
 

 

  

   בעולםמגמות וחדשות בפילנתרופיה
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  הסיפורים הפילנתרופים הגדולים של השנה 
  
  

  !בגדול, עושים טוב
שמהווה גם השראה וגם אתגר ) Warren Buffett(הסיפור החם של השנה הוא תרומת הענק של וורן באפט 

האתגר הוא שבארבעים שנים . ת ואפקטיביותמשילו, לשני דורות כמו גם מעלה שאלות בנוגע לקני מידה
מחקרים מראים שאין יחס בין .  טרליון דולר בסיוע חוץ2.3האחרונות ממשלות בעולם המתועש השקיעו 
ההזדמנות היא להראות שפילנתרופיה פרטית יכולה לעשות . ההוצאה לצמיחה כלכלית או עצמאות כלכלית

  ).Susan Raymondיימונד מתוך דבריה של סוזן ר(את העבודה טוב יותר 
6605=id&NewsArticle=page?2News/site/com.onphilanthropy.www://http  

  
  

  הרחבת השקעות
 מליון דולר בשיקום 100משקיעה ) John D. and Catherine T. MacArthur Foundation(קרן מקארתור 

השקעה זו באה בעקבות תרומה ראשונה של .  מיליון דולר לפרוייקט60הקרן הודיעה על תוספת של .  נוער
  . מליון דולר40

7175=sid?php.article/org.pnnonline.www://http 
 
  

  )Clinton Global Initiative(הנשיא לשעבר קלינטון יוזמה הגלובלית של ה
 ימים שערך קלינטון 3 ראשי מדינה לשעבר וכל המי ומי של הפילנתרופיה העולמית הגיעו לכנס בן 55-יותר מ

 CGI -אנליסטים מיחסים ל.  מיליארד דולר של מחויבויות לשנות את העולם7 – התוצר של הכנס –יורק -בניו
  .  גולהמאפיינים של ממשלה

Clinton Global Initiative Special Report 
html.index/initiative_global_clinton/onphilanthropy_news/com.onphilanthropy.flip://http 

  
  

  ) google.org(גוגל  
גוגל , כניסתו של גוגל לעולם הפילנתרופיה תשנה כך נדמה את הגדרות הפילנתרופיה בשנים הקרובות

  .מבקשת לשנות את פני הנתינה באמצעות קפיטליזם שמתרחש בשוק החופשי כאשר המטרה היא חברתית 
לארגון , ייקטים חברתייםהפילנתרופיה של גוגל היא למעשה ארגון עם כוונות רווח שהרווחים שלו יושקעו בפרו

אולם בשונה מקרנות וארגונים . מחלות והתחממות כדור הארץ, יש מנדט להתמודד עם עוני, )אורג.גוגל(
ליצור שותפויות עם יזמים , אפים-יוכל להקים סטארט, הארגון יהיה לשם עשיית רווחים, חברתיים אחרים

הפרוייקט .  הוא מיליארד דולר seed money - ה.הארגון גם ישלם מיסים. עסקיים ואפילו לעשות לוביינג
  . חשמל ודלק, בריד שישתמש באתנול-הראשון הוא לפתח מנוע למכונית היי

  .ויעדיפו ארגונים גמישים יותר, ככל שהעושר גדל כך יזדקקו התורמים פחות לגייס משאבים: המודל
  org.google://httpאורג .גוגל: קישורים

  יורק טיימס -מאמר מהניו
c56861=en&1315886400=ex?html.google14/technology//14/092006/com.nytimes.www://http

rss=emc&rssuserland=partner&5090=ei&7e3b9ca4f8  
  

  שיקגו על עמותות למטרות רווח' ס למשפטים באונ"מאמר מתוך הבלוג של אריק פוסנר מביה
html.chari_forprofit//092006/faculty/com.typepad.uchicagolaw://http  

  



 

 

   ONPHILANTHOPYמאמר מתוך 
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  פילנתרופיה מסוג אחר
  )Sir Richard Branson(רד ברנסון 'סר ריצ

כל , כפי שהוכרזה בכנס שערך קלינטון, רד ברנסון'סוג חדש של פילנתרופיה הוצגה גם על ידי סר ריצ
חלק ניכר מהכספים יועברו לחברות למטרות . ין ינותבו לפיתוח דלקים אלטרנטיבים'ההכנסות מעסקי וירג

  . חלקן בבעלות ברנסון, רווח
  
  

  ?ין וגוגל העם זו פילנתרופיה'וירג
  ONPHILANTHROPYמר מתוך מא
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  :קישורים נוספים

   21.11.06, גלובס, כתבה של רועי דויטש" לא עוצרים באדום"
בעמותה שמפעילים בונו ואופרה ווינפרי על מנת לעזור לחולי איידס ועניים באפריקה הכתבה עוסקת 

   REDבאמצעות מותג בשם 
  )מאמר בתשלום(

U,1053=QUID&9=balance&1=buy?asp.docview/globes/serve/il.co.globes.www://http
1000154753=did&1758768=ID&6583  

  
  ONPHILANTHROPYמאמר מתוך 

We Still Haven't Found What We're Looking For 
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  )Charles Grassley(סנטור צארלס גרסלי 
מנהל את הדיונים בסנאט בנוגע לשינויים ברגולציה של ארגונים ללא כוונת ) איוווה, רפובלקאי(הסנטור גרסלי 

  .תעשו נקיון בית לפני השינויים: המסר לארגונים החברתיים. רווח
  מנהלים במגזר השלישי לשינויים הצפויים במשילותהכנת 

  ONPHILANTHROPYמאמר מתוך 
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  )Cause Marketing(שיווק 
  

, מושאל כיום למזון" אתה מה שאתה נוהג"המושג , ר גילו השנה את הפילנתרופיהמנהלי מוצ 
 הצרכנים קונים מוצרים בעלי ערך -המשמעות. מוזיקה ולמי שאתה תורם , ביגוד, מקום מגורים
  .מוסף חברתי

  
 ההערכה היא שהארגונים הוציאו השנה –השיווק והמיתוגאת ערכו של ארגונים חברתיים גילו  

  . מיליארד דולר על מיצוב מיתוג ושיווק עצמי7.6סכום של 
  

  :קישורים
  פילנתרופיה מודרנית באמצעות מיתוג חברתי

sec&6729=id&ticleNewsAr=page?2News/site/com.onphilanthropy.www://http
1161=ctrl_iv_news&1=urity  



 

 

  

  פרס נובל
 social(תאגיד עסקי של החברה ) Grameen(גרמין , קורא לבנק שלו) Mohammad Yunus(מוחמד יונוס 

business enterprise .(גרמין הוא למעשה עסק למטרות רווח שמטרותו לייצר הכנסות למטרות חברתיות.  
  עסקים למטרות שלום 

6769=id&NewsArticle=page?2News/site/com.onphilanthropy.www://http  
  
  

  בלוגים ומדיה
הפילנתרופיה נכנסה השנה לשיח הציבורי . פילנתרופיה הגיעה לעמוד הראשי של האקונומיסט פעמים השנה

  . היתה גם שנת הפילנתרופיה בבלוגים2006שנת . החדשותיו
  מאמר מורחב בנושא בלוגים ופילנתרופיה

html.index/blogs/onphilanthropy_news/com.onphilanthropy.flip://http  
  
  

  . לשתף פעולה.לא להתחרות
. ביל גייטס כינס את ראשי המדינה והפילנתרופיה בכדי לסייע. אפילו ביל גייטס לא רוצה לעשות את זה לבד 
  .הבאז הנוכחי מדבר על מינוף ושיתוף פעולה

  שיתופי פעולה חוצי מגזרים: ללמוד ממילקן
5131=id&NewsArticle=page?2News/site/com.onphilanthropy.www://http 

  
  

  ?כמה עשיר אתה
  השווה את ההכנסה שלך בכדי לראות היכן אתה עומד ביחס לעשירים ברחבי העולם

php.exind/com.globalrichlist.www://http  
  
  

  ט" מיליארד ליש8.9הבריטים תרמו 
 מאזרחי בריטניה 60% -פחות מ. כ מספר התורמים" לא ניכר גידול בסה–בעוד ישנם אנשים שתרמו יותר 

הדווח מראה שחלק ניכר מהאנשים אינם מנצלים את התרומה להפחתת . תורמים לארגונים ללא כוונת רווח
  .ט החזרי מס בכל שנה"יון ליש מיל700 -ולמעשה מפסידים כ, תשלומי מס

 לדוח במלואו 
pdf.2006%-202005%Giving20%UK/pdf/org.cafonline.www://http  

 
 

  ב"סקר מגלה את דפוסי הנתינה של עשירי ארה
ם אף יותר אילו היה להם אמון בארגונים ללא כוונת רווח ויותר ב היו תורמי"הסקר מצביע על כך שעשירי ארה

  יעוץ פיננסי מקצועי
7161=sid?php.article/org.pnnonline.www://http  

  
 

  ? מי ישלם עבור שירותי רווחה
המגמה של קיצוץ בתקציבים הולכת וגוברת ככל שמודל , רווחהלא רק בארץ יש תחושה של קיצוץ בתקציבי ה

 – חוץ מאשר על ידי קרנות ותורמים –ונתמך בהתלהבות על ידי כולם , הממשלה הצרה הולך ותופש תאוצה
מכיוון שזו , אשר אין להם עניין בלקיחת אחריות על מימון תוכניות רווחה בסיסיות לקשישים חולים ונוער

שהרי הם שילמו עליהם כבר , גם האזרחים לא מעוניינים לתרום עבור שירותים אלו, ההאחריות של המדינ
  .במסגרת תשלומי המס

  Stanford Social Innovation Reviewמייסדת , מאמר של פרלה ני
  למאמר במלואו לחץ כאן

equivalent_warming_global_our/entry/opinion/org.ssireview.www://http/  


