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 14.12.09�ב התקבל, 6.9.09�ב לפרסו� נשלח

"îöòî äôöî äðéãîä äîä?" 
ìàøùéá äìùîîå äùãç äéôåøúðìéô : 
 íéìåãâ íéîøåú ìù èáîä úãå÷ð

é÷ñòä øæâîäî1
 

éðåòîù êåøá2
 

, פעילות� הפילנתרופית המתרחבת של תורמי� גדולי� מהמגזר העסקי בישראל
 מעוררת עניי� ציבורי רב ומושכת את תשומת 3,נציגיה של הפילנתרופיה החדשה

 14. רי� ואנשי מקצוע העוסקי� בחקר המגזר השלישי והפילנתרופיהלב� של חוק
איונות עומק ישמשו במאמר זה להצגה של חלוקת העבודה הרצויה בי� יר

 של תורמי� גדולי� מהמובילי� בכלכלה מנקודת מבט�הממשלה לפילנתרופיה 
 . ובפילנתרופיה בישראל

 

 , או יזמות חברתית, פילנתרופיה"

 ".י� חדשי�מקומה ליצור מודל

 )ש� בדוי (מיכאל

 

_____________ 

על העידוד ,  באוניברסיטה העברית‰Ï‡¯˘È· ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰ ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Óראש , ברצוני להודות להלל שמיד  1
 על הערותיו ,ÌÏÚל " מנכ,עוד ברצוני להודות לציו� גבאי. והתמיכה ועל המשוב היסודי בכל שלבי המחקר

אני מודה מקרב לב לאליעזר יפה על המשוב המעמיק והידידותי ולאיל . של המאמר האחרונה ההמועילות לטיוט
שמעוני על הערותיה �תודה מיוחדת לברנדה נידל. ארי שכמו תמיד נמצא בקרבת יד להוסי� הערות מחכימות�ב�

 �על ,  ‡Ô¯˜ÛÒÈÈנשיאת , נינה ווינר' אני מודה לגב.  עוסק בה�המאמרשהמחכימות בשיחותינו האינסופיות בנושאי
 .תודה אחרונה לשני הקוראי� האנונימיי� שסייעו בידי לשפר את המאמר. התמיכה הכלכלית והאישית

 .איל��אוניברסיטת בר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה  2

‰Â·˙· ‰�È˙� : ˙Â˙ÂÓÚÏ Ë�¯Ë�È‡· ÈÏ‡¯˘È‰ ÍÈ¯„Ó�‰, על הפילנתרופיה בישראל ראו את האתר של אליעזר יפה  3
ÏÂÌÈ·„�˙Ó ÌÈ�Â‚¯‡ ,http://www.givingwisely.org.il/Hebrew/Intro2.htm. 
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 תורמי� 14 ע� 2007 עד יוני 2006איונות עומק שערכתי מנובמבר ימאמר זה מבוסס על ר

מטרתי היא להציג .  נציגיה של הפילנתרופיה החדשה בישראל4,גדולי� מהמגזר העסקי

  של קבוצתעל פי נקודת מבטהאת חלוקת העבודה הרצויה בי! הממשלה לפילנתרופיה 

בה שהמושג חלוקת עבודה ישמש אותי במאמר זה להבנה של הדר" . תורמי� זו
את תפקידה של הממשלה בפעילות הפילנתרופית הכוללת בישראל רואי� המרואייני� 

 חלוקת העבודה הצגתמאמר זה הוא חלו# ב. ואת יחסי הגומלי! בינ� לבי! הממשלה

טי� של זר� חדש בפילנתרופיה  נציגיו הבולעל פיבי! הממשלה לפילנתרופיה  הרצויה

 לא רק מעשירי� את התורמי� אל. בישראל המורכב מתורמי� גדולי� מהמגזר העסקי

אלא שואפי� להטמיע , הפילנתרופיה במשאבי� רבי� ובהיקפי� גדולי� יותר מאשר בעבר

 . דרכי חשיבתה ופעולתהולשנות את  את גישת� העסקיתבה 

תהלי" רווח בפילנתרופיה יותר מכול ר מייצגת דומה שקבוצת התורמי� שהשתתפה במחק

האישית , הספונטנית, המערבית בכלל ובישראלית בפרט של מעבר מהפילנתרופיה הישנה

, )Streeter, 2001(חסד ועזרה לחלשי� , זו שדיברה במונחי� של צדקה, והרומנטית

מנוהלת כזו ה, עסקית ושיטתית, )Brown, 2000; Salamon, 2003(לפילנתרופיה חדשה 

אנשי עסקי� ,  פרקטיקות ניהול רציונליות ומעורבות אישית של תורמי� פרטיי�אמצעותב

תורמי� אלה מנהלי� את הפעילות . הרואי� עצמ� משקיעי� ולא פילנתרופי�

בו ה� עושי� ש, ה� מייבאי� מהמגזר העסקישהפילנתרופית שלה� בעזרת מער" מושגי� 

טיפול בשורש! של בעיות , בי! היתר, גי� זה כוללמער" מוש. את עיקר יו� העבודה שלה�

שקיפות ופעולה על פי נהלי� והסדרי� , מדידת הצלחה, חברתיות ולא בסימפטומי� שלה!
פעילות� הפילנתרופית של התורמי� .  המכווני� למטרות ולתוצאות מוגדרות,מוקפדי�

מוקדשת ,  בישראלכמו רוב היוזמות הפילנתרופיות של אנשי עסקי�, שרואיינו למחקר זה

ה� ). 2009, שמיד ורודי"(בעיקר בתחו� החינו" , לפרויקטי� העוסקי� ברווחת הקהילה

מממני� את הפרויקטי� הללו באופ! עצמאי או על ידי שותפויות ע� קרנות פילנתרופיות 

 . אחרות

במערב נחקרו ) עמותות וארגוני� הפועלי� ללא כוונות רווח(מגזר שלישי 'יחסי ממשלה
א� כי , כמו ג�, )Brinkerhoff, 1999; Wright, 2001; Young, 1999, 2000(מעט לא 

 ;Frumkin, 2006; Ostrower, 1995(פילנתרופיה 'יחסי ממשלה, במידה פחותה
Wright, 2001 .(ביוזמתמגזר שלישי בעיקר 'בישראל נחקרו יחסי ממשלה  ÊÎ¯Ó‰

_____________ 

היק� התרומה של המשתתפי� במחקר נע בי� . במקומות מסוימי� במאמר אשתמש בלשו� זכר מטעמי נוחות בלבד  4
‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰ ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Ó‰ המאמר הוא חלק ממחקר רחב יותר שהוכ� עבור . מאות מיליוני�למיליוני שקלי� 

Ï‡¯˘È· 2008, שמעוני( באוניברסיטה העברית.( 
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È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ¯˜ÁÏ ÈÏ‡¯˘È‰ !קט! , גדרו!; 2007, גדרו!( באוניברסיטת ב! גוריו

'יחסי ממשלה). Gidron, 1992; Gidron & Katz, 1998; 2008, סילבר; 2000, וטליאס

 ומעול� לא הוגדרו כיעד מחקרי בפני עצמו , לא נחקרו מספיקלעומת�פילנתרופיה 

 ).Jaffe, 2002; 2006,  גדרו! ואחרי�:למשל(

כ" שהפילנתרופיה  ו היא בהצבעה עלחשיבות. לתו" הלקונה המחקרית הזו נכנס מאמר זה
ידי אנשי עסקי� פרטיי� שחושבי� בזו המנוהלת , מחקר זהבהחדשה שתיארו המרואייני� 

לא מוצאת סתירה בינה לבי! ממשלה מעורבת , ידואלי תחרותיוובמונחי� של שוק אינדי

א+ . ואקטיבית שלוקחת חלק בוויסות כולל של הפעילות הפילנתרופית בישראל

ייני� הציגו דגשי� שוני� והבנות סותרות לעתי� בכל הקשור לעבודה שהמרוא

חלוקת עבודה ב ה� רואי�. כלל  בדר"דומותציפיותיה� מהממשלה , הפילנתרופית

כזו המבוססת בעיקר על יחסי שיתו+ , מוגדרת ומוסכמת בי! הממשלה לפילנתרופיה

תפקיד המרכזי שה� ה. פעולה הפילנתרופית בישראלה יעילותתנאי הכרחי ל, והשלמה

'מייעדי� לעצמ� בתו" חלוקת העבודה הזו הוא לשמש כוח חלו# בראש המחנה החברתי

עומדי� ה במשאבי� ,תהעסקיאפ 'חברת סטרטבדומה ל, זה משתמש כוח .רווחתיה
לפיתוח , גמישות וידע ארגוני וניהולי מתקד�, יצירתיות, יוזמה, כמו חדשנות, לרשותו

כפי ,  חיצונית של מודלי� פילנתרופיי� חדשי� וחדשניי�עצמאי ומשוחרר מהתערבות

 . במובאה בפתיחת המאמר)ש� בדוי (שמציע מיכאל

וכ" ,  שה� פיתחו"בשלי�"אמ# פרויקטי� פילנתרופיי� שתמהממשלה ה� מצפי� 

לצאת מהפרויקטי� הללו ולפנות לאפיקי� כלומר  ," אקזיטלעשות"לה� אפשר ית

ווסת את כלל הפעילות הפילנתרופית  ממנה ג� שתה� מצפי� .פילנתרופיי� חדשי�
. שלטענת� סובלת מכפילויות רבות ומהעדר מיקוד, כולל זו של המגזר העסקי, בישראל

 .מעורבות ממשלתית ערה יותרעקב  את היתרונות ואת הסיכוני� הצפויי� ציגאזה במאמר 

יה ישמש פילנתרופ'דיו! קצר בהתפתחותה של הפילנתרופיה החדשה וביחסי ממשלה

 שיבואו לאחר מבוא פרקי�להצגה של המסגרת המושגית וההיסטורית של המאמר בשני ה

 הרביעי פרקב. במהל" המחקרבה השתמשתי ש השלישי תוצג המתודולוגיה פרקב. זה

. חלוקת העבודה הרצויה בינ� לבי! הממשלההדר" שבה המרואייני� רואי� את אציג את 
 הנגזרות מחלוקת יישומיותעויות התיאורטיות וה האחרו! של המאמר אדו! במשמפרקב

 ג� את השלכותיה האפשריות על עצמאותה של א",  אבח! את יתרונותיה;העבודה הזו

 . ואולי א+ של המגזר השלישי כולו, הפילנתרופיה
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בהיסטוריה של הדתות אפשר למצוא ביטויי� לקיומה . לפילנתרופיה היסטוריה ארוכה

ובקרנות , )פעולות צדקה ועזרה לאחרי�( ÎÊ‡˙ה, סלא�יחמשת עיקרי האבאחד מ

 שהוקמו באירופה של ימי הביניי� , פילנתרופיות נוצריות לקידו� ענייני הכנסייה
)Anheier & List, 2005 .( במוסדות צדקהבאה לידי ביטויביהדות הפילנתרופיה  ,

 ). Silber & Rozenhek, 2000; 2009, לימור(גמילות חסדי� וערבות הדדית 

צומחת , ובעיקר במדינות המערביות, בעשורי� האחרוני� הפילנתרופיה ברחבי העול�

דעיכה של מדינת : המחקר מייחס זאת לשני תהליכי� המתרחשי� בו בזמ!. בקצב מהיר

 רעיונות פוליטיי� ת פריח;)2002, דורו!; 2002, גל(הרווחה ושירותי התמיכה החברתיי� 

בשימוש גובר , של חברות) downsizing(התומכי� בקיטו! , ליברליי�'ווכלכליי� ניא

עוצמת ). Shalev, 1999(ובקידו� יוזמה חופשית ותחרות ) outsourcing(במיקור חו# 
של מקביל ההשפעה של התהלי" הכפול הזה מורגשת בישראל בעיקר בתהלי" כפול 

לי" המעצי� עוד יותר את תה, צמיחה כלכלית לצד התרחבות הפער בי! עניי� לעשירי�

 :למשל; המצב הכלכלי הירוד של קבוצות שאי! לה! המשאבי� הדרושי� לעמוד בתחרות

, זקני� וילדי�, מהגרי עבודה, עולי� חדשי�, תושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

, עוניה, פשיעהה, אבטלהה עליית. הוריות ואזרחי� בעלי צרכי� מיוחדי�'משפחות חד

לצמיחתו של המגזר השלישי ובתוכו , כ" מסבירי�,  הביאהות הללוב בקבוצרעה

 תאגידי� של פילנתרופיה ,"פילנתרופיה חדשה"להתפתחותה של מה שמקובל לכנות 

עת ה� מעונייני� כו, עסקיי� ואנשי עסקי� פרטיי� שהצמיחה הכלכלית היטיבה עמ�

משתמשי� ה�  .בוריתבה עשו את הונ� ואולי א+ לשפר את תדמית� הצישלהחזיר לחברה 
עסקיות וכמוב! במשאביה� הכספיי� לפיתוח 'בידע ובפרקטיקות ניהוליותאפוא 

 ).2007, שמיר(פרויקטי� פילנתרופיי� 

, מרואייני מחקר זה בפעילות� הפילנתרופיתאת  המשמשתעסקית ה'פרקטיקה הניהוליתה

ל בשני� מעורבות� האישית והכס+ הגדול שה� מביאי� עמ� משקפי� מאבק המתחול

(פילנתרופיה חדשה בי! האחרונות בעול� המערבי בי! מה שמוגדר פילנתרופיה ישנה ל

Brown, 2000; Salamon, 2003 .(זובמאבק זה הפילנתרופיה החדשה נראית כ 
פרקטיקות ומושגי� , שמעוררת לחיי� את הפילנתרופיה הישנה בעזרת מער" של עקרונות

הטענה המרכזית של מייצגי הפילנתרופיה . ר העסקיניהוליי� השאולי� מ! המגז'ארגוניי�

היא שאי! די בכ" שתורמי� יעבירו מהונ� למטרות , בעיקר זו האמריקנית, החדשה

חברתיות חשובות ויותירו את העשייה הפילנתרופית ואת הוויסות הכולל שלה בידי אנשי 

, גזר השלישימקצוע ומומחי� מהמגזר הראשו! או בידי ארגוני� ללא כוונות רווח מהמ

קרנות וארגוני� לטענת� יש לנהל ). Ealy, 2005(כפי שנהגו הפילנתרופי� המסורתיי� 

כלומר על פי פרקטיקות , במגזר השלישי בהתא� לעקרונות של שוק חופשי וניהול רציונלי
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 שיבטיחו יעילות ובדר" זו ישיגו תשואה גבוהה ,וערכי� ניהוליי� מכווני מטרה ותוצאה

 � הפילנתרופיה הישנה אינפירות שגורסי� הפילנתרופיה החדשה מובילי .ביחס להשקעה

והראיה היא שאחרי שני� רבות של עבודה פילנתרופית החברה , י� אפקטיבילא וי�מוצלח

 ג� במגזר השלישי בישראל Brower, 2001.(5( בבעיות בלתי פתורות עמוסהעדיי! 

 .ש של תורמי� מהמגזר העסקיהתפתחה פילנתרופיה חדשה שאת שורותיה מאכלס ז! חד

; 277 'עמ, 2007, סילבר; 2009, לימור( מנציגיו 14איונות ע� ימאמר זה מבוסס על ר

 ).2009, רודי" ושאול בר ניסי�, שמיד

 

äéôåøúðìéôå äìùîî 

 הקוראי� ,קולות בקרב אנשי מקצוע וחוקרי�עוד ועוד בשני� האחרונות נשמעי� 

  משתפי� פעולההשני והשלישי,  המגזרי� הראשו!בהשמגזרית 'לקידומה של חברה תלת
)Hyde, Meyer & Cook, 2002; Salamon, 1999 .( בשני הקולות אלבישראל נשמעו 

ידי בשהופק , )2007,  במר27#'25(בכנס הראשו! .  בשני� האחרונותנערכוכנסי� ש

È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ¯˜ÁÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ÊÎ¯Ó‰ באוניברסיטת ב! גוריו! תחת הכותרת ‡ Ì‡‰ Â�Á�
˙È¯Ê‚Ó ˙Ï˙ ‰¯·Á ˙‡¯˜Ï ÌÈ„ÚÂˆ?, השתתפו חוקרי� מישראל ומהעול� ונציגי� 

 את תוכניתו הציג ,רעבבל משרד ראש הממשלה "מנכ ,רענ! דינור. משלושת המגזרי�

 , כ" נדמה,ו אפשר למצוא ז את הביטוי המרכזי לתוכנית.למיסוד הקשר בי! המגזרי�

 6.שכולל נציגי� משלושת המגזרי�, ה במשרד ראש הממשלÂ�ÁÏÂ˘ ÌÈÏÂ‚Ú˙בפורו� 

 הכנס השני שהוקדש. מגזרי להשגת מטרות ציבוריות מטרת הפורו� היא לפתח שיח בי!

/) ÌÈÙÂ˙È˘) http://www.sheatufim.org.ilכנס  היה לרעיו! שיתו+ הפעולה הבי! מגזרי
ל משרד ראש הממשלה ונציגי� "מנכבו השתתפו ). 2008,  ביוני18(האחרו! 

'ביחסי ממשלהלדיו!  והוא הוקדש בעיקרו ,תרופיה העסקית ומהמגזר השלישימהפילנ

 .  במוקד מאמר זההנמצאי� ,פילנתרופיה

'יחסי ממשלהמעול� לא נבדקו באופ! יסודי ,  בישראללעומת זאת, במישור המחקרי

עוסקי� ה העצו� של חומרי� שפע בתו" המחו# לישראל אפשר למצוא. פילנתרופיה

_____________ 

מביא עדויות לכ! שחלק מאנשי ) Gose, 2003( ב� גוז -The Chronicle of Philanthropyבמאמר מעניי� ב  5
 . המתנשאת המוקדמת�תס כיו� על תפיי� מצר,הברית#נציגיה של הפילנתרופיה החדשה בארצות, העסקי�

 : אלהמוד באתרי� העל פעילותו של הפורו� אפשר לל  6

http://www.pmo.gov.il/PMO/PM+Office/Departments/policyplanning/migzar1.htm 
C:\Documents and Settings\Baruch\My Documents\Philanthro2\ROUND TABLE281208.pdf 
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'עוסקי� ביחסי ממשלההזר שלישי מספר מצומצ� יחסית של מחקרי� מג'ביחסי ממשלה

האחד הוא מחקרו רב השני� של . שלושה מהבולטי� שבה� יובאו להל!. פילנתרופיה

פרומקי! . על הפילנתרופיה האמריקנית) Frumkin, 2006, pp. 49-54(פיטר פרומקי! 

פי הדג� הראשו!  על. מציע ארבעה דגמי� של חלוקת עבודה בי! הממשלה לפילנתרופיה

 חלוקת עבודה ישכשבי! שני הצדדי� ,  את הפעילות הממשלתיתÓÈÏ˘Ó‰הפילנתרופיה 

א+ הוא מאפיי! את , דג� שני. בדומה לציפיותיה� של המרואייני� במאמר זה, מוגדרת

ולפיו , ‡ÈÓÂ�ÂËÂ מפעלרואה את הפילנתרופיה כ, הפילנתרופיה שתיארו המרואייני�

כיווני התרומה , שלתית בהסדרי� של מיסוי וניהול עמותות השליטה הממלמרות
 המרואייני� למחקר זהש, בדג� שלישי. הפילנתרופית חופשיי� מהכוונה ממשלתית

, תחלי+ (˙ÙÒÂ˙הפילנתרופיה משמשת , על פיוא+ שלעתי� ה� נוהגי� , מתנגדי� לו

ולנזקקי� עזרה לעניי� (לפרויקטי� ממשלתיי� קיימי� ) לטענת חלק מהמרואייני�

פילנתרופיה הבדג� היחסי� הרביעי . כשהיא מזהה צור" של הממשלה בעזרה, )אחרי�

˙¯‚˙‡Óהציבורית ובעיקר את השקעותיה ה היא מבקרת את מדיניות; את הממשלה 

המרואייני� למחקר זה אינ� נוקטי� וא+ אינ� מעונייני� לנקוט . בתחומי רווחה וחינו"

 .אסטרטגיה של אתגור

יונות עומק ע� כמאה תורמי� גדולי� מהמגזר העסקי באזור ניו יאסס על רבמחקר המבו

שביעות הרצו! של  את אי) Ostrower, 1995(יורק מתארת הסוציולוגית פרנסי אוסטרואר 

אוסטרואר מדגישה .  של נציגי הרשויות המקומיות והממשל הפדרלי�התורמי� מתפקוד

, רבות ממשלתית בפעילות הפילנתרופיתהמרואייני� למחקרה מעונייני� במעואי!  שא+ש

כמו . ה� מודאגי� מתפקודה הדל לטעמ� של הממשלה בכל הקשור לבעיות חברה ורווחה

ג� התורמי� שרואיינו למחקר זה , הרוב המוחלט של התורמי� שראיינה אוסטרואר

על ,  של הסוכנויות הממשלתיות בישראלסבוכהמותחי� ביקורת על הביורוקרטיה ה

 הרבה הכרוכה בתהליכי קבלת ההחלטות ועל העדר מקצוענות תוליטיהפהבחישה 
ה� מעונייני� במעורבות , עמיתיה� האמריקני�אול� בניגוד לו .ופתיחות לרעיונות חדשי�

 . גבוהה יותר של הממשלה בפעילות הפילנתרופית

במחקר משווה בי! ) Wright, 2001(ממצאי� מענייני� בהקשר זה מצאה קר! רייט 

כ"  התנגדות ליש, לדבריה, בארצות הברית.  הבריטיתזורופיה האמריקנית להפילנת

 תנצל לרעה את הכוח הנתו! יאמחשש שה, ל מגבלות על הפילנתרופיהיטשהממשלה ת

בחוקה האמריקנית ובאמונות , לדבריה, הגבלת כוחה של המדינה מעוגנת. בידיה
תפקידו של  להגביל את ישלפיה! ו, טוקוויל'מסורתיות מבית מדרשו של אלכסיס דה

). Frumkin, 2006; Ostrower, 1995ראו ג� (ובעיקר של הממשל הפדרלי , הממשל

הממשלה נחשבת לשחק! בעל היכולות הגדולות ביותר לקד� , לעומת זאת, בבריטניה

ביקורת הנמתחת על תפקודה של הממשלה בנושאי רווחה הלמרות . מטרות פילנתרופיות
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שיתו+ פעולה עמה הכרחי לקיומה של פעילות ש היא ,דבריהל, הדעה הרווחת, וחברה

 .פילנתרופית אפקטיבית

 שמצאה רייט בפילנתרופיה בבריטניה מצאתי ג� אני בשיחותי ע� הממצאי� דומי� לאל

ולמרות , ובדומה לאנגלית, יתנבשונה מהפילנתרופיה האמריק. המרואייני� למחקר זה

 � של המרואייני� אינרוב�רוב , איונותי הר במהל"שמתחו על הממשלההביקורת הנוקבת 
 או מהשקעה עליה מביקורת פומבית י�ע� הממשלה ונמנע  להתעמתני�מעוניי

חלוקת העבודה . ע על מדיניותה הציבוריתיהשפלבפרויקטי� של סנגור שמטרת� 

 מייצגת יחסי שיתו+ והשלמה שבמסגרת� ה� נהני� מהחופש  מעדיפי�המרואייני�ש

 מפעילה ,פרי פיתוח� הממשלה מאמצת פרויקטי� ואילו ,קיעו את כספ�לבחור היכ! יש

 ומשמשת כמווסתת מרכזית של הפעילות הפילנתרופית הכוללת לאור" זמ!אות� 

 . בישראל

 

äéâåìåãåúî 

 ÌÈÓ¯Â˙ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ�ÓÂ�Ù 

 איונותיהר. איונות עומק ע� תורמי� גדולי� מהמגזר העסקי בישראלימאמר זה נשע! על ר

 ;ÂÚÓ‰ ‰È¯Â‡È˙‰) Grounded Theory‚�˙ ·˘„‰עקרונות שמציעה על פי ה נותחוו נאספו
Glaser & Strauss, 1967( , תובנות ולפתח תיאוריות על ל הגיעניסיו! להשעיקרה

. העול� החברתי מתו" התבוננות קרובה ובלתי אמצעית ככל האפשר במושאי המחקר

 קבוצת אצל" " ה� פני הדברי�כ"ש, במאמר זה אני מבקש לטעו! אי!, במלי� אחרות

לתיאור זה אוסי+ פרשנות . בעיניה�נראי� אלא לתאר כיצד הדברי� , התורמי� שנחקרה

 . ואמק� אותה בהקשר רחב בעזרת המשגות מ! המחקר העוסק בפילנתרופיה, משלי

 

¯ ÚÂ„ÓÈ˜ÓÂÚ ˙Â�ÂÈ‡? 

סיבה ה. איונות עומקילפחות שתי סיבות הנחו את הבחירה לבסס את המחקר על ר

בכל תיאור של חוויות שתיאוריה המעוגנת בשדה של ההראשונה קשורה להנחת יסוד 

 �Gabriel ראו ג( טמונות משמעויות שאנשי� מקני� לחייה� ולסביבה שה� פועלי� בה
2000; Polkinghorne, 1988 .(יכול , כפי שברצוני להציע כא!, פירוש המשמעויות הללו

ת הפילנתרופיה בכלל ואת הערכי� המארגני� אותה ללמד על ההבנה של המרואייני� א
על הציפייה של המרואייני� מחלוקת העבודה בינ� לבי! ,  במקרה של מחקר זה,בפרט או
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ובעיקר זו המובלת , הסיבה השנייה קשורה להנחה שהפילנתרופיה בישראל. הממשלה

.  מהותימצויה בתהלי" של שינוי, בידי דור חדש של תורמי� שהגיעו מהמגזר העסקי

יאפשרו , כ" הנחתי, יו� בפעילות פילנתרופית העוסקי� יו�, האיונות ע� תורמי� אליר

אלא ג� את תהלי" הבנייה , לזהות לא רק את הבנותיה� הכלליות את מושג הפילנתרופיה

ובתוכו את , ובשה� שותפי� משמעותיי� , והבנייה המחודשת של הפילנתרופיה בישראל

 .נתרופיה לממשלהחלוקת העבודה בי! הפיל

 

¯‰ ÛÂÒÈ‡È˙Â�ÂÈ‡ 

כל המרואייני� .  לחייה�50' וה40'במחקר השתתפו עשרה גברי� וארבע נשי� בשנות ה

רוב� ככול� מתגוררי� במרכז האר# .  ויותר שנה20ה� ילידי ישראל או גרי� בה 
רוב� המוחלט מנהלי� . טק'קרנות הו! סיכו! או היי,  בנקאות:ומשתייכי� לעול� העסקי

לכל המרואייני� הכשרה . דר" קרנות פרטיות, ת פעילות� הפילנתרופית באופ! עצמאיא

 ות וה� מנהלי� עובדי� וחברות עסקיות ברמ,אקדמית בתחומי� הרלוונטיי� לעסקיה�

כאלה (אני מניח שמחקר שהיה מבוסס על פרופיל שונה של תורמי� . ובהיקפי� רחבי�

למשל כאלה הפועלי� בזירה ארגונית , )ליג� כשהוצע , שבחרתי לא לראיי! ביודעי!

 תפיסות חוש+היה , ועסקית שונה מזו שבה פועלי� מרואייניי ושהשכלת� אחרת משלה�

  אפואהממצאי� והתיאוריה שמאמר זה מציג רלוונטיי�. שונות ומציג פילנתרופיה אחרת

הישענות מוב! מאליו ש, מלבד זאת. לתורמי� בעלי פרופיל התוא� את זה של המרואייני�

על מספר מצומצ� של מרואייני� אינה מתירה לי להתייחס למאמר זה כמייצג באופ! מלא 
אינני טוע! . את עמדת� של כל התורמי� הישראלי� העוני� לקריטריוני� שתוארו לעיל

 .הממצאי� והתיאוריה שיוצגו כא! מתייחסי� רק לתורמי� שהשתתפו במחקר זה. זאת

 

¯‰ ÍÏ‰ÓÈ˙Â�ÂÈ‡ 

כולל , ומאוחר יותר תומללו במלוא�, נות הוקלטו באישור� של המרואייני�איויכל הר

איונות יכ" ג� יופיעו המובאות מהר. חלקי מלה או הערות שחזרו על עצמ!, בדיחות

 ביקשתי מהמרואייני� לחשוב על ובתחילת.  דקות60'כנמש" איו! יכל ר. במאמר עצמו

 עוררה תהלי" רפלקטיבי שבמהלכו שאלה זו. מה לזולתהפע� הראשונה שבה תרמו דבר 

ממנו והתייחסו למניעי� שלה� באו תיארו המרואייני� את הרקע המשפחתי והחברתי ש

תי באופ! חופשי את מחשבותיה� ימרואייני� לחלוק אהזמי! את הההחלטה ל. לתרומה

 על כל נושא שיבחרו או ככל העולה על רוח�� להרחיב בדיבור הבפתח הריאיו! אפשרה ל

 תו" שיתו+ ,זרמו באופ! חופשיאכ! איונות יהר. י� אחרי�ט בדיבור על נושאלהמעי
במהל" הריאיו! . פעולה מלא של המרואייני� ונכונות מלאה לשת+ אותי בחוויותיה�
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דמויות שהשפיעו על ה, שיקולי� המנחי� את המרואייני� במת! תרומותשאלתי עוד על ה

אירועי� משמעותיי� שחוו  לערומת� ומידת היעילות של ת לע, עליה� לתרו� לאחרי�

התבקשו המרואייני� , כדי לעמוד על תפיסת� העצמית כפילנתרופי�. כפילנתרופי�

לשרטט את הדמות שתתקבל א� יהיו גיבוריו של סרט או ספר המתעדי� את פעילות� 

 . הפילנתרופית

 

¯‰ ÁÂ˙È�È˙Â�ÂÈ‡ 

בשלב ראשו! קראתי : ני שלבי�הציר הראשו! כלל ש. איונות נעשה בשני צירי�יניתוח הר

). Kets de Vries & Miller, 1987, p. 236(כל ריאיו! בנפרד וחילצתי תמות מרכזיות 

רעיונות או תובנות של המרואייני� על עול� , תמות מרכזיות כוללות נושאי�
בשלב השני קיבצתי את התמות . ריאיו!לריאיו! משהלכו והצטברו , הפילנתרופיה

כלומר מסגרת , איונות כדי להפיק אחדות תמטיתי על עצמ! בכל הרהמרכזיות שחזרו

הציר . המייצגת נקודות מבט משותפות לכל קבוצת המרואייני� על עול� הפילנתרופיה

 כדי ,הריאיונות לבי! הספרות הרלוונטיתוהשני כלל תנועה הלו" ושוב בי! ממצאי המחקר 

בתפנית שעוברת על ) לקהלפחות את ח(למק� את הפילנתרופיה של המרואייני� 

ניהולי של ה' ולהבי! טוב יותר את אופייה העסקי,מישנה לחדשה, הפילנתרופיה

 .הפילנתרופיה שהמרואייני� נוטלי� בה חלק

 

íéðééàåøîä éðéòá äìùîîå äéôåøúðìéô 

‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· 

È‡ÔÂÓ‡ : קשה למצוא נושא שבו עמדת המרואייני� אחידה כל כ" כמו שאלת יחס� 

 את הממשלה על שהיא י�הרוב המוחלט של המרואייני� מבקר. רמי� מטע� הממשלהלגו
יחס� השלילי ביסודו לנציגי הממשלה ניכר . נמנעת מלנקוט פעולות רווחה מספקות

חינו" , בהעדר הערכה כלפיה� ובאמו! מועט ביכולת� המקצועית לטפל בבעיות רווחה

 לעתי� בצמוד להתייחסויות לתפקוד ,נותביטויי� מסוג זה נשמעו במהל" הריאיו. וקהילה

 7:דוריתזאת כ" תיארה . 2006הממשלה בתקופת מלחמת לבנו! השנייה בקי# 

_____________ 

 .שמות המרואייני� שונו  7
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מחריד לראות את המצב .  וזה לדעתי היה מחריד,זה הדאיג אותי, זה הדהי� אותי

של [לראות את חוסר ההכנה המוחלט , של המקלטי� באזורי� שקרובי� לגבול

. שבעצ� הכול קרס מבחינת היכולות לטפל באנשי� של התרחיש ,]הממשלה

 .וקי� כדי לחפש מחסה'אנשי� מסכני� ברחו כמו ג

‰·ÊÎ‡: הרוב המוחלט של המרואייני� ו האמו! שהביעאיהעוינות ו, ההערכה הנמוכה 
כזו המושמעת רבות , כלפי נציגי הממשלה אינ� מייצגי� רק ביקורת כללית על הממשלה

' האמו! הזה מבטא במידה רבה את אכזבת� מההתנהגות הלאיא. בציבוריות הישראלית

כפי שתיארה דורית לעיל , אפקטיבית של נציגיה בתחומי� הכפופי� לאחריותה הישירה

 :וכפי שמתארת דניאלה

אני חושבת שזה מעורר קצת זע� בקרב אנשי� שמצפי� מה� לעשות את מה 

חנו מצפי� מה�  ואנ,אנחנו משלמי� כס+ לממשלה. שהממשלה צריכה לעשות
. לא צריכי� להיות ילדי� רעבי�. לעשות את מה שה� אמורי� לעשות ולהתמודד

 .אבל אני לא חושבת שזה יעצור אנשי� מלתת. זה לא צרי" להיות

, הממשלה ממלאתאי! דניאלה משקפת את אכזבת� הגורפת של המרואייני� על כ" ש

כאזרחית משלמת מסי� היא . את חובתה לדאוג לשירותי� חברתיי� בסיסיי�, לדעת�

וכתורמת היא ,  יכולתה של הממשלה להתמודד ע� בעיות כגו! רעב ועוניאימתלוננת על 

ידי תרומה ליעדי� שאמורי�  פעולות הממשלה עלגבות את מתרעמת על כ" שעליה ל
דניאלה משקפת בדבריה עמדה מקובלת אחרת בקרב חלק . להיות באחריותה המוחלטת

לא מקצועיי� ופועלי� בתו" , רי� שנציגי הממשלה ה� חסרי יוזמההסבו, מהמרואייני�

מערכת ביורוקרטית מסורבלת שבסופו של דבר עלולה להביא לכ" שמעגל התורמי� 

 :כפי שעולה מדבריו של גיל, בישראל לא יתרחב

או , סליחה על הביטוי, ירתמו א� פקיד עלוביאנשי� רציניי� לא , עכשיו

מהר . קראו לי כמה פעמי� לוועדות...  ועדה שצריכהפוליטיקאי בראש איזושהי
...  כי אנשי� לרוב במערכת הציבורית לא יודעי� על מה ה� מדברי�,מאוד עזבתי

 .ועדה ציבורית נטו הסיכוי שלה להצליח הוא קט!. אני מכיר את הוועדות

˙Â˘È„‡: רק על ה שביעות הרצו! שהביעו מרואייני� ביחס לתפקוד הממשלה אינאי 

רבי� מהמרואייני� טועני� .  מקצועיות ועל אפקטיבית נמוכההעדרעל , בול ביורוקרטיסר

בהקשר זה הוזכרו . שהממשלה מגלה אדישות וחוסר אכפתיות למצוקת� של האזרחי�

מעמד , הוריות מצב! של נשי� חד,  כמו האבטלה הגוברת,תחומי� רבי� ומגווני�
 א+ ,הממשלהשל  הינ� זוכי� לטיפול שלדעת� א,הפריפריה או מצב הבריאות בישראל

דוגמה מובהקת לכ" אפשר למצוא ג� בדבריו של . שהאחריות לטיפול בה� מוטלת עליה

 :שלו�
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 זה נורא ]...[? מהרצפה] בשוק[זה מכובד שזק! או זקנה אוספי� את העגבניות 

תנו את ישי.  שהמדינה לא סוגרת יותר ויותר לקונות על מנת שלא יהיה צרי"]...[

 דברי� נורמטיביי� שכל האוכלוסייה ,לעשות מרפאה, ת ספרס+ הזה להקי� ביהכ

 אני מוצ+ במכתבי� ואני ]...[ הייתי מצפה שהמדינה תעשה יותר]...[נהנית מה� 

אי! ] א� []...[על אנשי� שצריכי� כס+ בשביל לעבור ניתוח בחו# לאר#, קרוע

 מדינת ישראל ]...[אד� אז הביטוח הרפואי צרי" לאפשר לב! , פתרו! כזה באר#

 .זו דעתי, צריכה לממ! את זה

הביקורת שמותחי� המרואייני� על התנהגותה הביורוקרטית של הממשלה ועל אדישותה 

לפיה! א+ שמדינת ישראל ו, למצוקת האזרחי� מקבלת משנה תוק+ בטענות של רבי� מה�

" ולהציב את היא בוחרת להמשי, מצליחה מבחינה כלכלית וקופתה יכולה לאפשר זאת

 :כפי שמתאר משה, נושאי הרווחה והחינו" בתחתית סדר העדיפות הלאומי שלה

. זה לא נכו!. 50'זה לא שנות ה. התפיסה שלי שישראל היא לא מדינה חלשה

זה . היא בסדר, היא צומחת, תראה את התקציב של המדינה... היא. מדינה חזקהה

אני חושב שצריכי� ... סיתזה משהו דפוק כא! בסי, שיש כא! אנשי� רעבי�

שיהיה בר3" כזה שייקחו את זה ... להפסיק לתרו� ולפוצ# את זה בצורה כזאת

 .יטפלו בזה, ברצינות

 

‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰ ˙ÂÏ·‚Ó :‰�È„ÓÏ ÛÈÏÁ˙ ‡Ï 

אתה , אתה רואה את היחס בי! מספר העובדי� במדינה לבי! מספר הלא עובדי�

מקומנו בסול� . דרדרי�יחנו מ ולדעתי אנ,רואה את בריחת המוחות מהמדינה

 ,ולדעתי א� לא נעשה משהו בשביל לשנות את זה, הכלכלה בעול� הול" ויורד

זה , ואי אפשר להשפיע בפילנתרופיה, אבל זה הרבה. אנחנו נגיע לעול� שלישי
 )איל (.מקומות עבודה] ליצור[פילנתרופיה לא יכולה . דורש מדיניות מהממשלה

הרבו המרואייני� לדבר ג� , כלל ובסמו" לה בדר", ת הממשלהיחד ע� הביקורת על פעולו

הפילנתרופיה לא יכולה לפעול ש  ציינודניאלה ושלו�, דורית. על מגבלות הפילנתרופיה

 תחומי� שהטיפול בה� דורש ניסוח של ,רחבהלאומי המישור ל השייכי�בתחומי� 

,  הדורשי� תקציבי ענקהאו כאל, כפי שטוע! ג� איל במובאה האחרונה, מדיניות לאומית

ראו בהקשר זה ג� את דבריה� של ). שלו�( בריאות ,)דניאלה(עוני , )דורית(כמו מיגו! 
  :מיכאל וחיי�

בתרומה של הפילנתרופיה ושל היזמות החברתית שבאה ... אני מאמי! בתפקיד

זה דבר ... � יותר לפני שהיא מתחברת לממסדיידואליסטיווממניעי� אינדי
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מאוד מסוכ! שה! . יות יכולות להיכנס ולתת איזשהו ער" מוס+שיזמויות פרט

 )מיכאל (.‰˙˘˙�È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„È· ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙È‰. יכתיבו את התשתית

אני ... לא, לא,  אמרתי לה� לא. לדבר איתי על מיגו!...בשדרות פתאו� התחילו אה

, ...התחילו להראות לי בתי ספר שחלק אהה... באמת חושב שנושא של מיגו!

 ומפחדי� ת הספרשחלק מהכיתות ממוגנות וחלק לא והילדי� מפחדי� לבוא לבי
. טוב זה כבר מתחיל להיות מטור+? אבל אני אתחיל למג! בתי ספר. לבוא ללמוד

ÂÈ˘ÎÚ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ „È˜Ù˙ ‰Ê  ... ‰Ê È˙Â·¯ ‰Ê‰ ÚË˜· Ì‰Ï È˙¯Ó‡ Ê‡
‰Ê‰ ÔÈÈ�ÚÏ Ò�Î� ‡Ï È�‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ˙Ó‡·. )חיי�( 

 

‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ-‰Ï˘ÓÓ :˙ÓÈÈ˜ ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ 

כפי שתיארו אותה , חלוקת העבודה המתקיימת למעשה בי! הפילנתרופיה לממשלה

בחלק זה של המאמר אנסה לייצג את חלוקת . היא מורכבת ומגוונת מאוד, המרואייני�

  העבודה הזו בצורה נאמנה פחות או יותר בעזרת מושגי� מהטיפולוגיה שהציע פרומקי!
)Frumkin, 2006 :(¯Â‚˙‡ ÈÏ· ‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡, ˙ÙÒÂ˙, ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ . 

¯Â‚˙‡ ÈÏ· ‰ÈÓÂ�ÂËÂ‡: של המרואייני� מוקדשת העיקרית  פעילות� הפילנתרופית

 דר"באופ! עצמאי או אות� ה� מממני� ו ,ברווחה ובקהילה, לפרויקטי� העוסקי� בחינו"

 :שותפויות ע� קרנות פילנתרופיות אחרות

אנחנו מגייסי� כס+ שהוא אישי שלנו ... יש ג�, קחי� כספי מדינהאנחנו לא לו

 .ואנחנו ג� מגייסי� כס+ דר" שותפויות ע� כל מיני גופי� פילנתרופיי� אחרי�
 )משה(

המרואייני� מעודדי� את מקבלי התרומה לאחריות , באמצעות הפרויקטי� שה� מפתחי�

 שאינה מערערת על הסדר למעורבות חברתית ולהזדהות קולקטיבית בדר", אזרחית

 קוראי� תיגראת כספ� לפרויקטי� של סנגור שבמהות� אי! ה� מייעדי� . החברתי הקיי�

אלא לפרויקטי� חינוכיי� , ומערערי� על מדיניות הממשלה בנושאי� ציבוריי� שוני�

. בה� ה� מכשירי� בני נוער להשתלבות מוצלחת במערכת החינו" ובשוק העבודהש
 היא אבל ,באופ! אוטונומי, א� לסכ� חלק הזה של הדברי�, � פועלתהפילנתרופיה שלה

 .מכוונת לשילוב ולא לשינוי חברתיו, מאופקת ולא מתריסה

ÛÂ˙È˘‰ÏÂÚÙ : פעילות� בקהילה או במערכות חינו" מתארי� חלק מהמרואייני�  את

ו  כמ,כלל משיתו+ פעולה פורה מצד גורמי� ציבוריי� מקומיי�  שנהנית בדר"פעילותכ

שיתו+ פעולה זה הוצג כהכרחי ליצירת קשרי� איכותיי� . בתי ספר או רשויות מקומיות

כפי שאפשר לראות בדבריו של , ע� גורמי� בקהילה וכהזדמנות להעצמת הקהילה כולה
 :מיכאל
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˘ÔÁÏÂ  ואנחנו בעצ� מרכזי� , עמותות שפועלות15בכל שכונה יש משהו כמו 
ÏÂ‚Ú,עצ� האנשי� שלנו לומדי� להיות מ! מפעילי� ב]...[ . ואז יש שיתו+ פעולה

ולומדי� לעזור להעצי� את מה שקורה , שכונתיי� ע� המנהלת השכונתית

מינהלת (י "אנחנו משתפי� פעולה ג� ע� משרד החינו" וג� ע� מנח]...[ .בשכונה

דר" בתי , זו דר" נהדרת להיכנס לתו" שכונות. פה בירושלי�) חינוכית ירושלי�

לקנות את אמונ� של המנהלי� ,  לא פוליטיות בתו" השכונהישויות, הספר

ידי זה שאתה עוזר לילדי� שלה� לקבל ציוני� הרבה יותר  והמורי� וההורי� על

 .וללכת לחטיבות ביניי� יותר טובות ואחרי זה לתיכוני� יותר טובי� וכולי, טובי�

˙ÙÒÂ˙:המרואייני� על  של �לביקורת, הפחות רווחא� כי ,  אחד הביטויי� המעשיי�

תרעומת על כ" שה� נאלצי� לתרו� לרעבי� ולעניי� או לאזרחי� הוא ההממשלה 

בהעדר מדיניות רווחה ממשלתית המביאה , לטענת�. שירות רפואיצור" הנזקקי� ל

ה� נאלצי� לשמש לא פע� מעי! זרוע מממנת של , בחשבו! את מצב� של העניי� בישראל

א+ שה� מאמיני� שזהו ,  של הזנה וסיוע לנזקי�בפרויקטי�) או תחלי+ לה(המדינה 

ביטוי לכ" אפשר למצוא בדבריה� של דניאלה ושלו� . תפקידה של הממשלה ולא שלה�
 :שצוטטו לעיל ובדבריה של רבקה

אני חושבת שאנחנו נמצאי� היו� במצב שהמדינה לא עושה את עבודתה , תראה

בתחו� הסוציאלי , חברתיבתחו� ה, ולא מבצעת את המטלות שלה בתחו� החינוכי

ולכ! א� אתה שואל אותי , אני הייתי אומרת פושעת, יש הזנחה. ובתחו� הרפואי

א� זה , זה ממצב של חוסר בררה של א� האנשי� שיכולי� ומסוגלי� ויכולי� לתת

א� ה� לא יעשו את . א� זה בניסיו! או במומחיות, א� זה בידע, א� זה בזמ!, בכס+
משלמת ותשל� את המחיר המאוד מאוד גבוה , ינת ישראלמד, החברה שלנו... זה

 .לא מבחינה אקדמית ולא מבחינה תרבותית, של אוכלוסייה שלא מתפתחת

לית  ב,להוסי+ –� רבקה מסמנת בדבריה את התפקיד שהמרואייני� לוקחי� על עצמ

כמעט בכל , אפקטיבית בעיניה� מספיקה והלא על הפעילות הממשלתית הלא, ברירה

" .בתחו� הסוציאלי ובתחו� הרפואי, בתחו� החברתי, בתחו� החינוכי: "פשריתחו� א

, הפילנתרופיה. מצבה של המדינהיידרדר , א� הפילנתרופיה לא תעשה זאת, לדבריה�
 .היא מעי! חזית אחרונה לפני הרס החברה, מבחינת�

 

‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ-‰Ï˘ÓÓ : ‰ÈÂˆ¯ ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ 

� על שאינה מספקת תיני� כלפי הממשלה ואכזבלנוכח התחושות השליליות של המרואי

אפשר היה להניח שה� יעדיפו להתנתק ממנה ומנציגיה , שירותי רווחה וחינו" מספקי�

 וכפי ,הנחה זו משקפת את המציאותאי! , כפי שראינו.  פעילות פילנתרופית עצמאיתנהלול
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ויה בינ� לבי! חלוקת העבודה הרצשל המרואייני� בדבר ג� לא את עמדת� , שאציג להל!

 . הממשלה

ıÂÏÁ ÁÂÎÎ ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰:  בה  מעונייני� שרבי� מהמרואייני�חלוקת העבודה

פיתוח גמיש וחדשני של להוביל לוקחת בחשבו! את יכולותיה של הפילנתרופיה שלה� 

 מקובלות במגזר תפיסות פיתוח המשוחרר מביורוקרטיות ומ–� פרויקטי� חברתיי
הפעלה של פרויקטי� ברמה לאומית ולטווח בכל הנוגע לתיה  ג� את מגבלו"א –י הציבור

על הפילנתרופיה לשמש כוח חלו# היוז� ומפתח , לפי חלוקת העבודה הזו. ארו"

מפעיל אות� בעזרת שיטות ניהול מתקדמות המיובאות מהעול� , פרויקטי� חדשי�

אותה יוצא מהפעילות ומעביר , אקזיטהובהתא� לעיקרו! , ולאחר שהבשילו, העסקי

) 2009(מיכל ברק . לאחריות ניהולית וביצועית ארוכת טווח ורחבת ידיי� של הממשלה

, מצאה ציפייה לחלוקת עבודה דומה לזו ג� בקרב ארגוני מגזר שלישי כמו מדרשת אד�

מצביע על מגמה דומה ג� ) 2007(רונ! שמיר . המכו! הישראלי לדמוקרטיה ומרחבי�

 :שלהל!דבריה� של אהוד ומיכאל במובאות ראו את . בפילנתרופיה התאגידית

וש� באמת הרצו! הוא ,  זה גו+ שאתה מכיר מ! הסת�.IVNהיתה לי פגישה ע� 

ולהגיד , רמות טיפה יותר למעלה, אתה יודע, לנסות לקחת ולעלות לכמה

היא צריכה להיות כ! זאת , הפילנתרופיה לא צריכה להיות זאת שמפעילה

בונה את , תומכת, מלווה, הידע ממקומות אחרי�מביאה את , שמייצרת את הידע

 והמערכת ,אבל בעצ� עושה את זה מראש בשיתו+ פעולה ע� המערכת, השלד

 .ויש כל מיני יוזמות, לוקחת את זה

מקומה ליצור מודלי� חדשי� של טיפול במקומות , או יזמות חברתית, פילנתרופיה

שמקי� דבר אפ 'סטרטש וכמו שי. שהמודלי� הקיימי� לא ממש מגיעי� אליה�

ובעניי! הזה אני רואה את הממסד כמי! חברה , חדש לפני שהחברה הגדולה מקימה

   .גדולה ואת העמותה כמ! יכולת להקי� מודל חדש לחשיבה

מתבססת על רעיו! האקזיט הלקוח כפי שאפשר מתארי� אהוד ומיכאל שחלוקת העבודה 

ילנתרופיה מתפקדת כא! ככוח חלו# הפ, אפ העסקי'בדומה לסטרט. להניח מעול� ההייטק

גמיש וחדשני שתפקידו לרו# בראש המחנה וליזו� פרויקטי� ייחודיי� להתערבות 

כפי שמתאר ג� משה , תממ! ותנהל אות�, המדינה תאמ# שבסופו של דבר ,חברתית

  :שלה!במובאה 

 הוא נע .המדינה היא גו+ מאוד גדול... התפיסה שאני רואה את הפילנתרופיה היא
זה גופי� ... אותו אחדכאני רואה את הפילנתרופיה . אבל יש לו אחריות, לאט

מראי� לו לאפשר , שמאירי� למקומות שהוא לא מצליח להבי! שיש לו בעיה שמה

! קח:  אומרי� לו.לפתור את הבעיה בצורה יותר טובה על ידי תוצאות אמיתיות

י שלנו זה קורס ניהול הפרויקט השנ... אנחנו לא נחלי+ אות", תרו# ע� זה אתה
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את ... לימדנו אות�... למנהלי בתי ספר שמכהני� בצפו! האר# וההכשרה שהיא

אי" , אי" קובעי� לו יעדי�, אי" עושי� שינוי. הכלי� אי" להעביר שינוי בבית ספר

אי" עושי� , אי" עושי� משאבי אנוש, אי" עושי� שיווק, כנית עבודהועושי� ת

הול" להיות מוק� מכו! ארצי : שזה מבחינתנו האקזיט... לא נגענו בפדגוגי, תקציב

רוצי� לתת לה� את הכלי� , אנחנו לא רוצי� להחלי+ אות�... ע� משרד החינו"

 . ואז ההצלחה שלנו תהיה שלא יצטרכו אותנו... לנהל יותר טוב

˙ÒÂÂÓ ÁÂÎÎ ‰Ï˘ÓÓ‰: חלוקת העבודה הברורה שמציגי� המרואייני� מייעדת 

, פקיד אופרטיבי של המש" הפעילות הפילנתרופית שה� יזמו ופיתחולממשלה לא רק ת

פיו על  תפקיד שעל, אלא ג� תפקיד בתחו� קביעת המדיניות הפילנתרופית בישראל

על כ" אומר . אר#הממשלה לשמש מווסתת מרכזית של הפעילות הפילנתרופית הכוללת ב

 :דוד

 אני אגיד .שהדברי� ישתנואני הייתי רוצה , מדברי� על הפילנתרופי� הגדולי�שכ

אז אני , א� יש לי איזשהו רעיו! שאני רוצה לקד�, היו�: ל" למה אני מתכוו!

אני יוצר השפעה על סדרי , ומה שאני יוצר בזה, משקיע בו כס+ ומנסה לגייס עוד

ובעצ� זה מה שמכניס את המדינה להיריו! ואז היא , העדיפויות מכוח הכס+ שלי

שהמדינה תבוא ... דברי� צריכי� היו להיראות אחרתואני חושב שה. מחויבת

א� . אלו הדברי� שאני רוצה לקד� ואני מחפשת פרטנר. זה הפרויקטי�, ותגיד

אז יכול להיות . "אני רוצה לעשות את זה, יאוקי"תבוא ותגיד , אתה פילנתרופ

אז אני מקדמת אותו משו� שאתה מוכ! , זה עדיפות חמש"שהמדינה תבוא ותגיד 

אבל שתפעל על פי עדיפויות ושלא תיקח משהו שהוא לא , "ת את זהלעשו
... בתכנוני� ותעשה את זה רק בגלל שהיא מתפתה לא להפסיד את הכס+ של"

זה יכול להיות במשרד ראש הממשלה וזה יכול להיות . צרי" להחליט מי הגו+

 .אבל צרי" להיות איזה גו+ שמוביל את זה. לא משנה לי, במשרד אחר

, אלא מהיחסי� העכורי� שבינה לבי! הפילנתרופיה, ינו רוצה להתנתק מהממשלהדוד א

הוא מעוניי! לנהוג בחוסר כנות אי!  :כלומר. פורת ההיריו!אשאות� הוא מייצג בעזרת מט

אלא הוא מבקש לקיי� , את גורמי הממשלה" מכניס להיריו!"כמי ש, ובחוסר אחריות
לש� כ" הוא מציע להקי� במשרד .  והשלמהת� יחסי� מוצהרי� ומוסכמי� של שיתו+יא

שייטול על עצמו לווסת את הפעילות הפילנתרופית הכוללת גו+ מרכזי ראש הממשלה 

 16'ב(בכנס מעלה , גליה מאור, ל בנק לאומי"ציפייה דומה לזו הביעה ג� מנכ. בישראל

י� שיח שניהלה ע� שר הרווחה והשירות'בדו. ˜‰ÔÚÓÏ ÌÈ˜ÒÚ‰‰ÏÈ , )2007באוקטובר 

הרצוג הסכימו השניי� שעל הממשלה לווסת את הפעילות ) י'בוז(החברתיי� יצחק 

תחילה על ידי אפיו! צרכי� כולל ולאחר מכ! על ידי הכוונת כלל , הפילנתרופית בישראל

 .המאמצי� הפילנתרופיי� למקומות הדרושי�
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י הוא מתו" הריאיונות אפשר להבי! שמקור הציפייה של המרואייני� לוויסות ממשלת

בעמותות ובפרויקטי� הפועלי� בדר" , בתחושה ששדה הפילנתרופיה רווי בתורמי�

ה� מצפי� מהממשלה ,  שהיא מייצרתהפיזורכדי להתמודד ע� הכפילות הזו וע� . דומה

כפי , להקי� מנגנו! מרכזי שיתעל את ההשקעות הפילנתרופיות הרבות למקומות הדרושי�

 :!שאפשר לראות במקב# המובאות שלהל

 זה , גו+ שיעזור לי! guidelineשתית! ]...[? מה המדינה מצפה מעצמה
אז לתת לזה לזרו� בלי ניהול וכל אחד עושה מה שהוא ...  שליguideline'ה

 )משה! (?רוצה

עבודה אנליטית ואחר , אני חושבת שא� היה איזה גו+ שהיה עושה איזה סינרגיה

 )רבקה (.במשאבי�זה היה חוס" , כ" סינרגטית של מספר עמותות

א� יש עוד ,  צרי" להקי� גו+ שיבדוק אי" חס וחלילהאש הממשלהלדעתי משרד ר

חשבו!   נותנת משהו על,נותנת הלוואה, אי" המדינה עושה את זה, פע� מלחמה

 אבל שזה יהיה יותר מכובד מבחינת המקבל ,אני לא יודע עוד בדיוק, מס הכנסה

 )שלו� (.hand outולא 

של דבר הכול צרי" לנג! כמערכת אחת מובנית שלא מכוונת רק בסופו , תראה

וא� המדינה הזאת היתה , מהטווח הקצר אלא ג� מהטווח הבינוני והטווח הארו"

אז את כל הנכונות המדהימה הזאת , והתשתית היתה קיימת נכו!, מתנהלת נכו!

וע� , וע� התקציבי� וע� הכס+, ]של תורמי� פרטיי� בזמ! מלחמת לבנו! השנייה[

אתה , זה היה צרי", הנכונות להכניס פנימה זמ! של אנשי� ופעילויות של אנשי�

היה צרי" לכוו! את כל הי� הגדול הזה ולתעל , כמו איזשהו תוואי של נהר, יודע

צרי" לכוו! את כל הי� ... התחושה שלי שזה לא קיי�. אותו למקומות הנכוני�

הוא , שלא מי שהוא בעל המאה. ..הגדול הזה ולתעל אותו למקומות הנכוני�

 מהכס+ הזה זור�  אחוז30'אז הוא יחליט ש, עכשיו התאהב באני לא יודע מה
וזה החלק המטריד בחוסר המעורבות או בחוסר הקיו� של תשתית ... לש�

 )אהוד (.ממשלתית לדבר הזה

 

íëñî ïåéã 

בחלק האחרו! של המאמר תיארתי את חלוקת העבודה הרצויה בי! הממשלה 

מנציגיה של הפילנתרופיה החדשה ,  תורמי� גדולי�14 כפי שמביני� אותה ,פילנתרופיהל

חשוב , חלקה(יחד ע� הביקורת הנוקבת שמפני� כל המרואייני� אל הממשלה . בישראל
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חברתי הירוד של הממשלה בתקופת ה'הושפע ככל הנראה מתפקודה הרווחתי, לומר

ה� מצפי� , )שי� ספורי� לאחר סיומהמלחמת לבנו! השנייה שהריאיונות נערכו חוד

בתו" כל זה . ממנה לפעול כמדינת רווחה מסודרת ולשפר את השירותי� שהיא מספקת

רבי� מה� מעונייני� בחלוקת עבודה המבוססת על יחסי� של שיתו+ והשלמה בינ� לבי! 

פי חלוקה זו ה� נהני� מעצמאות מלאה בייזו� ובפיתוח של פרויקטי�  על. הממשלה

בה� ה� מעונייני� להשקיע את כספ� ושאות� ה� מעריכי� כחשובי� שתרופיי� פילנ

, ואילו הממשלה מאמצת את הפרויקטי� הללו לאחר שהבשילו, לפיתוח חברתי וקהילתי

משמשת וסת של הפעילות הפילנתרופית , לוומעל לכ, מפעילה אות� בטווח הארו"
 .הכוללת בישראל

, קהילה וחינו",  יותר בפיתוח תוכניות רווחההתביעה מהממשלה לקחת אחריות גדולה

לפי חלק ,  באופ! חלקיהמתקיי� כבר היו�(השאיפה לשיתו+ פעולה ג� כמו 

ת רק את עמדת� של נציגי הפילנתרופיה ו משקפ!אינ, מלא ע� הממשלה) מהמרואייני�

Ò˜¯ פי  על.  ג� בציבור הישראליהרווחתאלא תחושה , החדשה שהשתתפו במחקר זה
 ˙Â„ÓÚÌÈÙÂ¯˙�ÏÈÙÏÂ ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙÏ ÒÁÈ· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ "שערכו הלל שמיד ואבישג רודי 

 54.3' מהנשאלי� במגזר היהודי הכללי ו אחוז64",  משתתפי�800בקרב ) 19' עמ, 2008(

סבורי� כי תוכניות ופרויקטי� חברתיי� ה� באחריות ,  מהמגזר הערבי בישראלאחוז

החרדי והערבי סבורי� , ודי הכללירוב הנשאלי� מקרב הציבור היה". הממשלה

, 2008, שמיד ורודי"" ( ליזו� ביחד תוכניות חברתיותותהממשלה והפילנתרופיה צריכ"ש

 ). 20'19' עמ

שיתו+ כזה יכול .  להניח שלשיתו+ פעולה בי! הפילנתרופיה לממשלה יתרונות רבי�נית!
הילה בידע עסקי פילנתרופיה דלתות לקהילה ולאפשר לה להעשיר את הקעבור הלפתוח 

כמו , שיתו+ פעולה ע� כוחות מקומיי�. ניהולי מתקד� או בחדשנות טכנולוגית'וארגוני

יכול ,  עוסקי� בה�מרואייני�הרוב שפרויקטי� ב המעורבי�, מנהלי� או מפקחי�, מורי�

בדומה . פרויקטי�ה לגייס את הידע שבידי שני הצדדי� ולשפר בכ" את איכות� של א+

קצוב של פרויקטי� פילנתרופיי� שנעשי� בשיתו+ ע� בעלי עניי! חשובי� תכנו! ות, לכ"

יעיל ו חסכוני ,יכולי� לתרו� לניצול נכו!,  כולל כמוב! גורמי� ממלכתיי�,מתו" הקהילה

של משאבי� כספיי� ואנושיי� ולהפחית את הפוטנציאל של מאבקי� פוליטיי� 

רופיה לממשלה יכול לאפשר ייצוג שיתו+ פעולה בי! הפילנת, ברמת המדינה). מקומיי�(

דר" תצפית משותפת לפילנתרופיה , כא!. הול� של הפילנתרופיה בתהליכי קביעת מדיניות
אולי בדומה לתהלי" שמתהווה (ולממשלה על כלל הפעילות הפילנתרופית בישראל 

יוכלו )  שגורלו בתקופת הממשלה הנוכחית עוד לא ברור,˘ÌÈÏÂ‚Ú ˙Â�ÁÏÂבפורו� 

יה והממשלה לשפר במשות+ את הפוטנציאל של הפילנתרופיה לענות על הפילנתרופ

צרי"  .צרכי� של קבוצות שונות ולמנוע השקעה מרובה ומכופלת במוקדי� מצומצמי�

לזכור שכיו� הממשלה רואה בפורו� השולחנות העגולי� זירה להתייעצות בלבד ולא 
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ח של האג+ לתכנו! "" דו מתושלהל!ביטוי לכ" אפשר למצוא במשפט . לקביעת מדיניות

יש להדגיש כי אוז! קשבת אי! בה כדי להבטיח היענות : "מדיניות במשרד ראש הממשלה

 ). 22' עמ, 2008, מופיע אצל ישי" (מצד הממשלה

אפ 'כמו מטרת הסטרט, דומה שג� הרעיו! שהפילנתרופיה תשמש כוח חלו# שמטרתו

, בתהלי" של אקזיט,  לאחר מכ!ו שיעברלזהות צרכי� בקהילה ולפתח פרויקטי�, העסקי
כזה , יכול לשמש בסיס טוב לשיתו+ פעולה בי! הפילנתרופיה לממשלה, לידי הממשלה

 זו של שיתו+כבמציאות .  בה�היא משקיעהששיביא לשיפור הפרויקטי� הפילנתרופיי� 

 הפילנתרופיה התחי שפהכאל,  הממשלה להפעיל לטווח ארו" פרויקטי� איכותיי�תוכל

 משוחררי� ממגבלות ביורוקרטיות ,ודלי� ארגוניי� וחברתיי� חדשניי�בעזרת מ

שהיעילות והאפקטיביות שלה� ייבחנו בהתא� לקריטריוני� ארגוניי� , וקונספטואליות

 מעניינת לשיתו+ פעולה מסוג זה אפשר למצוא באימו# פרויקט הדוגמ. וחברתיי� כאחד

·È˙�¯ËÏ‡ , שיזמה ופיתחה˙Â�ÂÈˆ 2000 , פרויקט 8.הרשות למלחמה בסמי�באמצעות 

 .אלטרנתיב עוסק בהסברה ובמניעת סמי� בקרב בני נוער

הבחירה של חלק מהמרואייני� להעניק לממשלה את המנדט לווסת את , אתיחד ע� ז

מפתיעה מאוד ,  בהה� עצמ� מעורבי�ש זו לרבות, הפעילות הפילנתרופית בישראל

 את הכפילות בפעילות צמצ�סות ול ויהנהיגמדוע ל, ראשית.  מספרומעלה תהיות

מדוע כפילות ותחרות טובות לחברות עסקיות ולא לפרויקטי� ? הפילנתרופית

כפילות תביא לתחרות ועמה לאיכות גבוהה יותר של הדווקא שיתכ! י? פילנתרופיי�

מצא תור� שיסכי� שהממשלה יקשה להאמי! שי, למרות הצהרותיה�, שנית. שירותי�

מדוע המרואייני� מעלי� את הצור" , ובכל זאת. כספו הפרטיתגיד לו מה לעשות ב
 ארגונית תפיסהאפשר לשער שהעניי! בוויסות מייצג סוג של ? בוויסות ממשלתי

זו  תפיסה;  על השיח במהל" הריאיונות" השתלטה"ש, חסכנית במשאבי�, רציונלית

, נתרופיתאיבוד המשאבי� הכרו" בהעדר ויסות מרכזי של המערכת הפילמשקפת חשש ל

השערה אחרת היא שהצהרות . ולא בהכרח שואפת להעניק לממשלה את המנדט לוויסות

, אזרחי( טעוני אינטרסי� בדר" כללאנשי עסקי� שיחסיה� ע� השלטו! מצד מסוג זה 

או לפחות , משקפות אימו# של שיח שהוא טוב לעסקיה� הפרטיי�) 2008, כספי; 2000

 . לא מסכ! אות�

ברצוני לטעו! שהתביעה של חלק מהמרואייני� , הוויית�יחס לדברי� כא� להתי, ע� זאת

ואולי א+ של , לוויסות ממשלתי של הפילנתרופיה מסכנת את יכולתה של הפילנתרופיה

ועלולה להגביל את , לפעול במנותק משיקולי� ממשלתיי�, המגזר השלישי כולו

כיו� המרואייני� . ה�עצמאות� של המרואייני� לקבוע את סדר היו� הפילנתרופי של
_____________ 

 ראו 8

http://www.antidrugs.org.il/template/default.asp?maincat=38 
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 משקיעי� את כספ� בפרויקטי� העוני� לטעמיה� ולהעדפותיה� , בשפת�,תורמי� או

לעתי� ,  בהה� חיי�שה� חיי� בתחושה שה� משפרי� את החברה . האישיות בלבד

וה� נהני� משיקול דעת עצמאי , הזנחה שכפתה עליה המדינההאפילו מצילי� אותה מ

יגדיר לה� " גור� ממשלתי אבל א�. חשב לטוב חברתיהיכ! להשקיע את כספ� ומה נ

guideline" ,כפי שמציע אהוד,  לפי שיקוליו הוא"ינווט את הנהר"או , כפי שמציע משה ,

חליט י או ,כראות עיניה�ה� יכולי� להשקיע את כספ� אי! ש, בניגוד לדעת�, ויודיע לה�

שהמדינה "(כזית  המווסתת המר,ה שהממשלהשהפרויקטי� שה� מציעי� ה� לא אל

 בראש סדר העדיפויות הפילנתרופי אות� רואה ,)דוד, "זה הפרויקטי�, תבוא ותגיד
ביצוע " להטיל"כשמשיקולי� של יעילות וחיסכו! במשאבי� תחליט המדינה או , בישראל

אז עלולה להיפגע המוטיבציה של אנשי עסקי� ,  תור� זה ולא אחרעלשל פרויקט מסוי� 

ובעיקר בפרויקטי� שמטרת� תיקו! עוולות חברתיות שלפי , הלהשקיע בפילנתרופי

במצב דברי� כזה הפילנתרופי� עלולי� להגיע בדיוק . ידי הממשלהבשיפוט� נגרמו 

או , קי� במקרה הרע'לתפקד ככותבי צ: לויותר מכממנו המרואייני� חוששי� שלמקו� 

, בקיצור.  במקרה הטובבנוגע לה�די בשיקול דעת בלאי! לה� ליזו� ולהפעיל פרויקטי� ש

אני טוע! כא! שבהפקדת המנדט על הוויסות הכולל של הפילנתרופיה בישראל בידי 

הממשלה המרואייני� מצמצמי� את מרחב ההשפעה הפוטנציאלי שלה על סדר היו� 

ומסכני� את עתידה העצמאי של , הפילנתרופי בישראל ועל סדרי העדיפויות שבו
. היא נוקטתשהמוחלט בכל הקשור לפעולות הספציפיות הפילנתרופיה ואת שיקול דעתה 

  .ביחסי� שבי! המדינה למגזר השלישי) 2007(ראו בהקשר זה את דיונו של בנימי! גדרו! 

 לפקודת מס 46ג� כיו� משמשת הממשלה גור� מווסת במידה מסוימת באמצעות סעי+ 

 הורמי� אלג.  שעליו מפקח רש� העמותות ממשרד המשפטי�,הכנסה וחוק העמותות

, לעכב! וא+ לשלול אות!, מעניקי� למדינה כוח פוטנציאלי לקד� יוזמות פילנתרופיות

 עניי! הנתו! כמוב! ,למשל א� ה! עוברות על החוק או מאיימות על ביטחו! המדינה
הסכמה מפורשת של הפילנתרופיה שהמדינה תווסת את פעילותה , ע� זאת. לפרשנות

העלולה בסופו של , ידי המדינהבמרצו! של הפילנתרופיה מייצגת במידה רבה קואופטציה 

ולעכב וא+ למנוע , דבר ליצור תלות של הפילנתרופיה ושל המגזר השלישי כולו במדינה

, או לגורמי� בתוכה, הסכמה כזאת עלולה לאפשר לממשלה. תהליכי� של שינוי חברתי

חיסכו! בהוצאותיה על לנצל את המנדט שהיא מקבלת חינ� מהפילנתרופיה ל, כ" אני טוע!

 הקשורי� למשל לאיכות הסביבה ,שירותי רווחה ועל פרויקטי� אזרחיי� רבי� אחרי�

' לשיקולי� פוליטיי�הולהכפי+ את ההחלטה על קידו� פרויקטי� אל, ולזכויות אזרח

 .המשוחררי� מלחצי� אזרחיי� מצד גורמי� פילנתרופיי�, מגזריי� או אידיאולוגיי� בלבד

ת לסיכו! הכרו" בעירוב המדינה ביוזמות פילנתרופיות אפשר למצוא  מוחשיהדוגמ

שני הפרויקטי� , ‡ÛÒÈÈ ושל קר! Â¯Â·Èˆ ÈÏÈÚÙ ˙¯˘Î‰Ï ˙È�Î‰˙במקרה של 

, הפילנתרופיי� החינוכיי� הגדולי� ביותר בישראל בשלושת העשורי� האחרוני�
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ראשית דרכ� של . � משכונות שיקו� ומעיירות פיתוחיהפועלי� לקידו� סטודנטי� מזרחי

, כדי לקד� תהליכי� של אפליה מתקנת בישראל. שני הפרויקטי� הללו היתה דומה יחסית

בניהולה של (נסי� גאו! ואדמונד ספרא , החליטו שני אנשי ממו! יהודי� ממוצא ספרדי

דור שני של יהודי� שהיגרו לישראל מארצות ,  לתמו" בסטודנטי� ישראלי�,)נינה וינר

כנית להכשרת פעילי ציבור דר" ונסי� גאו! העביר כספי� לסטודנטי� בת. סלא�יערב והא

נוס+ על כספי� שהעבירו משרד החינו" ומשרד (המנגנו! הניהולי של הסוכנות היהודית 

, גייסה כספי� מקר! ספרא וממקורות פרטיי� אחרי�, לעומת זאת, נינה וינר). השיכו!

שוויתרה על , שרת פעילי ציבורכנית להכוהת. כמעט בלי לשת+ גורמי� ממסדיי�
שלה בידי הסוכנות היהודית ) והכספי�(עצמאותה בכ" שהפקידה את ניהול הפרויקטי� 

בהתא� לגחמותיה� של , היתה נתונה באופ! קבוע לאיומי סגירה, ובידי גופי� ממשלתיי�

 עד שפורקה לבסו+ בידי – רוב� מינויי� פוליטיי� –מנהלי מחלקות ואגפי� בסוכנות 

 וג� זה תחת ש� אחר , פועלת כיו� רק באוניברסיטה אחתתוכנית זו. ר הסוכנות"יו

 800'תומכת כיו� ב, ששמרה על עצמאותה המלאה, קר! אייס+ .ובבעלות של תור� פרטי

הלומדי� לתארי� שוני� במספר רב של אוניברסיטאות בישראל , בקירובסטודנטי� 

 .והיא שומרת על החזו! הבראשיתי שלה, ובעול�

ברוח הדברי� של מאמר זה חשוב . עוקבמאמר זה מלמד במידה רבה על צור" במחקר 

 ˘ÌÈÏÂ‚Ú ˙Â�ÁÏÂכשפורו� , לעקוב אחר שיתו+ הפעולה בי! הממשלה לפילנתרופיה

, חיצוני, מחקר כזה. המתקיי� במשרד ראש הממשלה יכול להיות נקודת פתיחה טובה

במלי� מבט . כות השיתו+ כיו�יוכל לספק למשתתפי הפורו� מבט ביקורתי על אי

יש א� (כזה שיעסוק דווקא בצדדיה הפחות טובי� , אני מתכוו! למבט שיפוטיאי! ביקורתי 

אלא מבט שיחשו+ את , של השותפות המתקיימת בשולחנות עגולי�) כללב הכאל

כזו ; שותפותואולי א+ יציע מסגרת אפקטיבית יותר ל, הההיבטי� הבלתי גלויי� של

 פרויקטי� תה בבחירתה על עצמאותה של הפילנתרופיה ועל חופש פעולשתאפשר שמיר
. בהצבה של אלטרנטיבה אזרחית למדינהו� בידע חדשני וחשוב יותר תבהזנ, חדשי�

מחקר אחר יבח! את החלטת� של המרואייני� להשקיע בפרויקטי� , ובאותו עניי!

 כביטוי לאופי ,ורממוקדי� בתחו� החינו" והקהילה ולא בפרויקטי� של אתגור וסנג

'ב!(אזרחי שמרני ומרוס! של החברה האזרחית בישראל או של האליטה הכלכלית שלה 

  ). 2008, ישי; 1999, אליעזר

 

úåøå÷î 

 : באתר.‰ÈÚÈ·˘‰ ÔÈÚ˙. איו� על החופש הפוליטי). 2000(' י, אזרחי
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http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/article2511.aspx 

פוליטיקה וזהות בעמותות ? הא� מתהווה חברה אזרחית בישראל). 1999(' א, אליעזר'ב!

 .ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ, · )1( ,51'97˙, החדשות

‰ÍÂ�ÈÁ È˙Â¯È˘ ˜ÙÒÎ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ „È˜Ù˙ : ÍÂ�ÈÁ Ï˘ ‰¯˜Ó). 2009(' מ, ברק
Ï‡¯˘È· ˙ÂÁ¯Ê‡Ï.לחקר המגזר השלישי בישראל והכנס 12' הרצאה בכנס האביב ה 

 .גוריו!'אוניברסיטת ב!,  של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישינישל ה"הבינ

 .2009,  במר18#, י� המלח. בי! המקומי לגלובלי: החברה האזרחית

 .התפקידי� ותחומי האחריות של ארגוני המגזר השלישי, המאפייני�). 2007(' ב, גדרו!
‰ÈÓ„˜‡, 18 ,11'15. 

Ó ¯Ê‚Ó‰ ÈÙÏÎ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„). 2000(' מ, טליאסו' י, קט!', ב, גדרו!
Ï‡¯˘È· È˘ÈÏ˘‰.גוריו!'אוניברסיטת ב!:  באר שבע . 

È�Â‚¯‡Â ˙ÂÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ‰ ˙Â�¯˜‰ ¯Ê‚Ó ). 2006(' ר, שוור#ו' א, שלנגר', י, אלו!', ב, גדרו!
Ï‡¯˘È· ÔÂÓÈÓ‰ :ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ,ÌÈ„È˜Ù˙ ,˙ÂÏ‰�˙‰ ÈÎ¯„Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚ ÌÈÒÁÈ. באר 

 .  המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי,גוריו!'אוניברסיטת ב!: שבע

 .�ÙÓ, 38 ,25'27‰ .מדיניות חברתית בישראל). 2002(' ג, גל

 ,�ÙÓ‰ .דבקות באורתודוקסיה כלכלית לא תוציא את המשק מהמשבר). 2002(' א, דורו!

38 ,23'25. 

 ורדה "בתו. כמה הערות על המצב הנוכחי? חברה אזרחית בתהליכי פירוק). 2008(' י, ישי

'7' עמ (Ï‡¯˘È· È˘ÈÏ˘ ¯Ê‚ÓÂ ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·Á ,)עורכות(הורובי# 'שיפר ומירי יעקבי

 .המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, גוריו!'אוניברסיטת ב!: שבע'באר). 27

, אילי הו!, אוליגרכי�, תאגידי� כלכליי�: מי לא צרי" שידור ציבורי). 2008(' ד, כספי

. ‰ÈÚÈ·˘‰ ÔÈÚ˙ . אינ� זקוקי� לשידור הציבוריהתקשורת המסחרית ופוליטיקאי�

 :באתר

http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/06032008_caspi_public_broadc

ast.aspx 

, אביב'אוניברסיטת תל. �Ï‡¯˘ÈÂ ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ :˙ÂÈ�È„ÓÏ ‰„ÓÚ ¯ÈÈ). 2009(' נ, לימור

 .מכו! לטכנולוגיה ולחברה, הפקולטה לניהול

המקרה : כריזמה ובניית מוסדות בשדה פילנתרופי בהתהוות). 2007(א "פ, סילבר

: Â¯Â„ ,ÌÈ·Á¯Ó ,˙ÂÈÂ‰Ê˙, )עורכי�(צלניקר ' כוכבי וש' ט, הרצוג'  בתו" ח.הישראלי
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Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙Â ‰¯·Á ÏÚ ÌÈÈÂÂ˘ÎÚ ÌÈË·Ó , ÂÚÈ‚‰· Ë„Ë˘�ÊÈÈ‡ Á� Ï‡ÂÓ˘Ï
˙Â¯Â·‚Ï) והקיבו# המאוחדמכו! ו! ליר : ירושלי� ותל אביב). 282'261' עמ . 

È˘ÈÏ˘ ¯Ê‚ÓÂ ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·Á . המקרה הישראלי? עיד! הפילנתרופי�). 2008(א "פ, סילבר
Ï‡¯˘È·, 1 ,9'32. 

 .נחרי� את הסוכנות: הברית'תורמי� בולטי� מארצות). 2007,  באוקטובר31(' א, פפר

ı¯‡‰,7 ,1'  עמ. 

ÒÁÈ· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÓÚ ¯˜Ò ‰ÈÙÂ¯˙�ÏÈÙÏ ). 2008(' א, ורודי"' ה, שמיד
ÌÈÙÂ¯˙�ÏÈÙÂ.האוניברסיטה העברית,  המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל. 

 המרכז לחקר .ÂÈÙÂ¯˙�ÏÈÙ ˙Â�¯˜ ¯˜Ò˙. עבודה בתהלי"). 2009(' א, ורודי"' ה, שמיד
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