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  2010אוקטובר 

  
  1"רק מעטים יודעים איך  –  כולנו רוצים לתת"

  
  20102פילנתרופיה פרטית ישראלית 

  

הרצון לקדם את הפילנתרופיה . פילנתרופיה ישראלית פרטית של קידוםעם האתגר  מתמודד "שיתופים" ומאז הקמת

מנוע צמיחה משמעותי מהווה  משום שהיאהן פילנתרופיה היא ערך בפני עצמו ושההישראלית הפרטית נובע הן מן העובדה 

  . האזרחית בישראלחברה ללמגזר השלישי ו

בדרך כלל אנשים  בשלןהיסטוריות החברתיות וה, בהרחבה לסיבות התרבותיות מחקרים וניירות עמדה קודמים התייחסו

פילנתרופיה מתמקד בו 2010את הקיים בישראל בשנת מנתח יחודו של מסמך זה שהוא י .בוחרים לתרוםוישראלים בפרט 

 יקפההתופעה מבחינת ה להלן תיאור ."שיתופים"בלנתרופיה פיהבהתאמה לקהל היעד של מרכז , בישראל ניכר של בעלי הון

  .הומאפייני

  

  תיחום השיח

מנהלי קרנות ואנשי מקצוע במגזר , עם פילנתרופים עשרות ראיונותמרכז הפילנתרופיה התקיימו בהאחרונות לוש שנים בש

 בראיונות עומק הובן . ל מצב הפילנתרופיה בישראל כיוםעדעה ברורה רבים הינם בעלי כי  ותירו את הרושםהאשר , יהשליש

יהיה  במסמך זה לכן השלב הראשון .מתכוון למשהו אחרמהם כל אחד  ,שכאשר אנשים מתייחסים לתופעת הפילנתרופיה

  :המשגה בסיסית

)'וכו קשרים, שעות התנדבות, מוצרים, נכסים, כסף(בים הענקה מרצון של משא  –  פילנתרופיה פרטית
3
 שנצברו על ידי 

ארגונים חברתיים או החברה האזרחית , קבוצות, במטרה לטפל בצרכים ולקדם אינטרסים של יחידים, התורם או משפחתו

ת היא כלי במובן זה פילנתרופיה פרטי. רצון להשפיע על הסדר החברתי הקייםה הענקת המשאבים נובעת מן. כולה

 מעמד החברתילבין ההון או ה ,אותו גיבש התורם במהלך חייו ,"מצפן מוסרי"להשתתפות אזרחית ומהווה ביטוי לחיבור בין 

  . שצבר

 פועלות  ארץ ב. מרביתה מקורו בהון זרשפעילות פילנתרופית ענפה מתקיימת בישראל   –  פילנתרופיה ישראלית פרטית

קרנות 300-כ
4
 אנשי/איש ל ידיע כאןכולן קרנות זרות המיוצגות , ישראליותקרנות  10-כ להוציא .מקצועהמעסיקות אנשי  

של פילנתרופים ישראלים קיימת פעילות פילנתרופית ) ארגוני מימון(לצד הפעילות המובנת של הקרנות . םימקצוע מקומי

  .להן נציג בארץשאין קרנות זרות מאות ו, וזרים

  

  קנה מידה

היש . של התופעה םחסרה נקודת עגינה המאפשרת התייחסות להיקפימתברר שוסף להבנת התחום נצעד כאשר צועדים 

 מתקשריםנתונים ה 5 להלן. רבים וטובים כתבו מסמכים עבי כרס על הנושא ?ביחס למה? מעט? בישראל הרבה פילנתרופיה

  :התופעה ףלהיק

                                                      
  .נתן זך / כולנו זקוקים לחסד 1.
האוכלוסייה חרדית ו-יהודיתהאוכלוסייה ה כגון, ות אחרותלאוכלוסיהעדר נתונים ונגישות מוגבלת . מסמך זה מתמקד בפילנתרופיה יהודית חילונית 2.
  .מסמך זהקהילות אילו בהתיחסות ל מנע  ,ערביתה
 ."שיתופים", 2010, יעל מעוז שי ,"מה בין פילנתרופיה פרטית לתאגידית" 3.

age.aspx?PoolItemType=2&PoolItemID=421http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemP  
  .חברים בפורום הקרנות הישראליהם המייצגים קרנות אלו אנשי המקצוע חלק מ 4.
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, ל"חוב מקורם₪  דמיליאר 10-כ: ₪ארד מילי 13-סכום של כמוערך ב 2008בשנת קף הפילנתרופיה בישראל יה •

תפילנתרופיה תאגידימ₪ ארד ימיל 1.5 -ת וופרטי ותתרוממגיעים מ₪  דמיליאר 1.243
5
. 

פחות במדינות המערב ו נמצאים מתחת למקובל, באמצעות התנדבות ותרומה, שיעורי הנתינה במדינת ישראל •

ההתנדבות בישראל הולך ופוחת ושיעורו היום נמוך  היקף, על פי סקרים .פוטנציאל הגלום בחברה הישראליתמן ה

50%נע שיעור המתנדבים סביב , למשל ,ריטניהבוב קנדהב .מהאוכלוסייה בלבד 15%ביותר ועומד על 
6
.  

על , הערכותלולא , משמעיים- הן המקור המרכזי לנתונים חד, התרומות המדווחות לצורך קבלת זיכוי במס •

מתחלק  והוא בשנה₪ ליון ימ 600,000 -כ בשנים האחרונות הואשנתרם  הסכום הממוצע. פילנתרופיה בישראל

תאגידיתלפילנתרופיה פרטית באופן דומה בין 
7

    יתור בגין הזיכוי במס על תרומה לקופת המדינה הוא רקוהו. 

.המדינה ל ידיניתנות עש ןמסך כל הטבות המס לסוגיה 0.5% -כ
8

 

מהתאגידים העסקיים דיווחו על  9%רק  .ך ביותר בהשוואה לעולםשיעור התרומה של תאגידים בישראל הוא נמו •

   .)6ראו הערה ( בלבד₪ מעורבות בפעילות למען הקהילה וסך תרומתם מוערך במיליארד 

 1.85%ב שבה שיעור הפילנתרופיה הוא "לעומת ארה, ג"מהתמ 1.34%שיעור הפילנתרופיה בישראל עומד על  •

, ל"יותר ממחצית משיעור זה מגיע מתרומות מחו כזית לסטטיסטיקהשכה המראך על פי נתוני הל ,ג"מהתמ

!דג בלב"מהתמ 0.7% -שיעור הפילנתרופיה בארץ על כ ובהפחתה שלהן עומד
9
  

  

  אל תפנה לעשות אותו  –  שינויול למדוד אינך יכאם 

ה הרצויה היא שינוי נראה תוצאתש ,כל עשייהלבתחילת דרכם יאמרו כי  תחברתי וכל פעיל או פעילה עסקיםאו אשת  שיכל א

  . לבחון את כיוון השינוי וגודלוו יש לפנותאז רק . מדידה חוזרתוהתערבות  ,בתחילת הדרך ידהמד :מדידהיש להקדים  ,לעין

אפילו הנתון הכללי . בנושא חשוב כמו תופעת הפילנתרופיה הישראלית אנו נמצאים מזה שנים במצב של עמימות גדולה

ולא פעם , כל איש מקצוע ל ידימכומת באופן שונה ע  –  והפילוח שלה באופן גס בין הקהלים השוניםנה הנתיקף יה  –  ביותר

  ?מדוע קיימת עמימות כה גדולה בנתונים. אותו איש מקצוע מציין נתונים שונים לגבי אותה תקופת זמן

  

  הסיבות המרכזיות להעדר נתונים לגבי פילנתרופיה פרטית בישראל

 : יחס לבעלי הון ניכרמידע המתיהעדר 

כל אדם מדווח לרשויות המס לגבי , ב לדוגמה"בארה. היעדר דיווח מסודר לרשויות המס בגין תרומות פרטיות •

 .מנגישות את המספרים האבסולוטיים לציבור הרחב, ורשויות המס מצידן, תרומתו השנתית לעמותות

כקרן את הונן ות המנהלות את מספר המשפח להעריך אפשרותולכן אין , לא קיימת" קרן"ישות משפטית בשם  •

חסרות שהן עמותה או כאו  תועלת הציבורלברה קרנות ישראליות פעילות רשומות כח( ואת היקף תרומתןפרטית 

 ).משפטיתישות 

                                                      
האוניברסיטה , 2009, פרופסור הלל שמיד ואבישג רודיך ,"בישראל רווחה ושירותי רווח כוונת ללא ארגונים על בפילנתרופיה הירידה השלכות" 5.

  http://www.presidentconf.org.il/2009/uploads/file_17151819102009.pdf  2009א ישראל ועידת נשי, העברית
 הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, המכון לטכנולוגיה וחברה, 2009, ר ניסן לימור"ד, "נייר עמדה למדיניות – פילנתרופיה וישראל"
 fulltext.pdf-philanthropy-http://www.zavit3.co.il/docs/limor  

   .2010 ,"חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל" ,פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית ולאומית
http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Pages/Civil_Society.aspx .  

 לטה לניהול אוניברסיטת תל אביבהפקו, המכון לטכנולוגיה וחברה, 2009, ר ניסן לימור"ד, "נייר עמדה למדיניות –פילנתרופיה וישראל " .6
 fulltext.pdf-philanthropy-http://www.zavit3.co.il/docs/limor  

   .2010 ,"חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל" ,פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית ולאומית
http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Pages/Civil_Society.aspx .  

 .6.6.2010 יסיםות המשנתונים מר 7.

כ "סה). א2007, משרד האוצר(₪ ליון ימ 160-ב ,תקציב לשנה זאתבהצעת ה ,נאמד 2008אומדן עלות הטבות המס בגין תרומות לשנת הכספים  .8
 .המדינה ל ידימסך כל הטבות המס לסוגיהם הניתנות ע 0.46%): ב2007, משרד האוצר(₪ ארד ימיל 34.7-הטבות המס באותה שנה נאמדו ב

9.  Center for Civil Society Studies at Johns Hopkins Institute for policy Studies 
http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/CNP/CNP_comptable5_dec05.pdf    
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, כספי זר תרומות של ישראלים רבים נעשות ממקורש גורמת לכך העדר מדיניות מס וחקיקה תומכת פילנתרופיה •

  .עוד על התרומות בארץיעל כן אין ת. יותר לתורמיםנוחים יניות המס והחקיקה במדינות בהן מד

מכאן גם ו, בעלי הון בישראלהתדמית השלילית של : קפי תרומותילא פורמליות של היכולת מוגבלת לבצע הערכות  •

 . להתראיין בנושא סרבהאנשים להצניע את התרומות שלהם ול רובל תגורמ, פילנתרופים של

 הם יכולים לעיתים להפיק מןלמרות התועלת ש ,כןלמשמעותי לחלק מהפילנתרופים וחשוב ומתן בסתר הערך של  •

 .בוחרים להימנע ממנההם , החשיפה

 :מידע המתייחס לציבור בכללותוהעדר 

שמנהל את הדיווחים שלו באמצעות מי . ף קטןקיבה נתנומנגנון המעודד אנשים להצהיר על תרומות ש אין בארץ •

 .זה לא מייצג את האזרח הממוצעמצב אך  בדרך כלל על כל תרומה יצהיר וןאה חשברו

 :מידע המשלב את שני הקהליםהעדר 

נתונים ארציים עד היום לבנות תשתית לאיסוף  ולא הצליחשלישי המגזר בים בפילנתרופיה ומחקר המתמחמכוני  •

 .עודםישלהם וי קפי התרומותיה, מספר התורמים על

ות כספי של ערך שעות כימלתרומה כספית ו תמשלבים התייחסוישראלית ביחס לפילנתרופיה  הנתונים שכן קיימים •

 ."מנופחים"להצגת נתונים  ,לא פעם, גורםשילוב הנתונים  .התנדבות

  

  ?או שאולי הוא בכלל בריא? אז מה מצב החולה

את מחייב , נתרופיה הפרטית הישראליתהפיל ירצון ליצור שינוי חברתי ולהרחיב את היקפיש מצב בו הנתונים מצומצמים אך 

אנשי מקצוע עם ראיונות עם פילנתרופים ישראלים כמו גם  .כבסיס לפעולה בתחום נחותמספר ה פילנתרופיה להניחהמרכז 

סדרת ההנחות כבסיס הובילו לביסוס  ,קריאת מחקרים וראיונות רלבנטיים, בניית רשימות שמיות מפולחות, בתחום

לפעולה
10
.  

. בעשייה הפילנתרופית המעורבות שלהםמפולחות על בסיס רמת , קבוצות מרכזיות 3יע באופן ברור על להצב ניתן

לצד תרומה כספית של לפחות  ,ושווה ערך תרומת זמןהמשלבת פילנתרופיה של בעלי הון ניכר היא ל, גם כאן תההתייחסו

מדי שנה$ 25,000
11
 ).3הערה  הרא(פרטי באופן , 

.מדי שנה $ 25,000 לפחות  ישראלים הם בעלי פוטנציאל לתרום 10,000-כ  –  וטנציאלהפה.1
12
הגידול העצום בהון הפנוי  

.הצורך לפנות לקהל זהאת מחזקים  ,בעלי הון ניכר אל מול תמורה קטנה בתרבות התרומה הישראליתישראלים של 
13

 

קבוצה זו כוללת גם משפחות התורמות  .25,000$ישראלים תורמים מדי שנה לפחות  1,000-כ  –  קלאסיתפילנתרופיה . 2

 ).עמותהכאו קיימת כהקדש או , שאינה רשומה(כספים כחלק מקרן משפחתית מסורתית 

  .מדי שנה$ 100,000-ל  25,000 בין  מתוכם תורמים 700-כ .א.2

 .שנהמדי $ 100,000 - ל מתוכם תורמים מעל 300-כ .ב.2

נהלים את התרומה החברתית שלהם בצורה מתוכננת לפי אסטרטגיה ישראלים מ 100-כ   –  פילנתרופיה אסטרטגית. 3

 .ועל בסיס הערכה ומדידה )עקרונות פעולה ברורים( מראש תמוגדר

קרנות פרטיות .א.3
14
פרטיותישראליות של קרנות  ראש-שביהינם יובעלי הון  10 :

15
המחלקות מענקים  

  וח בכך שהן כ ןייחוד. ות לציבור ברשתמרבית הקרנות הישראליות נגיש .אנשי מקצועעל ידי ת ובלומו

                                                      
 .בנתונים 30%-ל 20%בין  קיימת סטייה שלהערכה היא ש 10.

 .JFNA -ונתונים דומים מ JFNתואם את קריטריון הסף של  11.

מולטי "מהם קרוב למאה , ליונריםימ 8,400-חיים בישראל כ', חברת מריל לינץ ל ידיורסם ביוני האחרון עשפ ,"העולמי עושרח ה"דו"לפי  12.
 ,המתמחה בנושא, יעקב בורק .ליארד דולרימ 40מעל  –ליונרים בישראל יסך ההון המשותף למ). ליון דולר הון פנוי ונזילימ 30מעל בעלי " (ליונריםימ

  .להיות פילנתרופיםכלכלי בעלי פוטנציאל גם ישראלים בעלי הון ניכר הם  10,000-כי להערכתו כ ,2010באפריל " מרקרה ד"כתב במגזין 
 .2010 – 2004: שניםה 6הכפיל את עצמו במהלך  ישראליםניכר  הקף ההון הזמין של בעלי הון .13

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=805484 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000568670  
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   .מקוריותאפשרויות פעולה חדשניות ו וצריישם מדיניות חדשה במגוון תחומים וימ, המקדם חידושים חברתיים

שמרביתם עוסקים  ,חברתייםעומדים בראשם של ארגונים פילנתרופים  100-כ :ארגונים לשינוי חברתי .ב.3

  .הפילנתרופים משקיעים מזמנם והונם על מנת לקדם ארגונים אלו באופן ממוקד .נגוריוס םשירותיבאספקת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מונעות את התרחבות התופעהש הסיבות

 ונעותמעשה מחקר מקיף על הסיבות הטרם נאך  ישראלים לתרוםל הגורמותאת הסיבות  שבדקומחקרים מספר נעשו בארץ 

 המעמיק בדיקהפתיח ללהיות רק , על כן ,יכולניתוח קצר זה . מתייחס מסמך זה אליוכל שכן בקרב הציבור  ,םתרולמאנשים 

סיבות המרכזיות מדוע הערכה ללהלן . ראיונות עם הציבור עצמוחברתי לצד תיקוף ב-תוח סוציולוגינישלב תבעתיד ויותר 

  :ר חשיבותלפי סד, פונים לפילנתרופיה פרטית אינםאותם ישראלים 

 יאינהרנטלהבדיל ממדינות אחרות בהן תרומה הינה חלק : תרבות של תרומה בקרב בעלי הון אינה נפוצה .1

משלל , ת ישראלבמדינהרי  ,רה ציבוריתקהולגיטימציה ו, חקיקה, מהתרבות ואף מעוגנת בתמריצי מס

   .תרומה אינה ערך נפוץ מאוד, סיבות

רוצים להיות מזוהים  אינםאנשים : ל ובקרב הפילנתרופים בפרטתדמית שלילית בציבור בכללפילנתרופיה  .2

מעט יסכימו לספר על הניסיון  ורק מתי, רמים יבחרו לא פעם להכחיש זאתגם אלו שתו. כפילנתרופים

  .שלהם ולתת לו פומבי

גם אלו שכבר בוחרים . יש תדמית שלילית עמותות בישראלל :חוסר אמון של התורמים במגזר השלישי .3

שקיפות , ועיותבחברה בה יש מאות עמותות הפועלות במקצ". אין למי"ש חשים לא פעם לתרום

כי תרומה לעמותות מגיעה  ,ין רווחת התפיסהיעד, מתוך מחויבות גדולה לשינוי חברתיוואפקטיביות 

   .לשינוי הרצוי עדיין אינה גורמת, לו נועדהשגם אם היא מגיעה למי ש ,או, לכיסוי משכורות עתקאו לבסוף 

                                                                                                                                                                          
שאינן ופרטיות  ילתיותקה, קרנות תאגידיות ין זה לא כולל ימנ. שטיינמץ, האןק, נדב, לנדא, לאוטמן, יהל, ורטהיימר, גנדיר, גלילאו, אורן: הקרנות 14.

ר הכסף בפעילות עסקית וומק, דים בישראלימשפחה או יח ל ידית עיההחלטה על חלוקת מענקים נעש -"קרן ישראלית" .מעסיקות אנשי מקצוע
  .בישראל

  .רוקלנד ועוד, רודרמן, פוקס, עזיראלי, סבה, אריסון: בשילוב אנשי מקצוע שראליםבני משפחה י המתנהלות על ידיקרנות זרות  10- קיימות עוד כ .15

  פילנתרופים אסטרטגים 100-כ    

  רים של ארגונים"מייסדים ויו 90 -כ
 רים של קרנות פרטיות"יו  10

ה קלאסיתפיפילנתרו –ישראלים  1,000 -כ  

בשנה$  25,000-100,000תורמים  700 - כ  
בשנה$ 100,000תורמים מעל  300 - כ  

מדי שנה$ 25,000לתרום בעלי פוטנציאל  – ישראלים 10,000  
 אך כיום תורמים אלפי דולרים באופן ספוראדי 
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הנגשה של הדיווח על  מדובר עלגם אם : תמריצי מס תומכי פילנתרופיהחסר בובלתי מספקת חקיקה  .4

נביט על כל כיוון שלא מ, וגם אם זה טיוב הטבות המס והחקיקה הנוקשה, התרומה לטובת הקלות מס

בים שנכפתה על ר ,"המחויבות האישית. "תרומההמעודד מובנה ין אין מנגנון יבישראל עד –הנושא 

  .אין לה מקבילה בעידוד תרומה כספית. הפכה להתנדבות מרצון בעת הבגרות, מאיתנו במערכת החינוך

שכבר צלחו  ,תורמים פוטנציאליםאותם : מדידה ובקרה שלהן, וכלים לניהול השקעותמספיק ידע העדר  .5

כלים חסרים לא פעם את ה, תרומה מתמשכת ומתוכננתתת ופונים לאת ארבעת החסמים הראשונים 

לה הם " התשואה החברתית"אכן תשיג את  םההשקעה החברתית שלהש כךלעשות זאת  שיאפשרו להם

 .מייחלים

  

  סיכום

הרצון לתרום מפעפע בלבבות של   –  לאסלאם או לנצרות, אם ליהדות  –  אוריינטאציה דתית כמו ישראל בעלתבחברה 

את התרומה  הישראלים חוומרבית , הקודמיםדורות ה תשלושאו בים ישנבמלמדת ש היסטוריהה. רבים מאזרחי המדינה

מהנה , הפוך את התרומה שוב לחלק משמעותיהוא להעומד בפנינו האתגר . כחלק ממעגל החיים ,כחלק מהיומיום שלהם

  .ומצמיח גם במציאות היום

שיתוף פעולה תוך על  מבוססת, מקיפהנדרשת תוכנית פעולה , של בעלי ההון הניכר בישראלהתרומה כדי להרחיב את היקף 

 האלשל התנהגות החסמים המסבירים את ל והן התורמים הניעים לתרומה של אללמהן ביטוי  שתיתן, מגזרי ובין מגזרי

  .כמו גם מנהיגות פילנתרופית מובילה הם אבני הבסיס ליצירת שינוי משמעותי, מידע וידע .מלתרום הנמנעים

  

  
  

  

  שיתופיםאורן מ- עתר רזימסמך זה נכתב על ידי 

 ת/להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש, מומלץ להעביר

  


