
  מבקש לדברהשות� השקט 

  יעקב בורק

  

 שנועדה לשפר את מעמדובבחינת אסטרטגיה מי שחושבי� שתרומה היא  בי א� את� נמני� ע�

 ,שמדובר בביטוי של העדפה ערכית הראויה לחיקוי, כמוני, אלה שסבורי� �או ע ,של התור� החברתי

ע כשאיש עסקי� עושה מדו". כה רבהלתחו� המנקז יצריות  הפילנתרופיההפ� נושא  קשה להבי כיצד

על פי  דווקא א� כשהוא מחליט לתרו� הוא נשפט ,ולא על פי הכוונה ,עסקה הוא נשפט על פי התוצאה

  .איש עסקי� מוכר, נשאלתי לאחרונה על ידי תור�, ?"הכוונה ולא התוצאה

  

 .רהעמותות והציבו, התורמי� ;המעורבי� כל מצד רחב התשובה מורכבת ושורשיה נעוצי� בכשל שוק

? אנשי� תורמי� בכלל מדוע: יותראחר התשובה לשאלה הבסיסית  כדאי להתחקות, שנפרט א� לפני

 כרוכה  או אולי? על הצלחת� לקהילה כמחווה של הכרת תודה גמולל כדי? כדי ליצור עול� טוב יותר

 הענות ללח  של עמיתי�, כמו הרצו לראות את שמ� מתנוסס על בניי במשהו פחות נשגבנתינה 

לצורה  התרומה הא� הפכה, או בצורה בוטה יותר? � או פשוט כדי להרגיש טוב ע� עצמ�עסקיי

  ?יותר של צרכנות מתוחכמת

  

 ההילה "הוא אפקט הכי המניע העיקרי לנתינה יימס אנדראוני 'גהכלכל בסו! שנות השמוני� טע

ה� , של ילדי� בסיכועל פי רעיו זה אנשי� אינ� תורמי� רק כדי להציל את חייה� ". הזוהרת

ה לביסוס הרעיו זכ. סיכוהילה המתלווה לסוג האד� המסייע לילדי� במה תליהנותורמי� ג� כדי 

לא  .התרומה לכנסיה מביאה את התור� לבקר בה פחותשיעור שהגדלת מדעי במחקרי� שהראו 

רו� ג� מזמנ� לתמנמנעי� , ג� כאלה המשקיעי� סכומי� ניכרי�, כי תורמי� רבי� ,לפיכ�, מפתיע

  .חלק גדול מצרכיה� בא על סיפוקו, הנכספת משהשיגו את ההילה. לעמותות שה� תומכי� בה�

  

הקושרת את התנהגותנו למורשת , ענ! צעיר יחסית של הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה האבולוציונית

ומה אחת ההשערות היא שתר. יה נדרשה ג� היא לנושאהאבולוציונית שלנו שעיקרה הישרדות ורב

החברתי אליו הוא משתיי� א� ג� " שבט"מצביעה על יכולת כלכלית המשפיעה על סטטוס התור� ב

בדומה לטווס , באחד המחקרי� התברר כי. כבעל אמצעי� המי האחרמשפרת את מעמדו בקרב 

כאשר  מוחלטי�גברי� נדיבי� יותר לזרי� הופכי� , הטווסיתהמתהדר בנוצותיו כדי להרשי� את 

  . אינ נדיבות יותר בנוכחות גברי� אטרקטיביי�, מאיד� ,נשי�. טיביות צופות בהנשי� אטרק

  

 מגלה HOPEמחקר מקי! שערכה חברת הייעו  . מרכיב מרכזי בנתינה הפילנתרופית עדיי הרגש הוא

נאמנות כמעט עיוורת (פתוחי� לשקול תרומה לעמותה חדשה שלא תרמו לה בעבר  15%כי רק 

. סומכי� את השקעת� על נתוני מחקר העומדי� לרשות� 3%ורק  ,)שוניתלהחלטת התרומה הרא

שבה למדו או  לאוניברסיטה(הגומלי� : המחקר ג� מראה כי נית לסווג את התורמי� לשש קטגוריות

מי שמבקשי� לקד� ( מחפשי ההשפעה, תורמי� האקראיי�ה, )לבית חולי� שסייע לה� או למשפחת�



תורמי� הואלה  הקרובה שלה� התורמי� לעמותות בקהילה, יי�המאמיני� הדת, )שינוי חברתי

חמש מתו� , בניגוד לעול� העסקי, ג� כא קל להבחי כי. כחלק ממחויבות� לאנשי� שה� מכירי�

על ידי הרגש ורק אחת מתייחסת לתורמי�  בעיקר שש הקטגוריות הללו מייצגות תורמי� המונעי�

קטגוריה חסרה בהתייחסות  ).מחפשי ההשפעה(קר אסטרטגיי� המבססי� את החלטותיה� על מח

 הגיעו לעושר� בעקבות כי כנראה אלה שכחו. בעלי היכולת שנמנעי� מלתרו� כלל, כמוב, לנושא היא

במסגרת המשפטית של חברה  לפעול הזכות שהעניקה לה� ובעיקר(התנאי� שיצרה עבור� החברה 

א� ליהנות באופ  של� באופ אישי על כישלונ�ליטול סיכוני� מבלי ל לה�המאפשרת  בעירבו מוגבל

 ובעקבות הרבה מזל שלא עמד לרבי� שנדחקו אל שולי החברה ,)אישי מאד במקרה של הצלחה

  .וזקוקי� לעזרת�

  

הנסיבות בה מתקבלות  נוכחאיש מאדי� לו יזדמ למקומותינו יפקח לרווחה את עינו האחת 

מאפייני�  הפילנתרופית הלעשיי. � הגדולי�המשקיעי� החברתיימ רבי� החלטות התרומה של

איש לא ימנע מכ� הקמת קר משפחתית ג� של עשרות (כניסה נמוכי� ביותר החסמי  :בעייתיי�

אני מבקש לתרו� , הניחו לעמותה זאת: "איש לא יאמר לכ�(תחרות נמוכה , )אלפי שקלי� ספורי�

תתקשו למצוא , ותה באופ משמעותימשהחילות� לתמו� בעמ(" אקסיט"והעדר ") לה באופ בלעדי

כוחות  נעדרי� כא ).או מישהו שיחלי! אתכ� בתרומה עצמאית מודל עסקי שיבטיח לעמותה קיימות

המיקוד והנכונות לקבל החלטות קשות , את המשמעת ,בתחו� העסקי, השוק הכלכליי� המבטיחי�

אלה תנאי� המבשרי� אי  .חברותיה�ושגשוג ל תעסקי� המחויבי� להבטיח הישרדונשי על ידי א

  . תחו� פעילותעשייה אפקטיבית לא! 

    

 ,תאגידיבסיסיי� של ממשל עקרונות  וויתור מטריד עלתו� . מעודד בהרבהמצד העמותות המצב אינו 

אליה מכוונת העמותה את (העמותות ייצוג למוטבי� רוב  למצוא היו� בוועדי� המנהלי� של קשה

שבמקרי�  ,מייסדי�ל וא )הוועד המנהלברמת ממעורבות  במפגיע הנמנעי�(משקיעי� ל, )פעילותה

על פיה כשני שליש  בעייתיתמצב מיוחד זה מתגלגל למציאות . רבי� נעלמו מהאופק לפני זמ רב

כמו  (!).את יושבי הראש  ג� הממני� לפעמי� שלה מהעמותות נשלטות למעשה על ידי המנכלי�

את הצלע השנייה של כשל  ומייצגתאפקטיביות  תעודדמ מציאות זאת אינה, במקרה של התורמי�

  .השוק המשולש

  

חשדנותו נובעת בי השאר מהבנה מוגבלת בתחו� . הצלע השלישית, לצערי, הוא החשד הציבור

את  משלי� הציבור. ובהרבה מקרי� עולה עליו אינה נופלת מזאת של העול� העסקימורכבותו ש

במקרה הטוב אחד חלקי  הוא בו שכר המנהלי� העמותות זרלמג העסקיי� על שכר המנהלי� ביקורתו

נמנע ג�  הציבור. הרבה פחותמשרתי� את החברה והאחרוני�  .משכר המנהלי� העסקיי� עשרי�

ארגו , כמו בעסקי�. יקרה מאדמבלי להבי שאפס תקורה , לעמותה שהתקורה בה גבוהה מלתרו�

   .אפקטיבי ללא תשתית ניהול ובקרה סבירי� אינו יכול להיות

  



קנאה , רדיפת כבוד. פורחי� היצרי� על חשבו המידע והניתוחהמשולש  שוקהובאווירה של כשל 

תורמי� מצפי� לכבוד והערכה כמוצר  .את מקומו של השיח הציבורי המתבקשוצדקנות מחליפי� 

ליות מי שיכולותיו הכלכולחשוד במניעיו של  הציבור הרחב מתקשה שלא לקנא, פעילות�לוואי של 

העמותות חלק מומאפשרות לו לוותר על סכומי כס! ניכרי� מבלי לוותר על רמת חייו הגבוהה 

האופי  לאור לעצמ החסינות שה� מבקשי� מתחמקות ממבחני� מקובלי� של אפקטיביות על רקע

  .הערכי של פעילות

  

יומו של כל הזמ לנסות ולתק את כשל השוק כדי לשבור את מעגל החשדנות המאיי� על ק הגיע

בי , ג� א� סמויי�, יסודות קיימי�דרושה אמנה חברתית חדשה הנשענת על  .המגזר השלישי

  .השותפי� למצב שתואר כא

  

על היעוד לכספ� המתאי�  בחייה� מבקשי� להחליט ,בעול� ובאר , יותר ויותר מבעלי האמצעי�

לי� ג� לפעול בחדשנות תו� יכואלה  .להותיר את ההחלטה לממשלת� ולאלהעדפותיה� החברתיות 

הטבות  מציעות ,הממשלות המכירות בכ�. נטילת סיכוני� שממשלות אינ יכולות לקחת על עצמ

ה� מבקשי� מהחברה להכיר . א� התורמי� מצפי� להכרה נוספת המס המעודדות אות� לעשות כ

הסיבה נעוצה  .יעהכרה זו בוששת מלהג א�.  הרחב של המילהבתרומת� ובכוונותיה� הטובות במוב

 ,שלו למחזיקי הענייעסקי� מוסרית וחוקית האיש  שבפעילותו העסקית מחויב בעוד :בדר� פעולת�

 לא ,המשקיעי� את כספ� שלה� ,הפרטיי� המשקיעי� החברתיי� רוב ,כשזה מגיע לתרומה הרי

 הופכות התורמי� טר� הפנימו את ההכרה כי הטבות המס שה� מקבלי� .גור�מחויבי� לא!  חשי�

שליש מכספי מ יותר, למעשה. הנתינה הפילנתרופיתממעגל ג� את מי שאינ� תורמי� לחלק  בעקיפי

 2008נזקפו בשנת  יותר ממאתיי� וחמישי� מליו שקל( התרומה ה� כספ� של משלמי המסי�

 .הפרטיי� ממני� בכספ� את זיכויי המס מה� נהני� התורמי�מה. )כזיכויי מס לתורמי� פרטיי�

  .באפקטיביות שלה ,ויותר מכ� לה� עניי גדול במטרות התרומהיש  ,אלהוככ

  

זכות מוסרית מלאה לצפות מהתורמי� , לפחות אלה שמשלמי� את מסיה� כחוק, לאזרחי המדינה

של  ובהקשר זה ה� מצפי� לשקיפות והנמקה שלה� הפילנתרופית הלעשייגילוי נאות בכל הקשור 

 ההכרהמימד נוס! בקשר ההדוק שבי תורמי� לאזרחי� נובע מ .שלה� החלטות ההשקעה החברתיות

לפתור ללא התמיכה והמעורבות  יהיה חלק הגדול של הבעיות החברתיות לא נית כי את הגוברת

  .כולו הפעילה של ציבור האזרחי�

  

או  אלטרואיז� טהור, לבסס את מעמד� של התורמי� נועדהבי א� נתינה היא סוג חדש של צריכה ה

לפעול העת הגיע  ,של מי שחשי� אחריות לתוצאות האפשריות של הפער החברתי ה ערכיתבחיר

 זמנה שלהגיעה  .כול� בעלי זכויות, בי כל הגורמי� הדדית באווירה של הערכההפילנתרופיה  תחו�ב

ליותר  להתחייב והעמותות התורמי�על  .והחברה העמותות ,אמנה חברתית חדשה בי התורמי�

שלא להטיל דופי במניעי התרומה  החברה תתחייב, וכנגד ובשימושיה יביות בתרומהשקיפות ואפקט

 הציבור זכאי לשקיפות. ימיה של הנתינה בסתר הסתיימו .י� וביושר של העמותותמהתור של



לשות!  בפעילות� אותו וממי שהופכי� ערכתולה מצפי�ש אלהמ ואפקטיביות בניצול התרומה

  .השקט מבקש לשאת את דברו ות!הש. בפילנתרופיה ובתוצאותיה

  

 


