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תיאור הקורס
עולם הפילנתרופיה וגיוס המשאבים למיזמים חברתיים ,עוברים שינויים משמעותיים בשנים
האחרונות ,שאינם פוסחים על הפעילות של ארגונים שונים בישראל .מוסכמות של עשרות
שנים משתנות ,וארגונים נתמכים אשר לא ישכילו להפנים כי העולם הישן הולך ונעלם ,ובמקומו
מעוצב בתקופה זו עולם חדש ,לא ישרדו .שינויים אלה דורשים מכל ארגון הנסמך על פיתוח
משאבים פילנתרופיים ברמה זו או אחרת ,להתמקצע בכל הרמות .יוזמות חדשות ,דור חדש
של פילנתרופים מזן שונה ,שחקנים וכלים חדשים שעד כה היו מוכרים רק לאנשי ההי-טק
וחברות ההזנק ( )Start-upsמכתיבים שינוי מקביל נדרש מצד הארגונים .הקורס יעסוק
בסוגיות אקטואליות מעולם גיוס הכספים ,השינויים העוברים עליו והאסטרטגיות העיקריות
להתמודדות עם האתגרים המודרניים.
הקורס יעסוק בסוגיות שונות הרלבנטיות היום בעולם גיוס הכספים והמשאבים למיזמים
חברתיים ,הן מצד המממנים ,והן מצד מקבלי המימון .נדון במעבר בין פילנתרופיה קלאסית
לפילנתרופיה עסקית וההתמקצעות המתרחשת בכל הגופים הקשורים לפעילויות אלה.
הסטודנטים יעסקו בשאלת מקורות המימון (ישראל /העולם  /תורמים פרטיים  /קרנות,
השקעות אימפקט ,מיקרו-מימון ,מימון המונים ,אג"ח חברתי כו') ,כלי המימון החדשים וכלי
המדידה ובהשפעתם על הארגונים החברתיים ועולם היזמות החברתית.
מטרות הקורס
 .1חשיפה של הסטודנטים לשינויים שחלים בעולם הפילנתרופי עכשווית.
 .2הכרה של השחקנים והאמצעים השונים ,החדשים המתפתחים כיום בעולם פיתוח וגיוס
המשאבים.
 .3התנסות באמצעות תרגול של סיטואציות שונות בתהליך פיתוח המשאבים.
האופי המתודולוגי של הקורס
הסטודנטים יחולקו לקבוצות של  3-4משתתפים ,כאשר כל קבוצה תתבקש להציג נושא מסוים
בכיתה.
כמו כן ,יהיו ניתוחים של מקרי מבחן ) (Case-studiesועבודה מסכמת.
כל חומר הקריאה שהוא בגדר חובה ,חלק מהשקפים וחומר העזר ימצאו באתר הקורס.
**ייתכנו שינויים בסדר השיעורים עקב זמינות המרצים האורחים.
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דרישות הקורס:


נוכחות חובה והשתתפות בהרצאות.



קריאת החומר הנדרש.



הגשת תרגילים.

נושאי הקורס:

שבוע
1
2
3
4

נושא
מבוא :מגמות חדשות בפילנתרופיה ומימון מיזמים
חברתיים
השקעות אימפקט-
מבוא להשקעות אימפקט ותיאור השחקנים השונים
השקעות אימפקט  -משך
כלים חדשים ואמצעים למדידת האימפקט החברתי
פלטפורמות אינטרנטיות ,מימון המונים ומימון זעיר
עולם הפילנתרופיה הישראלית – תמונת מצב

פרקים
בספר
הקורס

קריאה נוספת
מרשימת הקריאה
המצורפת

1

1-4

2,15

5,6

22
8,19

7,8
9-14

הרצאות אורחות –
 .1מיה עדות-לפידות ,מנהלת יוזמת "יכולים
נותנים".
 .2נעמי קריגר ,ראש זירת חברתי ציבורי
ברשות החדשנות  -גיוס תמיכה מקרנות
וגופי ממשל ועסקים.
5
6

7

15-19
קרנות פילנתרופיות וקרנות משפחתיות
הרצאת אורח של מר' נעם לאוטמן – קרן לאוטמן
שינוי חברתי באמצעות השקעות אימפקט ואיגרות חוב
חברתיות
מפגש עם מר עמנואל בוחבוט ,מנהל מחקר ופיתוח -
SFI

2

20,6

16
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:אופן חישוב הציון
10% – השתתפות פעילה בשעורים
10% – ) (הגשה ביחידיםCase Study
30% – הצגה קבוצתית בכיתה
50% – )פרויקט סיכום (בקבוצות
:רשימות קריאה
:ספר הקורס
Salamon, L. M. (2014). New frontiers of philanthropy: A guide to the new tools
and new actors that are reshaping global philanthropy and social investing.
Oxford University Press, USA.
:ספר עזר וחומר לקריאה נוספת
1. Salamon, L. M. (2014). Leverage for good: An introduction to the new
frontiers of philanthropy and social investment. Oxford University Press,
USA.
2. Salamon, L. M. (2014). Leverage for good: The new world of social-purpose
financing. The World Financial Review, November-December 2014, 30-34.
http://www.worldfinancialreview.com/?p=3230
3. 2012-2015  סקר בפילנתרופיה בישראל לשנים- יכולים נותנים
4. http://sheatufim.org.il/ "אתר "שיתופים
5. Impact Investing Israel - Website
6. The GIIN
7. IRIS - the catalog of generally-accepted performance metrics
8. Impact Investing Israel – Measurement tools
9. McKinsey, “And the Winner Is. . . Capturing the Promise of Philanthropic
Prizes,” McKinsey & Co. Report, 2009.
10. The craft of incentive prize design. Lessons from the public sector, Deloitte
University Press, A report by Doblin, the innovation practice of Deloitte
Consulting LLP. 2014
11. Kiva Website
12. Capterra Website
13. Generosity by Indigogo
14. Gofundme
15. http://www.ctg.org.il/ - יכולים נותנים
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16. -  זירת חברתי ציבורי,אתר רשות החדשנות
https://innovationisrael.org.il/zira/2761
17. /http://sheatufim.org.il : אתר שיתופים18. /http://www.dualis.org.il -אתר קרן דואליס19. /http://jfn.org.il -JFN אתר
20. /http://www.lautmanfund.org.il  אתר קרן דב לאוטמן21. http://www.socialfinance.org.il/  אתר קרן מימון חברתי ישראל-SFI
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