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 תקציר

חוצת ונתינה על התפתחות הפילנתרופיה הגלובלית  מעודכנתבחוברת זו ימצא הקורא סקירה 

חוצי הוא תוצר של תהליכים , החדש יחסית בנוף הפילנתרופיה, נתינהדפוס זה של . גבולות

בין התהליכים האלה . בעשרות השנים האחרונות שהשפיעו על העולם ,חשובים ודרמטיים, גבולות

נציין את מגמת הגלובליזציה והתפתחות התקשורת האלקטרונית המתקדמת אשר כיווצו את 

לצד ההישגים הרבים שהביאה עמה תנועת ". הכפר הגלובלי"העולם למה שאנו מכנים 

ות וסוגיות חשובות עדיין היא לא הצליחה להתמודד עם בעי ,הגלובליזציה במספר רב של תחומים

 בחיי מדינות וחברות אשר המשאבים הלאומיים שלהם אינם מספיקים להבטחת רווחת תושביהם

תהליכים אלה אנו עדים מעת לעת לאסונות טבע להם השפעה דרמטית על במקביל ל. ושלומם

ארגוניות , גורלן של אוכלוסיות רבות המוצאות עצמן בחוסר כל ובהעדר יכולות אישיות

המוכרים לנו " האסונות. "העוני והסכנה האישית לגורלם, תיות לצאת ממצבי המשברוקהיל

רעידת האדמה בהאיטי אך אלה הם רק חלק , "הצונאמי", "סופת הקטרינה"בעשור האחרון הם 

קהילה בערות והדרה חברתית המושכים את תשומת הלב של ה, ממכלול רחב של בעיות עוני וחולי

של סיוע ותמיכה כספית  בינלאומייםהמנגנונים ה. דינות העשירותהמ בפרט שלו הבינלאומית

אינם מספיקים עוד להתמודדות אפקטיבית עם צרכים  הנשענים על מימון ממשלתי וטכנולוגית

הגבולות מהווה מרכיב חשוב המשלים ומוסיף לפעילות של -תנועת הפילנתרופיה חוצת. אלה

לנתרופיה הבינלאומית היא התפישה המאפיין הבולט של הפי. מדינות שונות בעולם

. האוניברסאלית והגלובלית למתן מענה לצרכים וחוסרים הקיימים במדינות ובחברות שונות

קהילות וחברות במדינות בהן עשו בעלי ההון את הונם , תמיכה המסורתית בצרכים של יחידיםל

מחוץ לגבולות ארגונים וקהילות , תמיכה ביחידים לשכיוון חדש יחסית  התווסף ורכושם

כך אנו עדים ליוזמה של הקמת . הטריטוריאליים של המדינה בה חיים ופועלים בעלי ההון הרב

ה וביל גייטס אליהם הצטרף המיליארדר הידוע וורן באפט ובעקבותיהם דהקרן השופעת של מלינ

, הבריאותי, קרן זו מיועדת לתמיכה בתוכניות לשיפור מצבם הפיזי. הצטרפו רבים אחרים

 . לבריאות מוגבלת ואף לא קיימת, לחינוך, חינוכי של אזרחי מדינות אשר נגישותם לתעסוקהה

 

-של קהילות טרנסמושפעת מהצמיחה  גבולות יםחוצהזרימתם של משאבים פיננסיים העלייה ב

מהגרים אלה . עם מדינת האם גבולות-קשרים חוצי יםמקיימה מורכבות ממהגריםלאומיות ה

מקור חשוב  מדינת המוצא רחיות ופילנתרופיות ומהווים עבורפעילויות אז גווןייוזמים מ

במקביל לכך אנו עדים לשינויים בדפוסי . קשריהן הפוליטיים והכלכליים להשקעות חוץ ולשיפור
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תאגידים , תרומות של יחידים .הנתינה הבינלאומיים של קהילות מהגרים ותיקות ומבוססות

בתוכניות ובמיזמים לאוכלוסיה אתנית ולאומית מסוימת יכה אשר יועדו בעבר לתמ ,וקהילות

מופנות כיום לאלה הנדרשים להן אך , מתוך תחושת מחויבות להכרה בצרכים הלא מסופקים שלה

השיקול המנחה את התורמים . לא בהכרח משתייכים לקהילה שנהנתה בעבר מתרומות בעלי ההון

של הצרכים של אוכלוסיות במקומות ובמדינות הגלובליים הוא הראייה המקיפה והאוניברסאלית 

המבחן של נאמנות לקהילה או למדינה מפנה את מקומו למבחן של מתן מענה לצרכים . שונות

 . האוניברסאליים ללא שיוך גיאוגרפי או טריטוריאלי

 

זו מיועדת . הפילנתרופיה הבינלאומית מחפשת אפיקים חדשים ונוספים לתרומה, מעבר לכך

ץ של חשיבה מחו ,כניות הנושאות אופי של חדשנות ושל פריצת דרךומיזמים ות, ונותלפיתוח רעי

, בריאותם, המקדמים את רווחתם ושירותים רעיונותהמספקות השראה לפיתוח , לקופסה

חדשה של תורמים נורמטיבית כך נוצרת מעין תנועה . השכלתם וחינוכם של אזרחי העולם

בעזרת . רות של מדינות שונות המשפיעים על התפתחותןמעורבים בכלכלות ובחבהבינלאומיים 

תרומותיהם הם גם מגייסים את המדינות האלה לקידום האינטרסים הפוליטיים של המדינות 

כך אנו נוכחים לדעת שלצד האידיאולוגיה של . בהן הם חיים וממשיכים לעשות את הונם

שהרי כל מערכת  ,והלגיטימילוקלי ה -האלטרואיזם האוניברסאלי מתקיים השיקול התועלתני

חברתית מאופיינת ביחסי חליפין של תרומות ותמורות וזו גם מאפיינת את הפילנתרופיה 

של , לתרומה םשל מניעיה, של התורמים הבינלאומיים בעלי ההון הרב, תיאור שלה. הבינלאומית

וכן ניתוח של הדילמות הערכיות והמוסריות הקשורות בה  תרומהלהיקפה והתחומים המועדפים 

 תאגידים, של יחידיםראשון  ימצא הקורא בחוברת זו מיפוי בנוסף. ימצא הקורא בחוברת זו

פועלים במישור ואשר פעילותם העיקרי הוא מדינת ישראל  רוארגונים פילנתרופים שמקו

 . בינלאומיפילנתרופי הה
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 הקדמה

ל ש ו עדים לצמיחה בהיקפי הנתינה למטרות בינלאומיות ומעורבותםבעשורים האחרונים אנ

הצורך להבין . עתירי ממון ביצירת קרנות למיזמים ולתוכניות בזירה הבינלאומיתפילנתרופים 

ת הפיכתם של א תהמסמל מגמה זוגבולות נובע מ-חוצתגלובלית טוב יותר את התופעה של נתינה 

לשחקנים משמעותיים בפילנתרופיה , ים וקהילותתאגיד, קרנות הפילנתרופים הפרטיים

 טוב יותר להבין םלקוראי תאפשרמ חוברת זו. הבינלאומית לצד ממשלות וארגונים בינלאומיים

, יחידיםלאפיקי נתינה של המתייחסים שונים שלה היבטים מציגה את מהות הנתינה הגלובלית ו

חוצת  הגדרה לפעילות פילנתרופית מציעה חוברתה(. diasporas)פזורות ותאגידים , קרנות

הגורמים המעודדים אותה , האופן שבו היא מאפשרת את פיתוחם של אנשים וקהילות, גבולות

 . בה רביםעומוהדילמות הניצבות בפני ה

 

לפילנתרופיה הגלובלית מתעצמת נוכח העניין הגובר תהליכים ומגמות הקשורים  תהחשיבות בהבנ

צבירתו של הון . השוויון המתרחב בעולם כולו-הגידול בפערים ואיגבולות על רקע -בנתינה חוצת

המחסור והבעיות בעולם , עתק בידי קבוצה מצומצמת של אנשים בעולם המערבי לצד העוני

תפקידיו של ההון הפילנתרופי הפרטי בזירה מקומו והשלישי הובילו לניסיון להבין את 

ל נתינה בינלאומית מגלה שחקר סקירה מעמיקה של הספרות הקיימת ע. הבינלאומית

בעיקר בניתוח אמפירי של נתינה  התמקדהגבולות ותרומתה לסיוע ופיתוח -הפילנתרופיה חוצת

נדה המחקרית התבססה 'האג. ממשלתיים וסוכנויות ממשלתיות-ותוכניות סיוע של ארגונים לא

כמו הבנק , ינלאומיבעיקר על לימוד מקומם המרכזי של גופים ממשלתיים בשיח על פיתוח וסיוע ב

-ארגוני החברה האזרחית הלא, סוכנויות לפיתוח בינלאומי, למיתקרן המטבע העו, העולמי

 (. Moran, 2009)ממשלתיים ותנועות חברתיות 

 

עוסקת המחקרית מצומצמת ספרות קיימת , למרות המחקרים המקיפים על סיוע בינלאומי

קידם של השחקנים העוסקים בנתינה חוקרת את מקומם ותפה, גבולות-בפילנתרופיה חוצת

המחקרים בעיקר מנסים ללמוד . ומנסה בהצלחה לאמוד את היקפי ודפוסי הנתינה ברחבי העולם

הספרות  .בולמים אותהגורמים הדוחפים והההמניעים לנתינה הבינלאומית וכן מהם  םמה

סביבתיים תרומתם של גורמים  אתמאפיינים האישיים של התורמים והמקצועית מתארת את ה

הגבלת הנתינה  לעידוד או לרגולציה ומיסוי , מעצבת מדיניות מדיניות, ראויה כמו הנהגה

אחר של המחקרים מתמקד בהבנה עמוקה יותר של יעילות הנתינה  חלק. הבינלאומית
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 המחקרים אל. על אוכלוסיות נתרמות וסוגיות גלובליות( Impact)הבינלאומית ומידת השפעתה 

. לאומיות הפועלות בשמן-משווים בין נתינה של יחידים וקהילות לזו של ממשלות וסוכנויות רב

גלובלית או , הגדרה ברורה ואחידה של פילנתרופיה בינלאומית חסרההספרות , לעומת זאת

אין במחקרים הקיימים . גבולות ועוסקת פחות בפיתוח המושגי והתיאורטי של התופעה-חוצת

גבולות -אפיין את התהליכים המקומיים והבינלאומיים הקשורים בנתינה חוצתניסיון לתעד ול

 .   ואסטרטגיות הפעולה של תורמים אלה

 

ניידותו של ההון ואת הגבולות -את הנתינה חוצתטוב יותר ניסיון להבין ל חוברת זו מוקדשת

רתה וכן לסוגי הגד, חוברת מוקדשת לתיאור התופעהה. הפילנתרופי במציאות הגלובלית של ימינו

את הנתינה  סבירותגישות תיאורטיות המתארות ומ היא מציגה .השחקנים הנוטלים בה חלק

על  תובנות תספקמא יה. ים במרחב הגלובליאת קיומם של ערוצי נתינה פרטיים וציבורי מנתחתו

תרומה והמנגנונים המרכזיים שלהם לעדיפויות ה, מחויבותם של תורמים פרטיים לפיתוח עולמי

: שלושה ערוצים מרכזיים לנתינה הבינלאומית המוצג בחוברת מציג תיאורה. העומדים לרשותם

פעילות פילנתרופית גלובלית של תאגידים ופילנתרופיה של פזורות , נתינה מוסדית של קרנות

 . וקהילות מהגרים
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 הגדרות: פילנתרופיה חוצת גבולות

תרומות , ייחודיים מענקים, גבולות של כספים-חוצת הלנתרופיה הבינלאומית כוללת העברהפי

-מוסדות פילנתרופיים וארגונים לא, וזמן מתנדבים של יחידים( in-kind services) בעין

 התומכים במטרות וצרכים מחוץ למדינתם ופועלים על מנת לספק להם מענה ,ממשלתיים

 .(Anheier & Themudo, 2004; Casas & Fiennes, 2007; Metcalf Little, 2010) אפקטיבי

במרבית המקרים ללא קרבה פיזית או היכרות אישית עם , הנתרמים הם זרים הז תהליךב

 .היכרות אישית וזיהוי האנשים הזקוקים לתרומה ולתמיכהקיימת האפשרות לאך גם  ,התורמים

חבת מעורבותם של שחקנים פרטיים בנתינה גלובלית הולכת ומתר ,כאמור, בעשורים האחרונים

אוניברסיטאות וארגונים , ארגונים דתיים, קרנות, תאגידים, קהילות, וכוללת תורמים יחידים

 ,Adelman, 2003; Desai & Kharas, 2010; Moreno & Plewes)ווח ינוספים ללא מטרת ר

2007; Ruffin, 2003  .) 

 

, פילנתרופיה הגבולות הן-שלושת המקורות הפיננסיים הגדולים ביותר בתחום ההעברות חוצת

כ ההעברות הכספיות "סה .והשקעות הון פרטיות (remittances)של פזורות  העברות כספים

הסיוע מ ארבעגדול פי  סכום זה היהו 0202מיליארד בשנת $ 575-ב סתכםממקורות אלה ה

מיליארד $ 001-שהסתכם ב (ODA: Official Development Assistance)הממשלתי הרשמי 

 פזורה העברות, (מיליארד$ 903)תרומות מאנשים פרטיים ההעברות נחלקות ל. באותה שנה

(remittances( )032 $מיליארד) , (מיליארד$ 55)קרנות תאגידיות ופילנתרופיות (Hudson 

Institute, 2012) .קר על ידי מוסדות רשמיים ומכוני מח נתונים חלקיים אלה המתפרסמים

התאגידית ושתיהן יחד גבוהות מלמדים כי הנתינה הפרטית גבוהה בכל המדינות מהנתינה 

קיימת אף במדינות מערביות רבות בהתפלגות זו מגמה . הסיוע הממשלתי למדינות מתפתחותמ

 . הגבולות-חוצת ארציות והיא משתקפת גם בפילנתרופיה-התרומות הפנים

 

וקרנות  חברות תאגידיות, עליה בנתינה הבינלאומית באמצעות יחידים חלה 0331-0221בשנים 

חלקן של (. Hudson Institute, 2009)פילנתרופיות והיא כמעט והוכפלה במהלך שנים אלו 

התרומות מסך ההעברות והתפלגותן בקרב מדינות שונות לא ניתנים להערכה בהעדרם של נתונים 

$ 93-ב 0202-ב ואלו הסתכמו ב"ינלאומיות מקורן בארהידוע שמרבית התרומות הב. השוואתיים

ארגונים דתיים , (מיליארד$ 7.5)תאגידים , (מיליארד$ 01) ווחיארגונים ללא כוונת רמ מיליארד
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ומוסדות להשכלה ( מיליארד$ 9.7)מיזמים התנדבותיים , (מיליארד$ 1.5)קרנות , (מיליארד$ 7.0)

 (.MDG Gap Task Force Report, 2011; Hudson Institute, 2012( )מיליארד$ 0.3)גבוהה 

ווח למדינות מתפתחות יתרומות של ארגונים ללא מטרת רהבבריטניה  0202-ב, לעומת זאת

 ,מכאן. תאגידים וכנסיות, וסכום זה איננו כולל נתינה של קרנות מיליארד$ 1.0-הסתכמו ב

כ שווי ההעברות "שהסכום הנקוב עשוי להיות גבוה בהרבה אך בהעדר מידע קשה להעריך את סה

 זונתונים חלקיים מלמדים כי מקורות פרטיים תרמו במסגרת . הכספיות חוצות הגבולות

 151.5)מקורו של סכום זה מתרומות יחידים . למדינות מתפתחות 0221-בדולרים מיליארד 

ביפן הסתכמו התרומות (. מיליון 520)ומתאגידים ( מיליון bequests( )99.5)מעזבונות , (מיליון

, בצרפת במיליארד דולרים ממקורות פרטייםמיליארד ו$ 9.9-ב 0223-ל ב"הפרטיות ליעדים בחו

סכום הגבוה בהרבה מזה שנתרם על , 0221-מיליון ב$ 519.0באיטליה נתרמו . עיזבונות ותאגידים

  (.Hudson Institute, 2011, 2012)מיליון $ 050-כ, שנה ידי ממשלת איטליה באותה

 

של נתינה בהן קיים ההיצע , מקור הנתינה ליעדים בינלאומיים הוא ממדינות מפותחות

 התרומות 0202בשנת . לתי מסופקיםבוצרכים דחופים  יש בהןלמדינות מתפתחות ,תלנתרופיפי

, (01%)הסהרה באפריקה -תת ,(93%)ב יועדו למדינות מתפתחות באמריקה הלטינית "מארה

  (.0200, שם( )7%)צפון אפריקה והמזרח התיכון , (02%)אסיה , (01%)אירופה ומרכז אסיה 

 

של  הנתינהסיוע הרשמי של דפוס הל מקבילב מתקיימתצמיחתה של הפילנתרופיה הבינלאומית 

לות עליו בהיקף עואף צפויה ל( ODA: Official Development Assitance) מדינות מפותחות

ולכן לתחומי פעילותה  סיוע הזר בעשורים האחרוניםשל האת ההפרטה היא ממחישה . הנתינה

היא מכוונת לצמצום . רבה ביחסים בין מדינות מפותחות למתפתחותוהשפעתה חשיבות 

במדינות בהן הסיוע  מרכזייש לה תפקיד  .הסיוע הזריציאת הגירעונות העצומים שנותרים לאחר 

מדינות כפי שנקבע בדיוני ארגון ה ,מהתוצר הלאומי הגולמי 2.7%-הממשלתי לא מגיע לרף ה

. (OECD-ה Organization for Economic and Co-operation and Development)המתועשות 

למגר מצוקות  שמטרתושל ממשלות משלימה את הסיוע הרשמי  הפילנתרופיה הבינלאומית

 ,Boli, 2005; Davis & Dadush, 2010; Edwards)הדרה חברתית כן ות וכלכליות וחברתי

2009; Rajan, Pink & Dow, 2009; Schearer, 1995.) סיוע זה לפילנתרופיה בשונה מ ,אולם

יצירה של מוסדות חדשים לצד : חברההבעלת השפעה כפולה על  הבינלאומית תפישה של השקעה
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הפילנתרופים הבינלאומיים פועלים  .(Ruffin, 2003)ילת דרכם בתח מיזמים הנמצאיםעזרה ל

לפעילות ברמה , מכוונים להשפעה לטווח הארוךהם . גמיש וחדשני, בסביבה הגלובלית באופן יעיל

ותשתיות בניית יכולות וכן חברתי ואזרחי בעלות אופי  תוכניותלקידום  ,האישית והקהילתית

הם פועלים באמצעות אסטרטגיות חדשניות כמו  (.Desai & Kharas, 2010)ארגוניות וקהילתיות 

טיפוח יזמות ועסקים , פנאיה עידוד תרבות, יזמות חברתית, (microfinance)מיקרו -מימון

אקטיבית ופעולה באמצעות שותפויות -פרוגישה , תחומי פעולה פרטניים ומוגדרים, קטנים

(Edwards, 2009; Orozco, 2002; Fortanier & van Tulder, 2009.)  

 

החברה העולמית מהתהוות חלק גבולות -רואות בפילנתרופיה חוצת גישות קוסמופוליטיות

מדע קידום , זכויות אדם, הכוללת מוסדות בתחום האזרחי( World Society)האוניברסאלית 

השייכים ם ארגונים ומוסדות פילנתרופיי. דת וניהול, חינוך, כלכלי-פיתוח חברתי, וטכנולוגיה

 ,Meyer, Boli)כלכלית וחברתית , בין עמי העולם מבחינה פוליטית מקרביםלחברה העולמית 

Thomas and Ramirez, 1997.) תורמים  ,יםמממנ םבאמצעות התוכניות שה ,המוסדות אל

, אינדיבידואליזם, ערכים תרבותיים וחברתיים ברחבי העולם הנשענים על רציונאליות להפצת

במהלכים  השתתפות אזרחית, דמוקרטיהה את ערכי כוללים הערכים אל. ליותארסקידמה ואוניב

 באשר הוא ערכים קוסמופוליטיים כמו סובלנות וכיבוד זכויות אדם חברתיים ופוליטיים וכן

(Inglehart & Baker, 2000.)  

 

הפילנתרופיה הבינלאומית ומוסדותיה מייצגים את אחת הדרכים באמצעותן חברות ומדינות 

הפיכת העולם . האוניברסאלית חברה העולמיתבנפתחו לתהליך הגלובליזציה וממשיכות להשתלב 

לה הזדמנויות לפיתוח ההשקעות  מספקתגבולות וה-נתינה חוצתמעודדת את הלכפר גלובלי 

של החברה  חיזוקה וביצורההפילנתרופיה הבינלאומית לפיתוח תשתית לבכך תורמת  .והתרומות

 ,(Benjamin & Quigley, 2010)מחברה זו  מרכזימהווה חלק כאשר היא האזרחית הגלובלית 

 וולונטריות רשתות מקצועיות והתאגדויות, אזוריים וגלובליים, הכוללת מוסדות לאומיים

(Gaberman, 2003; Johnson, Johnson & Kingman, 2004 .) 
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הכולל " הוגן"עולמי סדר  יש לקדם לפיה תפישהההגבולות מצויה -בבסיס הפילנתרופיה חוצת

ממלאים תפקיד בינלאומיים מוסדות פילנתרופים  .טכנולוגיה ומשאבים, צודקת של ידעחלוקה 

מין וקוויגלי 'בנג(. Okten & Osili, 2007)בחלוקה מחדש של עושר ברחבי העולם  רכזימ

(Benjamin & Quigley, 2010 )תי סוכנים מקומיים הפועלים לשינוי חבר הרואים במוסדות אל

 ,העומדות על סדר היום העולמיפילנתרופים בינלאומיים הם בין הראשונים להגיב לבעיות . עולמי

ארגונים לא מוסדות ולפיתוחם ולביסוסם של  יםסייעומ ,יזמות חברתית גלובלית יםעודדמ

את  ולממש הונם מסייע לממן(. Heydemann & Kinsey, 2010; Moran, 2009)ממשלתיים 

 ;Bach, 2002)ם "האומוסדות כפי שנקבעו על ידי  ,0205מטרות הפיתוח של המילניום לשנת 

Micklewright & Wright, 2005), המקופחים , ר איכות החיים של הענייםופילשבכך לתרום ו

 . והמוחלשים
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 גבולות-התיאורטי להבנת פילנתרופיה חוצת הבסיס

אנו , והמגמות הקשורות בפילנתרופיה חוצת הגבולותבמטרה להבין טוב יותר את התהליכים 

מבקשים להציג מסגרת תיאורטית המתבססת על תיאוריות מקובלות לניתוח תהליכים הקשורים 

, (Social Exchange Theory" )תיאורית החליפין החברתי"תיאוריות אלו הן . לפילנתרופיה

 The Identifiable" )הקורבן המזוהה"ותיאורית ( Identification Theory" )תיאורית ההזדהות"

Victim Effect.) 

  

בין ארגונים ובין אנשים , מתקיימים יחסי חליפין בין אנשיםתיאורית החליפין החברתי על פי 

התיאוריה מניחה התנהגות רציונאלית של בני אדם (. Blau, 1964; Emerson, 1962)וארגונים 

. דם את המטרות והאינטרסים שלהםהמשתמשים במשאבים העומדים לרשותם כדי לק

, התיאוריה מדגישה את התועלת ההדדית שבני אדם מפיקים מיחסי הגומלין שיש להם עם אנשים

בתמורה שמניחה " תן וקח"כל אינטראקציה של חליפין המוגדרת במונחים של . מוסדות וארגונים

בהשוואה  ,זאת .והיחיד הוא מצפה לקבל תגמולים מסוימים שיענו על ציפיותי רומה שללת

. שחלקו לא יקופח צדקההוגנות וה עקרונותתוך שמירה על , לים שהאחרים מקבליםומגלת

לקבל את התגמול הגבוה ביותר תמורת  שואףבתהליך החליפין כל אחד מהצדדים המעורבים 

יחידים הנמצאים ביחסי גומלין יקיימו אותם כל עוד  ,מכאן נובע. ההשקעה הנמוכה ביותר

. כסף ומשאבים אחרים, זמן, הצפויים להם יהיו גדולים מהשקעתם המתבטאת בידע התגמולים

המניע החומרי . חומריים ולא חומריים הםהמניעים הדוחפים יחידים להיכנס לתהליך החליפין 

תבטא ברצון להרחיב את מעגל העסקים הבינלאומי וכן משל פילנתרופים בזירה הבינלאומית 

המניע הלא חומרי . די לקבל הטבות מסוימות בתמורה להשקעההרצון להשפיע על ממשלות כ

לקבל הכרה והוקרה על , בזירה הבינלאומית חשובהמהווה שחקן ,תבטא ברצונו של הפילנתרופ מ

כבעל השפעה בזירה הבינלאומית וכמנהיג  תווא בלמצ, לפועלוומוסרי להעניק ממד ערכי , תרומתו

 .כות עולמיותבהכרעות להן השל ולגיטימי המשתתףמוכר 

 

 ;Schervish, 2005; Schervish & Havens, 1995)התיאוריה השנייה היא תיאורית ההזדהות 

Schervish, Havens & Oherlihy, 2001 .) תיאוריה זו מניחה קיום יחסי גומלין בין אנשים בהם

עם צרכי האחר וויתור על  יתאמפתהבסיס למעורבות פילנתרופית הוא קיומה של הזדהות 

בין  יוצר את הקשרהמעשה המוסרי של הנתינה . האחר ינטרס העצמי למען האינטרס שלהא
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המעשירים את שני " יחסי דאגה" ,Schervish (0225)על ידי  מוגדרהתורם והנתרם במה ש

ים זיהוי האינטרסוהבסיס לפעילות הפילנתרופית הוא רגש של הזדהות . טיבים עמםיהצדדים ומ

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

אליהן קיומם של קהילות כן ו, נטיות אישיות המעודדות מעשים פילנתרופיים ותומכות בהם

הגבולות הנעשית על ידי יחידים וקהילות נובעת -הנתינה חוצת ,על פי תיאוריה זו. התורם משתייך

הם .מולדתם הטבעית עם אלה הנמצאים בה-ותם של אלה הנמצאים מחוץ לגבולות ארצםמהזדה

אמפתיה לצורכי אלה שאינם נהנים מהעוגה הלאומית והנמצאים בשולי החברה בשכבות  מגלים

 .רפואי ואחר, תרבותי, כלכלי, וח חברתילפיתאקונומיות נמוכות והזקוקים -סוציו

 

הנכונות לעזור  ,על פי תיאוריה זו. "אפקט הקורבן המזוהה"היא תיאורית התיאוריה השלישית 

אודות הקורבן  כלשהולאחרים עמם אין לנו קשר ממשי מתגברת לעיתים כאשר קיים מידע 

. כלשהואו ממקרה סטטיסטי , המזהה ומבחין אותו מקורבן שאיננו מזוהה( האדם הנזקק)

מחקרים , לעומת זאת. מעותי על הקורבןהמחקר בעניין זה מלמד כי זיהוי זה אינו מכיל מידע מש

ולא כאשר קיימים  מסויםאחרים מראים כי השפעת הזיהוי מתרחשת רק כאשר קיים קורבן אחד 

, כתוצאה מהתגובה האוהדת כלפי היחיד המזוהה(. Kogut & Ritov, 2005)מספר קורבנות 

מזוהים לא קרבנות יחידים מזוהים זוכים לעזרה רבה יותר מזו שמקבלת קבוצה של קרבנות 

מזוהים מלמדים כי התגובה הרגשית כלפי קרבנות  מחקרים ממצאי. הנמצאים במצב דומה

לפי קורבן יחיד מזוהה חזקה צמת הרגשות המתעוררים כוע. מהווה גורם מרכזי ביצירת העדפה זו

( מזוהים או שאינם מזוהים)או מזו שמעוררת קבוצת קרבנות , יותר מזו שמעורר יחיד לא מזוהה

(Jenni & Loewenstein, 1997 .) מאפיין חשוב נוסף העשוי להשפיע על נכונות אנשים לעזור

תורם הפוטנציאלי והיחס בין ה אכלשהילקורבנות מזוהים היא שייכות הקרבן לקבוצה חברתית 

משחקים תפקיד חשוב בהשפעת ,מהות הקבוצות והקריטריון היוצר אותן  ,כמו כן. לקבוצה זו

 .הזיהוי של הקורבן על התורם הפוטנציאלי

 

לאו דווקא בעלי הון , תיאוריה זו נמצאה מתאימה להבנת הפילנתרופיה חוצת הגבולות בה יחידים

מזהים אותם  ,שלהן המוצאדים ולמשפחות במדינות וקהילות של מהגרים התורמים ליחי ,ניכר

. כקרובי משפחה הנזקקים לתרומות המועברות אליהם והתומכים בהם מבחינה כלכלית

מים המקדמים כגורהתיאוריה המדגישה שני היבטים מרכזיים של זיהוי הקורבן וזיהוי הלאום 

תורמים לבני משפחתם  ,להם קשרי משפחה אישיים ,מסבירה היטב מדוע מהגרים מארצם ,נתינה
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הזכאי לתמיכה ולסיוע " קורבן"ים על ידם כששנשארו מאחוריהם בארצות המוצא שלהם והנתפ

 . חומרי 

 

כל שלושת הגישות התיאורטיות יוצרות מסגרת מתאימה לניתוח התהליכים והמגמות 

מדגיש את יחסי האם  דינתהחליפין בין המהגר התורם לתושב במ. וז חוברתהמתוארות ב

מעניק להם , היחידים ומזדהה עמם" הקרבנות"התורם מזהה את . תמורה בין השניים-התרומה

המזוהים לתגמול " הקרבנות"תי כלפי צורכיהם אך באותה מידה זוכה מצד פאמ, שצבר הוןמה

וכן למיצוב מעמדו בזירת התורמים בעלי ההשפעה במישור הלאומי  ,של הכרה והוקרה לתרומתו

ה הזו מונעת ממניעים של אלטרואיזם והזדהות עם הזולת אך גם ממניעים הנתינ. והבינלאומי

           .תועלתניים ואינטרסנטיים
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 הנתינה הגלובלית  מטרות

להיענות ומהרצון מהרצון ליצור שינוי אמיתי בחייהם של אנשים  נתינה בינלאומית מונעת

מסוים או לתחום ההחלטה האסטרטגית לתרום לאזור . בקנה מידה רחבבלתי מסופקים לצרכים 

 זור הנתרםאלשלו ים היסטוריים קשר ביןלהתורם נובעת משילוב תחום המומחיות והעניין של 

(Casas & Fiennes, 2007) . םאות, יםרב תפקידיםהעברת ההון הפילנתרופי בין מדינות ממלאת 

מאפשר נגישות לשירותי ההון הבינלאומי . דיו מלהושיעאך קצרו יאמור למלא השלטון המקומי 

, סילוק הבערותחינוך ולקידום ה, שאינם קיימים או קיימים ברמה נמוכה למדי בריאות ותברואה

שמירה על זכויות לרווחה ול, נקייםזורמים ומים נגישות ל יצירתל, מקלטלמתן , מזוןלמשלוח 

 ;Cheung & Chan, 2000; Cohen, Kupcu & Khanna, 2008; Grimm et al., 2009) אדם

Marten & Witte, 2008.) 

 

לשמונה מטרות הפיתוח למילניום המתאימות הפילנתרופיה הבינלאומית מכוונת לטיפול בסוגיות 

 :(Petersen & McClure, 2011)ם "כפי שנקבעו על ידי האו 0205לשנת 

 Eradicate extreme poverty and hunger  

 Achieve universal primary education  

 Promote gender equality and empower women  

 Reduce child mortality rates  

 Improve maternal health  

 Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases  

 Ensure environmental sustainability  

 Develop a global partnership for development 

הנתינה הגלובלית מתמקדת במספר תחומים מרכזיים המבטאים את , בנוסף למטרות אלו

האקלים הפוליטי והחברתי המשתנה עם התעוררות החברה האזרחית בחלק גדול ממדינות 

 ;ולםהע

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_2:_Achieve_universal_primary_education#Goal_2:_Achieve_universal_primary_education
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_3:_Promote_gender_equality_and_empower_women#Goal_3:_Promote_gender_equality_and_empower_women
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_4:_Reduce_child_mortality_rates#Goal_4:_Reduce_child_mortality_rates
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_6:_Combat_HIV.2FAIDS.2C_malaria.2C_and_other_diseases#Goal_6:_Combat_HIV.2FAIDS.2C_malaria.2C_and_other_diseases
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_7:_Ensure_environmental_sustainability#Goal_7:_Ensure_environmental_sustainability
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_8:_Develop_a_global_partnership_for_development#Goal_8:_Develop_a_global_partnership_for_development
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 דמוקרטיה והחברה האזרחית

ועקרונותיה  הדמוקרטיהערכי הפצת לעם סיום המלחמה הקרה הפילנתרופיה הבינלאומית פעלה 

. ברחבי העולם ובפרט במזרח אירופה ודרום אפריקהחברה אזרחית  התומכים בביסוסה של

ויציגות של שוויוניות , המעודדים השתתפותהנתינה כוונה לתמיכה בתהליכים דמוקרטיים 

פועלים לחיזוק הכה במוסדות רשמיים ובלתי רשמיים תמי ,אזרחים במוסדות הממשל

במהלך שנות התשעים  (.Anheir & Daly, 2004; Benjamin & Quigley, 2010)הדמוקרטיה 

קידום , מוקרטיהמיליון בשנה לחיזוק הד$ 75-כתרמו הקרנות האמריקאיות במזרח אירופה 

 (. Gaberman, 2003; Quigley, 1993; Török, 2005)רפורמות כלכליות ושירותי רווחה 

 

 סכסוכים פנים מדינתיים ומדינות כושלות

את המיקוד של  השהסיט 0220בספטמבר  00-ה תבמתקפ מאופיינת 00-תחילת המאה ה

מדינות וכן סיוע ל ,לכותיהםוהש מדינתיים-קונפליקטים פניםהפילנתרופיה הבינלאומית לעבר 

המאופיינות , עבור מדינות אלו. (Bach, 2002) מאידך והאיטי מחד כושלות כמו אפגניסטן

משמש מרכיב הון הפילנתרופי ה ,בשטח ובאוכלוסייה שלהןשל הממשלה מינימאלית אחיזה ב

הון ה, באפגניסטן. שירותי בריאות וחינוךשירותים חברתיים ורווחתיים כמרכזי לפיתוח 

 ,Cohen, Kupcu & Khanna) כלוסייהמסך השירותים המסופקים לאו 12%-הפילנתרופי מממן כ

 קהילות מהגריםהמצויות בקונפליקט מקורו ב עיקר ההון הפילנתרופי המועבר למדינות(. 2008

 0227-מהגרים מליבריה העבירו ב ,לדוגמא. שמביעות עניין בהתרחשויות במדינת המוצא שלהם

תשלומים שהועברו מהפזורה  ;שתוו לתוצר המקומי הגולמי של המדינה באותה שנהתשלומים שה

 .מסך ההכנסות השנתיות 15%-היוו כ ,0331-0333בין השנים  ,לקוסובו בזמן מלחמת האזרחים

הדור השני של הפזורה האפגנית הקים עשרות ארגונים לשיקום  ,עם נפילתו של משטר הטליבאן

הפילנתרופיה של הפזורה הסודנית משמשת לחיזוק מעמד הביניים במדינה ומימון , ועוד .המדינה

 (.    Brinkerhoff, 2011)חינוך לערכי שלום 

 

 (Global shocks)זעזועים גלובליים 

אסונות , אולם מצבי חירום, באופן שגרתי הפילנתרופיה הבינלאומית לא עוסקת בסוגיות אלו

. וזמנית בנתינה הבינלאומית פוליטיים מובילים לעלייה מיידיתמשברים כלכליים וזעזועים , טבע

-ורעידת האדמה בהאיטי ב 0221-הצונאמי בדרום מזרח אסיה ב, 0220בספטמבר  00-ת המתקפ
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 05%-כ, לדוגמא. הם דוגמאות לזעזועים גלובליים שמשכו את ההון הפילנתרופי הבינלאומי 0202

 Center on Philanthropy at Indiana)הצונאמי  ממשקי הבית האמריקאיים תרמו לסיוע לאחר

University, 2005);  נבעה ש, בנתינה הבינלאומית 05.9%-של כ ב צמיחה"בארהחלה  0202בשנת

 Center on Philanthropy at Indiana) 0202רעידת האדמה ההרסנית בהאיטי בינואר מ

University, 2011  .)אסון  בעקבותבעולם ביותר ולים התאגידים הגד 09סך התרומות של , ועוד

 & Muller)מיליון $ 059-הוריקן קתרינה ורעידת האדמה בקשמיר הסתכמו ב, הצונאמי

Whiteman, 2009 .) 
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 מאפייני התורמים הבינלאומיים

ריבר . ליעדים בינלאומיים מאפייניהם של התורמים תיאורשל חוקרים עסק ב קטןמספר  רק

, הסדרי רגולציה הנהוגים במדינות, מצאו שההכנסה לנפש( Ribar & Wilhelm, 1995)ווילהלם 

מדיניות המס הלאומית ורמת ההשכלה משפיעים על הנטייה לתרום לארגונים הפועלים לסיוע 

ומצא שאלה יטו  מאד בחן את הנתינה בקרב אמריקאים עשיריםYoshioka (0221 ). בינלאומי

רפואה או בפיתוח אמצעים , מדע, לתרום למטרות בינלאומיות אם הם עשו את הונם ביזמות

 ,Okten & Osili)אוקטן ואוסילי , ב"במחקרן על משקי בית בארה. ותגליות חדשות ומקוריות

והוסיפו כי לגודלו של משק הבית השפעה על על הנתינה ששו את השפעתה של ההשכלה וא( 2007

השכלה גבוהה יטו לתרום למטרות  ותובעל בעלות הוןנשים , לטענתן. נתינה הבינלאומיתה

( Rajan, Pink & Dow, 2009)ן ואחרים 'מצאו רג, במחקרם על תורמים קנדיים. בינלאומיות

, הבעלי הכנסה והשכלה גבוה, דתיים הם ,שמרבית התורמים ליעדים בינלאומיים לא נולדו בקנדה

 . במסגרות התנדבותיות ופוליטיות ומעורבים חברתית

 

, לטענתם. מצאו שלגיל התורם השפעה על יעדי התרומה( Cheung & Chan, 2000)אן 'ואנג וצ'צ

. על נתינתם הבינלאומיתמשפיעה הטיילו ברחבי העולם פיתחו אמפתיה תורמים מבוגרים ש

למהגרים . גבולות-חוצתמצאו שנוכחותם של מהגרים בקהילה משפיעה על נתינה גם החוקרים 

לצרכים  גדולה יותר מודעותלאמפתיה ו גילויקשרים אישיים במדינות אחרות שמובילים ל

את  מחזקיםש, עולמיים ולצרכים של יחידים הנמצאים בשוליים החברתיים של מדינות מפותחות

ת מצא ששייכות לקבוצה אתני( Luttmer, 2001)לוטמר . גבולות-חוצה תרומההנטייה לתרום 

" נאמנות לגזע"ב קיימת "הוא מצא שבארה. מעודדת את הנתינה ליעדים המיטיבים עם הקבוצה

(racial loyalty ) מקבלי השירותים שייכים  כאשרהתרומות עולות  :בדפוסי הנתינההמתבטאת

( Okten & Osili, 2007)הנחה זו נבחנה על ידי אוקטן ואוסילי . לקבוצה האתנית כמו התורמים

ל שעולה מספרם של המהגרים בקהילה כך גוברת הנטייה לתרום ליעדים שמצאו שככ

 . מוצאם של המהגרים משפיע על האזורים הנתרמים וסוגי היעדים. בינלאומיים

 

  .(Desai & Kharas, 2010)מאפיינים נוספים מתקשרים למאפייני המיזם ומאפייני הנתרמים 

שהצביע על חשיבות האמון כלפי הארגון  קונג-את ממצאי המחקר שהתבצע בהונג יםששומא האל
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, מסויםהניסיון של התורם בתרומה ליעד , המודעות של התורם לצורך הבינלאומי, המקבל

ומידת יעילותה של התרומה כפי שהיא נתפשת בעיני  התרומה יעדהמחויבות המוסרית כלפי 

 (. Cheung & Chan, 2000, Ray, 1998)התורם 

 

 הקהילה הפילנתרופיתבשנים האחרונות אנו עדים לצמיחתה של שכבה מובחנת בקרב 

תעשיות , הבינלאומית המורכבת מדור חדש של מתעשרים שעשו את הונם בתחום העסקים

מיליארדרים בעלי הון ממוצע  0005-נמצאו כ 0200בשנת . הזנקהטק וחברות -ההי, האלקטרוניקה

 ,Johnson, 2011; Kroll)ון טרילי$ 1.5-מסתכם בשלהם ההון כאשר סך  מיליארד$ 9.7של 

2012.)  

 

ניסיון וידע ( entrepreneurial philanthropists)תורמים יזמיים בעלי הון אלה הנחשבים לל

ענפים קשרים בעלי הם . שונותחברתיות וכלכליות קיימא לבעיות -רלוונטי בזיהוי פתרונות ברי

בעיות להיות מעורבים בהתמודדות עם מאפשר להם המוניטין נהנים מעם ממשלות וארגונים ו

בדרך להתמודדות עם מצוקות של  לקדם פיתוח כלכלי וחברתי גלובליכן ו ,חברתיות מורכבות

של פעילותם ( vocal)והתהודה ( visibility)ראות ימדגישים את הנ התורמים אל. יחידים וקהילות

 ,Fleishman, 2007; Bishop & Green)העולמיים הפילנתרופית בחוגי התקשורת והעסקים 

 EBayמייסד   Sir Tom Hunter, Sir Richard Brenson, Pierre Omidyarלדוגמא (.2008

שמו דגש על פרופיל תקשורתי גבוה לפעילות הפילנתרופית שלהם ולצרכים ש ותורמים נוספים

דוגמאות  .העולמי עושרההגלובליים הדחופים עימם יש להתמודד באמצעות חלוקה מחדש של 

מעל  0221-שהעניקה ב The Bill and Melinda Gates Foundation לקרנות שהקימו כוללות את

שווי הקרן  0223בשנת (. Grimm et al., 2009) במדינות שונותבריאות תחום המיליארד ל$ 0.0-מ

WHO (World Health Organization )-זאת בהשוואה לתקציב של ארגון ה, מיליארד$ 9.1היה 

 מיליארד$ 0.5העניקה הקרן  0202-ב. מדינות 039מיליארד ונוהל על ידי $ 5שהיה באותה שנה 

 Open Society-קרן ות הןנוספ ותדוגמא .החקלאות והשירותים הפיננסיים, ותלתחומי הבריא

Foundations  של המיליארדרGeorge Soros מיליון לארגון הבינלאומי$ 022 0202-שתרמה ב 

Human  Rights Watch ;  המיליארדרWarren Buffet  0225-מיליון ב$ 90שהעניק לקרן גייטס. 

ב הרואים עצמם שותפים ליוזמות של הקרן הגדולה "ליוזמה זו הצטרפו בעלי הון ניכר בארה
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 Shaw, Gordon, Harvey & Maclean, 2011; Center on) ביותר למטרות בינלאומיות

Philanthropy at Indiana University, 2010.)  
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 הפילנתרופיה הגלובליתהתפתחות  את הגורמים הדוחפים והבולמים

 ותיטיופול ותכלכלי, ותחברתי על רקע תמורותגבולות התפתחה -של נתינה חוצת מגמהה

 .במערכת העולמיתהחברתיים הפערים ו השוויון-גידול באיב המתבטאותעשורים האחרונים ב

המערב העוסקים בסיוע ופיתוח ממשלתיים ממדינות -גברה חשיבותם של ארגונים לא, בתקופה זו

הגורמים  בין .לצד התגייסותם של בעלי הון וקרנות תאגידיות ופרטיות מדינות מתפתחותל

   :נציין את הבאים את ניידותה הגבולות והאיצו או בלמו-שעיצבו את פניה של הפילנתרופיה חוצת

 

 תהליך הגלובליזציה 

גבולות קשורה בבסיסה לתהליך הגלובליזציה המואץ וחשיפת -צמיחתה של נתינה חוצת

 -ת לומתייחסתהליך הגלובליזציה השלכות של ה .העולם מדינותהשפעותיו על 

  במקביל. עושר ותעסוקה בחלקים רבים בעולםשהניב  מואץפיתוח כלכלי , 

 בקרב אוכלוסיות רבות עמוקעוני  והיווצרותממדינות העולם חלק כלכלי בפיתוח  העדר. 

 הדרה כלכלית וטכנולוגית של מדינות מתפתחות. 

  וחולימגיפות תפוצתן של. 

  באיכות הסביבה מתגברתההפגיעה . 

  הומניטארייםהאסונות במספר המדינתיים ו-פניםהקונפליקטים במספר העלייה . 

  פגיעותה   תפיחש(Vulnerability ) ולאיומים מבחוץשל המדינה הריבונית לסכנות 

הדינאמיקה המהירה של (. Benjamin & Quigley, 2010) בעקבות הגלובליזציה

.  דמה הטכנולוגית המכווצת את העולם גרמו לזעזועים בקרב המדינותיהשינויים והק

על המדינה  השפעת המשברים והסוגיות הניצבות לפתחה של הקהילה הבינלאומית, ועוד

הנוגעות למודלים חדשים של שלטון ותפקידם של  חשובותהריבונית העלו שאלות 

 . בעיצוב חדש של מוסדות הממשל לאומיים-ורב ארגונים על

 העולמית הבנק העולמי וקרן המטבע , ם"חוסר יכולתם של מוסדות בינלאומיים כמו האו

בלתי  תונועת, גדוליםזרמי הגירה , של העוני הגלובלי עצומיםלהתמודד עם הממדים ה

 (. Lindenberg & Dobel, 1999)מדינתיים -פליטים וקונפליקטים פנים מבוקרות של

 

, להתמודדות עם סוגיות גלובליות כמו עוני ,איפוא,הבינלאומי מופנהמרבית ההון הפילנתרופי 

, גלובלי תוכניות בעלות אופי הושג באמצעות רווחים ממימוןוהוא בעיות בריאות וחינוך , בערות
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, 0222-שנוסדה ב Mooreקרן , 0331-שנוסדה ב Gatesקרנות כמו . תתקשורת וטכנולוגיה מתקדמ

ודות לפתיחתם של שווקים ההן דוגמא להון פילנתרופי שהושג  0225-שנוסדה ב Googleוקרן 

 Petersen) בין מדינות פוליטייםזרימת הון חופשית והיעלמותם של מחסומים פיננסיים ו, חדשים

& McClure, 2011   .) 

 

  תרומות מקוונותו אינטרנט: התקדמות הטכנולוגיה והתקשורת

אירועים  באופן מהיר עלרב מפיץ מידע המאופיינת בשימוש נרחב באינטרנט  התקשורת העולמית

ודות האינטרנט מאפשר נגישות זולה ומיידית למידע א. אסונות טבע ומצבי חירוםכמו  שונים

ורת והמידע דמה הטכנולוגית בתחומי התקשהק. המתעוררים במקומות שונים בעולםצרכים 

מוסדות פילנתרופיים  גבולות והוזילה את עלויות התקשורת של-הקלה על שותפויות חוצות

 ןעל מצבהקלה , למטרות סיועמקוונת לעלייה בפילנתרופיה התפתחויות אלו הובילו . בינלאומיים

 ;Clark & Themudo, 2003; Hart, 2002) אזורים שונים בעולםב פיתוחלושל אוכלוסיות שנפגעו 

Lindenberg & Bryant, 2001; Micklewright & Wright, 2005 .) הפכו התרומות המקוונות

עוקפות מכשולים פיזיים  הן. בכל הקשור ליעדים בינלאומיים מיוחדב למנגנון נתינה מועדף

עלויות התרומה  מפחיתות את, גוברות על קשיים בירוקרטים, גיאוגרפי מרחקמ ם הנובעיםוקשיי

את ההעדפות  פיםמשק אמצעים המגווניםה. בין התורמים לנתרמים יותר ומבססות קשר ישיר

עבור , גזריםיבין מ, על הקצאת התרומה בין מדינות ובתוכן טובה יותר שליטה להם של התורמים

 (.   Desai & Kharas, 2010; Metcalf Little, 2010)מיזמים ובין יחידים 

 

  מיסוימדיניות 

לה את היכולת לעודד את  יש .הנתינה הבינלאומייםיעה על היקפי משפמדיניות המיסוי 

יטיבה ברור כי מדיניות מיסוי מ .בה מעורביםהפילנתרופיה או להציב מכשולים וחסמים בפני ה

התוצאה היא  .במדינות רבות זה איננו המצב םלוהגבולות א-עשויה לקדם את הפילנתרופיה חוצת

במקרה  .הנהוגה בהן מסמדיניות נמנעים מכך בגלל  למדינות שונותתורמים עם כוונות תרומה ש

הטבות מס עבור תרומה ישירה לארגון מעבר מתן גבולות ניתן לאסור על -של פילנתרופיה חוצת

ב בה "מצב זה מתקיים בארה. את הנתינה לארגונים מקומיים בדרך זו לייעדו, לגבולות המדינה

 (. Johnson, 2011; Paine, 2005)ב "תורם לארגון מחוץ לארההיכוי מס לתורם פרטי לא ניתן נ
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 .הפילנתרופית מושפע ממדיניות המיסויהפעילות  הגבולות של-יה חוצהאופי, באירופהגם 

ואף באפליה על רקע העדפה  במכשולים סטטוטוריים ומיסויים יםתקלהתורמים הפרטיים נ

 מיליון בשנה 32-020€-מוערכת ב הההתמודדות עם מכשולים אלעלות . ברורה לקרנות מקומיות

 ;Anheier & Daly, 2006; Daly, 2004; Hohati, 2010. )ייעוץ משפטילבעיקר המופנים  ,לקרן

Salole, 2008; Vahlpahl, 2009 .) 

 

  תיאום ואינטגרציה 

ף פעולה של שיתומתקדמים  ומודליםטרם אימצו אסטרטגיות  הפילנתרופים הבינלאומיים

 Metcalf) .הנתינה הבינלאומית הם בתחוםבפניקשיים הניצבים להם להתגבר על  סייעל יםיכולה

Little, 2010 .)Casas ו-Fiennes (0227 )בין מוסדות פילנתרופיים  וגבלמצאו ששיתוף פעולה מ

עלויות , בעיני התורמים. קבלת ההחלטותתהליכי לפגיעה בעצמאות המימון ונובע מהחשש 

  .הפגיעה באוטונומיה עולות על יתרונות שיתוף הפעולה וחלוקת המידע

 

 השונים פוגמים השחקניםחוסר תיאום בין ת לצד חוסר מידע על זירת הסיוע והפיתוח הבינלאומי

ישנם סוגים שונים . הפנייתו למיזמים לאומיים וחברתייםוון הפילנתרופי ההביעילות של העברת 

מודעים הם לא תמיד רבית של תרומותיהם וייעילות מלהשגת  הרמוניתורמים שלא פועלים בהשל 

חשיבותם של תיאום (. Edwards, 2009; Metcalf Little, 2010)גוון הצרכים הבינלאומיים ילמ

שמאפשר להם , המשקל הכלכלי העצום של התורמים הגדולים מאודלאור  ואינטגרציה מתעצם

קושי נוצר , כמו כן. םתורמים אחרילעצב את סדרי היום במדינות בהן הם פועלים ולהשפיע על 

 .Grimm et)ציבורי הפילנתרופי וההון ה  כלכלי וחברתי בין מקורות בתיאום פעולות למען פיתוח

al., 2009.) עול הפעילות מון לצד יילתיאום ושיתוף פעולה יש פוטנציאל של קיצוץ בעלויות המי

תוך התגברות על קשיים בירוקרטים  ,הגבולות-יכולה לקדם את הנתינה חוצתההארגונית 

 . ומחסומים לגליים ופורמאליים

 

  יציבות פוליטית (אי)

על היקף ותדירות הנתינה הבינלאומית  משפיעההיציבות הפוליטית או העדרה במדינות נתרמות 

תרומות  מיעוטמחקרים מצביעים על הנטייה לתרום למדינות יציבות יותר ו. למדינות אלו

מחקרם (. LDC's – Least developing countries) פותחותלמדינות כושלות ופחות מתנות יהנ
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, בצמיחה כמו סיןצאות הנממצביע על ריבוי מענקים למדינות Zimet (0225 )-ו Chervalierשל 

והתמיכות הבינלאומיות  המענקים כל מסך 52%-עד כ, מקסיקו והודו, ברזיל, דרום אפריקה

 15%-וטוענים ש התומכים בממצאים אלWitte (0221 ) -ו Marten .המועברות למדינות אלו

מפגינות יציבות פוליטית וכלכלית ביחס הב מיועדים למדינות בצמיחה "מהמענקים מארה

 . דינות מתפתחותלמ

 

 במדינות הנתרמות שחיתותמוסר ו

במסגרת גבולות חשוף לשחיתות -חוצה הון פילנתרופיההנחה הרווחת בקרב רבים היא ש

אמון התורמים כי הונם יגיע . הארגונים המקומיים או שחיתות הקיימת בממשלות המקומיות

 ,Desai & Kharas)התרומות  נפגם והדבר משפיע על היקפי( beneficiaries) למוטבים בשלמותו

מורכבות בירוקרטיות ומוסדיות  מערכותב בפרט, פיננסית שחיתותהירידה באמון נובעת מ. (2010

תהודה  התופעת השחיתות קיבל. משרות בכירות העושים לביתםלצד שחיתות מוסרית של נושאי 

בעקבות ניסיונן של סוכנויות העוסקות בסיוע הומאניטרי שנתקלו , 0221-לאחר אסון הצונאמי ב

מובילים לשחיתות מאפיינים לרוב ההגורמים הסביבתיים . בכיעורה הרבבתופעת השחיתות 

מסגרת קהילתית , סביבה ענייה במיוחד: מדינות הנזקקות לסיוע זר והון פילנתרופי בינלאומי

יכולים להיות המבני כוח מקומיים מסורתיים , ייםיינת בנפוטיזם וקשרים משפחתהמאופ

 (.     Maxwell, et. al., 2008)מערכות שלטון מושחתות  וכן,מושחתים ומפלים

 

 רגולציית יתר

איננה  ,גבולות בפרט-המדיניות כלפי פעילות פילנתרופית בכלל ופילנתרופיה חוצת במדינות רבות

של נהלים וכללים במקרים רבים היא תוצר  .או מדיניות מוצהרתרת ושיטתית פרי מחשבה מסוד

גזר הציבורי ולא ימשל העסקים והסדר פעולתם של משפטיים ומדיניות מס שיועדו במקור ל

גזר הפילנתרופי ופעילותו הוביל ליצירה של עומס יהניסיון לפקח על המ. גזר הפילנתרופיילמכוונו

 עצמה פיקוח על הפעילות, הרשאותבמתן וריבוי רשויות העוסקות  אדמיניסטרטיבי ובירוקרטי

הפעילות הפילנתרופית הפיקוח משפיע על אופי  (.Johnson, 2011)הפיננסי  מרכיבוניטור ה

בספטמבר  00-לאחר מתקפת ה(. Heydemann & Kinsey, 2010) .ומגביל אותה הבינלאומית

. ליעדים בינלאומייםהידוק הרגולציה על הנתינה הבינלאומית השפיע על הנכונות לתרומה , 0220
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היסוס לו גרמ 0220 ספטמבר 00-ה שנתקבלו לאחרמהקרנות דיווחו שתקנות  52%-כ, ב"בארה

   (.Foundation Center, 2008)אחרות למדינות בקרב תורמים להעביר מענקים ותמיכות כספיות 
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 דרכים ואמצעים: נתינה בינלאומית

 קרנות פילנתרופיות 

 Anheier)תורמות הבינלאומיות הפעילות והנדיבות ביותר מבחינת היקפי התרומה ה הקרנות הן

& Themudo, 2004; Johnson, Johnson & Kingman, 2004; Moran, 2009.)  הסדר העולמי

של המוסדות  החדש ותהליך הגלובליזציה חשפו צרכים גלובליים שהובילו לגידול במספרם

 ;Benjamin & Quigley, 2010; Daly 2004) הפילנתרופיים הפועלים בזירה הבינלאומית

Lundsgaarde, 2010; Ruffin, 2003 .) הקרנות העוסקות בנתינה בינלאומית פועלות להעלאת

הן . לצד חיזוק הלגיטימציה לפעילותן בזירה הבינלאומיתהעולמי לסדר היום ן עניי תחומי

את  קדמותומהעולמית  סוגיות בינלאומיות בקרב הציבור והתקשורת( Validate)מתקפות 

לקרנות תפקיד של ייצוא  .הכלכליים והחברתיים של מדינות שונות, האינטרסים הפוליטיים

טכנולוגיות באמצעות קשריהן עם ויישום ערכים קידום , י דרךחדשניים ופורצ וייבוא של רעיונות

 (.  Heydemann & Kinsey, 2010)גלובליות תמיכה רשתות 

 

הנתינה המוסדית ב "בארה. משתנה בין מדינותוהיקפה הנתינה הבינלאומית של קרנות דפוסי 

הנתינה  0223-ב. 0310ונמצאת במגמת צמיחה מאז  למטרות בינלאומיות היא המפותחת ביותר

(. Foundation Center, 2011; Foundation Center, 2010) 1מיליארד$ 5.9-הסתכמה ב

מרכז הקרנות  .ב"קיימת מגמת צמיחה אולם לא באותן עוצמות והיקפים כמו בארה, באירופה

בפעילות מחוץ למדינתן הקרנות באיחוד האירופאי עוסקות ממצא שמחצית ( EFC)האירופאי 

(Foundation Centre, 2008 )מדינות  005-ב פועלות מהןכרבע ו(Marten & Witte, 2008.) ב-

 . (Marten & Witte, 2008)מיליון $ 522 -ב המוסדיתהנתינה הבינלאומית  הסתכמה 0225

 

של הנתינה המוסדית הבינלאומית מצומצמת ביחס לנתינה המקומית , למרות מגמות הצמיחה

מצא ( United Nations, 2006)ם "האו(. Benjamin & Quigley, 2010) הקרנות במדינותיהן

ביותר תורמות ליעדים גלובליים ורק מספר מצומצם  הקרנות הגדולות 022,222-מ 0%-פחות מש

מסך המענקים של  09.7%-ב כ"בארה, לדוגמא. בנתינה הבינלאומיתאחראיות לצמיחה  מהן

מרבית ההון שהועבר מקורו (. Foundation Center, 2011)רות בינלאומיות הקרנות הוענקו למט

                                                 
הצמיחה . 3.0%חלקם של המענקים למטרות בינלאומיות מסך מענקי הקרנות נשאר זהה בגובה  0332מאז  1

 .  מתבטאת בסכומי המענקים
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 The William and Flora כגון, אלומהמענקים שלהן למטרות  19%קרנות שמעניקות  05-ב

Hewlitt Foundation וממשל ברחבי  פיתוח, מיליון לאיכות סביבה$ 025-כ באותה שנה שהעניקה

 במדינות שונות דמוקרטיהחיזוק המיליון ל$ 025-העניקה כש The Ford Foundation-ו, העולם

 Benjamin & Quigley, 2010; Foundation)שקיפות של המערכת הפיננסית הגלובלית לו

Center, 2010; Marten & Witte, 2008 .) 

 

 אסטרטגיות ומנגנונים של נתינה מוסדית בינלאומית 

 ארגונים מתווכים מקומיים 

היכרות מכירה ביתרונות של ארגונים מקומיים שאין לארגונים בינלאומיים כמו אסטרטגיה זו 

קות מענקים ענימאסטרטגיה זו קרנות המאמצות  .טובה עם האוכלוסייה המקומית וצרכיה

 MacArthur-ו Ford ,Kellog ,Carnegieקרן . באופן ישיר לארגונים מקומיים במדינה המקבלת

 05%-מצאו שכWitte(0221 )  -ו Marten .עצמןרגונים במדינות וסדות ואשותפויות עם מ יוצרות

מהמענקים של הקרנות האמריקאיות הגדולות ביותר מועברים ישירות לארגונים במדינות 

 .מתפתחות

 ארגונים מתווכים בינלאומיים 

באופן ישיר באזורים מתפתחים חוששות להשקיע המקומיים וחסרות מידע על הצרכים קרנות ה

בינלאומיים לארגונים מאמצות אסטרטגיה של נתינה  ,יציבות פוליטית וכלכליתשנעדרים 

ארגונים פועלות עם  Hewlett -ו, Gates ,Packardכמו  קרנות. המתווכים בינהן ובין המוטבים

 (. Edwards, 2009)ם מתווכים אמריקאיים ומערב אירופאי

 קרנות גלובליות: שותפויות 

קרנות ל מסייעתתאגידים וארגונים , ממשלותת ובין בין קרנו אסטרטגיה של שותפות

לת שיתוף השותפות כול. הבינלאומיות להתמודד עם קשיים הניצבים בפניהן במרחב הגלובלי

בתהליכי קבלת החלטות , בתהליכי עבודה והקצאת מענקים, במידע על צרכים ובקשות מימון

תפויות הנפוצות ביותר מתקיימות השו(. Casas & Fiennes, 2007) ובפיקוח על יישום המענקים

הכוללת נציגות של מדינות תורמות ומדינות קרן גלובלית שמייסדות קרנות בינלאומיות בין 

(. Brugha, Starling & Walt, 2002) ווחיללא כוונת ר ם פרטיים וארגוניםפילנתרופי, מקבלות

 Europe in the ;שחפת ומלריה, העוסקת במיגור מגיפות האיידס GFATMדוגמאות כוללות את 
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World ו ;תרבות ואיכות הסביבה, חינוך, שותפות לפיתוח גלובלי בתחומי בריאות מהווהה-

GAVI  הפטיטיס ונים נגד חיסשפועלת להפצתB ושפעת  . 

 קרנות קהילתיות 

 מענקיםצמאית על ידי הקצאת אסטרטגיה זו כוללת פיתוח וחיזוק תשתית פילנתרופית מקומית ע

 ;Casas & Fiennes, 2007)מחדש לארגונים מקומיים אותם מחלקות הלקרנות קהילתיות 

Vogel, 2006 .)  פילנתרופיה המוסדית להתאים ה עללפיה קיימת התפישה של מגמה זו בבסיסה

 ,Adelman, 2003; Johnson)עצמה לתנאים במדינות שונות ולמנוע תלות במענקים לאורך זמן 

Johnson & Kingman, 2004; Ruffin, 2003).  צמיחתן של קרנות קהילתיות החלה באמצע

אוסטרליה וקנדה והתפשטה בעיקר למזרח אירופה ולאפריקה , בריטניה, ב"בארה 32-שנות ה

(Benjamin & Quigley, 2010 .)שזכתה לרוח גבית מקרנות בינלאומיות הובילה , מגמה זו

 ב"קרנות קהילתיות בארה 701-בנוסף ל, ברחבי העולםקרנות קהילתיות  552-כלכינונן של 

(Johnson, 2011; Sacks, 2008).  

 

ומקיימות קשרים ענפים עם גזעית או מגדרית , ניתבסיס זהות את נוצרות עלקרנות קהילתיות 

הן מחלקות (. Ramos & Kasper, 1999; Ruffin, 2003)מוסדות פילנתרופיים ברחבי העולם 

ארגונים  עידודהחברה האזרחית והקמת מרכזי מחקר העוסקים בחקר ( 0)מענקים במטרה לקדם 

כלכלי המפיץ את תפישת היזמות החברתית של קרנות -קידום חינוך אזרחי( 0) ;ווחיללא כוונת ר

דות את הקרנות מעוד, ובהקשר האמריקאי( 9) ;כלכלי-יות ושואף לעצב את הנוף הפוליטיקהילת

וצמצום האקלים , ב בחברה העולמית"הדגשת תפקידה של ארה ,תפישת האזרחות האמריקאית

 (. Vogel, 2006)אמריקאי ברחבי העולם -האנטי

 

  (:Anheier & Daly, 2004; Orozco, 2002)כוללות מגוונות הקרנות קהילתיות מוקמות בדרכים 

קרנות אלו מופעלות על ידי מוסדות כלכליים או : Donor advised funds .א

 . מועברים לארגונים דומים מחוץ למדינההמאגדות משאבים מתורמים שונים 
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התאגדויות של מהגרים על בסיס עיר או מדינת : Hometown associations .ב

ת להם לתרום לקהילה המקומית במדינה והמוצא המקנה להם תחושת שייכות ומאפשר

 . דינת המוצא באמצעות הידוק הקשרים הכלכליים והחברתייםולמ ,המארחת

אך גם  בעיקרארגוני דת התורמים למטרות דתיות : Faith based organizations .ג

 . למטרות חברתיות ואזרחיות

ארגונים והתאגדויות בהן החברות היא על בסיס מקצועי : מקצועיות אגודות .ד

 .והמיועדים לתמיכה באנשי מקצוע במקומות שונים בעולם

, יזמים חברתיים, קרנות של אנשי עסקים: (Venture Capital)סיכון -קרנות הון .ה

יזמי עם רמת סיכון , המעניקים תרומות למיזמים בעלי אופי חדשנידתיים , תרבותיים

 . להצלחה או לכשלון

 

 נתינה תאגידית גלובלית

ומיות לא-והפרטה הובילו חברות רבכלכלית מגמות של ליברליזציה לצד  תהליך הגלובליזציה

ספר חדרו לשווקים של מ החברות. עולםההשפעתן ברחבי להרחיב את פעילותן ולהגדיל את 

תהליכים . בחינה פוליטיתמייצב מהוות גורם מ שפעתן נכרת בכלכלה המקומית והןה, מדינות

 תאגידיתה הצמיחו את הפילנתרופיה, וססותם של הגבולות הלאומייםהתמהמשקפים את  האל

פילנתרופיה זו  .לאומיות-הרב חברותה לצרכים ולאסטרטגיות שלשהתאימה עצמה  הגלובלית

צריכים תאגידים מיחתן של נורמות גלובליות והתפתחות התפישה שצ, הושפעה מלחצים מוסדיים

של התאגידים התעצמה ונוצרה החברתית  םאחריות. להיות חלק מהפתרון לבעיות גלובליות

, פילנתרופיים מגווניםודיווחיות באמצעות מיזמים  אחריות, הציפייה שעליהם להפגין מנהיגות

 ,Grimm, et. al. 2009; Ho, Wang & Vitell)שלא קשורים בהכרח לתחום עיסוקה של החברה 

2011; Jamali, 2010; Schwab, 2008; Simon, 1995; Fortanier & van Tulder, 2009) .

$ 051-ב 0200-הקרנות התאגידיות הגדולות ביותר בעולם הסתכמה ב 52הנתינה התאגידית של 

$ 7.5הנתינה של תאגידים אמריקאיים למטרות בינלאומיות הסתכמה ב, ועוד. 2מיליארד בקירוב

 ,Hudson Institute)מסך הנתינה האמריקאית למטרות אלו  03%שהיוו , 0202-מיליארד ב

2012.) 

 

                                                 
2

 Foundation Center :/topfunders/top50giving.htmlhttp://foundationcenter.org/findfunders . 

http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top50giving.html
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של התאגידים נוצרו כלים שונים החברתית והקהילתית  רישה לשקיפות בפעילותןעל רקע הד

גלובליות  על סוגיות פיתוח תן הגוברתהשפע על החברות החלו לדווח. לביטוי אחריותם החברתית

כמותיים כמו דיווח על  באמצעות מדדים פעילותןקט של האימפוהמחישו את , כמו מיגור העוני

בהן הן פועלות כדואגות למדינות עצמן  החברות הציגו, בנוסף .יצירת מקומות עבודה חדשים

דרכים (. Fair Trade( )Fortanier & van Tulder, 2009)הוגן הסחר ה תחום באמצעות מיתוג

 . העסקת עובדים ואיכות הסביבה ם כמואת הציות לסטנדרטים גלובליים בתחומי נוספות כללו

 

סקית של החברה יאסטרטגיים ונשענים על התוכנית העתאגידית הם ההמניעים לנתינה 

 המבטאים את תחוםהחברות תורמות לנושאים . פילנתרופיותהיוזמות הלה ת נותנווהיתרונות ש

את  מגדילה, המוניטין המקומי של החברה שיפורלסייעת נתינה מה. שלהן הענייןמומחיות וה

  (.Grimm, et. al. 2009)בגיוס עובדים מוכשרים  לה ומסייעתסקיות שיההזדמנויות הע

 

' ואח Ho. אזוריםשל תאגידים משתנה בין חברות ונתינה בהקשר זה יש לציין שאסטרטגית ה

שגבוהה יותר , ל חברות אירופאיותמצאו שקיימים הבדלים במידת האחריות החברתית ש( 0200)

נובעים מהבדלים בתרבות הממצאים אל, לטענתם. מזו של חברות צפון אמריקאיות ואסייאתיות

היא : המדיניות החברתית של התאגיד נבדלת באזורי הפעילות שלו, ועוד .סקית בין מדינותיהע

ולהיות מיושמת באופן אוניברסאלי או להתאים  יכולה להיקבע על פי סטנדרטים במדינת האם

התוכנית . (Husted and Allen, 2006)עצמה לסטנדרטים מקומיים במדינה בה החברה פועלת 

. לבריאות ילדים ומשפחותיהם מיושמת באופן זהה ברחבי העולם McDonald'sשל חברת 

: ן היא פועלתבה גוון נושאים בהתאם למדינותיתורמת למ ABBOTTחברת התרופות , לעומתה

 (. Merz, et. al. 2010)נגישות למי שתייה נקיים יצירת או  ,מניעת מגיפת האיידס

 

שונים בהתאם עוסקות בפעילות פילנתרופית במספר אפיקים  החלו לאומיות-חברות רב, נונלעניי

 ;Genest, 2005; Merz, Peloza & Chen, 2010) -המתבטאים ב לאזורי הפעילות שלהן

Schwab, 2008; Fortanier & van Tulder, 2009; Warden, 2007 :) 

  תרון היחסי שלהן בתחומי פעילותןשירותים וטובין וניצול הי, של כסףתרומות. 

  בנושאים הקשורים לתחומי העיסוק של החברה המתמקדותייסוד קרנות תאגידיות . 



29 

 

 סקיים ליעדים שוניםיגיוס תרומות מספקים ושותפים ע . 

  תוכניות התנדבות לעובדיםביצוע הפעלה של ייזום ו. 

    הלוואות לסטודנטיםמתן או  ,ורדי בהשגת סיועמטרתן השקעות חברתיות שקידום. 

  תוכניות הדרכה בתחום ההתמחות של החברהלפיתוח והפעלה של  התרוממתן. 

 

ה באפריק HIV-שפועלת למיגור איידס ו Anglo-Americanדוגמאות כוללות את חברת הכרייה 

מים קיום אספקה של תורמת לה Coca Colaוחברת , ובכך דואגת לבריאות כוח העבודה שלה

  .ובכך מקילה על תהליכי הייצור שלה במדינות עם מחסור במים ,נקיים ומי שתייה

 

צמיחה של  ,הראשונה. בשנים האחרונות אנו עדים לשתי מגמות מרכזיות בנתינה התאגידית

. ת אמצעיםחסרוקרנות שהוקמו על ידי חברות תרופות ועוסקות בהפצת תרופות לאוכלוסיות 

משקפת את המומחיות ה, לסיוע והקלה במקרים של אסונות טבעתאגידית נתינה  ,השנייה

תרומת טובין , התרומות מיועדות לבנייה מחדש ושיקום .והיתרונות היחסיים של החברה

שתרמה  FedExדוגמאות כוללות את חברת . יקה ותמיכה בפעילויות מקומיותלוגיסט ,ושירותים

ואת , להעביר תרומות וציוד לקורבנות הוריקן קטרינה  במטרה גורהשיבתחום מהמומחיות שלה 

מחלות ולסביבה במטרה , שניידה את עובדי החברה שמומחים לבריאות Pfizerחברת התרופות 

 Muller & Whiteman, 2009 Foundation; )מי באסיה לסייע במאמצי השיקום לאחר הצונא

Center, 2011; Kasper & Fulton, 2006; .) 

 

 (Diaspora philanthropy)מהגרים ופילנתרופיה של פזורות 

 ,Metcalf Little) 00-מתחילת המאה הבצמיחה מהירה  פילנתרופיה של פזורות ומהגרים מצויים

 :מגדיר פזורות כ( Sheffer, 2002)גבריאל שפר  (.2010

"Ethnic minority groups of migrant origins residing and acting in host countries but 

maintaining strong sentimental and material links with their countries of origin- their 

homelands". 
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 Werbner (2002 )קשורים בקשרי אחריות ה יחידיםלאומית של -הן רשת רבפזורות מוסיפה ש

ץ קהילה תחושת קשר לארלחברי ה. אימפריאליים ופוליטיים, משותפת לאורך גבולות לאומיים

 ,Brinkerhoff, 2009; Vertovec)הצלחותיה שותפים להמוצא שלהם והם פעילים במאבקיה ו

למדינה בה הם  חיים מחוץ, מאוכלוסיית העולם 9%מהווים ה, מיליון אנשים 005-כיום כ (.2003

פתיחתם של גבולות לאומיים ומעברן מציאות זו הושפעה מתהליך הגלובליזציה שכלל את . נולדו

השפיעו במידה ניכרת על היווצרותן של  התהליכים אל .אנשים ושירותים, החופשי של סחורות

 םהעוסקות בשימור הקשריפזורות (. Werbner, 2004; World Bank, 2012) מודרניות פזורות

 הדתיים והפוליטיים עם מדינותיהן הובילו לצמיחה בפעילות הפילנתרופית של מהגרים, נייםהאת

פילנתרופיה של פזורות התגבשה ממסורת תרבותית . שמכוונת לצרכים מקומיים במדינת המוצא

וזרימת , גבולות-לאומיות המקיימות קשרים חוצי-קיומן של קהילות טרנס, וחברתית של נתינה

 ,.Newland et. al) יננסיים מקהילות מהגרים במדינה המארחת למדינת המוצא משאבים פ

 ,Orozco, 2006; Seidel ,2004, 2007)לנתינה של הפזורה מספר מאפיינים ומטרות  (.2010

2008:) 

 במדינה או אזור  יגיוס כספים למטרת תמיכה בסוגיות הקשורות לפיתוח כלכלי וחברת

 .אחרים

 עצמאיים ופורמאליים, הקמת ארגונים ללא מטרות ריווח . 

 גיוס כספים ממקורות מגוונים של יחידים ומוסדות . 

 מטרות פרוגרסיביות ובניית יכולות ארגוניותקידום , מוסדות החברה האזרחיתתמיכה ב. 

  יצירת חינוך וה תמיכה בקידום, הקשרים בין קהילות הפזורה לבין מדינת המוצאחיזוק

 . ובכוח מידע בין תורמים בפועלתורמים להעברת ידע ורשתות 

 

 המניעים לנתינה של פזורות למדינת המוצא 

לאור  מיוחדב, העצמית מדינת המוצא מאפשרת ביטוי לזהותםהמנותבת לפילנתרופיה של מהגרים 

 hybrid)למהגרים רבים יש זהות היברידית . תחושה של דחיקה לשוליים במדינה המארחת

identity ) המאופיינת בזהות כפולה הן כלפי המדינה בה הם חיים והן כלפי מדינת המוצא(Lavie 

& Swedenburg, 1996 .)לקבל חיזוק חברתי , ם עוסקים בניסיון לשמר את זהותם התרבותיתה

טאת השתייכותם מתב. ת התורמיםם הלאומית על ידי השתייכות לקבוצולשמר את גאוות
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Werbner (0220 ). פות במיזמים בעלי חשיבות לאומית פוליטית או כלכליתתמיכה או השתתב

הכולל פעולות תמיכה  ,יםחומריבו מעורבים שיקולים טוענת שפזורה מתהווה באמצעות תהליך 

" בלתי נראים"המהגרים הם , לטענתה. והזדהות של קהילת המהגרים עם מדינת המוצא

. כאזרחים נאמנים של מדינת המוצא מליעמדם הסה מכך פועלים למען מוכתוצא, "(שקופים)"

גיוס , בפעילות לובינג פוליטיתהמתבטאת  ,חומרית ותרבותית ,גבולות-התהליך כולל תרומה חוצת

פזורה שונים ולעסוק  מובילים את המהגרים להצטרף לארגוני המניעים אל. כספים ואומנות

מהרצון לקבל סטטוס , בין היתר, נובעתפילנתרופיה כלפי מדינת המוצא , ועוד זאת. בנתינה

 ;Brinkerhoff, 2011; Gillespie et al., 1999) משאביםלהשיג שפעה פוליטית ולזכות בה, והכרה

Nielsen and Riddle, 2009) . גורמים נוספים הדוחפים לנתינת מהגרים ולחילופין לבלימתה

חוב מוסרי כ מהונם (to give back)קשורים לתחושה של המהגרים שעליהם להחזיר למולדת 

 . רצון לסייע לחוליות חלשות בקהילת המוצאמתוך ו

 

 ערוצים ואמצעים 

 ,Aysa-Lastra, 2007; Chiswick) -הפזורות משתמשות בערוצים מגוונים בפעילותן הפילנתרופית

2005; Johnson, 2007; Lowell & Gerova, 2004; Metcalf Little, 2010; Newland et. al., 

2010; Seidel, 2007; Report of The High Level  

Committee on the Indian Diaspora, 2002; Young & Shih, 2003) : 

  אינדיבידואליים תשלומיםremittances) )י משפחה וחברים במדינת לבנמועברים ה

מאגדים את כספי המהגרים במטרה להגדיל את הטיביים לקותשלומים קו, המוצא

 0202-ב(. Aysa-Lastra, 2007; Newland et. al., 2010; Orozco, 2006) השפעתם

למדינות  מיליארד$ 905-הועברו כמתוכם , מיליארד$ 112-בהסתכמו תשלומי המהגרים 

מהם זרמו למדינות , 0223מיליארד בשנת $ 101כ של "בהשוואה לסה ,זאת. מתפתחות

$ 522-לומים העולמיים יגיע לכ שווי התש"הציפייה היא שסה. מיליארד$ 905מתפתחות 

כספי התשלומים . (World Bank, 2011) 0209-מיליארד ב$ 595-ו 0200מיליארד בשנת 

המועברים בעיקר למדינות מתפתחות מהווים בחלק מהן מרכיב חשוב בתוצר הלאומי 

מסכום התשלומים העולמי מקורו  שחלק ניכרבהקשר זה חשוב לציין (. GDP)הגולמי 

ירידה קלה המיוחסת למשבר , מיליארד$ 32.7 0223שווי זה היה בשנת . בארצות הברית
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בנוסף לתשלומים המועברים . 0221-ב$ 35.1 -בהשוואה ל, הכלכלי והפיננסי באותה שנה

-כך למשל ב. נמדדות גם שעות ההתנדבות של המהגרים במדינות המוצאבמזומן ככספים 

-ב. מטרות הצלה ופיתוחד שיועדו למיליאר$ 9.5ל "היה שווי זמן ההתנדבות הנ 0221

מיליארד $ 9-כ שעות ההתנדבות של מהגרים ושווים נאמד ב"חלה ירידה קלה בסה 0223

(Hudson Institute, 2011.) 

השפעתם של התשלומים על פיתוח במדינת המוצא שנויה במחלוקת בין חוקרים בתחום 

בלגיטימציה ( 0), והאימפקט שהן יוצרות מידת האפקטיביות של התרומות( 0)-הדנים ב

שיש למדינות האם בניסיונן למנף את התשלומים כמשאב פיננסי לאומי במקום להתייחס 

 (. Brinkerhoff, 2011)אליהן כהעברות כספים אישיות בין משפחות וקהילות  

 יים סקיים ופוליטיקשרים ע של ,תרומות כספיות ושוות ערך של ניסיון מקצועי וטכנולוגי

התרומות נעות מסכומים קטנים לגדולים . המועברות ישירות למוטבים במדינת המוצא

, בריאות, שיקום לאחר אסונות טבע, גוון יעדים כמו סיוע הומניטארייומועברות למ

כיוון שתרומות אלו מתועלות באופן . חינוך לגיל הרך ופיתוח הספורט, פיתוח תוכניות

קשה , חלק מהתשלומים האינדיבידואליים של מהגריםולעיתים כ, ישיר למדינת המוצא

בהונג קונג  Sower's Actionדוגמאות כוללות את מיזם . להעריך את היקפן והתפלגותן

תרומות של מהגרים עשירים , מיליון מתרומות הפזורה הסינית$ 0.0שמגייס מדי שנה 

עבור ניתוחים  Charles Wangמיליון מהמיליארדר הסיני $ 02במיוחד כמו תרומה של 

שתרם מיליון דולרים לבתי ספר יסודיים  B.V.Jagadeesh-לילדים עם שפות שסועות ו

ב "תרומות בגובה מיליוני דולרים מהפזורה הוייטנאמית בארה, בעיר הולדתו בהודו

התנדבות של מהגרים הודים צעירים , 0333בעקבות השיטפונות בוייטנאם בשנת 

, בריאות, חקלאות, חינוך, שעוסק בפיתוח תשתיות India Service Corps-ב ל"מארה

 . תברואה ופיתוח כלכלי במחוזות שונים בהודו

 ארגונים מקוונים: ארגונים מתווכים במדינה המארחת העוסקים בהעברת התרומות ,

את  יםהווהמ Hometown associations-מוסדות דת ו, ארגונים אזרחיים ופילנתרופיים

המרכז את פעילותם הפילנתרופית של מהגרים המגיעים  של ארגונים הסוג הנפוץ ביותר

 .  עיר או מחוז ונפוץ במיוחד בקרב מהגרים מאמריקה הלטינית ואפריקה, מאותו הכפר
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  קרנות פזורה(Diaspora Foundation :) קרנות הפועלות במדינה המארחת לגיוס תרומות

יסת תרומות מהפזורה מגיה The Ayala Foundation USAכגון  ,בעבור מדינת המוצא

תרומות מהפזורה  0222-0229שגייסה בין השנים  Conexion Colombia ,הפיליפינית

 The Overseas Chinese,מיליון עבור מיזמים בקולומביה$ 9הקולומביאנית בשווי 

Economic and Cultural Foundation of China  מיליון $ 52.5 0221-0227שגייסה בין

-הסינית Tang Foundation-מהפזורה הסינית עבור מיזמים בתחום החינוך בסין ו

 .  ינג'תומכת במחקר בתחום הרפואה הסינית המסורתית בבייגהאמריקאית 

 דור שני ושלישי למהגרים למדינת המוצא וחשיפתם , הפעלת תוכניות של הבאת בני נוער

דוגמאות לתוכניות כאלו (. Newland et al., 2010) בות ולמסורת המקומיתלתר, לערכים

הממומנת על ידי קרנות יהודיות בארצות הברית  "Birthright" -"תגלית" היא תוכנית

והידוק  צמצום תופעת ההתבוללות, שמטרתה שמירה על הזהות היהודית של בני נוער

 AFארגון נית דומה מופעלת על ידיתוכ. הקשרים בין הפזורה היהודית למדינת ישראל

USA's  צעיריםשמפעיל תוכנית למנהיגות ( Filipinos American youth leaders 

Fellowship program) לצעירים בני הדור השני והשלישי של הפזורה  אפשרתהמ

  .בפיליפיניםהחברה האזרחית של  ארגוניםהפיליפינית לבלות מספר שבועות ב

 

חמלה   תתחוש הנוצרים כתוצאה שלמהגרים ערוצי תרומה של  בהקשר זה יש לציין

(compassion )בירוקרטים ומסואבים, כלפי יחידים ופחות אמפתיה ורגישות לארגונים גדולים .

המגמה של הנתינה ליחידים מתחזקת בקרב פזורות רבות אשר איבדו את האמון במוסדות 

והממוסחרים שהאידיאולוגיה החברתית " מקצועיים"ה, רים הגדולים"המדינה וכן בחלק מהמלכ

 ,.Johnson et al) .המבטיחה את הישרדותם סקיתיכוונות עוהאזרחית שלהם פינתה מקומה למו

 מוצאכלפי ארגונים אלה מושמעות טענות בכלל ועל ידי מהגרים התורמים למדינות ה(. 2004

חוסר היענות כן שחיתות ומעשים לא מוסריים ו, אפקטיביותו על חוסר יעילות ,שלהם בפרט

 .   לצורכי הלקוחות

 

מרבית המחקרים . המקצועית בספרות מוצגתעל מדינת המוצא  "הפזורות"ת ההשפעה של תרומ

-את תרומותיהם של מהגרים כזרז לשילובה של מדינת המוצא בכלכלה הביןבחנו שנערכו עד כה 



34 

 

מהגרים סייעו , מצאו שבעידודן של מדינות המוצאמחקרים אלה . (Freinkman, 2000)לאומית 

יקאנית הרפובליקה הדומינ, מקסיקו, ירלנדא, הודו, בסין, לפיתוח חברתי וכלכלי בישראל

 ,Cortina & de la Garza, 2004; Freinkman, 2000; Itzigsohn, Dore) במדינות נוספותו

Hernandez & Vazquez, 1999; Kuznetsov, 2006; Portes et.al, 2007;  .) מלימוד יחסי

ת הקשרים עם המהגרים מדינות המוצא נמצא שיש מדינות המעודדות אל" פזורההנתינה של ה"

דרום קוריאה וטייוואן , רומניה, פולין, הונגריה. מארצותיהם ואת תרומותיהם למדינות הבית

 פיתחו קשרים ענפים עם הפזורות שלהן במטרה לתעל את הכישורים והנכסים שלהם לטובתן

(Germenji & Gedeshi, 2008 .)יתוח עבור מדינות המוצא המהגרים נתפשים כסוכני שינוי ופ

מהווים עבורן מקור חשוב להשקעות חוץ  הם. גוון פעילויות אזרחיות ופילנתרופיותיהיוזמים מ

 ,Brett & Sedaca, 2004; Orozco, 2006; Portes)ולשיפור  קשריהן הפוליטיים והכלכליים 

Escobar & Walton Radford, 2007.) ים גדולזו קיבלה משנה תוקף נוכח זרמי ההגירה ה מגמה

בעיקר מדעים , חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים שוניםכוללים ה יחידים עתירי כישורים וידעשל 

 Brown et. al., 2000; Devane, 2006; Lowell, Findlay & Stewart) או בעלי הון וטכנולוגיה

2004; Vertovec, 2002.) יש מדינות הפועלות לשינויים חוקתיים להגדרת הסטטוס , ועוד

י של המהגרים כדי לאפשר להם להשתתף בבחירות המקומיות וכך להשפיע על המשפטי והאזרח

בין המדינות האלו . תוך מתן אפשרות לשמירה על אזרחות כפולה, אופי המשטר במדינת הבית

 ,Seidel)אקוודור ופורטוגל , ברזיל, קולומביה, קניתנהרפובליקה הדומי, מקסיקו נמצא את

2007 .) 

 

ום את התרומות של הפזורה באמצעות מהלכים מדיניים או חקיקה מדינת המוצא יכולה לבל

בין המהגרים וארצות  החלשת הזיקהעל הנכונות של המהגרים לתרום ועל  להם השפעה פיסקלית

דוגמת החוק המוצע בישראל , אזרחיים-דמוקרטיים ואנטי-חוקים הנתפשים כאנטי. מולדתם

פוגעים בנכונות של , על תרומות ממדינות זרותל לעמותות והטלת מס גבוה "לפגוע בתרומות מחו

נשמעים קולות בקרב תורמים יהודים בארצות  ,כך למשל. המהגרים לתרום לארצות מולדתם

הברית נגד תרומות לארגונים בישראל לאור החקיקה והאווירה האנטי דמוקרטית הנוצרת בגין 

 .חוקים אלה
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, הפזורה מתבטאות בהעברות של משאבים חומרייםהתרומות המועברות על ידי קהילות , לסיכום

כסף מתבטא בהעברה של מזומנים לטובתן של (. Time, Treasure and Talent)זמן וכישורים 

זמן מתבטא בשעות וימי התנדבות של  ;אוכלוסיות מצוקה או תוכניות חברתיות ושיקומיות

רפואי ואחר , כלכלי, מדעי, גיוהכישורים מתבטאים בהעברת ידע טכנולו; מהגרים בארצות המוצא

היא  ההבולטת בצורות ההעבר. ארגונים ורשתות של ארגונים למדינות המוצא, על ידי יחידים

ההעברה הכספית המהווה בחלק מהמדינות אליהם היא מועברת מרכיב משמעותי בתוצר הלאומי 

ות והדרכים על הצור, לא ברור באיזו מידה תרומות אלו, למרות זאת(. GDP)הגולמי שלהן 

מחוללות אימפקט במונחים של השפעה בעלת משמעות על אלה המקבלים את התרומות , השונות

 אםטכנולוגיות ואחרות במדינות ה, פיזיות, גם בהעדר תשתיות אנושיות ,זאת .והמשאבים

וכן בהעדר מדיניות  ,(intellectual property)היכולות למנף את התרומה הכספית והרוחנית 

הפוגעת באפשרות לחולל שינויים  הגבולות-חלק מהמדינות כלפי הנתינה חוצתברורה ב

  . משמעותיים בחברה ובמדינה
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 דילמות בנתינה הבינלאומית

  רגולציה

בעשור .האקלים הפוליטי הגלובלי משפיע על תחומי הפעילות של הפילנתרופיה הבינלאומית

-מדינתיים ובין-בסכסוכים פנים יותר מעורבים הגדולים הבינלאומיים התורמים נעשוהאחרון 

להאצת תהליך  מציאות זו הובילה. מדינתיים לצד טשטוש הגבולות המוסריים של פעילותם

נהלים  קבעועל תרומות בינלאומיות ונ הרגולציה במדינות שונות במטרה להדק את הפיקוח

הרגולציה (. Owens, 2005; Paine, 2005)חסמים בפני הנתינה הבינלאומית  המציביםוכללים 

מקרים בהם כספי תרומות  התגלוכאשר , 0220בספטמבר  00-מאוד לאחר מתקפת ה עצמההת

 Globalלדוגמא ארגון . שהועברו לארגונים בינלאומיים שימשו למימון מעשי טרור בינלאומיים

Relief Foundation קעידה ו-היווה כיסוי לגיוס כספים לאל-Holy land Foundation for Relief 

and Development  נחשף כארגון שמגייס כספים לחמאס(Paine, 2005 .)כתוצאה מכך ,

לדיון ציבורי על  הובילה ימיםכספים לארגוני טרור מסו העברתשנועדה למנוע , הרגולציה

מעורבותה בסוגיות פוליטיות והצבתן של נורמות , תפקידיה של הפילנתרופיה הבינלאומית

  .גלובליות לפעילותה

 

 יפותשק

השקיפות בפעילות הפילנתרופית היא מהותית לאפקטיביות של הנתינה לצד הלגיטימציה הניתנת 

העדר שקיפות בפילנתרופיה משפיע על אמון הציבור במוסדות . לה ממוסדות השלטון ומהציבור

את  תשקיפות מחזק(. Johnson, 2011.  )ספק במניעי התורמים וגורמת להטלתהפילנתרופים 

 העלמתהדברים לא נעשים במחשכים ולכן הסכנה לשחיתות ול. אמון הציבור בנתינה הגלובלית

שהשליטים בהן  ,במיוחד המתפתחות, המצב בכל המדינות איננוזה כמובן . כספים קטנה יותר

העדר הדרישה לשקיפות ממוסדות השלטון משפיע על העדר שיתוף  ,ועוד. במחשכים פועלים

להציע נדרשים לשקיפות נוטים התורמים  ,לעומת זאת .פיה הבינלאומיתבפילנתרוהפעולה 

בינלאומיות עם סוכנויות הממשלה וארגוני המיגזר  שותפויות יצורל ,תוכניות חדשניות יותר

 שקיפותדרישה להעדר . אפקטיביות התרומה שלהם תבהערכ גם משקיעים יותר הם .השלישי

 תהפילנתרופי זירהב תנועת ההון רומתם ואתפוגע במוטיבציה של התורמים לייעל את ת

 (.Edwards, 2009; Metcalf Little, 2010) ת בכללהבינלאומי

 



37 

 

 International Aid ובראשן, כיום קיימות יוזמות להעלאת השקיפות בנתינה הגלובלית

Transparency Initiative מידע על הקצאת התרומות הפצתשקיפות וחיזוקה של הפועלת לה ,

עדיין מקורות מימון  ,למרות המאמצים של יוזמה ברוכה ודמוקרטית זו. היקפיהן ותוצאותיהן

ממשלתיים ופילנתרופים מסרבים לפרסם את המידע העומד לרשותם על תרומות ומענקים 

 .בינלאומיים ותמיכה בארגונים ללא כוונת ריווח הפועלים במדינות שונות

 

 דיווחיות

על השימוש  רבה יותר דיווחיותלמארגוני החברה האזרחית  התחזקה התביעהבשנים האחרונות 

( the accountability movement)תנועת הדיווחיות . בכספי הפילנתרופיה המועברים אליהם

תורמים גדולים וגם , קרנות, במסגרתה. במדינות רבות יםהפילנתרופי תורמיםמתקיימת בקרב ה

על היעילות , הציבור הרחב דורשים לקבל מהארגונים הנתרמים דין וחשבון על השימוש בתרומות

מגמה זו לא מתקיימת באותה מידה (. Carman, 2009)הארגונית ועל הנהגת מדדים להצלחה 

פיקוח ל יה במידה מספקת ואיננה נתונהחשופה וגלושאיננה , בקרב הפילנתרופיה הבינלאומית

דת האפקטיביות התוצאה היא העדר אפשרות להעריך את מי .ציבורי כמו הפילנתרופיה המקומית

טוענת שלמרות העדרה  )Spero (0202 .רים ובמדינות בהן היא מתערבתוזשלה ואת השפעתה בא

את הצורך תנהגות הכוללות על הפילנתרופים הבינלאומיים לאמץ נורמות ה, של דרישה לדיווחיות

שותפויות אפקטיביות עם ליצור , להציג שקיפות ודיווחיות, לחוקים ולמדיניות מקומיתלציות 

 ולהשיג את תמיכתו לחיזוקמקומי ה השלטון עם לקיים שיח, מנהיגים וארגונים מקומיים

 .ומיצוב מעמדה בבניית יכולות ותשתיות ארגוניות ומקצועיות ההפילנתרופי

 

 נציאציה והעמקת פעריםדיפר

השוויון החברתי ברמה -ל הרחבת הפערים ואיע השפעהגבולות יש -לפילנתרופיה חוצת

להעניק כספים וקרנות תאגידיות היכולת של פילנתרופים פרטיים אמידים במיוחד . הבינלאומית

 לפזורה, ועוד .ת פערים בין מדינות וחברותיוצר ,ותרומות למדינות מסוימות ולא לאחרות

יש היכולת לתרום למדינת המוצא יותר מפזורה  רשת ויציבה מבחינה כלכליתמוש, מפותחת

התוצאה היא הגדלת הפערים . על מעמדה ואזרחותה במדינה המארחת שעודנה נאבקתחלשה 

בתהליך הגלובלי אין מנגנונים מאזנים או נראה כי . שונותוקהילות " גלויות"והדיפרנציאציה בין 

הפילנתרופיה במקרה זה לא רק שלא פותרת בעיות אלא אף יוצרת . ויוןמנגנוני צדק ושו
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סכנה טמונה גם . יות ופחות לגיטימיותלגיטימ, בין אוכלוסיות חזקות וחלשות מתח וניכור,בעיות

של וההון הרב המשאבים . של הפילנתרופיה אל מול הארגונים הנתרמיםיחסי בכוח הרב 

במיוחד בארצות  למקורות מימון זקוקיםה, ווחיונת רהפילנתרופים ומולם הארגונים ללא כו

המציב לעתים את , יוצרים חוסר איזון מובנה במערכת היחסים שבין תורם לנתרם ,מתפתחות

של יחידים וארגונים התעלמות מהצרכים האמיתיים  ,פטרונות ,של אדנות הפילנתרופיה בעמדה

 (. Reich, 2006) הזקוקים למענקיה וכפיית עמדותיה על אלה מעמדותיהם של אנשי מקצועוכן 

 

 (Crowding out)אפקט ההמרה 

הסיוע הזר  .במקרים רבים כחיובי שלאומית נתפהקשר בין הסיוע הזר לבין הפילנתרופיה הבינ

 יםדומ ולתחומים את צמיחתה של הנתינה הפרטית למטרות, באופן ישיר ובאופן עקיף, עודד

יש הטוענים שהסיוע הזר הרשמי לא מיטיב עם הפילנתרופיה , אידךמ. מועבר הסיוע םאליה

פעמים רבות הסוכנויות המספקות סיוע רשמי מנטרלות את השפעתם של ארגונים . הפרטית

 המתבטא בייזום ופיתוח, הסיוע הזר. גבולות-מקומיים וקהילות המעוניינות לעסוק בנתינה חוצת

זמות פילנתרופיות מקומיות למטרות בולם את התפתחותן של יו ,תוכניות  ממשלתיות

הסיוע  הגדלת היקפילהוביל  שוניםהתפתחותם של ערוצי נתינה (. Schearer, 1995)בינלאומיות 

אנו עדים לעליה בנכונות  הפילנתרופיה הפרטית להתגייס , כתוצאה מכך .למטרות בינלאומיות

  .ת מציעותלצד הסיוע שהממשלות הרשמיו נלאומיותלקידום מטרות לאומיות ובי

 

הפילנתרופיה . מתקיים יחס של חליפין בינלאומיתהפרטית הנתינה הציבורית והנתינה בין ה

ומידת מעורבותן לצרכי סיוע חוץ  ממשלתיותההבינלאומית יכולה להשפיע על היקפי ההעברות 

( Crowding out)יצירת אפקט המרה  באמצעות ,זאת. ממשלות בסוגיות פיתוח גלובליותהשל 

ט פקשאהיא הנחה ה (.Okten & Osili, 2007; Rajan, Pink & Dow, 2009)לתרומות הפרטיות 

 ,Andreoni)השלישי  גזרימלארגוני ה הציבור תרומות לבין הממשלה העברות ביןזה מתקיים 

2001; Roberts, 1984 ;Warr, 1982 .)שלה תמיכה/סיועה את מגדילה הממשלה כאשר ,לכן 

ראוי , בהקשר הבינלאומי. באותו הגודל תרומתו את להקטין צפוי הפרטי תורםה ,אחד שקלב

מפחית את הערך השולי של סיוע אכן פילנתרופי ההון ה יחסי הגומלין האלה לפיהםלציין את 

(. Davis & Dadush, 2010; Desai & Kharas, 2010) לחלופין משלים אותורשמי זר או 
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 אפקט מוצאים אף ולעיתים בלבד חלקי המרה אפקטשל  קיומו על מצביעים אמפיריים מחקרים

 הקטנה ולא הפרטי המימון של הגדלה גוררת הממשלתי הגדלת המימוןלפיו  ,הפוך של השלמה

  (.Hazan, 2009) שלו

 

 לגיטימיות

פרטיים ו, ציבוריים ,גורמים ממשלתייםמקורה בהכרה של הלגיטימיות של הפעולה הפילנתרופית 

. בזכות הלגיטימית של הפילנתרופיה לפעול מחוץ לגבולות המדינה בה נמצא מרבית הונה ונכסיה

והסדרי , מדיניות מיסוי, ממשלתית תומכת פילנתרופיהמדיניות לגיטימציה הזו היא לביטוי 

 בתחומים שונים הפילנתרופיה במדינות רבות יש אמביוולנטיות ביחס למעורבות .רגולציה

ברמה ההון הפילנתרופי הבינלאומי  תיסכנל. ארגונים וקהילות, יע על יחידיםלהשפ הוביכולת

 והיאהתרומות  נותפאליהן מו איזונים הקיימים במדינות העולמית יש פוטנציאל של הפרת

שיפור מצבן של לצד התרומות החיוביות ל ,זאת.תיבתחום הכלכלי והחבר" רעשים" המכניס

זו ברמה הלאומית לגבי לגיטימיות הפעולה של הפילנתרופיה הדיון בסוגיה . אוכלוסיות מוחלשות

 . נכון ורלוונטי גם לפילנתרופיה חוצת הגבולות תהפרטית והתאגידי
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   דיון

, והיא מונעת ממניעים שונים ביניהם אלטרואיסטים לפילנתרופיה חוצת הגבולות מספר פנים

במניעים האלטרואיסטים ניתן לכלול את הדאגה של . אידיאולוגיים וביניהם אישיים ותועלתניים

המאמינים כי צריך לתרום לשיפור רווחתן של , מיליארדרים ישנים וחדשים, בעלי הון ניכר

אקונומיות -ות למעמדות הסוציוהמשתייכ, אוכלוסיות הנמצאות בהדרה בחברה המודרנית

, מעניקים ביד נדיבה למלחמה בעוניהלטובת אלה קמים תורמים . הנמוכות ואשר עתידם לא ברור

 הלצד מיליארדרים אל. מרחב הגלובליבבערות וביצירת אפשרויות תעסוקה ב, במחלות, ברעב

הנמנים  הואל קרובי משפחתם, עם מצב אחיהם פועלים יחידים וקהילות של מהגרים המזדהים

כמו שעות התנדבות  ירים להם כספים וכן שירותים בעיןהם מעב. ם במדינת המוצאיהתועל קהיל

ני משפחה המתמודדים עם קדישים מזמנם והידע שלהם לטובת בהמ זרחיםשל אנשי מקצוע וא

מעבר לכל אלה פועלות מדינות מערביות רבות להעניק סיוע כספי . מצוקות היום בארצות המוצא

תרבותיות , למדינות מתפתחות הנזקקות להון רב כדי לקדם מיזמים ותוכניות חברתיות כלכליו

אין ספק שלכל  ,מאידך. פיזיות וטכנולוגיות כדי לקדם את כלכלת המדינה ולשקמה, אורבניות

יש מניעים תועלתניים ( ממשלות, יחידים וקהילות, בעלי הון רב מיליארדרים)שלושת השחקנים 

פוליטיים אינטרסים  קידוםים המכוונים לספק להם תגמולים ורווחים אישיים או ואינטרסנטי

זוכים באמצעות תרומתם למיצובם כבעלי השפעה  בעלי ההון הרב. ברמה הלאומיתוכלכליים 

מקנים להם  אלה. בתרומות שהם מעניקיםיוצרים תלות של המדינות  םה. הבינלאומיתבזירה 

סקית יהשפעתם על הזירה העומגבירים בדרך זו את ינות  עם המד הםיש לכוח רב ביחסים ש

 .והתקשורתית הגלובלית

 

מעשה של החזר לחברה שהיטיבה  היאתרומתם הנדיבה מיוחסת לבעלי ההון הטענה כי למרות ש

יש הרצון לקבל הכרת תודה והוקרה  ברמה הלטנטיתש הרי, פשרה להם לעשות את הונםיעמם וא

מניעים  לממשלותגם  .הם פועלים ןבה טרסים שלהם במדינותהאינ המקדמת אף אתלתרומתם 

במדינות  ןממשלות לחזק את השפעתהשל  שאיפההחשובים בהם היא ה. למתן סיוע ואינטרסים

כך אנו עדים להיווצרות תהליך חליפין . רווחים כלכליים ופוליטיים ןולהשיג באמצעות, הנתרמות

אוניברסאלי אלא גם -לנתינה רק מימד אלטרואיסטיואין לייחס " תן וקח"המתבטא ביחסים של 

 . בינלאומיותוה תוהלאומי, תוהאישי ותברמ, לוקלי ובינלאומי-תועלתני
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היא גדלה במימדיה . שתנועת הפילנתרופיה הבינלאומית חוצת הגבולות תופשת תאוצה אין ספק

יותר . 0221-0223-למרות נסיגה כלשהיא שחלה בשנות המשבר הכלכלי והפיננסי ב, ובהיקפה

, קרנות קהילתיות, סיוע בינלאומי, העברות של קהילות הפזורה, תאגידים, קרנות, יחידים

, אירועי טבע כצונאמי, העברות דרך האינטרנט ותרומות המיועדות לסיוע בשעת מצוקה וחירום

 .מלחמות ואירועים אחרים מובילים להתגייסותם של תורמים במישור הבינלאומי, רעידות אדמה

במספר ( GDP)חלק גדול של התרומות חוצות הגבולות מהווה חלק נכבד מהתוצר הלאומי הגולמי 

אין בידינו מספיק מידע על האימפקט שתרומות בינלאומיות , עם זאת .רב של מדינות מפותחות

 היינו עדים .ובקהילות אליהן זורמות התרומות בחברות, חוצות גבולות מחוללות במדינות

ועידוד של יזמים פרטיים  microfinance -מהיוזמה שהיתה קשורה לתנועת ה התלהבות רבהל

אך התלהבות זו הצטננה במידה רבה לנוכח הצלחות מוגבלות שלה , קטנים לפתח את עסקיהם

לא ברור עד כמה , באותו אופן. לשקם ולקדם אוכלוסיות חלשות המפתחות עסקים קטנים

את התוכניות , ותלשת של מדינות מתפתחות נחטכנולוגיוהתרומות מקדמות את התשתיות ה

 וקהילות יחידים קרבאין ספק שב. החברתיות והחינוכיות כמו גם תשתיות פיזיות ובריאותיות

מצבם ב יש הקלה "וגלויות" "מפזורות" (remittances)הנהנים מהעברת כספים אישיים אליהם 

שמקום מיליון מהגרים מקסיקנים  00מיליארד המועברים על ידי $ 90 -כך אין ספק ש. הכלכלי

ובי המשפחה אליהם מקלים ומשפרים את מצבם הכלכלי של קר ,למדינתםב "ם ארהיהמגור

כספים אלה דה לפיה יאין בידנו מספיק מידע כדי להעריך את המ, עם זאת .הועברו הכספים

  .של אוכלוסיות חלשות ןמצב ורפישב המתבטאמת השלטון המקומי והמרכזי מחוללים שינוי בר

 

בבירוקרטיה רבות שההון המועבר בין מדינות כתמיכה בחלק מאזרחיהם נתקל במדינות  נציין גם

על ידי פוליטיקאים ואנשי ממשל " לקיחת שלל"ב, בשחיתות שלטונית, מורכבת ומסואבת

העדר מדיניות ברורה כלפי , בנוסף .ניק מהונםהעהמחלישים את רצונם של הנותנים ל

כמו גם העדר , הפילנתרופיה הבינלאומית וזרימת הון ממדינות מפותחות למדינות מתפתחות

ריבוי דרגי תיווך הנהנים , תמריצי מס ועלויות תמחור גבוהות של הכספים בגין סחבת פקידותית

כדי לחזק את המגמה . בינלאומיתאת הנתינה הלא מקלים ולא מעודדים , מההעברות הכספיות

יעילות ארגוניות מערכות  השונות יפתחומדינות של פילנתרופיה זו יש צורך שהממשלות ב

יקדמו מדיניות ממשלתית המעודדת פילנתרופיה , יתגברו על השחיתות השלטונית, ואפקטיביות

ניתן יהיה לצפות רק כך  .חוצת גבולות וכן יקבעו מדיניות מס עם תמריצים לנתינה בינלאומית

, קהילות, בכך היא תסייע לקידומם של יחידים .תגברהגבולות -שתנועת הפילנתרופיה חוצת
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חברתית , אשר סיכוייהם להתקדמות כלכליתתמודדים עם בעיות קיומיות חברות ומדינות המ

 . ספיקיםוגית מוגבלת בהעדר משאבים מוטכנול
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 במאמץ הפילנתרופי הבינלאומי ישראלהשתלבותה של : ישראלבגבולות -נתינה חוצת

נתינה בינלאומית : שני אפיקיםבלידי ביטוי בישראל  באההצמיחה בנתינה ליעדים בינלאומיים 

 .ליעדים בינלאומייםישראלית ונתינה  כלפי ישראל

 

 פילנתרופיה בינלאומית המכוונת לישראל

ב "בעיקר מארה , לישראל הנתינה .מדינותגוון יממישראל היא יעד מרכזי להעברת הון פילנתרופי 

חורגת מהדפוסים הרגילים של נתינה בינלאומית המופנית למדינות מתפתחות  ,וממדינות אירופה

מבין המדינות שזוכות למענקים מקרנות  3-ישראל נמצאת במקום ה .ומדינות חבר העמים לשעבר

 (.0202', ברנר ואח) ינהיה מיועדים לצרכים פנימיים במדלאב ומרבית המשאבים המופנים "ארהב

שמקורו העיקרי הוא מיהדות , ניתן להגדיר את ישראל בין היבואניות הגדולות של הון פילנתרופי

הסתכמו סך  0223-ב(. 0200, שמיד) ישראליות וציוניות ,יהודיות למטרותשעוסקת בנתינה העולם 

י מצאמ. מיליארד₪ 3.001 -ב 0200-וב, מיליארד₪ 3.507-יות לישראל בההעברות הפילנתרופ

מצפון אמריקה לישראל הוכפלו בין היהודיות תרומות הש מחקר שהתפרסם לאחרונה מלמדים

 למרות (.Fleisch & Sasson, 2012)מיליארד $ 0.253-מיליארד ל$ 0.21-מ 0335-0227השנים 

בשנים נמצאות במגמת ירידה  ל לישראל"תרופיה מחוהעברות הפילנכלל יש לציין ש ,זאת

המרכז ) 0223-ב 50%ל 0225-ב 57%-רים בישראל ירד מ"וחלקן מסך הכנסות המלכנות האחרו

   (.0200, לחקר הפילנתרופיה בישראל

 

 ישראלית למטרות בינלאומיות נתינה 

מהמגמות מושפעת היא . ישראל היא חלק ממשפחת העמים העוסקת בנתינה ליעדים חוצי גבולות

וסיוע כספי ולא , הון פילנתרופי ומשתלבת במאמץ הבינלאומי של תמיכות הגלובליות של ניידות

והציבור הרחב  תאגידים, ארגונים לא ממשלתיים, ממשלת ישראל. כספי למדינות אחרות

ישראליים שעיקר לארגונים  ותגבולות באמצעות תרומ-ליעדים חוציבישראל עוסקים בנתינה 

וכן באמצעות התנדבות ברחבי העולם באמצעות  ישראלים-ארגונים לא, פעילותם בינלאומית

 (. Belman & Zahavi, 2009) תוכניות שמציעים ארגונים אלה

 

תשלומי מהגרים  ישראל ליעדים בינלאומיים באמצעותהעברות הון פילנתרופיות מתבצעות מ

עובדים זרים בישראל שמגיעים ממדינות דרום תם ימרב, תשלומי המהגרים :פרטיות תרומותו

וחלקם מהתוצר המקומי  מיליון$ 1.0-ל 0200ובשנת  0227מיליון בשנת $ 0.7-הגיעו ל ,מזרח אסיה
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באזרחי  התרומותמקורן של , בניגוד לכך(. World Bank, 2012) 0.1% באותה שנה הגולמי

מהוות את הערוץ המרכזי לפעילות הפילנתרופית הישראלית בזירה   ישראל ובארגונים ישראלים

 . ועל כן נתמקד בהן בפרק זה הבינלאומית

 

הציבור הרחב שתורם לארגונים ישראלים  את יםהתורמים הישראלים למטרות בינלאומיות כולל

פילנתרופים , לאומיים העוסקים בפעילות גלובליתל או לארגונים בינ"שעיקר פעילותם בחו

התורמים באמצעות תאגידים ישראלים וקרנות פילנתרופיות ישראליות , ישראלים בעלי הון

בראש איננה  מחוץ לישראלנתינה  ,למרות זאת. הם פועלים ןמדינות בהלנתינה כספית ושוות ערך 

עניי עירך "מרה יבא הציבור בישראל מאמין ,למעשה. ם הישראליורהת סדר העדיפויות של

לארגונים הפועלים בזירה הבינלאומית  םתורמהציבור הרחב פחות מאחוז  (.0200, הבר" )קודמים

, קורן וכץ-יוגב, לוונטל-חסקי)חינוך ורווחה , מקומיים כמו בריאותם ליעדי ומעדיפים לתרום

 0220 -במהתרומות יועדו  11%בבלגיה : ניגוד למדינות אחרותב ,זאת(. 0223, 'ואח שמיד, 0200

 3%, 0225-התרומות באיטליה במ 09%, 0227-מהתרומות בהולנד ב 91% ,למטרות בינלאומיות

 תרומותה ןדוגמא נוספת ה. 0202-ב ב"התרומות בארהמ 5%-ו, 0221-מהתרומות בבריטניה ב

 וסךסנט  02ישראלים תרמו בממוצע ה .לאחר אסון הצונאמי 0221-דרום מזרח אסיה בב למדינות

בקרב $ 022-בקרב ההולנדים ו$ 02לעומת תרומה ממוצעת של $, 722,222-ב םהתרומות הסתכ

 אשר נוטיםמרבית בעלי ההון הישראלים  המצב דומה בקרב (. Udasin, 2011)הנורווגים 

מתבטאת תפישה זו (. 0221, סילבר)מטרות בינלאומיות במטרות מבית ורק לאחר מכן במקד התל

מהציבור טוען שעל מדינת ישראל להעדיף  59%כאשר , תממשלתי למדינות לא מתפתחוסיוע ב גם

 (. 0221, פריד)סיוע לנזקקים בתוך המדינה 

 

המוענקות לארגונים ישראלים שעיקר התרומות  ניתוח התרומות מישראל בהקשר זה מלמד

ממון או נדבנים  ותעתיר ותבינלאומי וחברות מקורן בארגוניםהפועלים במרחב הבינלאומי 

 האלת המוענקות לארגונים ומרבית התרומ. ולא בתרומות קטנות וספורדיות, מישראל עשירים

תומכות בפעילות בינלאומית באמצעות הקצאת הקרנות וסוכנויות יהודיות ולא יהודיות מקורן ב

סוכנויות , האיחוד האירופאי, USAIDארגון , משרדי ממשלה וסוכנויות ישראליות כמו ,מענקים

היקף הפעילות הבינלאומית של  . ,Beck)0221) לא ישראליותת ם וקרנות פילנתרופיו"האו
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אולם מיפוי שערכנו  בקרב מדינות שונות לא ניתנים להערכה הארגונים ישראליים והתפלגות

 . ל"רים ישראלים בחו"מלכ בהמשך הפרק מציג את עיקר הפעילות של

 

פעילותם הבינלאומית  אשר, רים הישראלים"המלכגם בקרב  המיקוד בנתינה מקומית מתבטא

ב פעילותם "בארה. רים במדינות מערביות אחרות"מלכשל פעילות המצומצמת ביחס להיקפי 

באותה מיליארד $ 1.0-ב ובבריטניה, 0202-ב מיליארד$ 01-רים הסתכמה ב"מלכהבינלאומית של 

הישראלים העוסקים בפעילות רים "המלכ הוצאות, לעומת זאת (.Hudson Institute, 2012) שנה

, ס"למ) רים"של המלכ מכלל ההוצאות 2.0%שהיוו ₪ 027,075-ב 0223-בהסתכמו בינלאומית 

היקפה המלא של הוצאות אלו לא משקפות את יש להדגיש , כפי שיוצג בהמשך, אולם(. 0200

 . בהרבהמוערכת בהוצאות גבוהות הם הבינלאומית פעילות

 

 למטרות בינלאומיותהמניעים לנתינה הישראלית 

ונעת ומערכים אוניברסאליים  מבוססת עלשל הארגונים הישראליים הבינלאומית פעילותם 

 . מניעים ציוניים שנועדו להאדיר את המוניטין של מדינת ישראל ושל העם היהודי ברחבי העולםמ

והעולם יהודים ובין ישראל -הארגונים מונעים מהרצון ליצור גשרים וקשרים בין יהודים ללא

ם בססת על אותתבינלאומית מה פעילותםלהערכית הלגיטימציה  (.Beck, 2008)המתפתח 

, חיזוק מעמדה הפוליטיאת וכוללים  ,ממשלת ישראלשל זר הטיעונים המצדיקים את הסיוע 

 ,Belman & Zahavi ;0221, פריד)המדיני והתדמיתי של ישראל והציבור הישראלי ברחבי העולם 

 :על עקרון החליפין תמושתת ליעדים בינלאומייםהנתינה הישראלית  ,(0200) הברלפי  (.2009

ע שהיא מספקת כיום החברה הישראלית תזכה לסיוע ועזרה ביום מן הימים בעקבות הסיו

גבולות ונשענת על נתינה -מתקיימת באופן חוצהההכוונה ליצירת הדדיות  .לחברות אחרות

 . "...שלח לחמך"מתבצעת מתוך תפישה של ה

 

המעודדים את הנתינה של תאגידים  מסחרייםוהסקיים יעהמניעים מניעים אלה מתווספים ל

נורמות בינלאומיות והצורך קיומן של  ,אחריות חברתית תאגידית שלצורך בההכרה . ישראלים

מובילה  (USO: Universal Service Obligations) למטרות גלובליות החברות התחייבותב

 . (Schwartz, 2008)לנתינה בינלאומית של תאגידים אלה 

 ארגונים ישראלים הפועלים בזירה הבינלאומית
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את פעילותם  כווןבישראל לממשלתיים -ארגונים לאו ליחתה של המאה הקודמת שנות השמוניםב

העוסקים  שונותארגונים ממדינות לקבוצה גדלה של הצטרפו  האלארגונים . למטרות בינלאומיות

חינוך , יישוב סכסוכים, קיימא-פיתוח בר, יהומאניטארכוללת סיוע הבפעילות גלובלית 

היתה חלק מהמגמות שתוארו כניסת הארגונים הישראלים לזירה הבינלאומית . לדמוקרטיה ועוד

 :וכוללות לעיל

  מזוינים בסכסוכים ומעורבות סיוע למתן מערביות ממשלות של הכושלים םהונותיניסי.  

 הזמינה והנגישה המיידית ,הזולה, התפתחות התקשורת הממוחשבת. 

  חוסר העניין של ממשלות מערביות למעורבות באזורים בהם אין להם אינטרס

 .  כלכלי או מדיני, צבאי, גיאופוליטי

 זריזות וחדשנות של , ביעילות ,ם"ההכרה של ארגונים ממשלתיים בינלאומיים כמו האו

יישוב , כלכלי וחברתי העולם כמו פיתוח בטיפול בסוגיות ברחביארגונים לא ממשלתיים 

 (. Maynard, 1999)העצמת נשים ועוד , סכסוכים

  הארגונים  אשר השפיעו על" תרבות עולם"תהליך הגלובליזציה והתפתחותה של

שואפים להיות חלק מהסדר המוסרי הגלובלי שהתפתח בעשורים האחרונים ההישראלים 

 . (Boli, 2005)זכויות גלובלי בתחומים מגוונים  לשוויוןוקורא 

ובראשן צמצום בסיוע החוץ  ,התרחשויות בזירה הישראלית, במקביל להתפתחויות אלו

, באופן מסורתי. השפיעו על כניסת הארגונים הישראלים לפעילות הבינלאומית ,הממשלתי

סיוע זה . יתאמריקה הלטינבאסיה וב, באפריקה פי ושווה ערך למדינותסישראל סיוע זר כהעניקה 

. 0352-המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ ב –ב "של מש התאפשר באמצעות הקמתה

המחלקה נוסדה על מנת לסייע בפיתוח חברתי וכלכלי במדינות מתפתחות במקביל לחיזוק 

במהלך השנים סיוע החוץ הישראלי . טין של ישראל בקהילה הבינלאומיתהמעמד והמוני

. ב והתקציבים העומדים לרשותו"על היקף פעילותו של מש ישלילבאופן הצטמצם והשפיע 

החלו לפעול באופן של הארגונים הלא ממשלתיים בישראל פעילותם ש שתלבהההקשר זה ב

, הבר) לסייע לאוכלוסיות מוחלשות ומודרות מחוץ למדינהבמטרה ממשלה ובלתי תלוי בעצמאי 

ב בדמות מיקור חוץ של "באמצעות התקשרויות עם מש ,בין היתר ,פעילויות אלו נעשות. (0200

 . שירותים כגון העברת השתלמויות והכשרות ברחבי העולם

 

 :שלושה סוגיםסקים בפעילות בינלאומית נחלקים לישראלים העוארגונים מצאה ש( 0200)הבר 
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  ל"לחובישראל ועם הזמן הופנתה  בראשית דרכם התמקדה שפעילותםארגונים. 

 .המעורבים בפעילות בינלאומית מרבית הארגונים הישראלים שייכיםזו  בוצהקל

הפצת  אבק נגדשהחל את פעילותו במ" פרויקט איידס ירושלים: "דוגמאות כוללות את

סלוודור ומשם המשיך -באל  הארגון בתחום זה לבקשת משרד החוץ סייע .האיידס

של המאה  שפועל משנות התשעים( NISPAD)ד "ארגון ניספ ;אומיתבפעילותו הבינל

 .ים פוליטיים וחברתייםשינוי חוותלקדם תהליכי שלום בקרב חברות ה הקודמת

על  תשמתפרוכיום פעילותו  רשות הפלשתיניתעם ה ארגון בשיתוף פעולהבתחילה פעל ה

 . מדינות רבות בעולם פני

  דוגמאות  .לישראל ועם הזמן החלו לפעול בתוכהארגונים שהוקמו במטרה לפעול מחוץ

שהוקמה במטרה לסייע לילדים ובני נוער במצבי סיכון ברחבי " ברית עולם"כוללות את 

הארגון החל לפעול בקרב האוכלוסייה הישראלית לאור קשיים בקבלת . העולם

וע הוקם במקור לספק סי" לתת"ארגון  ;ל"לפעילותו בחולגיטימציה מהציבור הישראלי 

 32%-חירום ראשוני לאוכלוסיות במצוקה מחוץ לישראל כאשר בשנותיו הראשונות כ

 . מפעילותו מתקיימת בישראל 32%-כ, כיום. ל"מפעילותו כוונה לחו

  נוסדו  הבמרבית המקרים ארגונים אל .מוגדרת אחתארגונים שקמו לסייע לאוכלוסייה

לצרכים של  חשיפהם ובעול שוניםבעקבות שהייה ממושכת של חבריהם באזורים 

לסייע לעם  השמטרת" עמותת ידידי טיבט"דוגמאות כוללות את .אוכלוסיות מסוימות

פועלת בקרב אוכלוסיית הילדים חולי הלב ה" הצל ליבו של ילד"עמותת  ,הטיבטי

   .במדינות מתפתחות ברחבי העולם

 .במצבי חירום הומאניטריסיוע  מתןהיא  הישראליםארגונים השל הבינלאומית עיקר הפעילות 

נגור ושיח על יס, חינוך והכשרה, שירותי בריאות ורפואהלארגונים נחלקת ההשוטפת של  הפעילות

 הם .אזורי הפעילות שלהם משתנים בהתאם לנסיבות ולתחומי הפעילות שלהם. מדיניות

(. Beck, 2008)אמריקה הלטינית ואפריקה , המזרח התיכון, מזרח אסיה-בעיקר בדרום יםמתרכז

עם ארגונים יהודיים על ידי ניהול משותף של  בשותפות  הארגונים הישראליים פועלים , ועוד

אופי השותפות מושפע מהעובדה שמרבית הארגונים  .וקבלת מענקים להפעלת המיזמים מיזמים

אלא עוסקים במימון  מהווים ארגונים מפעיליםהיהודיים הפעילים במרחב הבינלאומי אינם 

שיתוף פעולה עם בפועלים בתיאום ו הישראליםארגונים ה, בנוסף .מיזמים בינלאומייםוסיוע ל
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ם לענייני "ועידת האו, (WHO)ארגון הבריאות העולמי , ם"סוכנויות האו, ב במשרד החוץ"מש

 (.  Beck, 2008)ם ועוד "תוכנית הפיתוח של האו, (UNHCR) פליטים

 

 הבינלאומי במרחב הפועלים הישראלים הארגוניםמיפוי  

 הארגון פועל . 0225-ישראלי שהוקם בארגון פיתוח וסיוע הומניטארי  .ברית עולם

למימוש ערכי הנתינה של התרבות היהודית בזירה הבינלאומית ומתבסס על הניסיון 

שליחת : וכוללת מגוונת פעילות הארגון. הישראלי בהקמת תשתיות ובפיתוח קהילתי

, פיתוח תוכניות בתחומי החינוך, מתנדבים ישראלים ויהודים למשימות פיתוח בעולם

פעילויות אלו נעשות  .סיוע במצבי חירום ומשברוהרווחה והבריאות במדינות מתפתחות 

 . (Beck, 2008) 3םבשיתוף פעולה עם ארגוני פיתוח מקומיים ובינלאומיי

 552ומונה  0315 היחידה הוקמה בשנת .היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה 

הוציאה  0223בשנת  .4לות חילוץ והצלהול בפע"בארץ ובחו משתתפיםמתנדבים ה

סך של  0202-עבור משלחות סיוע לבורמה והפיליפינים וב₪  011,215העמותה סך של 

עבור משלחות  הוצאות העמותה 0200בשנת . 5עבור משלחות סיוע להאיטי₪ 021,000

סיוע לנפגעי אסון עבור ה יבלה העמותהק 0223בשנת  .₪6 01,222-הסתכמו בסיוע לסודן 

מהוועד היהודי האמריקאי אשר תרם גם ₪  02,015תרומה בסך של  הצונאמי בבורמה

קיבלה העמותה  0202בשנת . 7עבור סיוע לנפגעי השיטפונות בפיליפינים₪  11,215סך של 

קיבלה  0200ובשנת  8מישראייד עבור שלוש משלחות חילוץ להאיטי₪  002,222סכום של 

 .9דרום תימןעבור פעולות סיוע ב₪  00,222סכום של 

 ח לפעילויות למתן טיפול "מיליון ש 5-למעלה מ 0223-ב תרם הארגון .הצל ליבו של ילד

הטסת ילדים , הכשרת רופאים ממדינות אפריקה ,הרפואי לילדים חולי לב מאפריק

והפעלת משלחות רפואיות  ההטס, חולים לטיפול בישראל ומימון הטיפול הרפואי

, אתיופיהלת ות רפואיומשלח שלושהעמותה אירגנה  0202בשנת  ;לאפריקה ועוד

                                                 
3

 http://www.britolam.org/heb/Index.asp?CategoryID=328 : אתר עמותת ברית עולם 
4

  -אתר התנדבות בישראל 

http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=417&CategoryID=178&Page=1 
5

 . /http://www.guidestar.org.il: אתר גיידסטאר, 0232בדצמבר  13דוחות כספיים ליום  
6

 .  / http://www.guidestar.org.il: אתר גיידסטאר, 0233בדצמבר  13דוחות כספיים ליום  
7

 . /http://www.guidestar.org.il: אתר גיידסטאר, 0222בדצמבר  13דוחות מילוליים ליום  
8

 ./http://www.guidestar.org.il: אתר גייסדטאר, 0232בדצמבר  13ת מילוליים ליום דוחו 
9

 ./http://www.guidestar.org.il: אתר גייסדטאר, 0233בדצמבר  13דוחות מילוליים ליום  

http://www.britolam.org/heb/Index.asp?CategoryID=328
http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=417&CategoryID=178&Page=1
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
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-וב₪  101,511 -ב 0223-ב הסתכםסך ההוצאות עבור משלחות אלו . רומניה ולאנגולהל

 , לאנגולה משלחות רפואיותשלוש העמותה  אירגנה, 0200בשנת  10.₪ 925,731-ב 0202

 . ₪11 751,775 -ב 0200-ב הסתכםסך ההוצאות עבור משלחות אלו . טנזניה ל ושתיים

 הקרן מסייעת לקהילות במצוקה בישראל  .ההומניטארית של התנועה הקיבוצית הקרן

לספק עזרה בשעת חירום , שהוכשרו בישראל, ל על ידי שליחת מתנדבים מהקיבוץ"ובחו

הקרן מפעילה גם פרויקטים של שיקום . (Beck, 2008)לאזורי אסון ברחבי העולם 

שליחת צוותי מתנדבים  אחרות הןות דוגמא. 12הקמת בתי ספרבסיוע כמו אזורי האסון 

מתן עזרה לפליטים , בהונדורס" 'מיץ"הוריקן לאחר בטורקיה ור רעידת האדמה לאח

  . (Beck, 2008)ספקת מזון לאתיופיה ואמקוסובו 

 לביסוס רשת גלובלית של מתנדבים ישראלים ויהודים במסגרת  פועלה ארגון .טופז

ח בארגון "ש 922,222-כ השקיעטופז  0202בשנת . תוכניות פיתוח וסיוע בינלאומיות

" יציית נתןקואל"חבר ב זטופ ארגון ;.ימשלחות שסייעו לנפגעי רעידת האדמה בהאיט

הקואליצייה . פלטפורמה משותפת של ארגוני סיוע הומאניטריים ישראליים מהווהה

, 0221-פועלת בתחומים מגוונים כגון סיוע לאחר אסון הצונאמי בדרום מזרח אסיה ב

13ריקאיים וסיוע בגיאורגיה ובהאיטיסיוע לפליטים אפ
;  

 למומחים ממדינות מתפתחות המעוניינים לאמץ את מודל  מסייעתהעמותה  .יד שרה

מחלקת קשרי החוץ של הארגון . הארגון בארצם בהתאם לצרכים ולתרבות המקומית

דרום , ירדן, אוזבקיסטן, אנגולה, קמרון, בהטמעת מיזמים ברוסיה ,בין היתר ,עוסקת

הארגון שיתף  0202 -ב. (Beck, 2008)אל סלבדור וטורקיה , דרום אפריקה, קוריאה

ת המימון לפעילויות מקורו. פעולה עם משרד החוץ בשליחת ציוד רפואי שיקומי להאיטי

 . 14לפרויקטים מדינות זרות או מתרומות ייעודיותמהבינלאומיות הם 

 העמותה פועלת במטרה לסייע לעם הטיבטי ולהעלאת . ידידי טיבט בישראל -ב"יטי

, חינוך, בפיתוח חקלאי הסיוע לעם הטיבטי מתבטא . 15המודעות בישראל לעניין טיבט

עיקר ההכנסות של העמותה מקורן בתרומות  .רפואה ובשימור המורשת התרבותית

                                                 
10

 .   /http://www.guidestar.org.il: מתוך אתר גיידסטאר, 2320דוח שנתי  
11

 .   /http://www.guidestar.org.il: מתוך אתר גיידסטאר, 0233דוח שנתי  
12

 http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=1 -אתר ישראייד 
13

 . /http://www.guidestar.org.il: מתוך אתר גיידסטאר, 13.30.0232דוחות כספיים ליום  
14

 .. /http://www.guidestar.org.il: גיידסטאראתר , 0232דוח מילולי מצורף לדוח השנתי לשנת  
15

 /http://www.tibet.org.il -אתר עמותת ידידי טיבט 

http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=1
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.tibet.org.il/
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דוגמאות למיזמים . ל ולאחרונה קיימת צמיחה בתרומות מהאוכלוסייה הישראלית"מחו

, סטודנטים טיבטים בתחומי החקלאות 52הכשרה בישראל של : כוללותשל העמותה 

. המרכז הבינלאומי להכשרה חקלאית-"ערבה"בריאות ופיתוח קהילתי בשיתוף מכון 

מתנדבי העמותה , לפרויקטים אלהבנוסף . בשנה$ 0222-העמותה משקיעה במיזם זה כ

וחידשו את הספרייה , הודו, חזור המוזיאון הטיבטי בדרמסלהיעזרו בשיקום וש

תמכה העמותה במימון קורס אקדמי של חוקרת  0200בקיץ . (Beck, 2008)הטיבטית 

  .16הודו, ישראלית המתמחה בסיפורי חיים שהועבר בדרמסלה

  מהווה קואליציה של  .ניטרי בינלאומיהפורום הישראלי לסיוע הומא -ישראייד

לצד  סיוע הומניטרי ברחבי העולםהפועלים להענקת ם ים ויהודייארגונים ישראלי

הפעלת תוכניות ארוכות טווח באמצעות הכשרות מקצועיות של מומחים יהודים 

, הודו, פקיסטן, דרום סודאן, קניה, פעילויות הארגון כוללות משלחות ליפן. וישראלים

ב מקיים הארגון "גופים פילנתרופים יהודים בארהשל הודות לתרומות . 17ועודהאיטי 

מניעת , הכשרות מקצועיות עבור עובדי מדינה דרום סודאנים בתחומי טיפול בטראומה

 0.1-הוצאות הארגון כללו כ 0202בשנת . אלימות כלפי נשים וילדים וסחר בבני אדם

-וכ, ח לפרויקט הסיוע במינימאר"אלף ש 55-כ, ח עבור פרויקט הסיוע להאיטי"מיליון ש

18ח עבור פרויקט הסיוע בפיליפינים"אלף ש 11
, ובה'נסעו מתנדבי הארגון לג 0200ביולי  ;

דרום סודאן במסגרת מבצע לחלוקת ציוד הומאניטארי בסיסי ונשארו במדינה במהלך 

 .  19השנה

  חבר בפדרציה  והוא בינלאומיה מישורהארגון פעיל ב .(א"מד)מגן דוד אדום

מספק עזרה רפואית והכשרה  הוא .הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום

א העניק סיוע לנפגעי רעידת האדמה "מד .(Beck, 2008)לקהילות בארצות מתפתחות 

הודו ותאילנד עקב , משלחות רפואיות נשלחו לסרי לנקה. בטורקיה ולנפגעי הצונאמי

 חולים במשך שבועיים 0922-נקה בה טופלו כמרפאת שדה בסרי להצונאמי והוקמה 

                                                 
16

 . 0230ישראל באוגוסט ר עמותת ידידי טיבט ב"יו, מאירה אבולעפיה' הנתונים והמידע הושגו בשיחה טלפונית עם גב 
17

 . http://israaid.co.il/Page.aspx?ID=523: לפירוט ראה באתר הארגון 
18

 . /ilhttp://www.guidestar.org.: אתר גיידסטאר, 0232בדצמבר  13דוחות כספיים ליום  
19

: אתר ישראל היום 

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=19629&newsletter=27.07.2012 

http://israaid.co.il/Page.aspx?ID=523
http://www.guidestar.org.il/
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=19629&newsletter=27.07.2012
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(Ellis & Sorene, 2008) .סרי לנקה: א היה פעיל לאחרונה הן"המדינות בהן מד ,

(Beck, 2008)אוגנדה והאיטי , אינדונזיה, סין, ירדן, אן'אזרביג, גיאורגיה
20.

 

 נוי הארגון פועל בחברות העוברות תהליכי שי .מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

, לדמוקרטיה חברתית כלכליתמעבר  ,כדוגמת מעבר מקונפליקט לשלוםמשמעותיים 

משרדי הוא המימון המשמש למיזמים של המכון מקורו של . 21קיימא-פיתוח אנושי ברו

בין השנים . הממשלה הסיניתמשרד החקלאות וממשלות זרות דוגמת  כמו ,ממשלה

הפעיל המכון תוכנית סיוע לתנועה הקואופרטיבית בפרובינציה הדרומית של  0225-0227

קיים האגף הבינלאומי של המכון תוכניות  0221במהלך שנת . 922,222$סרי לנקה בשווי 

 הפעיל המכון, כמו כן .ניגריה והודו, אתיופיה, טנזניה, אוגנדה, קניה, דרום אפריקהב

ביצע המכון סדרת השתלמויות עבור מנהלי  0223-ב. באוגנדהו תוכניות הכשרה בקניה

-ב .052,222$תאגידים עסקיים קואופרטיבים בסין במימונה של ממשלת סין בגובה 

בשיתוף עם ארגון $ 922,222בשווי סיפק המכון סיוע לחקלאים בהאיטי  0202

ACDIVOCA . המכון עבור קורסים משותפים סך הוציא  0202על פי הדוח הכספי לשנת

עבור קורסים משותפים ₪  159,013מתוך סכום זה הוציא המכון . ₪ 703,701של 

סוכני שינוי בתחום  52סיפק המכון סיוע בהכשרת  0200-ב .22יםבלגי–יםפלסטיני

 .005,222$23-המיזם מומן על ידי משרד החקלאות ב. דרום אפריקהב החקלאות

  במטרה לתת  0310-ב מההוק העמותה .משאבי התמודדותעמותת משאבים לפיתוח

 מצבי חירוםח תוכניות להתמודדות עם ותיפ באמצעות מענה לתושבי קו העימות

כוללים   ההבינלאומיים של מיזמיםה. 24בריאות ורווחה, חינוך, במערכות קהילה

הכשרת   ,טראומה עבור מנהיגים ומומחים בסרי לנקה-פוסטבתחום הפרויקט חינוכי 

רים "עזרה למלכ ןתמחולי צרעת ושחפת ו  ,רופאים מאתיופיה בהתמודדות עם טראומה

 .(Beck, 2008)מתמודדים עם ילדים חיילים בצפון המדינה המקומיים באוגנדה 

 העוסקת יצירת קהילת יהודים מהארץ והעולםלעמותה ישראלית הפועלת . תבל בצדק 

פערים חברתיים והרס סביבתי מתוך מחויבות , כמו עוני עולמיאוניברסאליות בסוגיות 

                                                 
20

 /http://www.mdais.org/271 -א"אתר מד 
21

ajeec-http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/hebrew- -אתר מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח 

;about.htm  אתר גיידסטאר. 0222לדצמבר  13דוחות כספיים ליום :http://www.guidestar.org.il/ . 
22

 . /http://www.guidestar.org.il: אתר גיידסטאר. 0232לדצמבר  13דוחות כספיים ליום  
23

 . 0230שלום ופיתוח באוגוסט , כל מכון הנגב לאסטרטגיות"סמנ, ופק בכתב על ידי מר אריאל דלומיהמידע ס 
24

 . /http://www.icspc.org: למידע נוסף ראה אתר משאבים 

http://www.mdais.org/271/
http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/hebrew-ajeec-about.htm
http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/hebrew-ajeec-about.htm
http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/hebrew-ajeec-about.htm
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
http://www.icspc.org/
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תוכנית המשלבת  0223-בפעיל ההארגון . למסורת היהודית ולצדק חברתי וסביבתי

-ב שהוצאותיה מוערכות למשך ארבעה חודשים ,נפאל ,לימודים והתנדבות בקטמנדו

 מארגונים וקרנותמרבית מקורות המימון של העמותה נבעו בשנה זו . ח"ש 17,222

פיתוח  בתחומי נפאל והאיטיבהעמותה פעלה  0200במהלך שנת . 25ב"ארהב יהודיות

 . והעצמת נשים בריאות, חינוך, חקלאות ,קהילתי

 Jerusalem AIDS Project. מי מתמקדת בינלאוהי ומקומבמישור העמותה ה פעילות

הארגון פיתח מודלים ייחודיים למניעת איידס אשר אומצו על . בחינוך למניעת איידס

ארגון ה. אפריקה ומזרח אירופה, אסיה, מדינות מתפתחות באמריקה הלטינית 07ידי 

-ו (WHO) ארגון הבריאות העולמי כגוןשתף פעולה עם גופים בינלאומיים מ

UNAIDS
. ריקהלמבצע למניעת איידס באפ₪  19,222-כהקדישה העמותה  0223-ב  .26

 0202-ב. 27ל"עבור סדנאות וכנסים בחו₪  05,031סך של אות העמותה כללו הוצ 0202-ב

מוהלים  כה למניעת איידס עבורפיילוט בדרום אפריקה בתחום הדרהעמותה  יזמה

בינלאומי להדרכת מחנכים למניעת ס וקור₪  917,015-הסתכמה בהוצאה שברפואיים 

 .₪28 72,150-ב הוצאה שהסתכמהב איידס במיאנמר

 

 העוסקים בנתינה בינלאומית ישראלים תאגידים

מקומית בחשיבותה של אחריות חברתית תאגידית מכירות חברות ישראליות בשנים האחרונות 

פעילות הומאניטרית תמיכה בארגונים העוסקים ב כוללתהבינלאומית  הפעילות .ובינלאומית

בתורכיה ואסון שהופצץ בית הכנסת  שיקום, רעידת האדמה באינדונזיהסיוע לאחר כגון מגוונת 

, הקמת תשתיות כמו אספקת מיםהתאגידים פועלים לסייע ב, ועוד. הצונאמי בדרום מזרח אסיה

, מרפאות שיניים, בתי ספר, מתקנים לשירותי בריאות, הקמת בתי חולים, ייצור והפצת מזון

שיפור  שיאפשרו את ת יכולותבניים תורמים ליהתאגיד, בנוסף. שירותי אינטרנט ועוד, פארקים

 איכות החיים וההזדמנויות של תושבים מקומיים באמצעות תוכניות הכשרה והעצמה

(Schwartz, 2008 .)ל עודנו "בחוחברות ישראליות היקף הפעילות הפילנתרופית של , למרות זאת

                                                 
25

 -אתר תבל בצדק, 0222, בדצמבר 13דוחות כספיים ליום  

http://www.tevelbtzedek.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=60&lang=he 
26

 .israaid.org.il/member_page.asp?id=11http://www.: למידע נוסף ראה 
27

 . /http://www.guidestar.org.il: אתר גיידסטאר. 0232בדצמבר  13דוחות כספיים ליום  
28

 . /:www.guidestar.org.ilhttp//: אתר גיידסטאר, 0232דין וחשבון מילולי לשנת  

http://www.tevelbtzedek.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=60&lang=he
http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=11
http://www.guidestar.org.il/
http://www.guidestar.org.il/
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-דוגמאות לתאגידים ישראלים העוסקים בנתינה חוצת .והמאמצים שלהן מפוזריםמצומצם 

 :גבולות כוללות

  מיליון עבור נפגעי  7$-תרמה מוצרים רפואיים בשווי של כ אשר טבעהתרופות חברת

רים שונים על מנת שתרופות אלו יגיעו "רעידת האדמה בהאיטי ושיתפה פעולה עם מלכ

 ח"ש מיליון 052-הסתכמו ב 0223-בברחבי העולם  החברההכספיות של ת ותרומה. ןליעד

 . 29ח"מיליון ש 000-כ של בהיקף ציוד ושירותים, מוצרים החברה תרמה כן כמו. בקירוב

 רווחה, חינוך, נושאי בריאותאשר תרמה במשך השנים ל גזית גלובן "חברת הנדל ,

ילדים ומבוגרים הסובלים הפעילות הפילנתרופית של החברה מכוונת ל. אומנות ותרבות

כשליש מסך התרומות של . מוגבלויותבעלי ילדים ו, סטודנטים, נוער בסיכון, ממחלות

 0.7-כ 0221-ב, ח"מיליון ש 0.27- 0227-ב: ל"החברה מועברים לארגונים הפועלים בחו

  . 30ח"ש 155,222 -כ 0223-ח וב"מיליון ש

  תרבות ואמנות, עבור קהילה וחברה₪  072,222 -כ 0223-ב ב"תרם בארהשבנק לאומי ,

. אותם תחומיםעבור ₪ מיליון  0.27 -ם הבנק כתר 0202-ב. בריאות וחינוך ילדים ונוער

הבנק תורם , בנוסף. ₪ 15,222-כ 0202-וב₪  052,222-כ 0223 -ב בבריטניה תרם הבנק

-כ 0202-וב₪   007,222-כ 0223-בהבנק שוויץ תרם ב: הקהילה היהודיתבנפרד למוסדות 

105,222 ₪31.  

  ברוסיה : תורם ומעורב בקהילות מקומיות במדינות בהן הוא פועל -שטראוסתאגיד

סיוע לילדים ובני נוער בסיכון מרקע חברתי מגוון ותרומה אגיד פועל לאוקראינה התבו

תרומות של צעצועים  ףאס"שטראוס קפה " בפולין. והתנדבות במעון לילדים נזקקים

עובדים למאגר תרומות מח שיפוץ גני ילדים והצטרפות , וספרים לטובת בתי יתומים

למימון ניתוחי עיניים לילדים ממשפחות מעוטות  םרומניה תר "שטראוס קפה" .עצם

                                                 
29

 -0222דוח אחריות תאגידית בישראל  

ility/Documents/Social%20Responsbility%20Report%202009%2http://www.teva.co.il/CorpResponsib

0%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D

7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%202009%20.pdf 
30

 globe.com/Data/Uploads/4.pdf-p://gazithtt -דוח אחריות תאגידית  
31

http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-: מתוך אתר בנק לאומי 

%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%

-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-D7%9D

%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/ 

http://www.teva.co.il/CorpResponsibility/Documents/Social%20Responsbility%20Report%202009%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%202009%20.pdf
http://www.teva.co.il/CorpResponsibility/Documents/Social%20Responsbility%20Report%202009%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%202009%20.pdf
http://www.teva.co.il/CorpResponsibility/Documents/Social%20Responsbility%20Report%202009%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA%202009%20.pdf
http://gazit-globe.com/Data/Uploads/4.pdf
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://plus.leumi.co.il/chapters/%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
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תרמה עודדה את עובדיה לתרום מוצרי מזון ו', סברה, 'חברת הבת של שטראוס. יכולת

'Virginia Food Bank'לעמותה  סכום כספי דומה
32   .  

                                                 
32

 .group.com/about-http://cr.strauss: שטראוסח אחריות תאגידית של "לקוח מתוך דו 

http://cr.strauss-group.com/about
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 בינלאומית  ישראלית לנתינה מגבלות ה: סיכום

זמן וידע מקצועי , תורמים כסףהלמרות שנראה שיש פעילות מסוימת של ארגונים ישראלים 

על   ותומעיד בהיקף קטן למדי התרומות הן ,שהוצגו לעיל ממצאיםהרי על פי ה, ל"למטרות בחו

הציבורי הישראלי שנראה . חוסר היכולת של ארגונים אלה לגייס משאבים למטרות בינלאומיות

יתכן . מה עוד שהיקפי התרומה בישראל עצמה קטנים מאוד, לא בשל לתרומות בינלאומיותעדיין 

בניגוד לתפישות הרווחות בקרב ,שהציבור הישראלי רואה בעצמו כמוטב ולא כתורם ומתנדב 

   .אוכלוסיות מערביות בצפון אמריקה ומערב אירופה

 

וקשה הם מוגבלים  הגבולות-נה חוצתורמים ישראלים בתחום הנתיג שתלבות שלהניסיונות ה

הגורמים לבותלמרות השת, בנוסף .להעריך את תרומתם לפילנתרופיה הגלובלית חוצת הגבולות

הסיכויים שמספר . ותתפוש תאוצה האלה במגמה העולמית לא בטוח שהמגמה תתפתח בישראל

 מפותחת תרבות לא גדולים וזאת לאור העדרל יגדל באופן משמעותי הם "ים לחוהגורמים התורמ

  .    ל בפרט"של נתינה בישראל בכלל ולחו

 

הפילנתרופיה הישראלית נעדרת מסורת של נתינה ליעדים ניתן למנות מספר סיבות שבגינן 

. תובינלאומי למטרותנתינה פרטית  המעודדתהעדרה של מדיניות ממשלתית  בראשן .בינלאומיים

 ,Beck)לארגונים ויעדים בינלאומיים כפטורים ממס חוקי המס בישראל אינם מכירים בתרומה 

שנהנים מזיכוי מס בגובה  הדבר מציב מכשול בעיקר בפני תרומות של חברות ועסקים(. 2008

תרומה לארגונים  על אולם לא זוכים להטבה דומה ,ישראלבעל תרומות לארגונים הפועלים   95%

 (.  Udasin, 2011)בינלאומיים 

 

משפיע על הנתינה הפרטית של ישראלים  למדינות זרות של ממשלת ישראלסיוע החוץ , שנית

כתחליף  הנתפש, מדינות מתפתחותלממשלתי  בסיוע תומךהציבור הישראלי . למטרות דומות

תומכים בסיוע ( 55%)נמצא שמרבית המשיבים  0221-בסקר שנערך ב .י גורמים פרטיים"ע לנתינה

סיוע במצבי חירום ומשבר ב תומךמרבית הציבור , דועו .החוץ של ישראל במדינות מתפתחות

 (.     0221, פריד( ) 11%)

 

חשיבותה של הפעילות הלא ממשלתית בזירה הבינלאומית ביחס לזירה , כאמור, שלישית

" עניי עירך קודמים" דיאלוגיה שלמאמין באיה, בעיני הציבור הישראלי פחותההמקומית היא 
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 .בזירה הבינלאומית להיות מעורבת הממשלה תפקידה של הציבור מאמין שזה(. 0200, הבר)

ורק לאחר  פעילותם בישראללמקד את  מעדיפיםעיסקיים  וכן תאגידיםבישראל  הפילנתרופים

כל זה מסביר את הפעילות המוגבלת  (.0221, סילבר)מטרות בינלאומיות ל להפנות משאבים מכן

   .של יחידים וארגונים מישראל בפילנתרופיה הגלובלית חוצת הגבולות
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 מקורות

. סקר קרנות פילנתרופיות וגופי מימון בישראל(. 0202. )ה, שמיד, .א, רודיך, .א, חזן, .נ, ברנר

 . האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל: ירושלים

". בשדה הסיוע ההומניטרי הבינלאומי הישראלי" הנתינה המנוהלת"אתוס (. "0200. )כ, הבר

  . 13-15(: 0)כרך ג . חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

 .  הודעה לעיתונות(. 01.5.0200)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

: ירושלים. נייםנתונים עדכ: הפילנתרופיה בישראל(. 0200)המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל 

 .האוניברסיטה העברית

, דפוסי התנדבות: 0221פילנתרופיה בישראל . )0200. )ח, כץ, .ה, .קורן-יוגב, .ד, לוונטל-חסקי

אוניברסיטת בן , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי: באר שבע. תרומה ותרומת איברים

 . גוריון בנגב

המרכז הישראלי לחקר : באר שבע. ישראליהמקרה ה? עידן הפילנתרופים(. 0221. )א, סילבר

 . אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המגזר השלישי

בית הספר : תל אביב. סקר דעת קהל בנושא סיוע החוץ של ישראל למדינות העולם. 0221. א, פריד

 .  אוניברסיטת תל אביב, ש הרולד הרטוך"לממשל ומדיניות ע

מניעים , מאפיינים: פילנתרפית העלית בישראל(. 0223). ח, שאול בר ניסים, .א, רודיך, .ה, שמיד

 . האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל: ירושלים .ודפוסי תרומה

, דילמות, מניעים וחסמים לנתינה: 00-מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה(. 0200. )ה, שמיד

האוניברסיטה , המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל: ירושלים. אתגרים וכיווני פעולה לעתיד
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