א .מבוא
גיוס תרומות מן הציבור היה תמיד מרכיב חשוב במימונה של פעילות

למטרת רווח  ,lZבארצות-הרבית מוכר ענף של בעלי מקצוע המתמחים במתן

פילנתרופית ,שלוש הדתות המונותאיסטיות מקדשות את התופעה

שירותי גיוס תרומות לארגונים שאינם פועלים למטרת רווח ,גיוס תרומות

,l

הפך למקצוע  ,13 Professional Fundraising -גיוס התרומות המסחרי הפך

התרומה מהווה גם מרכיב חשוב במימון הפעילות של ארגונ י ם הפועלים

לתהליך שיווקי שבו גופים המתמחים בכך יי מוכרים " לצרכן את ה " קייס "

למען מטרות פילנתרופיות יי אזרחיות " ושלא למטרת רווח  ,אשר מרכיבים

של הגוף המגייס )קרי :מטרותיו  ,פעילויותיו  ,הישגיו  ,תכניות הפעולה שלו

את מה שנהוג לכנות יי המגזר השלישי " ), z(The Third Sectorאחד המאפיינים

בנוגע לכספי התרומות( וגובים ממנו תרומה שהיא ה " תמורה " עטר ההבטחה

הפילנתרופית הן כערך מוסר י והן כמנגנון מעשי לסיפוק צורכי החברה

של המגזר השלישי המודרני הוא השימוש ההולך וגורב בכלי של גיוס תרומות

מהציטר הרחב ,3להמיל מהסתמכות בלעדית על תרומות גדולות

להמשיך ולפעול למען מטרות אלה ,

חד-פעמיות ,4

לשיווק באמצעות גורמים מסחריים יש כמובן מחיר ,מחיר זה הוא

במהלך העשורים האחרונים של המאה העשרים חלו שינויים מרחיקי לכת

כספי כמו גם תדמיתי ,עצם קיומה של עלות לפעילות פילנתרופית אינו

באופן שבו מגייסים תרומות מן הציבור הרחב ,אין מסתפקים עוד בקופות

יוצא דופן ,לגופים פילנתרופיים יש בדרך כלל עלויות הפעלה העשויות

צדקה  ,במתן בסתר  ,בארוחות צדקה או ב " חיזור " אחר תרומות מדלת

לכלול הן עלויות פנימיות כגון שכר עובדים  ,ציוד ואינוונטאר קבוע והן

לדלת  ,אלא משתמשים בכל חידושי הטכנולוגיה ושיטות השיווק המודרניות

עלויות חיצוניות כגון שכר קבלנים ונותני שירותים ,יש להניח כי ללא

כדי לפתוח את כיסו של התורם :לרבות דיוור ישיר  ,טלמרקטינג  ,שיווק

ההוצאות לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הגוף הפילנתרופי  ,ומשום כך

המוניים,5

ניתן לומר כי  ,בדרך כלל ,ההוצאות של גוף פילנתרופי מוקדשות למטרות

באינטרנט  ,שיתוף פעולה עם חרבות מסחריות ועם אמצעי תקשורת

הפוטנציאל הכספי הטמון בשיטות גיוס אלה ובמיוחד בגיוס תרומות
באמצעות הטלפון הוא גדול ,כך למשל בארצות-הרבית  ,שבה שיעור הכנסות

המגזר השלישי מתרומות הוא הגבוה בעולם ) ,6 ( 13%כ  70%-ממשקי הבית
בארצות-הרבית תורמים למטרות פילנתרופיות מדי שנה ,7הטלפון מאפשר
לחדור לביתו של כל תורם פוטנציאלי בכל מקום  ,8בישראל אין נתונים על
היקף פעילות ההתרמה באמצעות הטלפון  ,אך אין צורך במחקר שדה כדי
להבין שהתופעה קיימת ,גם התופעה של שימוש באמצעי תקשורת
אלקטרוניים לשם גיוס תרומות מוכרת מאז ימי השירותרום ועד לתכניות

הבידור בטלוויזיה

רבת-הערוצים , 9

מדורב בגיוס באמצעות הטלפון  ,על ידי גורמים מסחריים ,גופים פילנתרופיים

מתקשים לשאת בעלו י ות ההעסקה של אלה אשר עוסקים בכך ס  ,lמנתונים
שפורסמו בארצות-הרבית  ,על בסיס דיווחים של ארגונים ללא מטרת רווח

11%

ההוצאות ביחס להכנסות  ,ובמיוחד כאשר עיקר הכנסותיו של גוף פילנתרופי
מיועד למימון הוצאותיו  ,מתגבר הספק באשר לקשר בין ההוצאה לבין
מטרותיו של אותו גוף  ,במקרה זה הופכות ההוצאות של הגוף הפילנתרופי
למקור הכנסה של גופים או פרטים הפועלים למטרות רווח אישי  ,הכנסות
הגוף הפילנתרופי מנותבות למטרות זרות מאלה שלשמן הוענקו,
שאלת היקף ההוצאות והקשר שלהן למטרות הארגון צריכה להעסיק
כמובן את הגוף הפילנתרופי  ,שכן לזה יש לכאורה אינטרס ברור לנתב את
הכנסותיו למטרותיו ,שאלה זו מעסיקה  ,באופן עקיף  ,גם את הגורם המממן

השימוש בשיטות השיווק המודרניות נעשה במקרים רבים ובמיוחד כאשר

לשלטונות המס הפדרליים  ,עולה כי בשנת

הכלליות שלשמן פועל אותו הגוף ,עם זאת  ,ככל שעולה חלקו של מרכיב

2000

גויסו בידי מתנדבים רק

מן התרומות לארגונים אלה ,רוב הארגונים אינם מעסיקים לצורך כך

עובדים בשכר במשרה מלאה  ,l lתהליך הגיוס מחייב הסתייעות בבעלי
מקצוע מתחום השיווק ,גופים פילנתרופיים נעזרים אפוא בשירותיהם של
גופים מסחריים המעניקים את שירותיהם  ,בדרך כלל  ,לחברות הפועלות

את הגוף הפילנתרופי המבקש  ,מטבע הדרב,םי שכספו ינותב למטרות שלשמן

הוענק ,לא תמיד יש זהות אינטרסים בין גורמים אלה ,בין בשל העובדה
הכללית שגופים הפועלים שלא למטרות רווח מנוהלים לעתים על ידי נציגים

שפועלים לרווחתם האישית  ,14ובין בשל טעמים אחרים שינותחו בהמשך ,
חלק ניכר מהכנסותיהם של גופים פילנתרופיים בארץ ובאירופה מגיע

מתקציבים ממשלתיים  ,בין מרך של תקציבים ישירים ובין מרך של הטטת

מס  ,15ולפיכך המדינה מגלה עניין במיוחד בהוצאותיהם של אותם גופים
הממומנים על ידה  ,בהקשר זה הסוגיה שזכתה לטיפול רציני יותר במישור
הממשלתי הייתה דווקא סוגיית הוצאות השכר של מנהלים בעמותות  ,אשר

לבדיקתה מונתה בשנת  2001ועדה ציבורית ) יי ועדת אפרתי " (  ,16משקלן של
ידוקטור למשפטים ,מרצה בכיר  ,בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי של המכללה למינהל,

54

התרומות במקורות המימון של המגזר השלישי הוא קטן יחסית  ,אם כי

שיעורו בישראל

)כ (12%-

גבוה ביחס למדינות מפותחות אחרות  ,והוא שני

רק לארצות-הברית ) .17 ( 13%מתוך תרומות אלה ,שהסתכמו בשנת 1997
בכ 465-

מיליון שקל  ,חלקו של תרומות מפרטיס וממשקי בית

יעד טבעי לגיוס תרומות באמצעות הטלפון

-

-

המהוויס

מהווה רק שביעית מסך

התרומות למגזר השלישי .18לכו  ,מטבע הדרביס ,שאלת עמלות גיוס התרומות
אינה אלא ביטוי חלקי וקטן יחסית לשאלה הכללית יותר של הקשר ביו
הוצאותיהס של גופיס הפועליס שלא למטרת רווח לביו מטרותי הס .אולס
גס לציבור התורמיס הרחב המשתתף במבצעי התרמה המונייס יש ענייו
בכך שתרומתו תנותב למטרות שלשמו הוענקה ולא למטרות זרות ,מסחריות

או אחרות  .ענייו זה נכוו הו באשר לאופו הכללי שט משתמש הגוף הפילנתרופי
בהכנסותיו והו באשר לסוגיה המיוחדת של עמלות גיוס התרומות .למידע
על הוצאותיו של גוף פילנתרופי יש חשיבות בקביעת החלטותיהס של

תורמיס יחידיס באשר לתרומותיהס .כאשר קיימת אפשרות בחירה ביו
גופיס פי לנתר ופייס שוניס ,יש להניח כי תורמיס יעדיפו לתרוס את משאביהס
צי לום ;

צזקה הנה מצוות עשה מן התורה.

Photos

קיסטר ייזיני צזקה בשימושם במשפט הישראלי"

רק במסגרת שיזור תשזירים לשירות הציטר ואירוח נציגי עמותות בתכניות השונות .לטענת

הפרקליט כז )תשכייז(  ;168אי זה-הרטון ייקופה של צזקהיי פרשת השבוע ) 64תשסייב(.

ראש הרשות השנייה ,במקרים אלה הזכיין ומשרזי הפרסום אינם גובים תמורה מן העמותה,

לסקירה היסטורית של התפתחות מוסז הפילנתרופיה בזתות שונות ובחדנות שונות ראו

ומוקפז שתהא השתתפות של עמותות רשומות בלבז .עם זאת" ,לא הזכיין ולא הרשות

"

ני לימור לא הרוח לבזה :גיוס משאבים בארגונים ללא כוונת רווח )תשסייג( .58-21

מווזאים את הגעת הכספים וניצולם ,שכן אין הכללים והחוק מבקשים שייעשה הזדניי.

על התפתחות המושגים יימגזר שלישייי וייחברה אזרחית" ראו בי גזרון ,מי דנ וחי כץ המגזר

מכתב מר שקלאר אל המחדנ מיום

השלישי בישראל :בי ,מזינת רווחה לחברה אזרחית )  .263-39 ,18 (2003שם התואר
ייהשלישייי בא להבחין בין מגזר זה לבין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי-עסקי.
לפי סקר שפורסם בשנת

 ,1998ס/כ75 ,-

מהציטר הטגר בישראל השיאו תרומה כספית כלשהי

24.6.2004

)עותק שמור במערכת( .ראו גם גזרון ,דנ וכץ,

לעיל הערה  ,2בעי .163
10

זה המצב בישראל .ראו לימור ,לעיל הערה  ,1בעי .233

11

שיעור הארגונים שבהם מועסקים מגייסי התרומות בשכר במשרה מלאה היה 28%

בארגונים

לארגוני יימגזר שלישיי '.על זפוסי התרומה הכספית של הציבור בישראל ראו שם ,בעי

שגייסו בין

 .212-211לגבי עליית המשקל של תרומות מהציטר הרחב באנגליה ראוM.R. Chestennan ,
llStS and Social We!fare (London , 1979) 94ו.Charities , 'T
גם באנגליה זוהתה מגמה של מעדנ ממימון על יזי גורם פלוני )(Wholly Endowed Charities
למימון על יזי תרומות מהציבור הרחב .ראו.Chestennan, Sllpl'a note 3, at p. 374 ,

זולר .ראוCenteron Non-Profits and Philanthropy, Urban institute Center on Philanthropy, ,
"indiana University "What We Know About Overhead Costs in The Nonprofit Sector
 ,Nonpl'oj)t Overhead Cost PI'oject (Brief No . 1, 2004 ) 1המובא באתר האינטרנט,
[http://ww\v.urban.org/UploadedPDF/310930_ nonprofit_overhead I.pdt] (Iast visited
)) on 12.1.05להלן ,יימחקר-אינזיאנהיי או "(. "Nonprofit Overhead Cost Project

לתיאור המעלות והחסרונות של כל אחת משיטות אלה מבחינתו של הגוף שמגייס את

התרומות ראו לימור ,לעיל הערה  ,1בעי  .244-224לתיאור הגיזול בהיקף השימוש בגיוס
תרומות באינטרנט ועל הקשיים המיוחזים המאפיינים חקיקה המתייחסת לפיקוח על גיוס

12

13

בישראל והמזיניות הננקטת כלפיו :זו"ח מסכם ) ) 31 (2003להלן ,ייהוועזה לדניקת תפקיזי
המגזר השלישי בישראל"(.

מספר חדנות הטלמרקטינג בארצות-הדנית בשנת

2000

הוערן

טלפון לשבוע

ול 137-

חמישה בין השנים

).Professionals (AFP

כתובת אתר האינטרנט של

) .visited on 12.1.05

בארץ מוכר ייהארגון הישראלי של מנהלי גיוס כספים שליז מגזר

מתון ייכללי אתיקה למנהלי גיוס כספיםיי של הארגון ,כפי שהובאו אצל לימור ,לעיל הערה

,1
14

בעי

) 286נספח (. 2

לזיון בייבעיית הנציגיי כטעם לקיומו של פיקוח ציבורי על גופים הפועלים שלא למטרות

רווח ראו חי זנזברג פיקוח ציבורי על נאמנויות לצורכי צזקה :מחקר השוואתי )תשסייז(

הטלפון שבוצעו בממוצע לכל משק בית בארצות-הדנית )למטרות מסחריות ולא מסחריות

גם יחז( מוערן בכ  0.8-שיחות ליום .קיימים מגזרים המזווחים על  3עז 5

בעלי מקצוע אלה מאוגזים בארצות-הדנית בארגון

המקצועיAssociation ofFundraising ,
הארגון[http://www.nsfre.org] (Iast ,

לשמר ולחזק פילנתרופיה ורוח התנזטתית ,וכזי לטפח כללי אתיקה למקצוע גיוס כספיםיי.

קיימות הערכות

שיחות ליום.

ראוi. Ayres & M. Funk "Marketing Privacy" 20 Yale J. on Reg. (2003) 77, 86- 87 n. ,
 .25- 28לפי הערכה של חדנות הטלמרקטינג ,נכון ל  2003-נחשף כל משק בית ל  2.64-שיחות

ראו.Meacham, sllpl'a note 7 ,

ההתנזבות והמלכ"רים )עייר(" ,שהוקם כזי "לעוזז את התפתחות מקצוע גיוס כספים ,כזי

ראוA. Meacham "To Call or Not to Call? AnAnalysis ofCurrent Charitable Telemarketing ,
.Regulations" 12 Conl111Lalv Conspectlls (2004) 61, 62 n. 25
בכ .140,000-

לפי אחת ההערכות בין

 60%ה/ס 70

מהארגונים הפועלים בארצות-הדנית שלא למטרות

at p. 62 n. 34

ראו המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי הוועזה לבזיקת תפקיזי המגזר השלישי

שונות באשר להיקף הכולל של שיחות טלפון לכל בית .לפי הערכה אחת ,מספר שיחות

זולר

רווח משתמשים בשירותים של מגייסי תרומות מקצועיים.

תרומות באמצעות האינטרנט )כגון ייהפורום הנאותיי מבחינת הסמכות המקומית( ראו,

M.G. Liazos "Can States impose Registration Requirements on Online Charitable
.Solicitors?" 67 U. Chi. L. Rev. (2000) 1379 , 1379- 1380

50,000

ל 250,000-

זולר

ו 45%-

בארגונים שגייסו בין

250,000

זולר למיליון

15

45-43

והמקורות שם.

כ 64%-

ממקורות המימון של המגזר השלישי בישראל מגיעים ממימון ציטרי .שיעור זה גבוה

מהמוכר

בהולנז )  (, 59%בצרפת ) (57%

או ממוצע האיחוז

האירופי ) (, 56%

אן נמון מהמוכר

שיחות לשנה ,כאשר ההיקף הכולל של פניות טלפוניות הוכפל פי

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

ראו הוועזה לבזיקת תפקיזי המגזר

כפי שצוטט

בעי  ;30כן ראו,

.Chestennan, sllpra note 3, at p. 97

.2003-1991

ראו,

,68 Fed. Reg 44144, at 44152-44153

גם ב Mainstl'ealll Marketing Services, fnc. v. Federal Trade Comlllission (2004) 358-
) F.3d 1228 , 1240להלן ,פרשת מיינסטרים או (. Mainstream case

השלישי בישראל ,לעיל הערה ,6
16

מזינת ישראל ,משרז הפנים ,רשם העמותות ניהול תקי ,של עמותות ) ) 18 (2002להלן'
ייהכללים לניהול תקין של עמותותיי( .בעניין שכר הבכירים ראו גם סעיף ( 36ב) לחוק
העמותות,

פרק בנושא ייפרסומת בענייני צזקהיי אף נכלל בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורזיו

תשיים ,1980-

כפי שתוקן בחוק העמותות )תיקון

מסי  (, 3תשנייו ,1996-

)פרק זי( ,אן כפי שמסר לי בכתב מנכייל הרשות

17

הוועזה לבזיקת תפקיזי המגזר השלישי בישראל ,לעיל הערה  ,6בעי .31

השנייה ,מר מוטי שקלאר ,אין משזרים כיום פרסומות לצורכי צזקה ,וגיוס תרומות מתבצע

18

שם ,שם.

)אתיקה בפרסומת בטלוויזיה(,

תשנ"ז 1994-

סייח

.276

55

ומשוס כך עיקר חומר הגלס לדיון מגיע ממדינות אלה ,ראוי היה לנטות
וללמוד מן הניטיון שנצבר שס בעניין זה,
משימה זו אתאר תחילה את התופעה של עלויות גיוט תרומות גטהות
ביותר ,אשר תועדה בעיקר בארצות-המית  ,אך יש אינדיקציות לקיומה גס
במדינות אחרות  ,לרבות בישראל ,לאחר מכן אנתח את השאלה אס יש
פטול בעלויות גבוהות לגיוט תרומות ,אבחן בהקשר זה הן את האפשרות
שיש פטול בעמלה גבוהה לכשעצמה והן את האפשרות שהפטול נעוץ

באי-גילוי דבר קיומה לתורס ,כמו כן אציג את הנזקיס שעלוליס להיגרס
לתדמית המגזר השלישי עקב גובה העמלה כמו גס עקב עצס השימוש בגורס
מטחרי לשס גיוט תרומות ,לצורך הצגת טוגיות אלה אשתמש במקורות
השוואתייס שוניס  ,לרבות בדעות שונות שנשמעו בבית המשפט העליון של

ארצות-הברית כאשר נדרש ,במטפר פטקי דין  ,לחוקיותס של ניטיונות
לקבוע תקרה חוקית לעמלות של גיוט תרומות ,אטכס בביקורת המצב
הקייס בנושא זה בישראל ,ובלקחיס שניתן להפיק מן הטקירה ההשוואתית,
צוןך ; נןוה זנדרבג

ב .העלות של גיוס תרומות מ oחרי
לגופיס יעיליס יותר  ,אשר שיעור הוצאותיהס ביחט להכנטותיהס קטן יותר,

לגיוט תרומות מטחרי ישנה עלות כטפית ,זו מקוזזת  ,בדרך כלל  ,מכטפי

ובוודאי כאשר

התרומות ,כאשר גיוט התרומות נעשה בידי גופיס מטחרייס מקצועייס,

הנטייה הטבעית של

עלויות גיוט התרומות עלולות להגיע לשיעוריס גטהיס מן הכטפיס המגויטיס,

כאשר שיעור ההוצאות של גוף פילנתרופי גבוה מאוד
עיקר הכנטותיו מוקדשות למימון הוצאות גיוטן

-

-

התורמיס תהיה להימנע מתרומה ,
ברשימה זו אתמקד אך ורק בהיבט המיוחד של עלות גיוט התרומות

בארצות-הברית על בטיט דיווחיס לשלטונות מט הכנטה מצא כי יותר

המטחרי ,השאלה שאעטוק בה היא :האס יש פטול בגיוט תרומות מטחרי

מהמדווח יס אינס מנהליס כל מעקב אחר הוצאות גיוט התרומות

מ50%-

כאשר העלויות גבוהות מאו,ד והאס יש מקוס להטדרה חקיקתית שתמנע

שלהס  ,23עס זאת  37% ,מהמלכ וו ריס שדיווחו על תרומות בטכוס העולה

פעילות כזאת  ,תפקח עליה או לפחות תבטיח מטירת מידע לציבור ככל

על

ארגוניס( לא דיווחו על קיומן של

הנוגע לקיומה  ,לטיבה ולהיקפה של העמלה ,נושא זה טרס זכה בארץ

הוצאות כלשהן לגיוט אותן תרומות  ,24נתון זה עורר בקרב עורכי המחקר

לטיפול מערכתי או חקיקתי כלשהו  ,אס כי עלה  ,בדרך אגב ,בדיוניה של

תהיות באשר לשאלה אס הדיווח יס נאמניס  ,25רבע מהארגוניס שדיווחו

ועדת אפרתי  ,שטרס הגיעו להכרעה וטרס פורטמו  ,19למיטב ידיעתי ,נושא

על הוצאות לגיוט תרומות דיווחו על הוצאה של דולר אחד לכל חמישה-עשר

קיומן של עמלות גבייה טרס חדר למודעות של ציבור התורמיס  ,על פי

דולריס של תרומות )קרי הוצאה

לגיוט כל דולר(  ,ואילו רבע נוטף

הכלליס לניהול תקין של עמותות שפורטמו על ידי רשס העמותות  ,20מומלץ

דיווחו על הוצאה של דולר אחד עבור תרומות של עד שני דולריס )קרי

לכלול פירוט של עמלות גיוט תרומות במטגרת תיאור ההוצאות

הוצאה של יותר

לגיוט כל דולר( ,הממוצע של כל המדווח יס היה

האדמיניטטרטיביות בדוחו וו ת הכטפייס של עמותות ,במטגרת זאת יש לציין ,

הוצאה של דולר אחד לגיוט

בנוטף לפירוט הכללי של הוצאות שיווק  ,פרטוס ,הפקת אירועיס  ,העטקת

דולר( , 26

50,000

דולר לשנה )למעלה

מ 50%-

מ74,OOO -

5,40

של 6%

דולריס )קרי הוצאה של

כ 18,5%-

לכל

עובדיס בגיוט תרומות ודמי ניהול וייעוץ ,גס פירוט של עמלות למגייטיס

נתוניס שמפרטמיס תובעיס כללייס במדינות ארצות-המית מצביעיס

חיצונייס  ,לרבות צירוף הטכמי גיוט ,עס זאת ,ככל הנוגע לעניין זה  ,כלליס

על תמונה עגומה יותר ,האחריות לפיקוח לא פיטקלי על פעילותס של

אלה הס בגדר המלצה בלב,ד ואין להס תוקף מחייב  ,21רשס העמותות אינו

ארגוניס

הפועליס שלא למטרת רווח )(Charities, Non-Profit Corporations

בוחן ומבקר את שיעור העמלות של גיוט התרומות שמשלמות עמותות ,

מוטלת בארצות-המית על התביעה הכללית בכל מדינה  ,בחלק מן המדינות

ורוב העמותות אף אינן מדווחות על עמלות אלה  ,22גס רשס ההקדשות לא

קייס מערך פיקוח משוכלל המתבטט בין היתר על אכיפה של חובות דיווח

עטק בכך ככל הנוגע לגיוט תרומות בידי הקדשיס  ,מדובר אפוא במרכיב

שנתיות ועל פרטוס מידע לציבור  ,27בחלק מן המדינות קיימת חובת דיווח ,

חשוב גס אס קטן של הכנטות המגזר השלישי  ,שאינו נתון לפיקוח של ממש

ולעתיס אף חובת רישוי מוקדס  ,לכל מטע גיוט תרומות מן

ואשר ייתכן שהטיפול בו בלתי יעיל ובלתי ראוי ,הטדרתו בצורה ראויה

הנתוניס המדווח יס מהוויס בטיט לדו וו חות המתפרטמיס על ידי התובע

עשויה לשפר לא רק את הכנטות המגזר השלישי  ,אלא גס את תדמיתו,

ואשר

בעניין זה המצב בחווול ובמיוחד בארצות-המית ובאנגליה שונה בתכלית ,

56

קשה מאוד להציג בעניין זה נתוניס כולליס ומדויקיס ,מחקר שדה שנערך

הכללי ,בדו וו ח שפרטס התובע הכללי של ניו-יורק בדצמבר

התייחט לשנת

,2000

הציבור , 28

2001

התמר כי פחות משליש מן הכטפיס מגיעיס למטרות

התרומה.

586

מבצעי טלמרקטינג שנערכו בשנת

הניט סכוס

2000

רק 59.3

מיליון דולר .מתוך סכוס זה הועברו למוסדות צדקה

חלק מההכנסות שהשימוש בהן הוגבל על יזס ישמש לכיסוי ההוצאות הכלליות או העקיפות

של 188.4

של המלכ  IIר

מיליון דולר ,

הישראלי לתקינה בחש מנאות תקן חשבונאות מספר - 5

קרי  31.5 %בלבד  .29ממצאיס כמעט זהיס פורסמו לגבי השניס 2001
)30 ( 31.9 %

בשניס קודמות )למן שנת

(. 1994

) 38.1 %בשנת  (1995ה/ס ) 24.7בשנת  .32 (1997תמונת מצב דומה עולה גס
מנתוניס שפורסמו במדינות נוספות בארצות-הברית .בקליפורניה גויסו
מהציבור בשנת

1999

תרומות בסך כולל של

 93.1מיליון דולר )48.2 %

193.3

באתר המוסז הישראלי לתקינה בחשבונאות שכתובתו,

22
23

בלבד( התקבלו בפועל על ידי הגופיס שלמענס

גויסו הכספיס  .33תמונה דומה דווחה בשניס האחרונות לגבי קונטיקט

25

)בשנת  35.52 % 2003בלבד הגיעו ליעדס(  34 ,מסצ'וסטס )בשנת 35 % 2001

26
28
29

30

לא תמיד ביושר  .39בניו-יורק  ,שבה הורגש צורך עז בסיוע פילנתרופי
למשפחות

תוך 60

2,800

הנספיס באסון ,נתרמו למעלה

מ 2.2-

31

הימיס הראשוניס לאחר האירוע .הדו  IIח שפרסס התובע הכללי של

ניו-יורק בחלוף שנה מהאירוע  ,נגע בחמישיס ושנייס ארגוניס שגייסו למעלה

32

מסך התרומות )אך היוו רק רבע ממספר הארגוניס שעסקו בגיוס

33

הוצאות .40

34

מ 90%-

התרומות( .אף לא אחד מהגופיס דיווח על הוצאות גיוס העולות

מהסכומיס שגויסו ,ורוב הגופיס דיווחו על פחות מאחוז אחד של

עס זאת ,אפשר שהמצב היה שונה בשאר הארגוניס שאמנס גייסו

על 10%

רק 10%

מן התרומות אך היוו שלושה רבעיס מכלל הגופיס שגייסו תרומות .41
בפסיקה האמריקנית שעסקה בנושא  ,ועוד אגע בה בהמש,ך נזכרו

35

דוגמאות ספורדיות נוספות המעידות על שיעוריס גבוהיס של עלויות גיוס

תרומות מן הציבור .בפרשת  42 Reilyדווח על כך שמגייסי התרומות
המקצועייס הבולטיס בצפון קרוליינה שלשלו לכיסס למעלה

מ 50%-

36

מן

התרומות שגייסו בשניס  .431985-1980בפרשת  44Munsonדווח לפחות
על עשרה מקריס שבהס התבקש מזכיר המדינה של מרילנד לאשר גיוס

19

ועזת אפרתי המליצה ככל הנראה לקטע תקרה לסכוס הכולל של הוצאות ההנהלה וההוצאות

הכלליות שעמותה רשאית להוציא ,בשיעוריס שינועו בין /n 7%

25 o

37

38

ממחזור העמותה ,וככל

שגזל המחזור כן יקטן אותו שיעור .נציגיס של המגזר השלישי התנגזו לכלול במסגרת שיעור
זה את עלות עמלת המתרימיס לגביית התרומות ,אך הסכימו לפרסס נתון זה באופן פרטני
ונפרז בזו  IIח הכספי של העמותה .ראו א' צחור "היבטיס משפטייס בהתפתחות המגזר

השלישי בישראל" מגזר - 3

פורטל המיזע של המגזר השלישי בישראל ,בכתובת,

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

147

ראו גס להלן

וטקסט סמוך.

 20הכלליס לניהול תקין של עמותות  ,לעיל הערה  ,16בעי .19-18
21

שפ ,בעי

.18

יצוין כי לא מצאתי חובת פירוט זומה בתקן חשבונאות

הישראלי לתקינה בחשבונאות .אמנס מצוין שס )סעיף מס י

111

מספר 5

של המוסז

לזברי הסבר( כי "נוהג

מקובל במלכ"ריס הוא לכלול בהסכמיס עס נותני הקצטת או עס תורמיס התניה שעל פיה

המחקר התבסס על כל הזיווחיס של הגופיס ללא כוונת רווח למס ההכנסה האמריקני ) (IRS
בשנת ) 2000מזורב ב  126,956-ארגוניס( .ראוNonprofit Overhead Cost Project, Sllpra ,
.note 11 , at p. 1
.Jbid, ibid
.lbid, ibid
.Jbid, ibid
ראו לזוגמה בניו-יורק ובקליפורניה שפ ,בעי

107

)כללי(,

121-117

)קליפורניה(,

128-123

)ניו-יורק(·

ניו-יורק לאחר אסון מגדלי התאומיס . 38אסון זה הפיח רוח פטריוטית עזה

מיליארד דולר  ,רובס

המיזע נמסר לי בטלפון )ביוס

(8.7.2004

על יזי סגנית רשס העמותות ,עורכת הזין אביטל

 27ראו זנזרבג  ,לעיל הערה  ,14בעי .183-129 ,105 ,104

הגיעו ליעדס(  .36באוהיו הגיעו ליעדס בשנת  59% 2001מהסכומיס  .37תמונה

בלבס של האמריקניס .רוח זו נוצלה היטב על ידי תעשיית גיוס התרומות ,

[www.iasb.org.il] (Iast visited on

שריירב.

24

חיובית יותר באה לידי ביטוי בנתוניס שפורסמו על ידי התובע הכללי של

כפי שמובא

).12.1.05

מיליון דולר ,אולס רק

בלבד הגיעו ליעדס(  35וטנסי )בשנת  45 % 2003ובשנת  15% 2001בלבד

תיקוניפ והבהרות לגילוי זעת

מס'  69בזבר כללי חשבונאות וזיווח כספי על יזי מלכ"ריפ )זצמרב (1999

ו  .31 (31.1 %) 2002-הממצאיס לא היו שוניס בצורה מהותית
שיעור הכספיס המועמיס לצדקה נע בין

)  IIתקורה ,II(II

אך ספק אס נוהג זה רלוונטי להתרמות בטלפון .ראו המוסז

39

New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where
) Your Money Goes Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December 2001
)[.www.oag.state.ny.us/charities/penniesOI /penintro.html] (Iast visited on 12.1.05
New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where
) Your Money Goes Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December 2002
)[http://www.oag.state.ny.us/charities/pennies02/penintro.html] (Iast visited on 12.1.05
New York State Department of Law, Charities Bureau "Pennies for Charity: Where
) Your Money Goes: Telemarketing by Professional Fund Raisers" (December 2003
)[.http://www.oag.state.ny.us/charities/pennies03/penintro.html] (Iast visited on 12.1.05
 .Jbidראו גס זנזרבג ,לעיל הערה  ,14בעי .128
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תרומות בעלות של  85 %-70%מהתקבוליס  ,45בפרשת  46Madiganנדונה

המשפט לחוקיותה של תביעה בעילת תרמית  ,שהוגשה על ידי התובעת

מן

הכללית של מדינת אילינוי נגד חברת טלמרקטינג ,שגייסה תרומות עבור

תביעה נגד חמות טלמרקטינג מאילינוי שגבו בשניס 85 % 1995-1987
התרומות

גוף פילנתרופי תמורת  85 %מן הכספיס הנגביס  ,53בית המשפט קבע כי אכן

שגייסו , 47

1985

יש בסיס לעילת תרמית  ,אך ציין כי התרמית אינה מבוססת על המחיר

ה(NCVO) National Council for Voluntary Organizations -

הגבוה  ,אלא על הסתירה שבין מחיר זה לבין הצהרות חברת הטלמרקטינג ,

מחקר שטח על בעיות בתחוס גיוס התרומות ,המחקר גילה שורה של בעיות ,

התרומות , 54

התופעה של עמלות גיוס תרומות גבוהות דווחה גס באנגליה ,בשנת
נערך מטעס

שהבולטות ביניהן היו  :תגמול-יתר לעוסקיס בהתרמה ,העברת חלק קטן
מדי מהתרומות לצורכי

צדקה )(20%-10%

ללא ידיעת הגורמיס המוסמכיס

וגיוס תרומות בשס נאמנות

בה , 48

אכן ,לפי הכלליס שנקבעו על ידי

ה(FTC) Federal Trade Commission -

בארצות-הברית ,כאשר הפונה בטלפון מציג באופן

"(directly or by implication

המצב בישראל בעניין זה טרס נחקר או תועד באופן כלשהו  ,49בסוף

מסולף )"misrepresent,

את השיעור באחוזיס או בסכוס כולל של

הכספיס שיגיעו למטרות הצדקה מדובר בתרמית ,55

שנות השמוניס כתב דב בן-מאיר  ,מי שהיה פעיל מרכזי בהסתדרות הכללית

גס בהיעדר פירוט מיוחד בנוגע ליעדי התרומה  ,ניתן להניח כי ציפייתו

ובארגוניס וולונטרייס שוניס  ,כי " גוביס בשכר נוטליס בדרך כלל כ 50%-

של כל תורס פוטנציאלי היא כי עיקר כספו יגיע ליעד התרומה ולא לגוף

מההכנסה ובמשך הזמן )בפרט אס מדובר בקבלני גביה המפעיליס ישירות

מסחרי המגייס אותה ,אס זו הנחתו ,גס אס אין לה בסיס מפורש בהצהרותיו

את הגוביס עצמס( הס מגיעיס אפילו לmס  75מכלל ההכנסה  ,50I/גס כיוס

של הגוף שמגייס את התרומה  ,ניתן להניח כי כאשר השיעור הגבוה של

ידוע כי גופיס הפועליס שלא למטרות רווח מסתייעיס בשירותי שיווק

עמלת הגבייה נסתר מעיניו של התורס ,ניתן לראות בכך הונאה ,לפחות

מסחרייס לשס גיוס תרומות  ,לרבות מרכזי התרמה טלפו נייס או מערכות

מנקודת מבטו הסובייקטיבית של התורס  ,56גישה מעין זאת אפיינה באופן

דיוור ישיר  ,ממידע שנמסר לי על ידי עמותה העוסקת במלחמה בסרטן

עקבי את עמדתן של מדינות שונות בארצות-המית ,שחוקקו חוקיס שהגבילו

השד  ,הסתייעה העמותה בשירותי טלמרקטינג של חמה מסחרית תמורת

את זכותס של מגייסי תרומות מסחרייס לגמת עמלות מעל לתקרה מסוימת ,

מהתרומות  ,התקשרות עס החברה הנ  IIל נעשתה

כפי שאבהיר בהמש,ך בית המשפט העליון של ארצות-הברית  ,בפסיקה

לאחר סקר שוק שערך עבור העמותה מומחה ואשר לפי ממצאיו האופציה

עקבית וברוב דעות  ,פסל חקיקה זאת  ,שכן לטעמו היא היוותה פגיעה

שנבחרה היא הזולה והטובה ביותר  ,51היקף השכר של המגייסיס אינו נתון

חמורה מדי בחופש הביטוי של הגוף הפילנתרופי ועמדה בניגוד לתיקון

עמלה בשיעור

של 42 %

שזוכה לפרסוס בציבור  ,הוא גס אינו חייב בפרסוס על פי דין מפורש כלשהו ,
הגורס המתריס אינו חושף מיזמתו את עובדת היותו גורס מקצועי מסחרי

הפועל תמורת עמלה ואף אינו חושף מיזמתו את שיעור העמלה  ,52למיטב
ידיעתי  ,טרס פורסס מחקר המנתח דיווחי עמותות בישראל על עלויות גיוס
תרומות ,עס זאת  ,ניתן להניח כבר בשלב זה ועל סמך הנתוניס המעטיס
שמשותנו כי בארץ כמו בעולס הרחב רווחת התופעה של הסתייעות ארגוניס
הפועליס ללא כוונת רווח בשירותי גיוס תרומות מסחרייס וכי גס בארץ ,

כמו בעולס  ,עלותס של שירותיס כאלה עשויה להגיע לאחוזיס ניכריס מן
הכספיס הנגביס מן הציבור ,

.1

עמלה נסתרת גבוהה בתרמית

בהמש,ך ונצביע על כך שלרוב שופטי בית המשפט העליון בארצות-הברית
יש השקפות אחרות על ציפיותיו של התורס בנוגע לעלות תהליך גביית
התרומות  ,עס זאת ,גס שס ,בבית המשפט העליון של ארצות-המית ,נמצא
תומך עקבי לחקיקה זאת ,בדמותו של נשיא בית המשפט  ,השופט רנקוויסט

) ,58(Rehnquistכך שהעמדה שהיא משקפת ראויה לדיון אף שבוטלה,
בפרשת  59Schaumburgנפסלה חקיקה עירונית בפרבר של שיקגו )מדינת
אילינוי( שהתנתה רישוי גיוס תרומות בכך ששיעור העמלות לא יעלה על

 ,25 %בפרשת Munson

60

נפסלה חקיקה ממדינת מרילנד שקבעה כי גיוס

מצפון קרוליינה שהתנתה רישוי מגייסי תרומות מסחרייס בכך שלא יגבו

עמלה בלתי סבירה  ,החקיקה הגדירה עמלה בלתי סבירה כעמלה בשיעור
העולה

האס כאשר המחיר של תהליך גיוס התרומות גבוה במיוחד יש בכך משוס

הונאת התורס? התשובה לשאלה זו תלויה בציפיותיו של התורס בנוגע
ליעדיס של כספו ,אלה מושפעות הן מן האופן שבו מוצגיס היעדיס על ידי
הגורס המתריס והן  ,כאשר אין הצגה מפורטת של היעדיס  ,ממידת מודעותו

לגורמיס השוניס שמשפי עיס על עלותו של תהליך גיוס התרומות ,כאשר
הגורס המתריס מציין במפורש כי כל כספי התרומה או עיקרס יופנו למטרות
הפילנתרופיות של מוסד היע,ד לכאורה נראה כי הפניית נתח ניכר מן
הכספיס למימון הליך הגבייה מהווה תרמית ,למסקנה מעין זאת הגיע בית
המשפט העליון של ארצות-הברית בפרשת

הראשון ולתיקון הארבעה-עשר לחוקה האמריקנית  ,57עוד נרחיב בעניין זה

תרומות בעמלה העולה על  25 %היא עמה ,בפרשת  61Reilyנפסלה חקיקה

ג .האם יש פסול בגיוס תרומות מסחרי?

58

שלפיהן חלק ניכר מכספי התרומות יגיע לגוף שעמרו מגייסיס את

,Madigan

שבה נדרש בית

על 20%

מן התרומות )בכפוף לחריגיס( וחייבה את מגייס התרומות

המסחרי ליידע כל תורס  ,לפני התרומה ,בדבר השיעור הממוצע של כספי
תרומות שהעביר למוסדות צדקה במהלך השנה שקדמה לפנייה ,כאמור ,
דעת מיעוט עקבית של השופט רנקוויסט סברה  ,בכל שלושת המקריס  ,כי
אין מדומ בחקיקה הפוגעת בחופש הביטוי אלא מגולציה כלכלית ובפיקוח

גרידא על מחיריס  ,62לפי עמדתו  ,בבל מקרה שבו העלות הגבוהה של גיוס
התרומות אינה מוצגת לתורס  ,מדובר בתרמית:

"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 ,

ובהמשי:

[" A] high fundraising fee itselfbetrays the expectations ofthe donor
who thinks that his money will be used to benefit the charitable
purpose in the name ofwhich the money was solicited,, 64 .

למטרות הפילכתרופיות של מוס  7היע  ,7לכאורה כראה כי

ניתו לראות את הזברים גם באופו שונה  ,וכך רואה זאת עמזת הרוב בבית

הפכיית כתח כיכר מן הכספים למימון הליך הגבייה מה IIה

המשפט העליוו בארצות-המית .ניתו להניח כי התורם מוזע לכך שלתהליך

תרמית

כאשר המתרים מציין כי כל כספי התרומה או ע'Pרם יופכו

גיוס התרומות ישנה עלות ,בזיוק כמו שלהפעלת מנגנוו הגוף הפילנתרופי
עשויה להיות עלות .הנחה זאת מתבססת בארצות-הברית ביו היתר על כך
שבחלק מהמזינות יש חובה לייזע את התורם על כך שהפונה אליו הוא
גוף מסחרי המעניק שירותי גיוס תרומות למלכ  IIר המגייס אותו .נוכח מוזעות

כללית זאת ,ניתו גם להניח כי בהיעזר הבטחה מפורשת נוגזת וגם כאשר
ישנה הבטחה כללית לכך שהכספים יופנו למטרותיו של הגוף המתרים,
התורם הממוצע מוזע ומסכים לכך שכספי התרומה יופנו גם למימוו עלות

 48ראוSir Ph. Woodfield et al. Ejjiciency Scrllliny o/llle Sllpel'Vision o/Chal'ities: Reporl :
'easlllY ( 1987 ) 45ת ) 10 Ihe HOllle Secl'elary and Ihe Economic Secl'elary 10 Iheלהלן:
ייזוייח ווזפילזיי או Secretary of State "Chal'ilies: A FI'allle\Vol'k ;("Woodfield Repol·t
)) / ol'lhe Fulllre " (London, 1989) 55 (sec . 10.16להלן :ייספר לבן  "1989או (. While paper
 49כאמור לעיל בטקסט הסמון להערה  ,22אין על כן נתוניס אצל רשס העמותות .גס יימסז
הנתוניס של המגזר השלישי בישראל" המנוהל במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

הגבייה  .65אם עלות הגבייה הגבוהה משקפת נורמה מקובלת ומחיר שוק

באוניברסיטת בן-גוריון ,אינו כולל נתוניס על עמלות גיוס תרומות .מכתב המרכז לחקר
)עותק שמור במערכת( .לתרשיס של מסז הנתוניס

המגזר השלישי למחבר מיוס 20.7.2004
הנייל ראו גזרון ,מ וכץ ,לעיל הערה  ,2בע' .256

של השירות ,ניתו להניח כי התורם מסכים גם לקיומה של עלות כזאת

ורואה בה גזרה רעה אך הכרחית ,שאינה תלויה כלל בגוף

הפילנתרופי . 66

ניתו גם להניח כי בזרך כלל סומך התורם על שיפוטו הכללי של הגוף

 50ז'בן-מאיר העבודה ההתנדבותית בישראל :להלכה ולמעשה )תשמייח( .421
 51מכתבה של גבי רקפת אנו,ן סמנכיי לית עמותת ייאחת מתשעיי ,מיוס .24.5.2004

החברה

המסחרית שנבחרה היא חמת פרזיקטיב זייל .החמה שמרכז הטלפוניס שלה נמצא בפרזס

הפילנתרופי בנוגע לאופו השימוש בכספים ובנוגע לעמלות הגבייה ,לרבות

חנה ,נתנה שירותיס גס לעמותות אחרות ,כגון איגוז סיסטיק פיברוזיס בישראל .המיזע

עמלות גבוהות בכללו .ניתו להניח סיבות לגיטימיות רבות לכך שאף על פי

נמסר לי על יזי טלפניות במרכז ההתרמה של חברת פרזיקטיב זייל עת ניסו לשכנע אותי

שעלות גיוס תרומות גבוהה מאו,ד משרת תהליך ההתרמה נאמנה את

לתרוס לגופיס אלה .כמו כן מסרה לי הטלפנית כי שיעור העמלה הנגבית מאיגוז סיסטיק
פיברוזיס הוא

מטרותיו של הגוף המגייס תרומות .כ,ך למשל  ,אפשר שהעלויות גבוהות

.16%

לא עלה ביזי לאמת נתוניס אלה עס איגוז סיסטיק פימוזיס או עס

נציגי החמה .מנכיילית האיגוז ,גבי רחל ברגר ,מסרה לי בטלפון )ביוס

משום שהו משקפות לא רק תהליך גביית כספים אלא גם שירותי פרסום

מתנהלת בזיקה רצינית ביותר של הנושא.
יש לציין כי ניסיונותיי לקבל מיזע מן הטלפניות במרכז ההתרמה של חמת פרזיקטיב זייל

ויחסי ציבור הנלווים לתהליך ההתרמה ועושים נפשות למטרה של הגוף

52

המתרים  .67העלות הגבוהה עשויה לנבוע מכך שהמטרות של הגוף מגייס

בפרזס חנה מאשית שנת 2004
.Madigan case, sllpra note 46 53
.lbid,atp . 613 54
.16 C.F.R § 310.3(d()4) 55
 56ייזאת היא הונאת הציבור ,שכן התורס

התרומות אינו פופולריות או שהוא גוף קטו מאוז ולא מוכר ,ולפיכך יש

צורך בהשקעה יתרה בגיוס הכספים  .68העלות הגסהה עשויה לשקף הקרבה
של המטרות לזמו קצר )גביית הכספים( למעו מטרות רחוקות יותר )כגוו

נענו בצורה ראויה ולפי מיטב המיזע המצוי משותן.

חשיפה ציבורית רחבה יותר(  .69מבצע התרמה עשוי להניב ,למרות העלות
הגבוהה ,סכום גלובלי גזול מאוז שלא ניתו להשיגו בזרך אחרת  .70בשל
בארצות-הברית היא שאחוז גבוה של עמלת גיוס תרומות אינו מהווה ,

58

כל הטעמים האלה ביח,ד הנחת המוצא של בית המשפט העליוו

כשלעצמו ,תרמית כלפי התורם .ענייו זה הוסבר היטב בזעת היחיז של

.1bid, at p. 965 n. 15 45
.1l1inois ex rel. Madigan v. Tele'llal'keling Associales, 1nc., (2003) 538 U.S . 600 46
)להלן :פרשת  Madiganאו (. Madigan case
.1bid, at p. 605 47

אינו מעלה על זעתו כי מכל שקל שהוא תורס למען

יתומיס ,נכיס או אסיריס משוחרריס' ,אובזיס' בזרן

57

השופט סקלייה )  (Scaliaבפרשת  Madiganלאמור:
[" 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 ,

(25.7.2004

כי באיגוז
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אגורותיי .בן-מאיר ,לעיל

הערה  ,50בע ' .421
מזומ בשלושה פסקי זין מנחיסVillage o/Schalllllburg v. Cilizens /01' a Bellel' Environlllenl :
) ( 1980) 444 U.S . 620להלן :פרשת שמבורג או Mllnson case, sllpra ;(Schallnlbllrg case
.Riley case, Sllpra note 42; note 44
השופט רנקוויסט כתב פסק דין מיעוט בשלוש הפרשותSchallmbllrg case, Sllpl'a note 57 ,:
Riley case, sllpl'a note ;Mllnson case, sllpra note 44, at pp. 975- 985 ;at pp . 639-645
) 42, at pp . 804-812הצטרף לזעתו השופט (. O'connor
.Schalllllblllg case, sllpra note 57, at p. 624
.Mllnson case, sllpra note 44, at p. 951
.Riley case, sllpra note 42, at pp . 785- 786
Schallnlblllg case, sllpl'a note 57, at p. 640; Mllnson case,sllpl'a note 44 at p. 980; Riley
case, sllpl'a note 42, at p. 807 .
.Mllnson case, Sllpra note 44, at p. 980
.1bid, ibid n. 2
) Riley case, Sllpra note 42, at p. 799 n. 11השופט ברנן ] [(. Bemnan
) Schallll1bllrg case, Sllpra note 57, at p. 637 n. 10השופט ווייט ] [(. White
)השופט בלאקמן ] Riley case, sllpl'a ;Mllnson case, sllpl'a note 44 at p. 961 , ([Blackmun
) note, 42 at p. 798השופט מנן(.
.Riley case, Sllpra note 42, at p.780 ;Mllnson case, Sllpra note 44, at p. 967
.Riley case, sllpra note 42, at p. 792
.1bid, at pp . 791 - 792
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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],

.2

לקטע  ,באמצעות בעלי מקצוע העוסקיס בתחוס  ,סטנדרטיס מומלציס לגיוס

תרומות על ידי מוסדות הפועליס ללא כוונת רווח ,81כלליס אלה נוגעיס
בכל ההיבטיס של ניהול ראוי ש ל גופיס אלה  ,אולס בין היתר נקבע סטנדרט
מומלץ לגבי התפלגותס של כספי התרומות  ,שלפיו העלות הכוללת של

ההוצאות על גיוס התרומות לא תעלה על  35%מכלל ההכנסות מן

התרומות,82

גוף וולונטר י אחר בארצות-הרבית Maryland Association ofNonprofit ,

האס קייס מחיר בלתי ראוי לגיוס תרומות!

המחלוקת שתוארה לעיל בין גישות שונות בבית המשפט העליון של
ארצות-הברית מתבססת  ,בין היתר  ,על הנחות שונות באשר למה שמשקף

מחיר גבוה לגיוס תרומות מסחרי  ,נראה כי רוב שופטי בית המשפט העליון
האמריקני סבוריס שמחיר גבוה משקף בדרך כלל הן את מחיר השוק של

השירות והן שיקול דעת כלכלי לגיטימי של הגופיס השוכריס אותו  ,72לעומת
זאת  ,השופט רנקוויסט סרב כי כאשר מדורב בגופיס פילנתרופייס  ,יש מקוס
לחשש שמחיר גבוה אינו מוצדק כלכלית וכי הוא משקף חולשה מיוחדת

של הגוף הפילנתרופי  ,73פסקי הדין של שופטי בית המשפט העליון בעניין
זה התבססו במידה רבה על הבדלי השקפות אלה  ,בפסקה הבאה אנסה
לבחון אס יש בסיס עיוני או אמפירי שיאשש איזו מן העמדות,
תמיכה מסוימת בעמדה שלפיה לגוף פילנתרופי יש כוח מיקוח חלש יותר ,
נובעת מאופיו של הגוף המתריס כגוף הפועל שלא למטרת רווח ,אחד
ההסרביס שניתניס לכך שפרטיס מעדיפיס לממש את רצונס לתרוס לקידומה

של מטרה חברתית כלשהי באמצעות גופיס שפועליס לא למטרות רווח ,

,Organizations

קבע סטנדרט דומה שלפיו עלויות גיוס הכספיס הממוצעות ,

על פני תקופה של חמש שניס  ,תהיינה בשיעור של לא יותר מ ,8333 %-
לעומת זאת  ,נציבות

הפיקוח על גופי צדקה באנגליה ) (Charity Comrnission

אינה נוקבת בהמלצותיה במחיר אופטימלי כלשהו  ,אך ממליצה למנהלי
הגופיס הפילנתרופייס לזכור כי עמלה גבוהה עלולה לגרוס לפרסוס של י לי

) ,84(Adverse Publicityאכן  ,המלצה אחרונה זו מצביעה על כך שגס אס
טרס הונח בסיס מחקרי חד-משמעי לטענה כי מלכ  IIריס נדרשיס לשלס
עבור שירותי שיווק או טלמרקטינג מח י ר הגבוה ממחיר השוק  ,בעיניו של

ציבור התורמיס שיעור גבוה של עמלת גבייה עשוי להצטייר כבלת י סביר
ובלתי הגיוני ללא כל קשר להסרב הכלכלי לגובהו ,הנחה זאת תומכת במידת
מה בעמדתו של השופט רנקוויסט שלפיה בכל מקרה שבו שיעור העמלה
גבוה מאוד יש בכך משוס תרמית  ,היא גס מסבירה את המלצותיו של
הארגון המקצועי של מגייס י הכספיס בארצות-הברית לחבריו להימנע

מקביעת שכרס על בסיס אחוזיס מן

התרומות , 85

הוא שארגוניס הפועליס ללא כוונת רווח יכוליס לפעול באופן יעיל יותר
לקידומן של מטרות ציטריות  ,משוס שהמחיר שהס גוביס זול יותר והשירות

שהס נותניס טוב יותר ,74הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאין הס נגועיס רבצון
להשיא את רווחיהס  ,רצון זה מייקר את עלות השימוש בארגון מסחרי,

ותךמית המגזר השלישי
הספק שמעורר שיעור העמלה הגבוה בקרבו של כל תורס היה  ,לכאורה ,

ארגוניס הפועליס לא למטרת רווח חסיניס  ,לפי הסבר זה  ,מפני השפעותיה

מתייתר אס הגורמיס המתרימיס היו חושפיס בפני התורס את שיעור

השליליות של כוונת הרווח  ,וזה למעשה טעס קיומס  ,75עס זאת  ,ה י עדרה

העמלה ומותיריס לש י פוטו את ההכרעה אס לתרוס אס לאו  ,דא עקא ,

של כוונת רווח עשוי לעתיס להביא לחוסר יעילות של גופיס אלה  ,שכן הס
חופשייס ממנגנוני הביקורת הטבעייס של גוף הפועל בגלוי למטרת רווח ,

האופן שבו מתבצעות פניות מסחריות לציבור התורמיס  ,במיוחד כאשר
מדובר בפניות טלפוניות  ,אינו מאפשר מתן הסבריס מעמיקיס לתורס,

כגון התחרות והרצון להגדיל את הרווח תוך חיסכון בהוצאות ,אכן  ,בצד

התוצאה של חשיפת המידע עשויה להיות סירוב אינטואיטיבי לתרוס  ,ללא

מחקריס אמפירייס המצביעיס על תגמול נ י הולי נמוך יותר של הנהלות של

מתן הזדמנות נוספת להסרביס  ,86עובדה זאת יוצרת פרדוקס מסויס )להלן:

גופיס ללא כוונת רווח לעומת הנהלות של חרבות מסחריות  ,76קיימת הנחה

 IIפרדוקס הגילוי " ( מבחינת הארגוניס הפילנתרופייס ,לכאורה  ,דווקא הס

במיוחד , 77

היו אמוריס ליהנות מפיקוח ציבורי המגביל את מחיריהס של שירותי גיוס

כללית שמוסדות ללא כוונת רווח אינס מנוהליס באופן יעיל

ייתכן אפוא שאפקט זה משפיע גס על התמרי ץ של מנהלי גופיס הפועליס

תרומות מסחרי י ס ,דא עקא  ,הניסיון האמריקני מגלה כ י ארגוניס אלה

ללא כוונת רווח לשאת ולתת טוב יותר עס מגייסי תרומות מסחר י יס ,78

מתנגדיס  ,בדרך כלל  ,לניסיונות להגביל את יכולתס להתקשר עס מגייסי

הסבר אפשרי נוסף לקיומו של מחיר גבוה מדי לגיוס תרומות עבור

תרומות מסחר י יס  ,87כך גס ארגו ני המגזר השליש י בישראל  ,88החשש הוא

גופיס פי לנתר ופייס נעוץ בעובדה שגופיס אלה מהוויס נתח קטן יחסית

שהמגבלות לא יביאו להוזלת המחיריס  ,אלא לפג י עה בכושרס של גופיס

משוק הטלמרקטינג  ,ולפיכך כוח המיקוח שלהס ומידת השפעתס על מחירי

אלה לגייס תרומות מן הציבור  ,89בית המשפט העליון בארצות-הרבית היה

השוק קטניס

יותר , 79

שותף לחשש זה  ,ומשוס כך סבר כי לא זו בלבד שאין מקוס לקבוע מראש

גופיס וולונטרייס וממשלתייס במדינות שונות מנסיס לגבש עמדה

תקרה לעמלת גיוס התרומות  ,אלא אף שאין מקוס לח י יב בחוק לגלות

האופטימלי של מח י ר גיוס התרומות ,כך  ,למשל The ,

עמלה זאת  ,90החשש היה שעצס החשיפה של גובה העמלה יפגע באפשרות

הוא

של גופ י ס אלה להשתמש בתהליך הגבייה כמכשיר לעשיית נפשות למטרות

ומנסה

של הגוף הפילנתרופי  ,ומכאן קצרה הדרך לקביעה כי חובת הגילוי מ הווה

מקצועית באשר לגובה

Better Business Bureaus Wise Giving Alliance

)להלן:

 IIהברית ,(II

גוף אמריקני שמאגד בתוכו מוסדות רביס הפועליס ללא כוונת

60

 .3גילוי נאות של עלות גיוס תרומות :פרךוקס הגילוי  ,חופש הביטוי

רווח 80

פגיעה חוקתית בחופש הביטוי  .91ההגנה המחמירה על חופש הביטוי של
גופים אלה הביאה לפטילתה של חקיקה שאטרה פעילות של גופים מטחריים

81

לגיוט תרומות כששיעור העמלה גבוה במיוחד גם כאשר חקיקה זאת כללה
טייגים שהתירו פעילות תון חריגה מן התקרה  ,כאשר יש טכנה לפגיעה

ביכולת המוטד לגייט תרומות או כאשר ניתן הטרב טביר לעלות

הגובהה .92

דעת הרוב בבית המשפט העליון של ארצות-הברית שיקפה  ,לדעתי  ,נטייה
ברורה להגן על יכולת גיוט התרומות של המגזר השלישי מפני פרדוקט
הגילוי שתואר לעיל  .בתון כן מזדקרת העדפה של חופש הביטוי של ארגוני

82
83

המגזר השלישי על פני האינטרטים הצרכניים של ציבור התורמים בכללו.
בית המשפט מניח כי הפגיעה בתורמים אינה חמורה נוכח האלטרנטיבות

הלגיטימיות להגנתם  ,93אולם הוא לא שלל את זכותו של התורם לקבל

84

מידע על שיעור העמלה כאשר הוא נשאל לכן  .94בהקשר זה יצוין כי גם
אם א י ן חובה חוקית לפרט את השכר  ,במדינות לא מעטות בארצות-הרבית
קיימת חקיקה המחייבת מגייטי תרומות בטלפון לחשוף בפני התורם את
העובדה שהמטלפן מקבל שכר עבור פעולת הגיוט או להפנותו למקום שבו

ניתן למצוא מידע על שכר זה  .95יש מדינות שמחייבות לציין בפני התורם
את העובדה שהמטלפן חייב להשיב על שאלה בדבר גובה השכר  .לאחרונה

הוצע לתקן ברוח זו גם את כללי ה .96FTC-ב י ת המשפט העליון אף לא
שלל חקיקה המחייבת לדווח על שיעור העמלות לגופ י ם שלטוניים המפקחים

על התנהלותם של ה מלכ " ר ים והמפרטמים את המידע לציבור  .97הוא גם

85

פועלים בדרן כלל בדיעבד  ,לאחר ביצועה של התרמה פלונית .אין הם
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.Madigan case, Sllpra note 46, at p. 625
) Riley case, slIpl'a note 42, at p. 790השופט ברנן("There 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
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
.H.B. Hansmann "The Role ofNonprofit Enterprise" 89 Yale L.J. (1980) 835
.Ibid, at pp . 837 , 842- 844
זי גליקטסג מיסוי מוסדות ללא נוונת רווח )תשנ"ו(  45הערת שוליים .36
שפ ,בעי  ,31הטקטט הנלווה להערת שוליים .15
ראו גם שפ ,בעי  ,130שט מציין גליקטסג כי תופעת ייהרוכב החופשי " משאירה את המלכ"ר

השלישי  ,הביעו נציגיו התנגזות גם לכל טוג של הגבלה על היכולת לפנות לתורמים

79

.Mainstream case, slIpra note 8, at p. 1240

 88ראו להלן הערה 147

89

והטקטט הנלווה לה.

חשש זה מתיישב כמובן עם חשש כללי מפני פיקוח ממלכתי על המגזר השלישי .ראו בעניין

זה זנזברג  ,לעיל הערה  ,14בע י 49-47

וכן הוועדה לבזיקת תפקידי המגזר השלישי

בישראל ,לעיל הערה  ,6בעי .67 -58
 ,Riley case, SlIpl'a note 42, at p. 799 90השופט סנן"[T]he compelled disclosure will almost :
certainly hamper the legitimate efforts of professional fundraisers to raise money for
".the charities they represent
.Ibid, ibid 91
 92החקיקה שנפטלה בפרשת  Rileyהתירה למגייט התרומות המטחרי אפשרות לטתור את
ההנחה שעמלה העולה על  35%מן התרומות אינה טבירה אם יוכיח אחז משניים( :א)
שהפנייה נועזה לא רק לגייט כטפים ,אלא גם להעביר מיזע; (ב) יכולתו של הגוף הפילנתרופי

93
94
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הנתח הקטן שימש ,בין היתר ,הצזקה לכן

שהמגבלות שהטילה ה FTC -על פניות טלפוניות למי שביקש להירשם בdo-not-call-registry-
לא תחולנה על "solicitations to induce charitable contributions via outbond telephone
" Ibid, at p. 1234 .callsוכן.16 C.F.R. § 31 0.6(a) :
 80ראו אתר האינטרנט של הארגוןBBB Wise Giving Alliance "About the BBB Wise Giving :
)  .Alliance" [http://www.give.org/aboutlindex.asp] (Iast visited on 12.1.05מזוס בגוף

בטלפון.

ראו.68 Fed. Reg 4637 (29.1.2003 ) :

מתחת לשיעור האופטימלי של גיוט התרומות.

על נתח השוק הקטן של המגזר השלישי במטגרת שוק הטלמרקטינג בארצות-הסית ראו:

לטטנזרטים של הארגון המקצועי של מגייטי הכטפים בארצות-הסית לקביעת שכרם ראו:

Association ofFundraising Professionals "Code ofEthical Principles and Standards of
Professional Practice" [http://ww\v.afpnet.org/ethics/guidelines_code_standards] (Iast
)  .arts. 16-1 8 visited on 12.1.05הטטנזרטים מובאים אצל לימור ,לעיל הערה  ,1בע' .288
) Riley case, slIpra note 42, at pp . 799- 800 86השופט סנן(.
 87בכל שלוש הפרשות שבהן נזונה חקיקה שהתנתה רישוי מגייטי תרומות בתקרה לעמלתם
הצטרפו נציגי המגזר השלישי כיזיזי בית המשפט )  (Amici Curiaeותמכו בביטול החקיקה:
 case, slIpra note 57, at p. 621י;Mllnson case, sllpl'a note 44, at p. 949 ;Schallmblll g
 .Riley case, slIpra note 42, at p. 783נציגי המגזר השלישי הצטרפו כיזיזי בית המשפט גם
בפרשת  Madiganותמכו שם באי-העמזה לזין של חברת הטלמרקטינגMadigan case , :
 .sllpra note 46, at p. 623במטגרת התנגזותם לתחולת תקנות ה do-not-call -על המגזר

לא שלל את האפשרות להשתמש במקרים מתאימ י ם בטמכויות אכיפה נגד

מקרי תרמית המבוטטים על הצהרות כוזבות מפורשות  .98אן מנגנונים אלה

שמיזג בשנת  2001את שני הרגפים הבאים National Charities Inforrnation Bureau :וCouncil -
.of Better Business Bureaus Foundation
BBB Wise Giving Alliance "BBB Wise GivingAlliance Standards for Charity Accounta
)) bility" [www.give.org/standards/newcbbbstds.asp] (Iast visited on 12.1.05להלןThe :
"  .(Ne\v Standardsכללים אלה התפרטמו בשנת  ,2003והם מהווים גרטה משופרת ומקוצרת
של כללים קוזמים )להלן (, The Previous Standards :ראוBBB Wise Giving Alliance :
" " Previous Standards: CBBB Standards for Charitable Solicitation
)[.www.give.org/standards/cbbbstds.asp] (Iast visited on 12.1.05
The New Standards , SlIpl'a note 80, at art. 9; The Previous Standards, Sllpra note 80 ,
.at art. B4
A Ethicsה Maryland Association ofNonprofit Organizations "Standards for Excellenece:
and Accountability Code for the Nonprofit Sector" [\vww.marylandnonprofits.org!html
)/.standards/04_02.asp] (Iast visited on 12.1.05
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-checklistsלהלן"(. Charity Commission" :
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לגייט כטף או למטור מיזע תיפגע בצורה משמעותית.Riley case, sllpl'a note 42, at p. 785 .
בפרשת  Mllnsonנפטלה חקיקה שאפשרה לקבל אישור לעמלה העולה על  25%כאשר מוכח
שהתקרה תטכל למעשה את יכולתו של הגוף הפילנתרופי לגייט תרומותMlInson case , .
.sllpra note 44, at p. 953
.Schalllllbllrg case, Sllpl'a note 57, at p. 636
.Riley case, sllpl'a note 42, at p. 799
K. Kunstler Goldman "Comments and Recomlnendations National Association ofState
evןCharity Officials" Federal Trade Commission - In The Matter 0/' ,Telemal'keting Revi
)  - COllllllent FTC File No. R411001 ( 16.4.2002באתר האינטרנט של ה:FTC -
t (Iast visited onן [http://www.ftc.gov/os/comments/dncpapercomments/04/nasco.pd
).12.1.05
 .Ibidכיום כללים אלה מחייבים את המטלפן רק לגלות את זהותו של הגוף הפילנתרופי
שעמרו מתרימים ולציין שמטרת השיחה היא גיוט תרומות לצורכי צזקה.16 C.F.R 31 0.4(e) .
חוקיותם של כללים אלה של ה ,FTC -אשר בחלקם נקבעו רק לאחר אירועי ה ll -בטפטמס
 ,2001נתקפה ואושרה בפרשת the Blind v. Federal Trade :ןס National Federation
.Colllmission (2004) 303 F. Supp. 2d 707
.Riley case, sllpl'a note 42, at p. 800
.Ibid, ibid
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מספקיס לתורס את המיזע בנקוזת הזמן שבה הוא מחליט לפתוח את

עמזה זומה שלפיה זווקא פיקוח ראוי על פעילות המגזר השלישי תורס

כיסו ,בנקוזת זמן זו  ,בחר בית המשפט העליון של ארצות-הברית להגן על

לתמיכה הציטרית ט משתקפת בססמתו של גוף הפיקוח הממלכתי באנגליה ,

מבקשי התרומה עקב פרזוקס הגילוי ,בית המשפט בווזאי הושפע מגישתו

שהוא גוף הפיקוח היעיל ורב-הסמכויות בעולס בתחוס זה  ,109ססמתו היא:

הכללית לגבי המעמז המיוחז של חופש הביטוי במסגרת המשפט האמריקני

" ,l10"Giving the public confidence in the integrity of charityהפתרון

וכן מן הגישה הכללית שלפיה אין מקוס להגביל את חופש הביטוי על בסיס

האנגלי לסוגיה זו אף הוא יי צרכני " באופיו ,ועזת

ווזפילז ) (Woodfield

תוכן הביטוי  ,99עס זאת  ,פסיקתו מעיזה על החשיבות היתרה שהוא מייחס

הציעה לאסור בחוק )עס סנקציה פלילית( ניכוי של שכר המתרימיס מכספי

לפעילות המגזר השלישי ,ניתן להסיק זאת מן ההעזפה של הפן

התרומות אס לא הוכח שהכוונה לעשות כן הובהרה במפורש לתורס ,lll

הפרסומי-הסרבתי במסעי גיוס תרומות על פני הפן הכספי מוניטרי ומחוסר

המלצות אלה התגבשו בחלקן לכלל חקיקה רחבה

ב,Charities Act 1992-

הרצון לנסות לבצע הבחנה בין השנייס  ,100ניתן לראות זאת בתמיכתו

הכולל פרק שלס שעניינו פיקוח על גיוס תרומות  ,l12החוק מחייב את מי

בעמזה הרווחת בקרב ארגוני המגזר השלישי שלפיה זווקא אי-גילוי מגן על

שעיסוקו בגיוס תרומות למען

וכן

המגזר השלישי מפני שמיטת מקור חשוב להכנסותיו  ,בית המשפט רואה

גופיס מסחרייס שעוסקיס בגיוס תרומות במסגרת עסקיהס

נאמנויות )(Professional Fundraiser

(Commercial

לא לעסוק בגיוס תרומות בלא הסכס מפורש בכתב עס הגוף

במגזר השלישי מגזר הראוי להתייחסות שונה ולהגנה מיוחזת מזו שמקבל

)Participator

המגזר המסחרי  ,ועל כן אינו מסווג את חופש הביטוי שלו כחופש ביטוי

ששכר את שירותיהס שיכלול תנאיס המוכתביס בחוק ובתקנות שתוקנו

מסחרי 101ומעביר את החקיקה הפוגעת ט במבחני ביקורת מחמיריס יותר ,102

על פיו  ,l13ההסכס חייב  ,בין היתר  ,בגילוי נאות לתורמיס של השיעור של

גישה זומה באה ליזי ביטוי בעשוריס האחרוניס בעמזת בתי המשפט

שכר טרחתס מתוך התקטליס  ,הזרך שבה יוערבו הכספיס לגוף הפילנתרופי ,

רגולציה מזינתית המסזירה את

זהות הגוף שלמענו הס מגייסיס את הכסף  ,וכן המטרה שלשמה הס מגייסיס

הנושא של גיוס תרומות רבחוב  ,בהתרמות מזלת לזלת ומואר ,רוב ההסזריס

את הכספיס עבור אותו גוף  ,l14חוזה שאינו עונה על הזרישות אינו אכיף

בגרמניה ,בגרמניה יש ,למן שנת

,1966

מחייביס פרסוס מוקזס של ההתרמה וקבלת אישור ממשלתי לקיומה באיזור

כלפי הגוף המזמין  ,אך הוא גס אינו רשאי ליטול את הכספיס שנאספו לפיו

פלוני ,קבלת האישור מותנית בהבטחת יי שלוס הציבור "  ,בציון מראש של

אלא באישור בית המשפט  ,llSהחוק משנת  1992קבע גס כי לתורמיס יש

המטרות שלשמן הכספיס נאספיס ,ובהבטחת תקינותס של הליכי האיסוף ,

זכות חזרה מתרומות של יותר

ליש " ט  ,בתנאי שמזובר במסע גיוס

העברת הכספיס וניתובס למטרה שלשמה נאספו  ,עס זאת  ,בתי המשפט

תרומות טלפוני או תקשורתי  ,וכן ו:וייב את מגייסי התרומות לציין זאת

בגרמניה צמצמו את סמכות הבקרה של הרשויות והמריצו אותן לא לבקר

במפורש בעת הפנייה

מ 50-

לציבור , l1 6

מהותית את נחיצותה של התרמה באיזור פלוני )למשל ,עקב תזירות

גישה זו נראית לי נכונה יותר גס מנקוזת מבטו של המגזר השלישי,

ההתרמות( או את הלגיטימיות של מטרותיה ,103הזין הגרמני אינו קובע כל

לא ניתן להסתיר מן הציבור לאורך זמן את עובזת קיומן של עמלות גבייה

תקרה לגיטימית לעלויות הוכנהליות של מסעי התרמה  ,אך במחוז נירנברג

מסחריות גזולות ,ככל שהמוזעות לקיומן תגבר כך תגבר רתיעתס של

סיברות ,104

התורמיס מלתרוס ,לא ניתן יהיה להתחמק לאורך זמן מן הצורך לתת

נקבע בשנת  1991כי הוצאות בשיעור  15%מהכנסות ההתרמה הנן

הסרב לציבור התורמיס שיצזיק עמלות גבוהות אלה או לחלופין לתור אחר

.4

גישה שונה :גילוי נאות תורם לתדמית המגזר השלישי

זרכי גיוס תרומות זולות יותר ,וזוק  ,בהחלט ייתכן כי בנסיבות מסוימות

עמזת המיעוט של השופט רנקוויסט משקפת עמזה שונה לגמרי  ,נראה כי

ובשווקיס מסוימיס  ,הגיוס הטלפוני באמצעות קבלניס יעיל יותר בסיכומו

עמזתו הבסיסית היא נקוזת המבט של הצרכן ,הוא אינו מבחין  ,לכאורה ,

של זבר מגיוס תרומות באמצעות עובזיס או מתנזביס ,הציבור בהחלט

בין המגזר השלישי לבין כל גורס אחר שמקייס פעילות מסחרית  ,לזיזו

יכול לקלוט  ,להעריך ולהטמיע מיזע שייימסר לו בעניין זה  ,ראוי לציין

הפיקוח על עמלות גיוס תרומות אינו אלא פיקוח על מחיריס ,ויש לבחון

בהקשר זה כי לפי סקריס שנערכו בארצות-הברית  ,גיוס תרומות מהציבור

אותו כפי שבוחניס פיקוח על מחירי זיור או על שכר עובזיס  ,10Sתהליך

הרחב באמצעות הטלפון נחשב בעיני הארגוניס המגייסיס אחז הכליס

גיוס התרומות אינו אלא עסקה מסחרית ,106וחובת גילוי שיעור עמלה כמוה

הפחות פופולריס לגיוס תרומות ,117יש להניח כי תופעה שלילית זו מושפעת

כחובת גילוי המוטלת  ,למשל  ,על עסקה בניירות ערך  ,107נקוזת מבט

גס משיעור העמלות הגבוה של מגייסי התרומות המסחרייס,

יי מסחרית " זו מובילה את השופט רנקוויסט לסבור שגס הפתרון לפרזוקס

הגילוי הוא הפתרון המסחרי-כלכלי ,לזיזו גילוי מלא של מיזע לא יביא
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מסחור תהליך התרומה ותדמית המגזר השלישי

לפגיעה בכושרו של המגזר השלישי לגייס תרומות  ,אלא זווקא יחזק אותו,

לעצס השימוש בכליס של גיוס תרומות מסחרי ישנן השפעות שליליות

הוא יגביר את האמון שנותניס התורמיס בגופיס המשחריס לכיסס:108
"In the process, they encourage the public to give by allowing the
public to give with confidence that money designed for a charity will
"be spent on charitable purposes,

נוספות  ,זולת העמלה הגבוהה ,השימוש הגלוי בגורמיס מסחרייס לשס גיוס
תרומות למטרות לא מסחריות עלול לפגוע בתזמית הציבורית של הגוף

המגייס ובמיזת האהזה שמעורריס מסעי הגיוס לאג ' נזה שלו ,הגורס
המסחרי המגייס את התרומות אינו בהכרח משווק בצורה הנאמנה ביותר

צ )ל ום :

Photos

את תכליתו של הגוף שעבורו נתרס הכסף .הסביר זאת היטב  ,לפני שניס ,
דב בן-מאיר:

יי במגע בין הגובה בשכר לבין האזרח התורס לא נוצרת כל כימיה של
הזדהות עס האגודה  ,של הסברת מטרותיה  ,של שכנוע

האזרח.. .

הגובה

מעוניין אך ורק בכספו של האזרח  ,וקרוב לוודאי שהוא מקרין את יחסו
זה  .ולכן האזרח הנענה ללחצו של

הגובה.. .

103
104
105

אינו נהפך בהכרח גס לאוהד או

106

לחסיד של האגודה .וכך מאבדת האגודה את הנכס היקר ביותר שעליה

107
108

לבנות ולנצור  -את תדמיתה הציבורית ".118
נלהטתו היתרה של הגורס המסחרי לגבות את התרומה ולנכות את עמלתו
עשויה אפוא לשוות לפנייה נופך של חמדנות ולהרתיע את התורס .זאת

 109לתיאור מורחב של גוף זה ,ההיטטוריה שלו וטמכויותיו ראו זנזסג ,לעיל הערה ,14
.183-57

110

ועו,ד לגורס המסחרי יש נטייה להפריז בכמות הפניות לתורס ולקטלג את
התורמיס בהתאס לתוחלת הרווח הצפויה מהס ולאו דווקא לפי שיקוליס

של הטמעת המסר של המתריס בציבור  .שוק הטלמרקטינג כולו סובל
מהבעיה המוכרת של ניצול יתר של משאב הזמין לכול  ,אך מוגבל בהיקפו

111
112
113

)  .119(Tragedy of the Commonsהמשאב הוא זמנס ותשומת לבס של
הצרכניס  ,התורמיס  -בענייננו  .120תופעה זו גורמת להטרדות חוזרות

114
115

ונשנות של אותו תורס )" .121("Overfishingהתגובה ארוכת הטווח של

116

הביאה בארצות-הברית ליצירת רשימות של

Do Not Call List

117

הטלפוניס  ,הן רבמה המדינתית  124והן ברמה הארצית  .12Sאמנס מגבלה זו

אינה חלה שס על פנייה לשס גיוס תרומות ,126נוכח מחקריס שהראו כי
חוסר הנחת העיקרי שמגליס הצרכניס שס הוא כלפי שיחות מסחריות ולא

 ,Charity Commission for England and Wales Annllal Reporl 2000- 200Jבעמוז השער.
הזו"ח ניתו לעיון באתר האינטרנט של הנציבות בפורמט [http://www.charity- ,PDF
).commission.gov.uk/spr/pdfs/annrep2002pt I.pd ~ (Iast visited on 12.1.05
While Papel; Sllpra note 48, at p. 55 ;Woodjield Repol'l, sup"a note 48, at pp . 45-46
נוטח החוק ניתו לצפייה באתר האינטרנט של [www.hmso.gov.uk/acts/actsI992/ ,HMSO
).Ukpga_19920041_en_I.htrn] (Iast visited on 12.1.05
 59נ CharitiesAct 1992, at a1וכו.The Charitable lnstitutions (Fund-Raising) Regulations ,
 1994שתוקנו לפי טעיף  64לאותו חוק.
1 39נCharities Act 1992, at art 60 ;Charity Commission, Sllpra note 84, at a.
)Charities Act 1992, at art . 59 (3}-59(5
Charities Act 1992, ;Charity Commission, supra note 84, annx. B, at arts .

רק

12%

מכלל הארגוניס השתמשו באמצעי זה בשנת

על גיוט תרומות מקרנות או מארגון אירועי צזקה.

שחברות

הטלמרקטינג מנועות להתקשר אל מי שנמנה עמן  ,וזאת הן ברמת חברות

בעי

.40-41 at arts 60-61

הצרכניס היא עלייה בכמות הפניות שמסתיימות מידית בניתוק הטלפון

על ידי מקבל השיחה  122ועלייה בכמות מספרי הטלפון החסוייס  .123היא

 (Rationality Standardמהטטנזרט הגטה שהפעיל בית המשפט במקריס זנו )(Strict Scrutiny
ראוMllnson case, sllp"a note 44, at p. 979; Riley case, Sllp"a note 42, at pp . 790 , 801 ,
n.13, 808
L.M. Salamon (ed.) The Inlel'nalional Gllide 10 Nonprojil La\v (New York , 1997) 118 ,
.126
) Jbid, at p. 127מפנה ל  S 2223-2278/St 21-מ  1.8.1991-ב(. Oberfinanzdirektion Nurnberg -
.Riley case, sllp"a note 42, at p. 799
.Jbid, at p. 811
.Jbid, ibid
.Mllnson case, sllpra note 44, at p. 980

,2000

כאשר למעלה

מ 50%-

זיווחו

ראו" Nonprofit Overhead Cost Project

.sllpra note 11 , at p. 2
 118בו-מאיר ,לעיל הערה  ,50בעי .422-421

.H. Dagan & M. A.Heller "The Liberal Commons" 110 Yale L. J. (2001 ) 549 , 551 119
.Ayres & Funk, sllp"a note, 8 at p. 87 120
 ;Jbid, at p. 120 n. 141 121תופעה זומה היא השימוש במכשיריס המחייגיס אוטומטית לבית
הלקוח ומשמיעיס לו מטר מוקלט .תופעה זאת נשללה בארצות-הברית בTelephone -
 .Consumer Protection Act 1991ראו אי זויטש פעפד הצרכן בפשפט )תשט"ג(  .172על
חטרונותיה של שיטה זו מנקוזת המבט של הגוף הפילנתרופי ראו לימור ,לעיל הערה  ,1בעי

.233

.Jbid, at p.795 99
 100השופט סנן"Thus, where, as here, the component parts of a single speech are inextricably ,
intertwined, we cannot parcel out the speech, applying one test to one phrase and another
test to another phrase. Such an endeavor would be both artificial and impractical .
.Therefore, \ve apply our test for fully protected expression". Jbid, at p. 796
101

.Ayres & Funk, sllpra note 8, at p. 90 122

באמצעות הטלפון )טלמרקטינג( ,יביא במקריס רביס לטריקת הטלפון ,מבלי נכונות להאזין
לזבר המטלפן ,משוס שהזבר מאוט ,בעיקר משנעשה בשעות הערב כשחוזריס מהעבוזה

ורוציס להתרגע בחיפוש אחר שקט" .לימור ,לעיל הערה  ,1בעי .219
123

חופש הביטוי המטחרי מוכר בארצות-הברית ,אך מיזת ההגנה עליו פחותה מזו הניתנת

124

לחופש הביטוי הלא מטחרי .ראוCenlral Hlldson Gas & Elec. v. Pllblic Sel·v.Conlm'n ,
I' v. Ojjice oj Disciplinaly COllnsel oj Ihe Sllpreme COllrl ;( 1980) 447 U.S . 557ץZaudel
 .0jOhio (1985) 471 U.S . 626השופט רנקוויטט ,בזעת מיעוט ,התנגז גס להכרה זו .ראו
 .Cenlral Hlldson case, at p. 583נראה כי הגנה מטויגת זו משקפת גס את ההלכה בישראל.

125

ראו בג"ז  606/93קידום יזפות ופו"לות ) (1981בע"פ בן רשות השידור ,פ"ז מח);1 (2
קרניאל דיבי התקשורת הפסחרית )תשט"ג(

.316-295

יי

לגישות שונות באשר להצזקת

פרישת ההגנה של חופש הביטוי על ביטוי לשס רווח כטפי ראו גס יי זילברשז ייעל חופש

הביטוי המטחרי" פשפט ופפשל ג )תשנ"ו( .519-518,509
102

טטנזרט הביקורת של בית

המשפט בארצות-הסית על חקיקה כלכלית נמוך יותר )Minimum

הטס מענייו לתגובה זאת ניתו על יזי לימור ,יישיווק

126

.Ayres & Funk, sllpra note 8, at p. 92
לרשימת המזינות שניהלו רשימות  do-not-callבשנת  2001ראוJ.M. Romp "Hello , ,
May IlnterestYou in a Do Not Call List? ACommenton the Federal Trade Commission's
Proposal toAmend TheTelemarketing Sales Rule" 71 U. Cin. L. Rev. (2003 ) 639 , 651
.n. 106
הרשימה הארצית מתוחזקת על יזי ה Federal Trade Commission -ומונה נכוו להיוס
כחמישיס מיליון מטפרי טלפון .ראו אתר הרשימה[http://W\vw.ftc.govlbcp/conline/edcams ,
)  ./donotcall/index.html] (Iast visited on 12.1.05האיטור להתקשר לטלפו ניס המנוייס
ברשימה וכו הטנקציות בגין התקשרות כזאת נכלליס במטגרת הפרק על Telemarketing
 ,Sales Ruleבטעיף ) .310.4(b)(I)(iii)(Bראו.16 C.F.R.at art . 310.4 ,
.Mainsll·ealll case, sllp"a note 8

63

כלפי פניות לתרומה  ,12 7סביר להניח כי גס החשש שהובע לעיל מפגיעה

השירות ש " נמכר " לתורס  ,ומיניה וביה קשה יהיה להגדיר את טיב המידע

באינטרסיס של המגזר השלישי עמד ביסוד חריג זה  ,128עס זאת ,התופעה

שהסתרתו או תיאורו הס בגדר הטעיית התורס ,מטעמיס דומיס לא יחול

ובוודאי אינה

במקרה דנן אף איסור תיאור כוזב בסעיף  2לחוק עוולות מסחריות

תורמת לתדמית המגזר השלישי בעיני התורמיס הפוטנציאליס  ,אשר מאמציס

)להלן :יי חוק עוולות מסחריות " (  ,אשר עוסק בתיאור כוזב

של התקשרות יתר קיימת גס בשיחות לצורכי
אסטרטגיה כללית של ניתוק

התרמה 129

הטלפון , 130

תשנ " ט 1999-

על ידי ייעוסק" של יי עסק"  ,יי מקצוע  ",יי נכס " או יי שירות  ",לטעמיס אלה

גס באנגליה נמתחה ביקורת על כך ששיטות גיוס התרומות המסחריות הן

ניתן להוסיף את העובדה שהחובות לפי חוק זה חלות על פעולות אסורות

[" ooך]

שנעשו כלפי ייע וסק  ",ואילו רוב התורמיס הס פרטיס ומשקי בית  ,138נוכח

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

ניתוח הדרביס בארצות-הרבית לעיל  ,ספק אס ניתן לראות באי-גילוי עובדת

נמנעה בינתייס מלהסדיר נושא זה והצהירה על העדפתה כי הוא יוסדר

קיומו של גורס מסחרי המתווך תמורת עמלה בין עמותה לבין תורס משוס

באופן וולונטרי על ידי הגופיס העוסקיס בכך  ,132חוק  1992העניק לגופיס

עוולה של תרמית  ,למעט במקריס יוצאי דופן של מצגיס כוזביס  ,מפורשיס

לעתיס

emotive ,over-aggressive, poorly controlled or badly

פילנתרופייס זכות לתבוע בבית משפט  ,בכפוף להתראה מוקדמת ,צו-מניעה

ומכווניס  ,139רק במקריס יוצאי דופן שכאלה ניתן יהיה לראות בכך גס

לה , 133

חוסר תוס לב חוזי ואולי אף עילה לביטול חוזה בשל טעות או

הטעיה , 140

הנציטת פרסמה חוזר הדרכה בנוגע לגיוס תרומות על ידי גופיס פילנתרופייס ,

או עילה להשבת כספי התרומה מכוח דיני עשיית עושר ולא

במשפט , 141

שבו שבה והדגישה את ההשפעה שעלולה להיות לצורת גיוס התרומות על

עס זאת  ,גס אס יש לתורס עילה לתבוע את השבת כספו  ,סכומי התרומה

כלפי מגייס תרומות ששיטותיו או התאמתו למשימה אינן נראות

התדמית של המגזר השלישי

בכללותו : 134

הקטניס אינס מהוויס תמריץ למימושה  ,ובהיעדר מכשיר לתביעה ייצוגית

"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 ,
לקושי הטמון בעלות הגבוהה של תהליכי גבייה מסחרייס מצטרף אפוא
יי אפקט המסחור " כגורס שפוגע בתדמית המגזר השלישי ומיניה וביה  ,בוודאי
בטווח הארו,ך גס בהכנסותיו,

בשס כלל התורמיס אין בכך כל איוס על הגורס שמגייס את

התרומות , 142

חובת גילוי עמלה פלונית לתורס אינה עולה אף מחוק העמותות או התקנות

שהותקנו לפיו או לגבי תרומות להקדשיס ,מחוק הנאמנות  ,143בתי המשפט
בישראל אף הס לא עסקו בסוגיה זו עד כה ,היועץ המשפטי לממשלה

לשעבר ,זכה להביע עמדתו בעניין זה בעקיפין כאשר קבע בפרשת כספי
התרומות שהוערבו לח " כ לשעבר אבנר חי שאקי כי

-

יי בתור איש ציבור  ,הפונה לציבור ומבקש לקבל תרומות למימון פעילות

כלהבותו היתרה של הגורם המסחרי לגבות את התרומה
ולככות את עמלתו עשויה לשוות לפכייה כופך של חמזכות
ולהרתיע את התורם

פוליטית  ,היה על שאקי להבהיר לתורמיס את ייעוד הכסף ולהציג בפניהם
מצג ברור לגבי השימוש בכספי התרומות ,כזי שיזעו לאלו מטרות ישמשו
תרומותיהם ",משלא עשה כן ,ואף על פי שלא נמצאו ראיות לביסוס אשמה
פלילית  ,מצאתי פגס בהתנהגותו של שאקי כאיש ציבור והערתי לו על כך "

)ההדגשה שלי -

ד .גווס תרומות מ oחרו בושראל

ספק אס ניתן להקיש ממקרה מיוחד זה שעסק באיש ציבור ובהפניית

-

כספיס למטרות זרות

 Oונוס ול  npוס

-

לסוגיה דנן,

החוק אף אינו מחייב עמותות לדווח לרשויות על עמלת גיוס תרומות

נושא עמלות גיוס תרומות בישראל עדיין אינו נתון לפיקוח ממלכתי של

פלונית ואף לא קובע סטנדרטיס לגובהן של עמלות אלה ,הוראות מפורשות

ממש  ,135ספק אס הציבור הרחב של התורמיס מודע בכלל לכך שמי שניצב

כאלה גס לא נכללו בתיקון תשנ " ו של חוק העמותות  ,שקבע חובות דיווח

מולו )בטלפון( ומגייס תרומות אינו בהכרח העמותה שעבורה מגייסיס את

מפורטות על הוצאות עמותה בכלל ועל תשלומי שכר בעמותה,

בפרט , 145

התרומות אלא גוף מסחרי שמנכה אחוז משמעותי מן הכספיס כעמלת

ועדת אפרתי שמונתה לטפל בנושא שכר הבכיריס בעמותות  ,עסקה באופן

גבייה ,מודעות לקיומה של עמלה מאפשרת לכל תורס לברר פרטיס לגבי

אגבי גס בנושא גיוס התרומות ,דו " ח הוועדה טרס נחתס והופץ ,על העמדות

גובהה ומיניה וביה ממריצה את הגוף המתריס לספק תשובות טובות אשר

שהובעו בה בנושא זה סיפר עו " ד עמירס בוגט  ,רשס העמותות לשעבר ,

בהרצאה שנשא בפני מבקרי פניס

ימנעו את התוצאה הטבעית של טריקת הטלפון או סגירת הדלת,

בעמותות : 146

נראה כי לפי הדין הקייס כיוס לא קיימת כל חובה חוקית מפורשת

יי אחד הויכוחיס הגדוליס שלנו מול המגזר השלישי שאנחנו עומדיס על כך

)להלן:

שעלות גיוס תרומות תהיה בתוך הנהלה וכלליות ]  [, 147בגלל אותה קונספציה

יי חוק הגנת הצרכן " ( אינו עוסק במפורש בגיוס תרומות ,איסורי ההטעיה

של רואי החשבון  ,ברור שעלות הגיוס והתרומות זה דבר שצריך להכניס

המופיעיס בו מכווניס ל יי עוסק  ",ל יי צרכן " ול יי עסקה"  ,ויסוד מתן השירות או

ילכו למגייסי

לחשוף את המידע בפני התורס ,חוק הגנת הצרכן  ,תשמ"א 1981-

64

(,ז,ח , 144

להנהלה  ,טענו מולנו שעדיף שעמותה תקבל

גס  10%אבל 90%

מכירת הנכס הס מרכיב חיוני בהגדרתס  ,136גס לפי גישה פרשנית מרחיבה

התרומות  ,אבל יקבלו את

של מושגיס אלה , 137יהא זה קשה מאוד מבחינה פרקטית להגדיר את טיב

אבל אנחנו מסתכליס קצת מערב לכך ואומריס שהציטר שעמ קשה  ,שילס

ה ,10%-

לפחות

זה 10%

שלא היה להס לפני כן ,

מס הכנסה וביטוח לאומי ,זה מה שנשאר לו ביד והוא הולך לתת

אחר תופעה זאת מתוך ניסיון לחשוף אותה .לשם כך יש צורך לייסד מנגנוני

כמ 50%

את זה בתור תרומה לאיזושהי עמותה  ,שיידע שכל זה מגיע למטרה שהוא

דיווח שוטפים של עמלות גיוס תרומות וכן לייסד מנגנונים שיביאו את

רצה ,אס הוא היה יודע שחלק מזה הולך לאיבו,ד אני מתאר לעצמי שהוא

המידע לציבור הרחב באופן שוטף .כל עוד לא קיימים מנגנונים

כאלה , 154

לא היה תורם" .

על כל תורם לברר היטב לאן הולך כל שקל שהוא תורם .אני מקווה כי

נראה אפוא כי יי פרדוקס הגילוי " שתואר לעיל הוביל גם כאן לכך שנציגים

רשימה זו תגביר את המודעות בעניין זה גם בקרב ציבור התורמים וגם

של המגזר השלישי מעדיפים שלא לחשוף את העמלות בדו " חות הכספיים

בקרב ציבור המתרימים.

ולא להגבילן בשל החשש מפגיעה במוטיבציה לתרום ובמקור הכנסה חשוב.
גישה שונה היא גישתה של יי הוועדה הציבורית לסטנדרטים ולתקינה במגזר
המלכ " רים " )להלן :יי הוועדה " (  ,שנוסדה על ידי עמותת מגזר ההתנדבות
והמלכ " רים בישראל ,שמהווה ארגון גג של

כ 700-

בישראל  .148גישתו העקרונית של גוף זה היא

מארגוני המגזר השלישי

כי : 149

יי ארגון נדרש להציג מידע לפני קבלת התרומה  ,בעת ביצוע הפעילות ולאחריה .
בכל עת ובכל מצב על הארגון להציג את מלוא המידע  ,באופן מפורט וברור .
על הארגון להיות פתוח לציבור  ,שקוף ונכון ליתן מידע עדכני ונכון ".

לעניין עלות גיוס התרומות קבעה הוועדה  ,לאחרונה  ,סטנדרטים כלליים

האמורים להסדיר את עמלת גיוס התרומות בכל הסוגים של אמצעי

גיוס . 150

נקבע כי בחישוב ממוצע  ,עלות גיוס המשאבים הכוללת לא תעלה

על 20%

ועלות גיוס כספים באמצעות טלמרקטינג לא תעלה

על .40%

נקבע כי

בחישוב ממוצע עלות גיוס הכספים באמצעות טלמרקטינג ניתן יהיה לכלול
עמלה בשיעור
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של 50%

ל 1,000-
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לתרומות בסך של עד

ו 20%-

35 % i ~ 500

בתרומות שמעל

1,000

בשיעור של

עד 10%

על האמור לעיל ,
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 138ס' 4

ממוצע של שלוש השנים האחרונות .הוועדה הקימה מנגנון לבחינה וולונטרית
של עמידת מלכ " רים בסטנדרטים שקבעה  ,אשר במסגרתו ייבחנו ארגונים
על ידי צוותי בוחנים מטעמה ויקבלו  ,אם יימצאו מתאימים לכך ,יי תו

איכות "  .151ככל הנוגע לכלליס בנוגע לעמלות גיוס התרומות ,בכוונת הוועדה
לערוך בקרוב משוב לכללים אלה בכמה עשרות עמותות  .15Zיצוין כי
סטנדרטים אלה מחמירים מאלה שנקבעו על ידי גופי התקינה הוולונטריים
בארצות_הברית . 153

לטעמי  ,אין לקבל גישה המסתירה מציטר התורמים מידע חיוני להכרעה

נראה לי כי בצז ההגנה למ)סז)ת אלה רא)י היה לחייבם גם בח)ב)ת נש)א חלק) הראש)ו

של הח)ק .רא) מי ז)יטש עוולות מסחריות וסודות מסחר )תשס"ב(

139
140
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142

השלישי  .יתרה מזאת  ,בהיעדר חשיפה של העמלות יש חשש למעשים בלתי
כשרים ולניצול של ארגוני המגזר השלישי על ידי שוק נותני השירותים .על
מנגנוני הבקרה הממלכתיים והוולונטריים של המגזר השלישי לנהל מעקב

לח)ק הח)זים )חלק כללי( ,

תשל"ג ,1973-

אשר ככל הנראה יש להחילם על

שם ,בע'

)תשנ"ג ,כרן ב( .772-769

.770

לענייו היעזרה )לפח)ת לפי שעה )בעת כתיבת ש)ר)ת אלה( של זכ)ת שי)רית לתביעה ייצ)גית

לפי תקנה  29לתקנ)ת סזר הזיו האזרחי רא) רע"א 3126 /00
וכח אדם בע"מ ,פ"ז נז).220 (3
 143ח)ק הנאמנ)ת ,תשלייט .1979-
 144בג"ץ  3425 /94גנור נ' הי"מ ,פ"ז נ).9,1 (4
 145הכללים לניה)ל תקיו של עמ)ת)ת ,רא) לעיל הערה .16
 146עיב)גט יימגמ)ת חזש)ת בבקרה על עמ)ת)ת לא)ר המלצ)ת )עזת אפרתי" לשכת המבקרים
הפנימיים יבדשאל  -כנס חורו )  (. 17-18.12.2002תמליל ההרצאה ניתו לעי)ו באתר האינטרנט
של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל בכת)בת[www.iia.org.il/conferenceihoref2002 ,
)./keneshoref_tamlil.htm] (Iast visited on 12.1.05
 147הת)ספת השנייה לח)ק העמ)ת)ת מפרטת בסעיף א) (5איל) ה)צא)ת תרשמנה בפנקסי
החשב)נ)ת של עמ)תה .עמ)תה שמחז)רה השנתי ע)לה על  750,000ש"ח חייבת לכל)ל ב) את
פריטי הה)צא)ת הבאים( ,א) תר)מ)ת )השתתפ)י)ת שניתנ) לאזם אחר ( iב) שכר עב)זה

)ה)צא)ת נל))ת ( iג) ה)צא)ת הנהלה )ה)צא)ת כללי)ת ( iז) ה)צא)ת ריבית )הפרשי הצמזה i
(ה) סכ)מים לרכישת שיר)תים )נכסים שאינם משמשים במישריו למטר)ת העמ)תה ))( i
רכיש)ת ה)ני)ת ( iז) עסק)ת )הל))א)ת שב)צע) בין העמ)תה לבין חס )עז א) קר)ב של חס

עמלה ואת גובה העמלה .הניסיון האמריקני מצביע על כך ששכרם של

לתרום עד כדי הימנעות מתרומה ופגיעה ארוכת טווח בתדמית המגזר

סי

56
15- ) 14 ,12

מ"י נ' א.ש.ת .ניהלו פרוייקטיים

שירותי התרמה לגוף פילנתרופי ואף אין להסתיר ממנו את דבר קיומה של

הבלתי נמנעת של גישה זו היא פגיעה הדרגתית במוטיבציה של הציבור

סי

.492

לפק)זת הנזיקיו ]נ)סח חזש[.

הת)רם גם לגבי עסקא)ת ללא תמ)רה .רא) ז' פריזמו )ני כהו חוזים

בדבר תרומתו  .אין להסתיר ממנו את דבר קיומו של גורם מקצועי הנותן

ארגוני המגזר השלישי ממדיניות הסתרה  ,עלול לצאת בהפסדם .התוצאה

.644-196

לח)ק ע))ל)ת מסחרי)ת .מיגל ז)יטש מציע להרחיב את ההגנה על ס)ז)ת מסחר ,אשר

ניתנת בחלק) השני של הח)ק ,גם לס)ז)ת מסחר של ג)פים שאינם פ)עלים למטרת .ח))ר

בשנת הפעילות השנייה .כמו

מכלל ההכנסות שנתקבלו בפועל  ,בחישוב

יי מי שק)נה נכס א) מקבל שיר)ת מע)סק"  iייעסקה" מ)גזרת כ"מכירת נכס א) מתו שיר)ת".

א)למשל סי ז)יטש דיני הגנת הצרכן )כרן א ,תשס"א(

~  .כמו כן נקבע כי

כן נקבע כי סך הכול עלות גיוס המשאבים בסכומי כסף מוחלטים ,בכל

המסלולים  ,לא תעלה על 25 %

-

בתרומות שבין

בשנת הפעילות הראשונה של ארגון  ,ניתן להגדיל את עלויות גיוס כספים

ו 5%-

) Jbid 127כו.Ayres & Funk, sllpra note, 8 at p. 120 ,
.Jbid, atpp .118- 119128
Jbid, at p. 120 (n. 141 and text) 129
 130א)כפי שמגזירים זאת [" T]he strategies that households adopt to avoid ,Funk-) Ayres
phone solicitations (such as taking an unlisted number) can themselves produce negative
.extranalities that must be weighed against the third-party benefits". Jbid, at pp . 117- 118
.White paper, Sllpra note 48, at p. 57 art . 10.22 131
.Jbid, at art . 10.23 132
.Charities Act 1992, at art . 62 133
.Charity Commission, sl'p"a note 84 art . 4 134
 135רא) לעיל הער)ת ) 22-20הטקסט הנל))ה להו.
 136ס'  Iלח)ק הגנת הצרכו מגזיר ייע)סק" כ"מי שמ)כר נכס א) נ)תו שיר)ת זרן עיס)ק"  iיי צרכו"

)עה (ח) ה)צא)ת אחר)ת.

148

רא) ני לימ)ר אקרדיטציה של ארגוני המגזר השלישי בישראל )תשס"ג(

 149רא) לימ)ר  ,לעיל הערה ,1
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בעי

.98

המיזע נמסר לי על יזי י)ייר ה))עזה ,מר ניסו לימ)ר ,בי)ם
רא) לימ)ר  ,לעיל הערה
רא) לעיל
רא) לעיל

.10

.16.7.2004

 ,148בע י .11-10

הערה .150
הער)ת 83- ) 82

)הטקסט הנל))ה להן.

על הליק)יים הקיימים כי)ם בארץ בנ)גע להספקת מיזע על עמ)ת)ת לציב)ר הרחב רא)

לימ)ר ,לעיל הערה

 ,148בעי .9

65

