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גיוס תרומות



קרנות
תורמים פרטיים
נתינה תאגידית
נכסים מקומיים

תורמים , קרנות, פדרציות: יהדות העולם
גיוס המונים
אירועי גיוס

מקורות-פילנתרופיה וגיוס משאבים 



הנחות יסוד
בניית מערכות יחסים= גיוס כספים 

לא לתוכניות, אנשים תורמים לאנשים

האסטרטגיה הנכונה להצלחה 80/20

ומשפיעים, התורמים הם שותפים אסטרטגים וצריכים להרגיש שותפים מעורבים

והם מעריכים וגאים בה , העשייה שלנו מאפשרת להם להשפיע

נדרשת עבודת צוות, לכל אחד יש תפקיד בגיוס משאבים



גיוס משאבים ברמה הארגונית

? ומה אנחנומי , למה: החזון
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=en

הקיים  פנימי של מיפוי 

צרכיםרשימת יצירת 

חברות, אנשי קשר, ארגונים–הזדמנויות יצירת מפת 

!יציאה לדרך

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=en


?מעגל 

מעגל 
קהילתי

מעגל 
חיצוני 

מעגל 
תעסוקתי

מעגל 
חברתי

ארגונית-מפת הזדמנויות אישית 



של הארגוןUnique Value Proposition-הגדרה ברורה של ה

ארגון מנוהל תקין

הערכה ואימפקט, מדידה

:  שמוכנה לתרום משאבים, בניית קהילה עם ערכים משותפים ומטרות מוסכמות
קשרים וחיבורים למימוש החזון, ידע, זמן, כסף

(  תורמים)פתוח ומחויב עם המשקיעים , שוטףקשר 

מבוסס על קשר אישי עם תשומת לב לתורם האינדיבידואלי◦

?מה נדרש כדי להצליח



?פ עם שלטון מקומי"בשתלמה פילנתרופיה מעוניינת



?  מה הערך המוסף של הפילנתרופיה

לתת מענה לבעיות מורכבות

לקחת סיכונים

 לזרז–to catalyze

  להיות במקום שאף אחד אחר לא יכול להיות בחדשנות ובשבירת
Living Lab-פרדיגמות 

סבלנות, גמישות

לדחוק את השדה לפינה



תפקידה החשוב של הפילנתרופיה בשלטון המקומי

ביסוס רעיון חדש  –פיילוט •

ינג נדרש  'מטצ•

התמודדות עם נושאים תזרימיים•

מימון פרוייקטים שאין להם מקור כספי ציבורי•

כלי יעיל למינוף ושיתוף בין מגזרי•



רשות המתנהלת

במקצועיות
ראש רשות מחוייב

פ מוצלח בין רשות לפילנתרופיה"תנאי סף לשת



איך נכון לרשות לעבוד  
?עם פילנתרופיה

מינוי גורם מוסמך ומוכשר המופקד על התחום1.

עבודת מטה מקצועית  2.

מנגנון לקבלת תרומות וניהול פרוייקטים3.



צפי לשאלות מתורמים

?מה ייחשב הצלחה בעינייך•

?כיצד הרשות תומכת בפרוייקט•

?האם יש שותפים נוספים•

?האם יש תורמים ישראלים•

?מה יקרה לפרוייקט בתום תקופת התרומה•



תודה


