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פילנתרופיה היא פרקטיקה הקיימת מקדמת דנא ,ולה ביטויי ממוסדי מתועדי מאז ימי
הביניי .יחד ע זאת ,בבואנו להגדיר את המושג ,אנו נתקלי בקושי מסוי ,משו
שהגדרות הפילנתרופיה מתייחסות להיבטי שוני במעשה הנתינה .חלק מתייחסות
לתרגו המילולי של המלה ,אהבת האד ),(Oxford English Dictionary, 2010
וחלק לאידיאלי ולעקרונות העומדי בבסיס העשייה והנתינה הפילנתרופית ולכוונות
העומדות בבסיס הנתינה הפילנתרופית ) .(Payton, 1988; Van Til, 1990על פי פייטו
וואטיל פילנתרופיה היא נתינה או עשייה התנדבותית וולונטרית  ˙ÂÂÎÓ‰לתת מענה
לצרכי חברתיי או לקידו מטרות חברתיות .הדגש בהגדרה זו הוא על  ‰ÂÂÎ‰לתרו
לרווחת האחר ולשיפור איכות חייו ) .(Sulek, 2010; McCullly, 2008שרוויש
) ,(Schervish, 1998לעומת זאת ,ממק את הפילנתרופיה במסגרת של ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÒÁÈ
 ÌÈÈ„„‰הנוצרי בי תור לנתר ובי התור לקהילה שהוא חי ופועל בתוכה .חוקרי
אחרי שמי דגש על  .˙È¯ËÂÏÂÂ‰ ‰È˙‰סלומו ) (Salamon, 1992ואנהייר וליסט
) ,(Anheier & List, 2005למשל ,טועני שפילנתרופיה היא נתינה פרטית למטרות
ציבוריות ומקור מימו של המגזר השלישי .זאת בשונה מסוגי אחרי של חליפי כספי –
מיסוי שבאמצעותו כס עובר מגורמי פרטיי למטרות ציבוריות ,א! ללא ההיבט
הוולונטרי ,או מסחר שבאמצעותו כס עובר בהסכמה מידיי פרטיות לידיי פרטיות.
הפילנתרופיה נבדלת מסוגי נתינה פרטית אחרי ,כמו צדקה ,בכ! שהיא מכוונת לתת
מענה לבעיות חברתיות ולא לפתור בעיות של פרטי שצורכיה לא סופקו .הבחנה זו
נובעת משינוי דרמטי שעברה הפילנתרופיה בארצות הברית בסו המאה ה ,19כשהקימו
קרנגי ורוקפלר את הקרנות המודרניות הראשונות המהוות חלק מ.˙ÈÚ„Ó‰ ‰ÈÙÂ¯˙ÏÈÙ‰
_____________
1
2

מנהל המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל וראש הקתדרה לחקר התנדבות וארגוני ללא כוונת רווח ע"ש ז'ק ל'
מנארד.
בית הספר למדיניות ציבורית על ש פדרמ ,האוניברסיטה העברית בירושלי.
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מהות שינוי זה היתה מעבר מנתינה של יחידי ,שמניעיה היו אמונה דתית ,לנתינה
ממוסדת של ארגוני ,שהקימו קרנות לטובת הציבור הרחב ). (Sealander, 2003
יחד ע זאת ,ההבחנה בי פילנתרופיה לצדקה מלאכותית במידה מסוימת .זאת משו
שהתפתחות הפילנתרופיה המדעית ,בניגוד לצדקה ,מהווה רק שלב אחד בתהלי!
התפתחות המושג והפרקטיקה הפילנתרופית )ראו פירוט הדיו אצל רודי! .(2007 ,ג
היו הפילנתרופיה מתמודדת ע מגמות שינוי והתפתחות .פרקטיקות פילנתרופיות
חדשות – נתינה אסטרטגית ,פילנתרופיה יזמית ,החזר השקעה פילנתרופית וכדומה –
צצות חדשות לבקרי ,ובמקביל לה ממשיכה להתקיי הפילנתרופיה המסורתית של
"מת צ'קי" .המגמה הבולטת היו היא המעורבות הגדלה של התורמי; אלה מבקשי
להיות מעורבי יותר בתוכניות ובמיזמי שה תורמי לה .בה בעת נית לראות ירידה
בנתינה לארגוני גג ומעבר להקמת קרנות פרטיות או מעי פרטיות ,שבה לתור יש
שליטה רבה יותר .מגמה זו משתלבת במהל! אחר שמכונה תנועת הדיווחיות ) the
 :(accountability movementעוד ועוד קרנות ,תורמי גדולי וג הציבור הרחב
דורשי לקבל מהארגוני הנתרמי די וחשבו על השימוש בתרומות ,על היעילות
הארגונית ועל הנהגת מדדי להצלחה )ראו סקירה אצל .(Carman, 2009
לפילנתרופיה תפקידי רבי ומגווני .אחד החשובי בה הוא התמיכה בבניית חברה
אזרחית פלורליסטית ועידוד שינוי חברתי ) .(Smith, 1999תפקיד אחר הוא מילוי צרכי
שהשוק והמדינה לא מעונייני או לא יכולי לספק ,כמו הטיפול באוכלוסיות מוחלשות
הנמצאות בשולי החברה ,שכוחות השוק מתעמרי בה ונגישות לזירת קבלת ההחלטות
ולהקצאת המשאבי מוגבלת ביותר .יש הרואי בפילנתרופיה מנגנו לחלוקה מחדש של
משאבי לאומיי באמצעות תמיכה כספית באוכלוסיות נזקקות ).(Prewitt, 2006
לפילנתרופיה תפקיד חשוב ג בעידוד חדשנות ויצירתיות בתחומי שוני ,כגו אמנות,
מדעי ,מחקר ומדיניות חברתית .בשני האחרונות היתה הפילנתרופיה שותפה לייזו
שינויי מדעיי וטכנולוגיי חשובי ולהנהגת .יכולתה לעקו את הבירוקרטיה
הממסדית מאפשרת לה נגישות למרכזי ידע השוקדי על פיתוח מדעי וטכנולוגי לטובת
הכלל.
לפילנתרופיה הפרטית והמוסדית תפקיד ערכי ומוסרי במדינה המודרנית המבקשת להנחיל
ערכי ליברליי ודמוקרטיי .הפילנתרופיה בכלל ופעילות הקרנות בפרט נתפסות כישות
חיצונית לכוחות השוק ולמדינה ,המשפיעה על "הטוב הציבורי" ופועלת לקידומו
) .(Payton & Moody, 2008יש לציי שהדעות בדבר "הטוב הציבורי" והגדרתו
חלוקות ,שכ ממשלי שוני מגדירי אותו על פי המאפייני השלטוניי והתרבותיי
הייחודיי לה .לתו! אי הוודאות ואי הבהירות הזו נכנסת הפילנתרופיה המודרנית ומנסה
לקד מטרות חברתיות ,בי שה מתואמות ע המדינה ובי שלא .במקומות שוני
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המדינה מעודדת יחידי להשתמש בכספ למטרות ציבוריות ,באמצעות הטבות מס על
תרומת )לעתי תו! הגדרת תחומי ייחודיי המהווי "טוב ציבורי" והמזכי בהטבת
מס( .מדיניות זו משקפת תפיסות ערכיות שונות בנוגע לתפקיד הפילנתרופיה בזירה
הציבורית ) .(Prewitt, 2006מדינות רבות מאמצות אותה כשחק משמעותי בזירה זו ,א!
בלי לדו בתפקידה ובבסיס לפעולתה במרחב הציבורי.
סוגיה מרכזית הנוגעת לפילנתרופיה היא מידת האפקטיביות של העשייה הפילנתרופית
ותרומתה לקידו המיזמי החברתיי לטובת קהלי יעד מגווני .לטענת חוקרי ,ביניה
פרומקי ) ,(Frumkin, 2006לאפקטיביות הפעולה הפילנתרופית זיקה הדוקה למידת
הלגיטימיות שלה ,שכ מעורבותה בפיתוח ובקידו תוכניות חברתיות לא תמיד זוכה
לברכת הדר! מצד גורמי ממשלתיי וציבוריי ,גורמי פרטיי והציבור הרחב עצמו.
לא תמיד ברור לגורמי אלה מהו מקור הלגיטימציה של הפעילות הפילנתרופית וא הוא
נובע בעיקר מהונ ומיכולת הכספית של הפילנתרופי ,המקנה לה ,לתפיסת ,את
הלגיטימציה לפעילות )בשילוב ע המאפייני הוולונטריי והאלטרואיסטי המשויכי
לפילנתרופיה( .מחקרי שבחנו את שאלת הלגיטימיות והאפקטיביות מגלי שמידת
האפקטיביות של הפעילות הפילנתרופית והישגיה שנויי במחלוקת .יש הטועני
שלפילנתרופיה תרומה שולית לצמצו אי השוויו והחלוקה מחדש של המשאבי
הלאומיי ) .(Wolpert, 2006קרנות לא חוללו את השינויי שה זוקפות לזכות,
והאפקטיביות שלה מוטלת בספק .הער! המוס של תרומת לאזרחי ,בתמורה להטבות
המס שה מקבלות ,אינו ברור וקשה למדידה ולהערכה .למרות השאיפות היזמיות
והחדשניות של התורמי ,המשאבי שתורמת הפילנתרופיה מוגבלי ,ואי ה מחוללי
שינוי משמעותי או נותני מענה לבעיות יסוד של החברה המודרנית ) ;Frumkin 2006
 .(Prewitt, 2006כ! ג עולה לדיו סוגיית תפקיד הקרנות ככלי לחלוקה מחדש של
המשאבי ועמה השאלה א אי דר! המיסוי עדיפה על הפילנתרופיה שתרומתה ,למרות
נדיבותה ,היא מוגבלת ).(Wolpert, 2006
אי ספק ,שנושא הלגיטימיות הפורמלית והלא פורמלית הנדרשת מהפילנתרופיה הוא
סוגיה חשובה ,שלה מספר היבטי :היבט אחד הוא אופי הדיווח של הפילנתרופיה על
מעשיה ופעולותיה ,אשר למעשה לא נדרשת כיו לשו די וחשבו מוגדר והדיווחי ה
על פי רוב עמומי ולא מחייבי .בהעדר הצור! לדווח לגור כלשהו ,ציבורי או פרטי,
מתערערת הלגיטימציה לפעילות הפילנתרופית ,היכולה להיות מזוהה כרצונ של פרטי
להשפיע ולסייע ובמקביל ג כדר! לקידו האינטרסי הפרטיי של התורמי .ואכ
ההיבט השני הוא נושא הטבות המס שהתורמי הפילנתרופי זוכי לה במקומות רבי
בעול .הטבות המס מהוות אישור לתפקיד ולחשיבות של הפילנתרופיה בעיני הממסד.
בישראל נית על תרומות זיכוי בשיעור  35אחוז על תרומה מעל רצפה של  300ש"ח ועד
תקרה של שבעה וחצי מיליו ש"ח למוסדות מוכרי על פי סעי  46לפקודת מס הכנסה.
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ע זאת ,הלגיטימיות של העשייה הפילנתרופית בישראל עדיי מוטלת בספק מבחינת
הרשויות .דוגמה לכ! היא העובדה שבמסגרת המלצות הוועדה לבחינת הקמה של מוסד
עמותהקר )מינהל הכנסות המדינה (2009 ,הומל /שלא להעניק למוסד הקר מעמד
מיוחד הקשור בהטבות מיסוי ולהסתפק בהטבת המס הקיימת על תרומות .מכא היחס
האמביוולנטי כלפי תפקידה של הפילנתרופיה ,לפחות במדינת ישראל :מחד גיסא הרצו
לקבל ממנה משאבי ,ומאיד! גיסא הרצו להגביל את השפעתה בזירת קביעת המדיניות
וקבלת ההחלטות .א כ ,למרות המגמה של ממשלת ישראל לקד שיתו פעולה בי
מגזרי ע המגזר השלישי והפילנתרופיה ,הבסיס הלגיטימי לפעילות הפילנתרופיה צר
ומוגבל בעיני הממסד הרשמי )משרד ראש הממשלה .(2009 ,ג בציבור הרחב יש רגשות
מעורבי כלפי הפילנתרופיה; הוא רואה בחיוב את תרומתה ,ובה בעת חשד כלפיה
)שמיד ורודי! .(2008 ,חשדנות זו ,באשר לסכנות האורבות לדמוקרטיה עקב מעורבות
הולכת וגדלה של הפילנתרופיה ,רווחת ג אצל קובעי המדיניות הציבורית ומבצעיה .שכ
פילנתרופיה המתיימרת להכניס נורמות וסטנדרטי שוני של עבודה וסגנונות ניהול
השאובי מהעול העסקי והיזמי של הפילנתרופי עלולה להשתלט על חלקי של
המרחב הציבורי )שמיד ועמיתי ;2009 ,שמעוני.(Hess, 2005; Reich, 2006 ;2007 ,
סכנה טמונה ג בכוח הרב של הפילנתרופיה אל מול הארגוני הנתרמי .המשאבי של
הפילנתרופי ומול הארגוני ללא כוונת רווח ,המשוועי למקורות מימו ,יוצרי חוסר
איזו מובנה במערכת היחסי שבי תור לנתר ,המציב את הפילנתרופיה לעתי בעמדה
של דוגמטיות מוסרית ,כפיית עמדותיה על הסביבה ,פטרונות והתעלמות מהצרכי
האמיתיי ומעמדותיה של אנשי מקצוע ).(Reich, 2006
כאמור ,אי הפילנתרופיה תופעה חדשה במציאות של מדינת ישראל )חסקילוונטל
וקבלו .(2009 ,לתופעה זו שורשי עמוקי בחברה היהודית ,ומושג הצדקה קנה לו אחיזה
במסורת היהודית )כמו ג בשאר הדתות המונותיאיסטיות( .איסו כספי בגולה למע
היישוב היהודי באר /ישראל נהג עוד בימי המשנה והתלמוד .במאה ה 17פיתחו קהילות
יהודיות בגולה מנגנוני למת תרומות לתושבי אר /ישראל ,שכונו כלכלת החלוקה של
היישוב היש באר /ישראל )ברטל ;1995 ,פרידמ ;2001 ,רוטשילד .(1969 ,בהמש!,
מאמצע המאה ה 19-ועד תחילת המאה ה ,20-השתנתה התרומה ליישוב היהודי באר/
ישראל ממתכונת של תרומה למטרות צדקה וחסד לכזו המכוונת לפיתוח כלכלה יצרנית
המזוהה ע רעיו התחייה הלאומית והתנועה הציונית .הוקרה מיוחדת בדברי הימי של
תקומת הע היהודי באר /ישראל שמורה לפעילות ולנדבנות של סר משה מונטיפיורי
)ברטל (1984 ,והברו אדמונד דהרוטשילד .בתקופת נעשתה הפילנתרופיה באר/
ישראל מעורבת ג בפיתוח תעסוקה ותעשייה וכ ביישוב האר ./כשהוקמו המוסדות
הלאומיי ואחריה המדינה ,ובשני שלאחר מכ ,היה לתרומות של יהודי התפוצות
תפקיד חשוב במימו תהליכי אלה ובהשגת היעדי של היישוב הציוני ) Berkowitz,
 .(1996; Stock, 1987נוצרו מנגנוני שוני לגיוס כספי ולתרומות .החשובי בה ה
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הקרנות הלאומיות )קק"ל וקר היסוד( ,הארגוני היהודיי )ג'וינט ,הדסה( והמגביות
)חסקילוונטל וקבלו.(2009 ,
בשני שלאחר מכ המשיכה הפילנתרופיה בישראל למלא תפקיד חשוב ,ה דר! תרומות
מחו"ל של יהדות הגולה וה דר! מפעלי התרמה בישראל לגיוס משאבי לטובת עמותות
שונות שנוסדו כדי לענות על צרכי שוני בחברה הישראלית ,כמו האגודה למלחמה
בסרט ,אקי" ואחרות )חסקילוונטל וקבלו .(2009 ,בעשורי האחרוני בישראל אנו
עדי לצמיחת של ארגוני מימו עצמאיי – קרנות תאגידיות ,משפחתיות ,ציבוריות
וקהילתיות שמתווכות ,מגייסות ומפנות תרומות שנאספו עבור תוכניות ומיזמי חברתיי
ואחרי )ברנר ,חז ,שמיד ורודי! ;2009 ,גדרו ,אלו ,שלנגר ושוור .(2006 ,/מלבד הגידול
במספר הארגוני ,העמותות והקרנות הזרות ,הפועלי בישראל אנו עדי לגידול במספר
הפילנתרופי הישראלי העוסקי בפעילות שמטרתה לתרו כהשלמה ותוספת לפעילות
הממשלה בקידו תוכניות חברתיות ולשיפור רווחת ואיכות חייה של אוכלוסיות שונות
בישראל )סילבר ;2008 ,2007 ,שמיד ,רודי! וברניסי ;2009 ,שמעוני.(2008 ,
למרות ההיסטוריה הארוכה של העשייה הפילנתרופית וא שהפילנתרופיה ,על שמותיה
השוני ,היא תופעה ותיקה ומבוססת ,הרי חקר הפילנתרופיה הוא עניי חדש למדי.
העיסוק בפילנתרופיה כדיסציפלינה קיי בעול מעט יותר מעשרי שנה .זהו עיסוק רב
תחומי ובי תחומי – כלכלה ,משפטי ,מדיניות ציבורית ,מדעי המדינה ,ניהול,
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,חינו! ,פסיכולוגיה ,היסטוריה ,אמנות ופילוסופיה.
הדיסציפלינות השונות עסוקות כל אחת בהיבטי שוני של התופעה; מודלי כלכליי
מסבירי נתינה ועוסקי בהשפעה של מיסוי על תרומות ,רגולציה ופיקוח על מוסדות
פילנתרופי ,בניצול לרעה של מימו פילנתרופי או בהטבות המס הניתנות למוסדות
פילנתרופיי .דיסציפלינות אחרות עוסקות בתפקיד הפילנתרופיה בעיצוב המדיניות
ובהשתתפותה בתהליכי קבלת החלטות ,בגורמי המשפיעי על תרומות ובמאפייני
התורמי ,בהשפעות גזע ומגדר על תרומה ,במעורבות הפילנתרופיה במערכת החינו!
וההשכלה הגבוהה ,בחינו! לנתינה ,במניעי לנתינה ,בהיסטוריה של הפילנתרופיה
בתרבויות שונות ,בפילנתרופיה בספרות ובשירה ,באתיקה ובדילמות מוסריות.
חקר הפילנתרופיה הוא תופעה חדשה יחסית ג בישראל .יחד ע זאת ,מחקרי שנערכו
עד כה בתחו מלמדי על פעילות פילנתרופית ענפה של קרנות פילנתרופיות )ברנר
ועמיתי ;2009 ,גדרו ועמיתי ,(2006 ,של תורמי פרטיי )סילבר ;2007 ,שמיד
ועמיתי ;2009 ,שמעוני ,(2007 ,של הציבור הרחב )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
 (a2009ושל עסקי ותאגידי )ברצורי .(2008 ,נמצא שהפילנתרופיה בישראל תופסת
נפח כלכלי משמעותי במימו המגזר השלישי .נתוני מסקר מלכ"רי שערכה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה מלמדי שפילנתרופי מקומיי ופילנתרופי מחו"ל תרמו ביחד
כ 18מיליארד ש"ח בשנת ) 2007הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .(b2009 ,הנתוני
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מלמדי ג על התעוררות בעשייה הפילנתרופית הפני ישראלית ,ה של תורמי גדולי
המסגלי לעצמ דפוסי תרומה של פילנתרופיה חדשה ,ה של הציבור הרחב וה של
קרנות .א שאי מוסד חוקי רשמי לקר פילנתרופית ,וקרנות פועלות במתכונות חוקיות
שונות )עמותות ,חברות לתועלת הציבור ,חברות פרטיות ועוד( ,ה מימנו את המגזר
השלישי בהיק  5.1מיליארד ש"ח בשנת ) 2006ברנר ועמיתי .(2010 ,ס! ההוצאות של
הפילנתרופיה המוסדית בישראל עומד על  1.03אחוזי מהתמ"ג ו 2.38אחוזי מהוצאות
הממשלה בשנת  .2006רוב הכס –  67אחוז ממשאבי הקרנות – עדיי מגיע מחו"ל )ברנר
ועמיתי .(2010 ,תחומי העיסוק העיקריי של הפילנתרופיה בישראל )הפרטית ,המוסדית
והעסקית( ה התחומי החברתיי :חינו! ,רווחה ובריאות .מעורבותה בתחומי אלה
היא ביטוי לעניינה הגובר בקידו נושאי חברתיי ואחרי לצד של הממשלה והחברה
האזרחית .אי הפילנתרופיה משמשת ואינה יכולה לשמש תחלי לממשלה באספקת
שירותי חברתיי .א שהציבור בישראל תופס את תרומתה כחיובית ,למרות חשדנותו,
הרי אי הוא חושב שהפילנתרופיה יכולה להחלי את הממשלה .הפילנתרופיה משלימה
בעזרת תמיכתה את השירותי שהממשלה מתקשה לספק ,ומהווה תוספת למשאבי
הקיימי ,המופנית לפיתוח שירותי חדשניי ,הנוספי לאלה שהגורמי הממלכתיי
מספקי )שמיד ורודי!.(Anheier & Leat, 2002 ;2008 ,
הגיליו המיוחד המונח לפניכ מוקדש לחקר הפילנתרופיה בישראל ומכנס בי דפיו
מחקרי חדשניי ,פרי עט של חוקרי המתחקי אחר התפתחות התופעה באר ./שבעת
המאמרי עוסקי בסוגיות המעסיקות את עול הפילנתרופיה בישראל :הסוגי השוני
של הפילנתרופי הפועלי בישראל )תורמי פרטיי ,קרנות ,פילנתרופיה עסקית
ועמותות(; יעדי התרומות העיקריי ותחומי הפעולה המרכזיי של הפילנתרופיה
בישראל; ההתפתחות ההיסטורית של הפילנתרופיה; היק התופעה; השפעת מיזמי
פילנתרופיי על השגת מטרות חברתיות ושוויוניות; יחסי הגומלי ע הממשלה ,מוסדות
השלטו המקומי וסוכנויות אחרות; עמדות הפילנתרופיה כלפי בכירי בממסד הממשלתי
והציבורי.
התפיסה התיאורטית המנחה אותנו בהבנת הפילנתרופיה היא היותה פעילות וולונטרית
של יחידי ,שמניעיה שוני ,חלק אינדיווידואליי ואנוכיי ,תועלתניי ואינטרסנטיי
וחלק אלטרואיסטי ואידאולוגיי ,ולפעמי ה ג וג .הפילנתרופיה היא פרי רצונ
של בעלי ההו להשפיע על הזירה הציבורית – להחזיר לחברה שאפשרה לה לצבור את
הונ ,א! בה בעת למצב את עצמ כתורמי לשינוי חברתי ולקידו תוכניות חברתיות
שהממשלה מתקשה להוציא לפועל או שאינ תופסות מקו חשוב בסדר העדיפויות
הלאומי .אנו מאמיני שלהבנה תיאורטית עמוקה יותר של התהלי! הפילנתרופיה
השלכות חשובות על דרכי יישומה :העלאת חשיבות הנתינה הפילנתרופית על סדר יומ
של הציבור ושל הממשלה )שעד היו לא ערכה דיו אחד המוקדש למדיניותה כלפי
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הפילנתרופיה(; קביעת התחומי המועדפי לתרומה ועידוד הפילנתרופיה לקד את
רווחת של תושבי הפריפריה ולא רק את זו של מרכז האר ;/תרגו הידע הנוצר
והמתגבש ל"הוראות הפעלה" שיבטיחו נתינה נדיבה ג של הדורות הבאי של
הפילנתרופי ,המהווי חוליה חשובה במארג החברתי הלא פורמלי ,המשלי את הממסד
הפורמלי .ברוח הדברי האלה כינסנו יחד אסופת מאמרי שכל אחד מה מציג היבט
חשוב וחיוני בהבנת הפילנתרופיה המתהווה בישראל.
מאמרו של ניס לימור ‡ ‰¯ˆ˜ ˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰¯È˜Ò :ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ ˙È˙¯·Á ˙ÂÈ¯Áבוח את
התפתחות המושג ותופעת הנתינה ומציג דילמות הקשורות בו .בדיקת המושג נעשית בי
היתר לאור מגמות הגלובליזציה ,תמורות בתפקיד הממשלה על רקע החלוקה מחדש של
התפקידי בינה לבי ארגוני לא ממשלתיי )בה ארגוני החברה האזרחית וארגוני
פרטיי למטרות רווח( .המסקנה העולה מהמאמר היא שמושג האחריות החברתית מותיר
סביבו ערפל גדול ,המקשה על רגולציה של פעילות עסקי בתחו האחריות החברתית
ועל בחינת השפעות התופעה.
מחקר החלוצי של בתח ויינהבר ורינת ב נו מנסה לתת תשובה לשאלת יחסי
הפילנתרופיה ומערכת החינו! .מעורבותה של הפילנתרופיה במערכת החינו! התגברה
בשני האחרונות ,והיא מעלה שאלות ודילמות מקצועיות ,מוסריות וערכיות .במחקר
נבחנת פעילות ארגוני אזרחיי ,קרנות ,עמותות ופילנתרופיה עסקית בבתי ספר
והשפעתה על שוויוניות בי בתי הספר .המחברות סוקרות את התפתחות היחסי בי
מערכת החינו! לארגוני המגזר השלישי ,ומנתחות את מאמצי משרד החינו! לקד
שוויוניות במערכת החינו! לאור הגידול בחלק של תוכניות פרטיות שונות בי כותלי בית
הספר .המחקר בח את היק פעילות הפילנתרופיה והמגזר השלישי בבתי הספר השוני
ואת ההבדלי הנובעי מהרמה הסוציואקונומית של תלמידי בית הספר )מדד הטיפוח
של בית הספר( ,הבדלי בנושאי התוכניות ,בקהל היעד שלה ובמקורות המימו.
מהמחקר אנו למדי על פעילות רחבת היק של ארגוני אזרחיי ופילנתרופיה במערכת
החינו! באזורי חזקי וחלשי כאחד מבחינה סוציואקונומית .ואול אי היא מצמצמת
את הפער בי חלשי וחזקי ,אלא משמרת וא מחזקת אותו .לדעת המחברות אי זו
תעודת עניות לפילנתרופיה ,אלא לממסד המאפשר אי שוויו במערכת החינו! ולא נות
מענה לצרכי הבסיסיי של בתי ספר חלשי.
מאמרה של אהובה אבזהר עוסק במעורבות פילנתרופית בהתמודדות ע משפחות עניות
ובוח את ההשפעה של התערבות פילנתרופית על מקבלי הסיוע .המקרה הנבח ,עמותת
חל"ב )חלב ,לח וביצי( ,ארגו הסיוע של עובדי בזק וגמלאיה ,מהווה מודל ייחודי
לפילנתרופיה עסקית של הקמת עמותה כחלק מארגו העובדי והגמלאי; מודל זה
מצליח לרתו כוח אד גדול על בסיס התנדבותי .זהו מחקר הערכה של פעילותה
העמותה בתחו הסיוע במזו למשפחות נזקקות ,הסובלות מאי ביטחו תזונתי ומוגדרות
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במאמר "משפחות במצוקה קשה ועמוקה" .ממצאי המחקר מראי שאי הסיוע מחל /את
המשפחות ממצב של אי ביטחו תזונתי ומציע הצעות לשיפור התוכנית המוצעת .בדומה
למאמר הקוד ,ג מאמר זה נות דוגמה למצב שבו הפילנתרופיה נדרשת לתת מענה
לצורכי יסוד של החברה שאינ מסופקי בידי הממשלה .לאור הוויכוח בדבר מידת
האפקטיביות של הפעילות הפילנתרופית ,ג מאמר זה מעלה שאלות חשובות בדבר
תפקידה של הפילנתרופיה בצמצו פערי ואי שוויו חברתי ובמת פתרונות לבעיות
חברתיות שאינ מקבלות את המענה הראוי.
מאמרו של ברו! שמעוני עוסק ביחסי שבי הפילנתרופיה למדינה בהסתמ! על מחקר
איכותני וריאיונות עומק ע תורמי גדולי .המאמר מתמקד בתופעת הפילנתרופיה
החדשה וביחסיה ע הממשלה והמגזר השלישי .למושג פילנתרופיה חדשה פירושי
רבי .אול במאמר זה הכוונה היא לפעילות שיטתית ואסטרטגית המייבאת לעול
הפילנתרופי פרקטיקות ניהוליות ואת עול התוכ העסקי .פעילות זו כוללת מעורבות
אישית של התורמי במיזמי החברתיי שה מממני אות .הפילנתרופיה החדשה
נבדלת מזו ה"ישנה" ברצונה לפתור בעיות מהשורש ולא להתמודד רק ע התסמיני
עצמ וכ בהתרחקותה ממונחי של צדקה ,חסד ועזרה לחלשי .התורמי המרואייני
במחקר מעורבי בתחומי החברתיי ובעיקר בתחו החינו! כדי לצמצ פערי .ה
רואי עצמ כחלוצי חברתיי המביאי עמ ידע וכישורי ולא רק כס  .א שה
מצויי בעול העסקי ,פעילות הפילנתרופית מתנהלת ,בי היתר ,אל מול המדינה
והשלטו המקומי .א שה רוחשי אי אמו בממשלה ולא חוסכי ממנה ביקורת,
הנחקרי מכירי בה כגור בעל היכולות הגבוהות ביותר לקידו מטרות חברתיות
ורואי בשיתו הפעולה עמה תנאי לאפקטיביות של הפעילות הפילנתרופית.
הפילנתרופיה הישראלית במחקר עסוקה לא רק בכישלונות ובחולשות הממשלה ,אלא ג
במגבלות הפילנתרופיה .אי הפילנתרופיה אמורה ואינה יכולה לשמש תחלי למדינה.
יתרה מזאת ,הנחקרי מצפי מהממשלה שתנהל אית דיאלוג ותדאג לחלוקת עבודה
מסודרת בינה לבינ לבי המגזר השלישי .בהקשר זה על הממשלה לקחת אחריות ולאמ/
פרויקטי שהוכיחו את עצמ ,להגדיר צרכי ולווסת את הפעילות הפילנתרופית ,משו
שהשוק הפילנתרופי עצמו אינו יעיל וסובל מכפילויות ומהעדר מיקוד.
מאמר של מיכל בראלמוג ואסתר זיכלינסקי עוסק בפעולת של קרנות בישראל ומתמקד,
בדומה למאמר הקוד ,בזירת הקשרי שבי הפילנתרופיה לממשלה .המחקר שהמאמר
מבוסס עליו בוח ניסיו כושל לשותפות בי הממשלה לקרנות פילנתרופיות במיז יניב,
שמטרתו היתה לקד את הטיפול בילדי ונוער בסיכו בישראל .א שמדובר בחקר מקרה
אחד ,המאמר תור להבנת תחו הפילנתרופיה בישראל בשני אופני עקריי .ראשית,
הוא מספק דוגמה לדר! שבה הפילנתרופיה החדשה מבקשת להשפיע על מדיניות ציבורית
בישראל ומנתח את הקשיי להוציא ניסיונות אלה מהכוח אל הפועל .שנית ,המאמר עוסק
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במושג השותפות ובעול התוכ של השותפויות הבי מגזריות ,שיש לו חשיבות רבה
בהבנת היחסי המתפתחי והבלתי מעוצבי בי יוזמות פרטיות המבקשות להשפיע על
הזירה הציבורית לבי מוסדות המדינה והממשלה .הניסיו הנלמד מהמקרה המתואר
משמש חומר רקע חשוב ליזמי פרטיי המבקשי להשפיע על הזירה הציבורית,
והנדרשי לשיתו פעולה מצד גורמי הממשל בתהלי! עיצוב המדיניות וביצועה .המאמר
מספק חומר למחשבה לאלה היוזמי פרויקטי ותוכניות חברתיות ,שיש לה זיקה
לחלוקת העבודה הנדרשת ביניה לבי הגורמי הממשלתיי המופקדי על קביעת
המדיניות הציבורית.
מאמרו של אמנו בה עוסק בחיבור בי המדינה לפילנתרופיה ומתמקד בתפקיד העובדי
הסוציאליי במחלקות לשירותי חברתיי בהקשר זה .הנחת המחבר היא שלעובדי
סוציאליי תפקיד חשוב ותרומה חיונית לקשרי עסקי וקהילה .מנקודת המבט של מקצוע
העבודה הסוציאלית ,למעורבות עובדי סוציאליי בקשרי עסקי וקהילה חשיבות
הנובעת ממחויבות העובדי ללקוחותיה ,אשר עלולי להיפגע מפעילות של
פילנתרופיה עסקית ללא פיקוח וללא מעורבות הרשויות ותיווכ .מנקודת המבט של עול
הפילנתרופיה מעורבות כזו חיונית כדי למקס את הפוטנציאל הטמו במשאבי
הפילנתרופיי ולמנוע מעורבות בקהילה ,הנעשית באופ לא מקצועי וללא היכרות
מספקת ע התחו החברתי .מטרת המחקר ,שהמאמר מבוסס עליו ,היא לאתר גורמי
היכולי לתרו לעמדה חיובית של עובדי סוציאליי כלפי קשרי עסקיקהילה ע
מחלקות לשירותי חברתיי ולקוחותיה .עמדות חיוביות של עובדי סוציאליי כלפי
קשרי עסקי וקהילה נבחנו בשני היבטי .הראשו מתייחס לנכונות העובדי הסוציאליי
לקחת חלק בתפקידי הקשורי לקשרי עסקי וקהילה ,דוגמת גיוס משאבי .ההיבט
השני הוא הנכונות להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ובניית קשרי כאלה .לטענת
המחבר ,הגורמי המסבירי עמדות חיוביות של עובדי סוציאליי בשני ההיבטי
שנבחנו ה שניי :תחושת מסוגלות אישית של העובדי ותמיכת מנהל המחלקה
בקשרי כאלה .ואול משתני אחרי )משאבי מוגבלי במחלקה ,מעורבות בתפקידי
ניהול ועוד( נמצאו קשורי רק לאחד משני ההיבטי שנבחנו .מכא ,שהצבת נושא
הקשרי הפילנתרופיי )או קשרי עסקיקהילה( על סדר היו של המחלקות לשירותי
חברתיי והנהגת מדיניות של תרבות ארגונית תומכת חשובה למידת המעורבות
הפוטנציאלית של עובדי סוציאליי בעול הפילנתרופיה .לאור העובדה שבמחלקות
לשירותי חברתיי יש עניי רב בקשרי כאלה )רודי! ,(2008 ,יש לבחו כיצד לייש את
מסקנות המחקר בשטח.
במאמר האחרו ,פרי עט של הלל שמיד ואבישג רודי!:Ï‡¯˘È· ˙ÈÏÚ‰ ˙ÈÈÙÂ¯˙ÏÈÙ ,
 ,‰ÓÂ¯˙ ÈÒÂÙ„Â ÌÈÚÈÓ ,ÌÈÈÈÙ‡Óזוכה הפעילות הפילנתרופית של תורמי גדולי
להתייחסות מיוחדת .המחקר שהמאמר מתבסס עליו בח בקרב  79תורמי גדולי את
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תופעת פילנתרופיית העלית בישראל – המאפייני הדמוגרפיי של הפילנתרופי
הישראלי ,המניעי שלה לתרו ,אוכלוסיות היעד ותחומי מועדפי לתרומה ,ערכ
הפיננסי של התרומות ,ערוצי התרומה והמנגנוני שבאמצעות מועברות התרומות
לאוכלוסיות היעד ולארגוני חברתיי ואחרי .במאמר מוצג ג ניתוח של יחסי
הפילנתרופי ע הממשלה וקובעי המדיניות הציבורית .ממצאי המחקר מצביעי על כ!
שבישראל יש מעגל פילנתרופי התור ביד נדיבה למטרות חברתיות ושלתורמי
הישראלי מניעי ייחודיי לעשייה פילנתרופית ,בה אידיאולוגיה ציונית ותחושת
משבר בחברה הישראלית אל מול האתגרי הגואי .התחומי ההעיקריי שהפילנתרופי
הישראלי תורמי לה ה התחומי החברתיי :חינו! ,רווחה ובריאות.
לאסופת המאמרי המוצגת בחוברת זו תרומה חשובה להבנה טובה יותר של התמורות
והשינויי המתרחשי בפילנתרופיה בישראל .במיוחד תורמי המאמרי להבנת התהלי!
הפילנתרופי ,תפקיד הפילנתרופיה ,מקומה בחברה המודרנית ,מאפייניה ,תרומתה ויחסיה
ע הממשלה .הפילנתרופיה החדשה בישראל נמצאת בתהלי! עיצוב זהותה הארגונית
הייחודית ומציאת מקומה במרחב הציבורי והפרטי .היא חווה תמורות ומעברי
מהפילנתרופיה ה"רומנטית" אל זו הרציונלית ,המטרתית ,האינסטרומנטלית ,המכוונת
להשגת המטרה .מחקרי שיבואו בעקבות אלה המוצגי בחוברת זו יתרמו להבנה טובה
יותר של התהליכי הקשורי במעברי אלה ,להשפעותיה וכ למיסוד האקדמי
והאמפירי של תחו מתפתח זה ,שלמרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה
העברית בירושלי יש בו חלק חשוב.
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