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פעילותשלבמימונהחשובמרכיבתמידהיההציבורמןתרומותגיוס

התופעהאתמקדשותהמונותאיסטיותהדתותשלושפילנתרופית,

 , lהחברהצורכילסיפוקמעשיכמנגנוןוהןימוסרכערךהןהפילנתרופית

הפועליםםיארגונשלהפעילותבמימוןחשובמרכיבגםמהווההתרומה

מרכיביםאשר ,רווחלמטרתושלא "אזרחיותייפילנתרופיותמטרותלמען

המאפיינים,אחד z(The Third Sector ( "השלישיהמגזריילכנותשנהוגמהאת

תרומותגיוסשלבכליוגורבההולךהשימושהואהמודרניהשלישיהמגזרשל

 , 4חד-פעמיותגדולותתרומותעלבלעדיתמהסתמכותלהמיל , 3הרחבמהציטר

לכתמרחיקישינוייםחלוהעשריםהמאהשלהאחרוניםהעשוריםבמהלך

בקופותעודמסתפקיםאיןהרחב,הציבורמןתרומותמגייסיםשבובאופן

מדלתתרומותאחר "חיזור"באוצדקהבארוחות ,בסתרבמתן ,צדקה

המודרניותהשיווקושיטותהטכנולוגיהחידושיבכלמשתמשיםאלא ,לדלת

שיווק ,טלמרקטינג ,ישירדיוורלרבותהתורם:שלכיסואתלפתוחכדי

 , 5המונייםתקשורתאמצעיועםמסחריותחרבותעםפעולהשיתוף ,באינטרנט

תרומותבגיוסובמיוחדאלהגיוסבשיטותהטמוןהכספיהפוטנציאל

הכנסותשיעורשבה ,בארצות-הרביתלמשלכךגדול,הואהטלפוןבאמצעות

הביתממשקי-70%כ , 6 ) 13% (בעולםהגבוההואמתרומותהשלישיהמגזר

מאפשרהטלפון , 7שנהמדיפילנתרופיותלמטרותתורמיםבארצות-הרבית

עלנתוניםאיןבישראל , 8מקוםבכלפוטנציאליתורםכלשללביתולחדור

כדישדהבמחקרצורךאיןאך ,הטלפוןבאמצעותההתרמהפעילותהיקף

תקשורתבאמצעישימוששלהתופעהגםקיימת,שהתופעהלהבין

לתכניותועדהשירותרוםימימאזמוכרתתרומותגיוסלשםאלקטרוניים

 , 9רבת-הערוציםבטלוויזיההבידור

כאשרובמיוחדרביםבמקריםנעשההמודרניותהשיווקבשיטותהשימוש

פילנתרופייםגופיםמסחריים,גורמיםידיעל ,הטלפוןבאמצעותבגיוסמדורב

מנתונים , lסבכךעוסקיםאשראלהשלההעסקהותיבעלולשאתמתקשים

רווחמטרתללאארגוניםשלדיווחיםבסיסעל ,בארצות-הרביתשפורסמו

רקמתנדביםבידיגויסו 2000בשנתכיעולה ,הפדרלייםהמסלשלטונות

כךלצורךמעסיקיםאינםהארגוניםרובאלה,לארגוניםהתרומותמן 11%

בבעליהסתייעותמחייבהגיוסתהליך , llמלאהבמשרהבשכרעובדים

שלבשירותיהםאפואנעזריםפילנתרופייםגופיםהשיווק,מתחוםמקצוע

הפועלותלחברות ,כללבדרך ,שירותיהםאתהמעניקיםמסחרייםגופים

למינהל,המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,הספרבית ,בכירמרצהלמשפטים,ידוקטור

במתןהמתמחיםמקצועבעלישלענףמוכרבארצות-הרבית , lZרווחלמטרת

תרומותגיוסרווח,למטרתפועליםשאינםלארגוניםתרומותגיוסשירותי

הפךהמסחריהתרומותגיוס , 13Professional Fundraising-למקצועהפך

 "קייס"האתלצרכן "מוכריםייבכךהמתמחיםגופיםשבושיווקילתהליך

שלוהפעולהתכניות ,הישגיו ,פעילויותיו ,מטרותיו(קרי:המגייסהגוףשל

ההבטחהעטר "תמורה"השהיאתרומהממנווגוביםהתרומות)לכספיבנוגע

 ,אלהמטרותלמעןולפעוללהמשיך

הואזהמחירמחיר,כמובןישמסחרייםגורמיםבאמצעותלשיווק

אינופילנתרופיתלפעילותעלותשלקיומהעצםתדמיתי,גםכמוכספי

העשויותהפעלהעלויותכללבדרךישפילנתרופייםלגופיםדופן,יוצא

והןקבועואינוונטארציוד ,עובדיםשכרכגוןפנימיותעלויותהןלכלול

ללאכילהניחיששירותים,ונותניקבלניםשכרכגוןחיצוניותעלויות

כךומשום ,הפילנתרופיהגוףפעילותאתלקייםיהיהניתןלאההוצאות

למטרותמוקדשותפילנתרופיגוףשלההוצאותכלל,בדרך ,כילומרניתן

מרכיבשלחלקושעולהככל ,זאתעםהגוף,אותופועלשלשמןהכלליות

פילנתרופיגוףשלהכנסותיועיקרכאשרובמיוחד ,להכנסותביחסההוצאות

לביןההוצאהביןלקשרבאשרהספקמתגבר ,הוצאותיולמימוןמיועד

הפילנתרופיהגוףשלההוצאותהופכותזהבמקרה ,גוףאותושלמטרותיו

הכנסות ,אישירווחלמטרותהפועליםפרטיםאוגופיםשלהכנסהלמקור

הוענקו,שלשמןמאלהזרותלמטרותמנותבותהפילנתרופיהגוף

להעסיקצריכההארגוןלמטרותשלהןוהקשרההוצאותהיקףשאלת

אתלנתבברוראינטרסלכאורהישלזהשכן ,הפילנתרופיהגוףאתכמובן

המממןהגורםאתגם ,עקיףבאופן ,מעסיקהזושאלהלמטרותיו,הכנסותיו

שלשמןלמטרותינותבשכספוהדרב,םימטבע ,המבקשהפילנתרופיהגוףאת

העובדהבשלביןאלה,גורמיםביןאינטרסיםזהותישתמידלאהוענק,

נציגיםידיעללעתיםמנוהליםרווחלמטרותשלאהפועליםשגופיםהכללית

 ,בהמשךשינותחואחריםטעמיםבשלובין , 14האישיתלרווחתםשפועלים

מגיעובאירופהבארץפילנתרופייםגופיםשלמהכנסותיהםניכרחלק

הטטתשלמרךוביןישיריםתקציביםשלמרךבין ,ממשלתייםמתקציבים

גופיםאותםשלבהוצאותיהםבמיוחדענייןמגלההמדינהולפיכך , 15מס

במישוריותררצינילטיפולשזכתההסוגיהזהבהקשר ,ידהעלהממומנים

אשר ,בעמותותמנהליםשלהשכרהוצאותסוגייתדווקאהייתההממשלתי

שלמשקלן , 16 )"אפרתיועדתיי(ציבוריתועדה 2001בשנתמונתהלבדיקתה

כיאם ,יחסיתקטןהואהשלישיהמגזרשלהמימוןבמקורותהתרומות
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שניוהוא ,אחרותמפותחותלמדינותביחסגבוה )-12%(כבישראלשיעורו

 1997בשנתשהסתכמואלה,תרומותמתוך . 17 ) 13% (לארצות-הבריתרק

המהוויס-ביתוממשקימפרטיסתרומותשלחלקו ,שקלמיליון-465בכ

מסךשביעיתרקמהווה-הטלפוןבאמצעותתרומותלגיוסטבעייעד

התרומותגיוסעמלותשאלתהדרביס,מטבע ,לכו . 18השלישילמגזרהתרומות

ביוהקשרשליותרהכלליתלשאלהיחסיתוקטןחלקיביטויאלאאינה

אולסהס.מטרותילביורווחלמטרתשלאהפועליסגופיסשלהוצאותיהס

ענייוישהמונייסהתרמהבמבצעיהמשתתףהרחבהתורמיסלציבורגס

מסחריותזרות,למטרותולאהוענקהשלשמולמטרותתנותבשתרומתובכך

הפילנתרופיהגוףמשתמששטהכללילאופובאשרהונכווזהענייו .אחרותאו

למידעהתרומות.גיוסעמלותשלהמיוחדתלסוגיהבאשרוהובהכנסותיו

שלהחלטותיהסבקביעתחשיבותישפילנתרופיגוףשלהוצאותיועל

ביובחירהאפשרותקיימתכאשרלתרומותיהס.באשריחידיסתורמיס

משאביהסאתלתרוסיעדיפותורמיסכילהניחיששוניס,ופייסלנתרפיגופיס

הישראלי"במשפטבשימושםצזקהייזיניקיסטר "התורה.מןעשהמצוותהנהצזקה

(תשסייב). 64השבועפרשתצזקהיישלייקופהזה-הרטוןאי ; 168(תשכייז)כזהפרקליט

ראושונותובחדנותשונותבזתותהפילנתרופיהמוסזהתפתחותשלהיסטוריתלסקירה

 . 58-21(תשסייג)רווחכוונתללאבארגוניםמשאביםגיוסלבזה:הרוחלאלימורני

המגזרכץוחידנמיגזרון,ביראואזרחית"וייחברהשלישייייימגזרהמושגיםהתפתחותעל

התוארשם . 263-39 , 18 ) 2003 (אזרחיתלחברהרווחהמזינתבי,בישראל:השלישי

הפרטי-עסקי.והמגזרהציבוריהמגזרלביןזהמגזרביןלהבחיןבאייהשלישייי

כלשהיכספיתתרומההשיאובישראלהטגרמהציטר 75 ס/כ-, , 1998בשנתשפורסםסקרלפי

בעישם,ראובישראלהציבורשלהכספיתהתרומהזפוסיעלשלישיי.'יימגזרלארגוני

 M.R. Chestennanראו,באנגליההרחבמהציטרתרומותשלהמשקלעלייתלגבי . 212-211

94 ) 1979 , llStS and Social We!fare (London 'Tו , Charities . 

 Wholly Endowed Charities) (פלוניגורםיזיעלממימוןמעדנשלמגמהזוהתהבאנגליהגם

 . Chestennan, Sllpl'a note 3, at p . 374ראו,הרחב.מהציבורתרומותיזיעללמימון

אתשמגייסהגוףשלמבחינתואלהמשיטותאחתכלשלוהחסרונותהמעלותלתיאור

בגיוסהשימושבהיקףהגיזוללתיאור . 244-224בעי , 1הערהלעיללימור,ראוהתרומות

גיוסעללפיקוחהמתייחסתחקיקההמאפייניםהמיוחזיםהקשייםועלבאינטרנטתרומות

ראו,המקומית)הסמכותמבחינתהנאותייייהפורום(כגוןהאינטרנטבאמצעותתרומות

M.G. Liazos "Can States impose Registration Requirements on Online Charitable 

1379- 1380 , 1379 ) 2000 ( . Solicitors?" 67 U. Chi. L. Rev . 

השלישיהמגזרתפקיזילבזיקתהוועזההשלישיהמגזרלחקרהישראליהמרכזראו

תפקיזילדניקתייהוועזה(להלן, 31 ) 2003 (מסכםזו"חכלפיו:הננקטתוהמזיניותבישראל

בישראל").השלישיהמגזר

 A. Meacham "To Call or Not to Call? AnAnalysis ofCurrent Charitable Telemarketingראו,

25 . Regulations" 12 Conl111Lalv Conspectlls (2004) 61, 62 n . 

הערכותקיימות .-140,000בכהוערן 2000בשנתבארצות-הדניתהטלמרקטינגחדנותמספר

שיחותמספראחת,הערכהלפיבית.לכלטלפוןשיחותשלהכולללהיקףבאשרשונות

מסחריותולאמסחריות(למטרותבארצות-הדניתביתמשקלכלבממוצעשבוצעוהטלפון

ליום.שיחות 5עז 3עלהמזווחיםמגזריםקיימיםליום.שיחות-0.8בכמוערןיחז)גם

-i. Ayres & M. Funk "Marketing Privacy" 20 Yale J. on Reg. (2003) 77, 86 .ראו, 87 n 

25- שיחות-2.64לביתמשקכלנחשף-2003לנכוןהטלמרקטינג,חדנותשלהערכהלפי . 28

פיהוכפלטלפוניותפניותשלהכוללההיקףכאשרלשנה,שיחות-137וללשבועטלפון

שצוטטכפי , Fed. Reg 44144, at 68 44152-44153ראו, . 2003-1991השניםביןחמישה

 Mainstl'ealll Marketing Services, fnc. v. Federal Trade Comlllission ) 2004 (-358בגם

1240 , 1228 F.3d אומיינסטרים,פרשת(להלןMainstream case (. 

ורזיולטלוויזיההשנייההרשותבכללינכללאףצזקהייבענייניייפרסומתבנושאפרק

הרשותמנכיילבכתבלישמסרכפיאןזי),(פרק-1994תשנ"זבטלוויזיה),בפרסומת(אתיקה

מתבצעתרומותוגיוסצזקה,לצורכיפרסומותכיוםמשזריםאיןשקלאר,מוטימרהשנייה,

 Photos ;לוםיצ

לטענתהשונות.בתכניותעמותותנציגיואירוחהציטרלשירותתשזיריםשיזורבמסגרתרק

העמותה,מןתמורהגוביםאינםהפרסוםומשרזיהזכייןאלהבמקריםהשנייה,הרשותראש

הרשותולאהזכיין"לאזאת,עםבלבז.רשומותעמותותשלהשתתפותשתהאומוקפז

הזדניי.שייעשהמבקשיםוהחוקהכלליםאיןשכןוניצולם,הכספיםהגעתאתמווזאים

וכץ,דנגזרון,גםראובמערכת).שמור(עותק 24.6.2004מיוםהמחדנאלשקלארמרמכתב

 . 163בעי , 2הערהלעיל

 . 233בעי , 1הערהלעיללימור,ראובישראל.המצבזה 10

בארגונים 28%היהמלאהבמשרהבשכרהתרומותמגייסימועסקיםשבהםהארגוניםשיעור 11

למיליוןזולר 250,000ביןשגייסובארגונים-45%וזולר-250,000לזולר 50,000ביןשגייסו

 Centeron Non-Profits and Philanthropy, Urban institute Center on Philanthropy ,ראו,זולר.

" indiana University "What We Know About Overhead Costs in The Nonprofit Sector 

1 ) 2004 , 1 . Nonpl'oj)t Overhead Cost PI'oject (Brief No , האינטרנט,באתרהמובא

http://ww\v.urban.org/UploadedPDF/310930_ nonprofit_ overhead I.pdt] (Iast visited [ 

) 12.1.05 on ,אויימחקר-אינזיאנהיי(להלן" Nonprofit Overhead Cost Project "(. 

למטרותשלאבארצות-הדניתהפועליםמהארגונים 70ה/ס 60%ביןההערכותאחתלפי 12

 . Meacham, sllpl'a note 7ראו,מקצועיים.תרומותמגייסישלבשירותיםמשתמשיםרווח

34 . at p. 62 n 

 Association ofFundraisingהמקצועי,בארגוןבארצות-הדניתמאוגזיםאלהמקצועבעלי 13

) Professionals (AFP . הארגון,שלהאינטרנטאתרכתובתhttp://www.nsfre.org] (Iast [ 

) 12.1.05 visited on . מגזרשליזכספיםגיוסמנהלישלהישראליייהארגוןמוכרבארץ

כזיכספים,גיוסמקצועהתפתחותאת"לעוזזכזישהוקם(עייר)",והמלכ"ריםההתנזבות

כספיםיי.גיוסלמקצועאתיקהכללילטפחוכזיהתנזטתית,ורוחפילנתרופיהולחזקלשמר

הערהלעיללימור,אצלשהובאוכפיהארגון,שלכספיםייגיוסלמנהליאתיקהייכללימתון

 .) 2(נספח 286בעי , 1

למטרותשלאהפועליםגופיםעלציבוריפיקוחשללקיומוכטעםהנציגייבייבעייתלזיון 14

(תשסייז)השוואתימחקרצזקה:לצורכינאמנויותעלציבוריפיקוחזנזברגחיראורווח

שם.והמקורות 45-43

גבוהזהשיעורציטרי.ממימוןמגיעיםבישראלהשלישיהמגזרשלהמימוןממקורות-64%כ 15

מהמוכרנמוןאן ,) 56% (האירופיהאיחוזממוצעאו ) 57% (בצרפת ,) 59% (בהולנזמהמוכר

המגזרתפקיזילבזיקתהוועזהראו .) 65% (ובגרמניה ) 77% (בבלגיה ,) 75% (באירלנז

 . Chestennan, sllpra note 3, at p . 97ראו,כן ; 30בעי , 6הערהלעילבישראל,השלישי

(להלן' 18 ) 2002 (עמותותשלתקי,ניהולהעמותותרשםהפנים,משרזישראל,מזינת 16

לחוק )ב( 36סעיףגםראוהבכיריםשכרבענייןעמותותיי).שלתקיןלניהולייהכללים

 . 276סייח ,-1996תשנייו ,) 3מסי(תיקוןהעמותותבחוקשתוקןכפי ,-1980תשייםהעמותות,

 . 31בעי , 6הערהלעילבישראל,השלישיהמגזרתפקיזילבזיקתהוועזה 17

שם.שם, 18
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זנדרבגנןוה ;צוןך

יותר,קטןלהכנטותיהסביחטהוצאותיהסשיעוראשר ,יותריעיליסלגופיס

כאשרובוודאי-מאודגבוהפילנתרופיגוףשלההוצאותשיעורכאשר

שלהטבעיתהנטייה-גיוטןהוצאותלמימוןמוקדשותהכנטותיועיקר

 ,מתרומהלהימנעתהיההתורמיס

התרומותגיוטעלותשלהמיוחדבהיבטורקאךאתמקדזוברשימה

מטחריתרומותבגיוטפטולישהאסהיא:בהשאעטוקהשאלההמטחרי,

שתמנעחקיקתיתלהטדרהמקוסישוהאסמאו,דגבוהותהעלויותכאשר

ככללציבורמידעמטירתתבטיחלפחותאועליהתפקח ,כזאתפעילות

בארץזכהטרסזהנושאהעמלה,שלולהיקפהלטיבה ,לקיומההנוגע

שלבדיוניהאגב,בדרך ,עלהכיאס ,כלשהוחקיקתיאומערכתילטיפול

נושאידיעתי,למיטב , 19פורטמווטרסלהכרעההגיעושטרס ,אפרתיועדת

פיעל ,התורמיסציבורשללמודעותחדרטרסגבייהעמלותשלקיומן

מומלץ , 20העמותותרשסידיעלשפורטמועמותותשלתקיןלניהולהכלליס

ההוצאותתיאורבמטגרתתרומותגיוטעמלותשלפירוטלכלול

 ,לצייןישזאתבמטגרתעמותות,שלהכטפייסתוובדוחוהאדמיניטטרטיביות

העטקת ,אירועיסהפקתפרטוס, ,שיווקהוצאותשלהכללילפירוטבנוטף

למגייטיסעמלותשלפירוטגסוייעוץ,ניהולודמיתרומותבגיוטעובדיס

כלליס ,זהלענייןהנוגעככלזאת,עסגיוט,הטכמיצירוףלרבות ,חיצונייס

אינוהעמותותרשס , 21מחייבתוקףלהסואיןבלב,דהמלצהבגדרהסאלה

 ,עמותותשמשלמותהתרומותגיוטשלהעמלותשיעוראתומבקרבוחן

לאההקדשותרשסגס , 22אלהעמלותעלמדווחותאינןאףהעמותותורוב

במרכיבאפואמדובר ,הקדשיסבידיתרומותלגיוטהנוגעככלבכךעטק

ממששללפיקוחנתוןשאינו ,השלישיהמגזרהכנטותשלקטןאסגסחשוב

ראויהבצורההטדרתוראוי,ובלתייעילבלתיבושהטיפולייתכןואשר

תדמיתו,אתגסאלא ,השלישיהמגזרהכנטותאתרקלאלשפרעשויה

 ,בתכליתשונהובאנגליהבארצות-המיתובמיוחדבחווולהמצבזהבעניין

לנטותהיהראויאלה,ממדינותמגיעלדיוןהגלסחומרעיקרכךומשוס

זה,בענייןשסשנצברהניטיוןמןוללמוד

גטהותתרומותגיוטעלויותשלהתופעהאתתחילהאתארזומשימה

גסלקיומהאינדיקציותישאך ,בארצות-המיתבעיקרתועדהאשרביותר,

ישאסהשאלהאתאנתחמכןלאחרבישראל,לרבות ,אחרותבמדינות

האפשרותאתהןזהבהקשראבחןתרומות,לגיוטגבוהותבעלויותפטול

נעוץשהפטולהאפשרותאתוהןלכשעצמהגבוההבעמלהפטולשיש

להיגרסשעלוליסהנזקיסאתאציגכןכמולתורס,קיומהדברבאי-גילוי

בגורסהשימושעצסעקבגסכמוהעמלהגובהעקבהשלישיהמגזרלתדמית

במקורותאשתמשאלהטוגיותהצגתלצורךתרומות,גיוטלשסמטחרי

שלהעליוןהמשפטבביתשנשמעושונותבדעותלרבות ,שוניסהשוואתייס

ניטיונותשללחוקיותס ,דיןפטקיבמטפרנדרש,כאשרארצות-הברית

המצבבביקורתאטכסתרומות,גיוטשללעמלותחוקיתתקרהלקבוע

ההשוואתית,הטקירהמןלהפיקשניתןובלקחיסבישראל,זהבנושאהקייס

חרי oמתרומותגיוסשלהעלותב.
מכטפי ,כללבדרך ,מקוזזתזוכטפית,עלותישנהמטחריתרומותלגיוט

מקצועייס,מטחרייסגופיסבידינעשההתרומותגיוטכאשרהתרומות,

המגויטיס,הכטפיסמןגטהיסלשיעוריסלהגיעעלולותהתרומותגיוטעלויות

שנערךשדהמחקרומדויקיס,כולליסנתוניסזהבענייןלהציגמאודקשה

יותרכימצאהכנטהמטלשלטונותדיווחיסבטיטעלבארצות-הברית

התרומותגיוטהוצאותאחרמעקבכלמנהליסאינסיסמהמדווח-50%מ

העולהבטכוסתרומותעלשדיווחוריסוומהמלכ 37% ,זאתעס , 23שלהס

שלקיומןעלדיווחולאארגוניס) OOO,74מ-(למעלהלשנהדולר 50,000על

המחקרעורכיבקרבעוררזהנתון , 24תרומותאותןלגיוטכלשהןהוצאות

שדיווחומהארגוניסרבע , 25נאמניסיסהדיווחאסלשאלהבאשרתהיות

חמישה-עשרלכלאחדדולרשלהוצאהעלדיווחותרומותלגיוטהוצאותעל

נוטףרבעואילו ,דולר)כללגיוט 6%שלהוצאה(קריתרומותשלדולריס

(קרידולריסשניעדשלתרומותעבוראחדדולרשלהוצאהעלדיווחו

היהיסהמדווחכלשלהממוצעדולר),כללגיוט-50%מיותרשלהוצאה

לכל-18,5%כשלהוצאה(קרידולריס 5,40לגיוטאחדדולרשלהוצאה

 , 26דולר)

מצביעיסארצות-המיתבמדינותכללייסתובעיסשמפרטמיסנתוניס

שלפעילותסעלפיטקלילאלפיקוחהאחריותיותר,עגומהתמונהעל

 ) Charities, Non-Profit Corporations (רווחלמטרתשלאהפועליסארגוניס

המדינותמןבחלק ,מדינהבכלהכלליתהתביעהעלבארצות-המיתמוטלת

דיווחחובותשלאכיפהעלהיתרביןהמתבטטמשוכללפיקוחמערךקייס

 ,דיווחחובתקיימתהמדינותמןבחלק , 27לציבורמידעפרטוסועלשנתיות

 , 28הציבורמןתרומותגיוטמטעלכל ,מוקדסרישויחובתאףולעתיס

התובעידיעלהמתפרטמיסחותוולדובטיטמהוויסיסהמדווחהנתוניס

ואשר 2001בדצמברניו-יורקשלהכלליהתובעשפרטסחוובדוהכללי,

למטרותמגיעיסהכטפיסמןמשלישפחותכיהתמר , 2000לשנתהתייחט
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 188.4שלסכוסהניט 2000בשנתשנערכוטלמרקטינגמבצעי 586התרומה.

 ,דולרמיליון 59.3רקצדקהלמוסדותהועברוזהסכוסמתוךדולר.מיליון

31.5קרי  2001השניסלגביפורסמוזהיסכמעטממצאיס . 29בלבד %

מהותיתבצורהשוניסהיולאהממצאיס . 31 ) 31.1% (-2002ו 30 ) 31.9% (

ביןנעלצדקההמועמיסהכספיסשיעור .) 1994שנת(למןקודמותבשניס

גסעולהדומהמצבתמונת . 32 ) 1997(בשנת 24.7ה/ס ) 1995(בשנת 38.1%

גויסובקליפורניהבארצות-הברית.נוספותבמדינותשפורסמומנתוניס

רקאולסדולר,מיליון 193.3שלכוללבסךתרומות 1999בשנתמהציבור

שלמענסהגופיסידיעלבפועלהתקבלובלבד) 48.2% (דולרמיליון 93.1

קונטיקטלגביהאחרונותבשניסדווחהדומהתמונה . 33הכספיסגויסו

 35% 2001(בשנתמסצ'וסטס 34 ,ליעדס)הגיעובלבד 35.52% 2003(בשנת

45 2003(בשנתוטנסי 35ליעדס)הגיעובלבד בלבד 15% 2001ובשנת %

תמונה . 37מהסכומיס 59% 2001בשנתליעדסהגיעובאוהיו . 36ליעדס)הגיעו

שלהכלליהתובעידיעלשפורסמובנתוניסביטוילידיבאהיותרחיובית

עזהפטריוטיתרוחהפיחזה.אסון 38התאומיסמגדליאסוןלאחרניו-יורק

 ,התרומותגיוסתעשייתידיעלהיטבנוצלהזורוחהאמריקניס.שלבלבס

פילנתרופיבסיועעזצורךהורגששבה ,בניו-יורק . 39ביושרתמידלא

רובס ,דולרמיליארד-2.2מלמעלהנתרמובאסון,הנספיס 2,800למשפחות

שלהכלליהתובעשפרססח IIהדוהאירוע.לאחרהראשוניסהימיס 60תוך

למעלהשגייסוארגוניסושנייסבחמישיסנגע ,מהאירועשנהבחלוףניו-יורק

בגיוסשעסקוהארגוניסממספררבערקהיוו(אךהתרומותמסך-90%מ

 10%עלהעולותגיוסהוצאותעלדיווחמהגופיסאחדלאאףהתרומות).

 . 40הוצאותשלאחדמאחוזפחותעלדיווחוהגופיסורובשגויסו,מהסכומיס

 10%רקגייסושאמנסהארגוניסבשארשונההיהשהמצבאפשרזאת,עס

 . 41תרומותשגייסוהגופיסמכללרבעיסשלושההיוואךהתרומותמן

נזכרובהמש,ךבהאגעועוד ,בנושאשעסקההאמריקניתבפסיקה

גיוסעלויותשלגבוהיסשיעוריסעלהמעידותנוספותספורדיותדוגמאות

התרומותשמגייסיכךעלדווח 42Reilyבפרשתהציבור.מןתרומות

מן-50%מלמעלהלכיססשלשלוקרוליינהבצפוןהבולטיסהמקצועייס

לפחותדווח 44Munsonבפרשת . 431985-1980בשניסשגייסוהתרומות

גיוסלאשרמרילנדשלהמדינהמזכירהתבקששבהסמקריסעשרהעל

וההוצאותההנהלההוצאותשלהכולללסכוסתקרהלקטעהנראהככלהמליצהאפרתיועזת 19

וככלהעמותה,ממחזור 25o/n 7%ביןשינועובשיעוריסלהוציא,רשאיתשעמותההכלליות

שיעורבמסגרתלכלולהתנגזוהשלישיהמגזרשלנציגיסשיעור.אותויקטןכןהמחזורשגזל

פרטניבאופןזהנתוןלפרססהסכימואךהתרומות,לגבייתהמתרימיסעמלתעלותאתזה

המגזרבהתפתחותמשפטייס"היבטיסצחורא'ראוהעמותה.שלהכספיח IIבזוונפרז

בכתובת,בישראל,השלישיהמגזרשלהמיזעפורטל- 3מגזרבישראל"השלישי

) 12.1.05 http://www.migzar3.org.illsupplementlpros.html] (Iast visited on [ להלןגסראו

סמוך.וטקסט 147הערה

 . 19-18בעי , 16הערהלעיל ,עמותותשלתקיןלניהולהכלליס 20

המוסזשל 5מספרחשבונאותבתקןזומהפירוטחובתמצאתילאכייצוין . 18בעישפ, 21

"נוהגכיהסבר)לזברי 111ימס(סעיףשסמצויןאמנסבחשבונאות.לתקינההישראלי

פיהשעלהתניהתורמיסעסאוהקצטתנותניעסבהסכמיסלכלולהואבמלכ"ריסמקובל

העקיפותאוהכלליותההוצאותלכיסויישמשיזסעלהוגבלבהןשהשימושמההכנסותחלק

המוסזראובטלפון.להתרמותרלוונטיזהנוהגאסספקאך , II(IIתקורה II (ר IIהמלכשל

זעתלגילויוהבהרותתיקוניפ- 5מספרחשבונאותתקןמנאותבחשלתקינההישראלי

שמובאכפי ) 1999(זצמרבמלכ"ריפיזיעלכספיוזיווחחשבונאותכלליבזבר 69מס'

 ] www.iasb.org.il] (Iast visited onשכתובתו,בחשבונאותלתקינההישראליהמוסזבאתר

) 12.1.05 . 

אביטלהזיןעורכתהעמותות,רשססגניתיזיעל ) 8.7.2004(ביוסבטלפוןלינמסרהמיזע 22

שריירב.

 ) IRS (האמריקניההכנסהלמסרווחכוונתללאהגופיסשלהזיווחיסכלעלהתבססהמחקר 23

 Nonprofit Overhead Cost Project, Sllpraראו,ארגוניס).-126,956ב(מזורב 2000בשנת

1 . note 11 , at p . 

24 Jbid, ibid . 

25 lbid, ibid . 

26 Jbid, ibid . 

 . 183-129 , 105 , 104בעי , 14הערהלעיל ,זנזרבגראו 27

 128-123(קליפורניה), 121-117(כללי), 107בעישפ,ובקליפורניהבניו-יורקלזוגמהראו 28

(ניו-יורק)·

29 New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where 

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

) 12.1.05 www.oag.state.ny.us/charities/penniesOI /penintro.html] (Iast visited on [. 

30 New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where 

) 2002 Your Money Goes Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December 

) 12.1.05 http://www.oag.state.ny.us/charities/pennies02/penintro.html] (Iast visited on [ 

31 New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where 

) 2003 Your Money Goes: Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December 

) 12.1.05 http://www.oag.state.ny.us/charities/pennies03/penintro.html] (Iast visited on [. 

32 Jbid . 128בעי , 14הערהלעילזנזרבג,גסראו . 

33 Attorney General State of California "Attorney General's Summary of Results of 

4 ") 2001 Charitable Solicitation by Commercial Fundraisers (March 

) 12.1.05 (Iast visited on ~ caag.state.ca.us/charities/publications/cfrreport.pd [. 

 State ofראו,הזמניס.בכלביותרהגבוההשיעורהואזהכינמסרזאת,מזינהלגבי 34

Connecticut, The Attorney General Office "Annual Report for 2003 Professional 

" Telephone Soliciting for Charities, Police and Fivefighter Groups 

) 12.1.05 http: //www.cslib.org/attygenl/mainlinks/tabindex8.htm] (Iast visited [. 

35 The COlnmonwealth of Massachusetts Office of The Attomey General "The Attomey 

") 2002 General's Report on Telemarketing for Charity (March 

) 12.1.05 http: //wlvw.ago.state.ma.us/filelibrary/telrepOO.pdf] (Iast visited on [. 

36 State ofTennessee, Office ofthe Secretary ofState "2003 Annual Report on Charitable 

Fund Raising" 358 [http://www.state.tn.us/sos/charity/annualrpt-03.pdf] (Iast visited 

 State ofTennessee, Office ofthe Secretary ofState "2001 Annual Reportוכן: . 12.1.05 (

243 " on Charitable Fund Raising במערכת).שמור(עותק

37 State of Ohio Attorney General "Charitable Fund Raising in Ohio by Professional 

/ 1 200 / Solicitors 2001 Report" [www.ag.state.oh.us/online yublications/charitable _law 

) 12.1.05 at p. 4 (Iast visited on ~ 01 %20charitable%20report.pd . גס:ראו, Ayres & FUnk 

143 . Sllpl·a note 8 at p. 121 n . 

38 New York State Attomey General Septelllber ]]Ih Charitable Reliej' An Overvielv AI 

_ One Year (September 2002) [http://www.oag.state.ny.us/charities/septemberll 

) 12.1.05 charitiable _reportJsept II_report.html] (Iast visited on :להלן)II זוII בספטמרב 11חII 

. . th 
 .)" "September 11 Charltable Rellefאו

לה).הנלווהוהטקסט 28(הערה 109בעי , 27הערהלעילזנזרבג,ראו 39
. . th 

40 38 September 11 Charltable Rellef, sllpra note . 

 . 30הערהלעיל , 2001שנתשלהכלליותהתוצאותזהבהקשרוראו 41

42 ) 1988 ( 781 . Riley v. National Fedel'ation ojthe Blind ofnorth Carolina, 487 U.S :להלן)

 .) Riley caseאו Rileyפרשת

43 783 . Jbid, at p . 

44 ) 1984 ( 947 . SecretalY ojState oj Malyland v. J.H. Mllllson Co. , 467 U.S :פרשת(להלן

Mllnson אוMllnson case (. 

57 



נדונה 46Madiganבפרשת , 45מהתקבוליס 70%-85%שלבעלותתרומות

מן 85% 1995-1987בשניסשגבומאילינויטלמרקטינגחמותנגדתביעה

 , 47שגייסוהתרומות

 1985בשנתבאנגליה,גסדווחהגבוהותתרומותגיוסעמלותשלהתופעה

 National Council for Voluntary Organizations (NCVO)ה-מטעסנערך

 ,בעיותשלשורהגילההמחקרהתרומות,גיוסבתחוסבעיותעלשטחמחקר

קטןחלקהעברתבהתרמה,לעוסקיסתגמול-יתר :היוביניהןשהבולטות

נאמנותבשסתרומותוגיוס ) 10%-20% (צדקהלצורכימהתרומותמדי

 , 48בההמוסמכיסהגורמיסידיעתללא

בסוף , 49כלשהובאופןתועדאונחקרטרסזהבענייןבישראלהמצב

הכלליתבהסתדרותמרכזיפעילשהיהמי ,בן-מאירדבכתבהשמוניסשנות

-50%ככללבדרךנוטליסבשכרגוביס"כי ,שוניסוולונטרייסובארגוניס

ישירותהמפעיליסגביהבקבלנימדובראס(בפרטהזמןובמשךמההכנסה

כיוסגס , /50Iההכנסהמכלל 75ס mלאפילומגיעיסהסעצמס)הגוביסאת

שיווקבשירותימסתייעיסרווחלמטרותשלאהפועליסגופיסכיידוע

מערכותאונייסטלפוהתרמהמרכזילרבות ,תרומותגיוסלשסמסחרייס

בסרטןבמלחמההעוסקתעמותהידיעללישנמסרממידע ,ישירדיוור

תמורתמסחריתחמהשלטלמרקטינגבשירותיהעמותההסתייעה ,השד

42שלבשיעורעמלה נעשתהל IIהנהחברהעסהתקשרות ,מהתרומות %

האופציהממצאיולפיואשרמומחההעמותהעבורשערךשוקסקרלאחר

נתוןאינוהמגייסיסשלהשכרהיקף , 51ביותרוהטובההזולההיאשנבחרה

 ,כלשהומפורשדיןפיעלבפרסוסחייבאינוגסהוא ,בציבורלפרסוסשזוכה

מסחרימקצועיגורסהיותועובדתאתמיזמתוחושףאינוהמתריסהגורס

למיטב , 52העמלהשיעוראתמיזמתוחושףאינוואףעמלהתמורתהפועל

גיוסעלויותעלבישראלעמותותדיווחיהמנתחמחקרפורססטרס ,ידיעתי

המעטיסהנתוניססמךועלזהבשלבכברלהניחניתן ,זאתעסתרומות,

ארגוניסהסתייעותשלהתופעהרווחתהרחבבעולסכמובארץכישמשותנו

 ,בארץגסוכימסחרייסתרומותגיוסבשירותירווחכוונתללאהפועליס

מןניכריסלאחוזיסלהגיעעשויהכאלהשירותיסשלעלותס ,בעולסכמו

 ,הציבורמןהנגביסהכספיס

מסחרי?תרומותבגיוספסולישהאםג.
בתרמיתגבוההנסתרתעמלה . 1

משוסבכךישבמיוחדגבוההתרומותגיוסתהליךשלהמחירכאשרהאס

בנוגעהתורסשלבציפיותיותלויהזולשאלההתשובההתורס?הונאת

ידיעלהיעדיסמוצגיסשבוהאופןמןהןמושפעותאלהכספו,שלליעדיס

מודעותוממידת ,היעדיסשלמפורטתהצגהאיןכאשר ,והןהמתריסהגורס

כאשרהתרומות,גיוסתהליךשלעלותועלעיסשמשפיהשוניסלגורמיס

למטרותיופנועיקרסאוהתרומהכספיכלכיבמפורשמצייןהמתריסהגורס

מןניכרנתחהפנייתכינראהלכאורההיע,דמוסדשלהפילנתרופיות

ביתהגיעזאתמעיןלמסקנהתרמית,מהווההגבייההליךלמימוןהכספיס

ביתנדרששבה , Madiganבפרשתארצות-הבריתשלהעליוןהמשפט

התובעתידיעלשהוגשה ,תרמיתבעילתתביעהשללחוקיותההמשפט

עבורתרומותשגייסהטלמרקטינג,חברתנגדאילינוימדינתשלהכללית

אכןכיקבעהמשפטבית , 53הנגביסהכספיסמן 85%תמורתפילנתרופיגוף

המחירעלמבוססתאינההתרמיתכיצייןאך ,תרמיתלעילתבסיסיש

 ,הטלמרקטינגחברתהצהרותלביןזהמחירשביןהסתירהעלאלא ,הגבוה

 , 54התרומותאתמגייסיסשעמרולגוףיגיעהתרומותמכספיניכרחלקשלפיהן

 ) FTC) Federal Trade Commissionה-ידיעלשנקבעוהכלליסלפיאכן,

 " misrepresent ,(מסולףבאופןמציגבטלפוןהפונהכאשרבארצות-הברית,

" directly or by implication ( שלכוללבסכוסאובאחוזיסהשיעוראת

 , 55בתרמיתמדוברהצדקהלמטרותשיגיעוהכספיס

ציפייתוכילהניחניתן ,התרומהליעדיבנוגעמיוחדפירוטבהיעדרגס

לגוףולאהתרומהליעדיגיעכספועיקרכיהיאפוטנציאליתורסכלשל

בהצהרותיומפורשבסיסלהאיןאסגסהנחתו,זואסאותה,המגייסמסחרי

שלהגבוההשיעורכאשרכילהניחניתן ,התרומהאתשמגייסהגוףשל

לפחותהונאה,בכךלראותניתןהתורס,שלמעיניונסתרהגבייהעמלת

באופןאפיינהזאתמעיןגישה , 56התורסשלהסובייקטיביתמבטומנקודת

שהגבילוחוקיסשחוקקובארצות-המית,שונותמדינותשלעמדתןאתעקבי

 ,מסוימתלתקרהמעלעמלותלגמתמסחרייסתרומותמגייסישלזכותסאת

בפסיקה ,ארצות-הבריתשלהעליוןהמשפטביתבהמש,ךשאבהירכפי

פגיעההיוותההיאלטעמושכן ,זאתחקיקהפסל ,דעותוברובעקבית

לתיקוןבניגודועמדההפילנתרופיהגוףשלהביטויבחופשמדיחמורה

זהבענייןנרחיבעוד , 57האמריקניתלחוקההארבעה-עשרולתיקוןהראשון

בארצות-הבריתהעליוןהמשפטביתשופטישלרובכךעלונצביעבהמש,ך

גבייתתהליךלעלותבנוגעהתורסשלציפיותיועלאחרותהשקפותיש

נמצאארצות-המית,שלהעליוןהמשפטבביתשס,גסזאת,עס ,התרומות

רנקוויסטהשופט ,המשפטביתנשיאשלבדמותוזאת,לחקיקהעקביתומך

) 58(Rehnquist , שבוטלה,אףלדיוןראויהמשקפתשהיאשהעמדהכך

(מדינתשיקגושלבפרברעירוניתחקיקהנפסלה 59Schaumburgבפרשת

עליעלהלאהעמלותששיעורבכךתרומותגיוסרישוישהתנתהאילינוי)

25 גיוסכישקבעהמרילנדממדינתחקיקהנפסלה Munson 60בפרשת , %

25עלהעולהבעמלהתרומות חקיקהנפסלה 61Reilyבפרשתעמה,היא %

יגבושלאבכךמסחרייסתרומותמגייסירישוישהתנתהקרוליינהמצפון

בשיעורכעמלהסבירהבלתיעמלההגדירההחקיקה ,סבירהבלתיעמלה

התרומותמגייסאתוחייבהלחריגיס)(בכפוףהתרומותמן 20%עלהעולה

כספישלהממוצעהשיעורבדברהתרומה,לפני ,תורסכלליידעהמסחרי

 ,כאמורלפנייה,שקדמההשנהבמהלךצדקהלמוסדותשהעבירתרומות

כי ,המקריסשלושתבכל ,סברהרנקוויסטהשופטשלעקביתמיעוטדעת

ובפיקוחכלכליתמגולציהאלאהביטויבחופשהפוגעתבחקיקהמדומאין

גיוסשלהגבוהההעלותשבומקרהבבל ,עמדתולפי , 62מחיריסעלגרידא

בתרמית:מדובר ,לתורסמוצגתאינההתרומות

There is an element of 'fraud' in soliciting money ' for' a charity " 

when in reality that charity will see only a small fraction of the funds 
, collected,,6J 
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ובהמשי:

A] high fundraising fee itselfbetrays the expectations ofthe donor [" 

who thinks that his money will be used to benefit the charitable 

. 64 ,, purpose in the name ofwhich the money was solicited 

בביתהרובעמזתזאתרואהוכך ,שונהבאופוגםהזבריםאתלראותניתו

שלתהליךלכךמוזעהתורםכילהניחניתובארצות-המית.העליווהמשפט

הפילנתרופיהגוףמנגנוושלהפעלתכמובזיוקעלות,ישנההתרומותגיוס

כךעלהיתרביובארצות-הבריתמתבססתזאתהנחהעלות.להיותעשויה

הואאליושהפונהכךעלהתורםאתלייזעחובהישמהמזינותשבחלק

מוזעותנוכחאותו.המגייסר IIלמלכתרומותגיוסשירותיהמעניקמסחריגוף

כאשרוגםנוגזתמפורשתהבטחהבהיעזרכילהניחגםניתוזאת,כללית

המתרים,הגוףשללמטרותיויופנושהכספיםלכךכלליתהבטחהישנה

עלותלמימווגםיופנוהתרומהשכספילכךומסכיםמוזעהממוצעהתורם

שוקומחירמקובלתנורמהמשקפתהגבוהההגבייהעלותאם . 65הגבייה

כזאתעלותשללקיומהגםמסכיםהתורםכילהניחניתוהשירות,של

 . 66הפילנתרופיבגוףכללתלויהשאינההכרחית,אךרעהגזרהבהורואה

הגוףשלהכללישיפוטועלהתורםסומךכללבזרךכילהניחגםניתו

לרבותהגבייה,לעמלותובנוגעבכספיםהשימושלאופובנוגעהפילנתרופי

פיעלשאףלכךרבותלגיטימיותסיבותלהניחניתובכללו.גבוהותעמלות

אתנאמנהההתרמהתהליךמשרתמאו,דגבוההתרומותגיוסשעלות

גבוהותשהעלויותאפשר ,למשלכ,ךתרומות.המגייסהגוףשלמטרותיו

פרסוםשירותיגםאלאכספיםגבייתתהליךרקלאמשקפותשהומשום

הגוףשללמטרהנפשותועושיםההתרמהלתהליךהנלוויםציבורויחסי

מגייסהגוףשלשהמטרותמכךלנבועעשויההגבוהההעלות . 67המתרים

ישולפיכךמוכר,ולאמאוזקטוגוףשהואאופופולריותאינוהתרומות

הקרבהלשקףעשויההגסהההעלות . 68הכספיםבגיוסיתרהבהשקעהצורך

(כגוויותררחוקותמטרותלמעוהכספים)(גבייתקצרלזמוהמטרותשל

העלותלמרותלהניב,עשויהתרמהמבצע . 69יותר)רחבהציבוריתחשיפה

בשל . 70אחרתבזרךלהשיגוניתושלאמאוזגזולגלובליסכוםהגבוהה,

העליווהמשפטביתשלהמוצאהנחתביח,דהאלההטעמיםכל

 ,מהווהאינותרומותגיוסעמלתשלגבוהשאחוזהיאבארצות-הברית

שלהיחיזבזעתהיטבהוסברזהענייוהתורם.כלפיתרמיתכשלעצמו,

לאמור: Madiganבפרשת ) Scalia (סקלייההשופט

S]ince there is such wide disparity in the legitimate expenses bome [" 

by charities, it is not possible to establish a maximum percentage that 

is reasonable. It also follows from that premise that there can in 

general be no reasonable expectation on the part of donors as to what 

fraction of the gross proceeds goes to expenses. When that proposition 

, is combined with the unquestionable fact that one who is promised 

45 15 . 1bid, at p. 965 n . 

46 600 . 1l1inois ex rel. Madigan v. Tele'llal'keling Associales, 1nc., (2003) 538 U.S . 

 .) Madigan caseאו Madigan:פרשת(להלן

47 605 . 1bid, at p . 

יופכורם Pע'אוהתרומהכספיכלכימצייןהמתריםכאשר

כיכראהלכאורה , 7היע 7מוסשלהפילכתרופיותלמטרות

ה IIמההגבייההליךלמימוןהכספיםמןכיכרכתחהפכיית

תרמית

 Sir Ph. Woodfield et al. Ejjiciency Scrllliny o/llle Sllpel'Vision o/Chal'ities: Reporlראו: 48

45 ) 1987 ( easlllY 10'ת Ihe HOllle Secl'elary and Ihe Economic Secl'elary 10 Ihe :להלן)

 Secretary of State "Chal'ilies: A FI'allle\Vol'k ;("Woodfield Repol·tאוווזפילזייייזוייח

) 10.16 . ol'lhe Fulllre " (London, 1989) 55 (sec / :להלן)או " 1989לבןייספרWhile paper (. 

יימסזגסהעמותות.רשסאצלנתוניסכןעלאין , 22להערההסמוןבטקסטלעילכאמור 49

השלישיהמגזרלחקרהישראליבמרכזהמנוהלבישראל"השלישיהמגזרשלהנתוניס

לחקרהמרכזמכתבתרומות.גיוסעמלותעלנתוניסכוללאינובן-גוריון,באוניברסיטת

הנתוניסמסזשללתרשיסבמערכת).שמור(עותק 20.7.2004מיוסלמחברהשלישיהמגזר

 . 256בע' , 2הערהלעילוכץ,מגזרון,ראוהנייל

 . 421(תשמייח)ולמעשהלהלכהבישראל:ההתנדבותיתהעבודהז'בן-מאיר 50

החברה . 24.5.2004מיוסמתשעיי,ייאחתעמותתליתסמנכייאנו,ןרקפתגבישלמכתבה 51

בפרזסנמצאשלההטלפוניסשמרכזהחמהזייל.פרזיקטיבחמתהיאשנבחרההמסחרית

המיזעבישראל.פיברוזיססיסטיקאיגוזכגוןאחרות,לעמותותגסשירותיסנתנהחנה,

אותילשכנעניסועתזיילפרזיקטיבחברתשלההתרמהבמרכזטלפניותיזיעללינמסר

סיסטיקמאיגוזהנגביתהעמלהשיעורכיהטלפניתלימסרהכןכמואלה.לגופיסלתרוס

עסאופימוזיססיסטיקאיגוזעסאלהנתוניסלאמתביזיעלהלא . 16%הואפיברוזיס

באיגוזכי ) 25.7.2004(ביוסבטלפוןלימסרהברגר,רחלגביהאיגוז,מנכייליתהחמה.נציגי

הנושא.שלביותררציניתבזיקהמתנהלת

זיילפרזיקטיבחמתשלההתרמהבמרכזהטלפניותמןמיזעלקבלניסיונותייכילצייןיש 52

משותן.המצויהמיזעמיטבולפיראויהבצורהנענו 2004שנתמאשיתחנהבפרזס

53 46 Madigan case, sllpra note . 

54 613 . lbid,atp . 

55 ) 4 () 16 C.F.R § 310.3(d . 

למעןתורסשהואשקלמכלכיזעתועלמעלהאינוהתורסשכןהציבור,הונאתהיאייזאת 56

לעילבן-מאיר,אגורותיי. 70עד 50בזרן'אובזיס'משוחרריס,אסיריסאונכיסיתומיס,

 . 421 'בע , 50הערה
 Village o/Schalllllburg v. Cilizens /01' a Bellel' Environlllenlמנחיס:זיןפסקיבשלושהמזומ 57

620 . 1980) 444 U.S ( :להלן)אושמבורגפרשתMllnson case, sllpra ;(Schallnlbllrg case 

44 Riley case, Sllpra note 42; note . 

 Schallmbllrg case, Sllpl'a note 57הפרשות:,בשלושמיעוטדיןפסקכתברנקוויסטהשופט 58

639-645 . Riley case, sllpl'a note ;Mllnson case, sllpra note 44, at pp. 975-985 ;at pp 
804-812 . 42, at pp השופטלזעתו(הצטרףO'connor (. 

59 624 . Schalllllblllg case, sllpra note 57, at p . 

60 951 . Mllnson case, sllpra note 44, at p . 

61 785- 786 . Riley case, sllpra note 42, at pp . 

62 Schallnlblllg case, sllpl'a note 57, at p. 640; Mllnson case,sllpl'a note 44 at p. 980; Riley 

. 807 . case, sllpl'a note 42, at p 

63 980 . Mllnson case, Sllpra note 44, at p . 

64 2 . 1bid, ibid n . 

65 11 . Riley case, Sllpra note 42, at p. 799 n ברנן(השופט] Bemnan [(. 

66 10 . Schallll1bllrg case, Sllpra note 57, at p. 637 n ווייט(השופט] White [(. 

Riley case, sllpl'a ;Mllnson case, sllpl'a note 44 at p. 961 [בלאקמן(השופט 67 , ([Blackmun 
798 . note, 42 at p מנן).(השופט

68 967 . Riley case, Sllpra note 42, at p.780 ;Mllnson case, Sllpra note 44, at p . 

69 792 . Riley case, sllpra note 42, at p . 

70 791- 792 . 1bid, at pp . 

59 



without further specification, that his charitable contribution will go 

to a particular cause must reasonably understand that it will go there 

ajter the deduction of legitimate expenses, the conclusion must be 

that the promise is not broken (and hence fraud is not committed) 

by the mere fact that expenses are very high" 7], 

תרומות!לגיוסראויבלתימחירקייסהאס . 2

שלהעליוןהמשפטבביתשונותגישותביןלעילשתוארההמחלוקת

שמשקףלמהבאשרשונותהנחותעל ,היתרבין ,מתבססתארצות-הברית

העליוןהמשפטביתשופטירובכינראה ,מסחריתרומותלגיוסגבוהמחיר

שלהשוקמחיראתהןכללבדרךמשקףגבוהשמחירסבוריסהאמריקני

לעומת , 72אותוהשוכריסהגופיסשללגיטימיכלכלידעתשיקולוהןהשירות

מקוסיש ,פילנתרופייסבגופיסמדורבכאשרכיסרברנקוויסטהשופט ,זאת

מיוחדתחולשהמשקףהואוכיכלכליתמוצדקאינוגבוהשמחירלחשש

בענייןהעליוןהמשפטביתשופטישלהדיןפסקי , 73הפילנתרופיהגוףשל

אנסההבאהבפסקה ,אלההשקפותהבדליעלרבהבמידההתבססוזה

העמדות,מןאיזושיאששאמפיריאועיוניבסיסישאסלבחון

 ,יותרחלשמיקוחכוחישפילנתרופילגוףשלפיהבעמדהמסוימתתמיכה

אחדרווח,למטרתשלאהפועלכגוףהמתריסהגוףשלמאופיונובעת

לקידומהלתרוסרצונסאתלממשמעדיפיסשפרטיסלכךשניתניסההסרביס

 ,רווחלמטרותלאשפועליסגופיסבאמצעותכלשהיחברתיתמטרהשל

יותריעילבאופןלפעוליכוליסרווחכוונתללאהפועליסשארגוניסהוא

והשירותיותרזולגוביסשהסשהמחירמשוס ,ציטריותמטרותשללקידומן

רבצוןנגועיסהסשאיןבעובדהנעוצהלכךהסיבה , 74יותרטובנותניסשהס

מסחרי,בארגוןהשימושעלותאתמייקרזהרצון ,רווחיהסאתלהשיא

השפעותיהמפני ,זההסברלפי ,חסיניסרווחלמטרתלאהפועליסארגוניס

עדרהיה ,זאתעס , 75קיומסטעסלמעשהוזה ,הרווחכוונתשלהשליליות

הסשכן ,אלהגופיסשליעילותלחוסרלהביאלעתיסעשוירווחכוונתשל

 ,רווחלמטרתבגלויהפועלגוףשלהטבעייסהביקורתממנגנוניחופשייס

בצד ,אכןבהוצאות,חיסכוןתוךהרווחאתלהגדילוהרצוןהתחרותכגון

שלהנהלותשליותרנמוךהוליינתגמולעלהמצביעיסאמפירייסמחקריס

הנחהקיימת , 76מסחריותחרבותשלהנהלותלעומתרווחכוונתללאגופיס

 , 77במיוחדיעילבאופןמנוהליסאינסרווחכוונתללאשמוסדותכללית

הפועליסגופיסמנהלישלץהתמריעלגסמשפיעזהשאפקטאפואייתכן

 , 78יסימסחרתרומותמגייסיעסיותרטובולתתלשאתרווחכוונתללא

עבורתרומותלגיוסמדיגבוהמחירשללקיומונוסףאפשריהסבר

יחסיתקטןנתחמהוויסאלהשגופיסבעובדהנעוץופייסלנתרפיגופיס

מחיריעלהשפעתסומידתשלהסהמיקוחכוחולפיכך ,הטלמרקטינגמשוק

 , 79יותרקטניסהשוק

עמדהלגבשמנסיסשונותבמדינותוממשלתייסוולונטרייסגופיס

 The ,למשל ,כךהתרומות,גיוסרימחשלהאופטימלילגובהבאשרמקצועית

Better Business Bureaus Wise Giving Alliance :להלן)II הבריתII (, הוא

ומנסה 80רווחכוונתללאהפועליסרביסמוסדותבתוכושמאגדאמריקניגוף

לגיוסמומלציססטנדרטיס ,בתחוסהעוסקיסמקצועבעליבאמצעות ,לקטע

נוגעיסאלהכלליס , 81רווחכוונתללאהפועליסמוסדותידיעלתרומות

סטנדרטנקבעהיתרביןאולס ,אלהגופיסלשראויניהולשלההיבטיסבכל

שלהכוללתהעלותשלפיו ,התרומותכספישלהתפלגותסלגבימומלץ

 , 82התרומותמןההכנסותמכלל 35%עלתעלהלאהתרומותגיוסעלההוצאות

Maryland ,בארצות-הרביתאחריוולונטרגוף Association ofNonprofit 

Organizations , הממוצעותהכספיסגיוסעלויותשלפיודומהסטנדרטקבע, 

 ,-8333%מיותרלאשלבשיעורתהיינה ,שניסחמששלתקופהפניעל

 ) Charity Comrnission (באנגליהצדקהגופיעלהפיקוחנציבות ,זאתלעומת

למנהליממליצהאך ,כלשהואופטימליבמחירבהמלצותיהנוקבתאינה

ליישללפרסוסלגרוסעלולהגבוההעמלהכילזכורהפילנתרופייסהגופיס

) 84(Adverse Publicity , אסשגסכךעלמצביעהזואחרונההמלצה ,אכן

לשלסנדרשיסריס IIמלככילטענהחד-משמעימחקריבסיסהונחטרס

שלבעיניו ,השוקממחירהגבוהרימחטלמרקטינגאושיווקשירותיעבור

סביריכבלתלהצטיירעשויגבייהעמלתשלגבוהשיעורהתורמיסציבור

במידתתומכתזאתהנחהלגובהו,הכלכלילהסרבקשרכלללאהגיוניובלתי

העמלהשיעורשבומקרהבכלשלפיהרנקוויסטהשופטשלבעמדתומה

שלהמלצותיואתמסבירהגסהיא ,תרמיתמשוסבכךישמאודגבוה

להימנעלחבריובארצות-הבריתהכספיסימגייסשלהמקצועיהארגון

 , 85התרומותמןאחוזיסבסיסעלשכרסמקביעת

הביטויחופש ,הגילויפרךוקסתרומות:גיוסעלותשלנאותגילוי . 3

השלישיהמגזרותךמית

 ,לכאורה ,היהתורסכלשלבקרבוהגבוההעמלהשיעורשמעוררהספק

שיעוראתהתורסבפניחושפיסהיוהמתרימיסהגורמיסאסמתייתר

 ,עקאדא ,לאואסלתרוסאסההכרעהאתפוטוילשומותיריסהעמלה

כאשרבמיוחד ,התורמיסלציבורמסחריותפניותמתבצעותשבוהאופן

לתורס,מעמיקיסהסבריסמתןמאפשראינו ,טלפוניותבפניותמדובר

ללא ,לתרוסאינטואיטיביסירובלהיותעשויההמידעחשיפתשלהתוצאה

(להלן:מסויספרדוקסיוצרתזאתעובדה , 86להסרביסנוספתהזדמנותמתן

II הסדווקא ,לכאורההפילנתרופייס,הארגוניסמבחינת )"הגילויפרדוקס

גיוסשירותישלמחיריהסאתהמגבילציבורימפיקוחליהנותאמוריסהיו

אלהארגוניסיכמגלההאמריקניהניסיון ,עקאדאס,ימסחריתרומות

מגייסיעסלהתקשריכולתסאתלהגביללניסיונות ,כללבדרך ,מתנגדיס

הואהחשש , 88בישראליהשלישהמגזרניארגוגסכך , 87יסימסחרתרומות

גופיסשלבכושרסעהילפגאלא ,המחיריסלהוזלתיביאולאשהמגבלות

היהבארצות-הרביתהעליוןהמשפטבית , 89הציבורמןתרומותלגייסאלה

מראשלקבועמקוסשאיןבלבדזולאכיסברכךומשוס ,זהלחשששותף

לגלותבחוקיבילחמקוסשאיןאףאלא ,התרומותגיוסלעמלתתקרה

באפשרותיפגעהעמלהגובהשלהחשיפהשעצסהיההחשש , 90זאתעמלה

למטרותנפשותלעשייתכמכשירהגבייהבתהליךלהשתמשאלהסיגופשל

הווהמהגילויחובתכילקביעההדרךקצרהומכאן ,הפילנתרופיהגוףשל
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שלהביטויחופשעלהמחמירהההגנה . 91הביטויבחופשחוקתיתפגיעה

מטחרייםגופיםשלפעילותשאטרהחקיקהשללפטילתההביאהאלהגופים

כללהזאתחקיקהכאשרגםבמיוחדגבוההעמלהכששיעורתרומותלגיוט

לפגיעהטכנהישכאשר ,התקרהמןחריגהתוןפעילותשהתירוטייגים

 . 92הגובההלעלותטבירהטרבניתןכאשראותרומותלגייטהמוטדביכולת

נטייה ,לדעתי ,שיקפהארצות-הבריתשלהעליוןהמשפטבביתהרובדעת

פרדוקטמפניהשלישיהמגזרשלהתרומותגיוטיכולתעללהגןברורה

ארגונישלהביטויחופששלהעדפהמזדקרתכןבתון .לעילשתוארהגילוי

בכללו.התורמיםציבורשלהצרכנייםהאינטרטיםפניעלהשלישיהמגזר

האלטרנטיבותנוכחחמורהאינהבתורמיםהפגיעהכימניחהמשפטבית

לקבלהתורםשלזכותואתשלללאהואאולם , 93להגנתםהלגיטימיות

גםכייצויןזהבהקשר . 94לכןנשאלהואכאשרהעמלהשיעורעלמידע

בארצות-הרביתמעטותלאבמדינות ,השכראתלפרטחוקיתחובהןיאאם

אתהתורםבפנילחשוףבטלפוןתרומותמגייטיהמחייבתחקיקהקיימת

שבולמקוםלהפנותואוהגיוטפעולתעבורשכרמקבלשהמטלפןהעובדה

התורםבפנילצייןשמחייבותמדינותיש . 95זהשכרעלמידעלמצואניתן

לאחרונה .השכרגובהבדברשאלהעללהשיבחייבשהמטלפןהעובדהאת

לאאףהעליוןהמשפטתיב . 96FTCה-כלליאתגםזוברוחלתקןהוצע

המפקחיםשלטונייםםילגופהעמלותשיעורעללדווחהמחייבתחקיקהשלל

גםהוא . 97לציבורהמידעאתוהמפרטמיםיםר"מלכהשלהתנהלותםעל

נגדאכיפהבטמכויותםימתאימבמקריםלהשתמשהאפשרותאתשלללא

אלהמנגנוניםאן . 98מפורשותכוזבותהצהרותעלהמבוטטיםתרמיתמקרי

הםאיןפלונית.התרמהשלביצועהלאחר ,בדיעבדכללבדרןפועלים

71 625 . Madigan case, Sllpra note 46, at p . 

72 790 . Riley case, slIpl'a note 42, at p ברנן):(השופטThere is no reason to believe that " 
charities have been thwarted in their attempts to speak or that they consider the contracts 

) in \vhich they enter to be anything less than equitable" (footnotes omitted . 

73 MlInson case, supl'a note 44 at p. 980: "But even if a fundraiser were to fully disclose 

to every donor that half of the money collected would be used for 'expenses', so that 

there could be no question of 'fraud' in the common-Iaw sense ofthat word, the State's 

interest is not at an end. The statute, as the Court concedes, is also directed against the 
incurring of excessive costs in charitable solicitation even where the costs are fully 

disclosed to both potential donors and the charity. Such a law protects the charities 
" themselves from being overcharged by unscrupulous professional fundraisers . 

74 835 ) 1980 ( . H.B. Hansmann "The Role ofNonprofit Enterprise" 89 Yale L.J . 

75 842- 844 , 837 . Ibid, at pp . 

 . 36שולייםהערת 45(תשנ"ו)רווחנוונתללאמוסדותמיסויגליקטסגזי 76

 . 15שולייםלהערתהנלווההטקטט , 31בעישפ, 77

המלכ"ראתמשאירה "החופשיייהרוכבתופעתכיגליקטסגמצייןשט , 130בעישפ,גםראו 78

התרומות.גיוטשלהאופטימלילשיעורמתחת

ראו:בארצות-הסיתהטלמרקטינגשוקבמטגרתהשלישיהמגזרשלהקטןהשוקנתחעל 79

1240 . Mainstream case, slIpra note 8, at p . לכןהצזקההיתר,ביןשימש,הקטןהנתח

 do-not-call-registryב-להירשםשביקשלמיטלפוניותפניותעל FTCה-שהטילהשהמגבלות

 " solicitations to induce charitable contributions via outbond telephoneעלתחולנהלא

" Ibid, at p. 1234 .calls :16 (וכן C.F.R. § 31 0.6(a . 
 BBB Wise Giving Alliance "About the BBB Wise Givingהארגון:שלהאינטרנטאתרראו 80

) 12.1.05 Alliance" [http://www.give.org/aboutlindex.asp] (Iast visited on . בגוףמזוס

 Councilו- National Charities Inforrnation Bureauהבאים:הרגפיםשניאת 2001בשנתשמיזג
of Better Business Bureaus Foundation . 

81 BBB Wise Giving Alliance "BBB Wise GivingAlliance Standards for Charity Accounta 
) 12.1.05 bility" [www.give.org/standards/newcbbbstds.asp] (Iast visited on :להלן)The 

" (Ne\v Standards . ומקוצרתמשופרתגרטהמהוויםוהם , 2003בשנתהתפרטמואלהכללים

 BBB Wise Giving Allianceראו: ,) The Previous Standards(להלן:קוזמיםכלליםשל
" Previous Standards: CBBB Standards for Charitable Solicitation " 

) 12.1.05 www.give.org/standards/cbbbstds.asp] (Iast visited on [. 
82 , 80 The New Standards , SlIpl'a note 80, at art. 9; The Previous Standards, Sllpra note 

at art. B4 . 
83 Ethics הA: Maryland Association ofNonprofit Organizations "Standards for Excellenece 

and Accountability Code for the Nonprofit Sector" [\vww.marylandnonprofits.org!html 

) 12.1.05 standards/04_ 02.asp] (Iast visited on /. 
84 Charity Commission for England and Wales "CC20-Charities and Fund-raising (version 

July 2002)" [www.charity-commission.gov.uk/publications/cc20.asp] (Iast visited on 

12.1.05), annex B-checklists :להלן)" Charity Commission "(. 

ראו:שכרםלקביעתבארצות-הסיתהכטפיםמגייטישלהמקצועיהארגוןשללטטנזרטים 85

Association ofFundraising Professionals "Code ofEthical Principles and Standards of 

Professional Practice" [http://ww\v.afpnet.org/ethics/guidelines_code_standards] (Iast 
) 12.1.05 arts. 1 6-1 8 visited on . 288בע' , 1הערהלעיללימור,אצלמובאיםהטטנזרטים . 

86 799- 800 . Riley case, slIpra note 42, at pp סנן).(השופט

לעמלתםבתקרהתרומותמגייטירישוישהתנתהחקיקהנזונהשבהןהפרשותשלושבכל 87

החקיקה:בביטולותמכו ) Amici Curiae (המשפטביתכיזיזיהשלישיהמגזרנציגיהצטרפו

621 . case, slIpra note 57, at p gיMllnson case, sllpl'a note 44, at p. 949 ;Schallmblll ; 

783 . Riley case, slIpra note 42, at p . גםהמשפטביתכיזיזיהצטרפוהשלישיהמגזרנציגי

 Madigan case ,הטלמרקטינג:חברתשללזיןבאי-העמזהשםותמכו Madiganבפרשת

623 . sllpra note 46, at p . ה-תקנותלתחולתהתנגזותםבמטגרתdo-not-call המגזרעל

 .בטלפוןלתורמיםלפנותהיכולתעלהגבלהשלטוגלכלגםהתנגזותנציגיוהביעו,השלישי

 . Fed. Reg 68 4637 ) 29.1.2003 (ראו:

לה.הנלווהוהטקטט 147הערהלהלןראו 88

בענייןראוהשלישי.המגזרעלממלכתיפיקוחמפניכלליחששעםכמובןמתיישבזהחשש 89

השלישיהמגזרתפקידילבזיקתהוועדהוכן 49-47יבע , 14הערהלעיל ,זנזברגזה

 . 67 58-בעי , 6הערהלעילבישראל,

90 799 . Riley case, SlIpl'a note 42, at p , סנןהשופט: T]he compelled disclosure will almost [" 

certainly hamper the legitimate efforts of professional fundraisers to raise money for 
" the charities they represent . 

91 Ibid, ibid . 

אתלטתוראפשרותהמטחריהתרומותלמגייטהתירה Rileyבפרשתשנפטלההחקיקה 92

 )א(משניים:אחזיוכיחאםטבירהאינההתרומותמן 35%עלהעולהשעמלהההנחה

הפילנתרופיהגוףשליכולתו )ב(מיזע;להעבירגםאלאכטפים,לגייטרקלאנועזהשהפנייה

 . Riley case, sllpl'a note 42, at p . 785משמעותית.בצורהתיפגעמיזעלמטוראוכטףלגייט
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122 90 . Ayres & Funk, sllpra note 8, at p . יישיווקלימור,יזיעלניתוזאתלתגובהמענייוהטס

להאזיןנכונותמבליהטלפון,לטריקתרביסבמקריסיביא(טלמרקטינג),הטלפוןבאמצעות

מהעבוזהכשחוזריסהערבבשעותמשנעשהבעיקרמאוט,שהזברמשוסהמטלפן,לזבר

 . 219בעי , 1הערהלעיללימור,שקט".אחרבחיפושלהתרגעורוציס

123 92 . Ayres & Funk, sllpra note 8, at p . 

 J.M. Romp "Hello ,ראו, 2001בשנת do-not-callרשימותשניהלוהמזינותלרשימת 124

May IlnterestYou in a Do Not Call List? ACommenton the Federal Trade Commission's 

651 , 639 ) 2003 ( . Proposal toAmend TheTelemarketing Sales Rule" 71 U. Cin. L. Rev 

106 . n . 

להיוסנכווומונה Federal Trade Commissionה-יזיעלמתוחזקתהארציתהרשימה 125

 ] http://W\vw.ftc.govlbcp/conline/edcamsהרשימה,אתרראוטלפון.מטפרימיליוןכחמישיס

) 12.1.05 donotcall/index.html] (Iast visited on /. המנוייסניסלטלפולהתקשרהאיטור

 Telemarketingעלהפרקבמטגרתנכלליסכזאתהתקשרותבגיןהטנקציותוכוברשימה

Sales Rule , 310.4 (בטעיף(b)(I)(iii)(B . ,16 . 310.4ראו C.F.R.at art . 

126 8 Mainsll·ealll case, sllp"a note . 
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12לתרומהפניותכלפי מפגיעהלעילשהובעהחששגסכילהניחסביר , 7

התופעהזאת,עס , 128זהחריגביסודעמדהשלישיהמגזרשלבאינטרסיס

אינהובוודאי 129התרמהלצורכיבשיחותגסקיימתיתרהתקשרותשל

מאמציסאשר ,הפוטנציאליסהתורמיסבעיניהשלישיהמגזרלתדמיתתורמת

 , 130הטלפוןניתוקשלכלליתאסטרטגיה

הןהמסחריותהתרומותגיוסששיטותכךעלביקורתנמתחהבאנגליהגס

 "]ך[ oo emotive ,over-aggressive, poorly controlled or badlyלעתיס

131 ,, managed, and which give charity as a whole a bad name , הממשלה

יוסדרהואכיהעדפתהעלוהצהירהזהנושאמלהסדירבינתייסנמנעה

לגופיסהעניק 1992חוק , 132בכךהעוסקיסהגופיסידיעלוולונטריבאופן

צו-מניעהמוקדמת,להתראהבכפוף ,משפטבביתלתבועזכותפילנתרופייס

 , 133להנראותאינןלמשימההתאמתואוששיטותיותרומותמגייסכלפי

 ,פילנתרופייסגופיסידיעלתרומותלגיוסבנוגעהדרכהחוזרפרסמההנציטת

עלהתרומותגיוסלצורתלהיותשעלולהההשפעהאתוהדגישהשבהשבו

 : 134בכללותוהשלישיהמגזרשלהתדמית

, Charities need to be alert and sensitive to public opinion and criticism " 

Fund-raising methods which meet with disapproval can damage the 

," charity and reduce public confidence in the sector as a whole 

אפואמצטרףמסחרייסגבייהתהליכישלהגבוההבעלותהטמוןלקושי

בוודאי ,וביהומיניההשלישיהמגזרבתדמיתשפוגעכגורס "המסחוראפקטיי

בהכנסותיו,גסהארו,ךבטווח

התרומהאתלגבותהמסחריהגורםשלהיתרהכלהבותו

חמזכותשלכופךלפכייהלשוותעשויהעמלתואתולככות

התורםאתולהרתיע

-בושראלחרו oמתרומותגווס .ד
O ולונוסnp וס

שלממלכתילפיקוחנתוןאינועדייןבישראלתרומותגיוסעמלותנושא

שניצבשמילכךבכללמודעהתורמיסשלהרחבהציבוראסספק , 135ממש

אתמגייסיסשעבורההעמותהבהכרחאינותרומותומגייס(בטלפון)מולו

כעמלתהכספיסמןמשמעותיאחוזשמנכהמסחריגוףאלאהתרומות

לגביפרטיסלבררתורסלכלמאפשרתעמלהשללקיומהמודעותגבייה,

אשרטובותתשובותלספקהמתריסהגוףאתממריצהוביהומיניהגובהה

הדלת,סגירתאוהטלפוןטריקתשלהטבעיתהתוצאהאתימנעו

מפורשתחוקיתחובהכלקיימתלאכיוסהקייסהדיןלפיכינראה

(להלן:-1981תשמ"א ,הצרכןהגנתחוקהתורס,בפניהמידעאתלחשוף

ההטעיהאיסוריתרומות,בגיוסבמפורשעוסקאינו )"הצרכןהגנתחוקיי

אוהשירותמתןויסוד ,עסקה"ייול"צרכןייל ,"עוסקיילמכווניסבוהמופיעיס

מרחיבהפרשניתגישהלפיגס , 136בהגדרתסחיונימרכיבהסהנכסמכירת

טיבאתלהגדירפרקטיתמבחינהמאודקשהזה,יהא 137אלהמושגיסשל

המידעטיבאתלהגדיריהיהקשהוביהומיניה ,לתורס "נמכר"שהשירות

יחוללאדומיסמטעמיסהתורס,הטעייתבגדרהסתיאורואושהסתרתו

מסחריותעוולותלחוק 2בסעיףכוזבתיאוראיסוראףדנןבמקרה

כוזבבתיאורעוסקאשר, )"מסחריותעוולותחוקיי(להלן:-1999ט"תשנ

אלהלטעמיס ,"שירותייאו "נכסיי ,"מקצועיי ,עסק"יישלייעוסק"ידיעל

אסורותפעולותעלחלותזהחוקלפישהחובותהעובדהאתלהוסיףניתן

נוכח , 138ביתומשקיפרטיסהסהתורמיסרובואילו ,"וסקייעכלפישנעשו

עובדתבאי-גילוילראותניתןאסספק ,לעילבארצות-הרביתהדרביסניתוח

משוסתורסלביןעמותהביןעמלהתמורתהמתווךמסחריגורסשלקיומו

מפורשיס ,כוזביסמצגיסשלדופןיוצאיבמקריסלמעט ,תרמיתשלעוולה

גסבכךלראותיהיהניתןשכאלהדופןיוצאיבמקריסרק , 139ומכווניס

 , 140הטעיהאוטעותבשלחוזהלביטולעילהאףואוליחוזילבתוסחוסר

 , 141במשפטולאעושרעשייתדינימכוחהתרומהכספילהשבתעילהאו

התרומהסכומי ,כספוהשבתאתלתבועעילהלתורסישאסגס ,זאתעס

ייצוגיתלתביעהמכשירובהיעדר ,למימושהתמריץמהוויסאינסהקטניס

 , 142התרומותאתשמגייסהגורסעלאיוסכלבכךאיןהתורמיסכללבשס

התקנותאוהעמותותמחוקאףעולהאינהלתורספלוניתעמלהגילויחובת

המשפטבתי , 143הנאמנותמחוקלהקדשיס,תרומותלגביאולפיושהותקנו

לממשלההמשפטיהיועץכה,עדזובסוגיהעסקולאהסאףבישראל

כספיבפרשתקבעכאשרבעקיפיןזהבענייןעמדתולהביעזכהלשעבר,

-כישאקיחיאבנרלשעברכ"לחשהוערבוהתרומות

פעילותלמימוןתרומותלקבלומבקשלציבורהפונה ,ציבוראישבתוריי

בפניהםולהציגהכסףייעודאתלתורמיסלהבהירשאקיעלהיה ,פוליטית

ישמשומטרותלאלושיזעוכזיהתרומות,בכספיהשימושלגביברורמצג

אשמהלביסוסראיותנמצאושלאפיעלואףכן,עשהמשלאתרומותיהם,"

 "כךעללווהערתיציבורכאיששאקישלבהתנהגותופגסמצאתי ,פלילית

 , 144 ),ז,ח-שלי(ההדגשה

ובהפנייתציבורבאיששעסקזהמיוחדממקרהלהקישניתןאסספק

דנן,לסוגיה-זרותלמטרותכספיס

תרומותגיוסעמלתעללרשויותלדווחעמותותמחייבאינואףהחוק

מפורשותהוראותאלה,עמלותשללגובהןסטנדרטיסקובעלאואףפלונית

דיווחחובותשקבע ,העמותותחוקשלו"תשנבתיקוןנכללולאגסכאלה

 , 145בפרטבעמותה,שכרתשלומיועלבכללעמותההוצאותעלמפורטות

באופןעסקה ,בעמותותהבכיריסשכרבנושאלטפלשמונתהאפרתיועדת

העמדותעלוהופץ,נחתסטרסהוועדהח"דוהתרומות,גיוסבנושאגסאגבי

 ,לשעברהעמותותרשס ,בוגטעמירסד"עוסיפרזהבנושאבהשהובעו

 : 146בעמותותפניסמבקריבפנישנשאבהרצאה

כךעלעומדיסשאנחנוהשלישיהמגזרמולשלנוהגדוליסהויכוחיסאחדיי

קונספציהאותהבגלל ,] 147 [וכלליותהנהלהבתוךתהיהתרומותגיוסשעלות

להכניסשצריךדברזהוהתרומותהגיוסשעלותברור ,החשבוןרואישל

למגייסיילכו 90%אבל 10%גסתקבלשעמותהשעדיףמולנוטענו ,להנהלה

 ,כןלפנילהסהיהשלא 10%זהלפחות ,-10%האתיקבלואבל ,התרומות

שילס ,קשהשעמשהציטרואומריסלכךמערבקצתמסתכליסאנחנואבל
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לתתהולךוהואבידלושנשארמהזהלאומי,וביטוחהכנסהמס 50%כמ

שהואלמטרהמגיעזהשכלשיידע ,עמותהלאיזושהיתרומהבתורזהאת

שהואלעצמימתאראנילאיבו,דהולךמזהשחלקיודעהיההואאסרצה,

 .תורם"היהלא

שנציגיםלכךכאןגםהוביללעילשתואר "הגילויפרדוקסייכיאפואנראה

הכספייםחות"בדוהעמלותאתלחשוףשלאמעדיפיםהשלישיהמגזרשל

חשוב.הכנסהובמקורלתרוםבמוטיבציהמפגיעההחששבשללהגבילןולא

במגזרולתקינהלסטנדרטיםהציבוריתהוועדהיישלגישתההיאשונהגישה

ההתנדבותמגזרעמותתידיעלשנוסדה ,)"הוועדהיי(להלן: "רים"המלכ

השלישיהמגזרמארגוני-700כשלגגארגוןשמהווהבישראל,רים"והמלכ

 : 149כיהיאזהגוףשלהעקרוניתגישתו . 148בישראל

 .ולאחריההפעילותביצועבעת ,התרומהקבלתלפנימידעלהציגנדרשארגוןיי

 .וברורמפורטבאופן ,המידעמלואאתלהציגהארגוןעלמצבובכלעתבכל

 ."ונכוןעדכנימידעליתןונכוןשקוף ,לציבורפתוחלהיותהארגוןעל

כללייםסטנדרטים ,לאחרונה ,הוועדהקבעההתרומותגיוסעלותלעניין

 . 150גיוסאמצעישלהסוגיםבכלהתרומותגיוסעמלתאתלהסדירהאמורים

 20%עלתעלהלאהכוללתהמשאביםגיוסעלות ,ממוצעבחישובכינקבע

כינקבע . 40%עלתעלהלאטלמרקטינגבאמצעותכספיםגיוסועלות

לכלוליהיהניתןטלמרקטינגבאמצעותהכספיםגיוסעלותממוצעבחישוב

שביןבתרומות i 35% ~ 500עדשלבסךלתרומות 50%שלבשיעורעמלה

כינקבעכןכמו . ~ 1,000שמעלבתרומות-20%ו i ~-1,000ל ~ 501

כספיםגיוסעלויותאתלהגדילניתן ,ארגוןשלהראשונההפעילותבשנת

כמוהשנייה.הפעילותבשנת-5%ו ,לעילהאמורעל 10%עדשלבשיעור

בכלמוחלטים,כסףבסכומיהמשאביםגיוסעלותהכולסךכינקבעכן

25עלתעלהלא ,המסלולים בחישוב ,בפועלשנתקבלוההכנסותמכלל %

וולונטריתלבחינהמנגנוןהקימההוועדההאחרונות.השניםשלוששלממוצע

ארגוניםייבחנובמסגרתואשר ,שקבעהבסטנדרטיםרים"מלכעמידתשל

תויילכך,מתאימיםיימצאואם ,ויקבלומטעמהבוחניםצוותיידיעל

הוועדהבכוונתהתרומות,גיוסלעמלותבנוגעלכלליסהנוגעככל . 151 "איכות

כייצוין . 15Zעמותותעשרותבכמהאלהלכלליםמשובבקרובלערוך

הוולונטרייםהתקינהגופיידיעלשנקבעומאלהמחמיריםאלהסטנדרטים

 . 153בארצות_הברית

להכרעהחיונימידעהתורמיםמציטרהמסתירהגישהלקבלאין ,לטעמי

הנותןמקצועיגורםשלקיומודבראתממנולהסתיראין .תרומתובדבר

שלקיומהדבראתממנולהסתיראיןואףפילנתרופילגוףהתרמהשירותי

שלששכרםכךעלמצביעהאמריקניהניסיוןהעמלה.גובהואתעמלה

התוצאהבהפסדם.לצאתעלול ,הסתרהממדיניותהשלישיהמגזרארגוני

הציבורשלבמוטיבציההדרגתיתפגיעההיאזוגישהשלנמנעתהבלתי

המגזרבתדמיתטווחארוכתופגיעהמתרומההימנעותכדיעדלתרום

בלתילמעשיםחששישהעמלותשלחשיפהבהיעדר ,מזאתיתרה .השלישי

עלהשירותים.נותנישוקידיעלהשלישיהמגזרארגונישלולניצולכשרים

מעקבלנהלהשלישיהמגזרשלוהוולונטרייםהממלכתייםהבקרהמנגנוני

מנגנונילייסדצורךישכךלשםאותה.לחשוףניסיוןמתוךזאתתופעהאחר

אתשיביאומנגנוניםלייסדוכןתרומותגיוסעמלותשלשוטפיםדיווח

 , 154כאלהמנגנוניםקיימיםלאעודכלשוטף.באופןהרחבלציבורהמידע

כימקווהאניתורם.שהואשקלכלהולךלאןהיטבלבררתורםכלעל

וגםהתורמיםציבורבקרבגםזהבענייןהמודעותאתתגבירזורשימה

המתרימים.ציבורבקרב

127 Jbid ,120(כו . Ayres & Funk, sllpra note, 8 at p . 

118- 119128 . Jbid, atpp . 

129 ) Jbid, at p. 120 (n. 141 and text 

 "] T]he strategies that households adopt to avoid ,Funk-) Ayresזאתשמגזיריםא(כפי 130

phone solicitations (such as taking an unlisted number) can themselves produce negative 

117- 118 . extranalities that must be weighed against the third-party benefits". Jbid, at pp . 

131 10.22 . White paper, Sllpra note 48, at p. 57 art . 

132 10.23 . Jbid, at art . 

133 62 . Charities Act 1992, at art . 

134 4 . Charity Commission, sl'p"a note 84 art . 
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