
  
  
  

  
  
  
  
  

  בישראלרווחה ושירותי ארגוני� ללא כוונת רווח השלכות הירידה בפילנתרופיה על 
  מאת הלל שמיד ואבישג רודי�

  המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל
  בירושלי� האוניברסיטה העברית

  
  הפילנתרופיה הישראלית. 1
  

ה היהודית מקור המצוו. �"תקופת התננטועי� במקורות הנתינה והפילנתרופיה במסורת היהודית 
ְיהָוה �ֶ&רִיְהֶיה ְבָ� ֶאְבי*( ֵמ#ַחד #ֶחיָ� ְ$#ַחד ְ&ָעֶריָ� ְ$#ְרְצָ� אֲ �ִ�י : "לתת צדקה נמצא בספר דברי�

ָיְדָ� �ָפתַֹח 1ְִפ1ַח ֶאת� ִ�י .ָיְדָ� ֵמ0ִחיָ� ָהֶאְבי*(�ְלָבְבָ� ְולֹא ִתְק/ֹ- ֶאת�לֹא ְת#ֵ.- ֶאת��ֱאלֶֹהיָ� נֵֹת( ָלְ� 
  ).ח� ז;ו"דברי� ט" (ְוַהֲעֵבט 1ֲַעִביֶט45 3ֵי ַמְחסֹר* ֲאֶ&ר ֶיְחַסר ל*; ל*
  

לפני קו� המדינה . בעת החדשה נהנתה ישראל ממסורת של פילנתרופיה במש� יותר ממאה שנה
 1948בשנת מדינת ישראל והתרומות א9 גברו מאז שנוסדה , גויסו כספי� והועברו לאר- ישראל

  ).2009, וקבלו לוונטל�חסקי(
  

, רודי�(היא מהגדולות בעול� המערבי , מצד אחד. עצמו בפניהפילנתרופיה הישראלית היא עול� 
אחוזי�  1.4הפילנתרופיה היוותה , 1ו( הופקינס'השוואת המגזר ללא רווח של ג פרויקטלפי ). 2007

  ).ג"אחוזי� מהתמ 1.85(ב "שני אחרי ארההבמקו� , 2003ג של ישראל בשנת "מהתמ
  

שיעור , ואול�. ישראל היא יבואנית התרומות הגדולה ביותר מבי( המדינות המפותחות, מצד שני
הגיעו רוב הכנסות הפילנתרופיה של  2000עד סביבות שנת . תרומות החו- נמצא במגמת ירידה

שיעור קט( ; שתרמו לישראלתפוצות המגזר ללא כוונות רווח של ישראל מתורמי� יהודי� מה
בעשור האחרו( ). 2007, סילבר; 2000', רייכל ואח(ע מחברות ותורמי� פרטיי� ישראלי� למדי הגי

הציבור הישראלי מקרב כשזר� התרומות השוט9 , ראינו שינוי בפילנתרופיה הפנימית בישראל
  .ה( ברמה הפרטית וה( התאגידית, )2007, סילבר(עולה בהתמדה 

  
כיו� מתאפיינת  יתישראלההפילנתרופיה , לבישראנתינה של הארוכת הימי� בניגוד למסורת 

, וקבלו לוונטל� חסקי(בשינוי הול� וגובר מקולקטיביז� לאינדיבידואליז� ופלורליז� בנתינה 
הפילנתרופי� המקומיי� נעשי� מעורבי� , בהתא� למגמה בארצות מפותחות אחרות). 2009

 ני� ללא כוונת רווחלארגווראי� ה� ק. במידה גוברת בחלוקת תרומותיה� ובמעקב אחריה�
). 2007, סילבר; 2008, שמעוני(להפגי( ביצועי� ויעילות וכ( לאמ- שיטות ניהול מעי( עסקיות 

, ערכי� דתיי�: פילנתרופי� ישראלי� שואבי� את המוטיבציה שלה� לתת ממגוו( מקורות שוני�
מחקר ). 2009, שמיד ורודי�(לחברה " להחזיר"ורצו( , רגשות אלטרואיסטי�, מסורת משפחתית

התרומה הממוצעת של פילנתרופ . 2006שנעשה לאחרונה מצא רמה גבוהה של נתינה בשנת 
שמיד ( 9�2008אי( עדיי( נתוני� מהשני� . ואחוזי� מהכנסת 6.89שה� , Eמיליו(  2.7ישראלי היא 

  ).2009, ורודי�
  

תרחב ג� גיוס הכספי� מהציבור ה, חדשי�הישראלי� התורמי� מספר הבנוס9 לעליה ב
שיטות חדשות וישנות לגייס כספי� מבתי אב ישראלי� ב משתמשי�וארגוני� רבי� , לאחרונה

לפי סקר חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ). 2007, סילבר ;2009, וקבלו לוונטל�חסקי(

                                                 
1 Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Retrieved June 2, 2007 from 
 http://www.jhu.edu/~cnp/research/compdata.html  

 



לארגוני מתנדבי� ) ומעלה 20בני (אחוזי� מכלל האוכלוסיה הבוגרת  66.5תרמו , )2009 ,ס"למ(
כלל התרומות . E 1000אחוזי� תרמו סכומי� שמעל  13.4, מה�. 2007ונת רווח בשנת ללא כו

  .Eמיליארד  1.242 �מוערכות ב
  

כחלק ממגמה גוברת בפילנתרופיה . שחק( חדש נוס9 בעול� הפילנתרופיה הוא המגזר העסקי
א� . ישילארגוני המגזר השל, מתנדבי� וידע, ובה� כס9, קצה עול� העסקי� משאבי�יתאגידית ה

  ).2009, שמיד ורודי�(E ארד ימיל 1.5בס� , הוא אחראי על כחמישה אחוזי� מעוגת הפילנתרופיה
  

היה ס� ההעברות הפילנתרופיות לישראל  2008בשנת , לישראלתפוצות ובנוגע לנתינה של יהדות ה
ל "מחוחלק גדול מהתרומות ). 2009, שמיד ורודי�(E מיליארד  10�שה� כ, מיליארד דולר 2.438

בעשור האחרו( ). 2006', גדרו( ואח(קרנות זרות הפועלות בישראל  1500 �נעשו באמצעות כ
בידי פדרציות לנתינה של קרנות  השהובלפעילות השתנתה הנתינה של יהדות הגולה לישראל מ

שינוי זה גר� לירידה בהיק9 הנתינה לישראל ולמוסדות יהודי� קהילתיי� ולעליה . פרטיות
המוגדרות (תרומות �אחוזי� מהמגה 10�פחות מ. ות חילוניות ואוניברסליותמטר במימו(

, בי( המטרות היהודיות. מיועדי� למטרות יהודיות) כתרומות שבי( מיליו( לעשרה מיליו( דולר
התרומות ממבצעי גיוס כאשר אחוז , )בקהילות שתרמו אות(, כלומר" (נשאר בבית"כס9 רב יותר 

  ).2009, וקבלו לוונטל� חסקי; 2008, סלומו((יורד בהתמדה  דינהצאת מהממאוחדי� המיועד ל
  

עוד אי( , ככזה. נמצא כעת בחיתוליו תהמחקר האקדמי על הפילנתרופיה הישראלית המתפתח
. פי מקור והקצאה לעבישראל מאגר מידע כולל שאפשר להערי� לפיו תרומות פילנתרופיות 

, ק9 הפילנתרופיה הזרה לישראליוני� מסוימי� על היש לנו נת, ח זה"כפי שצוי( לעיל בדו, ואול�
 ארגוני�למיליארד E  18.69נתרמו  2008אנחנו יודעי� שבשנת . וכ( על הפילנתרופיה התאגידית

 ,ס"למ(אחוזי� מהכנסותיה�   18שהיוו , ללא כוונת רווח על ידי ישראלי� ותורמי� יהודי�
, ל"ות ישראליות באותה שנה הגיע מחובעוד שחלק הארי של התרומות שניתנו לעמות). 2009

; אחוזי� מכלל הפילנתרופיה 55הפילנתרופיה מיהודי הגולה ומקורות חו- אחרי� היוותה רק 
  ).2009, שמיד ורודי�(חברות וקרנות , השאר כלל נתינה ישראלית של יחידי�

  
  תפקיד הפילנתרופיה בישראל. 2
  

אפשר לחשוב על תפקיד הפילנתרופיה . יתהפילנתרופיה ממלאת תפקידי� רבי� בחברה המודרנ
את התשתית הכספית הדרושה כדי  תכמספק) רי� וכדומה"מלכ(לגבי מוסדות החברה האזרחית 

בנוגע ). 374' עמ, 2006פרומקי( (חברתיי� מיזמי� להפו� את יוזמות החברה האזרחית לתוכניות ו
עומתי וכזרוע משלימה של כל, אפשר לראותו כשיתו9 פעולה, ליחס בי( פילנתרופיה לממשלה

  ).2000 ,�'נג(השירותי� הממשלתיי� 
  

והיא מתפקדת , כהשלמה ותוספתתפקיד הפילנתרופיה בחברה הישראלית הוא , לעניות דעתנו
תפקיד הפילנתרופיה משלי� וחדשני בכ� שהיא מפתחת . כיזמית של תוכניות ושירותי� חדשי�

. רוצה לפתח בעצמה בגלל מגבלות תקציב ויוזמת שירותי� שהממשלה אינה יכולה או אינה
החברה הישראלית ג� מכירה בתרומה ובער� . הפילנתרופיה אינה תחלי9 לפעולות הממשלה

כפי שמשתק9 במחקר של המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה , המוס9 של הפילנתרופיה
ת ורת וכמוה המסהפילנתרופיה הישראלי . לפילנתרופיהייחס העברית בירושלי� על דעת הקהל ב
נתפסת כער� שהרי� תרומה עצומה לחברה התפוצות רבת השני� של תרומה של יהדות 

 91, אחוזי� מכלל החברה היהודית 92במחקר שצוטט לעיל על הפילנתרופיה ראו . הישראלית
אחוזי� מהערבי� הישראלי� את הפילנתרופיה כממלאת תפקיד משלי�  80 �אחוזי� מהחרדי� ו

  ).  2008, שמיד ורודי�(ה תוכניות ושירותי� חברתיי� ומימונ� בספק, לממשלה
  
  השפעת המיתו� הכלכלי הנוכחי על הפילנתרופיה לישראל. 3
  

, המיתו( הכלכלי הנוכחי התרחש בעיצומ� של תהליכי� אלה בזירת הפילנתרופיה הישראלית
הפילנתרופיה . ופעולות נוספות" מגזר השלישי"ב לתמו�ואיי� על יכולתה למלא את תפקידה 

שמש� , 2007שחיקת שער החליפי( של הדולר בשנת הייתה  תחילה: ספגה שילוב של מכות
 ל"אחוזי� בתרומות מחו 20�15הדבר תורג� לירידה של . לדולרE  3.10תקופות ארוכות נע סביב 
השפיע לרעה על כל  2008המשבר הפיננסי העולמי באמצע שנת , שנית. למספר גדול של עמותות

הוא פגע ביכולת התשלו� של ; הוא צמצ� את רווחי הקרנות מהשקעותיה(: גזרי� החברתיי�המ
תרומות לישראל . הוא שחק את גודל המענקי� שהקרנות חילקו ויוכלו לחלק בעתיד; הארגוני�

היה צפוי . מתורמי� אמריקאי� דר� מערכת הפדרציות והפילנתרופיה הפרטית נתונות בסכנה
ע� נטייה חזקה להגביר את הנתינה קרוב לבית , ב תיפגע קשות"ית בארהשהפילנתרופיה היהוד

מראי� שהירידה הייתה פחותה  2008נתוני� משנת , אול�. ב"בגלל המשבר הכלכלי בארה



 בער� מתוא�, 2007לעומת  י�אחוז 5.7�ב 2008ב ירד מת( התרומות בשנת "בארה. מהצפוי
�נראה שמגה. )GivingUSA ,2009( 1987ז זוהי הירידה הראשונה בתרומות מא. לאינפלציה

 �תרומת הקרנות ירדה ב; מאשר תרומות פרטיות 2008תרומות נפגעו בצורה דרמטית יותר בשנת 
 �ב בעוד שהתרומות הפרטיות ירדו, 2007לעומת  2008בשנת ) מתוא� לאינפלציה(אחוזי�  22.2
אחוזי� מערכ( מאז אוקטובר  35�30רוב הקרנות העומדות איבדו , נוס9 על כ�. בלבד אחוזי� 3.3

 Council on Foundations(סקר מועצת הקרנות , 2009בעוד שעדיי( אי( נתוני� משנת . 2007

Survey (מצא ש�המענקי� בשנת אחוזי� מהקרנות האמריקאיות מתכוו 62  )נות לצמצ� את מת
  ).2009כספי (כרת נעשו הערכות שקרנות רבות יצמצמו את מת( המענקי� בישראל במידה ני. 2009

  
ירדו  2008תרומות של פדרציות ממסעי גיוס כספי� בשנת , התפוצותבאשר לתרומות של יהדות 

 144ו כל מסעי הגיוס של כל הכניס 2008בשנת . אבל הירידה הייתה פחותה מהצפוי, 2007לעומת 
ו( דולר מילי 911סכו� זה גדול במקצת מס� . מיליו( דולר 912ב "הפדרציות היהודיות בארה

ההיק9 של כל תרומה של תור� חוזר , בעוד שמספר התורמי� לפדרציות ירד. 2007שגויסו בשנת 
 2009המידע של הקהילות לגבי ). UJC ,2009(אחוז  1.3 �גדל ב –אלה שתרמו בשנה הקודמת  –

מראות שהנתינה לפדרציות ירדה  2010�2009אבל ההתחייבויות שניתנו עד כה לגבי , הוא חלקי
אשתקד תקופה  הבעוד שבאות, מיליו( דולר בהתחייבויות 608עד כה קיבלו הפדרציות ; ופ( חדבא

 4.3 �ההיק9 של התרומה הממוצעת לפדרציות ירד ב. מיליו( דולר 714כבר קיבלו הפדרציות 
צופי� שפדרציות רבות יצמצמו את המענקי� לארגוני� ישראלי� הרבה ). UJC  ,2009(אחוזי� 

  ).2009, כספי(צמו ברמה המקומית יותר ממה שיצמ
  

עמותות וקרנות רבי� שהשקיעו אצלו באופ( , שפגעה בארגוני�, נוספה על כל אלה תרמית מיידו9
 � קרנות ו 51לפי מידע מהזמ( האחרו( נסגרו . ואשר חלק מה� חדלו להתקיי� כלל, ישיר או עקי9

ואינה , רשימה זו אינה שלמהאבל . אחרות נפגעו במידה ניכרת כתוצאה מהשקעות מיידו9 143
של לפי רוב ההערכות אבדו עשרות מיליוני דולרי� ." מזינות"כוללת את אלה שהשקיעו בקרנות 

השערורייה והשלכותיה ערערו את בטחו( התורמי� בדר� שבה ארגוני� . תמיכה שנתיתכספי 
  .משקיעי� תרומות ומתנהלי� פיננסית

  
  ילנתרופיה הישראליתהשפעת המשבר הפיננסי העולמי על הפ. 4
  

עושר� של המיליונרי� . המשבר הפיננסי העולמי פגע בעשירי ישראל במידה דרמטית
ירד  2008בשנת . 2007לעומת  2008אחוזי� בשנת  19.5 �הצטמצ� ב 2מיליארדרי� הישראלי�הו

משרד ו' ח מריל לינ-"דו( 5,900 �ל 2007 �ב 8,200 �מ, איש 2,300 �מספר המיליונרי� הישראלי� ב
 2,300 �המשבר עולה לישראל ב"במאמר " האר-"כפי שצוטט ב) Capgemini(מיני 'היעו- קפג
ו בתרומות לא ברור באיזו מידה תפגע ירידה ז). 2009ביוני  26, מאת אורה קור(" מיליונרי�
אבל הוא בהחלט מרמז ; פילנתרופיה ישראלית עדיי( לא נאס9�היות והמידע על מגה, ישראליות

  .על ירידה צפויה בפילנתרופיה הישראלית
  

הנתוני� העדכניי� לפילנתרופיה תאגידית , למרות הירידה הצפויה בנתינה התאגידית , זאת ועוד
שהחברות הגדולות בישראל לא הפחיתו את  עולה" מעלה"ממדד . משמעיי��ה� דו 2008בשנת 

 10.51 �ל 2007בשנת E מיליו(  6.88 �התרומה הממוצעת גדלה מ: להיפ�. נתינת� התאגידית
 2007אחוזי� בשנת  0.16 � התרומה הממוצעת מתו� המחזור השנתי גדלה מ. 2008בשנת E מיליו( 

ע מה השלכות המיתו( הכלכלי א� עוד מוקד� לקבו). 2009, מעלה( 2008אחוזי� בשנת  0.17 �ל
ודאי שאסור לנו לצפות לעליית הפילנתרופיה . הנוכחי על הפילנתרופיה התאגידית הישראלית

  .2009התאגידית בשנת 
  
  השלכות המשבר על פילנתרופיה יהודית וישראלית. 5
  

י יהיו כמה השלכות וסכנות עבור ארגונ ות התפוצותלירידה הצפויה בפילנתרופיה מישראל ויהד
  .המגזר השלישי והשירותי� החברתיי�

  
תוכניות ביוזמה עצמית , זאת ועוד; יציבות( הפיננסית ועצמאות( של העמותות מתערערת, ראשית

יש חוקרי� ; תגובת המגזר השלישי הישראלי להתפתחויות אלה הייתה דרמטית. יצומצמו
סקר . החברה הישראליתשטועני� שהמגזר עומד בפני קריסה באופ( שישפיע על חלקה הגדול של 

בשנת . נמצאי� בסכנהויציבותו טוע( שאיתנות המגזר השלישי בנגב של אוניברסיטת ב( גוריו( 

                                                 
 .לא כולל ביתו, מיליונר מוגדר כמי שיש לו לפחות מיליון דולר בנכסים נזילים 2



חוו עלייה בהוצאות וירידה בהכנסות לעומת השנה  מהארגוני� ללא כוונות רווחכמחצית  2008
; כרגע" �יציבי"אחוזי� מרגישי�  42רק ; קרוב לשליש כבר נאלצו לצמצ� שירותי�; הקודמת

אחוזי� פיטרו  15 �ו" ;מצוקה פיננסית חמורה"סובל כיו� מ ואשה (טוע החמש כולמ דאח
עמותות נמצאות  4000 �כ. אחוזי� נוספי� שוקלי� לעשות זאת בעתיד הקרוב 20כאשר , עובדי�

אי( מידע על כשל מסיבי . אבל ההשפעה הממשית עוד לא ברורה). 2009, כ- ויוגב(בסכנת סגירה 
דר� אחת להתמודד ע� המצב הכלכלי היא . כפי שהסקר צפה, רה של עמותות ישראליותוסגי

בחבילת סיוע פיננסי כדי לסייע E מיליו(  200ממשלת ישראל הקציבה . לבקש סיוע ממשלתי
סיוע הוא אחד מאמות המידה ל. 2010�2009י� ממצוקה בשני� לארגוני רווחה חברתית הסובל

אנחנו סבורי� ששינוי זה עלול להוביל לתלות . בתמיכה הפילנתרופיתפיצוי בסכו� השווה לירידה 
). 2008, בר וניראל, שמיד(קונפורמיז� וחוסר עצמאות , גוברת במדיניות הממשלה ותוכניותיה

 �תו� אובד( עצמאות, יהפכו לסוכנויות מעי( ממשלתיות של ממש ארגוני� ללא כוונת רווח
   .על דגל�חרטו והתרחקות� מהאידיאולוגיה שה� 

  
, ההשלכה השנייה והגלויה יותר היא סגירת קרנות ועמותות וצמצו� הכנסות מוסדות אקדמיי�

קר( משפחת : בנוס9 להכנסותיה� של ארגוני� רבי� שהשקיעו אצל מיידו9 בדר� זו או אחרת
  .אגודת ידידי הטכניו( האמריקאיתו, ארגו( הנשי� הציוניות של אמריקה –הדסה , יד שרה, ייס'צ
  

ההשלכה השלישית היא הנזק שנגר� לתוכניות ויוזמות של שירותי� חברתיי� שחלק גדול 
  .יכולת� לספק שירותי� ללקוחותיה� התערערה. מהכנסותיה� הגיעו מפילנתרופיה

  
הוא מאפשר . היבט חשוב נוס9 הנוגע למשבר זה הוא פסיכולוגי ואסטרטגי ולא כלכלי, רביעית

, י�פרויקט. הערי� את השקעותיה� ותמיכותיה� הפילנתרופיותלפילנתרופי� לשקול מחדש ול
תוכניות חברתיות וארגוני� שלא עמדו בציפיות תורמי� ולא השיגו את מטרותיה� , יוזמות

התחרות הגוברת על תמיכה פילנתרופית תשמש . עלולי� לאבד את תרומותיה� הפילנתרופיות
לחפש שיתופי פעולה ולהתמזג כדי לצמצ� , צידוק לפילנתרופי� לחייב את הארגוני� להתייעל

  .הוצאות מיותרות
  

, המשבר יכול ג� להוות הזדמנות להגדיר בצורה ברורה יותר את חלוקת העבודה בי( הפילנתרופיה
לטובת האזרח , וכיצד ה� משתפי� פעולה ביניה�, הממשלה וארגוני המתנדבי� ללא כוונת רווח

  .הישראלי
  

להתארג( מחדש , � להערי� מחדש את מיזמיה� ותוכניותיה�המשבר עשוי ג� להניע ארגוני
תו� הסתגלות� לתנאי� . ולאמ- שיטות מנהל יעילות ולצמצ� תפקידי� ארגוניי� בלתי נחוצי�

על ארגוני� ללא מטרת רווח ליצור בריתות בי( , שמצב כלכלי זה נושא בחובוולמגבלות החדשי� 
המגזר השלישי , במצבו הנוכחי. וכפילות מזיקי�הארגוני� החברי� שלה� ולפעול לצמצ� ריבוי 

שותפויות ובריתות יאפשרו לצמצ� את הוצאות התקורה ולקיי� מערכת . הישראלי גדול מדי
  .יעילה והגיונית יותר

  
רי� הזדמנות לפתח מקורות מימו( חלופיי� תו� צמצו� שיעור "המצב הכלכלי מעמיד בפני המלכ

ממצאי� חדשי� של מחקר חדש של המרכז . צמיותהתמיכה הממשלתית והגדלת הכנסות ע
מעלי� שלמעשה חלה המרה בירושלי� הישראלי לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטה העברית 

כאשר הממשלה : בשירותי� אנושיי� ללא רווח בי( תרומות פילנתרופיות למימו( ממשלתי
צמצו�  –פאניקה אי( מקו� ל. הפילנתרופיה מגבירה את חלקה, מצמצמת את מימו( הארגוני�

  ).2009, חז((להגדלתו ממקור אחר בתחומי� מסוימי�  �ההכנסה ממקור אחד גור
  
  מסקנות. 6
  

בודאי השלכות כואבות על השירותי� החברתיי� יהיו למיתו( ולירידה בתמיכה הפילנתרופית 
ל הוא ודאי יובי. אבל המשבר מציב ג� הזדמנויות ולא רק אתגרי�. רי�"בעיקר מלכ, וספקיה�

עתיד הארגוני� תלוי בצעדי� שה� מוכני� . רי� א� אחרי� ישגשגו"לחיסול� של כמה מלכ
עיו( מחדש בתחומי פעילות ותוכניות , התייעלות נמרצת יותר: לנקוט כדי לשרוד משבר זה

 לארגוני�אבל אסור שסיוע ממשלתי . כולל פיטורי עובדי�, אי( ספק שישנ� סיכוני�. וחידושי�
הוא נושא בחובו סכנה גדולה שהמגזר ללא כוונת רווח יפתח תלות גדולה . עיהיהיה הפתרו( לב

  .בממשלה בעוד שהארגוני� יאבדו את זהות� כארגוני חברה אזרחית
  

, המשבר הוא הזדמנות לפילנתרופי� לשקול מחדש את תחומי מעורבות�, באשר לפילנתרופיה
צרי� ג� להיות ברור מהו . ישראליתסדרי העדיפות שלה� ותרומותיה� לתחומי� שוני� בחברה ה

  .טיב היחסי� ע� הממשלה באשר לתפקיד הפילנתרופ בתחו� התוויית מדיניות ציבורית



  
עליה� לעשות מאמ- . ג� על הארגוני� ללא כוונת רווח לשקול את יחסיה� ע� הפילנתרופי�

חדשניות הגשת תוכניות מאתגרות ו, לגייס כספי� ותמיכה על ידי שיפור הקשר ע� תורמי�
הכנת , � טכנולוגיות מתקדמות מעי( עסקיותודיק, המתאימות לתחומי העני( ולערכי� שלה�

והתמקדות במערכות ניהול יעילות שישפרו את , תוכניות עסקיות ע� מטרות ויעדי� מוגדרי�
  .�ביצועיה
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