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אוכלוסייה ערבית ופילנתרופיה

 הספרות הערבית מעידה כי הפילנתרופיה הינו ערך מרכזי שלווה את

כך אנו רואים הרבה אנשים  ) העולם הערבי מאז ומעולם בעיקר בסתר 

תהליך המודרניזציה הביא  , (תורמים לנזקקים בתקופות מצוקה וחגים

.לירידה בערך ההדדיות ועלייה בחשיבות הזולת

  בעשורים האחרונים ערך זה התפתח והביא להתארגנות של פתיחת

.  עמותות וארגונים פילנטרופיים



הזיקה בין הרשויות הערביות לפילנתרופיה

תוצרים ומשאבים כספיים, פילנתרופיה היא סך ההשקעות של זמן  ,

בכדי להשפיע לאורך זמן על רווחת , מתוך מחויבות ודאגה לחברה

. האזרחים

  הגדרה זו מתיישבת עם הגדרת הרשות המקומית כרשות שמחויבת

.ודואגת לחבריה ולאזרחיה



הפער 

תקציבים  נשען ברובו על,מוגבלתקציב הרשות המקומית הערבית 

השכרת נכסים וגביית ארנונה , מענקי איזון קולות קוראים, ממשלתיים

.ריבויי צרכיםייחד עם ( בעיקר ארונה ביתית)



התפתחות הפילנתרופיה

שינויי במנגנון הפילנתרופיה כאשר בתחילת הדרך הפילנתרופ חל בשנים האחרונים 

, בריאות, חינוך, העביר כסף לפרויקטים אשר רצה לקדם החל מתמיכה בנזקקים

עם השנים בהמשך להתפתחויות בעולם ועלייה בצרכים של .. ועודסביבה 

.יותר מעורבורצה להיות האוכלוסיות הפילנתרופ הפסיק להיות בנק של כסף 

"אמפקטקולקטיב "שינויי זה הביא להתפתחות התקשרות חדשה תחת השם 



פילנתרופיה וקולקטיב אימפקט

 המומחיות של  הפעילות הפילנתרופית משמשת כמנוף לחיזוק

השפעה קולקטיבית ושיח בין מגזרי , בתחום הניהול החברתישיתופים 

.כאשר הרשויות המקומיות מהוות מגזר עיקרי בניהול מערכים חברתיים

 בארץ  " קולקטיב אימפקט"ראייה זו הביאה לפיתוח הרעיון של יוזמות

.  מערכי ובר קיימא, אמיתיובעולם לצורך הובלת שינויי חברתי 



אמפקטתפקיד הפילנתרופ בקולקטיב 

 מאפשרות לפילנתרופ לבחור את התפקיד שהוא  " קולקטיב אימפקט"יוזמות

;שותפיםרוצה למלא כחבר ברשת 

מדיניותספקי תשתית ארגונית וחלק מהצוות המוביל שקובע , יזמים.

שותפים  , כחברים ביוזמה, מתן מענקים לארגונים חברתיים ספציפיים

.לאחריות להשגת התוצאות



הזדמנויות

 פעולה העצמה ושיתוף של פותח צוהר " קולקטיב אימפקט"פיתוח הרעיון של

יעדים  , חזוןהכולל מתחום עסקי עם הרשויות מאחר והפילנתרופ מגיע לרוב 

תחומים בהם הרשויות המקומיות פחות , מטרות ואסטרטגיה עסקית ברורה

.טובים



תהליך בניית השותפות עם הפילנתרופ

ראייה
פיתוח ראייה•
חברתית כוללת•

שקיפות
שקיפות לצורך•
בניית אימון•

בחינת  
צרכים

איתור צרכים •
ותיעדוף

איתור  

תשתיות

איתור כוחות  
עירוניים/רשותיים

לתמיכה

פיתוח תשתיות  
ארגוניות 
מאפשרות



תשתיות 

תשתיות

התמחות  
וצוות  
פיתוח

פיתוח זרוע  
פילנתרופיה

ניהול קשר

הכנת רשימת 
פילנתרופיה

עמותה בצד 
הרשות

חברה  
עסקים

שיתוף  
פעולה עם 
עמותות 
קיימות


