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הטלפוןבאמצעותתרומותגיוסעמלותעלפיקוח

*זנדברגחיים

מבוא.א

.פילנתרופיתפעילותשלבמימונהחשובמרכיבתמידהיההציבורמןתרומותגיוס
מוסריכערךהןהפילנתרופיתהתופעהאתמקדשותהמונותאיסטיותהדתותשלוש

במימוןחשובמרכיבגםמהווההתרומה.ןהחברהצורכילסיפוקמעשיכמנגנוןוהן
למטרתושלא"אזרחיות"פילנתרופיותמטרותלמעןהפועליםארגוניםשלהפעילות

The("השלישיהמגזר"לכנותשנהוגמהאתמרכיביםאשר,רווח T
~

rd Sector(2.
שלבכליוגוברההולךהשימושהואהמודרניהשלישיהמגזרשלהמאפייניםאחד
גדולותתרומותעלבלעדיתמהסתמכותלהבדיל,הרחב3מהציבורתרומותגיוס
מרחיקישינוייםחלוהעשריםהמאהשלהאחרוניםהעשוריםבמהלך.פעמיות4-חד
בקופותעודמסתפקיםאין.הרחבהציבורמןתרומותמגייסיםשבובאופןלכת

אלא,לדלתמדלתתרומותאחר"חיזור"באוצדקהבארוחות,בסתרבמתן,צדקה
אתלפתוחכדיהמודרניותהשיווקושיטותהטכנולוגיהחידושיבכלמשתמשים

.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטימהספרבית,בכירמרצה.למשפטיםדוקטור* קיסטר'י.התורהמןעשהמצוותהנהצדקה1
"הישראליבמשפטבשימושםצדקהדיני"

.(ב"תשס)64השבועפרשת"צדקהשלקופה"הרטוך-דה'א;168(ז"תשכ)כדהפרקליט
'נראושונותובחברותשונותבדתותהפילנתרופיהמוסדהתפתחותשלהיסטוריתלסקירה
.21-58(ג"תשס)רווחכוונתללאבארגוניםמשאביםגיוס:לבדההרוחלאלימור

כץ'וחבר'מ,גדרון'בראו"אזרחיתחברה"ו"שלישימגזר"המושגיםהתפתחותעל2
התוארשם.18,39-263(2003)אזרחיתלחברהרווחהמדינתבין:בישראלהשלישיהמגזר

.עסקי-הפרטיוהמגזרהציבוריהמגזרלביןזהמגזרביןלהבחיןבא"השלישי"
כלשהיכספיתתרומההשיאובישראלהבוגרמהציבור%75-כ,1998בשנתשפורסםסקרלפי3

'בע,שםראובישראלהציבורשלהכספיתהתרומהדפוסיעל."שלישימגזר"לארגוני
M:ראובאנגליההרחבמהציבורתרומותשלהמשקלעלייתלגבי.211-212 .R. Chesterman

,Charities(ת40ת0מ,1979)94 Trusts and Sockl Welfare.
wholly)(פלוניגורםידיעלממימוןמעברשלמגמהזוהתהבאנגליהגם4 endowed charities

,3Chesterman,אק.374:ראו.הרחכמהציבורתרומותידיעללמימון supra note.
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פעולהשיתוף,באינטרנטשיווק,טלמרקטינג,ישירדיוורלרבות,התורםשלכיסו

.5המונייםתקשורתאמצעיועםמסחריותחברותעם
באמצעותתרומותבגיוסובמיוחדאלהגיוסבשיטותהטמוןהכספיהפוטנציאל

השלישיהמגזרהכנסותשיעורשבה,הברית-בארצותלמשלכך.גדולהואהטלפון
הברית-בארצותהביתממשקי%70-כ,6(%13)בעולםהגבוההואמתרומות
כלשללכיתולהדורמאפשרהטלפון.7שנהמדיפילנתרופיותלמטרותתורמים
ההתרמהפעילותהיקףעלנתוניםאיןבישראל.מקום8בכלפוטנציאליתורם

גם.קיימתשהתופעהלהביןכדישדהבמחקרצורךאיןאך,הטלפוןבאמצעות
מאזמוכרתתרומותגיוסלשםאלקטרונייםתקשורתבאמצעישימוששלהתופעה

.9ערוצים-רבתבטלוויזיההבידורלתכניותועדהשירותרוםימי
כאשרובמיוחדרביםבמקריםנעשההמודרניותהשיווקבשיטותהשימוש

פילנתרופייםגופים.מסחרייםגורמיםידיעל,הטלפוןבאמצעותבגיוסמדובר

אתשמגייסהגוףשלמבחינתואלהמשיטותאחתכלשלוהחסרונותהמעלותלתיאור5
בגיוסהשימושבהיקףהגידוללתיאור.224-244'בע,1הערהלעיל,לימורראוהתרומות
גיוסעללפיקוחהמתייחסתחקיקההמאפייניםהמיוחדיםהקשייםועלבאינטרנטתרומות
M.G.:ראו(המקומיתהסמכותמבחינת"הנאותהפורום"כגון)האינטרנטבאמצעותתרומות

"?Online Charitable Solicitors0תLiazos "Can States lmpose Registration Requirements

1380-1379,1379(2000).Rev.1.Chi,]67.
בישראלהשלישיהמגזרתפקידילסדיקתהוועדההשלישיהמגזרלחקרהישראליהמרכזראו6

המגזרתפקידילבדיקתהוועדה":להלן)31(2003)מסכםח"דו:כלפיוהננקטתוהמדיניות
.("בישראלהשלישי

Analysis:ראו7 of Current Charitableתג?Call01אשCall or0ז"Meacham.ג
OmmLaw(2004)62,61ם.25 Conspectus(12"~Telemarketing Regulations

הערכותקיימות.000,140-בכהוערך2000בשנתהברית-בארצותהטלמרקטינגחברותמספר8
שיחותמספר,אחתהערכהלפי.ביתלכלטלפוןשיחותשלהכולללהיקףבאשרשונות
מסחריותולאמסחריותלמטרות)הברית-בארצותביתמשקלכלבממוצעשבוצעוהטלפון

.ליוםשיחות5עד3עלהמדווחיםמגזריםקיימים.ליוםשיחות8.0-בכמוערך(יחדגם
1Yale20"Funkש!Reg.(2003)187-86,77:ראו "Marketing Privacy.6(4ןAyres.1

64.2-לביתמשקכלנחשף2003-לנכון,הטלמרקטינגחברותשלהערכהלפי.28-25

הוכפלטלפוניותפניותשלהכוללההיקףכאשר,לשנהשיחות137-וללשבועטלפוןשיחות
שצוטטכפי,Fed68.א(ן44144,א44153-44152:ראו.1991-2003השניםביןחמישהפי
Federal(2004)358נ3ן-בגם Trade Commission1)1,Mainstream Marketing Services

.)Mainstreamטפסאומיינסטריםפרשת:להלן)1240,1228
ורדיולטלוויזיההשנייההרשותככללינכללאף"צדקהבענייניפרסומת"בנושאפרק9

ל"מנכבכתבלישמסרכפיאך,('זפרק)1994-ד"תשנ,(בטלוויזיהבפרסומתאתיקה)
תרומותוגיוס,צדקהלצורכיפרסרמותכיוםמשדריםאין,שקלארמוטימר,השנייההרשות
.השונותבתכניותעמותותנציגיואירוחהציבורלשירותתשדיריםשידורבמסגרתרקמתבצע
מןתמורהגוביםאינםהפרסוםומשרדיהזכייןאלהבמקרים,השנייההרשותראשלטענת

ולאהזכייןלא",זאתעם.בלבדרשומותעמותותשלהשתתפותשתהאומוקפד,העמותה
שייעשהמבקשיםוהחוקהכלליםאיןשכן,וניצולםהכספיםהגעתאתמוודאיםהרשות
,גדרוןגםראו.(במערכתשמורעותק)2004.6.24מיוםהמחבראלשקלארמרמכתב."הדבר

.163'בע,2הערהלעיל,וכץבר
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שפורסמומנתונים.!0בכךעוסקיםאשראלהשלההעסקהבעלויותלשאתמתקשים
המסלשלטונותרווחמטרתללאארגוניםשלריווחיםבסיסעל,הברית-בארצות

לארגוניםהתרומותמן%11רקמתנדביםבידיגויסו2000בשנתכיעולה,הפדרליים
תהליך.11מלאהבמשרהבשכרעובדיםכךלצורךמעסיקיםאינםהארגוניםרוב.אלה
נעוריםפילנתרופייםגופים.השיווקמתחוםמקצועבבעליהסתייעותמחייבהגיוס
לחברות,כללבדרך,שירותיהםאתהמעניקיםמסחרייםגופיםשלבשירותיהםאפוא

המתמחיםמקצועבעלישלענףמוכרהברית-בארצות.רווח12למטרתהפועלות
הפךתרומותגיוס.רווחלמטרתפועליםשאינםלארגוניםתרומותגיוסשירותיבמתן

Professional-למקצוע Fundraisingלתהליךהפךהמסחריהתרומותגיוס.ט

המגייסהגוףשל"קייס"האתלצרכן"מוכרים"בכךהמתמחיםגופיםשבושיווקי
התרומותלכספיבנוגעשלוהפעולהתכניות,הישגיו,פעילויותיו,מטרותיו:קרי)

למעןולפעוללהמשיךההבטחהעבור"תמורה"השהיאתרומהממנווגובים(וכולי
הואזהמחיר.מחירכמובןישמסחרייםגורמיםבאמצעותלשיווק.אלהמטרות
.דופןיוצאאינופילנתרופיתלפעילותעלותשלקיומהעצם.תדמיתיגםכמוכספי

עלויותהןלכלולהעשויותהפעלהעלויותכללבדרךישפילנתרופייםלגופים
שכרכגוןחיצוניותעלויותוהןקבועאינוונטאר,ציוד,עובדיםשכרכגוןפנימיות
אתלקייםיהיהניתןלאההוצאותללאכילהניחיש.שירותיםונותניקבלנים
גוףשלההוצאות,כללבררך,כילנמרניתןכךומשום,הפילנתרופיהגוףפעילות

ככל,זאתעם.הגוףאותופועלשלשמןהכלליותלמטרותמוקדשותפילנתרופי
הכנסותיועיקרכאשרובמיוחד,להכנסותביחסההוצאותמרכיבשלחלקושעולה

ההוצאהביןלקשרבאשרהספקמתגבר,הוצאותיולמימוןמיועדפילנתרופיגוףשל

הפילנתרופיהגוףשלההוצאותהופכותזהבמקרה.גוףאותושלמטרותיולבין

.233'בע,1הערהלעיל,לימורראו.בישראלהמצבזה10
בארגונים%28היהמלאהבמשרהבשכרהתרומותמגייסימועסקיםשבהםהארגוניםשיעור11

דולר000,250ביןשגייסובארגונים%45-ודולר000,250-לדולר000,50ביןשגייסו
andשש08Center18511:ראו.דולרלמיליון Philanthropy, Urban08טמא-חתסזקCenter

!5The:

Nonprof

1ם

~

lanthropy, hdiana~

Universitf

'
"What We Know About

I

Ovechead

~

costs611ה

"0Sectorא.2004,1)1 Nonpro

~

t Overhead cost

.

Projecf (Brief,האינטרנטבאתרהמובא:

08visited)185)nonprofit_overheadl .pdn_310930/[http ://www.urban .org/UploadedPDF

Nonprofit"או"אינדיאנה-מחקר":להלן)05.1.12) Overhead cost Project"(,

למטרותשלאהברית-בארצותהפועליםמהארגונים%70-ל%60ביןההערכותאחתלפי12
,87Meacha~a(:ראו.מקצועייםתרומותמגייסישלבשירותיםמשתמשיםרווח supra note

.ק.34162
Association:המקצועיבארגוןהברית-בארצותמאוגדיםאלהמקצועכעלי!3 Of Fundraising

)Professionals (AFP.הארגוןשלהאינטרנטאתרכתובת:[h

~
p://www.nsfie .org] aast

'

visited

ההתנדבותמגזרשלידכספיםגיוסמנהלישלהישראליהארגון"מוכרבארץ.חס05.1.12)
ולחזקלשמרכדי,כספיםגיוסמקצועהתפתחותאתלעודד"כדישהוקם,"(ר"ע)רים"והמלכ

כללי"מתוך."כספיםגיוסלמקצועאתיקהכללילטפחוכדי,התנדבותיתורוחפילנתרופיה
286'בע,1הערהלעיל,לימוראצלשהובאוכפי,הארגוןשל"כספיםגיוסלמנהליאתיקה

.(2נספח)
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הגוףהכנסות.אישירווחלמטרותהפועליםפרטיםאוגופיםשלהכנסהלמקור

.הוענקושלשמןמאלהזרותלמטרותמנותבותהפילנתרופי
כמובןלהעסיקצריכההארגוןלמטרותשלהןוהקשרההוצאותהיקףשאלת

הכנסותיואתלנתבברוראינטרסלכאורהישלזהשכן,הפילנתרופיהגוףאת
הגוףאתהמממןהגורםאתגם,עקיףבאופן,מעסיקהזושאלה.למטרותיו

לא.הוענקשלשמןלמטרותינותבשכספו,הדבריםמטבע,המבקשהפילנתרופי
שגופיםהכלליתהעובדהבשלבין,אלהגורמיםביןאינטרסיםזהותישתמיד

לרווחתםשפועליםנציגיםידיעללעתיםמנוהליםרווחלמטרותשלאהפועלים
מהכנסותיהםניכרחלק.בהמשךשינותחואחריםטעמיםבשלובין,האישית14

בדרךבין,ממשלתייםמתקציביםמגיעובאירופהבארץפילנתרופייםגופיםשל
ענייןמגלההמדינהולפיכך,!5מסהטבותשלבדרךוביןישיריםתקציביםשל

הסוגיהזהבהקשר.ידהעלהממומניםגופיםאותםשלבהוצאותיהםבמיוחד
השכרהוצאותסוגייתדווקאהייתההממשלתיבמישוריותררצינילטיפולשזכתה

ועדת")ציבוריתועדה2001בשנתמונתהלבדיקתהאשר,בעמותותמנהליםשל

קטןהואהשלישיהמגזרשלהמימוןבמקורותהתרומותשלמשקלן.6ן("אפרתי
אחרותמפותחותלמדינותביחסגבוה(%12-כ)בישראלשיעורןכיאם,יחסית
1997בשנתשהסתכמו,אלהתרומותמתוך.7ן(%13)הברית-לארצותרקשניוהוא

טבעייעדהמהווים,ביתוממשקימפרטיםתרומותשלחלקן,שקלמיליון465-בכ
למגזרהתרומותמסךשביעיתרקמהווה-הטלפוןבאמצעותתרומותלגיוס

ביטויאלאאינההתרומותגיוסעמלותשאלת,הדבריםמטבע,לכן.!השלישיי
גופיםשלהוצאותיהםביןהקשרשליותרהכלליתלשאלהיחסיתוקטןחלקי

הרחבהתורמיםלציבורגםאולם.מטרותיהםלביןרווחלמטרתשלאהפועלים
שלשמןלמטרותתנותבשתרומתובכךענייןישהמונייםהתרמהבמבצעיהמשתתף
לאופןבאשרהןנכוןזהעניין.אחרותאומסחריות,זרותלמטרותולאהוענקה
שלהמיוחדתלסוגיהבאשרוהןבהכנסותיוהפילנתרופיהגוףמשתמששבוהכללי
בקביעתחשיבותישפילנתרופיגוףשלהוצאותיועללמידע.התרומותגיוסעמלות

למטרותשלאהפועליםגופיםעלציבוריפיקוחשללקיומוכטעם"הנציגבעיית"בלדיון!4
(ר"תשס)השוואתימחקר:צדקהלצורכינאמנויותעלציבוריפיקוחזנדברג'חראורווח

.שםוהמקורות43-45
זהשיעור.ציבוריממימוןמגיעיםבישראלהשלישיהמגורשלהמימוןממקורות%64-כ!5

נמוךאך,(%56)האירופיהאיחודממוצעאו(%57)בצרפת,(%59)בהולנדמהמוכרגבוה
תפקידילבדיקתהוועדהראו.(%65)ובגרמניה(%77)בבלגיה,(%75)כאירלנדמהמוכר
,3Chesterman,אק.:ראוכן;30'בע,6הערהלעיל,בישראלהשלישיהמגזר supra note

97.
:להלן)18(2002)עמותותשלתקיןניהולהעמותותרשם,הפניםמשרד,ישראלמדינת16

לחוק(ב)36סעיףגםראוהבכיריםשכרבעניין.("עמותותשלתקיןלניהולהכללים"
.276ח"מ,1996-ו"תשנ,(3'מסתיקון)העמותותבחוקשתוקןכפי,1980-ם"תש,העמותות

.31'בע,6הערהלעיל,בישראלהשלישיהמגזרתפקידילבדיקתהוועדה17
.שם,שם18
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בחירהאפשרותקיימתכאשר.לתרומותיהםבאשריחידיםתורמיםשלהחלטותיהם

משאביהםאתלתרוםיעדיפותורמיםכילהניחיש,שוניםפילנתרופייםגופיםבין
כאשר.יותרקטןלהכנסותיהםביחסהוצאותיהםשיעוראשר,יותריעיליםלגופים
הכנסותיועיקרכאשרובוודאי-מאודגבוהפילנתרופיגוףשלההוצאותשיעור

להימנעתהיההתורמיםשלהטבעיתהנטייה-גיוסןהוצאותלמימוןמוקדשות
.מתרומה

.המסחריהתרומותגיוסעלותשלהמיוחדבהיבטורקאךאתמקדואתברשימה
העלויותכאשרמסחריתרומותבגיוספסולישהאם:היאבהשאעסוקהשאלה
תפקח,כזאתפעילותשתמנעחקיקתיתלהסדרהמקוםישוהאם,מאודגבוהות
ולהיקפהלטיבה,לקיומההנוגעככללציבורמידעמסירתתבטיח,לפחות,אועליה
אם,כלשהוחקיקתיאומערכתילטיפולבארץזכהטרםזהנושא.העמלהשל

וטרםלהכרעההגיעושטרם,אפרתיועדתשלבדיוניה,אגבבדרך,עלהכי
שללמודעותחדרטרםגבייהעמלותשלקיומןנושא,ידיעתילמיטב.פורסמו19

רשםידיעלשפורסמועמותותשלתקיןלניהולהכלליםפיעל.התורמיםציבור
ההוצאותתיאורבמסגרתתרומותגיוסעמלותשלפירוטלכלולמומלץ,העמותות20

בנוסף,לצייןישזאתבמסגרת.עמותותשלהכספייםת"בדוחוהאדמינסטרטיביות
בגיוסעובדיםהעסקת,אירועיםהפקת,פרסום,שיווקהוצאותשלהכללילפירוט
צירוףלרבות,חיצונייםלמגייסיםעמלותשלפירוטגםוייעוץניהולודמיתרומות

,בלבדהמלצהכגדרהםאלהכללים,זהלענייןהנוגעככל,זאתעם.גיוסהסכמי
גיוסעמלותשיעוראתומבקרבוחןאינוהעמותותרשם.21מחייבתוקףלהםואין

.22אלהעמלותעלמרווחותאינןאףהעמותותורוב,עמותותשמשלמותהתרומות

וההוצאותההנהלההוצאותשלהכולללסכוםתקרהלקבועהנראהככלהמליצהאפרתיועדת19
,העמותהממחזור%25-ל%7ביןשינועובשיעורים,להוציארשאיתשעמותההכלליות

במסגרתלכלולהתנגדוהשלישיהמגזרשלנציגים.שיעוראותויקטןכןהמחזורשגדלוככל
כאופןזהנתוןלפרסםהסכימואך,התרומותלגבייתהמתרימיםעמלתעלותאתזהשיעור
בהתפתחותמשפטייםהיבטים"צחור'אראו.העמותהשלהכספיח"בדוונפרדפרטני
:בכתובת,בישראלהשלישיהמגזרשלהמידעפורטל-3מגזר"בישראלהשלישיהמגזר

(05.1.1208org.iVsupplement/pros .html] aast visited.h3ttp://www.migzar[להלןגםראו
.סמוךוטקסט146הערה

.18-19'בע,16הערהלעיל,עמותותשלתקיןלניהולהכללים20
המוסדשל5מספרחשבונאותכתקןדומהפירוטחובתמצאתילאכייצוין.18'בע,שם21

מקובלנוהג"כי(הסברלדברי111'מססעיף)שםמצויןאמנם.בחשבונאותלתקינההישראלי
חלקפיהשעלהתניהתורמיםעםאוהקצבותנותניעםבהסכמיםלכלולהוארים"במלכ

שלהעקיפותאוהכלליותההוצאותלכיסויישמשידםעלהוגבלבהןשהשימושמההכנסות
הישראליהמוסדראו.בטלפוןלהתרמותרלוונטיזהנוהגאםספקאך,"("תקורה")ר"המלכ

בדבר69'מסדעתלגילויוהבהרותתיקונים-5מספרחשבונאותתקןבחשבונאותלתקינה

המוסדבאתרשמובאכפי(1999דצמבר)רים"מלכידיעלכספיודיווחחשבונאותכללי
.www[(05.1.1208visited"18):שכתובתובחשבונאותלתקינההישראלי iasb .org.il[.

אביטלהדיןעורכת,העמותותרשםסגניתידיעל(2004.7.8ביום)בטלפוןלינמסרהמידע22
.שרייבר
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מדובר.הקדשיםבידיתרומותלגיוסהנוגעככלבכךעסקלאההקדשותרשםגם
לפיקוחנתוןשאינו,השלישיהמגזרהכנסותשלקטןאםגםחשובבמרכיבאפוא
ראויהבצורההסדרתו.ראויובלחייעילבלתיבושהטיפולייתכןואשרממששל

זהבעניין.תדמיתואתגםאלא,השלישיהמגזרהכנסותאתרקלאלשפרעשויה
עיקרכךומשום,בתכליתשונהובאנגליההברית-בארצותובמיוחדל"בחוהמצב
שנצברהניסיוןמןוללמודלנסותהיהראוי.אלהממדינותמגיעלדיוןהגלםחומר
.זהבענייןשם

,ביותרגבוהותתרומותגיוסעלויותשלהתופעהאתתחילהאתארזוברשימה
במדינותגםלקיומהאינדיקציותישאך,הברית-בארצותבעיקרתועדהאשר

בעלויותפסולישאםהשאלהאתאנתחמכןלאחר.בישראללרבות,אחרות
בעמלהפסולשישהאפשרותאתהןזהבהקשראבחן.תרומותלגיוסגבוהות
.לתורםקיומהדברגילוי-באינעוץשהפסולהאפשרותאתוהןלכשעצמהגבוהה
גובהעקבהשלישיהמגזרלתדמיתלהיגרםשעלוליםהנזקיםאתאציגכלכמו

הצגתלצורך.תרומותגיוסלשםמסחריבגורםהשימושעצםעקבגםכמוהעמלה
שנשמעושונותבדעותלרבות,שוניםהשוואתייםבמקורותאשתמשאלהסוגיות
לחוקיותם,דיןפסקיבמספר,נדרשכאשרהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבבית
המצבבביקורתאסכם.תרומותגיוסשללעמלותחוקיתתקרהלקבועניסיונותשל

.ההשוואתיתהסקירהמןלהפיקשניתןובלקחים,בישראלזהבנושאהקיים

מסחריתרומותגיוסשלהעלות.ב

.התרומותמכספי,כללבדרך,מקוזזתזו.כספיתעלותישנהמסחריתרומותלגיוס
התרומותגיוסעלויות,מקצועייםמסחרייםגופיםבידינעשההתרומותגיוסכאשר
בענינןלהציגמאודקשה.המגויסיםהכספיםמןגבוהיםלשיעוריםלהגיעעלולות

דיווחיםבסיסעלהברית-בארצותשנערךשדהמחקר.ומדויקיםכולליםנתוניםזה
אחרמעקבכלמנהליםאינםמהמדווחים%50-מיותרכימצאהכנסהמסלשלטונות
תרומותעלשדיווחורים"מהמלכ%37,זאתעם.23שלהםהתרומותגיוסהוצאות
עלדיווחולא(ארגונים000,74-מלמעלה)לשנהדולר000,50עלהעולהבסכום

המחקרעורכיבקרבעוררזהנתון.תרומות24אותןלגיוסכלשהןהוצאותשלקיומן
הוצאותעלשדיווחומהארגוניםרבע.25נאמניםהדיווחיםאםלשאלהבאשרתהיות
שלדולריםעשר-חמישהלכלאחדדולרשלהוצאהעלדיווחותרומותלגיוס

שלהוצאהעלדיווחונוסףרבעואילו,(דולרכללגיוס%6שלהוצאהקרי)תרומות

(15ע)האמריקניההכנסהלמסרווחכוונתללאהגופיםשלהדיווחיםכלעלהתבססהמחקר23

Nonprofit:ראו.(ארגונים956,126-במדובר)2000בשנת Overhead cost Project, apra

1.ll , atpש0ת.
24Ibid, ibid.
25ibid4!75.
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כללגיוס%50-מיותרשלהוצאהקרי)דולריםשניעדשלתרומותעכוראחדדולר
דולרים40.5לגיוסאחדדולרשלהוצאההיההמדווחיםכלשלהממוצע.(דולר

.26(דולרלכל%5.18-כשלהוצאהקרי)
תמונהעלמצביעיםהברית-ארצותבמדינותכללייםתובעיםשמפרסמיםנתונים

הפועליםארגוניםשלפעילותםעלפיסקלילאלפיקוחהאחריות.יותרעגומה
Profit(רווחלמטרתשלא Corporations-ת0א,Charities(הברית-בארצותמדטלת
משוכללפיקוחמערךקייםהמדינותמןבחלק.מדינהבכלהכלליתהתביעהעל

.27לציבורמידעפרסוםועלשנתיותדיווחחובותשלאכיפהעלהיתרביןהמתבסס
גיוסמסעלכל,מוקדםרישויחובתאףולעתיםדיווחחובתקיימתהמדינותמןבחלק

עלהמתפרסמיםחות"לדובסיסמהוויםהמדווחיםהנתונים.הציבור28מןתרומות

ואשר2001בדצמבריורק-ניושלהכלליהתובעשפרסםח"בדו.הכלליהתובעידי
.התרומהלמטרותמגיעיםהכספיםמןמשלישפחותכיהתברר,2000לשנתהתייחס

.דולרמיליון4.188שלסכוםהניבו2000בשנתשנערכוטלמרקטינגמבצעי586
.בלבד%5.3129,קרי,דולרמיליון3.59רקצדקהלמוסדותהועברוזהסכוםמתוך

.31(%1.31)2002-ו30(%9.31)2001השניםלגביפורסמוזהיםכמעטממצאים
שיעור.(1994שנתלמן)קודמותבשניםמהותיתבצורהשוניםהיולאהממצאים
.32(1997בשנת)%7.24-ל(1995בשנת)%1.38ביןנעלצדקההמועבריםהכספים
.הברית-בארצותנוספותבמדינותשפורסמומנתוניםגםעולהדומהמצבתמונת

מיליון3.193שלכוללבסךתרומות1999בשנתמהציבורגויסובקליפורניה
הגופיםידיעלבפועלהתקבלו(בלבד%2.48)דולרמיליון1.93רקאולם,דולר

קונטיקטלגביהאחרונותבשניםדווחהדומהתמונה.33הכספיםגויסושלמענם
בלבד2001%35בשנת)וסטס'מסצ,34(ליעדםהגיעובלבד2003%52.35בשנת)

26Ibid, ibid.
.104,105,129-183'בע,14הערהלעיל,זנדברגראו27
123-128,(קליפורניה)117-121,(כללי)107'בע,שםובקליפורניהיורק-כניולדוגמהראו28

.(יורק-ניו)
29New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where

(2001Your Money Goes Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December

penintro[(visited1851ע05.1.120) .html/w01ww. oag.state .ny.us/charities/peElies[.
30harities Bureau 'Pennies for Charity : Where2(,New York State DeparOnent of Law

(2002Money Goes Telemarketing by Professional Fund Raisers" (Decemberש0ץ

penintro[(visited1851ת05.1.120) .hDad/h02ttp ://www.oag.state .ny.us/charities/peElies[.-
31Charity : Where]10ment of Law, Charities Bweau "PenniesN1ew York State DepaI

(2003Your Money Goes: Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December
.[קחן://ל,1עץל.ן51810.08.ת):5ע/5טחתאהס/503טח1תטע/ק"תש"11.0תןת](visited!185ת05.1.120)

.128'בע,14הערהלעיל,זנדברגגםראו.15(324
33Attomey

I

General :State

~

ofCalifornia'l "Attorneyl General' s

:

;

Summary

~

ofResultsI of

Charitable

caag.state.ca.us/charities/publi[4"(2001Commercial Fundraisers

~

darch61Solicitation

cations/cfrreportת05.1.120) .pdn oast visited.
State.ראו.הזמניםבכלביותרהגבוההשיעורהואזהכינמסר,זאתמדינהלגבי34

~

of

Connecticut
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.36(ליעדםהגיעובלבד2001%15ובשנת2003%45בשנת)וטנסי35(ליעדםהגיעו
באהיותרחיוביתתמונה.מהסכומים2001%5937בשנתליעדםהגיעובאוהיו

מגדליאסוןלאחריורק-ניושלהכלליהתובעידיעלשפורסמובנתוניםביטוילידי
נוצלהזורוח.האמריקניםשלבלבםעזהפטריוטיתרוחהפיחזהאסון.38התאומים

הורגששבה,יורק-בניו.ביושרתתמידלא,התרומותגיוסתעשייתידיעלהיטב
2.2-מלמעלהנתרמו,באסוןהנספים800,2למשפחותפילנתרופיבסיועעזצורך

שפרסםח"הדו.האירועלאחרהראשוניםהימים60תוךרובם,דולרמיליארד
ארגוניםושנייםבחמישיםנגע,מהאירועשנהבחלוףיורק-ניושלהכלליהתובע
שעסקוהארגוניםממספררבערקהיוואך)התרומותמסך%90-מיותרשגייסו
%10עלהעולותגיוסהוצאותעלדיווחמהגופיםאחדלאאף.(התרומותבגיוס

עם.הוצאות40שלאחדמאחוזפחותעלדיווחוהגופיםורוב,שגויסומהסכומים

התרומותמן%10רקגייסושאמנםהארגוניםבשארשונההיהשהמצבאפשר,זאת
.41תרומותשגייסוהגופיםמכללרבעיםשלושההיוואך

דוגמאותנזכרו,בהמשךבהאגעועוד,בנושאשעסקההאמריקניתבפסיקה
תרומותגיוסעלויותשלגבוהיםשיעוריםעלהמעידותנוספותספורדיות

המקצועייםהתרומותשמגייסיכךעלדווחReily42בפרשת.הציבורמן
שגייסוהתרומותמן%50-מיותרלכיסםשלשלוקרוליינהבצפוןהבולטים

8Professionalת4נ5011 Telephone2003Report forשטפתי"The Attomey General Office

1851)]htm.f8or Charities , Police and [http ://www.cslib .org/attygenVmainlinks/tabindex

.visitedת05.1.120)
35The Commonwealth of Massachusetts Office of The Attorney General "The Attorney

.ht

~

://www.ago . state .ma["(2002Telemarketing for Charity awarch0א0ק0ת%General ' s

3us/filelibrary/telrepOO](visited1851ת05.1.120) .pdf.
36Chalitable00Annual Report2003"State of Tennessee, Office of the Secretary of State

00visited1851)358[שא:ש15ששע,0.ח5.1ט/505/ץ41םא8/0טתתם"ת4ש03ןק"Fund Raising

Annual:וכן.05.1.11) Report2001"State of Tennessee, Office of

the

Secretary of State

243"Charitable Fund Raising0(במערכתשמורעותק)ם.
37Professional

:

solicitors(6010חState

~

ofl: Ohio .~

AttorneyI

General

'

"Charitable

i

Fund

;Rl

aisingi

nI

chari20%01/2001/Report" [www.ag . state .oh .us/online_publications/charitable_law2001

aastת05.1.120) visited4.אקreport.20ifdp

~

table.8:גםראךFunk, supra note)שAyres

.1ןק.121ת.143
38One11ע

.

Overview!41,:~ rh Charitable Relief77New York State Attolaey General

,

September _
http ://www.oag .state .ny.us/charities/septemberll

_
charitiable[(2002Year (September

(05.1.1200visited1851)]report.html_r1eporvseptl(או"בספטמבר11ח"דו":להלן
'Charitable Relief111September"(.

.(לההנלווהוהטקסט28הערה)109'בע,27הערהלעיל,זנדברגראו39
Charitableש0ת4038 Relief, supra111September.
.30הערהלעיל,2001שנתשלהכלליותהתוצאותזהבהקשרןראך41
ofnohth,487ט.781.5(1988)42 Carolina4"8אNational Federation oftheןRiley(להלז:

0850Rileyאושעבפרשת

(

.
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שבהםמקריםעשרהעללפחותדווהManson44בפרשת.1980-198543בשנים
%85-%70שלבעלותתרומותגיוסלאשרמרילנדשלהמדינהמזכירהתבקש

מאילינויטלמרקטינגחברותנגדתביעהנדונהMadigan46בפרשת.45מהתקבולים
.שגייסו47התרומותמן1987-1995%85בשניםשגבו

נערך1985בשנת.באנגליהגםדווחהגבוהותתרומותגיוסעמלותשלהתופעה

National[)-המטעם Council for Voluntary Organizations (NCVOשטחמחקר
ביניהןשהבולטות,בעיותשלשורהגילההמחקר.התרומותגיוסבתחוםבעיותעל
לצורכימהתרומותמדיקטןחלקהעברת,בהתרמהלעוסקיםיתר-תגמול:היו

המוסמכיםהגורמיםידיעתללאנאמנותבשםתרומותוגיוס,(%20-%10)צדקה
.48בה

שנותבסוף.כלשהותבאופןתועדאונחקרטרםזהבענייןבישראלהמצב
ובארגוניםהכלליתבהסתדרותמרכזיפעילשהיהמי,מאיר-בןדבכתבהשמונים

ובמשךמההכנסה%50-ככללבדרךנוטליםבשכרגובים"כי,שונימוולונטריים

הם(עצמםהגוביםאתישירותהמפעיליםגביהבקבלנימדובראםבפרט)הזמן
שלאהפועליםגופיםכיידועכיוםגם.50"ההכנסהמכלל%75-לאפילומגיעים
מרכזילרבות,תרומותגיוסלשםמסחרייםשיווקבשירותימסתייעיםרווחלמטרות
העוסקתעמותהידיעללישנמסרממידע.ישירדיוורמערכותאוטלפונייםהתרמה

מסחריתחברהשלטלמרקטינגבשירותיהעמותההסתייעה,השדבסרטןבמלחמה
נעשתהל"הנהחברהעםהתקשרות.מהתרומות%42שלבשיעורעמלהתמורת
שנבחרההאופציהממצאיולפיואשרמומחההעמותהעבורשערךשוקסקרלאחר
לפרסוםשזוכהנתוןאינוהמגייסיםשלהשכרהיקף.51ביותרוהטובההזולההיא

.Ibid,((ק.43783
44(1984)947.u. s467,4]Munson.1אגSecretary

"
State ofMaryland(פרשת:להלן

Munsonאו

ac

se"50,3חא).
.Ibid,אק.965ח.4515
46600.u.s538(2003))1,Telensarketing Assocates1rel. MadiganזIllinois eA(להלן:

MadiganאוMadiganפרשת case(.
.Ibid,81ק.47605
:Charities:רחו48 Report,0~ the Supervision,0Ejefciency Scrutiny.1?טWoodfield.1?Sir

45(1987)the Treasury0,the Home Secretary and the Economic Secretaryלהלן)ש:

Woodfeldאו"וודפילדח"דו" Report Frameworkfor theג:Secretary of State "Charities
(16.10.sec(55,(1989,0ת40ח])

"

Future(או"1989לבןספר":להלן"White paper"(.
מסד"גם.העמותותרשםאצלנתוניםכךעלאין,22להערההסמוךבטקסטלעילכאמור49

השלישיהמגזרלחקרהישראליבמרכזהמנוהל"בישראלהשלישיהמגזרשלהנתונים
לחקרהמרכזמכתב.תרומותגיוסעמלותעלנתוניםכוללאינו,גוריון-כןבאוניברסיטת

הנתוניםמסדשללתרשים.(במערכתשמורעותק)2004.7.20מיוםלמחברהשלישיהמגזר
.256'בע,2הערהלעיל,וכץבר,גדרוןראול"הנ

.421(ח"תשמ)ולמעווהלהלכה:בישראלההתנדבותיתהעבודהמאיר-בן'ד50
החברה.2004.5.24מיום,"מתשעאחת"עמותתלית"סמנכ,אנוךרקפת'גבשלמכתבה51

נמצאשלההטלפוניםשמרכזהחכרה."דיילפרדיקטיב"חברתהיאשנבחרההמסחרית
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אינוהמתריםהגורם.כלשהומפורשדיןפיעלבפרסוםחייבאינוגםהוא.בציבור

ואףעמלהתמורתהפועלמסחרימקצועיגורםהיותועובדתאתמיזמתוחושף
המנתחמחקרפורסםטרם,ידיעתילמיטב.52העמלהשיעוראתמיזמתוחושףאינו

זהבשלבכברלהניחניתן,זאתעם.תרומותגיוסעלויותעלבישראלעמותותדיווחי
התופעהרווחתהרחבבעולםכמובארץכישברשותנוהמעטיםהנתוניםסמךועל

מסחרייםתרומותגיוסבשירותירווחכוונתללאהפועליםארגוניםהסתייעותשל

ניכריםלאחוזיםלהגיעעשויהכאלהשירותיםשלעלותם,בעולםכמו,בארץגםוכי
.הציבורמןהנגביםהכספיםמן

?מסחריתרומותבגיוספסולישהאם.ג

כתרמיתגבוההנסתרתעמלה.1
הונאתמשוםבכךישבמיוחדגבוההתרומותגיוסתהליךשלהמחירכאשרהאם

שלליעדיםבנוגעהתורםשלבציפיותיותלויהזולשאלההתשובה?התורם
המתריםהגורםידיעלהיעדיםמוצגיםשבוהאופןמןהןמושפעותאלה.כספו
השוניםלגורמיםמודעותוממידת,היעדיםשלמפורטתהצגהאיןכאשר,והן

מצייןהמתריםהגורםכאשר.התרומותגיוסתהליךשלעלותועלשמשפיעים
מוסדשלהפילנתרופיותלמטרותיופנועיקרםאוהתרומהכספיכלכיבמפורש

מהווההגבייההליךלמימוןהכספיםמןניכרנתחהפנייתכינראהלכאורה,היעד
בפרשתהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתהגיעזאתמעיןלמסקנה.תרמית

Madigan,שהוגשה,תרמיתבעילתתביעהשללחוקיותההמשפטביתנדרששבה
תרומותשגייסה,טלמרקטינגחברתנגדאילינוימדינתשלהכלליתהתובעתידיעל

כיקבעהמשפטבית.53הנגביםהכספיםמן%85תמורתפילנתרופיגוףעבור
,הגבוההמחירעלמבוססתאינההתרמיתכיצייןאך,תרמיתלעילתבסיסישאכן
חלקשלפיהן,הטלמרקטינגחברתהצהרותלביןזהמחירשביןהסתירהעלאלא
הכלליםלפי,אכן.התרומות54אתמגייסיםשעבורולגוףיגיעהתרומותמכספיניכר

Federal('-הידיעלשנקבעו Trade Commission (FTCכאשר,הברית-בארצות
by"(מסולףבאופןמציגבטלפוןהפונה implication0זmisrepresent, directly"(

.בישראלפיברוזיססיסטיקאיגודכגון,אחרותלעמותותגםשירותיםנתנה,חנהבפרדס
לשכנעניסועת"דיילפרדיקטיב"חברתשלההתרמהבמרכזטלפניותידיעללינמסרהמידע

מאיגודהנגביתהעמלהשיעורכיהטלפניתלימסרהכןכמו.אלהלגופיםלתרוםאותי
אופיברוזיססיסטיקאיגודעםאלהנתוניםלאמתבידיעלהלא.%16הואפיברוזיססיסטיק

כי(2004.7.25לביוםבטלפוןלימסרה,ברגררחל'גב,האיגודלית"מנכ.החברהנציגיעם
.הנושאשלביותררציניתבדיקהמתנהלתבאיגוד

פרדיקטיב"חברתשלההתרמהבמרכזהטלפניותמןמידעלקבלניסיונותייכילצייןיש52
.ברשותןהמצויהמידעמיטבולפיראויהבצורהנענו2004שנתבראשיתחנהכפרדס"דייל

5346Madigan case, sapra note.
.751(!,קא.54613
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מדוברהצדקהלמטרותשיגיעוהכספיםשלכוללבסכוםאובאחוזיםהשיעוראת

.55בתרמית
שלציפייתוכילהניחניתן,התרומהליעדיבנוגעמיוחדפירוטבהיעדרגם
מסחרילגוףולאהתרומהליעדיגיעכספועיקרכיהיאפוטנציאליתורםכל

הגוףשלבהצהרותיומפורשבסיסלהאיןאםגם,הנחתוזואם.אותההמגייס
נסתרהגבייהעמלתשלהגבוההשיעורכאשרכילהניחניתן,התרומהאתשמגייס
הסובייקטיביתמבטומנקודתלפחות,הונאהבכךלראותניתן,התורםשלמעיניו

שונותמדינותשלעמדתןאתעקביבאופןאפיינהזאתמעיןגישה.56התורםשל
מסחרייםתרומותמגייסישלזכותםאתשהגבילוחוקיםשחוקקו,הברית-בארצות
העליוןהמשפטבית,בהמשךשאבהירכפי.מסוימתלתקרהמעברעמלותלגבות
היאלטעמושכן,זאתחקיקהפסל,דעותוברובעקביתבפסיקה,הברית-ארצותשל

בניגודועמדההפילנתרופיהגוףשלהביטויבחופשמדיחמורהפגיעההיוותה
בענייןנרחיבעור.האמריקנית57לחוקהעשר-הארבעהולתיקוןהראשוןלתיקון

ישהברית-בארצותהעליוןהמשפטביתשופטישלרובכךעלונצביע,בהמשךזה
עם.התרומותגבייתתהליךלעלותבנוגעהתורםשלציפיותיועלאחרותהשקפות

לחקיקהעקביתומךנמצא,הברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבבית,שםגם,זאת
שהעמדהכך,Rehnquist(58(רנקוויסטהשופט,המשפטביתנשיאשלבדמותו,זאת

בפרשת.שבוטלהאףלדיוןראויהמשקפתשהיא
~
chaumburg59חקיקהנפסלה

ששיעורבכךתרומותגיוסרישוישהתנתה(אילינוימדינת)שיקנושלבפרברעירונית
מרילנדממדינתחקיקהנפסלהMunson60בפרשת.%25עליעלהלאהעמלות
נפסלה61יRei[yבפרשת.עברההיא%25עלהעולהבעמלהתרומותגיוסכישקבעה

יגבושלאבכךמסחרייםתרומותמגייסירישוישהתנתהקרוליינהמצפוןחקיקה

עלהעולהבשיעורכעמלהסבירהבלתיעמלההגדירההחקיקה.סבירהבלתיעמלה
כלליידעהמסחריהתרומותמגייסאתוחייבה(לחריגיםבכפוף)התרומותמן%20

למוסדותשהעבירתרומותכספישלהממוצעהשיעורבדבר,התרומהלפני,תורם
רנקוויסטהשופטשלעקביתמיעוטדעת,כאמור.לפנייהשקדמההשנהבמהלךצדקה

3.3105C(א)(4)55 .RR16.
למעןתורםשהואשקלמכלכידעתועלמעלהאינוהתורםשכן,הציבורהונאתהיאזאת"56

לעיל,מאיר-בן."אגורות70עד50בדרך'אובדים',משוחרריםאסיריםאונכים,יתומים
.421'בע,50הערה

Citizensfora::מנחיםדיןפסקיבשלושהמדובר57

~

: Better ~Environmentנוllage

~oi

fSchaumburgV5

MunsonאוSchaumburgפרסית:להלן)(1980)620.5.0444 case, ;

(

Schaambarg case

42Riley case, supra note;44supra note.
57Schaumburg,:הפרשותבשלושמיעוטדיןפסקכתבונקיויסטהשופט58 case, supra note

,42Riley case, supra note;985-975.8,44(קקMunson case, supra note;645-939.קק"
.(0'0ת000[השופטלדעתוהצטרף)8(קק.812-804

57Schaumbal,אק.59624

~

case , supra note.
Munsonא,אק.60195 case , supra note.
81,42Rileyקק.61786-785 case , supra note.
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אלאהביטויבחופשהפוגעתבחקיקהמדובראיןכי,המקריםשלושתבכל,סברה

העלותשבומקרהבכלעמדתולפי.62מחיריםעלגרידאובפיקוחכלכליתברגולציה
:בתרמיתמדובר,לתורםמוצגתאינההתרומותגיוסשלהגבוהה

soliciting money kfor ~
"

charity1ת'element Of '

fraud

"ת8
"There

small fraction of the funds8see only111,עreality that charityתןwhen

.63'"collected

:ובהמשך

0highת40[ fiJndraising fee itself betrays the expectations of the[ג]"

benefitס05קזחק the charitable0)be used1חשmoney5אwho thinks that

.64'"the name of which the money was solicitedתו

המשפטבביתהרובעמדתזאתרואהוכך,שונהבאופןגםהדבריםאתלראותניתן
התרומותגיוסשלתהליךלכךמודעהתורםכילהניחניתן.הברית-בארצותהעליון
.עלותלהיותעשויההפילנתרופיהגוףמנגנוןשלהפעלתכמובדיוק,עלותישנה
חובהישמהמדינותשבחלקכךעלהיתרביןהברית-בארצותמתבססתזוהנחה
גיוסשירותיהמעניקמסחריגוףהואאליושהפונהכךעלהתורםאתליידע

כילהניחגםניתן,זאתכלליתמודעותנוכח.אותןהמגייסר"למלכתרומות
שהכספיםלכךכלליתהבטחהישנהכאשרוגםנוגדתמפורשתהבטחהבהיעדר
שכספילכךומסכיםמודעהממוצעהתורם,המתריםהגוףשללמטרותיויופנו

נורמהמשקפתהגבוהההגבייהעלותאם.65הגבייהעלותלמימוןגםיופנוהתרומה
עלותשללקיומהגםמסכיםהתורםכילהניחניתן,השירותשלשוקומחירמקובלת

ניתן.הפילנתרופי66בגוףכללתלויהשאינה,הכרחיתאךרעהגזרהבהורואהכזאת
בנוגעהפילנתרופיהגוףשלהכללישיפוטועלהתורםסומךבללבדרךכי,להניחגם

להניחניתן.גבוהותעמלותלרבות,הגבייהלעמלותובנוגעבכספיםהשימושלאופן
משרת,מאודגבוההתרומותגיוסשעלותפיעלשאףלכךרבותלגיטימיותסיבות
אפשר,למשל,כך.תרומותהמגייסהגוףשלמטרותיואתנאמנהההתרמהתהליך

שירותיגםאלאכספיםגבייתתהליךרקלאמשקפותשהןמשוםגבוהותשהעלויות
הגוףשללמטרהנפשותועושיםההתרמהלתהליךהנלוויםציבורויחסיפרסום

התרומותמגייסהגוףשלשהמטרותמכךלנבועעשויההגבוהההעלות.67המתרים

62Riley;980.ש0ת44אקMunson case , supra;640.57,אקSchaumburg case , supra note

8,42case(ק.807 , supra note.
8,44Munson(ק.63980 case, supra note.
,Ibidת.642 ibid.
42Riley,אק.799ת.6511 case , supra note(ס8ן[תנתת]ברנןהשופט).
57Schaumba,אק.637ת.6610

~

case, supra note(ווייטהשופט]Wtlite[(.
44Munsonש(ק.67961 case, sapra note(בלאקמןהשופט]Riley case , supra ;

(

[Blackmun

.(ברנןהשופט)note,1%42ק.798

172



הטלפוןבאמצעותתרומותגיוסעמלותעלפיקוח?שלךהכסףהולךלאן

יתרהבהשקעהצורךישולפיכך,מוכרולאמאודקטןגוףשהואאופופולריותאינן

קצרלזמןהמטרותשלהקרבהלשקףעשויההגבוהההעלות.68הכספיםבגיוס
.69(יותררחבהציבוריתחשיפהכגון)יותררחוקותמטרותלמען(הכספיםגביית)

שלאמאודגדולגלובליסכום,הגבוהההעלותלמרות,להניבעשויהתרמהמבצע

ביתשלהמוצאהנחת,ביחדהאלההטעמיםכלבשל.אחרת70בדרךלהשיגוניתן
אינותרומותגיוסעמלתשלגבוהשאחוזהיאהברית-בארצותהעליוןהמשפט
שלהיחידברעתהיטבהוסברזהעניין.התורםכלפיתרמית,כשלעצמו,מהווה
:לאמורMadiganבפרשת)Scalia(סקלייההשופט

the legitimate expenses borneתוsuch wide disparity15~

[

SJillce there

maximum percentage8establish0)possible)א15סט,by charities

alsoתו follows from that preml

se

that there can)1.reasonable15that

what0)the part of donors as0תreasonable expectation0תgeneral be

expellses . When that proposition10fraction of

the

gross proceeds goes

,promised15combined with the unquestionable fact that one who15

0

"
charitableןחוע contribution115without further specification, that

there50111)1(לparticular cause must reasonably understand that810

a

~

er the deduction of legitimate expenses, the conclusion must be that

the(6)committed0115תbroken (and hence fiaud)015תthe pronuse

71mereיי56א. fact that expenses are very

?תרומותלגיוסראויבלתימחירקייםהאם.2

הברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבביתשונותגישותביןלעילשתוארההמחלוקת
לגיוסגבוהמחירשמשקףלמהבאשרשונותהנחותעל,היתרבץ,מתבססת
סבוריםהאמריקניהעליוןהמשפטביתשופטירובכי,נראה.מסחריתרומות
דעתשיקולוהןהשירותשלהשוקמחיראתהןכללבדרךמשקףגבוהשמחיר

סבררנקוויסטהשופט,זאתלעומת.אותו72השוכריםהגופיםשללגיטימיכלכלי

מוצדקאינוגבוהשמחירלחששמקוםיש,פילנתרופייםבגופיםמדוברכאשרכי
שלהדיןפסקי.הפילנתרופי73הגוףשלמיוחדתחולשהמשקףהואוכיכלכלית

42Riley.אק.68780 case, supra note;967.8,44(קMunson case , supra note.
42Riley,אק.69792 case , supra note.
.14פאקק.70792-791
Madiganשסח46,אק.71625 case , supra.
8,42Riley(ק.72790 case, supra note(ברנןהשופט):believe that10reasonספין5נ0ת"

contracts60ןconsider601)speak or that10their attempts61charities have been thwalted

"be anything less than equitable10which they enter[(במקורהושמטוהערות).
730)fially disclose10fi]ndraiser vvere8"But even":950.8144קnote0850,טזקאןManson

that there50,,'money collected would be used for 'expenses60)that half

~

of]0"60every

word . the State 's interestא*of

I

5050the common-lawש'question Of ' fraudסחcollld be
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השקפותהבדליעלרבהבמידההתבססוזהבענייןהעליוןהמשפטביתשופטי
מןאיזושיאששאמפיריאועיוניבסיסישאםלבחוןאנסההבאהבפסקה.אלה

.העמדות
,יותרחלשמיקוחכוחישפילנתרופילגוףשלפיהבעמדהמסוימתתמיכה

ההסבריםאחד.רווחלמטרתשלאהפועלכגוףהמתריםהגוףשלמאופיונובעת
מטרהשללקידומהלתרוםרצונםאתלממשמעדיפיםשפרטיםלכךשניתנים
שארגוניםהוא,רווחלמטרותלאשפועליםגופיםבאמצעותכלשהיחברתית
מטרותשללקידומןיותריעילבאופןלפעוליכוליםרווחכוונתללאהפועלים
.74יותרטובנותניםשהםוהשירותיותרזולגוביםשהםשהמחירמשום,ציבוריות
רצון.רווחיהםאתלהשיאברצוןנגועיםהםשאיןבעובדהנעוצהלכךהסיבה

רווחלמטרתלאהפועליםארגונים.מסחריבארגוןהשימושעלותאתמייקרזה
למעשהוזה,הרווחכוונתשלהשליליותהשפעותיהמפני,זההסברלפי,חסינים
יעילותלחוסרלהביאלעתיםעשוירווחכוונתשלהיעדרהזאתועם.75קיומםטעם

הפועלגוףשלהטבעייםהביקורתממנגנוניחופשייםהםשכן,אלהגופיםשל

.בהוצאותחיסכוןתוךהרווחאתלהגדילוהרצוןהתחרותכגון,רוותלמטרתבגלוי
הנהלותשליותרנמוךניהוליתגמולעלהמצביעיםאמפירייםמחקריםבצד,אכן
הנחהקיימת,מסחריות76חברותשלהנהלותלעומתרווחכוונתללאגופיםשל

אפואייתכן.77במיוחדיעילבאופןמנוהליםאינםרווחכוונתללאשמוסדותכללית
רווחכוונתללאהפועליםגופיםמנהלישלהתמריץעלגםמשפיעזהשאפקט
.78מסחרייםתרומותמגייסיעםיותרטובולתתלשאת

גופיםעבורתרומותלגיוסמדיגבוהמחירשללקיומונוסףאפשריהסבר
משוקיחסיתקטןנתחמהוויםאלהשגופיםבעובדהנעוץפילנתרופיים
השוקמחיריעלהשפעתםומידתשלהםהמיקוחכוחולפיכך,הטלמרקטינג

.יותר79קטנים

also directed against the incurring15,end . The statute , as the couft concedes801חאח" 0)charitable solicitation even where the costs are fially disclosed12of excessive costs

both potential donors and the charity. Such % law protects the charities themselves from

"being overcharged by unscrupulous professional fundraisers.
74835(1980)1.1Yale89"Role of :'

Nonprofit

Enterprise10ן"Hansmann.8.א.
.Ibid,8(קק.75844-842,837
.36שולייםהערת45(ו"תשנ)רווחכוונתללאמוסדותמיסויגליקסברג'ד76
.15שולייםלהערתהסמוךהטקסט,31'בע,שם77
ר"המלכאתמשאירה"החופשיהרוכב"תופעתכיגליקסברגמצייןשבו,130'בע,שםגםראו78

.התרומותגיוסשלהאופטימלילשיעורמתחת
:ראוהברית-בארצותהטלמרקטינגשוקבמסגרתהשלישיהמגזרשלהקטןהשוקנתחעל79

8,8Mainstream(ק.1240 case, supra note.לכךהצדקה,היתרבין,שימשהקטןהנתח
-בלהירשםשביקשלמיטלפוניותפניותעלFTC-השהטילהשהמגבלות

~

registry-1

do-0ח(-0"

outbondעלתחולנהלא telephone18עinduce charitable contributions0)"solicitations

C.6.3105(%):וכן81,1614ק.08115.1234" .ER16.
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מקצועיתעמדהלגבשמנסיםשונותבמדינותוממשלתייםוולונטרייםגופים

The,למשל,כך.התרומותגיוסמחירשלהאופטימלילגובהבאשר Better

Business Bureaus Wise Giving Alliance(הברית":להלן"),אמריקניגוףהוא

באמצעות,לקבועומנסה50רווחכוונתללאהפועליםרביםמוסדותבתוכושמאגד

מוסדותידיעלתרומותלגיוסמומלציםסטנדרטים,בתחוםהעוסקיםמקצועבעלי
ראויניהולשלההיבטיםבכלנוגעיםאלהכללים.81רווחכוונתללאהפועלים

כספישלהתפלגותםלגבימומלץסטנדרטנקבע,היתרבין,אולם,אלהגופיםשל
עלתעלהלאהתרומותגיוסעלההוצאותשלהכוללתהעלותשלפיו,התרומות

.התרומות82מןההכנסותמכלל%35
Maryland,הברית-בארצותאחרוולונטריגוף Association of Nonprofit

Organizations,על,הממוצעותהכספיםגיוסעלויותשלפיודומהסטנדרטקבע
.%3383-מיותרלאשלבשיעורתהיינה,שניםחמששלתקופהפני

Charity)(באנגליהצדקהגופיעלהפיקוחנציבות,זאתלעומת Commission

הגופיםלמנהליממליצהאך,כלשהואופטימליבמחירבהמלצותיהנוקבתאינה
Adverse(שלילילפרסוםלגרוםעלולהגבוההעמלהכילזכורהפילנתרופיים

h)blicity(84.בסיסהונחטרםאםשגםכךעלמצביעהוואחרונההמלצה,אכן

אושיווקשירותיעבורלשלםנדרשיםרים"מלככילטענהמשמעי-חדמחקרי
שלגבוהשיעורהתורמיםציבורשלבעיניו,השוקממחירהגבוהמחירטלמרקטינג

הכלכלילהסברקשרכלללאהגיוניובלחיסבירכבלתילהצטיירעשויגבייהעמלת
בכלשלפיהרנקוויסטהשופטשלבעמדתומהבמידתתומכתזאתהנחה.לגובהו
אתמסבירהגםהיא.תרמיתמשוםבכךישמאודגבוההעמלהשיעורשבומקרה

BBB:הארגוןשלהאינטרנטאתרראו80 Wise Giving Alliance "AboUt the BBB Wise Giving

'AIIianceת05.1.120) [http://wwgive .org/about/index .asp] oast visited.בגוףמדובר
National:הבאיםהגופיםשניאת2001בשנתשמיזג Charities MoITnatlon Bureau

Council~-ו of Better Business Bweaus Foundation.
18

"
BBB Wise

I

:

Giving

.:

AIIiance

' "BBB

'

Wise

I

:

Giving

,:

Al

]iance

~ StandardslJfOfl

.

Charity

.'

Accountability

vw.give.org/standards/newebbstds"~[(visited!185חס05.1.12) . asp[(להלן:New7טו"

"Standards(.ומקוצרתמשופרתגרסהמהוויםוהם,2003בשנתהתפרסמואלהכללים
The":להלן)קודמיםכלליםשל Previous Standards"(,ראו:BBB Wise Giving Alliance

/Previous Standards : CBBB Standards for charitable Solicitation" [www.give .org

standards/cbbbstdsת04.10.210) .asp] Oast visited.
82)8,80The Previous Standards , supra note;9.80,אושThe New Standards, supra note

84.art.
83Ethicsחג:Maryland Association of~

Nonprofit

C~rganizations "Standards for Excellenece

"
and Accountability Code for the Nonprofit Sector" [www.marylandnonprofits .orgAtm

(05.1.12"0aast visited[8504_02.ק/standards.
84Charities and Fund-raising (version-20)ך)"Charity Commission for England and Wales

]ושvisited1851)]asp.w20ww.charity-commission.gov.u~publications/cc["(2002ת0

checklists-8anfiex,(05.[.2[(להלן:"Charity Co~mission"(.
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להימנעלחבריוהברית-בארצותהכספיםמגייסישלהמקצועיהארגוןשלהמלצותיו
.התרומות85מןאחוזיםבסיסעלשכרםמקביעת

ותדמיתהביטויחופש,הגילויפרדוקס:תרומותגיוסעלותשלנאותגילוי.3
השלישיהמגזר
מתייתר,לכאורה,היהתורםכלשלבקרבוהגבוההעמלהשיעורשמעוררהספק

ומותיריםהעמלהשיעוראתהתורםבפניחושפיםהיוהמתרימיםהגורמיםאם
מתבצעותשבוהאופן,עקאדא.לאואםלתרוםאםההכרעהאתלשיפוטו

אינו,טלפוניותבפניותמדוברכאשרבמיוחד,התורמיםלציבורמסחריותפניות
להיותעשויההמידעחשיפתשלהתוצאה.לתורםמעמיקיםהסבריםמתןמאפשר
זאתעובדה.להסברים86נוספתהזדמנותמתןללא,לתרוםאינטואיטיביסירוב

.הפילנתרופייםהארגוניםמבחינת("הגילויפרדוקס":להלן)מסויםפרדוקסיוצרת
שלמחיריהםאתהמגבילציבורימפיקוחליהנותאמוריםהיוהםדווקא,לכאורה

אלהארגוניםכימגלההאמריקניהניסיון,עקאדא.מסחרייםתרומותגיוסשירותי
תרומותמגייסיעםלהתקשריכולתםאתלהגביללניסיונות,כללבדרך,מתנגדים

לאשהמגבלותהואהחשש.בישראלההשלישיהמגזרארגוניגםכך.מסחריים87

מןתרומותלגייסאלהגופיםשלבכושרםלפגיעהאלא,המחיריםלהוזלתיביאו
כךומשום,זהלחשששותףהיההברית-בארצותהעליוןהמשפטבית.הציבור89

אלא,התרומותגיוסלעמלתתקרהמראשלקבועמקוםשאיןבלבדזולאכיסבר
שלהחשיפהשעצםהיההחשש.זאת90עמלהלגלותבחוקלחייבמקוםאיןשאף

:ראושכרםלקביעתהברית-בארצותהכספיםמגייסישלהמקצועיהארגוןשללסטנדרטים85

01Assocation Of Fundraising Professionals "Code Of Eeical Principles and Standards

Professiona]

~

Practice" [hn ://ww. a@net.org/ethics/guidelines__code_stendards] oast

'

visited

18-16.arts(05.1.12"0.288'בע,1הערהלעיל,לימוראצלמובאיםהסטנדרטים.
8,42Riley(קק.86800-799 case , supra note(ברנןהשופט).
לעמלתםבתקרהתרומותמגייסירישוישהתנתהחקיקהנדונהשבהןהפרשותשלושבכל87

:החקיקהבביטולותמכו)Amici(0ש84)המשפטביתכידידיהשלישיהמגזרנציגיהצטרפו

Riley;949.שסח44,"1קMunsom case, supra;621.57,אעsupra note.0850Schaumburg

בפרשתגםהמשפטביתכידידיהצטרפוהשלישיהמגזךנציגי.supra.0850ש0ת42,אע.783
Madiganטסת:הטלמרקטינגחברתשללדיןהעמדה-באישםותמכוsupra,0850Madigan

הביעו,השלישיהמגזרעלdo-01ת-1נ0[-התקנותלתחולתהתנגדותםבמסגרת.46,אק.623
.:ראו.בטלפוןלתורמיםלפנותהיכולתעלהגבלהשלסוגלכלגםהתנגדותנציגיו

68,ש"
(2003.1.29)4637Reg.

.לההנלווהוהטקסט146הערהלהלןראו88
כענייןראו.השלישיהמגזרעלממלכתיפיקוחמפניכלליחששעםכמובןמתיישבזהחשש89

,כישראלהשלישיהמגזרתפקידילבדיקתהוועדהוכן47-49'בע,14הערהלעיל,זנדברגזה
.58-67'בע,6הערהלעיל

81,42supraק.90799 note,0850

,

Riley,בדנןהשופט:almost1"
[0י,

"05"415TJhe compelled[" raise money for the10certainly ha

~nper the legitimate efforts Of professional fimdraisers "charities they represent.
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כמכשירהגבייהבתהליךלהשתמשאלהגופיםשלבאפשרותיפגעהעמלהגובה

חובתכילקביעההדרךקצרהומכאן,הפילנתרופיהגוףשללמטרותנפשותלעשיית
הביטויחופשעלהמחמירהההגנה.91הביטויבחופשחוקתיתפגיעהמהווההגילוי

מסחרייםגופיםשלפעילותשאסרהחקיקהשללפסילתההביאהאלהגופיםשל
סייגיםכללהזאתחקיקהכאשרגםבמיוחדגבוההעמלהכששיעורתרומותלגיוס

המוסדביכולתלפגיעהסכנהישכאשר,התקרהמןחריגהתוךפעילותשהתירו
.הגבוהה92לעלותסבירהסברניתןכאשראותרומותלגייס

נטייה,לדעתי,שיקפההברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבביתהרובדעת
הגילויפרדוקסמפניהשלישיהמגזרשלהתרומותגיוסיכולתעללהגןברורה
המגזרארגונישלהביטויחופששלהעדפהמזדקרתכךבתוך.לעילשתואר

המשפטבית.בכללוהתורמיםציבורשלהצרכנייםהאינטרסיםפניעלהשלישי
,93להגנתםהלגיטימיותהאלטרנטיבותנוכחחמורהאינהבתורמיםהפגיעהכימניח

כאשרהעמלהשיעורעלמידעלקבלהתורםשלזכותואתשלללאהואאולם

,השכראתלפרטחוקיתחובהאיןאםגםכייצוין,זהבהקשר.לכך94נשאלהוא

תרומותמגייסיהמחייבתחקיקהקיימתהברית-בארצותמעטותלאשבמדינותהרי
הגיוספעולתעבורשכרמקבלשהמטלפןהעובדהאתהתורםבפנילחשוףבטלפון

שמחייבותמדינותיש.95זהשכרעלמידעלמצואניתןשבולמקוםלהפנותואו
.השכרגובהבדברשאלהעללהשיבחייבשהמטלפןהעובדהאתהתורםבפנילציין

אףהעליוןהמשפטביתFTC76'-הכלליאתגםזוברוחלתקןהוצעלאחרונה
המפקחיםשלטונייםלגופיםהעמלותשיעורעללדווחהמחייבתחקיקהשלללא

91ibid4!16.
ההנחהאתלסתוראפשרותהמסחריהתרומותלמגייסהתירהRileyבפרשתשנפסלההחקיקה92

שהפנייה(א)משנייםאחדיוכיחאםסבירהאינההתרומותמן%35עלהעולהשעמלה
לגייסהפילנתרופיהגוףשליכולתו(ב);מידעלהעבירגםאלא,כספיםלגייסרקלאנועדה
0Rileyזסת42,אק.785.משמעותיתבצורהתיפגעמידעלמסוראוכסף case , supra.בפרשת

Mansonשהתקרהמוכחכאשר%25עלהעולהלעמלהאישורלקבלשאפשרהחקיקהנפסלה
Munson.תרומותלגייסהפילנתרופיהגוףשליכולתואתלמעשהתסכל case , supra note

.א,אק.953
supra0854ש0ת57,עק.93636

~

Schaumbu.
42supra,אק.94799 note,0850Riley.
95Assocation of0881"8א]. Kunstler Goldman "Comments and Recommendations

The Matter of: Telenmrketing!71-State Charity OEcials" Federal Trade (Jommission

0Reviewא.4770077ע(2002.4.16) - Comment frc Fileהשלהאינטרנטבאתר-: FTC

ת05.1.120)

,

visited0851

,

nasco .pda/04/. [hap://www . ftc .gov/o

~

comments/dncpapercomments

96Ibid.הפילנתרופיהגוףשלזהותואתלגלותרקהמטלפןאתמחייביםאלהכלליםכיומ
16(.ת%.צדקהלצורכיתרומותגיוסהיאהשיחהשמטרתולצייןמתרימיםשעבורו

"
11-האירועילאחררקנקבעובחלקםאשרtrrc-השלאלהכלליםשלחוקיותם.4.310(

National:בפרשתואושרהנתקפה,2001בספטמבר Federation Of thd Blind % Federal

Trade(2004)303וקקע70728.5 Commission.
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שלללאגםהוא.לציבור97המידעאתומפרסמיםרים"המלכשלהתנהלותםעל
תרמיתמקרינגדאכיפהבסמכויותמתאימיםבמקריםלהשתמשהאפשרותאת

כללבדרךפועליםאלהמנגנוניםאך.98מפורשותכוזבותהצהרותעלהמבוססים
המידעאתלתורםמספקיםהםאין.פלוניתהתרמהשלביצועהלאחר,בדיעבד
המשפטביתבחר,זוזמןבנקודת.כיסואתלפתוחמחליטהואשבההזמןבנקודת

בית.הגילויפרדוקסעקבהתרומהמבקשיעללהגןהברית-ארצותשלהעליון
הביטויחופששלהמיוחדהמעמדלגביהכלליתמגישתוהושפעבוודאיהמשפט
אתלהגבילמקוםאיןשלפיההכלליתהגישהמןוכןהאמריקניהמשפטבמסגרת
החשיבותעלמעידהפסיקתו,זאתעם.הביטויהתוכןבסיסעלהביטויחופש

הפןשלההעדפהמןזאתלהסיקניתן.השלישיהמגזרלפעילותמייחסשהואהיתרה

הרצוןומחוסרמוניטרי-הכספיהפןפניעלתרומותגיוסבמסעיהסברתי-הפרסומי
הרווחתבעמדהבתמיכתוזאתלראותניתן.השניים100ביןהבחנהלבצעלנסות
מפניהשלישיהמגזרעלמגןגילוי-אידווקאשלפיההשלישיהמגזרארגוניבקרב

הראוימגזרהשלישיבמגזררואההמשפטבית.להכנסותיוחשובמקורשמיטת
מסווגאינוכןועל,המסחריהמגזרשמקבלמזומיוחדתולהגנהשונהלהתייחסות

בוהפוגעתהחקיקהאתומעביר!0[מסחריביטויכחופששלוהביטויחופשאת

.'יותר02מחמיריםביקורתבמבחני
.בגרמניההמשפטכתיבעמדתהאחרוניםבעשוריםביטוילידיבאהדומהגישה
תרומותגיוסשלהנושאאתהמסדירהמדינתיתרגולציה,1966שנתלמן,ישבגרמניה
שלמוקדםפרסוםמחייביםההסדריםרוב.ובדוארלדלתמדלתבהתרמות,ברחוב

Rileyש0ת42,אק.97800 case, supra.
98Ibid, ibid.
.Ibid,81ק.99795

singleטז8:ברנןהשופט100 speech8where, as here, the cornponent pans of,75טי"

one10inextricably intertwined , we car)not parcel out the speech, applying one test

endeavor would be both .artificial and82another'

phrase

. Such10phrase and another test

protected,81ק.796 expression" . Ibid(10[11נה.irnpractical. Therefore, we apply our test

הניתנתמזופחותהעליוההגנהמידתאך,הברית-בארצותמוכרהמסחריהביטויחופש101
Public:ראו.מסחריהלאהביטוילחופש Servcomm 'nת.Elec1

~

Central Hudson Gas

Q

~

ce of

Disciplinary

Cownsel ofithe Supreme Court1Zauderer;557.5.(1980)447ט

of(1985)471ט.626.5

Ohio

ראו.זולהכרהגםהתנגד,מיעוטבדעת,רנקיויסטהשופט.
Centralאק.583 Hudson case.בישראלההלכהאתגםמשקפתזומסויגתהגנהכינראה.
'י;1(2)מחר"פ,השידוררשות'גמ"כע(1981)לות"ומותמותקידום93/606ץ"בגראו

פרישתלהצדקתבאשרשונותלגישות.295-316(ג"תשס)המסחריתהתקשורתדיניקרניאל
הבימויחופשעל"זילברשץ'יגםראוכספירווחלשםביטויעלהביטויחופששלההגנה

.509,518-519(ו"תשנ)גוממשלמשפט"המסחרי
Minimum(יותרנמוךכלכליתחקיקהעלהברית-בארצותהמשפטביתשלהביקורתסטנדרט102

Rationality

:

Standard(דנןבמקריםהמשפטביתשהפעילהגבוהמהסטנדרט)(Strict

Scrutiny

42Riley,אקק.801,790ת.:ראו case, supra note;979.ש0ת81,44קsupra,0850Manson

808,13.
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מותניתהאישורקבלת.פלוניבאיזורלקיומהממשלתיאישורוקבלתההתרמה
,נאספיםהכספיםשלשמןהמטרותשלמראשבציון,"הציבורשלום"בהבטחת
שלשמהלמטרהוניתובםהכספיםהעברת,האיסוףהליכישלתקינותםובהבטחת

הרשויותשלהבקרהסמכותאתצמצמובגרמניההמשפטבתי,זאתעם.נאספו

,למשל)פלוניבאיזורהתרמהשלנחיצותהאתמהותיתלבקרלאאותןוהמריצו
קובעאינוהגרמניהדין.103מטרותיהשלהלגיטימיותאתאו(התרמותתדירותעקב
נקבענירנברגבמחוזאך,התרמהמסעישלהמנהליותלעלויותלגיטימיתתקרהכל

.סבירות104הנןההתרמהמהכנסות%15בשיעורהוצאותכי1991בשנת

השלישיהמגזרלתדמיתתורםנאותגילוי:שונהגישה.4
עמדתוכינראה.לגמרישונהעמדהמשקפתרנקוויסטהשופטשלהמיעוטעמדת

המגזרבין,לכאורה,מבחיןאינוהוא.הצרכןשלהמבטנקודתהיאהבסיסית

עמלותעלהפיקוחלדידו.מסחריתפעילותשמקייםאחרגורםכללביןהשלישי
פיקוחשבוחניםכפיאותולבחוןויש,מחיריםעלפיקוחאלאאינותרומותגיוס
עסקהאלאאינוהתרומותגיוסתהליך.05ןעובדיםשנרעלאודיורמחיריעל מסחרית06ן

על,למשל,המוטלתגילויכחובתכמוהעמלהשיעורגילויוחובת,
רנקוויסטהשופטאתמובילהזו"מסחרית"מבטנקודת.ערך07ןבניירותעסקה
מלאגילוילדירו.כלכלי-המסחריהפתרוןהואהגילוילפרדוקסהפתרוןשגםלסבור

דווקאאלא,תרומותלגייסהשלישיהמגזרשלבכושרולפגיעהיביאלאמידעשל
:108לכיסםהמשחריםבגופיםהתורמיםשנותניםהאמוןאתיגבירהוא.אותויחזק

give by allowing the0)the process, they encourage the public1ת"

charity8giveל,01 with confidence that money designed for0)public

."charitable purposes0תbe spent

לתמיכהתורםהשלישיהמגזרפעילותעלראויפיקוחדווקאשלפיהדומהעמדה
גוףשהוא,באנגליההממלכתיהפיקוחגוףשלבססמתומשתקפתבוהציבורית
Giving":היאססמתו.זה109בתחוםבעולםהסמכויות-ורבהיעילהפיקוח the

"the integrity Of charity1תpublic confidenceאףזולסוגיההאנגליהפתרון.!0ן

103,118(1997Nonpro

~

t Law (New YorkשThe fnternational Guide(.04)L .M. Salamon

126.
-ב1199.8.1-מ5/2278-52223(21-למפנה)Ibid,אק.104127

~

. (Oberfinamdirektion

~Ni

umberg

42Riley,אק.105799 case, supra note.
.16!(1,קא.106811
107ibid4!6נ
Munsonא,אק.108980 case, supra note.
'בע,14הערהלעיל,זנדברגראווסמכויותיושלוההיסטוריה,זהגוףשלמורחבלתיאור109

57-183.
1102007-2000tCharitf Commission for England and Wales Annual Reportהשעךבעמוד.
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סנקציהעם)בחוקלאסורהציעה)Woodfield(וודפילדועדת.באופיו"צרכני"הוא

לעשותשהכוונההוכחלאאםהתרומותמכספיהמתרימיםשכרשלניכוי(פלילית

רחבהחקיקהלכללבחלקןהתגבשואלההמלצות.!!!לתורםבמפורשהובהרהכל
ChEwities~1992-ב Actהחוק.!!תרומות2גיוסעלפיקוחשעניינושלםפרקהכולל

Professional)(נאמנויותלמעןתרומותבגיוסשעיסוקומיאתמחייב Fundraiser

Commercial(עסקיהםבמסגרתתרומותבגיוסשעוסקיםמסחרייםגופיםוכן

Participator(ששכרהגוףעםבכתבמפורשהסכםבלאתרומותבגיוסלעסוקלא
.פיו113עלשתוקנוובתקנותבחוקהמוכתביםתנאיםשיכלולשירותיהםאת

מתוךטרחתםשכרשלהשיעורשללתורמיםנאותבגילוי,היתרבין,חייבההסכם
הםשלמענוהגוףזהות,הפילנתרופילגוףהכספיםיועברושבההדרך,התקבולים
.!14גוףאותועכורהכספיםאתמגייסיםהםשלשמההמטרהוכן,הכסףאתמגייסים

רשאיאינוגםהואאך,המזמיןהגוףכלפיאכיףאינוהדרישותעלעונהשאינוחוזה
1992משנתהחוק.ן!5המשפטביתבאישוראלאלפיושנאספוהכספיםאתליטול

שמדוברבתנאי,ט"ליש50-מיותרשלמתרומותחזרהזכותישלתורמיםכיגםקבע

זאתלצייןהתרומותמגייסיאתחייבוכן,תקשורתיאוטלפוניתרומותגיוסכמסע
.לציבור116הפנייהבעתבמפורש
ניתןלא.השלישיהמגורשלמבטומנקודתגםיותרנכונהלינראיתזוגישה
מסחריותגבייהעמלותשלקיומןעובדתאתזמןלאורךהציבורמןלהסתיר
.מלתרוםהתורמיםשלרתיעתםתגכרכךתגברלקיומןשהמודעותככל.גדולות

שיצדיקהתורמיםלציבורהסברלתתהצורךמןזמןלאורךלהתחמקיהיהניתןלא

,ודוק.יותרזולותתרומותגיוסדרכיאחרלתורלחלופיןאואלהגבוהותעמלות
באמצעותהטלפוניהגיוס,מסוימיםובשווקיםמסוימותבנסיבותכיייתכןבהחלט
.מתנדביםאועובדיםבאמצעותתרומותמגיוסדברשלבסיכומויותריעילקבלנים
ראוי.זהבענייןלושייימסרמידעולהטמיעלהעריך,לקלוטיכולבהחלטהציבור
מהציבורתרומותגיוס,הברית-בארצותשנערכוסקריםלפיכיזהבהקשרלציין
הפחותהכליםאחדהמגייסיםהארגוניםבעינינחשבהטלפוןבאמצעותהרחב

http]בפורמטהנציבותשלהאינטרנטבאתרלעיוןניתןח"הדו ://www.charity- :

PDF

185)ptl.l(visitedת05.1.120)

.

pdnc2002ommission.gov.u

~

spr/pdfs/annrep.
!1!.art55.48,אעWhite Paper, supra note;46-45.48,אקקWood

~

eld Report, supra note

17.10.
שלהאינטרנטבאתרלצפייהניתןהחוקנוסח1!2

HMSO

:/w1992ww.hmso.gov.u

~

acts/acts[

(05.1.12"0visited!185)]htm.1_"0_19920041_UJq)ga.
3!159art1992,אCharities Actובן:Regulations(518ת

"1-The Charitable Institutions (Fund

.חוקלאותו64סעיףלפישתוקנו1994
11460atart,1992Charities Act;39.8טז0ת8,84!חCharity Commission, supra.

15!(5)59-(3)59.)81!8,1992tCharities Act

116.arts!8,1992Charities Act41-40.5

"8!8.8.anm,84Charity Commission, supra note

61-60.
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משיעורגםמושפעתזושליליתתופעהכילהניהיש.!תרומות17לגיוספופולרים
.המסחרייםהתרומותמגייסישלהגבוההעמלות

השלישיהמגורותדמיתהתרומהתהליךמסחור.5
,נוספותשליליותהשפעותישנןמסחריתרומותגיוסשלבכליםהשימושלעצם
תרומותגיוסלשםמסחרייםבגורמיםהגלויהשימוש.הגבוהההעמלהוולת

ובמידתהמגייסהגוףשלהציבוריתבתדמיתלפגועעלולמסחריותלאלמטרות
התרומותאתהמגייסהמסחריהגורם.שלונדה'לאגהגיוסמסעישמעורריםהאהדה

נתרםשעבורוהגוףשלתכליתואתביותרהנאמנהבצורהמשווקבהכרהאינו
:מאיר-בןדב,שניםלפני,היטבזאתהסביר.הכסף

שלכימיהכלנוצרתלאהתורםהאזרחלביןבשכרהגובהביןבמגע"
הגובה[...]האזרחשכנועשל,מטרותיההסברתשל,האגודהעםהזדהות
.זהיחסואתמקריןשהואלוודאיוקרוב,האזרחשלבכספוורקאךמעוניין
לאוהדגםבהכרחנהפךאינו[...]הגובהשלללחצוהנענההאזרחולכן
שעליהביותרהיקרהנכסאתהאגודהמאבדתוכך.האגודהשללחסידאו

.!!8"הציבוריתתדמיתהאת-ולנצורלבנות
עמלתואתולנכותהתרומהאתלגבותהמסחריהגורםשלהיתרהנלהבותו
,ועודזאת.התורםאתולהרתיעחמדנותשלנופךלפנייהלשוותאפואעשויה
התורמיםאתולקטלגלתורםהפניותבכמותלהפריזנטייהישהמסחרילגורם

הטמעתשלשיקוליםלפידווקאולאומהםהצפויההרווחלתוחלתבהתאם
המוכרתמהבעיהסובלכולוהטלמרקטינגשוק.בציבורהמתריםשלהמסר
Tragedyהסבהיקפומוגבלאך,לכולהזמיןמשאבשליתרניצולשל

up (the Commons.התורמים,הצרכניםשללבםותשומתזמנםהואהמשאב

תורםאותושלונשנותחוזרותלהטרדותגורמתזותופעה.בענייננו20י-

)"Overfishing"(21!.הפניותבכמותעלייההיאהצרכניםשלהטווחארוכתהתגובה
מספריבכמותועלייההשיחה122מקבלידיעלהטלפוןבניתוקמידיתשמסתיימות

דיווחו%50-מלמעלהכאשר,2000בשנתזהבאמצעיהשתמשוהארגוניםמכלל%12רק117
Nonprofit,:ראו.צדקהאירועימארגוןאומקרנותתרומותגיוסעל Overhead cost Project

17supra,אק.2 note.
.421-422'בע,50הערהלעיל,מאיר-כן118
119551,549(2001)1.1fale110"Heller "The Liberal Commons.)ינ4ת.עDagan.11.
8אק.12087

~
Funk, supra noteשAyres.

לביתאוטומטיתהמחייגיםבמכשיריםהשימושהיאדומהתופעה;76!4אק.120ם.121141
Telephone-בהברית-בארצותנשללהזאתתופעה.מוקלטמסרלוומשמיעיםהלקוה

~

Consumer

1991Protection Act.שלחסרונותיהעל.172(ג"תשס)במשפטהצרכןמעמדדויטש'אראו
.233'בע,1הערהלעיל,לימורראוהפילנתרופיהגוףשלהמבטמנקודתזושיטה

,8Funk,אק.12290 supra note41Ayres.שיווק":לימודידיעלניתןזאתלתגובהמענייןהסבך
להאזיןנכונותמבלי,הטלפוןלטריקתרכיםבמקריםיביא,(טלמרקטינג)הטלפוןבאמצעות
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Callשלרשימותהברית-בארצותנוצרוכך.החסויים23ןהטלפון List01אDo

ברמתהןוזאת,עמןשנמנהמיאלמלהתקשרמנועותהטלמרקטינגשחברות
מגבלהאמנם.!הארצית25ברמהוהןהמדינתית24ןברמההן,הטלפוניםחברות

חוסרכישהראומחקריםנוכח,תרומות26ןגיוסלשםפנייהעלשםחלהאינהזו

פניותכלפיולאמסחריותשיחותכלפיהואשםהצרכניםשמגליםהעיקריהנחת
המגזרשלבאינטרסיםמפגיעהלעילשהובעהחששגםכילהניחסביר.[לתרומה27

גםקיימתיתרהתקשרותשלהתופעה,זאתעם.!זה28חריגביסודעמדהשלישי
בעיניהשלישיהמגזרלתדמיתתורמתאינהובוודאי,'התרמה29לצורכיבשיחות
.!הטלפון30ניתוקשלכלליתאסטרטגיהמאמציםאשר,הפוטנציאליםהתורמים

לעתיםהןהמסחריותהתרומותגיוסששיטותכךעלביקורתנמתחהבאנגליהגם
badly managed, and0זcontrolledוח0סק," [TJoo emotive, over-aggressive

"bad name8whole8which give charity as31!.בינתייםנמנעההממשלה
ידיעלוולונטריבאופןיוסדרהואכיהעדפתהעלוהצהירהזהנושאמלהסדיר
בביתלתבועזכותפילנתרופייםלגופיםהעניק1992חוק.בכך32ןהעוסקיםהגופים
אוששיטותיותרומותמגייסכלפימניעה-צו,מוקדמתלהתראהבכפוף,משפט

לגיוסבנוגעהדרכהחוזרפרסמההנציבות.!להאנראותאינןלמשימההתאמתו
שעלולהההשפעהאתוהדגישהשבהשבו,פילנתרופייםגופיםידיעלתרומות
:בכללותו34ןהשלישיהמגזרשלהתדמיתעלהתרומותגיוסלצורתלהיות

מהעבודהכשחוזריםהערבבשעותמשנעשהבעיקר,מאוסשהדברמשום,המטלפןלדבר

.219'בע,1הערהלעיל,לימור."שקטאחרבחיפושלהתרגעורוצים
,Funkש0ת8,אק.92!23 supra)שAyres.
Romp:ראו2001בשנת01-40ת-11נ0רשימותשניהלוהמדינותלרשימת!24 "Hello, May.נ.4י

Comment ofl the Federal Trade Commission's4נ?Call List)ש0008אhterest You1

651,639(2003).Rev]."71[,[ן"Amend The Telemarketing Sales Rule10Proposal

1061.
Federal~-הידיעלמתוחזקתהארציתהרשימה125 Trade Commissionלהיוםנכוןומונה

htp://www.ftc]:הרשימהאתרראו.טלפוןמספרימיליוןכחמישים .gov/bcp/conline/ed

185)]cams/donotcalUindex(visitedת05.1.120) .html.המנוייםלטלפוניםלהתקשרהאיסור
Telemarketingעלהפרקבמסגרתנכלליםכזאתהתקשרותבגיןהסנקציותוכןכרשימה

Sales Rule,4.310.84:ראו.4.310(6)(1)(ע1)(8)בסעיףC .F.R.at16.
Mainstreamשסח8!26 case, supra.

127Ibid88,8010(ק.120:וכןFunk, supra:8Ayres.
.Ibid,8(קק.119-118!28

.Ibid,8(ק.120(ת.and141ט1%1)129
-וAyresזאתשמגדיריםכפיאו130

~
aYold :

Funk

TIheק840(ש strategies that households["

unlisted number) can themselves produce negative8תtaking85such(5"0"018!501phone

party,אקק.118-117 benefits" . Ibid-4ז4ט.extranalities that must be weighed against the

81,48Whiteק.57א13122.10.8 paper, s~pra note.
13223.10.artא

"
מ

1992Charities,א13362.84 Act.
Charity~ש0ת4.8484!34 Commission, supra
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.public opinion and criticism10be alert and sensitive0)"Charities need

Fund-raising methods which meet with disapproval can damage the

.

"whole8the sector as1תcharity and reduce public confidence

אפקט"אפואמצטרףמסחרייםגבייהתהליכישלהגבוההבעלותהטמוןלקושי
בטווחבוודאי,וביהומיניההשלישיהמגזרבתדמיתשפוגעכגורם"המסחור
.בהכנסותיוגם,הארוך

ולקחיםסיכום-בישראלמסחריתרומותגיוס.ד

.35ןממששלממלכתילפיקוחנתוןאינועדייןבישראלתרומותגיוסעמלותנושא
(בטלפון)מולושניצבשמילכךבכללמודעהתורמיםשלהרחבהציבוראםספק

גוףאלאהתרומותאתמגייסיםשעבורההעמותהבהכרחאינותרומותומגייס

שללקיומהמודעות.גבייהכעמלתהכספיםמןמשמעותיאחוזשמנכהמסחרי
הגוףאתממריצהוביהומיניהגובההלגביפרטיםלבררתורםלכלמאפשרתעמלה

הטלפוןטריקתשלהטבעיתהתוצאהאתימנעואשרטובותתשובותלספקהמתרים

.הדלתסגירתאו
לחשוףמפורשתחוקיתחובהכלקיימתלאכיוםהקייםהדיןלפיכינראה

הגנתחוק":להלן)1981-א"תשמ,הצרכןהגנתחוק.התורםבפניהמידעאת
מכווניםבוהמופיעיםההטעיהאיסורי.תרומותבגיוסבמפורשעוסקאינו("הצרכן

חיונימרכיבהםהנכסמכירתאוהשירותמתןויסוד,"עסקה"ול"צרכן"ל,"עוסק"ל

קשהזהיהא,1'אלה7מושגיםשלמרחיבהפרשניתגישהלפיגמ.136בהגדרתם
וביהומיניה,לתורם"נמכר"שהשירותטיבאתלהגדירפרקטיתמבחינהמאוד
.התורםהטעייתכגדרהםתיאורואושהסתרתוהמידעטיבאתלהגדיריהיהקשה

עוולותלחוק2בסעיףכוזבתיאוראיסוראףדנןבמקרהיחוללאדומיםמטעמים
בתיאורעוסקאשר,("מסחריותעוולותחוק":להלן)1999-ט"תשנמסחריות

אלהלטעמים."שירות"או"נכס","מקצוע","עסק"של"עוסק"ידיעלכוזב
שנעשואסורותפעולותעלחלותזהחוקלפישהחובותהעובדהאתלהוסיףניתן
הדבריםניתוחנוכח.בית138ומשקיפרטיםהםהתורמיםרובואילו,"עוסק"כלפי

.להןהנלווהוהטקסט20-22הערותלעילראו135
;"עיסוקדרךשירותנותןאונכסשמוכרמי"כ"עוסק"מגדירהצרכןהגנתלחוק1'ס136

אונכסמכירת"כמוגדרת"עסקה";"מעוסקשירותמקבלאונכסשקונהמי"-"צרכן"
."שירותמתן

.196-644(א"תשס,אכרך)הצרכןהגנתדינידויטש'סלמשלראו137
אשר,מסחרסודותעלההגנהאתלהרחיבמציעדויטשמיגל.מסחריותעוולותלחוק4'ס138

.רווחלמטרתפועליםשאינםגופיםשלמסחרלסודותגם,החוקשלהשניבחלקוניתנת
הראשוןחלקונשואבחובותגםלחייבםהיהראויאלהלמוסדותההגנהבצדכילינראה
.492(ב"תשס)מסחרוסודותמסחריותעוולותדויטש'מראו.החוקשל
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מסחריגורםשלקיומועובדתגילוי-כאילראותניתןאםספק,לעילהכרית-כארצות
למעט,תרמיתשלעוולהמשוםתורםלביןעמותהביןעמלהתמורתהמתווך
יוצאיבמקריםרק.39יומכווניםמפורשים,כוזביםמצגיםשלדופןיוצאיבמקרים

לביטולעילהאףואוליחוזילבתוםהוסרגםבכךלראותיהיהניתןשכאלהדופן
עשייתדינימכוחהתרומהכספילהשבתעילהאו,הטעיה140אוטעותבשלחוזה
,כספוהשבתאתלתבועעילהלתורםישאםגם,זאתעם.במשפט41נולאעושר

לתביעהמכשירובהיעדר,למימושהתמריץמהוויםאינםהקטניםהתרומהסכומי
.התרומות142אתשמגייסהגורםעלאיוםכלבכךאיןהתורמיםכללבשםייצוגית
התקנותאוהעמותותמחוקאףעולהאינהלתורםפלוניתעמלהגילויחובת
המשפטבתי.הנאמנות143מחוק,להקדשיםתרומותלגביאולפיושהותקנו
,לשעברלממשלההמשפטיהיועץ.כהעדזובסוגיהעסקולאהםאףבישראל

שהועברוהתרומותכספיבפרשתקבעכאשרבעקיפיןזהבענייןעמדתולהביעזכה
-כישאקיחיאבנרלשעברכ"לח

תרומותלקבלומבקשלציבורהפונה,ציבוראישבתורכי,סבוראני"
הכסףייעודאתלתורמיםלהבהירשאקיעלהיה,פוליטיתפעילותלמימון
לאלושידעוכדי,התרומותבכספיהשימושלגביברורמצגבפניהםולהציג
נמצאושלאפיעלואף,כןעשהמשלא[...]תרומותיהםישמשומטרות
כאיששאקישלבהתנהגותופגםמצאתי,פליליתאשמהלביסוסראיות
.144(.ז.ח-שליההדגשה)"כךעללווהערתיציבור

כספיםובהפנייתציבורבאיששעסקזהמיוחדממקרהלהקישניתןאםספק
עללרשויותלדווחעמותותמחייבאינואףהחוק.דנןלסוגיה-זרותלמטרות
.אלהעמלותשללגובהןסטנדרטיםקובעלאואףפלוניתתרומותגיוסעמלת

שקבע,העמותותחוקשלו"תשנבתיקוןנכללולאגםכאלהמפורשותהוראות
,בעמותהשכרתשלומיועלבכללעמותההוצאותעלמפורטותדיווחחובות בפרט45ן

עסקה,בעמותותהבכיריםשכרבנושאלטפלשמונתהאפרתיועדת.

העמדותעל.והופץנחתםטרםהוועדהח"דו.התרומותגיוסבנושאגםאגביבאופן

.[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת56'ס139
להחילםישהנראהככלאשר,1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק15-ו12,14'ס140

(בכרך,ג"תשנ)חוזיםכהן'ונפרידמן'דראו.תמורהללאעסקאותלגביגםהתורםעל
769-772.

.770'בע,שם141
לתביעהשיוריתזכותשל(אלהשורותכתיבתובעתשעהלפילפחות)היעדרהלעניין142

ניהול.ת.ש.א'ני"מ00/3126א"רעראוהאזרחיהדיןסדרלתקנות29תקנהלפיייצוגית
.220(3)נזד"פ,מ"בעאדםוכחפרוייקטיים

.1979-ט"תשל,הנאמנותחוק143
.1,9(4)נד"פ,מ"הי'נגנור94/3425ץ"בג144
.16הערהלעיל,עמותותשלתקיןלניהולהכלליםראו145
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בהרצאה,לשעברהעמותותרשם,בוגטעמירםד"עוסיפרזהבנושאבהשהובעו

:בעמותות146פניםמבקריבפנישנשא

עלעומדיםשאנחנוהשלישיהמגזרמולשלנוהגדוליםהויכוחיםאחד"
אותהבגלל,וכלליות47ןהנהלהבתוךתהיהתרומותגיוסשעלותכך

שצריךדברזהוהתרומותהגיוסשעלותברור,החשבוןרואישלקונספציה

ילכו%90אבל%10גםתקבלשעמותהשעדיףמולנוטענו,להנהלהלהכניס

להםהיהשלא%10זהלפחות,%10-האתיקבלואבל,התרומותלמגייסי
שעבדשהציבורואומריםלכךמעברקצתמסתכליםאנחנואבל,כןלפני
בידלושנשארמהזה,לאומיוביטוחהכנסהמס%50כברשילם,קשה
מגיעזהשכלשיידע,עמותהלאיזושהיתרומהבתורזהאתלתתהולךוהוא

מתאראני,לאיבודהולךמזהשחלקיודעהיההואאם,רצהשהואלמטרה

."תורםהיהלאשהואלעצמי

שלשנציגיםלכךכאןגםהוביללעילשתואר"הגילויפרדוקס"כיאפואנראה
להגבילןולאהכספייםחות"בדוהעמלותלחשוףשלאמעדיפיםהשלישיהמגזר
.חשובהכנסהובמקורלתרוםבמוטיבציהמפגיעההחששבשל

במגזרולתקינהלסטנדרטיםהציבוריתהוועדה"שלגישתההיאשונהגישה
ההתנדבותמגזרעמותתידיעלשנוסדה,("הוועדה":להלן)"רים"המלכ
השלישיהמגזרמארגוני700-כשלגגארגוןשמהווה,בישראלרים"והמלכ
:כיהיאזהגוףשלהעקרוניתגישתו.148בישראל

הפעילותביצועבעת,התרומהקבלתלפנימידעלהציגנדרשארגון"
באופן,המידעמלואאתלהציגהארגוןעלמצבובכלעתבכל.ולאחריה
מידעליתןונכוןשקוף,לציבורפתוחלהיותהארגוןעל.וברורמפורט

.49ן"ונכוןעדכני
האמוריםכללייםסטנדרטים,לאחרונה,הוועדהקבעההתרומותגיוסעלותלעניין

המבקריםלשכת"אפרתיועדתהמלצותלאורעמותותעלבבקרהחדשותמגמות"בוגט'ע146
באתרלעיוןניתןההרצאהתמליל.(2002.12.17-18)חורףכנס-בישראלהפנימיים
.www]/:בכתובתבישראלהפנימייםהמבקריםלשכתשלהאינטרנט

~
a .org .iUconference

(05.1.1208keneshoref_taralil .htn] oast visited/h002oreE.
בפנקסיתרשמנההוצאותאילו(5)אבסעיףמפרטתהעמותותלחוקהשנייההתוספת147

בולכלולחייבתח"ש000,750עלעולההשנתישמחזורהעמותה.עמותהשלהחשבונות
עבודהשכר(ב);אחרלאדםשניתנווהשתתפויותתרומות(א):הכאיםההוצאותפריטיאת

;הצמדהוהפרשיריביתהוצאות(ד);כלליותוהוצאותהנהלההוצאות(ג);נלוותוהוצאות

(ו);העמותהלמטרותבמישריןמשמשיםשאינםונכסיםשירותיםלרכישתסכומים(ה)
חברשלקרובאוועדחברלביןהעמותהביןשבוצעווהלוואותעסקות(ז);הוניותרכישות

.אחררתהוצאות(ח);ועד
.10(ג"תשס)בישראלהשלישיהמגזרארגונישלאקרדיטציהלימור'נראו148
.98'בע,1הערהלעיל,לימורראו149
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כינקבע.!גיוס50אמצעישלהסיגיםבכלהתרומותגיוסעמלתאתלהסדיר

גיוסועלות%20עלתעלהלאהכוללתהמשאביםגיוסעלות,ממוצעבחישוב
עלותממוצעבחישובכינקבע.%40עלתעלהלאטלמרקטינגבאמצעותכספים
%50שלבשיעורעמלהלכלוליהיהניתןטלמרקטינגבאמצעותהכספיםגיוס

;ח"ש000,1-לח"ש501שביןבתרומות%35;ח"ש500עדשלבסךלתרומות

הראשונההפעילותבשנתכינקבעכןכמו.ח"ש000,1שמעלבתרומות%20-ו
האמורעל%10עדשלבשיעורכספיםגיוסעלויותאתלהגדילניתן,ארגוןשל
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