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 פילנתרופיה הלכה למעשה 
 עו"ד גליה פיט

 

ציבורי  המגזר  הסמינר חוויתי לבחינת מקומה ותפקידה של הפילנתרופיה בישראל בעת הזו, בין  

להכרות עם ערכי הנתינה. במהלך הסמינר  ולמגזר הפרטי ואל מול ארגוני החברה האזרחית,  

מקורות   –נבחן את קשרי הגומלין בין ארגוני חברה אזרחית לבין מקורות המימון לפעילותם  

נעסוק בשאלות כגון מדוע אנשים תורמים? מה תפקידם של פילנתרופיים ומקורות ציבוריים.  

החברתי?   המגזר  של  הכלכלי  הערך  מהו  חברתיים?  תפקידוארגונים  פרטי    מה  מימון  של 

ציבוריים?   דמוקרטיים?  למוצרים  עקרונות  עם  מתיישב  זה  התנסות  כיצד  גם  יכלול  הסמינר 

לפרויקט חברתי   בביצוע תרומה  ויסתיים  נתינה,  במודל של מעגל  מעשית בתהליך תרומה, 

 שייבחר על ידי הסטודנטים באמצעות מענק מיוחד שתעמיד התוכנית לשם כך.

 

 דרישת הקורס 

 והשתתפות פעילה  הקריא  ,נוכחות

 הצגת ראשי פרקים של עבודת הסמינר 

 הגשת עבודה סמינריונית 

אישי ת* משימה  בוחן    לש  תיתכן  מקרה  בישראלכתיבת  חברתי  מיזם  עריכת    אודות  )לרבות 

 .ראיונות עם מנהלי/ות המיזם(

 

 1נושאים וחומרי קריאה 

 

 חברה אזרחית ומגזר שלישי 

Voluntary Action for Public Good, in Understanding Philanthropy, Payton 

& Moody (27-60) 

 

Taking Philanthropy Seriously, Payton & Moody (Reader) 

 

המגזר השלישי בישראל, בין מדינת רווחה לחברה אזרחית/ בנימין גדרון, מיכל בר, חגי כץ 

 ( 18-50מסגרות מושגיות ותיאורתיות )עמ'  –אשון: המגזר השלישי פרק ר 

 

 . כאןוהפרטה:  מגזר שלישיארגוני 

 

 מניעים לנתינה  - פילנתרופיה

Sir Isaiah Berlin (Foreword), Essays on the Role of Private Philanthropy in 

Israel to Mark 100th Anniversary of the Birth of Dorothy Rothschild 

 
 , בהתאם למיקוד ולגמישות במהלך הסמסטר ייתכנו שינויים 1

https://www.idi.org.il/parliaments/11097/11131
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Maimonides 

Gospel of Wealth, Andrew Carnegie (Reader) 

 

Rene Bekkers, Pamala Wiepking,  Eight Mechanisms that Drive Charitable 

Giving (Reader)  

William Schambra, The emerging threat of effective altruism (Reader) 

 

 תמונת מצב בישראל  - פילנתרופיה

   כאן, פרופ' הלל שמיד. 21 -מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה

 2012-2015סקר פילנתרופיה של ישראלים 

 

 , מאגר התרומות 2013-2017תרומות חברות ציבוריות בישראל 

 

 .1-20ם ( עמודי2008הצעה להסדרת קרנות פילנתרופיה בישראל, ד"ר ניסן לימור )

 

Arab Philanthropy in Israel, Insights into Strategic Giving ,כאן 

 המפה החברתית, גיידסטאר

 

 

 ודמוקרטיה   פילנתרופיה

Edna Ullman Margalit, On Giving: Some Reflections, in Essays on the Role 

of Private Philanthropy in Israel to Mark 100th Anniversary of the Birth of 

Dorothy Rothschild 

  

Rob Reich, Philanthropy and Caring for the Needs of Strangers, p.517-533 

 

Rob Reich, Repugnant to the Very Idea of Democracy,  

 

Rob Reich, What are Foundations for? 

 

Bruce R. Sievers, Philanthropy’s Role in Liberal Democracy, JSP 24, 380-398, 

2010 

 

http://civilsociety.huji.ac.il/sites/default/files/s-wcivilsociety/files/no15.pdf
http://iataskforce.org/sites/default/files/resource/resource-1482.pdf
https://www.guidestar.org.il/
https://socialmap.org.il/
https://inequality.stanford.edu/sites/default/files/Reich-paper-1.pdf
https://inequality.stanford.edu/sites/default/files/Reich-paper-2.pdf
http://bostonreview.net/forum/foundations-philanthropy-democracy
https://muse.jhu.edu/article/429056
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  פילנתרופיהמגמות חדשות ב

ישראל    4363/14עע"מ   אקים    –מדינת  עמותת  נ'  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד 

   ואחרים

Social Enterprise: What the US and European Experience Can Teach Us – 

and Where to Now? 

 יורם מרגליות, האם ראוי להקנות הטבת מס לעסקים חברתיים? 

Lester M. Salmon, The revolution on the frontiers of philanthropy (Reader) 

A. Bugg-Levin, Jed Emerson, Impact investing and blended value (Reader) 

Michael Hobbes, The problem with big ideas (Reader) 
 

Catalyzing the growth of the Impact investing market, By David Fine, Hugo Hickson, Vivek 

Pandit, and Philip Tuinenburg (Mckinsey) 

 

   ממשלה -מדריך שיתופי פעולה  פילנתרופיה

 

 פילנתרופיה ואחריות תאגידית

 

Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits 

 

Maurizio Zollo Philanthropy or CSR: A Strategic Choice 

 

 

 רגולציה

Miranda Perry Fleischer, Theorizing the Charitable Tax Subsidies: The Role 

of Distributive Justice 

 (1,17,34)בפרט סעיפים  1980  -העמותות, תש"ם חוק 

 (4,58)הגדרות, סעיפים   1975 -חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 

 )א(46(, סעיף 2)9פקודת מס הכנסה, סעיף  

http://elyon1.court.gov.il/files/14/630/043/m12/14043630.m12.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/14/630/043/m12/14043630.m12.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/14/630/043/m12/14043630.m12.htm
http://elyon1.court.gov.il/files/14/630/043/m12/14043630.m12.htm
https://nonprofitquarterly.org/2018/07/12/social-enterprise-what-the-u-s-and-european-experience-can-teach-us-and-where-to-now/?utm_source=NPQ+Newsletters&utm_campaign=0c12fa45cf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-0c12fa45cf-12580589
https://nonprofitquarterly.org/2018/07/12/social-enterprise-what-the-u-s-and-european-experience-can-teach-us-and-where-to-now/?utm_source=NPQ+Newsletters&utm_campaign=0c12fa45cf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-0c12fa45cf-12580589
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_and_Philanthropy/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%20%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
http://jfn.org.il/wp-content/uploads/2017/09/GOI-Hebrew.pdf
http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf
http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/3250521/Articles_Philanthropy_or_CSR.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1545755198&Signature=d88z3OhtJvjbbH0JDkE1GaezBUI%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPhilanthropy_or_CSR_a_Strategic_Choice.pdf
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.il/&httpsredir=1&article=1089&context=law_lawreview
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.il/&httpsredir=1&article=1089&context=law_lawreview
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 , + פרק קרנות לתועלת הציבור11חוק החברות, סעיף 

 לפקודת מס הכנסה  46, קוים מנחים להחלת סעיף  9/2015חוזר מס הכנסה 

 מנהל המכס והמע"מ נ' עיריית אשקלון  1919/10ע"א 

 עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר   10893/08בג"צ 

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz9-2015.pdf

