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  פתח דבר

  

 שליד בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה "תרופיה בישראלהמרכז לחקר הפילנ"

 המרכז הראשון א הו,ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים"חברתית ע

וינט ישראל 'המרכז הוקם ביוזמה משותפת של ג. בישראל העוסק בחקר הפילנתרופיה

ת של מחקר במטרה לענות על הצורך בפיתוח תשתיבירושלים והאוניברסיטה העברית 

  .והוראה בתחום

התהליך הפילנתרופי להבין את מטרות המרכז לפתח מחקר בסיסי ויישומי שיסייע 

, במדינה המודרנית ואת מקומה של הפילנתרופיה בעיצוב תהליכים חברתיים

במסגרת המרכז נערכים מחקרים על ההיסטוריה של . תרבותיים ואחרים, חינוכיים

 תרומתה של הפילנתרופיה למדינת הרווחה, ודיהפילנתרופיה בישראל ובעם היה

התפקיד שממלאות הקרנות הציבוריות והפרטיות בעיצוב מדיניות , והשפעתה

השפעת המיסוי על , מגמות השינוי בקרב תורמים ודפוסי התרומה שלהם, חברתית

דמויות מרכזיות על המרכז עוסק גם ביצירת מאגר נתונים . התרומה ונושאים אחרים

מאגר זה ישמש מקור ידע . היקף התרומותעל ילנתרופי וכן על קרנות ובעולם הפ

לאנשי המעשה ולציבור הרחב המתעניין , לקובעי מדיניות, לסטודנטים, לחוקרים

  .בתחום

והוא מוקדש לסקירה עדכנית של , חוקרת במרכז, אבישג רודיך'  גבהבריהמסמך חאת 

אנו .  בפרספקטיבה בינלאומית והאמפירית בתחום הפילנתרופיהתהספרות התיאורטי

מיעוט הפרסומים בתחום בארץ יש להציג בפני הקורא את ההיבטים נוכח סבורים כי 

המעיין במסמך ימצא בו . העיוניים והאמפיריים הקשורים בחקר התופעה ובהבנתה

למעשים הכלולים בפרקטיקה , עניין בכל הקשור לבסיס התיאורטי לחקר התחום

לדפוסי התרומה ,  המשפיעים על התרומה הפילנתרופיתלגורמים, הפילנתרופית

לדפוסי הנתינה של , ישראלבוצות הברית ארב, אנגליהב, במדינות שונות באירופה

  . החברתיות והכלכליות וכן לפילנתרופיה החדשה)אליטות(עיליות ה

הפרסום הזה הוא ראשון בסדרת פרסומים שיראו אור בקרוב ושירחיבו את דעתנו 

שיח פורה -הערכותיכם במטרה לקיים דואת ח לקבל את הערותיכם ונשמ .בתחום

  .ומפרה שביכולתו לקדם את הבנת התהליך הפילנתרופי בישראל ובעם היהודי

  

  ,בברכה

  הלל שמיד' פרופ

מנהל המרכז וראש הקתדרה ללימודי ארגוני מתנדבים ומוסדות 

  אק מנארד'ז.ל-ש סנטרייד"ללא כוונת רווח ע
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  תקציר מנהלים
  

 והאמפירית ת סקירה עדכנית של הספרות התיאורטיתתמטרת מסמך זה היא ל

להציג את הנושאים העיקריים כן  ו,ישראל ובעולם המערביבתחום הפילנתרופיה ב

עטה וחסרה והספרות התיאורטית בישראל היא מ .העומדים בחזית המחקר בתחום

על  ברובו ס המסמך מתבסעל כן. היבטים שונים הקשורים בתחוםהתייחסות ל

  .אירופהבארצות הברית ושנערכו במחקרים 

התנדבות ופעולה של ,  בהם תרומה,הפרקטיקה הפילנתרופית כוללת מעשים רבים

במושג הפילנתרופיה נעשה שימוש ייחודי  ,עם זאת. ארגונים ללא מטרת רווח

מצד נכסים והתנדבות , מתייחס לתרומה פורמלית בהיקף משמעותי של כסףה

 מתייחס לפעילות של יחידים המעשה הפילנתרופי. בעלת הון ניכר היאוכלוסי

להם המדינה אינה נותנת ש לתת מענה לבעיות חברתיות שונות ולצרכים המבקשים

או תרומה ת קרנות הקמבאמצעות  בין היתר ,ת משאבים ניכריםאתוך הקצ, מענה

  .לקרנות

התיאוריה . נתרופיתמרכזיות מתארות ומסבירות את הפעילות הפילשלוש תיאוריות 

אהבת "רעיון של נתינה ללא תמורה מתוך מתמקדת ב – אלטרואיזם –הראשונה 

נובע מאישיות האדם כמעשה ה את המעשה הפילנתרופי ציגההתיאוריה מ. "אדםה"

התיאוריה של  –יאוריות נוספות שתי ת. הזולתמען  לו לפעול לותהגורמ, תכונותיומו

קיום יחסי חליפין בין בני אדם  גורסות כי – יחסי חליפין ותיאוריית ההזדהות

תיאוריית  .את הפעילות הפילנתרופיתיכולים להסביר יחסים הנרקמים ביניהם הו

תועלת במעשה התרומה קיימת , כי נוסף על התועלת לנתרםיחסי החליפין מניחה 

 מעןתועלתו לעל ותו וילכאורה על נוחמוותר מדוע אדם באופן זה היא מסבירה . לתורם

מערכת קיומה של פילנתרופית בהפעילות את התיאוריית ההזדהות מסבירה . הזולת

קיומם של ערכים בו, עם הנתרםהזדהות של התורם רגש יחסים המבוססת על 

  .ם ושל אינטרסים משותפים בעת ובעונה אחתיאלטרואיסטי

בין  על ציר , באמצעות תיאוריות אלה, להציבאפשראת המניעים לפעילות פילנתרופית 

. יחסי חליפיןעל י ואישם ובין מניעים המבוססים על אינטרס ימניעים אלטרואיסטי

הם יהסביר את המעשה הפילנתרופי ואת מניע בלבד המיטיבה לאין תיאוריה אחת

מלמדים על שלהלן המחקרים המוצגים בסקירה . ופעילותם של תורמים שונים

. השכלה והכנסה,  דתהםביני ,התרומהמעשה המשפיעים על הגורמים העיקריים 

  . נידונה בהרחבה"גמישות הפילנתרופיה"ושא נעל השפעתן של הטבות מס 

.  ובהיקפיהבדפוסי הפעילות הפילנתרופיתמרבית המחקרים מלמדים על שונות רבה 

מדינת ישראל אף היא תופסת מקום ו ,צות הבריתצבת אריבראש עולם הפילנתרופיה נ

 – מאלה של הציבור הרחבניכר עלי הון שונים באופן דפוסי הפילנתרופיה של ב. נכבד
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ם לתחום וברגישות גדולה יחסית מבפרקטיקות שהם מביאים ע, בהיקף, במניעים

התיאורטית והאמפירית העוסקת בתחום מסבירה את המאפיינים הספרות . למיסוי

, י הקהילת:שבעה טיפוסי תורמיםל ומציעה חלוקה ורמיםואת הייחודיות של ת

  .המפצה והיורש, האלטרואיסט, החברתי, המשקיע, המאמין

 ".הפילנתרופיה הישנה" המחליפה את "פילנתרופיה חדשה"נוצרה בשנים האחרונות 

 של שחקנים תםניסכזו מלמדת על שינויים רבים שהתרחשו בזירה הפילנתרופית עם 

 ותאמבטהדרכי פעולה חדשות עיצוב  גופים וכן עם הקמתו , לתחוםבעלי ממוןחדשים ו

  .מערכת הערכים האישיים שלהםאת העדפותיהם ואת 

המסמך מבליט את החוסר במחקרים בישראל ומעלה את הצורך בפיתוח פעילות 

הדפוסים וההשפעה של הפילנתרופיה על תחומי חיים , ההיקףאחר מחקרית שתתחקה 

  .שונים בישראל
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  מבוא
  

מקור . תרבויות רבותבמלווה את האנושות במסורות והפילנתרופיה היא תופעה 

נטייה או מאמץ לקדם , אהבת האדםופירושה המילולי  , ביוונית עתיקהאהמילה הו

 ,Oxford Dictionary(דם נדיבות וגם אהבת האל את בני הא ,את רווחתם של בני אדם
ממקורות פרטיים לנצרכים , בעיקר חומרי, באופן מעשי יותר הכוונה לסיוע). 1992

 יוצרשילוב שני הרבדים  ).1977 ,לוין וברגמן( לארגונים ולמוסדות ציבוריים ,יחידים

 של טובין ת שממנה נגזרת נתינה או הקדשה וולונטרי, דאגה לזולת:זאתההגדרה ה את

  .)1999, ן וגדרוןדוכי, לזר, שי(חומריים לטובת הזולת 

מהמיתולוגיה של פרומתאוס סיפורו ב משתקפיםהשינויים שחלו בתחום הפילנתרופיה 

לבני  והביאה  גנב את האש מהאלים,מתוך אהבת המין האנושי, פרומתאוס. היוונית

עבור מתלות מוחלטת באלים  הוא סייע להם ל,תוך הקרבה עצמית, בכך .האדם

 ונענש על מעשיו, בעלי תרבותה של אזרחים חבר, יליזציהבובכוחות הטבע לצי

)Hubert, 1961 .(אצל משוררים כמו , הפך מעשה פרומתיאוסתקופות מאוחרות יותר ב

  .למקור השראה לחיים של נתינה ולשלמות מוסרית, )Bremner, 1996b, p. 82(שלי 

המסר שמאמצת הפילנתרופיה המודרנית מפרומתאוס הוא כי פילנתרופיה אינה רק 

ישה שביסודה עומד הניסיון ליצור שינוי ולשפר את גאלא , בות ואהבת האדםנדי

לפי עיקרו , צדקהלההבדל בין פילנתרופיה . ואת רווחתם של אנשיםאיכות חייהם 

,  פתרון ארוך טווח לבעיות אנושיותוס בכך שפילנתרופיה מספקתאפרומתיסיפור 

  ).Rimel, 2001 ( בלבדהקלה זמניתמספקת ואילו הצדקה 

 חלוקת :בהקשרים מרובים ושוניםהפילנתרופיה מושג נידון בשיח הציבורי בישראל 

פעולתם של , אוניברסיטאותל וםתרומות למוזיאוני,  של קרנותותליפע, מזון לנזקקים

תרומתם של יהודים , )סתרהבגלוי וב(הציבור בתקופות משבר מען בעלי ממון ל

עסקים המערבת מסרים שיווקיים פעילות של , ים שונים בישראלמיזמבתפוצות ל

  .ת המדינה ועודומיזמים פרטיים שונים המנסים לתת מענה לחולש, ותרומה חברתית

שואף מסמך זה , בהתבסס על הספרות התיאורטית והמחקרית שנוצרה בעשור האחרון

  :לה מסגרת תיאורטית להבנת תחום הפילנתרופיה ולענות על השאלות האלספק

,  מוחשיתתרומה האם –פרקטיקה הפילנתרופית מהם המעשים הכלולים ב .1

 ?ןיהתש, התנדבות

  ?מהו הבסיס התיאורטי לחקר הפילנתרופיה .2

  ?נערכו בישראלבנושא מחקרים אילו  .3

 ?גורמים משפיעים על תרומה פילנתרופיתאילו  .4
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  ?דפוסי הנתינה של המעמד הגבוהמהם  .6
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  המעשים הכלולים בפרקטיקה הפילנתרופית. 1
  

בשיח הציבורי יש התייחסות רבה לפעילות של . פילנתרופיה היא מושג רווח

, ביל גייטס, קרנגי טד טרנר, רוקפלר' ון ד'הידועים שבהם הם ג. פילנתרופים שונים

נים פילנתרופיים אחת גם מתנהל דיון על פעילות של ארגו- לא. וורן באפט ואחרים

על דרכים שונות לעידוד עשייה פילנתרופית ועל הקמתם של , והשפעתם על החברה

נשמעת , למרות כל זאת. גופים המעודדים נתינה פילנתרופית של יחידים ועסקים

וכי אין הגדרה ברורה , הטענה כי עד כה לא התקבלה המָׂשגה תיאורטית לפילנתרופיה

חסר זה מביא לשימוש בסדרת מונחים .  במסגרתההקובעת מהם המעשים הכלולים

נתינה , )Benevolence(נדיבות , )Charity(צדקה , פילנתרופיה: כגון, חלופיים

)Giving( , תרומה ועוד)Adam, 2003, p. 4.(  

  

  התנדבות ותרומה כספית. א

פייטון ). Payton, 1988(רוברט פייטון , בנימה אחרת לחלוטין, את אותם דברים אומר

ומייחס לתחום פעילות זה שלוש ,  לפילנתרופיהותפנים שונ ה שישעובדהחזק את מ

, )Voluntary Service(שירות התנדבותי :  הקשורות זו לזותפעילויות וולונטריו

ונתינה התנדבותית למטרות ) Voluntary Association(התאגדות התנדבותית 

  ).Voluntary Giving(חברתיות 

 מתייחס לעבודה המתבצעת ללא תשלום כספי או ללא שירות התנדבותיהמונח 

היא . מחויבות חוקית התומכת ביחידים או בארגונים מחוץ למשק הבית של המתנדב

שירות חובה המחויב מתחביבים ומ, עבודות משק ביתמ, נבדלת לפיכך מעבודה בשכר

  ).Anheier & List, 2005(זה המהווה חלק מהגדרות משרה נתונה מבחוק או 

ההגדרה הרחבה כוללת את .  קיימות התייחסויות שונותהתאגדות התנדבותיתנח למו

ארגוני : קרי, ארגונים ממשלתייםממגוון הארגונים הנבדלים מארגונים עסקיים ו

, ממשלתיים-ההבדל בין התאגדות התנדבותית ובין ארגונים לא. המגזר שלישי

. גדרת מושג החֵברּות בארגוןארגונים ללא כוונת רווח וארגוני המגזר השלישי הוא בה

-Membership(חברות -התאגדויות התנדבותיות הן התאגדויות פרטיות מבוססות
Based( , שבהן החברות אינה בגדר חובה)דוגמת , לשכות מקצועיות, בנבדל מגילדות

בהתאגדויות אלה יש גבולות המבחינים בבירור בין חברים ובין מי ). לשכת עורכי הדין

  ).שם(מסחריות - ולהן הנהלה ציבורית בעלת מטרות ופעילות לא,שאינם חברים

, זמן,  שבו יחידים וקרנות תורמים כספיםי הכוונה לאקט וולונטרנתינה התנדבותיתב

מגוון : קרי(ארגוני חברה אזרחית , שירותים או שווה ערך כספי לטובת יחידים אחרים

במובן .  או גופים ציבוריים)השוק והמשפחה, הארגונים הפעילים בתחום שבין המדינה
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תרומה היא העברה של טובין בלי לקבל תמורה חומרית או כספית בעבורם , הכלכלי

)Anheier & List, 2005; Keely, 2006.(  

תרומה של כסף חוקרים נוספים מכלילים בהתנהגות פילנתרופית , בדומה לפייטון

 Charitable(ויות צדקה גיוס וחלוקה של משאבים ופעיל,  חברתיותוהתנדבות למטרות
Activities) (Anheier & List, 2005; Bryant, Joen-Slaughter, Kang & Tax, 

2003; Lenkowsky, 1999 .( המושג מקושר אפוא לשימוש בעושר אישי ובמיומנויות

קרנות פילנתרופיות ומוסדות גבי ומיושם גם ל, ויחודיותלמען מטרות ציבוריות 

להקל על סבל או , יים מכוונים לשפר את רווחת האנושותמעשים פילנתרופ. דומים

  .חמלה ותמיכה כספית, לשפר את איכות החיים באמצעות מעשים אישיים של נדיבות

  

  פילנתרופיה מוסדית. ב

 – פרקטיקה נוספת הכלולה במעשה הפילנתרופי היא הקמה של קרנות ופעילותן

חדדת ההבחנה בין בכך מת. גיוס והקצאה של תרומות, תרומה של משאבים

: קרי, ובין פילנתרופיה מוסדית, המתייחסת לתרומה של יחידים, פילנתרופיה פרטית

שלנגר , אלון, גדרון(פעילות של קרנות וארגונים העוסקים בגיוס ובהקצאה של תרומות 

המושג ). Anheier & Toepler, 1999 Gronbjerg & Smith, 1999;2006, ושוורץ

הנמצא , ממשלתי ללא כוונת רווח בעל נכסים פיננסיים- מתייחס לגוף לא" קרן"

בבעלות פרטית ובניהולם של נאמנים ודירקטורים ונועד להשיג מטרות ציבוריות 

)Smith, 1999.(  

קרנות : קבוצות בהתאם לסוג הארגון-נהוג לחלק את גופי הפילנתרופיה המוסדית לתת

 Corporate(נתרופיה עסקית משפחתיות פרטיות וקרנות תאגידיות או תכניות של פיל
Philanthropy( ,קרנות קהילתיות וקרנות ציבוריות.  

, )Independent Funds" (קרנות עצמאיות"הנקראות גם , קרנות משפחתיות פרטיות

גם לאחר , ידי פרט או משפחה התורמים נכס או משאבים כדי לקדם-מוקמות על

יתה המעניקה מענקים לרוב מדובר בקרן צמ. מטרות ציבוריות שבחרו, מותם

   .מפירותיה לפרטים או מוסדות

ובדומה לקרנות עצמאיות הן , ידי חברה עסקית- מוקמות ונתמכות עלקרנות תאגידיות

ואף הן מעניקות מענקים המיועדים למטרות , כפופות לאותן דרישות והטבות מס

  .ציבוריות

ומטרתן , לות נושא הן קרנות הקשורות לאזורים מסוימים או לקהי קרנות קהילתיות

לאפשר לתושבי אזור או קבוצה להשקיע כספים בארגון אחד המחלק מענקים לפי 

 .מדיניות מסוימת
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ידי המגזר הציבורי כדי לעסוק בנושא או בנושאים - מוקמות עלקרנות ציבוריות

קבוצות הראשונות -שתי התת. ייעודיים שאינם חלק מהפעילות השוטפת של מגזר זה

" קרנות ציבוריות"ואילו השתיים האחרות מכונות , "פרטיותקרנות "מכונות 

)Anheier & Toepler, 1999.(  

: נוסף על החלוקה לפי הגורם המקים נהוג בספרות לסווג קרנות לפי אופי פעילותן

וקרנות תפעוליות ) Grant-Making(קרנות העוסקות בהענקת מענקים בלבד 

)Operating (–קרנות . ים נוסף על חלוקת מענקים קרנות המפעילות מיזמים שונ

. אך הן נבדלות מתרומות רגילות בשני דברים, פילנתרופיות הן למעשה סוג של תרומה

הקמת קרן , פעמית ומסתיימת עם הענקתה- שבמהותה היא חד, בניגוד לתרומה רגילה

הקמת קרן למעשה , כמו כן. היא הצהרת כוונות בנוגע ליעדי התרומה לטווח ארוך

גדרון (ת התרומה מחזקתו של הפרט ומכניסה אותה למסגרת מוסדית מפקיעה א

  ).2006, ואחרים

  

    צדקה. ג

הוא מושג הצדקה , מושג נוסף הכולל אף הוא פרקטיקות של תרומה והתנדבות

)Charity .(לעתים משתמשים בו כחלופה וכדאי , אף כי זהו מושג שונה מפילנתרופיה

מבחינה היסטורית נקשרה הצדקה  .ושגיםלתת את הדעת על ההבדלים בין שני המ

, מזון וביגוד, דיור: כגון, בעיקר בכל הקשור לצרכים מיידיים ופיזיולוגיים, לנתינה לעני

 & Anheier(והיוותה פעולה ישירה בין התורם למקבל , ולהפגה מיידית של הסבל
List, 2005; Bremner, 1996a; Loseke, 1997 .(וא המניע העיקרי למעשי צדקה ה

 ,Payton(רצון להקל על סבלו של הנזקק והזדהות עם האחר הנמצא במצוקה , חמלה
1988.(  

 & Anheier(למושג צדקה שורשים דתיים והוא מופיע כאחד העיקרים ברוב הדתות 
List, 2005; Ilchman, Queen & Katz, 1998 .(תבשלוש הדתות המונותיאיסטיו 

 רבה לאחריות המאמין כלפי תיתנת חשיבו נ–הנצרות והאסלאם ,  היהדות–הגדולות 

 Regnerus, Smith & Sikkink, 1998( ותרומה לצדקה מהווה ציווי דתי, העני

Anheier & List, 2005; .( בנצרות הצדקה היא אחד משלושת עיקרי הפרקטיקה

באסלאם הצדקה היא השלישית מבין חמש אבני ). לצד אמונה ותקווה(הנוצרית 

ביהדות המקור למצוות . הצום והעלייה לרגל, הצדקה, ילההתפ, האמונה: היסוד

ָפתַֹח ִּתְפַּתח -ִּכי... ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך-ִּכי: "הצדקה בתורה מצוי בספר דברים

  ).ח–ז, טו" (ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו, ֵּדי ַמְחסֹרֹו, ַּתֲעִביֶטּנּו, ְוַהֲעֵבט; לֹו, ָיְדָך-ֶאת

 ,Bremner ("צדקה"נהוג לראות בפילנתרופיה מושג יורש למונח המבחינה היסטורית 
1996a .(עם , הפילנתרופיה התפתחה מתוך הפרקטיקה של צדקה שהייתה נהוגה בעבר

ועם התחלת הפעילות , 19- של הון ניכר בארצות הברית בשלהי המאה הוהיווצרות
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 מהלך הקמת .הפילנתרופית של רוקפלר וקרנגי במסגרת הקמת קרנותיהם הגדולות

. הקרנות חידד את ההבדלים בין שני המושגים מבחינת המטרות העומדות בבסיסן

הפילנתרופיה , בעוד שהצדקה שאפה להפגה מיידית של סבל והתמקדה בעני ובנזקק

הממוסדת שואפת למנוע ולתקן בעיות חברתיות וסביבתיות ולשפר את איכות החיים 

 לטווח ארוך ושואפת לתת מענה יסודי היא מחזיקה במטרות. של החברה בכללותה

  ).Anheier & List, 2005(ושורשי לבעיות ציבוריות 

ואילו פילנתרופיה אינה , נטען כי צדקה היא פעולה ישירה בין תורם לנזקק, כמו כן

אלא פעולה הדורשת את , פעולה הקושרת את התורם ואת הנתרם ביחסי עזרה ישירים

קרנות וארגוני , עם זאת). Smith, 2003(עמותות קרנות ו, קיומם של גורמי תיווך

עם הקמת הקרנות הגדולות , צדקה היו קיימים עוד בטרם התפתח מושג הפילנתרופיה

שהיו , כבר בימי הביניים התקיימו באירופה קרנות. 19-בארצות הברית במאה ה

הבריאות והדאגה , בעיקר קשורות למוסדות דתיים ולפעילותם בתחום החינוך

). Anheier & Toepler, 1999; Bremner, 1996a; Roberts, 1996(ים לנזקק

חילקו מזון וייסדו , שליטים ואנשים פרטיים עשירים הקימו בתי חולים, הכנסייה

 נראה ששימת דגש ).Davis, 1996; Roberts, 1996(מתכונות שונות של סיוע לעניים 

מקורה בין היתר ברצון על הפילנתרופיה המודרנית כתופעה חדשה ונבדלת מצדקה 

. 19- להבליט את הפילנתרופיה הממוסדת שהתפתחה בארצות הברית בסוף המאה ה

 םהגופים הממוסדים התאפיינו בהתייחסות מקצועית ומתוכננת לבעיות שעמן ה

ביקשו להתמודד תוך שאיפה לפתור בעיות מהשורש וליצור שינוי משמעותי בתחומים 

הפילנתרופיה דורשת גיוס כוחות ארגוניים ומאמצים , פי גישה זו-על. שעמם התמודדו

ואין להתייחס , היכרות עם צורכי החברה וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול, ניהוליים

  .אליה בדרך חובבנית ואינטואיטיבית

על ההבחנה בין שני המושגים עולה מהטענה כי במושג הצדקה עצמו נוספת ביקורת 

גם בעת . את הגבול בינו ובין פילנתרופיההמטשטשים , חלו שינויים במשך הזמן

נעשה שימוש במושגים , מימי אריסטו ועד ימי הביניים המאוחרים, העתיקה

בחינת המושגים מראה כי חלו התפתחות ושינויים בהם ובערכים . פילנתרופיה וצדקה

בעוד שבעת העתיקה עמדו בבסיס המושג צדקה רעיונות פגאניים . העומדים בבסיסם

 ,Davis" (אהבה נוצרית"בימי הביניים קיבל המושג משמעות דתית של , של נדיבות
 הייתה הפילנתרופיה קשורה לנטייה לנדיבות ולגישה 17-במהלך המאה ה). 1996

 היא נקשרה עם השתתפות אקטיבית 19- וה18-ובמהלך המאות ה, הומניסטית

חמה בעבדות מל, עזרה לפגועי הנפש, ברפורמות הומניטריות לשיפור רווחת האסיר

 נקשר המושג הפילנתרופיה 19-לקראת סוף המאה ה. ומאבק לזכויות נשים ועובדים

 ,Bremner(עם תרומות כסף למגוון מטרות שנועדו להיטיב עם כל מעמדות החברה 
1996a .(מצביעה על השינויים שחלו 20-גם בדיקת השימוש במושג הצדקה במאה ה 

: ת אתיות שונות ביחס לצדקה וללקוחותיהבמהלך המאה באו לידי ביטוי גישו. בו
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גישות של אינדיבידואליזם , כחלק מגישה של דמוקרטיה קהילתית, צדקה כהיבט דתי

  ).Loseke, 1997(קפיטליסטי וצדקה כביטויים שונים לחמלה 

. קשה אפוא לתחום את מושג הצדקה בפרק זמן ולטעון כי אין הוא רלבנטי לימינו

: דקה ופילנתרופיה אינם נבדלים מבחינה מעשיתעולה הטענה כי המושגים צ

והגישות השונות של צדקה הן חלק , הפילנתרופיה מהווה התפתחות לרעיון הצדקה

הגישות השונות של צדקה ופילנתרופיה מבטאות את האופן . מהפילנתרופיה המודרנית

ריבוי המובנים . שבו הושפע המושג משינויים חברתיים וערכיים במשך השנים

הם , קשרים של הפילנתרופיה המודרנית והזליגה המושגית בינה ובין מושג הצדקהוהֶה

   ).Loseke, 1997(שנותנים לה כוח פוליטי ורטורי לאורך השנים 

ואינו מצביע על הבדלים , טענה דומה היא שהשימוש במושגים אלה הוא תרבותי

וד שבבריטניה בע). Wright, 2002(מהותיים בין הפרקטיקות שאליהן הם מתייחסים 

בארצות הברית המונח , המונח המועדף לפרקטיקות של תרומה והתנדבות הוא צדקה

כאשר בכל מדינה מיוחסות משמעויות שליליות ושמרניות , המועדף הוא פילנתרופיה

ועם זאת מייצגים עמדות , שני המושגים מתייחסים לאותה תופעה. כלפי המושג האחר

מושג הצדקה . לטרואיסטיים באקט התרומהשונות ביחס למשקלם של רגשות א

בעוד שמושג הפילנתרופיה נותן מקום גם , מייחס משקל ניכר לערכים אלטרואיסטיים

האפיון , שבה המושג הרווח הוא פילנתרופיה, בארצות הברית .למניעים תועלתניים

אך לא מחייבת , נדיבות מרמזת על רוחב לב. ההולם לאתוס הנתינה הוא נדיבות

אתוס הנתינה נקשר שם קשר הדוק , להפך. יזם וצמצום האינטרס האישיאלטרוא

הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בהשפעתן של הטבות מס על תרומות . לאינטרס אישי

. ובהיקף תרומות גדול יחסית לארגונים שבהם יש לתורמים תועלת או הנאה

 ציפייה לכך ויש, אתוס הנתינה קשור יותר לאלטרואיזם, לעומת זאת, בבריטניה

גם הטבות המס על תרומות משקפות את . שתרומות ינבעו ממניעים לא אינטרסנטיים

 שמקבל החזרי –הנהנה הישיר מהסובסידיה בבריטניה אינו התורם . התפיסה הזאת

 הזוכה לכך שרשויות –אלא הארגון הנתרם , מס המקזזים בעבורו את עלות התרומה

בארצות הברית הטבות המס ניתנות ישירות , בניגוד לכך. המס יגדילו את תרומתו

, תנמצא כי פעולות צדקה בבריטניה נעשות ברובן למטרות אוניברסליו, כמו כן. לתורם

ואילו בארצות הברית יעדי התרומה המועדפים הם מקומיים וקשורים לחיי התורמים 

)Wright, 2002.(  

 ובערכים העומדים נראה שההבדל העיקרי בין שני המושגים הוא בקהל היעד שלהם

מלבד  –כולל ה, מושג הפילנתרופיה הוא מונח רחב יותר, מבחינת קהל היעד. בבסיסם

,  בריאות: כגון,קשת רחבה של מטרות ציבוריות –התייחסות ישירה לעני ולנזקק 

 מעשים – 'מחקר וכו, נושאים חברתיים, נושאים סביבתיים, רווחה, דת, תרבות, חינוך

צדקה  . ולהבטחת עתיד טוב יותר לחבריה של הקהילהות החייםהמכוונים שיפור איכ
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בעוד שהנהנים מפילנתרופיה יכולים להיות גם התורם וגם , מכוונת תמיד כלפי אחרים

מושג צדקה הוא ערך הבעוד שהדגש המרכזי בבסיס . אחרים באותה קבוצת התייחסות

תוך , יון הקהילהבפילנתרופיה ניתן גם מקום מרכזי לרע, החמלה ורגשות של אהבה

   ).Ostrower, 1995; Payton, 1988(שיתוף וערכים משותפים , שימת דגש על הדדיות

,  יש מקורות דתיים,ממנו התפתחה הפילנתרופיהש , לרעיון הצדקה,פי שצוין קודםכ

 .ת בדתות המונותיאיסטיוותן לימשקל מיוחד נ. הדתות הממוסדותהוא הופיע ברוב ו

 ;Payton 1988(ם למלא תפקיד במושג הפילנתרופיה גם כיום רעיונות דתיים ממשיכי
Schervish, 2005(,ולא  ,הדגש הניתן במושג הפילנתרופיה הוא לאהבת האדם  אך

  ).Bremner, 1996a(מושג חילוני בבסיסו זהו ו, לאהבת האל כמניע לנתינה

  

  כתופעה של המעמד הגבוהפילנתרופיה . ד

בפילנתרופיה תופעה של  רואיםה) Adam, 2003; Ostrower, 1995( חוקרים יש

,  בתרומה בעלת היקף ניכרנת מתאפיית הפילנתרופיפעולה ה,לדבריהם. המעמד הגבוה

פילנתרופיה של המעמד . עדות היגוי של ארגונים נתרמיםות בוחברּובהתנדבות וב

 מעמדי ס סטטומל סהווהמההיא למעשה מוסד חברתי , עזרהל מעבר לנדיבות ו,הגבוה

  ולתיחום גבולות חברתייםתבלעדי להגדרת זהות תרבותית ליתעיי של הוכל

ות חדשות וישנות להבטחת מעמדן החברתי או לקבלת עיליזהו כלי של  .ומעמדיים

דתיים ,  מיעוטים אתניים– תוך הדרה של קבוצות שוליים, ת קיימותעיליומהכרה 

  .ונשים

, חלוקת דיבידנדיםבת מוגבלות רֹוהקמת קרנות וחָב: פייהותרומה מוסדית באבמדובר 

כן ו, גלריות אמנותללמוזיאונים ו) Membership Organization(יצירת ארגוני חברים 

המעשה הפילנתרופי אינו . קרנות באמצעות מתנות וצוואותל לארגונים ופיתתרומה כס

ההתנדבות . אלא כולל גם פעילות של התנדבות, פית כסהמסגרת של תרומבחום רק ָת

גיוס , עיקר במסגרות של תמיכה בארגון באמצעות חברות בחבר נאמנים ביאה

בנושאים של תכנון מדיניות הארגון וקבלת החלטות  משאבים וייעוץ תוך מעורבות

ידי פילנתרופיה של המעמד -הנושאים העיקרים הנתמכים על. בדרגים הגבוהים ביותר

  .ומטרות חינוך ותרבות ,שנכללו באופן מסורתי בצדקה, הגבוה הם מטרות חברתיות

טוען כי לפילנתרופיה של המעמד הגבוה ה ,)Schervish, 2005 (שרווישדן גם כך ב

 :מאפיינים ייחודיים) לית כלכליתיפילנתרופיה של ע, "תורמים כבדים"המכונה גם (

 תוך שיוך ,בה הם חייםשתרבותית ההרצון והיכולת לעצב את המציאות החברתית או 

בקרב מעמדות אלה הפילנתרופיה היא . בים למטרה מסוימתכמות ניכרת של משא

משמשת כרטיס כניסה היא  ובכך ,אמצעי להפגנת עושר אישי ניכר ומנהיגות חברתית

  ).Wright, 2002(לית ילמעגלי ע
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 המישור הפרטי – שני מישוריםבאה לידי ביטוי בפילנתרופיה ה לסכם ולומר כי אפשר

ובין שבידי י יחידים בידהיא מבוצעת שבין  –טית פרזוהי פעולה . והמישור הציבורי

המבקשת ,  באופייהתוולונטריפעולה ; ארגונים המוציאים לפועל רצונות של יחידים

, תרבות ובריאות, חינוך,  רווחה:לקדם נושאים חברתיים שונים במגוון תחומים

 קרנות באמצעותו, למטרות ציבוריות) בהגדרה מצומצמת( מתן כסף באמצעות

,  על כךנוסף. ציבורי להקצאת המשאבים הללולגונים הפועלים בתווך שבין הפרטי ארו

לית החברתית והכלכלית הקשור לתרומה פורמלית יהפילנתרופיה היא מוסד של הע

עדות ות בוידי חברּו- לתמיכה בארגונים עלן המכוו,נכסים והתנדבות,  של כסףתיכרנ

  .רמיםנתהשל הארגונים  ובהנהלות הציבוריות היגוי
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  הבסיס התיאורטי לחקר הפילנתרופיה. 2

  

 גישות כמה לפנות לאפשרים בפעילות פילנתרופית משתתפלהסביר מדוע בני אדם כדי 

 .תוולונטריהתיאורטיות ממגוון תחומים המספקות הסברים לתופעה של ההתנהגות 

  .שני מישוריםמצויים בההסברים 

 לו לפעול ות ובתכונותיו הגורמבמישור הראשון יתמקדו ההסברים באישיות האדם

הסברים אלה מתייחסים בעיקר ליסוד האלטרואיסטי שבאדם לעומת . הזולתמען ל

, כמו כן קיימים הסברים המתבססים על גישה תועלתנית.  שבונוכיהיסוד הא

  .הזולתמען תועלתו לעל ותו וילכאורה על נוחמוותר בהם האדם שמקרים סבירה המ

 בין בני אדם וליחסים תים המתייחסים לאינטראקציובמישור השני יוצעו הסבר

  . בהקשר של הפילנתרופיהםביניההנרקמים 

 

 אלטרואיזם. א
אנוכי הבא -זולתנות היא אינטרס לא .תנותָלזּו אלטרואיזם פירושו ,בתרגום מילולי

, שושן- אבן (התנהגות המיטיבה עם האחר ללא תמורהבלידי ביטוי בעזרה לזולת או 

1974(.  

כי אצל כל  מסיק ,באמצעות בחינת דפוסי תרומת דם במדינות שונות ,)1979(ס טיטמו

אינסטינקט זה מכונה הצורך של האדם .  אלטרואיסטיטבני האדם קיים אינסטינק

יחסים אלה מאפיינים תשורות ופעולות חברתיות שאינן נושאות שום דרישה . לתת

ורות אלה הן חלק תש. מפורשת או מובלעת לתמורה על המעשה האלטרואיסטי

בכך שהם ,  מצב שבו בני האדם יכולים להגשים חלק מעצמיותם– מאלטרואיזם יוצר

אך הוא , האלטרואיזם מבוסס אפוא על אינסטינקט אנושי .מסייעים לבני אדם זרים

ביחסה של חברה לתרומות דם החברה משקפת את שמהווה גם ערך חברתי מאחר 

 החברה לאפשר לפרטים שבתוכה להביא צורך ועל, הערך החברתי הנקרא אלטרואיזם

בו טיטמוס משתמש לתאר מערכות יחסים של נתינה שהמונח . זה לידי מימוש

נתינה אנונימית ללא למונח זה הכוונה ב". יחסי תשורה"הוא ,  טהורהאלטרואיסטית

  .כל רצון בגמול ובהכרה

 ,צדקהללהם לחלק סכום כספי שהוצע אפשרות בהם ניתנה למשתתפים השבניסויים 

 30%-שיעור ניכר של משתתפים בחרו לתרום לצדקה באופן אנונימי ככי נמצא 

 וינארצון בגמול ובהכרה שמאחר ). Eckel & Grossman, 1996(מהסכום שהוצע להם 

נתינה אנונימית נוטה להתבסס יותר על מניעים , תפקיד בסוג זה של נתינהמלא יכול ל

  ).Bekker, 2004, p. 101(ם יאלטרואיסטי
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: התייחסות פסיכולוגית למושג אלטרואיזם שמה דגש על קיומם של שני משתנים

 Krebs, 1987, as cited in סט כוונה ומידת העלות והתועלת לשחקן האלטרואי
Piliavin & Charng, 1990) .(ל ציפייה כלשהי לגמול ול וכואלטרואיזם טהור שולל מכ

 ,Michener & DeLamater(ב עם האחר ומעמיד בבסיס המעשה רק את הרצון להיטי
1994.(  

ם י קשה מאוד לבודד נתינה הנובעת מאלטרואיזם טהור ממשתנים פסיכולוגי,עם זאת

, תחושת הכרת תודה, אשמה: גוןכ, ואחרים המהווים בסיס לתרומה פילנתרופית

נוסף  .ואחרים עצמיהדימוי שיפור ההשפעות פסיכולוגיות של , הנאה מאקט התרומה

נע מתוך דאגה לאחר עומד יש הטוענים כי בבסיס כל מעשה שנדמה כי הוא מּוך על כ

 וכי מניע עיקרי לפעולה של בני האדם הוא הגדלת סך ,מניע של רווח אישי כלשהו

 Gelfand & Hartman, 1982, as cited in ( פסדיםההתועלות שלהם וצמצום ה
Michener & DeLamater, 1994(.   

 לדבר על רגש אלטרואיסטי העומד בבסיס אפשר היא כי העמדה העיקרית כיום

 & Piliavin(ם שונים המשפיעים על הנתינה י אך קיימים מניעים אגואיסטי,המעשה
Charng, 1990 .(האחר משפיעות עלויות הפעולה מען בפעילות להשתתף על ההחלטה ל

במובן של  (עזרה גדולות יותרהנמצא כי ככל שעלויות מתן . ועלויות ההימנעות ממנה

פעילות קיום ת לסבירּוהתקטן כך , )עלויות כספיות ומשאבי זמן, סכנה, מאמץ פיזי

)  ביקורת חברתית,הלדוגמ(מתן עזרה -נמצא כי ככל שעלויות אילכך  בדומה .עזרה

 לרגש אלטרואיסטי כגורם ).Kerber, 1984(תגדל הסבירות לפעילות עזרה כך , גדלות

תהיה השפעה רק כאשר , בהם פילנתרופיה,  שונותתליוסוציא-מניע להתנהגויות פרו

 ,Neuberg ) (פסיכולוגיות וחברתיות(למעשה יהיו עלויות נמוכות מהתועלות השונות 
Cialdini, Brown, Luce & Sagarin ,1997.(  

חומרי לשחקן האלטרואיסט -הגדרה שימושית הנותנת מקום מסוים לגמול חומרי ולא

שנועדה התנהגות אלטרואיסטית התנהגות חברתית ואה בר, בתוך מעשה אלטרואיסטי

). Rushton, 1980, p. 10(להשיג תוצאה חיובית עבור הזולת יותר מאשר עבור העצמי 

השפעתם מתמקדת בחקר ספרות המחקרית ה, במקום להתייחס לאלטרואיזם טהור

 Pro-Social Value (םסוציאליי-של אמפטיה ושל ערכים ואוריינטציה פרו
Orientation(ים י על מעשים אלטרואיסט)Piliavin & Charng, 1990.(  

רצון לתרום לשיפור איכות חייהם של אחרים רואה ב המודל האלטרואיסטי ,אם כן

. או העיקרי למעשה הפילנתרופי) במקרה של אלטרואיזם טהור(מניע היחיד הבחברה 

טיבציה כמקור למוגישה אחת רואה . שוניםנבוע ממקורות רצון זה יכול ל

, שלו (מורצון להיטיב עאת ה ו כלפי האחרו של רגש אמפתיה קיומ אתאלטרואיסטית

2003 ;Krebs, 1987, as cited in Piliavin & Charng, 1990,  .( בקר)Bekkers, 
אמפטיה בפעילות פילנתרופית בהולנד ומצא קשר חיובי הבחן את תפקידה של ) 2004
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קרי תפיסות , נורמות אישיותשל דגש על קיומן גישה אחרת שמה  .בינה ובין לתרומה

 שהן פרי תהליך הכרתי והחלטה אישית הנובעים ממחויבות מוסריתערכיות 

)Schwartz, 1977(.  

התנהגות  יש הרואים באחריות קהילתית של הפרט כלפי החברה גורם המניע ,כמו כן

ים את דגישמחוקרים אחרים . )Piliavin, Callero & Evans, 1982(אלטרואיסטית 

 דוגמת ,"אחר"דאגה לאת הו" אני"קיומה של תפיסה דתית המעודדת את צמצום ה

יש סברה כי אמונה דתית מגבירה את  .)Davis, 1996(לאהבת השכן הנוצרי הציווי 

שבחן את הנדיבות מחקר  ).Toppe & Kirsch, 2003(הנטייה למעורבות פילנתרופית 

 מצא נכונות רבה לתרום למטרות ,ת חילוניותמטרותרום לרים קלוויניסטים לשל נוצ

גישה . )Bekkers, 2004( ם של נדיבותיביסודה עומדים ערכים אלטרואיסטיחילוניות ש

צדק של תפיסה ערכית חילונית אחרת רואה את הבסיס למעורבות פילנתרופית ב

)Schneewind, 1996.(  

  

 תיאוריית החליפין החברתי . ב
 "יחסי החליפין"תנהגות חברתית בסוציולוגיה הוא מודל המודל הנפוץ ביותר להסבר ה

)Social Exchange Theory( .בעיקר שלושה סוציולוגים ותחיזה פהמודל את ה 

). Blau, 1964(ובלאו  )Emerson, 1962(אמרסון , )Homans, 1958( הומנס :בולטים

. צרכיהמודל היא כי האדם הוא ישות רציונלית הפועלת לקדם את ההנחת היסוד של 

תיאוריה זו שמה דגש . האדם הרציונלי משתמש במשאביו לקדם את האינטרסים שלו

כל  .על התועלת ההדדית שבני אדם מפיקים מיחסי הגומלין שהם מקיימים ביניהם

לכל . אינטראקציה חברתית של פרטים וארגונים מורכבת מחליפין של משאבים שונים

 ,או חברתיים יחסיים/כלכליים ו תרונותאחד מהצדדים המעורבים בתהליך החליפין י

ביחסי חליפין כל צד  .את המרבמהם  להפיק אפשרורק באמצעות חליפין ביניהם 

לפי דגם . המשתתף ביחסי הגומלין מנסה להגיע למרב התגמולים בעלות הנמוכה ביותר

כנסו מרצונם לקשר רק כאשר התגמולים הצפויים להם יהיו גדולים י פרטים י,זה

  .ושקעה הכרוכה במאשר הה

 הנבחרת תושדרך פעול, י רווח רציונלתמחפשישות הפרט ב ראה מודל זה בראשיתו

תהיה הגבוהה ביותר , בהסתברות השגתה, בה המכפלה של ערך התוצאהשהיא זו 

)Homans, 1974, p. 43 .(ים יהתפתחות המודל נתנה משקל גם למניעים פסיכולוג

ובין  מתווכים בין מבנים חברתיים מורכבים מנגנוניםערכים כלנורמות ול, נוספים

פעילותם של ). Blau, 1964 ( ואפשרה גם יחסי חליפין לא ישירים,הפרט לקבוצה

היא כרוכה אין  שמאחר, ישירים- לחליפין חברתיים לאהדוגמ שמשתמארגוני צדקה 

חברים ידי -צדקה עללתרומות . מגע ישיר ויחסי חליפין בין התורמים ובין המקבליםב

לעמוד בציפיות הנורמטיביות הרווחות במעמדם ולזכות  כדי וש נעהמעמד הגבוהמ
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להשיג הכרת תודה מהנזקקים הנהנים כדי  לא ו,בהוקרה חברתית מעמיתיהם

הוקרה , מניעים נוספים הם מניעים פנימיים כמו אהבה). 206' עמ, שם(מתרומותיהם 

  ).20' עמ, שם(ני וחומרי מסבירים פעולות שאין להן תגמול חיצוה ,וסיפוק עצמי

יחסים בין בני אדם ובין יחידים ה יסודלפיו בשאפוא מודל מציעה תיאוריית החליפין 

  .תועלת הדדית קיימת בבסיסםש, ישירים או עקיפים, קבוצות עומדים יחסי גומליןל

 ,גישות תועלתניות מסורתיות טענו כי בעצם התרומה התורם למעשה רוכש שירותים

 או רכישת מכשור ,ה לאופרה מתוך רצון לשפר את איכות המופעים תרומ:הלדוגמ

 ו לא הצליחגישות אלו, עם זאת ).Andreoni, 2006(בו אדם יזדקק לו שרפואי למקרה 

ולמעשה , להסביר את התועלת שמפיק תורם מתרומה שאינו נהנה מפירותיה ישירות

, מניע תועלתניבומה להסביר תרכדי . להסביר את רוב התרומות הניתנותין בכוחן א

  .נהוג יותר להתייחס לתועלות אחרות המופקות מתרומה פילנתרופית

 ,התועלת העצמית של התורם יכולה להיות מורכבת הן מתועלות עצמיות מובהקות

 והן מתועלת ,)מניע המוניטין (יוקרהבכגון רצון להימנע מביקורת או לזכות בהכרה ו

  ).Becker, 1974(רם  שיפור ברווחתו של הנתתללועצמית הכ

, סוציאליות ובהן תרומה מאפשרות לתורם לבנות לעצמו מוניטין טוב-פעולות פרו

הציפייה לשיפור המוניטין מהווה . שיג לגיטימציה חברתית רחבהלשפר מוניטין רע ולה

סיון לבנות את יבמסגרת הנ). שם(תועלת עצמית מובהקת כחלק מיחסי חליפין 

 The Prestige ( מניע היוקרה– לשפר את המעמד האישיהרצון המוניטין נכלל גם 
Motive .( באמצעות  נבחנה נכונות לתרוםהבה שיקולי יוקרה משפיעים על שהמידה

היקף  במצב שבו מפורסם הן –לימוד התפלגות התרומות של עורכי דין למוסד אקדמי 

י למניע מצא כהמחקר . )Harbaugh, 1998 (רסםופהוא מאין במצב שבו הן התרומה ו

  .היוקרה יש משקל משמעותי בנכונות לתרום

השפעת . לגיטימציה חברתית רחבההשגת רצון ב אחר של מניע המוניטין הוא ההיבט

 ,Camerer(ניסויי מעבדה  כמה בשהשועל הגברת פעילות אלטרואיסטית אגורם זה 
, תונטריוולאלה בחנו כיצד מידת האנונימיות משפיעה על החלטת יחיד ניסויים ). 2003

למידת נמצא כי . מה למצב שבו אנשים נדרשים להחליט על תרומה למטרות צדקהבדו

היו משתתף  ככל שהחלטותיו של הפחת ניתןסכום ש וכי ה,תניכרעה ת השפוהאנונימי

 שפחד מחוסר אישור וגם ניסויי שדה על תרומות למטרות צדקה מצא. אנונימיות יותר

  ).Long, 1976(על מהווה מוטיבציה לנתינה בפוחברתי 

,  של רשתות חברתיותםגורם אחר שנמצא מניע פעילות פילנתרופית הוא תפקיד

 נורמות וערכים מהווים מנגנונים מתווכים בין הפרט ,במסגרת המודל. נורמות וערכים

 נמצא כי השתייכות לרשתות חברתיות .ישירים- ומסבירים קשרי חליפין לא, לקבוצה

 פעילויותלסוציאליות ו-מטרות פרול מתוודעים דיםיחידרכו שגורם מרכזי היא 
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רשתות פרטיות של משפחה נמצא כי כן .  תמריץ לתרומהיצור לותשיכול, חברתיות

  ).Bekkers, 2004(לארגוני צדקה לגיוס מתנדבים המסייע י מהותגורם מהוות וחברים 

,  חברתיתרצון בהכרהעם בשילוב עם פחד מגינוי ו ,נורמות חברתיותכמו כן נמצא כי 

ת וחשיפה  גורם מרכזי בנטייה לתרום כאשר מדובר על תרומה בעלת נראּוםה

. )Bekkers, 2004 ( תרומה אנונימיתם קשה יותר להסביר באמצעותאך, לביקורת

 ,להתקיים גם בנתינה אנונימיתהדדיות בחליפין חברתיים יכולה סיון להסביר כיצד ינ

 אלא ,תקיים לא רק בתוך קהילה ספציפיתלההוא הטענה כי הדדיות בחליפין יכולה 

 ניסויים כמה.  של התורםתוה לתרומות גם מחוץ לקהילאנורמה זו מבי. גם כנורמה

, ם סבביכמהנבדקה מידת הנדיבות של המשתתפים ב האלבניסויים .  הסבר זהואישש

 הובילה B לשחקן A התוצאות הראו כי נדיבות של שחקן .ים אחריםנכל פעם עם שחק

השחקנים  גם כאשר , וכך הלאה,C כלפי שחקן Bשחקן  הבא לנדיבות של במשחק

 ,Ben-Ner(כל עתיד להמשך החליפין לא נראה וגם כאשר , שארו לא ידועים זה לזהנ
Putterman, Kong & Magan, 2004(.  

מוקדמים ה ובשלבי חיי התורם יםערכים שהפנגם בר ילהסבאפשר נתינה אנונימית 

)Internalized Values .(ותמחקרים מצאו כי התנדבות ונדיבות של הורים משפיע 

 ;Independent Sector, 2002(נדיבות של ילדיהם התנדבות וההמידת על לטובה 
Janoski & Wilson, 1995 .(פראנק ,בדומה )Frank, 1996 ( טוען כי הגורם המרכזי

  .תהמשפיע על נתינה הוא קיומה של תרבות המעודדת תרומה ואחריות חברתי

בבסיסם עומדת תועלת כלשהי שרה של מניעים לתרומה סדמודל החליפין מציע אפוא 

או הנאה , תועלת ישירה יכולה להיות מניע המוניטין.  ישירה או עקיפה– לתורם

- תועלת עקיפה יכולה להיות במסגרת נורמות של נדיבות או ערכים פרו. וסיפוק

  . וקשרים חברתייםםסוציאליי

  

 ההזדהותמודל . ג
 המבססת את הפעילות ,מנוגד הן לגישה האלטרואיסטיתההזדהות מודל 

תועלת  הנותן דגש ל,חליפיןהמודל  והן ל,הפילנתרופית על צמצום האינטרס האישי

מציע יחסי גומלין זה מודל במקום זאת . קיומו של אינטרס תועלתני רציונליולעצמית 

רכי והות אמפטית עם צקיומה של הזדהבסיס למעורבות פילנתרופית הוא בהם ש

 ;Martin, 1994 (והרחבת האינטרס העצמי של בני האדם כלפי פרטים נוספים, האחר
Schervish, 1995; Schervish, 2005; Schervish & Havens, 1997; Schervish, 

Oherlihy & Havens, 2001(.  

 תת ההזדהו ובעיקר אתיק,"אהבת השכן"התפיסה הנוצרית של ההשראה למודל היא 

 .לפיה על אנשים להרחיב את אהבת העצמי שלהם כלפי האחרש ,וינסושל תומס אק
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אהבת השכן , אהבה עצמיתשל אהבה למעשה מאחד בין אמיתי  רגש ,וינסולדברי אק

במעשה המוסרי יש למעשה איחוד , הכלה של הנאהבכשם שבאהבה יש . ואהבת האל

 שיוך האחר עם תפיסת ,אהבההיא אהבת האחר והתוצאה בין בין אהבת העצמי ו

את המעשה המוסרי מאחד את התורם ו). Schervish & Havense, 1997(העצמי 

  שני הצדדים כאחדאתמעשירים ה" יחסי דאגה"הנתרם במה ששרוויש מכנה 

 ,נתרם–של תורם" פנים אל פנים" הם מעין יחסים אינטימיים האל. ומיטיבים עמם

  .ה וחבריםדומים למערכת יחסים אינטימית של משפחה

של זיהוי האינטרסים של האחר , הבסיס לפעילות פילנתרופית הוא רגש של הזדהות

רגש בקיומו של  המודל מזהה שני רכיבים מרכזיים. עם האינטרסים העצמיים

 של םוקיומ, ותומכות בהםם ימעודדות מעשים פילנתרופיהנטיות אישיות : הזדהות

  .קהילות השתתפות וקשרי שייכות של התורם

מעורבות על ם המשפיעים  משתניהארבע את שני הרכיבים הללו לנתחהמודל מ

  : ומעודדים אותהפילנתרופית

אליהן משויכים ש של מערכות יחסים תפורמליו- ובלתיתרשתות פורמליו .1

 מתוך קיומם של ות הרחבת האינטרס העצמי ויכולת ההזדהות מתפתח.יחידים

 .בהם התורם משתתףש וארגונים  עם קהילותםפורמליי- ובלתיםקשרים פורמליי

 Associational(ההשתתפות מאפשרת את קיומו של אלמנט ההשתייכות 
Dynamics of Charity(, המתייחס ליכולת של אנשים להזדהות עם סביבתם ועם 

ממצאי המחקר מלמדים שמתנדבים . מטרות שאינן קשורות אליהם במישרין

 ושחוויה של התנדבות )Putman, 2000(מתנדבים -תורמים יותר מאשר לא

 ;Bekkers, 2005(בתקופת הילדות היא גורם משמעותי המעודד נתינה 
Schervish & Havens, 1997; Wilhelm, Brown, Rooney & Steinberg, 

2002(. 

מרב התרומות ומעשי .  לתרומההנמצאה קשוראף היא חברות בקהילה דתית 

 בין השאר מעשים אלה באים. כנסיותהההתנדבות מתרחשים בתוך קהילות ובתי 

עמן יש לתורם קשר או מהן הוא מפיק תועלת שפעילויות בלתמוך במטרות ו

)Jackson, Bachmeier, Wood & Craft, 1995.(אקט  בעצם ,פי המודל- על

עמם הוא לומד להזדהות שההשתתפות התורם נחשף אל הצרכים של האנשים 

)Schervish, 1997.( 

 , תחושת שייכותותמעודד, ערכים וסדרי עדיפויותמעצבות ה ת תודעהומסגר .2

דרכי , ת מאמונות אישיותונובעד ישל היחת התודעה ומסגר. נתינה ומעורבות

תפיסות של , כבוד עצמי וכבוד לאחר, רגשות וערכים כלליים של נדיבות, בהחשי

 .)Schervish & Havens, 1995; 1997 (מהם נובעת מחויבות למטרהצדק ש
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 מעודדת מעורבות ,משאבים וזמןמתן  פנייה ישירה ליחידים ל.פנייה ישירה .3

 אינן רק תוצאה של מניעים שונים תולות פילנתרופיותרומות ופע. והשתתפות

חשיפה עצם האלא גם של , הליך קבלת החלטות רציונלי או אחרקיומו של ו

פנייה ישירה בבקשה ). Bekkers, 2004(לבקשה לתרומה או למעורבות אחרת 

ו על תרומות תמהווה מנגנון חשוב במידת השפע,  המכונה בספרות שידול,לתרום

המשמעות היא שככל שיהיו בפני אנשים . המגביר את הסבירות שאנשים יתרמו

עם ). Bryant et al., 2003(כך הם יתרמו יותר , יותר הזדמנויות לתרום

 להגדלת כמות הפניותבעצמו מר שמענה לבקשה לתרומה קשור ו לאפשר,זאת

נובעות מהשתתפות קודמת  ורבות מפניות אל ,למעשה .)Putnam, 2000(לתרומה 

 שעודדו מעורבות קשורות למסגרות תודעה קיימותהן קהילה וב  אובארגון

 .)Schervish, 1997 (קודמת

ומכוונות את התורם אל תחום , התנסויות מהעבר משפיעות על נתינה בהווה .4

ת לימודים מוצלחת יחווי, עקב מחלה יקיר תו מ:הדוגמל, העשייה הרלבנטי

קיומו של קרוב משפחה בעל צרכים , הכרת תודה על מלגה, מוסד כלשהוב

 .)Schervish, 1995 (חיבה לאמנות וכדומה, מיוחדים

, ם אלוהיםעם האחר ועוינס מתייחס לאהבה שמאחדת את האדם וכשם שתומס אק

, קהילהלים בין היחיד מערכת יחס :פילנתרופיה קשר בין בני אדםרואה ב המודל

 אחר כבעלי ערךהרכי וצמזהים את תורמים  בראש ובראשונהבה שינטראקציה א

זוהי . זיהוי זה נובע מהזדהות ומתפיסה מוסרית המייחסת ערך לאחר. לצורךמגיבים ו

הדאגה "סגולת אשר שרוויש מכנה , תפיסה מוסרית המעמידה בבסיסה רגש של דאגה

מדובר על דאגה במובן של הזדהות עם הנזקק . )Radical Care ("הרדיקלית

  .בעל משמעות וערךכאחר ראיית ה;  האמיתייםועם צרכיובעקבותיה מפגש 

במסגרת המודל האלטרואיסטי ומודל ו צוינמודל ההזדהות מערב בתוכו מניעים שכבר 

, המקור להם יכול להיות אמונה דתית(רגשות של אמפטיה ודאגה לזולת  :החליפין

ם יהסברים פסיכולוגי, ים המתמקדים בתפקיד ההורים בחינוךיוציולוגהסברים ס

ובמקביל קיומן של רשתות  ,) נורמות וערכים,המתבססים על הבדלים אישיותיים

  . השתתפות בקהילהותחברתיות המאפשר

 מהם המניעים ,כשאנו שואלים מדוע אנשים מעורבים בפעילות פילנתרופית, לסיכום

על ציר ם הציבניתן ל .ציין מניעים רבים ושונים לאפשר ,ופיתנתינה פילנתרללתרומה ו

יחסי על  ובין מניעים המבוססים על אינטרס עצמי וםישבין מניעים אלטרואיסטי

נותן משקל ניכר ה מודל ההזדהות מציע הרחבה של מודל החליפין באופן .חליפין

  .םילרגשות אלטרואיסטי
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  הספרות המחקרית בתחום בישראל. 3
  

הספרות בתחום מועטה . בישראלכר חדש יחסית למחקר מהווה הפילנתרופיה נושא 

.  המגזר השלישיים עלמחקרבמסגרת תלוי -תחום באופן בלתידנה ב וברובה למדי

  :נושאים עיקרייםהמחקר התייחס לארבעה 

  דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור הרחב  .א

  קרנות פילנתרופיות וארגוני מימון בישראל  .ב

   השפעתן על גיוס משאבים בידי ארגונים ללא כוונת רווח – תרומה הטבות במס על  .ג

אחריות חברתית של עסקים וקשרי המגזר העסקי עם המגזר : פילנתרופיה עסקית  .ד

  .השלישי

  

 דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור הרחב. א
דפוסי התרומה וההתנדבות בקרב הציבור שבחנו את מחקרים ני שפורסמו בישראל 

 , ואחריםשי(אשון בחן את דפוסי התרומה של הציבור הישראלי בכללותו רה. הישראלי

לא בדקו המחקרים . )2000, זידאן וגאנם(השני התמקד בציבור הערבי בישראל ו, )1999

תורמים עשירים , "תורמים כבדים"דווקא פילנתרופיה מוסדית ופילנתרופיה של 

רומה וההתנדבות של דפוסי התאת אלא , האחראים לשיעור גבוה מסך התרומות

  .הרחבהציבור 

- ובלתיתמסגרת פורמליב הגיע שיעור התורמים 1997 כי בשנת נמצאביחס לתרומות 

. הציבור הערבי מכלל 57%-ל ו הבוגרת בישראלה מכלל האוכלוסיי77%-פורמלית ל

בעוד  ,שקלליון י מ440 מהציבור עמד על תתרומות הפורמליוההערך הכלכלי של כל 

  .שקלליון י מ47היה  של תרומות בקרב הציבור הערבי שהערך הכלכלי

 0.5%תרמו ר הרחב ובציב מהתורמים 60%ביחס לאחוז התרומה מההכנסה נמצא כי 

 15%אולם רק ,  מהתורמים תרמו אחוז או יותר מהכנסתם25%- ו, או פחות מהכנסתם

 ים וכשני שליש, או יותר מהכנסותיהם לתרומות1% הערבי תרמו בציבורמהתורמים 

על נוסף .  מהכנסותיהם לתרומה0.2%-מהתורמים בציבור הערבי הקדישו לא יותר מ

 וכי שיעור התורמים ,מצא כי שיעור התורמים עולה עם ההכנסה ועם ההשכלה נ,כך

נתון זה בולט במיוחד ). 57% לעומת 82%(בקרב היהודים גבוה מאשר בקרב הערבים 

  .יים והחרדים ובקרב קבוצת הדתםבתרומה פורמלית לארגוני

בדעה כי ) 64%(רוב הציבור ומצא כי ,עמדות כלפי התנדבות ותרומהגם המחקר בדק 

בקרב  . יכולה למלא מתקציביהינהלתרומות של אזרחים תפקיד מיוחד שהממשלה א

התורמים והמתנדבים רווחה האמונה כי הממשלה היא האחראית רוב הציבור הערבי 
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רומות ובהתנדבות נובע מתפקוד לקוי של ושהצורך בת,  שירותים לאזרחיםמתןל

  .המדינה

לוינסון , כץ (2006בשנת שנערך  נתונים ראשוניים מסקר תרומה והתנדבות ,כמו כן

שיעור התורמים בקרב . מתאם חזק בין תרומה ובין מצב כלכלי יםרא מ,)2007, וגדרון

י  בעוד ששיעור התורמים בקרב מיעוט,93%בעלי ההכנסות הגבוהות עומד על 

 יהודים בקרב. מוצא קשורה לתרומההארץ שגם נמצא . 74%ההכנסות עומד רק על 

 בעוד ,הגבוהים ביותר יוההתנדבות התרומה והי או אמריקאי שיעורי אממוצא אירופ

 הנמוכים יו ההתנדבותהתרומה והיהודים יוצאי אפריקה ואסיה שיעורי בקרב ש

 ,כמו כן. ר דומה לילידי הארץנמצאו תורמים בשיעועתה זה מהגרים שבאו . ביותר

השיעור הגבוה ביותר של . תרומההנמצא מתאם גבוה בין מידת הדתיות ובין מידת 

 מצביע על ינומאז הסקר הקודם אשחלף העשור . תרומות נמצא בקרב דתיים וחרדים

שיעור תרומה של הציבור הרחב של היה  1996 בעוד שבשנת .גידול בשיעורי התרומה

  .83%שיעור התרומה היה  2006 בשנת ,82%

  

  בישראלקרנות פילנתרופיות וארגוני מימון. ב
 את היקף הפעילות של קרנות וארגוני מימון בחנו )2006(גדרון ואחרים 

עמותות וחברות לתועלת הציבור ,  הקדשות ציבוריות:קרי, הפועלים בישראל

 בעיקר ציבוריים המבוססים-ארגונים כמו, המנהלות קרנות המעניקות מענקים

, )קרן היסוד, הסוכנות היהודית, וינט ישראל'ג(על תרומות של אזרחים זרים 

קרנות זרות הפעילות בארץ ורשומות כחברה זרה וקרנות זרות הפועלות 

 קרנות 6,377 יםבישראל רשומנמצא כי  .יפורמלבישראל ואין להן מעמד 

התייחסות ל בישראאין כיום  .1 קרנות פעילות60% - כהםמ, וארגוני מימון

 ורוב הקרנות הרשומות בארץ רשומות ,חוקית מיוחדת לקרן פילנתרופית

פי סוג הנהנים -עלזירת הקרנות ה את מיָּפהמחקר . בעמותות או כהקדשות

  : לארבע קבוצותןחילק אותמפעילותה ו

בקבוצה זו נכללו ארגוני סיוע כספי וקופות גמילות  .קרנות התומכות בפרטים .1

כלל הקרנות  כמחצית מתמהוואלה קרנות . עניקות מלגותקרנות המ, חסדים

  .הרשומות

  .הקרנותסך  מ30%-כמהוות ה, קרנות התומכות בארגון מסוים .2

                                                
ההערכה מתייחסת . ים בארץישראל קרנות רבות שנכסיהן אינם כלל רשומוכן פעילות ב 1

 . הפעילות בארץ קרנות זרות1,500-ליותר מ
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 שלפי תפיסתה תומכות בארגונים רביםמתמקדות בנושא מסוים וקרנות ה .3

  .הקרנותכלל  אחוזים משמונהקרנות אלה מהוות כ .מקדמים את הנושא

 ינןוקרנות שמטרותיהן א,  לארגונים והן לפרטייםקרנות המעניקות מענקים הן .4

  .הקרנותכלל כעשרה אחוזים ממהוות אלה . ן לקבוצות אחרותכמאפשרות לשיי

תחומי  : בנושאים האלה של קרנות וארגוני מימון ישראלייםםפעילותאת בחן המחקר 

, ם במרשם העמותות וההקדשות לאורך ציר זמןמרישו, פריסה גיאוגרפית, פעילותה

היקף תשלומי , כמוסד ציבורי לצורך תרומותוהארגונים המוכרים חוז הקרנות א

שלושת התחומים העיקריים נמצא כי . טובתםממשלתיות לההקצאות ה והםהשכר ב

מלבד נמצא כי  בבדיקה לאורך ציר זמן .חינוך ותרבות, לפעילות הקרנות הם רווחה

 11%- רק ל ,כמו כן .ותחדש רישום קרנותמגמת ירידה בהסתמנה  ,בתחום הרווחה

בעוד , מכלל הקרנות הרשומות היה מעמד של מוסד ציבורי לצורך תרומות בזמן כלשהו

 שלומי שכרבנושא ת .מוסד ציבורי לצורך תרומותהפעילות מוכרות כ מהקרנות 16%-ש

 הקצאות ממשלתיות ובנושא , במרבית הקרנות העבודה נעשית בהתנדבותנמצא כי

 כאשר רוב המימון , גידול בהעברת תשלומים ממשלתייםניכרת מגמה של לקרנות

  . ובעיקר לקרנות תפעוליות,הועבר לקרנות התומכות בארגונים רבים

משרדי של  הםנציגירואיינו  ו,חלקן זרות,  קרנות28 נבדקו באופן איכותי ,על כךנוסף 

את ושל הקרנות תחומי הפעילות המחקר בחן את . ממשלה שיש להם קשר עם קרנות

נמצא כי  .ן להתנהלותהקשוריםקרנות ונושאים להקשר שבין הממשלה את , ןפקידיהת

העומדים בראש סדר את אלה ר י להגדה כך שקש, תחומי פעילותכמהלרוב הקרנות 

 קשרי שיתוף פעולה ברמות כאלה ואחרות ו המכריע של הקרנות ניהלןרוב. העדיפויות

 והן רואות עצמן ,המקומיתמה ברוהן ברמה הממשלתית הן מסגרות ציבוריות עם 

. מענהלהם הממשלה אינה מספקת שכרשת ביטחון שאמורה לספק חלופה לצרכים 

נציגי הממשל הציגו גישה ביקורתית להשפעת הקרנות על סדרי עדיפויות , מנגד

  .משרדיים ועל אופן הביצוע של מיזמים שונים

  

רגונים ידי אבעל גיוס משאבים  השפעתן –הטבות במס על תרומה . ג
  ללא כוונת רווח

 
 מגובה 35% לפקודת מס הכנסה מעניק זיכוי ממס בשיעור של עד 46 סעיף ,בישראל

שני  . סעיף זהפיתורם למוסד ציבור המאושר למי של) במגבלות הסעיף(התרומה 

 46שפעה של הנחות במס על תרומה במסגרת סעיף המחקרים בחנו את מידת ה

הטבות מס בעניין  את מדיניות הממשלה בחןאחד מחקר . לפקודת מס הכנסה

, אמנות"לתרומות ואת האופן שבו מדיניות זו משפיעה בפועל על ארגונים בתחום 
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מדגם קטן של ארגונים ומצא כי האישור אינו משפיע על מחקר בחן ה". תרבות ונופשה

  ואינו מעודד את הארגונים שמחזיקים בו לגייס תרומותגיוס הכספים של הארגונים

הורדת מחיר התרומה על היקף גיוס ה של מחקר נוסף עסק בהשפעת). 2004 ,ר ויפהמו(

חיובית  השפעה 46מצא כי לסעיף נ. )2006, יונה (ידי עמותות- התרומות בישראל על

 כמו .28%- ההשפעה מוערכת בממוצע ב. רים מתרומות"על היקף הכנסות המלכניכרת 

  .ה לקבלת האישורבשנה השניי בטאתמתההשפעה שנמצאה כי   עלהכן

  

 אחריות חברתית של עסקים וקשרי המגזר :פילנתרופיה עסקית. ד
  העסקי עם המגזר השלישי

 מחקרים בתחום כמהנעשו .  למדיבנושא זה נרחבתהספרות  ,יחסית לתחומים אחרים

, רייכל(שבחנו את היקף המעורבות של המגזר העסקי בפעילות פילנתרופית בישראל 

את טיב הקשרים שהוא מקיים עם ארגונים ללא מטרת , )2000 ,גמליאל-גדרון ושני

, טולדנו (את המניעים לאימוץ מדיניות אחראית חברתית, )2001 ,שמיד ומיינהרד(רווח 

 ואת התפיסות ביחס למעורבות של עסקים בפעילות )2000, רייכל ואחרים; 2003

 .)Boehm, 2002 ;2000, ריםרייכל ואח, 2005, 'מרקוביץ (פילנתרופית בקהילה

 במידת מעורבות המגזר ניכרבמהלך העשור האחרון חל שינוי עולה כי מהממצאים 

המניעים העיקריים למעורבות פילנתרופית של . העסקי בפעילות פילנתרופית בישראל

 במקביל ותבישראל מתקיימ. תועלתנייםום ימניעים פילנתרופיעסקים הם 

 הדולִצ ִ,מסורתיתהפילנתרופיה  הת מגישת ופרקטיקה פילנתרופית הנובעוהאידיאולוגי

לגיטימציה לעסק לקדם את   המעניקהתגישה מודרנית של פילנתרופיה פרגמטי

 .מטרותיו העסקיות דרך פעילות חברתית

וב העסקים אינם מודעים לאפשרות של יחסי גומלין עם רשתיו מצאו עמירייכל ו

וסר הבנה כיצד קשרי גומלין מתוך חשבין , הארגונים החברתיים לתועלת שני הצדדים

מתוך חוסר אמון בארגונים החברתיים וחוסר יכולת שובין , כאלה תורמים לעסק

 .ראויות לתמיכהה תלזהות מטרות חברתיו

 ,בין ארגונים ללא כוונת רווח וארגונים עסקייםבמחקר נוסף שבחן את דפוסי הקשר 

 גילוי אחריות חברתית נמצא שבישראל המניעים הדוחפים ארגונים עסקיים לקשר הם

ביחס לדפוסי ). 2001 ,שמיד ומיינהרד(והתגייסות לפתרון בעיות החברה והקהילה 

הצדקה ומתן החסות לארגונים ללא כוונת ,  הנתינהיםלטובישראל בהקשר נמצא כי 

הציפיות העיקריות של הארגונים העסקיים מהשותפות היו שיפור  , עם זאת.רווח

. הארגוניתהתייעלות  קידום יחסי הציבור ותרומה אפשרית ל,הדימוי והמוניטין שלהם

 הדוחפים את הארגונים םאינם בין הגורמים העיקריי שיקולי רווח או הטבות מס

. לשנה$ 20,000סדר הגודל הממוצע של השקעה עומד על  .פי מחקר זה- על,לקשר

 ,עם זאת .באופן סובייקטיבי העריכו מנהלי הארגונים העסקיים את הקשרים כהצלחה



29 

לא מוסדו כי כן התקשורת בין הארגונים איננה ממוסדת וכי הממצאים מלמדים 

  . של התכניותתדרכים להערכת האפקטיביו

מחקר אחר בחן גישות של מנהיגי קהילה ומנהלי עסקים בשלוש רשויות מקומיות 

). Boehm, 2002(דדי הבישראל ואת התועלת האפשרית לקהילה ולעסקים בקשר ה

ממדים שונים של ביחס להיגי קהילה שעמדות מנ יםרא העיקריים מהממצאים

.  נמצאו חיוביות יותר מעמדותיהם של מנהלים עסקייםאחריות חברתית של עסקים

 פעולה קשור בתפיסתם את מידת התועלת ףצדדים בשיתוהרצונם של  ,פי המחקרל

 חליפין  על קשר,אם כן, ערכת היחסים בין הצדדים מבוססת מ.וא ַיקנה להםהש

  .מאשר על פילנתרופיהיותר " תן וקח"של והדדיות 

 של חברה ישראלית לפתח אסטרטגיה של אחריות חברתית ןבמחקר שבחן ניסיו

 חזקה החברתית של עסקים מתאפיין בנטייהאחריות ה  נמצא כי תחום,)2003 ,טולדנו(

מותג , מנוף עסקיתופעה הם רואים בוכי , גיון שיווקי תדמיתייליברלי ולה-גיון ניאוילה

גיוס לאמצעי  שמשתכן היא מכמו . חברתי וחלק מאסטרטגיה שיווקית וניהולית

שבחן עמדות נוסף  מחקר . הטמעתה בתרבות הארגוןבאמצעותולניהולם עובדים 

אחריות חברתית  מצא כי ,)2005 ,'מרקוביץ(מנהלים כלפי אחריות חברתית של עסקים 

רצון לתרום ה .ם של העסק ומתחושת קהילתיותיתועלתנימניעים מנעת של עסקים מּו

עסק לגלות אחריות ה של נורצואת לחברה ולקהילה נמצא כגורם המסביר ביותר 

נמצא כי ככל שעסקים תופסים יותר את תפקיד מדינת  ,על כךנוסף  .הןכלפיחברתית 

  .תרומה קטנה יותרלנטייתם להתנדבות וכך  ,הרווחה לדאוג לרווחת הקהילה
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  מים המשפיעים על תרומה פילנתרופיתהגור. 4
  

יחסי חליפין ומודל , המודל האלטרואיסטי, םהתיאורטיימודלים התבסס על הב

. תרומהמתן  משתנים המשפיעים על כמהמוצאת המקצועית הספרות , ההזדהות

 )Bryant et al., 2003(הם משתני הון אנושי והון חברתי שנמצאו ים יקריהמשתנים הע

  ).Andreoni, 2006(גובה שכר והטבות המס על התרומה : גוןכ, ליים כלכםמשתניכן ו

נישואים , גיל, השכלה, משתני הון אנושי וחברתי שנמצאו משפיעים על תרומות הם דת

  .ומקום מגורים

  

  דת. א

 ;Jackson et al., 1995(תרומה ליש ספרות נרחבת על הקשר שבין מעורבות דתית 
Toppe & Kirsch, 2003 .(ים על קשר חיובי בין עמצביבארצות הברית חקרים רוב המ

שתורמים דתיים  םראיגם נתוני סקרים מ. תרומהבין בכנסייה ווהשתתפות נוכחות 

  ).Independent Sector, 2002(נדיבים הרבה יותר מאשר תורמים שאינם דתיים 

 Independent- בהסתמך על נתוני ה,קובעים) Toppe & Kirsch, 2003(טופ וקירש 
Sector's Giving and Volunteering in the United States 2001 National Survey 

כי אמונה דתית היא מהמשתנים המשמעותיים ביותר המשפיעים על נתינה , 

 שאינם התורמים לקהילות דתיות נדיבים יותר בכסף ובזמן מאשר אל. פילנתרופית

 תרמו לארגונים 60%-  כ,ומהמכלל הנסקרים שדיווחו על תר. תורמים למטרות דתיות

ממשפחות שתרמו לארגונים חילוניים יותר  ה תרמו בממוצע פי שלושהאל. דתיים

  .כלכלימעמד בחשבון  הובא נכונה גם כש הייתהמסקנה זו. בלבד

 יותר גם כאשר מדובר דולהנשאלת השאלה באיזו מידה הנדיבות של תורמים דתיים ג

ה ארוכה סדרבחנו ) Jackson et al., 1995(יתיו קסון ועמ'ג. תרומה למטרות חילוניותב

תרומה והתנדבות למטרות בין ושל מחקרים על הקשר בין נוכחות בקהילות דתיות 

הם מצאו כי השתתפות בתפילות לכשעצמה אינה מגבירה את מידת הנדיבות . חילוניות

 שונות במסגרת הקהילה פעילויות אך השתתפות ב,והתרומה למטרות חילוניות

  .מגבירה את הנדיבותכן  ,מעבר לתפילה, יתהדת

רה של סדבהם משתתפים התבקשו לתרום לש םמחקרים שהתבססו על ניסויי, עם זאת

 ,Anderson(מצאו תוצאות אחרות , ארגונים ללא מטרת רווח בעלי מטרות חילוניות
Mellor & Milyo, 2004; Eckel & Grossman, 2004 .(כי הנדיבות שמגלים נמצא 

תרומה לארגונים בעלי מטרות וכי ב,  דתיים שמורה בעיקר לארגונים דתייםתורמים

  .חילוניםלבין דתיים ובדפוסיה לא נמצא שוני בהיקף התרומה חילוניות 
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נמצא כי פרוטסטנטים תורמים , בכל הקשור למידת הנתינה של קבוצות דתיות שונות

 נמצאבישראל ). Chaves, 2002(הולנד בקנדה וב, צות הבריתיותר מקתולים באר

בקרב . שיעור תרומה גבוה יותר בקרב הציבור היהודי מאשר בקרב הציבור הערבי

בקרב הערבים . בות עם מידת הדתיותיהתורמים היהודים שיעור התרומה עולה בעק

נמצא שיעור תרומה גבוה יותר בקרב הדתיים מאוד )  כאחדנוצרים ומוסלמים(

  ).1999,  ואחריםשי( בהשוואה לאחרים

  

  השכלה. ב

ם ובין פעילות ידמוגרפי-רוב הסקרים שבחנו את הקשר בין מאפיינים סוציו

היקף התרומה ל מצאו קשר חיובי בין רמת ההשכלה ובין הנכונות לתרום ו,פילנתרופית

 & Brown, 2001; Bryant et al., 2003; Mesch, Rooney, Steinberg :הלדוגמ(
Denton, 2006.( יו עמיתנרוס ו'רגה נמצא במחקרם של קשר הזב יוצא מן הכלל

)Regnerus et al., 1998(, השכלה  מתאם בין תרומה לעניים וביןןאיכי  שמצאו.  

שבעלי השכלה  יםראמחקרים שהתמקדו בקשר בין השכלה ובין הנכונות לתרום מ

 ,Bekkers & De Graaf (גרף  בקר ודה.מתחומים מסוימים נדיבים יותר מאחרים
, בעלי תואר בוגר בעבודה סוציאליתכי , ור משתנים רבים אחריםטניתוך ,מצאו) 2006

דיסציפלינות בחקלאות וביטחון היו נדיבים יותר מבעלי תואר בוגר , מדעי החברה

מצאו כי תואר שני במדעי ) Wunnava & Lauze, 2001(וונבה ולאוז  גם. אחרות

  .נטייה לתרוםההחברה משפיע באופן משמעותי על 

 ,Frey & Meier(חן תרומות לקרנות חברתיות באוניברסיטת ציריך  שב,מחקר אחר
משפטים ומדעי הטבע , תיאולוגיה, מדעי המחשב,  מצא כי סטודנטים לכלכלה,)2004

  .תורמים פחות מסטודנטים אחרים

 שנות 11 בקרב בעלי השכלה עד 69%- הנטייה לתרום עולה עם ההשכלה מ, בישראל

 .)1999, שי ואחרים ( שנות לימוד ויותר13כלה של  בקרב בעלי הש81%-לימוד ועד ל

עולה אף הוא עם ) בשנה ₪ 750 המוגדרת במחקר מעל(שיעור התורמים תרומה גדולה 

  .ההשכלה

  

  הכנסה. ג

מחקרים רבים בחנו את . המשפיע על התרומות הוא ההכנסהומשמעותי משתנה נוסף 

השפעת ההכנסה על :  שאלותכמה תוך התייחסות לתרומהההשפעה של הכנסה על 

אפקט ההכנסה השפעת ההכנסה על הנכונות לתרום תרומות גדולות ו,הנכונות לתרום

  . קרי השפעת שינויים בהכנסה על אחוז התרומה לצדקה,של תרומות
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מצאו קשר חיובי בין הכנסה בארצות הברית סקרים רבים , מבחינת הנכונות לתרום

 9%- כ(בשנה ומעלה $ 100,000עלי הכנסות של ב, 2005בשנת . םהנכונות לתרובין ו

 The( מכלל התרומות 43%-היו אחראים ל) מכלל משקי הבית שדיווחו למס הכנסה
Center on Philanthropy at Indiana University, 2006 .( בסקר שנערך בישראל

 כץ( נמצא כי שיעור התורמים עולה עם ההכנסה ,ובחן הרגלי תרומה של הציבור

 מקרב בעלי הכנסות נמוכות 74%- הנטייה לתרום נעה מ2006בשנת ). 2007 ,ואחרים

  . מקרב בעלי ההכנסות הגבוהות בהרבה מהממוצע93%בהרבה מהממוצע ועד 

בסקרים שנערכו בישראל נמצא . גם הנכונות לתרום תרומות גדולות עולה עם ההכנסה

, שי ואחרים; 2007 ,כץ ואחרים(כי שיעור התורמים תרומה גדולה עולה עם ההכנסה 

 מחברי קבוצת ההכנסות הנמוכה ביותר תרמו 4% בעוד שרק ,2006בשנת ). 1999

 קרב קבוצת בעלי ההכנסות הגבוהותב 23%-כתרמו  ,בשנה ₪ 2,000תרומות מעל 

  .תרומות בהיקף זה

ההנחה היא , דומה למוצרי צריכה אחריםהתרומה לצדקה מוצר רואים בכאשר 

 גבוהה יתרמו סכומים גדולים יותר מאשר משקי בית בעלי שמשקי בית בעלי הכנסה

 תעלה תותרומה לצדקה היא בגדר מוצר מותרות שצריכשמאחר  זאת. הכנסות נמוכות

  .עם ההכנסה

אחוז בין הכנסה וגובה ההיחס בין . התמונה המחקרית מורכבת יותר ,עם זאת

 נמצא כי חמשת רה של מחקריםסדבו, 80-ההכנסה הנתרם לצדקה נחקר כבר בשנות ה

 McClelland (האחוזים העליונים והתחתונים בעקומת ההכנסות הם הנדיבים ביותר
& Brooks, 2004( . שהעשירים ביותר  ראים מבארצות הבריתנתוני מס ההכנסה

בעלי הכנסות ואילו , ותיהם מהכנסים אחוזשמונהוהעניים ביותר תרמו בממוצע כ

 ינוגידול בהכנסה הפנויה א. הםי מהכנסותםי אחוזשלושהת תרמו בממוצע רק חציוני

 Uעקומת בוהתפלגות התרומות מוצגת , בהכרח מגדיל את שיעור התרומות מההכנסה
לפיה השיעור הגבוה ביותר מההכנסות שנתרם הוא בקרב העניים והעשירים ש, לנתינה

 ניכר של עניים שיעורתרומה בבניסיונות שונים להסביר זאת טענו כי מדובר . מאוד

באמצע  .קיומם של משאבים פנויים בהיקף ניכר בקרב עשיריםבלארגונים דתיים ו

 ;Havens, O'herlihy & Schervish, 2006(הועמדו המסקנות הללו בספק  90-שנות ה
Schervish & Havens, 1995( .חלק אך , נמצא שעקומת הנתינה נשארה קמורה

יכול להיות והוא אופן ניכר במצטמצם  ,בעיקר בקצה התחתון של ההכנסות, מהקימור

  . לא נכללו בחישובמשקי בית שלא תרמו כלל לצדקהעובדה שבמוסבר 

בה פילנתרופיה מושפעת שידה המ :קרי, תחום מחקר נוסף הוא גמישות הפילנתרופיה

אפקט הכנסה גבוה פירושו גמישות . אמצעות הטבות מס בבעיקר, משינויים בהכנסה

. וי בהכנסה ישפיע באופן חיובי וניכר על היקף התרומהכל שינ .גבוהה של הפילנתרופיה
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אפקט הכנסה נמוך פירושו גמישות נמוכה של הפילנתרופיה והשפעה חלשה של 

  .שינויים בהכנסה על היקף התרומה

הטבות אלה אמורות . התחום עומד במרכז השיח סביב נושא הטבות המס על תרומה

.  הפנויה לתרומהתול את הכנס את עלות התרומה לתורם ולמעשה להגדיפחיתלה

בארצות הברית וברוב המדינות . להגד הנכונות לתרומה ,תפוחתכאשר עלות התרומה 

 בתחום הכלכלה מחקרים רבים .הטבות מס לתרומהניתנות , בהן ישראל, המערביות

ם טווח רחב מאוד של מציגיממצאי המחקר  .)Anderoni, 2006(בחנו את הנושא 

חס  מלבד בי,ועל קיומו של חוסר הסכמה רב בנושא, ילנתרופיהפהערכות על גמישות ה

). McClelland & Brooks, 2004(היא חיובית פילנתרופיה עובדה שגמישות הל

ובשימוש במתודות שימוש במדגמים שונים בההבדלים במסקנות מוסברים בין היתר 

 Anderoni, 2006; Bekkers & Wiepking, 2006; McClelland(סטטיסטיות שונות 
& Brooks, 2004.( הביטוי לגמישות הפילנתרופיה הוא εהיחסי מוגדר כשינוי  והוא 
, ε =-1כאשר . התרומה במחיר 1% של משינוי כתוצאה הנוצר בגובה התרומה

קיימת , ε> -1רק כאשר גמישות הפילנתרופיה . להטבות המס אין למעשה כל השפעה

וי בהכנסה ישפיע באופן חיובי וניכר על  כל שינ:קרי, גמישות גבוהה של הפילנתרופיה

  .היקף התרומה

 מאחר זאת. המדיניות קובעי לנושא גמישות הפילנתרופיה משמעות גדולה עבור

המדינה ממסים והן על גיוס המשאבים של המגזר  הכנסות על הן פעותהש  ישאלנושש

  .השלישי ועל היקף המימון הציבורי למגזר זה

  אוטן ועמיתיוושל )Randolph, 1995(הם של רנדולף בנושא  שני מחקרים מרכזיים

)Auten, Clotfelter & Schmalbeck, 2002 .( קבוע נמוך מצא אפקט הכנסה רנדולף

 משפיעים באופן ינםשינויים בהכנסה באמצעות מיסוי אלפיו ש, ε> -0.08 שלמאוד 

עות הטבות מצאו כי לשינויים בהכנסה באמצ  אוטן ועמיתיו,לעומתו.  על התרומהניכר

  .ε> -1.26  ומשמעותית שלהבימס השפעה עק

מזווית הראייה שפעתן של הטבות מס על תרומות ה ההכנסה וט אפקונבדקבישראל 

 האם קיומו של זיכוי ממס משפיע על גיוס נה השאלהנבח. של ארגונים ללא כוונת רווח

כנסות השפעה על היקף ה נמצא כי לזיכוי במס. המשאבים של הארגונים הנדגמים

 בשנה השנייה לקבלת ניכרהעיקר ההשפעה שנמצאה  וכי ,רים מתרומות"המלכ

 שינוי בדבר המידע העברת  הסבר אפשרי לכך הוא שתהליך.)2006, יונה( האישור

 הנהלות  התנהגות, כמו כן.מיידי ואינורב  זמן ךנמש, לתורמים העמותה סבסטטו

 האישור קבלת לאחר ותרי גדולים משאבים הקצאתעידה על מ בפועל העמותות

 ססטטו שינוי לגבי םיפוטנציאלי תורמים ליידע במטרה, כספים וגיוס לפרסום
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 בשנה ביטוי לידי יםבא םאינ הכספים וגיוס הפרסום תוצאות כי נראה. העמותה
  .השנייה בשנהרק  פרי יםנושא םהו ,לקבלת האישור הראשונה

  

  ביקוש לתרומות לצדקה. ד

 הוא הביקוש ,ל מידת התרומה והנכונות לתרוםעא משפיע משתנה אחר שנטען כי הו

 הביקוש מצד גורמים שונים לכספים שמקורם בצדקה :קרי, לתרומות לצדקה

של הממשלה " יציאה"שוויון ו-איהה בשיעור העוני וי עלי,לפי טענה זו. פילנתרופיהבו

) Wolfe, 1999(וולף . יה בשיעור התרומה בתחום הרווחהי יגרמו לעל,מתחום הרווחה

 הכמות המשאבים הזמינים בקרב האוכלוסיי(בחן באיזו מידה משתני הביקוש וההיצע 

הוא מצא . משפיעים על נתינה לצדקה) ומחיר הנתינה בצורה של הקלות ותמריצי מס

כמות המשאבים בקרב האוכלוסייה בצורה של  מ:קרי, שנתינה מושפעת מההיצע

תה חלשה יותר ונמצאה בעיקר בקרב וכי השפעת הביקוש היי, הכנסות ושל הון

  .נושא זה טרם נבדקבישראל . תרומות לארגוני רווחה

פעילות ארגוני צדקה לגיוס כספים אף היא גורם כי טוען ) Anderoni, 2006(אנדראוני 

 לחקור את הנושאעוד אך יש , משמעותי בהשפעה על מידת הנתינה לצדקה

 .בפרספקטיבה בינלאומית

 מצב ,גיל, שוביגודל י:  המשפיעים על הנתינה משתנים נוספים כמההספרות מציינת

 , ובארצות שונות נמצאו ממצאים שוניםהקשרים שונים ב,עם זאת .' וכומשפחתי

  .משמעיות-חדכלליות מהם מסקנות סיק שקשה לה

  

  ישובהיגודל . ה

ככל , כלומר. לתרומה ר קשר שליליושוב קשימצא כי גודל הי) Putnam, 2000(פאטנם 

שוב קשורה ייהההשפעה השלילית של גודל .  כך קטנה התרומה,שוב גדול יותרישהי

המשתנה יכול להיות קשור למידה . ולא לגודלה ,עצם המתן של התרומהלהסתברות ל

ות כמגובשות יותר סקהילות קטנות נתפ. של לכידות קהילתית בקהילות קטנות

בניגוד לכך . ומחויבות הדדיתערבות , בעלות רמה גבוהה יותר של קשרים חברתייםוכ

שמצאו כי אנשים , )Regnerus et al., 1998(ועמיתיו  נרוס' רגעומדים הממצאים של

  .יםלעני שובים גדולים נוטים לתרום יותריהמתגוררים בי
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  גיל. ו

כן ו) Andreoni, 2001(אנדראוני . ממצאים סותריםעולים גם ביחס למשתנה הגיל 

 75 קשר חיובי עד גיל וצאיםמ) Hodgkinson & Weitzman, 1996( קינסון וויצמן'גהו

 השפעה מוצאים) Banks & Tanner, 1999(בנקס וטנר גם . לאחריו נצפית ירידהו

 ,Rooney( רוני ועמיתיו ,ם זאתע. חיובית משמעותית לגיל על הנכונות לתרום
Steinberg & Schervish, 2001 (ה  מוצאים אפקט משמעותי לגיל על הנתינינםא

  .לצדקה

  

  םנישואי. ז

 אצל , לעומת זאת.)שם(ים את היקף התרומה ליד מגםנישואינמצא כי במחקר מסוים 

 & Hodgkinson( ם הנישואיסחוקרים אחרים לא נמצאה השפעה משמעותית לסטטו
Weitzman, 1996.(  
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  פוסי התרומה בארצות מערביות שונות ובישראלד. 5
  

דפוסי התרומה בשל קיומם של מקורות קשה מאוד לספק תמונה השוואתית על 

שונים למידע על תרומות ובשל הגדרות שונות ולא עקיבות לנתינה לצדקה 

)Andreoni, 2006 .( אפשר ללמוד על ממדי הפילנתרופיה במדינות מערביות

הפרויקט ההשוואתי הבינלאומי של המגזר "שונות ובישראל דרך נתוני 

הנתונים מספקים . 2ינס בבולטימורוהנס הופק'של אוניברסיטת ג" השלישי

תמונה השוואתית על היקף התרומות לארגוני המגזר השלישי במדינות אלה 

  .ועל אחוז התרומות לצדקה מתוך התוצר הלאומי הגולמי

  

  2003היקף התרומות בשנת 
סכום במיליארדי דולרים מדינה

 73.14 ב"ארה

 6.88 בריטניה

 6.73 יפן

 4.30 צרפת

 3.21 גרמניה

 1.45 הולנד

 1.25אוסטרליה

 1.12 ישראל

 1.10 איטליה

 0.96 שבדיה

 
 

  

 
                                                

2 2007 , 2Retrieved June . Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

from html.compdata/research/cnp~/edu.jhu.www://http.  



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

בעולם המערבי היא ללא שום ספק ארצות " מלכת הפילנתרופיה" לראות שאפשר

מדינות מערביות . ג"הן בהיקף התרומות שמגייסים ארגונים והן בחלקן בתמ, הברית

  .מאחור משתרכות , ובהן ישראל,אחרות

יותר על דפוסי מעט  לאהתמונה מבהסתמך על ממצאי המחקר הקיימים אנסה לצייר 

 הנתונים ,כאמור. הולנד וישראל ,אוסטרליה, בריטניה, ארצות הבריתבהתרומה 

 . מסקנות השוואתיותהםמתייחסים למטבעות שונים ולשנים שונות וקשה לגזור מ

זאת בין היתר בשל פעילות גדולה , תהנעשה בארצות הברי קיימים על  הנתוניםרביתמ

ות סקרים תקופתיים ובשל זמינות של נתונים העורכשל קרנות לעידוד פילנתרופיה 

  ).Andreoni, 2006(ממדגמי החזרי מס על תרומות 

  

 GDP אחוז התרומות מהתוצר הלאומי הגולמי
(כולל תרומות לארגונים דתיים)
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  צות הבריתדפוסי הנתינה הפילנתרופית באר. א

נים ארגו, קרנות פילנתרופיות, המקורות לפילנתרופיה פרטית הם אנשים פרטים

  הוא אנשים פרטיםצות הבריתהמקור המרכזי לנתינה באר .עסקיים וירושות

)Andreoni, 2006( .ג מוערך " אחוז התרומות מהתמ,והנס הופקינס'פי פרויקט ג-על

  .1.85%- בצות הבריתבאר

מתוך כלל . דולר דמיליאר 260.28-  מוערך בצות הברית היקף התרומות באר2005בשנת 

 מסך כל 76.5%-שהם כ,  דולרדמיליאר 199.07-שיות הגיעו לתרומות אי, התרומות

המקור הגדול השני לתרומות הוא מענקים של קרנות שהיו . התרומות באותה שנה

, המקור השלישי לתרומות הוא המגזר העסקי.  התרומותסך מ11.5%-אחראיות ל

 The Center on Philanthropy at Indiana( מכלל התרומות 5.3%שתרומותיו מהוות 
University, 2006.(  

 תרמו לארגוני צות הברית ממשקי הבית באר67%-בהתבסס על סקרים עולה כי כ

 ,Independent Sector( 2000שנת  שנערך ב,בסקר אחר). שם( 2002 צדקה בשנת
עמדה אצלם התרומה הממוצעת כי  ממשקי הבית תרמו לצדקה ו89% עלה כי ,)2001

 הוא שיעור גבוה של תרומות צות הברית התרומות באר שלימאפיין ייחוד. 1,620$על 

וזוהי , לארגונים דתיים  מכלל התרומות35.8%היו  2005לארגונים דתיים בשנת 

 14.8%- תחום החינוך זכה רק ל,ה לשיעור הגדול ביותר של תרומותתהקטגוריה שזכ

, 5.2% –אמנות ותרבות , 9.7% –שירותי רווחה , 8.7% –בריאות , מכלל התרומות

 The Center on Philanthropy at (2.5%- לוזכו ונושאים בינלאומיים ,3.4% –סביבה 
Indiana University, 2006.(  

  

  פילנתרופית בבריטניההנתינה הדפוסי . ב

והנס 'פי נתוני פרויקט ג- על. ג בבריטניה"יש הערכות שונות לגודל התרומות מהתמ

-מנעות  אחרות רכותהע. 0.89% הוא ג בבריטניה" התרומות מהתמשיעור, הופקינס

  לארגוני צדקהמהתרשאוכלוסייה הבוגרת היקף ה .)Wright, 2002 (0.77%עד  0.63%

  ).שם( 0.63% התרומה הממוצע מהשכר עומד על שיעורו, 68% עומד על

ההוצאה   כיראה מ,The Family Expenditure Survey, הסקר העדכני ביותר

 ההוצאה השנתית ,עם זאת .86.4£רומות עומדת על השנתית הממוצעת למשק בית לת

 ואילו בקרב העשירון ,£23היא בקרב העשירון התחתון למשק בית לתרומות  הממוצעת

   .£240 –העליון 

-והיקף התרומות ירד מ,  חלה בבריטניה ירידה בשיעורי התרומות לצדקה90-בשנות ה

 2000בשנת . 1997- בלבד ב ים דולרידמיליאר 4.51- ל1993-  בים דולרידמיליאר 5.3
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אמורות לספק הטבות מס נרחבות  היונחקקו תקנות מס חדשות בבריטניה ש

  ).Wright, 2002(נתונים על השפעתן אין עדיין אך , לתרומות

  

  דפוסי הנתינה הפילנתרופית באוסטרליה. ג

 על ,והנס הופקינס'פי פרויקט ג-  על,ג באוסטרליה עומד"שיעור התרומות מהתמ

 86.9%תרמו באותה שנה . 2004ג בשנת " מהתמ0.685צביע על נתון אחר מ. 0.51%

 היה 2004-בסך התרומות . תרומה כלשהי למטרות פילנתרופיות מהאוכלוסייה הבוגרת

 י מיליארד3.3-ידי יחידים ו- עלמו נתרי דולרים מיליארד7.7 הםמ – מיליארד דולר11

 התרומה הממוצעת ).Giving Australia, 2005(עסקיים ידי ארגונים ב מונתרדולרים 

  .)שם (בלבד$ 100 ואילו התרומה החציונית עמדה על ,424$הייתה לאדם 

יה בהיקפי התרומה יבחינה של היקף התרומות לאורך זמן מראה כי קיימת מגמת על

התאמה ב (58%-עלה שיעור התרומות באוסטרליה ב 1997מאז כי ו, במדינה

  ).לאינפלציה

  

  פילנתרופית בהולנדהנתינה הדפוסי . ד

. 0.49%ג בהולנד עומד על "אחוז התרומות מהתמ, והנס הופקינס'פי נתוני פרויקט ג-על

 Family Survey ofהוא הסקרבהולנד  ללמוד על דפוסי התרומה אפשרממנו שהמקור 
the Dutch Population ,2000 בהולנד בשנת נערךש )Bekkers, 2004( . מהסקר עולה

פיזור . ציינו כי תרמו תרומה כלשהי למטרות פילנתרופיות מהנשאלים 70%כי 

בין התרומה  וקיים פער גדול בין התרומה הממוצעת והתרומות הוא מבוזר מאוד

, 85,85,€התרומה השנתית הממוצעת עמדה על כלל הנשאלים בסקר אצל . החציונית

וחו על מקרב משפחות שדיו, לעומת זאת .€22,86ואילו התרומה החציונית עמדה על 

 ואילו התרומה החציונית ,€133,06 הסכום הממוצע לתרומה עמד על ,תרומה כלשהי

  .45,38 €עמדה על 

  

  פילנתרופית בישראלהנתינה הדפוסי . ה

ג בישראל עומד על "אחוז התרומות מהתמ, והנס הופקינס'פי נתוני פרויקט ג-על

דפוסי הנתינה  ללמוד על אפשרמהם שמקורות כמה בישראל יש , כמו כן. 1.34%

 סקר הוצאות אמקור אחד הו. אך הם מספקים תמונה חלקית בלבד, הפילנתרופית

 0.3% ,פי הסקר-על). 2003(משק הבית של הלשכה הישראלית לסטטיסטיקה 

ההוצאה השנתית הממוצעת . מההוצאות של משקי הבית בישראל מופנות לתרומות

 705-  מוערכות ב2003לשנת סך התרומות . שקלים 370למשק בית על תרומות היא 

המרכז הישראלי   הוא סקר דפוסי תרומה והתנדבות שערךשנימקור . שקלמיליון 
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סקר האחרון פורסמו רק ב כאשר ,הסקר נערך עד היום פעמיים .לחקר המגזר השלישי

 כץ (2006סקר תרומה והתנדבות לשנת מממצאים ראשוניים . נתונים ראשוניים

 מכלל הבוגרים באוכלוסייה היהודית 83%- כ2006ת בשנשים ראמ) 2007, ואחרים

 סך התרומות לארגונים מוערכות .פורמליות-בישראל תרמו למסגרות פורמליות ובלתי

 .בשנהשקל  מיליארד 1.9-בעקבות הסקר ב

 נתוני מס :מקורות עיקרייםשלושה מ ללמוד על היקפי התרומה בישראל אפשר, כמו כן

נתוני מס הכנסה על  וכנסות המגזר השלישי בישראלנתונים על ה, הכנסה על תרומות

נתונים אלה מספקים תמונה חלקית .  לפקודת מס הכנסה46פי סעיף - בקשות לפטור על

- מתוך כ. רים בישראל מוכרים לצורכי תרומה"רק חלק קטן מהמלכשבלבד מאחר 

יש  , מכלל הארגונים11%-שהם כ,  ארגונים3,936- רק ל, רים פעילים" מלכ22,314

המאפשר החזרי מס על תרומות בשיעור של עד , מעמד של מוסד ציבורי לצורך תרומות

 על זיכוי במס בשל תרומות למוסד ציבורי לפי ,פי נתוני מס הכנסה-על). שם (35%

 212-הצהירו יחידים על תרומה לארגונים ב, )2007, רשות המיסים בישראל (26סעיף 

  .2003בשנת שקל מיליון 

 עמדה 2004ות והוצאות המגזר השלישי מצביעים על כך שבשנת נתונים על הכנס

 7,627 לעההוצאה לצריכה של מוסדות פרטיים ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית 

 מוערך משקל ,מתוך סכום זה). 2005, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (דמיליאר

עדכניים על אין בנמצא נתונים  ).שם (שקלים י מיליארד7.6- קרי ב, 10%-התרומות ב

 יםרא מ1996אולם נתונים משנת , רים"חלקן של תרומות מישראל בהכנסות המלכ

 ןומחצית מקור, ל"שכמחצית מהכנסות המגזר השלישי מתרומות מקורן בתרומות מחו

בהנחה ששיעור התרומות ). 1998, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(בתרומות מישראל 

עריך את משקלן של התרומות מישראל  להאפשר, בישראל נשאר דומה במשך השנים

  .שקלים י מיליארד3.8-ב
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               ,  דפוסים– המעמד הגבוהתרומה של . 6
   ומניעיםמאפיינים

  

הוא ם תהיקף תרומ, בעוד שהעשירים ביותר הם רק חלק קטן משיעור התורמים

נת מצא כי בששנערך בארצות הברית סקר . )Auten et al., 2000 (משמעותי ביותר

 43%-ל בשנה היו אחראים$ 100,000- מהגבוהשהכנסתם ממשקי הבית  9% ,2002

 The Center on Philanthropy at Indiana( עליהן נדרש החזר מסשמהתרומות 
University, 2006 .(העשירים ביותר 400 מצא כי ,2000 שנערך בשנת ,סקר אחר 

 ים דולרימיליארד 10-כ –התרומות כלל  מ7%-מקרב הנדגמים בסקר היו אחראים ל

)Andreoni, 2006.(  

 רועמד שיע 1994בשנת . לכאורה נראה כי עשירים נדיבים יותר מבעלי הכנסה ממוצעת

 והוא ,בשנה$ 50,000 לבעלי הכנסות של 2.6%-הנתינה הממוצע מתוך ההכנסה על כ

עם ). Auten et al., 2000(בשנה דולרים  ניליוי מ2.5 לבעלי הכנסות של 4%-עלה ל

בעוד שהתרומה .  כאשר בוחנים את התרומה החציונית מתגלה תמונה אחרת,זאת

התרומה ,  מההכנסות1.4%עומדת על $ 50,000החציונית בקרב בעלי הכנסות של 

.  בלבד0.7%לשנה עומדת על  ני דולריםליוי מ2.5החציונית של בעלי הכנסות מעל 

היא עלי הכנסות גבוהות ת בתרומה בקרב בכך שהשונּומקורו בההסבר למתח זה 

  .סיבותהדבר נובע מכמה .  עם ההכנסהעולהגדולה יותר ו

 בקבוצת בעלי ההכנסות רק בידי חלק קטן מהתורמיםמרוכז הנתינה עיקר  ,ראשית

 לחלק ניכר םשיעור חלקי בלבד מהתורמים בעלי הכנסות גבוהות אחראי. הגבוהות

-  לם בשנה אחראיים דולרניליוימ 2.5 מהתורמים בעלי הכנסות מעל 5%- כ .מהתרומות

 20.9%הם תורמים בממוצע כאשר ,  של קבוצת ההכנסה שלהםהתרומותכלל  מ45%

  ).שם(מהכנסתם 

כל שנה בהכרח נעשית  ינהתרומה של עשירים מפוזרת יותר לאורך הזמן וא, שנית

קסם את מַמה מעדיפים לתרום באופן בעלי הכנסות גבוהותנמצא ש. בסדר גודל דומה

תרומות . על הנעשה בה שליטה מסוימתלתורם מאפשר העה של התרומה וההשפ

בי על הצורך הזה וגם מזכות לרוב את התורם יטעונות באופן מ" פעמיות-חד"גדולות 

  .)Schervish, 2005 (בהכרה וביוקרה

אלא בתרומות , שחלק ניכר מהתרומות אינו נעשה במזומן קשור לעובדה שלישיהסבר 

  ).Auten et al., 2000( ויצירות אמנות מניות, ן"ל נדגדולות של נכסי

שונים מדפוסי התרומה של הקהל הרחב בעלי הכנסות גבוהות תרומה של דפוסי ה

בחינה של יעדי .  להםהם תורמיםשבסוג הארגונים הוא הבדל אחד  . מאפייניםכמהב

 מופנות צות הבריתרוב התרומות בארהתרומה המועדפים בארצות הברית מעלה כי 
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 בעלי ,לעומת זאת. שירותי רווחהלם ויארגוני גג פילנתרופיל, לארגונים דתיים

, בריאות, השכלה גבוההבעיקר לארגוני  ביותר נוהגים לתרום ההכנסות הגבוהות

 Auten et al., 2000; Ostrower, 1995; The Center on( אמנויות ותרבות
Philanthropy at Indiana University, 2006 .( בסקר  נמצא 2005בשנתGiving 

USA, כי ארגוני דת ורווחה זוכים לשיעור נמוך  ,שבחן הרגלי תרומה בארצות הברית

 The Center on Philanthropy at Indiana($ 100,000של תרומות מבעלי הכנסות מעל 
University, 2006 .( במחקר נוסף נמצא כי התחום המועדף על תורמים עשירים

 התחום השני הוא קרנות . מכלל התרומות הגדולות50%-זכה לכש ,לתרומה הוא חינוך

  ).DiMento & Lewis, 2006(פרטיות ועצמאיות 

 מעלה כי , בעלי הכנסות גבוהות וקבוצות עיליתבתוך קבוצת התרומדפוסי בחינה של 

הבדלים . קבוצות המרכיבות את המעמד-קיים שוני רב ביעדי התרומה גם בין תת

לית מתורגמים להבדלים בעשייה הפילנתרופית י העצותווהיררכיה בתוך קב

כפי שמעלה הסקר של  ,אף כי במבט רחב. קביעת הזהות של התורמיםלהמשמשים 

Giving USA ,בקרב ךמטרות חברתיות נמולתרומה לקהילות דתיות והיקף ה 

 פרוטסטנטים תורמים הרבה : דתיות ואתניותוצותהדבר שונה בחתך לקב, ליתיהע

 יהודים ונשים תורמים יחסית הרבה למטרות חברתיות, תיותלקהילות ד

)1995Ostrower,.(  

. )Auten et al., 2000 (הוא רגישות גדולה יחסית להטבות מסשיש בו שוני נושא נוסף 

ציון י שהוזכר בפ כ,אפקט פילנתרופיה גבוהברגישות גדולה להטבות מס הכוונה היא ל

שלהטבות מס המורידות את וה פירושו ט גבקאפ. גורמים המשפיעים על התרומהה

על הנכונות לתרום ועל היקף  מידה רבה של השפעה יהיו מחיר התרומה עבור התורם

השפעות א וה ןראשופן הה. י פניםנ להיות שיםלרגישות גדולה למיסוי יכול. התרומה

בהן שיעורי המס שהם לשנים י תורמים יעדיפו לנתב את תרומות.על מועד התרומה

אך בהתייחסות לחיים , יוחדמוהים במיוחד ובכך עלות התרומה היא נמוכה בשלהם גב

 בכל פעם שחל שינוי בתקנות המס בארצות . על היקף התרומהישפיעושלמים לא 

גם אם בטווח הארוך לא חל , שינוי מיידי בדפוסי התרומה של העשיריםניכר  ,הברית

נסות הגבוהות עלה בשנת כאשר תקרת המס השולי לקבוצת ההכ, הלדוגמ. כל שינוי

ממוצע התרומות לבעלי ההכנסות הגבוהות , 39.6%-  בשנה הקודמת ל31%- מ1993

שינויים דומים נצפו פעמים אחרות . 1994- ו1993שנים  ב6.3%- ל1992- ב4%-עלה מ

  .כתגובה מיידית לשינויים בתקנות המס

בעלי הכנסות . דרכי התרומה נוסף של תרומה של המעמד הגבוה הוא יייחודמאפיין 

מנגנוני תרומה הם נעזרים ב. לארגון המועדף עליהם" המחאהכותבים " אינםגבוהות 

בין היתר הם . יכולים לסייע בקידום תכנוני מס שונים ומטרות אחרותהמורכבים יותר 

  :קרנות מסוגים שוניםתרום דרך  ביועצי מס ולרלהיעזנוהגים 
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,  מוגבלות לניהול ההוןקרןה פעולות. ת תרומות גדולומכמה גוף שנוצר :קרן פרטית

  .חלוקת מענקים לארגונים ללא מטרת רווח מתוך הכנסות הקרןלהשקעתו ול

undFdvised Aonor D: נוצרה בבעלות קרן קהילתית או ארגון אחר ללא ש קרן

 הסרבול והמנגנון ללאהקרן מאפשרת לתורם שליטה מסוימת בתרומה . מטרת רווח

  .הכרוך בהקמת קרן

Interest Trust-itplS:קרנות מסוג זה משרתות במקביל הן את האינטרסים הלא  -

הון הקרן נשאר בידי התורם אך . םיים של התורם והן מניעים פילנתרופייפילנתרופ

  . בתדירות מסוימים אוהקרן מחויבת לתרומות בהיקף

 תורמים עשירים נוהגים לעשות שימוש ניכר ביועצים שונים בפעילות ,כמו כן

 בין היתר לטיפול בנושאי המס ובשאלות משפטיות אחרות ,ילנתרופית שלהםהפ

)Auten et al., 2000( . מש בקרנות תשהלליועצים השפעה בולטת בין היתר בהמלצה

  . וזאת בשל העלויות הגבוהות של הקמת קרןSplit Interestקהילתיות ובקרנות מסוג 

הות הוא מידה גדולה של השפעה על מאפיין נוסף של פילנתרופיה של בעלי הכנסות גבו

דבר זה נובע משתי . הארגונים הנתרמים בתהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות

לית הוא ינפרד מדפוסי הפילנתרופיה של קבוצות ע-חלק בלתי, ראשית. סיבות

חבר נאמנים ומעורבות בגיוס כספים , התנדבות בארגונים במסגרות של אגודות ידידים

)Ostrower, 1995 .(השפעה על פעילות ה גדולה של  הם תפקידים המאפשרים מידהאל

היכולת לתרום סכומים גדולים של כסף מקנה באופן ,  על כךנוסף.  והתנהלותוהארגון

 Auten et(יכולת השפעה ושליטה מובנית לתורם על קביעת המדיניות הארגונית  מובנה
al., 2000.(  

נוסף בין תרומות של הקהל הרחב ותרומות של הבדל  לקשור בין מאפיין זה ובין אפשר

בעוד ). Schervish, 2005(מוטיבציה לתרומה ה והוא ,בעלי הכנסות גבוהות במיוחד

ביסוד ,  ולקדם אותהטרה מסוימתבמשנתינה של יחידים מתאפיינת ברצון לתמוך 

עשירים  .רצון לעצב את המציאות החברתית והתרבותיתהעומד  נתינה של עשיריםה

מבקשים ומסוגלים לעצב את סביבתם  ,)Hyper Agents(" על-סוכני"דרים המוג

ליצור ולהשפיע על המסגרת באמצעות הפניית משאבים למטרה מסוימת ובדרך זו 

לאופן , מאפיין זה מתייחס לתחושת העוצמה המתלווה לעושר. בה הם חיים ופועליםש

תחושת המחויבות לו להשפיעשבו היא משפיעה על תחושת היכולת של אדם לתרום ו

  . ממנהובעתהנ

 ומאפייני פעילות פילנתרופית מוטיבציה לתרומהבעקבות מחקרים איכותניים שבחנו 

 שבעה סוגי תורמים עשיריםטיפולוגיה של הספרות מציעה  ,של תורמים עשירים

)Ostrower, 1995; Prince & File, 1994(.  חלוקה גסה כאשר טיפוסי במדובר

  :ם ליותר מקבוצה אחתתורמים רבים שייכי
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יש " תורם כיוון שיהקהילתהטיפוס  ).The Communitarians (יהקהילתהתורם 

 מרגיש חלק ואהש תורם מאחר הוא. )Prince & File, 1994( "גיון בלעשות כןיה

לרוב ,  על כךנוסף. לשגשג וקהילתלמסייעת  ת הפילנתרופיו שפעילותןמהקהילה ומאמי

רים "ועדות של מלכבו בהנהלות ציבוריות וםתמוצאים שחברּוה עסקים בעליבמדובר 

  .מקומיים תורמת ליצירת קשרים עסקיים

נע לתמוך בארגונים ללא מטרת רווח מאמין מּותורם הה). The Devote (המאמין

 לטובת ומש בכספתר לאחרים וישו יעזואזהו רצון האל שה, ולדעת. מסיבות דתיות

והם מנתבים חלק ניכר , ם לרוב חברים בקהילה דתית התורמים מסוג זה. הכלל

  .ם לארגונים דתייםיהמתרומות

המשקיע תורם לארגונים ללא מטרת רווח מתוך רצון ). The investor (המשקיע

תורמים מסוג . תוך מודעות גדולה מאוד לנושאי מיסויולקדמן שונות מטרות בלתמוך 

  . היתר לקרנות קהילתיותבין, לרוב יתרמו לקשת רחבה של ארגוניםזה 

עניין החברתי ל משקל רב לקשרים ויחסהתורם החברתי מי). The Socialist (החברתי

תורמים . זאת נוסף על הרצון לקדם מטרות חברתיות, הכרוך בפעילות פילנתרופית

ואירועים " ערבי התרמה"ארגון ב,  יותר בגיוס משאבים לארגוניםיםמעורבמסוג זה 

 ,לרוב. םבהמכים שהם תויומית בארגונים מפעילות יובארגונים וחברתיים לקידום ה

,  החברתיםפעילותם מתמקדת בתחומים בעלי נראות חברתית המקדמים את מעמד

  .חינוך וארגונים דתיים,  אמנות:כגון

הקהילתי, 26%

המאמין, 21%

המשקיע, 15%

החברתי, 11%

המפצה, 10%

האלטרואיסט, 
9%

היורש, 8%

נ
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והוא תורם מאחר  ידי נדיבות ואמפטיה-נע עלאלטרואיסט מּותורם הה. האלטרואיסט

 וומכיוון שתרומה מסייעת להתפתחות לתרום וסריתקיימת חובה מכי הוא מאמין ש

ביחס . האלטרואיסט מייחס משקל נמוך לשיקולי מיסוי.  האישיתתוהרוחנית ולצמיח

 חלק גדול ביותר מקבוצה זו עוסק בקידום מטרות , אחרות של תורמיםלקטגוריות

  .חברתיות

רגון ללא אהנות בעבר מפעילות של ימפצה זכה לתורם הה). The Repayer (פצההמ

 בארגון מתוך הכרת תודה ךמווהוא ת, לרוב בתחומי החינוך והבריאות, מטרת רווח

המפצה לרוב לא עסק בפעילות פילנתרופית לפני החוויה המעצבת . ותחושת מחויבות

  .בהם הארגון מטפלששהכירה לו את המוסד והצרכים החברתיים 

 העושר שלהם גם לצד תורמים השייכים לקבוצה זו ירשו). The Dynast (היורש

 ִחברותנעת לרוב מהמּו" יורשים"המוטיבציה של ה. מסורת של פעילות פילנתרופית

  .הבנה שהדבר מצופה מהםהמ המשפחתית וםמורשתמ, שלהם
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 ?פילנתרופיה חדשההאם קיימת . 7
  

נו עומדים  א90-טענה מחקרית חשובה הנשמעת בשנים האחרונות היא כי מאז שנות ה

 ;Brown, 2000; Cobb, 2002; Frumkin, 2000(ל פילנתרופיה חדשה בפני עלייתה ש
Sharp, 2004; The Center on Philanthropy and Public Policy at The 

University of Southern California, 2000(.  

תורמים חדשים הופעתם של  , ובתדירותהמורכבת מגידול בהיקף הנתינהתופעה זו 

מעצימים ה היווצרות מבנים חדשים לנתינה ,סות מגוונות יותרהמייצגים קהילות ותפי

חלחול של נורמות יזמיות ועסקיות אל תוך התחום , את הפילנתרופים החדשים

  .היווצרות מנגנוני נתינה חדשים וגלובלייםוכן  הפילנתרופי

  : רכיביםכמה לחלק את התופעה לאפשר

עקב ם הפילנתרופיה לתחו, לרוב צעירים, הצטרפותם של שחקנים חדשים. א

 ,Brown, 2000; Schervish, 2000; Wagner( םישינויים כלכליים ודמוגרפי
 יורשים , נשים,טק-ו את הונם בתעשיית ההייצברצעירים שבמדובר ). 2002

מיעוטים ,מבקשים ליצור שינוי במסורת הפילנתרופית המשפחתיתהצעירים 

 .מהגרים ואתניים

תקשורת ה,  בעיקר מתחום הטכנולוגיה,יםיזמרבים מהמצטרפים החדשים הם 

בפעילות פילנתרופית בהיקף השתתף להם ל והבידור שצברו הון חדש המאפשר

מביאים מנהגים ותפיסות של יזמות מתחום העסקים לתחום השינוי הם . גדול

רואים בפעילות פילנתרופית השקעה ודורשים תוצאות ברורות עבור , החברתי

והם ,  מעורבים באופן אישי בארגונים הנתרמיםתורמים אלה לרוב. םתהשקע

 ).Frumkin, 2000(מחפשים הכרה אישית וסיפוק מהתרומה 

 מביא לכניסתם תדורי של הון בתוך משפחות עם מסורת פילנתרופי-מעבר ביןגם 

של יורשים צעירים המעוניינים לבדל את עצמם מהמסורת המשפחתית של 

 .םיומנגנוני נתינה עצמאיבאמצעות הקמה של קרנות , פילנתרופיה

לתחום ,  בהם נשים ומיעוטים אתניים,כניסתם של מגזרים חדשים נצפית ,כמו כן

בו נותנים ארגונים גדולים שמהאופן   אינם שבעי רצוןאלהמגזרים . הפילנתרופי

 והם מחזקים תחומים חדשים שלא זכו ,הםי קהילותם של ולערכיםמענה לצרכי

  ).Brown, 2000; Ostrander, 2004; Ramos & Kasper, 2000(למענה הולם 

וכניסתם של שחקנים חדשים וצעירים " מגוון אתני"הפיכת העולם הפילנתרופי ל. ב

 ירידה בנתינה לתחומים מסורתיים :דגש שונה בתחומי הנתינהשימת  לותמביא

בבעיות חברתיות ,  והתמקדות בתחום הסביבה,אופרה ומוזיאוניםמו  כ,וממוסדים
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 מצא כי יש העדפה 1997-סקר שבחן את הנתינה בקליפורניה ב.  מיעוטיםבעיותבו

עולה על הממוצע הלנתינה לארגונים מקומיים וארגונים לשינוי חברתי באופן 

צות באר מהממוצע ךארגוני דת נמולנתינה לתרבות וכי שיעור הו, צות הבריתבאר

ן דומה לנטייה  בקרב מיעוטים באופנטייה לתתהסקר  מצא ,על כךנוסף . הברית

 לראות ניםמעוניי הם כי וחלק ניכר מהתורמים אמר, כמו כן. לתת בקרב לבנים

  ).Brown, 2000(תוצאות לתרומות 

 תפיסות פילנתרופיות , כאמור,במקביל להצטרפותם של התורמים החדשים נוצרו. ג

מנגנוני נתינה כן  ו,אסטרטגית פילנתרופיה יזמית ופילנתרופיה :הדוגמל ,חדשות

  : של התורמים החדשיםמתאימים להעדפותיהםהחדשים 

 ככלי ה נתפסו פילנתרופיה ז:) VP [hilanthropyPVenture[ (פילנתרופיה יזמית

הוא שינוי השיח ה הדגש העיקרי ב .יםילשיפור היעילות של ארגונים פילנתרופ

החדרת השיח של עולם היזמות לתחום שהסתמך ל, מנתינה להשקעה חברתית

 ביסוד המושג עומדים שלושה עקרונות.  הדדיאמוןעל צון טוב ובעבר על ר

)Frumkin, 2003(: 

 למקסם את כדיסכום גדול של כסף על פני תקופה מוגבלת של זמן דרוש ) 1(

 .היכולת של ארגונים ללא מטרת רווח

ארגוני עוץ יי ידי- לשפר אסטרטגיות של ארגונים ללא כוונת רווח עלאפשר) 2(

 .ם העסקישמקורותיו בעול

תשואה חברתית על "יש להעריך תוצאות של תכניות חברתיות באמצעות המונח ) 3(

 ."שורה תחתונה"בדומה להערכת תוצאות עסקיות ו, "השקעה

 מביאות לידי אלהקרנות . )Venture Funds(" קרנות יזמות"כחלק ממגמה זו נוצרו 

ר יזמים ואנשי בעיק, האסטרטגיות של התורמים חדשיםאת ביטוי את הגישות ו

  .פי ראייתם-מאפשרות להם לקיים פעילות פילנתרופית עלה, dot.com - המהפכת

עבר תהליך והוא מוצג כיום , המודל שהוצג בתחילה כמודל מהפכני לפילנתרופיה

 מודי .משקלו נחלש ועקרונותיו התרככו, ידי תומכיו באופן צנוע הרבה יותר-על

)Moody, 2006(והמגזר מגזר העסקי ומתח בין תרבות ה טוען שקשיים ביישום 

 .ונהשלישי הם המשתנים העיקריים שהשפיעו על השינויים שחלו במודל ועל עידו

יירת טוהשקעה חברתית מצ, המודל טרם הציג תוצרים מיוחדים לנתינה, עד כה

  .)Frumkin, 2003(למענקים מתורמים אחרים  כדומה מאוד

 משאבים בהיקף גדול לטווח ארוך תוך הענקתתכניות ל :פילנתרופיה אסטרטגית

  ).Dellfin & Tang, 2005(יצירת שותפויות עם מגוון רחב של ארגונים 

מאפשרות ה קרנות :)Fundsdentity I/Alternative ("תזהּו"/"עניין"קרנות 

ובכך לתמוך , ם לתחום מסוים ולא לקהילה גיאוגרפיתתיחד את תרומילתורמים ל
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 United-בניגוד לקרנות קהילתיות וגופים דוגמת ה.  ולקדמםאינטרסים אישייםב
Way נושאים ספציפייםמגדירים גופים הן ההאלקרנות  ,צות הבריתבאר  

 ת עליה אינה קהילה גיאוגרפיות מתבססןוהקהילה שה, ם כתחום עיסוקםוייחודיי

גם לקרנות אחרות ות אלה נתפסות כאלטרנטיביות נקר. אלא קהילה נושאית

הכלים כיווני הפעולה וממבקשים לחרוג מהשיכה לתורמים בהיותן מוקד מ

הן לרוב מזוהות עם גישת פעולה אקטיביסטית להשגת . הפילנתרופים המסורתיים

  ).(Burns, 2000 נגוריה חלשות וִסיהעצמת קבוצות אוכלוס, "צדק חברתי"

. )E-Philanthropy(ם המבוססים על האינטרנט יהיווצרות מנגנוני נתינה גלובלי. ד

תגובה כו, שקיפותל תורמים לנגישות מידע ום שלדרישתמנגנונים אלה נולדו מ

 מנגנונים חדשים ).Sharp, 2004( מהירותלשקיפות ול, לדרישות השוק לפתיחות

חברות , משרתת פרטיםהתומכת נתינה  מהווים פלטפורמה מבוססת רשת האל

 קטרוני מעין זהאל לאתר הדוגמה . ולממנםוארגונים שרוצים לתרום לפרויקטים

  .EBAY of Development המכונה ,Global Giving איה

 יםפילנתרופיה בהיקף ובקצב גדולמביאות לקיומה של  וגמות אלהספרות טוענת כי מ

 .כתוצאה מכניסת הון חדש והיווצרות מנגנונים משוכללים יותר לנתינה זאת. יותר

 ".נהיָש"ה ו יותר מזתיפלורליסטית ואינדיבידואליסט הפילנתרופיה החדשה היא

 הוקמווהמוסדות שהחדשות האסטרטגיות , זירה הפילנתרופית בהשחקנים החדשים

מעצימים קולות מגוונים יותר מהקולות שנשמעו בקרב הפילנתרופיה המסורתית 

 . שלא קיבלו ביטוי בעבר מקום לערכים מנוגדיםנותניםהם . ההומוגנית יותר

  הן באמצעותוש הגבול בין עסקים לפילנתרופיהטשטמאפיין נוסף של מגמה זו הוא 

במגמות ששורשיהן נמצאים שחל ערבוב הן במעורבות של עסקים בפעילות חברתית ו

 Corporateתחת הכותרות של . הן במגזר למטרות רווח והן בתחום הצדקה
Citizenship,Corporate Social Responsibility  Social Entrepreneurship, 

Social Investment שהמאפיין , לראות דגמים שונים של נתינה ומעורבות אפשר

פעילות המשותף להם הוא מתן משקל גלוי למוטיבציות תועלתניות שונות ו

הרואה ,  עסקית ואופנה ניהוליתההן חלק מאידיאולוגילה פילנתרופית שההצדקות 

 & ,MOir (גובה לדרישות של בעלי עניין בקהילהת של עסקים תבמעורבות פילנתרופי
Taffler, 2004; Sharp, 2004.(  

או התפתחות טבעית " פילנתרופיה חדשה" מהווים ה האם שינויים אל,נשאלת השאלה

מהי  : קרי, על הפרקטיקה של הנתינה ועל תוצאותיהיהםומה השלכות, בתחום

 בשאלה זו עוסקים חוקרים .ההשפעה על ארגונים ללא מטרת רווח ועל הקהילות

  .נו בשנים הבאותי מחקריהם יאירו את עינבתחום וממצאי
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  סיכום
  

  של פילנתרופיה לפזר חלק מהערפל סביב המושג המופשטןניסיועשה  זה נמסמךב

ודפוסים של , אף שהפילנתרופיה התפתחה ממושג הצדקה. ות הרבוולהציג חלק מפני

 הפילנתרופיה היא תופעה ,הההיסטוריתרומה למטרות ציבוריות היו קיימים משחר 

במושג פילנתרופיה הכוונה היא . 19-חדשה שראשיתה בארצות הברית של המאה ה

הפעולה .  המבקשת לקדם נושאים חברתיים שונים,ת וולונטרי,פעולה פרטיתל

הפילנתרופית כוללת מתן כסף וזמן למטרות ציבוריות ופעילות של קרנות ושל ארגונים 

  .בים הללוהפועלים בתווך שבין הפרטי והציבורי להקצאת המשא

 הייתה ובראשית. המחקר בנושא המניעים לפעילות פילנתרופית עבר כברת דרך ארוכה

התמקד השיח במניעים בשלבים מאוחרים יותר ו ,םיבמניעים זולתניהתמקדות 

נתינה ה תיאוריית ההזדהות מנסה לשלב בין שני המניעים להסבר ,יוםה. תועלתניים

הזדהות  – ובעקבותיהם , קשרים חברתיים תוך התמקדות בקיומם של,פילנתרופיתה

  .עם הנתרם כמניע לנתינה

 מסקנות כמהלות הפילנתרופית בישראל ובעולם הביא ליהניסיון לבחון את היקפי הפע

וזאת למרות המשקל הרב , היקף הפעילות הפילנתרופית בעולם אינו גדול. ברורות

וכים למדי ורק ג הם נמ"שיעורי התרומה מהתמ. שהנושא מקבל בשיח הציבורי

כי התמונה בישראל חיובית  כמו כן נראה. בארצות הברית הם מתקרבים לשני אחוזים

הן ביחס לשיעור התורמים והם ביחס לשיעור , יחסית למדינות מערביות אחרות

  .ג"מות מהתמוהתר

בהקשר של   נושא המדיניות הציבורית בהם,במסמך זהנידונו נושאים רבים לא 

 מדיניות מיסוי משפיעה על היקף הפילנתרופיה והן ןבהשים דרכהן ב – פילנתרופיה

העמדות ,  פעילות פילנתרופית בתחומים שונים מעצבת מדיניות ציבוריתןבהשים דרכב

 פילנתרופיה ה השפעתן על ממדי,ביחס לתפקיד המדינה באספקת שירותים חברתיים

  .ועודומאפייניה 

צריכים לקבל את הבמה  ,ים לישראלם הקשורי כמו גם נושאים ייחודי,נושאים אלה

תחומים  לעהספרות המחקרית בישראל נתנה את הדעת רק  עד כה .ה להםראויה

 והתמקדה בדפוסי תרומה של הקהל הרחב , של הפעילות הפילנתרופיתוגבליםמ

פילנתרופית הפעילות ה  נושא.ובתחום המצומצם הלכה למעשה של פילנתרופיה עסקית

 וומגמות בפילנתרופיה הישראלית לא קיבללות של מיסוי שאו" תורמים כבדים"של 

עניין אקדמי בנושא הפילנתרופיה בישראל ויש שאלות מתעורר . התייחסות מספקת

  :בחןירבות שצריכות לה
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היקף ל, בחינה של היקפי הפילנתרופיה בישראל תוך מתן פתרון למחסור במידע .א

רות ולהעדר רגולציה של פעילות הנרחבת של קרנות זל, ל"גדול של תרומות מחו

  .נושא הקרנות

  .השפעת פילנתרופיה זרה על החברה הישראלית .ב

  .עילות פילנתרופית בישראלתפוצות השונות בפחקר המעורבות של יהודי ה  .ג

 באיזו מידה הזירה :לתרומה םהלימוד מאפייני התורמים בישראל ומניעי .ד

?  הייחודייםהיהפילנתרופית בישראל היא חלק מהזירה הגלובלית ומהם מאפיינ

באיזו מידה התיאוריות הקיימות מצליחות להסביר את הפעילות הפילנתרופית 

 ?בישראל

  .נושא הפילנתרופיה של קבוצות מיעוטים בישראל .ה

 י בישראל ומה"תורמים כבדים"מהם התחומים הייחודיים של מעורבות   .ו

  ? פעילותםתהשפע

המידה כן  ו,ישראלנושא גמישות הפילנתרופיה והשפעת המיסוי על תרומות ב  .ז

ידי תרומות -כן מפוצה על אהירידה בהכנסות המדינה ממיסוי עקב זיכויי מסבה ש

 .לרווחת הציבור

 .שראלהשפעת שינויים בביקוש לתרומות על היקף הפעילות הפילנתרופית בי .ח

  

רכז החדש לחקר מנושאים אלה ואחרים יעמדו במוקד העשייה המחקרית של ה

אי המחקרים יפורסמו מעת לעת ויהוו תשתית מוצקה ממצ. שראלהפילנתרופיה בי

  .לקביעת מדיניות לקבלת החלטות בתחום מעניין ומאתגר זה
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