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ספטמבר 2008

פילנתרופיה בישראל  – 2008תמונת מצב
התרגו העברי למילה פילנתרופיה ,שפירושה המילולי הוא "אהבת אד" ,הינו נדבנות .בפועל ,באופ
מעשי ,הכוונה לסיוע ,בעיקר חומרי ,ממקורות פרטיי לנצרכי יחידי ,לארגוני ולמוסדות ציבוריי
)לוי וברגמ .(1977 ,משני הרבדי המשולבי ,המילולי והמעשי ,נוצרת ההגדרה :דאגה לזולת ,שממנה
נגזרת נתינה או הקדשה וולונטרית של טובי חומריי לטובת הזולת )שי ,לזר ,דוכי וגדרו.(1999 ,
תחו הפילנתרופיה בישראל נמצא בשני האחרונות בתנופת גידול .העלייה במספר בעלי ההו ,שה
הפוטנציאל לפילנתרופיה צעירה וחדשה מחד ,ומדיניות הממשלה בתחומי חברה ורווחה מאיד& ,יצרו שדה
פעולה פילנתרופי חי ותוסס 1.ע זאת ,חשוב לציי ,כי הפעילות הפילנתרופית כזירה של יחסי גומלי על
בסיס מקצועי וראיה אסטרטגית נמצאת עדיי בחיתוליה בישראל ,וניצני התפתחותה נראו בעיקר בעשור
האחרו 2.ריבוי ההשקעות הפילנתרופיות לצד מחסור במידע ,ידע וכלי להשקעה אפקטיבית ,מחדדי את
חשיבות הער& המוס' הטמו בפעילות ארוכת טווח ,מתוכננת ,מתואמת ומבוססת על שיתופי פעולה
בתחו.
מטרת המסמ :להציג את מפת הפילנתרופיה בישראל בשנת .2008
הסקירה מציגה בתמציתיות את המושגי הרווחי בתחו ואת השחקני המשמעותיי והמרכזיי
המשפיעי על הפילנתרופיה הישראלית .בסיו ,נצביע על המגמות המרכזיות הצפויות לפילנתרופיה
העכשווית בישראל.

הזירה הפילנתרופית הישראלית – המשגה ושחקני
.1
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.3
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קרנות
אופני פעולה של פילנתרופי
א .פילנתרופיה פרטית שמקורה לרוב בהו אישי של המשקיע החברתי
ב .פילנתרופיה תאגידית שמקורה בהו שבבעלות תאגיד
ארגוני מקדמי פילנתרופיה
א .ארגוני גג :גופי המאגדי פילנתרופי ובעלי מקצוע בתחו
ב .ארגוני תשתית :עוסקי בפיתוח מאגרי מידע ,איסו' ידע ,טיפוח חדשנות וחיזוק התחו
ג .ארגוני מייעצי :המעניקי ליווי וייעו( לפילנתרופי ולמנהלי קרנות
המחקר האקדמי
א .מכוני מחקר אקדמיי ותוכניות לימודי ייעודיות
ב .חוקרי)מומחי בתחו
3

"עידן הפילנתרופים? המקרה הישראלי" ,סילבר2008 ,
" 2עסקים ופילנתרופיה חדשה בישראל" ,שמעוני2008 ,
 3מסמך זה אינו עוסק בתרומות הכספיות המבורכות של הציבור הרחב ובשעות ההתנדבות שהוא תורם.
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בטר נפנה להצגת השחקני השוני ,חשוב לציי שתי נקודות יסוד להבנת נייר העמדה:
•

הסקירה מורכבת מהמשגה בסיסית ומהמחשה באמצעות דוגמאות .קטגוריזציה ,מטבעה ,נשענת
על הכללות ומכא שכל ההגדרות והדוגמאות שלהל אינ מוציאות אלו את אלו.

•

בהעדר נתוני עדכניי על היקפי ההשקעות הפילנתרופיות הפרטיות בישראל 4,החלטנו להתייחס
לנושא זה באמצעות מחקר ממוקד ,שנער& בימי אלה.

 .1קרנות
המושג קר $מתייחס לגו' לא)ממשלתי הפועל ללא כוונת רווח ,שיש לו נכסי פיננסיי והוא נמצא בבעלות
פרטית ובניהול של נאמני ודירקטורי ונועד להשיג מטרות ציבוריות ) .(Smith, 1999משאבי
שמקור בקר ה סוג ייחודי של תרומה .שלא כמו תרומה רגילה ,תרומה באמצעות קר היא ארוכת טווח
ומוסדית )רודי& .(2007 ,מקורה בקר צמיתה או לא.
המונח קר $מתייחס לנכס פרטי ,שבעליו – פרט או תאגיד – מעמיד לרשות הציבור על מנת להשיג מטרות
ציבוריות שהוא הגדיר .קר יכולה לממ פרטי או ארגוני ,אבל שלא כמו ארגוני אחרי של המגזר
השלישי ,היא אינה עוסקת באספקת שירותי או בסינגור )גדרו ,שלנגר ואלו.(2007 ,
בהכללה נית לאמר ,כי ארגוני חברתיי לסוגיה מתמקדי בפיתוח ובאספקת שירותי בעוד שקרנות
מתמקדות במימו .יחד ע זאת ,נית למצוא לא מעט ארגוני וקרנות שמשלבי בי שתי הפעולות.
חשוב להבחי בי המונחי "קר" ו"ארגו" משו שלא מעט ארגוני של המגזר השלישי משלבי את
המילה "קר" בשמ למרות שמרבית הונ מקורו בגיוס משאבי חיצוני וחלק מפעילי תוכניות
ושירותי ומגייסי כספי לצור& כ&.
נהוג להבחי בי שני סוגי קרנות:
א .קרנות שרוב ההו שלה מקורו בפילנתרופ או בפילנתרופי שייסדו אות .קרנות כאלה ה
עצמאיות יחסית ויכולות לפעול ה לבד וה בשיתו' פעולה ע קרנות ועמותות אחרות.
ב.

קרנות שמרבית הונ מגוייס מגורמי פרטיי ,עסקיי או ציבוריי ,כמו:
•

אגודות ידידי :למשל אגודת ידידי האופרה הישראלית

•

קרנות ציבוריות :למשל הקר לילדי ולנוער של הביטוח הלאומי

•

קרנות עירוניות)ציבוריות :למשל קר ירושלי

• קרנות עירונית)קהילתית :למשל קר קהילתית טירת כרמל
בישראל קיימות עדיי מעט מאד קרנות מ הסוג הראשו א' שבשני האחרונות חל גידול רב בהצבר ההו
בידיי פרטיות או משפחתיות .מבחינה מקצועית ניצבי בפני מנהלי קרנות אלה מספר אתגרי וביניה –
התמקצעות )פרופסיאליזציה( ,שקיפות ויצירת שיח ושיתופי פעולה בי קרנות ובי מגזרי מקומיי
ובינלאומיי .קרנות הפועלות בישראל מאוגדות במספר אופני :עמותה ,חברה לתועלת הציבור ,הקדש,
קר הרשומה בחו"ל או באמצעות כס' פרטי של התור )ללא התאגדות( .נושא "עמותת קר" נמצא בשלבי
שימוע ציבורי בישראל לקראת החלטת ממשלה או חקיקה בנושא.
 4לנתונים על היקפי הפילנתרופיה התאגידית בישראל – ראה מדד מעלה.
/http://www.maala.org.il/heb/home/a/01
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 .2אופני פעולה של פילנתרופי
א .פילנתרופיה פרטית
פילנתרופיה פרטית היא הדר& בה עושה המשקיע החברתי שימוש בהו הפרטי שלו .היא הייתה נפוצה
וידועה כבר מראשית ההתיישבות היהודית החדשה באר( ישראל .הידועי מבי הפילנתרופי הגדולי,
ה ,כמוב ,השר מונטפיורי ,הברו רוטשילד והברו הירש .הופעת פילנתרופי ישראלי המשקיעי
ממו רב על בסיס ראייה אסטרטגית ומערכתית הינה חדשה יחסית.
מיפוי של הפילנתרופיה הישראלית המודרנית העלה מספר אופני פעולה:
תרומה ישירה ,ללא תיוו מקצועי ,למלכ"ר/י או לקר") $פילנתרופיה של פנקס צ'קי"(:
•

בצורה סדירה ושיטתית :לדוגמה פילנתרופ התור באופ קבוע לעמותה מסוימת או לקר
כלשהי

•

בצורה אקראית וחד)פעמית :לדוגמה פילנתרופ התור כל פע לארגו אחר בעקבות פנייה

שהגיעה אליו
הקמת מלכ"ר או הצטרפות למלכ"ר כדי לממ $ולהפעיל תוכניות בתחו מסוי
•

על ידי פילנתרופ יחיד – לדוגמה ארגו "אור ירוק" )אבי נאור(

•

על ידי מספר פילנתרופי – לדוגמה ארגו ) IVNבני לוי ושותפי(

הקמת קר $משפחתית ,קר $פרטית או קר $קהילתית
•

על ידי פילנתרופ יחיד – לדוגמה קר "גנדיר" שנוסדה על ידי יהודית יובל)רקנאטי

•

יוזמה של מספר פילנתרופי – לדוגמה קר קהילתית קליבלנד )שעדיי אי לה מקבילה
ישראלית(

ב .פילנתרופיה תאגידית
פילנתרופיה תאגידית מקורה בהו שבבעלות תאגיד עסקי .זהו עול תוכ רחב שנזכיר כא רק בקצרה.
הפילנתרופיה התאגידית אימצה את המושג "אחריות חברתי"' וממעיטה להשתמש במושג 'תרומה',
המתאר כיו ,בדר& כלל ,את תרומת האישית של עובדי התאגידי.
תחו הפילנתרופיה התאגידית נפו( מאוד בעשר השני האחרונות ומקובלי בו שני מודלי מרכזיי:
השקעות חברתיות ישירות של תאגיד – אלה נעשות בדר& כלל באמצעות המחלקות ל"קשרי קהילה"
או המחלקות ל"אחריות חברתית" ,שפועלות כיו במרבית התאגידי הגדולי במשק.
השקעות חברתיות של תאגיד באמצעות עמותה או קר $תאגידית – לדוגמה השקעות באמצעות עמותת
על"ה )עובדי אמדוקס למע הקהילה( ,מייסודה של חברת אמדוקס.
בפילנתרופיה התאגידית מקובל להתייחס לשלושה סוגי משאבי :זמ – $שעות התנדבות של העובדי
בתאגיד ,כס* – מענקי שהתאגיד מחלק ,חלוקת מוצרי או שירותי – בתחו ההתמחות של
התאגיד.
יותר ויותר תאגידי הרחיבו את ההשקעות החברתיות שלה בקהילה לקוד ניהול חברתי בעסקי
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המתייחס ג לאתיקה בעסקי ,זכויות אד ,פרסו ושיווק ללקוחות ,יחס לספקי ושותפי ,סביבת
5
עבודה ,איכות סביבה וממשל תאגידי.

 .3ארגוני מקדמי פילנתרופיה
א .ארגוני גג :גופי המאגדי פילנתרופי ובעלי מקצוע בתחו
ארגוני ישראלי:
 .1פורו הקרנות בישראל – קבוצת עמיתי של מנהלי קרנות ואנשי מקצוע מקרנות מקומיות
וזרות ,הפועלות בישראל
 .2פורו נציגי הפדרציות – פורו נציגי הפדרציות הצפו אמריקאיות בישראל
ארגוני בינלאומיי:
 – UJC .1איחוד הקהילות היהודיות בצפו אמריקה וקנדה
 .2קר $היסוד – המגבית המאוחדת לישראל
Jewish Funders Network – JFN .3
ב .ארגוני תשתית העוסקי בפיתוח מאגרי מידע ,איסו* ידע ,טיפוח חדשנות וחיזוק התחו
 .1מעלה – ארגו הגג המקצועי ,המוביל בישראל ,של עסקי המחוללי שינוי בתחו אחריות
תאגידית
 .2מת – $ארגו המתמחה בפיתוח ויישו השקעה אפקטיבית בקהילה .פועל עבור חברות ,קרנות
ותורמי יחידי
 .3ציונות ) 2000תחו על"ה( – הארגו מתמחה בטיפוח תחו האחריות החברתית של המגזר
העסקי בישראל ופועל ליצירת דיאלוג בי המגזר העסקי לקהילה
 .4אלכ"א – מיסודה של הג'וינט ) ;(JDCהאג' להתנדבות ופילנתרופיה ,הפועל לצד אלכ"א,
מפתח מודלי לקידו ההתנדבות בכלל ולקידו המנהיגות המתנדבת בפרט ,ולהגברת
שיתו' הפעולה בי המגזר העסקי לבי המגזר הציבורי והקהילתי
 .5הקר $החדשה לישראל – מקדמת יזמות חברתית ומעצימה מנהיגי חברתיי .לדוגמה – בי
מייסדי . IVN
 .6הסוכנות היהודית – מייסדת "הרוח הישראלית" ,שפועלת בישראל לגיוס משאבי מהציבור
ומהמגזר העסקי
" .7שיתופי – לקידו החברה האזרחית" – במסגרת ארגו זה פועל מרכז הפילנתרופיה לקידו
פילנתרופיה יעילה ומשמעותית בישראל
ג .ארגוני מייעצי :גופי המספקי ליווי ויעו +לפילנתרופי ולמנהלי קרנות
 .1ארגוני ללא כוונת רוח – לדוגמה  IPAומידות
 .2ארגוני למטרות רווח – מחלקות ויועצי להשקעות חברתיות בבנקי גדולי )בעיקר בחו"ל(,
מחלקות ל"פיתוח קשרי קהילה" במשרדי הפרסו הגדולי ,יועצי ללקוחות במשרדי עו"ד ורו"ח
בנושא קשרי קהילה ,חברות ייעו( לנושא השקעות חברתיות וחברות ייעו( המתמחות בפיתוח השקעות
בי)דוריות.
 5ראה מדד מעלה ,הקוד לניהול חברתי בעסקים
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 .4המחקר האקדמי
ההתרחשויות המהירות והשינויי העמוקי החלי בשדה הפילנתרופי הבליטו את המחסור במחקרי
ובחוקרי המתמחי בהיבטי שוני של פילנתרופיה מודרנית ובממשקי שהיא יוצרת .מחסור זה הוביל
מספר קרנות לעודד את האוניברסיטאות להקי מחלקות ייעודיות ללימוד הנושא.
א .אוניברסיטאות בה $קיימי מרכזי אקדמיי ייעודיי
 .1אוניברסיטת ב $גוריו $בנגב – המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי בראשות פרופ' בני גדרו
 .2האוניברסיטה העברית בירושלי – המרכז לחקר הפילנתרופיה בראשות פרופ' הלל שמיד ותוכנית
לימודי  MAהמתמקדת בלימודי פילנתרופיה
 .3אוניברסיטת תל,אביב – מכו  BRMבראשות פרופ' אשר טישלר
ב .חוקרי ומומחי
 .4אוניברסיטת ת"א – החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה :פרופ' רונ שמיר
 .5אוניברסיטת בר איל – $החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה :ד"ר אילנה סילבר וד"ר ברו& שמעוני
תרשי :הגופי הפועלי בתחו הפילנתרופיה בישראל
התרשי מציג את תחומי הפעולה העיקריי של גופי אלה א& יש לציי שמרבית הארגוני הנזכרי בו
פועלי ,במינוני נמוכי יותר ,ג בתחומי נוספי.

פילנתרופיה פרטית

פילנתרופיה תאגידית

משקיעי

ארגוני תשתית

משקיעי

ארגוני תשתית

קרנות ישראליות

אלכ"א ,שיתופי,

תרומת כספי ושווה

מעלה ,מת,

תורמי עצמאיי
אגודות ידידי

הקר החדשה לישראל

ער&
התנדבות עובדי

ציונות 2000

פדרציות
קרנות זרות

הסוכנות היהודית,

ישראל

קרנות בעסקי
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מגמות צפויות בתחו הפילנתרופיה הפרטית
הצפי וההערכות מבוססי על ניתוח מחקרי שבדקו מגמות התפתחות בקרנות זרות ובפילנתרופיה
הישראלית עד כה )גדרו ,סילבר ,שמעוני( ,ועל ראיונות ע פילנתרופי ואנשי מקצוע בתחו.
•

תפיסת תפקיד :יותר פילנתרופי ישראלי יפנו לחיזוק החברה האזרחית ולפיתוח חדשנות
חברתית ופחות להשקעות המחזקות את המגזר הציבורי.

•

יעדי מימו :$יותר פילנתרופי יממנו ארגוני שינוי חברתי לסוגיו תו& שימת דגש על נושאי
איכות סביבה ויחסי מרכז ופריפריה.

•

אסטרטגיית מימו :$צפויה פריצה מתחומי ההשקעה המסורתיי כמו מת מענקי ,לתמיכה
בארגוני ,ליצירת קואליציות של פילנתרופי ולהשקעות משותפות במחקר ובהערכה.

•

היקפי השקעות :צפויה התרחבות של ההשקעות החברתיות האסטרטגיות הישראליות ,לצד
הגברת הפעילות תומכת ההשקעה והמחקר בתחו .כמו בתחו הפילנתרופיה התאגידית ,לא
צפויה התייחסות לתרומות כאל אחוז מההו של הפילנתרופ) .מדד מעלה  " :2008נראה כי
החברות במשק הישראלי קובעות את סכומי התרומה כסכו אבסולוטי ולא כנגזר מהרווח"(.

•

יחסי ע הממשלה :יתרחב הדיאלוג ע המדינה על מינו' השקעות על מנת להטמיע אות
במערכת ולאפשר שינוי ארו& טווח ,חוצה ממשלה זו או אחרת.

•

התמקצעות :תחו "הפילנתרופיה הפרטית" יהפו& לתחו מקצועי עצמאי )פרופסיה( ויתבסס
על יחסי גומלי ע זירות מקבילות בעול.

•

מודעות ציבורית :יתפתח דיו ער יותר על מקומ של קרנות פילנתרופיות בחברה –
האינטרסי המשותפי והסותרי.

סיכו
פילנתרופיה כהשקעה חברתית אסטרטגית מאפיינת את הארגוני בה דנו במסמ& זה ,א& טר הגיעה
למעגלי נרחבי בחברה הישראלית .בשני האחרונות ישנה עליית מה במודעות והתחלה של השקעות,
העברת תקציבי ופעולות לפיתוח התחו .האתגר הניצב בפני העוסקי בנושא הוא יצירת של שהוא
יותר מס& חלקיו .כדי להתקד לקראת מטרה זו יש להשקיע עוד עבודת מחקר רבה .בפועל חסרי
נתוני מהימני על היק' התופעה הנדונה במסמ& זה מבחינת השקעת משאבי ,הו אנושי ,ארגוני
מפעילי וארגוני מייעצי במעגל שני ושלישי .כמו כ חסרי נתוני על פילנתרופיה מגזרית כגו
פעילות ייחודית הקיימת במגזר החרדי ,במגזר הרוסי ובמגזר הערבי.
עד שייאספו נתוני רבי יותר קשה להערי& את ההשפעה האמיתית של הפילנתרופיה בישראל .נייר
עבודה בנושא נמצא בשלבי כתיבה ויפורס עד סו' שנת .2009
מסמ& זה הוכ ע"י מרכז הפילנתרופיה בשיתופי במסגרת פעילות לקידו השקעות חברתיות בישראל .המסמ&
מופיע ברשת האינטרנט בעברית ובאנגלית .אפשר ומומל( להפי( לכל דורש/ת.
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