עמדות ושל פעילויותחהמרואיינים מגוון רזה השמיעו נושא ב

  :בצורה מושכלת תהבתרומתפקידו לבדוק שהארגון משתמש המנהל  וכי , מענקיםוהדגישו כי היא מופקדת על חלוקת

אני שליחה של התורמים יש בידי כסף שלהם אז התפקיד שלי הוא לבדוק שאנחנו נותנים במקומות הנכונים ושהכסף 
  .מכוון למטרות שהתכוונו אליהן בבסיס
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מנו הם  .סיוע מערכתי יותרלהעניק לארגונים צורך את ה וזיהוהמגמות החדשות של ן נלכיווהפגינו נטייה מנהלים אחרים 

  :הוא סיוע מקצועי שמטרתו לשפר את יכולות הניהול של העמותהביניהם הראשון ש,  סיוע אפשרייםתחומימספר 

אנו מעניקים מענקים .  מתן תמיכה נוספת וכלי סיוע שונים לארגונים-  היא בניית יכולת בעבודה שליהצלע השלישית
  .נים אשר מספקים שירותים לשאר הארגוניםלארגונים שו

  

סיוע שהגדרת תפקידם כוללת דיווחו מנהלים חלק מן ה. משאביםהגיוס נושא תחום סיוע נוסף שעלה בראיונות הוא 

  : השוטפתםכחלק מפעילותו סיוע זה אריות ,מנים נוספיםמלארגונים להשיג מ

  ...ים מקבלים עזרה וייעוץ ארגוני בנושא גיוס משאביםהמוענק .אני גם עוזרת לארגונים להסתדר עם גיוס משאבים
  ...בנוסף המנהל צריך לדעת להביא עוד משאבים להעצים את הארגונים

  

  :יעוץ ארגוני אסטרטגייכולל תמיכה ולארגון הסיוע גם  ציינו) המנהליםמכמחצית (מספר קטן יותר של מרואיינים 

  .... שמתחיל ולתמוך בוןל ארגומנסים להעצים כ. אנחנו עובדים בגישה של העצמה
  .אלא להיות בקשר איתם ולעזור להם, לא רק מענק להקמתם, העצמה, תמיכה, מוכנים להשקיע בתשתית של ארגונים

  

  :ידע בתחום התוכן לשור הארגון מקור עבבצורך להוות  מן המרואיינים תיארו מיעוט

אני חושבת שקל יותר ללמוד את הטכניקה של . לעמותותמנהל קרן צריך להבין בתחום שבו הוא עוסק וגם לסייע בכך 
   .מאשר ללמוד את הידע המקצועי ניהול קרן

  

מסייעת ההמציבה את הקרן כמומחית תוכן , תפישה מתקדמת זוחוקרים שבדקו את התחום של ניהול קרנות תומכים ב

מקבלים העבור הארגונים בידע של  מקור ולהוות, התמחות בתחום התוכןממליצים למנהלי קרנות להם  .לארגונים

הם משום כך  .)Anheier & Leat ,2007( הפעילות של הקרןהשפעתם על תחומי לת  להגדיל את יכוובכך, יםמענק

   .יכולות ניהוליות ופוליטיותולא רק ,  תוכןם שלניסיון וידע בתחומי בעלימציעים להעסיק בקרנות צוותים 

מנהלי הקרנות בדרך כלל ולכן , ואה חשיבות בהתמקצעות בתחום התוכןהמנהלים רן בפועל רק חלק קטן מ, כאמור

להעניק ואינם מסוגלים , את תחום התוכן שבו הם עוסקיםלעומקו  מנהלי העמותות כמי שאינם מבינים בעינינתפשים 

  ).2008, יבלברג (בענייני תוכןסיוע 

  

גם כאן מסתמן פער . ציבורהלובינג ויחסי הבמערך סיוע לארגונים ה :במיוחד בהעדרו מעדויות המנהליםתחום אחד בלט 

 הם אינם מזהים, אימפקט משמעותי ומערכתיתשיג רן קשהשואפים לכך קרנות השמנהלי  אף על פי.  המצוי לרצויבין

  .חברתי אמיתישינוי  להשגתהכרחי אמצעי כלובינג ויחסי ציבור פעילויות של 

ארגון הששם רווחת הטענה כי מנהלים המעוניינים , מקצועית הבספרותן הדעה המקובלת היום עמדה זו שונה מ

צריכים לבצע פעולות פוליטיות שישפיעו , שינוי אמיתיויחולל יגיע להישגים משמעותיים שהם עומדים בראשו חברתי ה

קרנות המומלץ שלאור זאת . בלבדניהוליים ה באספקטים פקתסלהואינם יכולים , על דעת הקהל ועל מקבלי ההחלטות

  ). Buteau ,2007(להשפיע על מקבלי ההחלטות ועל דעת הקהל העשויים אותם לנקוט מהלכים ויעודדו בארגונים תמכו י

  

  אישית-ןיחסים ותקשורת בי

מקבלים ה ורשמיים עם מנהלי הארגונים םמנהלי קרנות מעדיפים לשמור על יחסים פורמאליי, בסעיף הקודםראינו כפי ש

  :תכנגזרת של מקצועיות ואובייקטיביונתפשת בעיניהם  תפורמאליוה.  הקרןימענקאת 

  ....גם להיות עניינית אצלי זה יסוד העניין, אובייקטיביות זה תנאי ותכונה מאוד טובה בעבודה
רצון , מידת הצלחה, איזה פרויקטים ערכו, מה עשו, אני גם מבקשת מהם דוחות שישלחו לי - יש לי קשר איתם

  .תונות או באתריםמה נכתב עליהם בעי, מהצלחה
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  :דיאלוג איתןלפתח ו, כיוונית-תקשורת דוהעמותות עם את הצורך ליצור מציינים גם מנהלי הקרנות , עם זאת

אני תמיד זמינה למוענקים שלי והם מרגישים בנוח להתקשר ולהתייעץ . יש לי גישה פתוחה אני מאמינה בדיאלוג
  .בנושאים שונים

  

  : שקיפותם שיש בהם של יחסיםחשיבותאת הם מבינים 

יש לנו מדיניות מאוד ברורה וכתובה של רמת התמיכה וגם סוגי . אים מכתב ופונים אליהן להגיש בקשותיאנחנו מוצ
  .התמיכה

  

 מקבלי המענקיםעם פורמאליים יחסים ת על תאישית המושת-ןביהתקשורת נושא הקרנות בהעמדותיהם של מנהלי 

אינם ו, קרנות אינם מביעים יחס אישי והתעניינות אמיתית המנהליכי ו טוענים אל. מנהלי עמותותבקרב תסכול ולידה מ

הדומים לאלה של  ים של יחס,תמונת מצב קיצוניתציגים חלקם אף מ. קשובים מספיק לרחשי ליבם של אנשי העמותה

  ).2008, יבלברג" (אדונים ומשרתים"

  

  סיכום

  . קרנותן הניהול שלסגנובודן במאפייניו של התפקיד מנהל קרן מאמר זה 

 להביא תפקידםסבורים כי המנהלים  רוב .ההשפעה של התורם על התנהלותו של מנהל הקרןית יסוגראשית נבחנה 

שהם מצביעים על הצורך להזדהות עם  אף על פי.  התורמיםהתוו שם בהתאם לקוויעוד של הקרןימימוש החזון והיל

 מנהלי סגנון הניהול שלבוחנים את  כאשר ,אולי משום כך. אופייה וכיוונה הם רואים עצמם כקובעי אין, נהוחזוהקרן ערכי 

  .  בתחום המנהיגותיחסך יחסימשימתי ו- נטייה לחוזקה בתחום הביצועיםניתן לזהות אצל ,הקרנות

, ביצוע משימות כמו מיפוי תחומים,  של הקרןיהתפישת עולם ברורה בכל הקשור לניהול מטרותציגים מנהלי קרנות מ

 ואינם ,לעומת זאת הם ממעטים להצביע על תפקידם כמשפיעים ערכיים. מעקב ובקרהבדרך של דיקת ארגונים בו

   . המקבלים את מענקי הקרןהשפעתם על הארגוניםמידת  להרחיב את  עשוי בסגנון מנהיגותי ששימושעובדהמודעים ל

  

למיקסום שיביאו ים לחשיבותם של תהליכים גוברת של מנהלההולכת והנתונים על כך שלמרות המודעות עוד מצביעים 

 באופן שיטתי ורציף יםרק חלקם פועל, החזר על ההשקעההאסטרטגיה ומדידת מו קביעת כ, כוח השפעתה של הקרן

 ה שלתהליכי הערכה ובחינ לצורךמשאבים עדיין אינם מקדישים רובם , בשלב זה. וליישומהכזו אסטרטגיה של לגיבוש 

  . שינוי משמעותיות המרחיקה אותה מן היעד של יצירתהימנע ,ביצועי הקרנות

  

 המקבלים את  עם אנשי הארגוניםרשמיים קשרים ליצורו, נטייתם של מנהלי הקרנות לאמץ סגנון ניהולי משימתיאת 

כמצב המנוגד לשימוש נראית להם תמקצעות הה. ברצונם להטמיע תפישת ניהול מקצוענית אפשר לתלות, מענקיהם

 שמצד אחד מכירים ,עמותותהעמדה זו מתקבלת ברגשות מעורבים בקרב מנהלי . ים לא פורמאלייםברגשות וביחס

יש לומר גם .  אך מצד שני משוועים למערכת יחסים פתוחה ואישית יותר,קרנותהבתהליכי ההתמקצעות שעוברות 

  .עבודתםב" נשמה"ותר ישל מנהלי הקרנות מונעת מהם להביא לידי ביטוי " תאובייקטיבי-מקצועית"שהפוזיציה ה

  

אופי  בנוגע למנהלי הקרנותאלה של מקבלי המענקים לבין של  יהםבין ציפיותניכרים פערים עדיין קיימים ש אף על פי

מנהלי הקרנות מבינים .  חלה התקרבותנראה כי בכל הקשור לדרכי התנהלות הרשמיות של הקרן , ביניהםותקשרהתה

 כמו ,מגוון לעמותות סיוע עליהם לספקנוסף לתמיכה הכספית בשומכירים בכך  ,טווחארוך חשיבותו של קשר את כיום 

  . יעוץ ארגונייגיוס משקיעים נוספים ו
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אך עדיין חוששים לפתח , עם מקבלי המענקיםכבוד הדדי המבוסס על אמון ו דיאלוגמביעים עניין ביצירת קרנות ה מנהלי

 מנהלי יש לציין כי עמדה זו מעוררת אכזבה בקרב. םליי מאפיינים אישיים ובלתי פורמאבעלתתקשורת שוטפת 

  .העמותות

  

 תפורמאלי בלתימערכת יחסים  יצירתמוהרתיעה ,  וייעודה של הקרןחזונה עיצובמ ת ההימנעו,שני הדפוסים המוזכרים

הצורך : וכמנוגדות זו לז בעיניהם ותשנתפששאיפות  ן לגשר בי הקרנות נובעים מהקושי של מנהלי,עם מקבלי המענקים

 הרצון להיות מקצועיים ; מנהיגות ערכית וחזוניתומן הצד האחר הרצון להפגין, מצד אחד לבעלי הקרן שמור על נאמנותל

  .יתתמערכת יחסים אנושית ואמפשל מקבלי המענקים ל  ציפייתםלקיים אתובה בעת , םיואובייקטיבי

פוגע בסופו של דבר ביכולתם , ם כמשלימים זה את זהלאזן בין המתחים הללו ולראותשל מנהלי הקרנות  םחוסר יכולת

 את יכולתם לממש את מקטיןו, )Porter ,1999(ערך אמיתי בשדה החברתי עבודה בעלת צר ישינוי משמעותי וליחולל ל

  .היא פועלתבה שהשפעה על השדה החברתי בעלת כוח מנהיגות הציב  של הקרן ולנהחזו

  

  המלצות

  :מספר המלצותחקר זה להלן של מלאור הממצאים והמסקנות 

מערך תמיכה שמצד אחד יסייע להם להשתמש בכישורי מנהיגות ויבליט את בעבור מנהלי הקרנות לפתח מומלץ  .1

 של הבדיקת הישגיצורך  הערכה ומדידה לם שליעודד אותם לבצע תהליכי האחרצד ן הומ, הפן החזוני של תפקידם

מערך  .ה ולהשיג שינויתכולתה של הקרן למקסם את השקעי את קידום שני התחומים הללו יוכל להגדיל. הקרן

רכיהם של והתמיכה יוכל אף לסייע למנהלים להתמודד עם המתח המורכב בין רצונותיו ושאיפותיו של התורם לבין צ

  .הארגונים מקבלי המענק

וכו מרכיבים מגוונים וכולל בת, חלוקת כספים ובקרה עליהםמתמצה בניהול קרן אינו כי התפקיד של למרות ההבנה  .2

יסייע נוסף אשר  יש צורך בהפקת ידע אקדמי ויישומי עדיין, )2009, שיתופים(של תקשורת וסיוע לארגונים 

 . מיטביו באופןוייתן בידם כלים לבצע, למנהלים להרחיב את תפקידם

לשפר את במטרה ות עמותבין דיאלוג מתמשך בין נציגי קרנות ל שיאפשרו לכונן פלטפורמות ה שליש לעודד בניי .3

ליצור מערכת נקראים מנהלי קרנות . אפקטיבי יותר לשני הצדדיםשיהיה  מערך יחסים מסד ול ביניהםהתקשורת

 תנראה כי תקשורת שוטפת ולא פורמאלי. אמון הדדיהמבוססים על יחסים ולבנות אישית עם מנהלי העמותות -ןבי

 את יכולתו של מנהל הקרן גדיללהכמובן ו, ענקים המקבליקרנות למהעשויה להגביר את תחושת השותפות בין 

  .מידת יכולתו לממש את המענק שקיבל בצורה אפקטיביתועל , עוברהארגון  על התהליכים שקבל עדכונים ומידעל
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