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  מפתחונקודות רקע 

בדומה  .ובעל חזון קרונותאדם בעל עהיה , קרן אבי חיאשר ייסד את  ,ל"זלמן חיים ברנסטין ז

ם הבידידאג להפקיד אותה ו ,בדמותותהיה שהקרן שיקים הוא ביקש , אחרים למייסדי קרנות

, ערכיוויתמידו ב בדרכיוימשיכו שוחזונו  עם מזדהיםאשר , בחר בקפידה אותםאנשים נאמנות של ה

 ,בה עצמאיתיבעלי חשכ, מוכשריםכ, כנבוניםהכיר ותם אאנשים שרק . לכתולאחר כמו גם חייו  ימיב

 משימות שבערו בעצמותיוהאותן בערו  בעצמותיהםשאנשים  – קרןוכמזוהים לחלוטין עם מטרות ה

  .נבחרו על ידו לחבר הנאמנים –

יהודית והמסורת האוריינות ה, חיזוק היהדותהקרן כ תמשימהוגדרה  ,1984מאז שנת   

עם משימות  .חבר העמיםמדינות בוישראל ב, צפון אמריקהב –היא פועלת בו שת בכל מקום היהודי

ככל ו, הזמןבמרוצת . יהודית למדינת ישראלהמחויבות חיזוק והעשרת ה, רומיש הקרן נמנו 

 ם על פיתוחעובדיהו םנאמנישקדו ה, ותרחבהאוגרפית יהשפעתה הגמעגלי ו והקרן גדלמפעלי ש

הפעילות פיקוח על הופקד מבכל אזור . כל מקום ומקוםתאמו לויששונות עבודה רטגיות אסט

  .לחבר הנאמניםעליה  והוא מדווחמנהל כללי בידי הפילנתרופית 

: וכפי שהקרן הגדירה, של הקהילה היהודית ליבהה גרעיןדגש על ההושם בצפון אמריקה   

דת בזיקה מתמדת לם החיימנהלים את ה, ידע במקורות יהודייםשיש להם יהודים אמריקניים 

מתוך אמונה שהכלים החינוכיים . חשים קשר עמוק לכלל העם היהודי שמרכזו בישראלהו, היהודית

בעיקר הקרן השקיעה , קיץהיהודיים ומחנות הספר הבתי הם  אליהםלהגיע האפקטיביים ביותר 

  .בצפון אמריקה לפעילות יםאבי חי מופנ ם של קרןמענקימתקציב המחצית . בשני תחומים אלה

עידוד ) א(: אסטרטגיית המענקים של אבי חי בשלוש מטרות ברורותבישראל מתמקדת   

מנהיגות יהודית טיפוח ) ב( ;למסורת היהודית ותת שוניוהדדית בין יהודים בעלי מחויבוההבנה ה

שפיע להווביל מסוגלת לההו, שונות באוכלוסייה היהודית ירה קבוצותוקמהמכבדת וה, חדשה

מקורות  אלשל האוכלוסייה החילונית זיקה היהדות והלימודי הרחבת ) ג( ;בקהילות השונות
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מתוך ידע רחב , בעיצוב החיים היהודיים בישראל יותר להשתתף באופן פעיל כך שיוכלו ,יהודיים

פעילות לים אחוזים מתקציב המענקים של אבי חי מופנים ארבע. ותחושת שייכות למקורות

  .בישראל

שם  ,חבר העמיםלמדינות גם הרחיבה אבי חי את פעילויותיה הפילנתרופיות  2001בשנת   

ארגונים יהודיים למגיעות שמממנת הקרן תכניות . התמקדה בעיקר בעידוד מעורבות יהודית

תחומים  –יהודית  ותרבותשכלה יהודית ה, יהודי ךבתחומי חינוהפועלים , ושאינם מוכרים מוּכרים

הקרן מקצה עשרה אחוזים מתקציב המענקים שלה . ןקהל יהודי רחב ומגוו ים אליהםמושכה

  .מדינות חבר העמיםלפעילות ב

שהקרן  שאיפתוקשורה ישירות לבבחירת נאמני הקרן ל "זברנסטין זלמן הקפדתו של   

שאותו הביע , מחששונבעה שאיפה זו  .בעתיד )אך לא מוגדר(צר ה את עצמה בתוך פרק זמן קּלֶ כַ תְ 

יגיעו בעתיד לעמדות מפתח בקרן , כירהאנשים שאת מחויבותם הערכית לא כך שמ ,מפורשות

הוא אותם שנאמנים רק על ה. למטרות שאינן תואמות את ערכיו שלו ויוכלו להפנות את הכספים

על . נו המקורינאמנה לחזו להיותהקרן גם בעתיד תמשיך טחון שילא היה לו באך , סמך בעצמובחר 

. בתוך כמה שנים שהקרן תכלה את עצמה להחלטתו חשש זה היה הסיבה העיקרית ,נאמר ליהפי 

מר אמר  ,ר הרטוג'רוגעמיתו ו חברול לבין "לי שבשיחה בין מר ברנסטין זסיפר אחד הנאמנים 

  . 'כי פילנתרופיה היא מושג ליברלי ,רופי נוטה להפוך לליברליכל מפעל פילנת' :ברנסטין

 הצטרףלהזמנתו של ברנסטין למדוע הסכימה להיענות לי ות הקרן הסבירה נאמנמ תאח  

 ביותרהקשוח שזלמן היה היהודי  ,יתהיהחלטתי להצטרף העטייה בהסיבה ש' :לחבר הנאמנים

כל הנאמנים . 'ממניקשוח יותר טיפוס עם רק שהרי , בארגון יהודי כבר לעבודאם . מימיי שהכרתי

יחד , זואישית  הכהער. יראת כבודבובלתי מסויגת הערצה הקרן בדיברו על מייסד עמם שוחחתי ש

הם  – קרןבהקמת ה מר ברנסטין אתגם ערכים שהניעו אותם כלפי מחויבות נלהבת תחושת עם 

. בכל קרן אחרתקיים למעבר הרבה  ,אישית ותומעורבכוחות  ,זמן הקדיש לקרןדוחפים אותם לה

הם לא תמיד  השקפותיהםבו ,ודעות נחרצות עצמאות מחשבתיתהוא בעל אף שכל אחד מהם 

ואווירה חיובית זו , עמיתיהםכל וכבוד כלפי  הדדיתהערכה  כולםמבטאים בכל זאת  –תמימי דעים 

   .גם בסוגיות שנויות במחלוקתברוח טובה לים ההמתנ ,כניםו, עניינייםדיונים ובילה למ

המסבירה את המרץ הרב של הנאמנים  ,להתעלם ממנהאין נוספת שאך קיימת סיבה   

יושב , פריד 'ר ווארתהדוגמה האישית שנותן להם : לטובת הקרןורעיונות כוחות , זמןהמשקיעים 

 ,התרשמותילפי  .לחיקוי ומודלמקור השראה להם משמש ה, אבי חי של קרןראש חבר הנאמנים 

על  ואף ,מקבילבכל ארגון  ת התפקידועולה בהרבה על הגדר, בהתנדבותהנעשית  ,עבודתו

ועושה כן ללא  ,מר פריד מקדיש את כל מרצו וזמנו לענייני אבי חי. הנאמנות הנדרשת ממנו כחבר



  

ד ו מ   3|  ע

______________________________________________________________________  
 

ה והצוות ההנהליכולתו לסחוף אחריו את אנשי שהוא מפיק מסיפוק האישי כל תמורה מלבד ה

אנשי ו חבר הנאמנים, אבי חיאנשי ש ,אין פלא אפוא. במדינות חבר העמיםישראל וב, באמריקה

  .את פועלומוקירים ו ,אותו כולם מכבדים ,דיםצוות העוב

הוא אם  ,א"יבלמר פריד  ר"וליול "ר ברנסטין זייסד מאבי חי למאנשי כל רוחשים הכבוד ש  

נוגעות הקבל החלטות רבות לבצען ולמשימות ועל עצמם לקחת טיבציה שלהם מרכיב מרכזי במו ןכ

כפי שמתואר בדוח . על ידי נאמניה בלתמּוההיא קרן אבי חי . כל קרן אחרתמ יותר ,לפעילות הקרן

שום הצעה ' :ל"שנה לאחר מותו של מר ברנסטין זכ, 1999בשנת ארתור פריד מר ן יהכשהשנתי 

במשותף על ידי חבר מראש ובלי שהוכנה מ חבר הנאמניםשל ישיבת  סדר היום לע יתלא מועל

 להיותכל הצעה על ש בהמשך הסביר כי אין הכוונה לכך. 'נאמן תומךיחד עם צוות העובדים 

פחות נאמן צריך של ,חבר הנאמנים של יוםהסדר שהיא תעלה על שכדי אלא , נאמןמיוזמתו של 

בעצמו מביא אותם ורעיונות העבודה צוות יוזם עתים קרובות לקורה שבפועל . אחד יתמוך בה

יכולה לשמש , כך מסביר פריד, מדיניות זו. תם ביוזמהתמיכאת לבקש  כדי נאמנים בודדיםחברי ל

, 'ת הקרן בעידן שאחרי פטירת התורםילאופן שבו אנו מתכוונים לנהל את אסטרטגי'דגם עבודה 

, ל"ברנסטין ז מרהוא מסיים בציטוט של . תואמנים בתכניהנזאת בשימור המעורבות והעניין של ו

אישי הנאמנים מעורבים באופן  ,ואכן. 'הנאמניעל ידי  נעתמּוהאבי חי נועדה להיות קרן ': שאמר

מקור מרכזי של  הציפייה מהם היא שיהיוו של הקרן הבכל היבט של תכניות הפילנתרופיפעיל ו

מדובר , יותרמפורש באופן ': 2001–2000שנת של  בדוח יותרנקודה זו הורחבה  ."זמותויה

לכל פרויקט . עשר הנאמנים-כל אחד מאחדעם הצוות שלנו  של אנשי יםבמערכת יחסי עבודה ייחודי

אינטראקציה פורייה וחיובית עם לנאמנים מאפשר הדבר  – מוקצה נאמן, גדול או קטן, של הקרן

 מחזקתהפעילה מעורבותם , הנאמנים שלנוהעשיר והמגוון של בהתחשב ברקע . נקיםמעמקבלי ה

  .'המימון של אבי חילות יאת יע

של אבי חי  מענקנאמנים בכל של חבר המעורבות פעילה זו , למרות כל היתרונות, אולםו  

ולא פרויקטים בודדים בעיקר ל הופננאמנים ת חברשל לב התשומת  יכ ,לרועץגם עמוד עלולה ל

עשוי להוביל  הדבר, כדברי איש צוות. הכולל הפילנתרופיבחינת המתווה לולקביעת מדיניות כוללת 

 .כולו היער אתרק בודד ולא עץ  יבחן כל ,בין אם הוא איש צוות או נאמן ,לתהליך שבו כל אחד'

ככל שמתקרב . השלםהסתכלות על היער מחייבת  רק זמן מוגבלבפמימון התקופה זו של צמצום 

התכנית אל מטרות מענקים ולכוון את רשימת מקבלי ה את סנןכך גובר הצורך ל, הקרןסגירת מועד 

המענקים ימשיכו מקבלי כי שיבטיחו דרכים למצוא את ה םכמו ג ;בזמן שנותר הניתנות להשגההעל 

הן שאלות כל אלה  .תיעלם אבי חישלאחר יתקיימו גם ביותר  ותשובהפעילויות החשולשרוד 

אשר , עד כה אבי חיקרן שונות בתכלית מאלה שהורגלו אליהן רוב נאמני הן ו, על-הדורשות מבט
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מתמקדים שבהן  ,בקרנות אחרותגם  .יםרויקטהפאת התרומות ות באופן אישי את מקבלי לוונהגו ל

יש לחבר , )אבי חיהתמקדות כה צמודה כמו בשאיני מכיר  למרות(יוזמות בודדות בהנאמנים 

המטרות השגת  – עיקר העבודהתשומת לבם ממה שאמור להיות הנאמנים נטייה להסיט את 

  . באבי חיגם תופעה זו לא תתרחש קשה אפוא להניח ש. יתללהכהאסטרטגיות של הקרן ותכניתה 

לבו לשאלות האסטרטגיות  אבי חי את תשומתשל חבר הנאמנים  הסבאמנם לאחרונה   

בשנת שהחל בהקשר זה בולט במיוחד שיתוף הפעולה . שלו 'כניותיער הת'הגדולות שמרכיבות את 

בכל פרויקט עילות הפ מדידתתוך , הקרןמפעלי מקיפה של כל  בחינהב, חבר הנאמניםבין  2009

לניהול ממושמע שנדיר  הדוגמ היזו. ]המימון[ תפסקמדורג של הסדר על והחלטה , יםביחס לאחר

קרנות בעלות ל עד והן-לקרנותהן השימושי יעיל ניהול מודל של  ;ו בעולם הפילנתרופיהכמותלמצוא 

תהליך מזעור הנזקים בחיוני ל בוודאיהליך זה הוא כלות את עצמן המקרנות ל. אורך חיים מוגבל

  .הקרןצמצום 

לאחר קבלת כמעט חמש שנים , ןזה התרחש מאוחר יחסית בחיי הקראולם תהליך   

שהתמודדות מוקדמת יותר ייתכן . פעילות הפילנתרופיתהולסיים את  םנכסיהההחלטה לחלק את 

יתה מעניקה לאבי יה ,ההשלכות האסטרטגיות של צמצום הפעילותבחינת יחד עם , האלשאלות עם 

נוספות שרויות אפפותחת בפניה ו ,מתקבלות כעתהרב יותר ליישום ההחלטות הקשות חי זמן 

מוגבלת ומוגדרת  השתקופת פעילותהיווסדה עת בהודיעה כבר ש', בלדון'קרן , מצד שני. ןביצועל

להתאים מחדש את כדי עשר שנים הקדישה  – הבהיקף נכסיהייתה קטנה מאבי חי ואשר , מראש

 מספראין ש מכאן. הפעילותאת כראוי לסיים כדי והקרן  קראת סגירתלפעילות הפילנתרופיה שלה 

צמצום תהליך אבי חי בבשנתיים האחרונות מתמקדת  .הקרן חיסולל נדרשותהקסם של שנים 

את בצורה ראויה לסיים  היום כדישנים מעוד עשר ועומדות לרשותה  ,פילנתרופיתהפעילות ה

  .פעילותמסודר של הצמצום יה ולתכניותלביצוע ההתאמות המחייבות תוך , הסתלקותהתהליך 

בעלות שהן יש ארבע  ,עומדות כעת על הפרקהפתורות  כבדות המשקל הבלתיגיות סוהבין   

פעילויות השל מקבלי מענקים ו המשך קיומםכיצד להבטיח את  ,הראשונה. מיוחד אסטרטגיערך 

יוסיפו ו ושרדי פעולות אלושכדי  ?אבי חיל ש העל מייצגים בצורה הטובה ביותר את מטרותה

העצמת נותרו לה בשלהקדיש חלק ניכר מהשנים הקרן  על, ולממש את חזון אבי חילהתקיים 

לגייס משאבים בכוחות עצמם ולמצוא מקורות מימון שיפור יכולתם ב, עיקרייםהמענקים המקבלי 

שבהם אבי  בתחומים. קיום ארוך טווחלבפיתוח תכניות סיוע וב, )ובסופו של דבר חלופיים(נוספים 

 הופך לקשה במיוחד ודוחקנוספים ר מקורות תמיכה המאמץ לאתֵ , מקור התמיכה היחידתה יחי הי

 תשלא קיימ ותמומחישנדרשת גם קרוב לוודאי  –שרון רב מצד הצוות יוכדורש השקעה ו, מאוד

  .כעת בקרב צוות העובדים הנוכחי
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 :שלמים פעילות תחומילאלא  ארגונים בודדיםפתרונות לא רק להיא מציאת  יהשנימשימה   

בריתות ומיזוגים בין חדשות והקמת ת יובחינת אפשרו, הליכיםתייצוב , גיוס וטיפוח תורמים חדשים

החלה אבי חי כבר , להלן נראהכפי ש. דומהאימוץ מדיניות ציבורית תומכת וכ, מקבלי מענקים

 קיץהיהודיים ומחנות הספר הבתי  םחיזוק תחוכמו למשל , פעילות חיזוק תחומיכיוון של בלפעול 

 עשרה-תהיקף הפעילות בתחומים אלה באחעד כמה יתפתח לא ברור עדיין . בארצות הברית

וכל , החלה להיבחן לאחרונה כבר  ה זו שאלאבל , התקציבבמסגרת מגבלות השנים הנותרות 

  . רובומהירה בזמן הקנבונה בחינה לההיבטים שלה יזדקקו 

האם על אבי חי להקדיש את שנותיה הנותרות  ,היא פתורההבלתי  השלישיתהסוגיה   

יוזמות חדשות אחר  או שעליה לפתוח בחיפוש ,אותם אימצהיוזמות קיימות בתחומים  חיזוקל

ניתן לטעון בתוקף שעל אבי חי להתמקד . היסטוריים שלההפעילות הבתחומי הכלולות נבחרות 

שאר מון ללצמצם מי, יותרבחשובות מתוכן את הלבחור ו, פן בלעדי בתכניותיה הקיימותבאו

את הפוטנציאל  םבתוכ יםמגלמהבאלה רק עומדים לרשותה המקד את המשאבים ולהמפעלים 

עצמאות ו יציבותלהגיע למצב של , סיוע של אבי חיהבעזרת , אפשר להםיאשר  ,ביותר גדולה

אלו ת חדשות במקביל לצמצום ויוזמהציע דווקא להוסיף אחד מעובדי הצוות . כלכלית לאורך זמן

עם זאת יחד ו ,מבטיחות ביותרתכניות הלאכן יוקדשו המשאבים הבטיח שכדי לוזאת  ,הקיימות

הצעה זו עלולה  ,אולםו . "מחניקה"לבסוף ימיה של הקרן האווירה הפילנתרופית את הפיכת למנוע 

 טענה. הפרויקטים הנוכחיים לם העבודה עושים לסיוהזמן ותשומת הלב הדרמשאבי ת אלצמצם 

להגביר את , שעל אבי חי להמשיך בפעילותה כפי שהיא כיוםהיא  ,פחות תמשכנעכי אם , נוספת

תוך  ,ולקוות לטוב, בניית היכולת הארגוניתשל התמיכה למקבלי המענקים הקיימים בתחום 

  .גורליד הלפחות או יותר של הפרויקטים  תשרדויהההשארת יכולת 

, קודמותדחופה כמו שתי השאלות ה איננה ,ביוזמה חדשה פתוחאם לה, זוייתכן ששאלה   

החל התכנון שזמן קצר לאחר . בקרוב ,גם אם בדרך השלילה ,היא תענה על עצמה, למען האמתו

אם ההייתה התלבטות ו ,שלוש קבוצות עבודה בצפון אמריקה' אבי חי'יצרה , לצמצום הפעילות

אנשי מכדברי אחד ר שא ,כליםלקבוצות העבודה נחשבות . קבוצת עבודה נוספתלהן להוסיף 

אל עבר  )יוזמות רבות(העבר של " הפסיפס"לעבור מגישת בי חי איכולה   באמצעותם ,הצוות

ום שבעצמם עשויים להיות המטרות של צמצ ,מספר מועט של מאמצים גדוליםהתמקדות ב

לקיים  ומטרתן, נאמניםמכל אחת משלוש קבוצות העבודה הקיימות מורכבת מעובדים ו". הפעילות

החלו להיפגש ולבחון כבר שלוש הקבוצות . נוספותאפשריות פעילויות בדיקת סיעור מוחות ל

מעורבים בישראל . בת ביצועתכנית מוגמרת עדיין אבל אף אחת מהן לא הגישה  ,רעיונות שונים
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את יעדי ו הפעילות לקבוע את כיווני המטרב ,אסטרטגי עובדים ונאמנים ישראליםהתכנון התהליך ב

  .של הקרן ותהאחרונ ותיהשנבאבי חי בארץ תרומות ההקצאות של 

להקדיש הנאמנים את הדירקטוריון ינווטו האם וכיצד  ,היא הרביעיתפתורה  הבלתיהסוגיה   

ן לעסוק יותר בשאלות הגדולות של אסטרטגיה תיה האחרונות של הקרשנותר בשנוהזמן  את

על מוטל , כקבוצה .של מענקים בודדים החידוש ודינמיק, היציר -בשאלות שלהן נטה עד כה פחות ו

ת ערכי חלשל הנמטרה יש האם . שנים אלהמטרת אבי חי ב ימהולהגדיר מחדש לבחון  הנאמנים

לחלק את או , יוזמה חדשה אחת או יותרבמטרה זו האם לאמץ ? כיצד להגדיר אותה, אם כן? הקרן

של  םכולתיבניית בלנקוט מאמצים מוגברים האם  ?פעילות הנוכחיתהיוזמה חדשה והמשאבים בין 

התשובות ? מאמצים לשיתוף פעולה של פרטנרים פילנתרופיים נוספיםלגייס ו ,מקבלי המענקים

גם , המוגבל של הנאמנים נםזמ אתימקדו  ,ןביצועהשונות להדרכים  קביעתואלו ת ובסיסי ותשאלל

   .הזמן שהם מקדישים כיום בדיונים על מענקים בודדיםהדבר יהיה על חשבון אם 

הוכחו כלא  ,צמצום פעילות פילנתרופיתבדיונים על קרנות רבות  עולים אצלהי חששות נש  

כולם כי ידוע לגם כאשר  להיות איתןשממשיך  ,האחד הוא רוח הצוות. תיים במקרה של אבי חייבעי

 ,ץעובדים את אתגר צמצום הפעילות כממרילמרות זאת מתארים ה. ותשל הקרן ספורשנותיה 

ביחס לעצמם חשש שקט  אמנם חלקם מביע. וממשיכים להיות מסורים למשימה הייחודית של הקרן

עכשיו ההשפעה של אך נכון ל, פעילות יתקרבמועד תום הר ככל שוחשש שעלול לגב – ולעתידם

נמצא התחום שני . אף חיוביתולעתים תפקידם היא ניטרלית יחס העובדים לצמצום הפעילות על 

יחלוף ומועד תום הפעילות הזמן סביר לצפות כי ככל ש. יחס מקבלי המענקים לקרןכלא בעייתי הוא 

נמרצת יחסים  מקבלי המענקים מתארים מערכת, אבל נכון לעכשיו ,עכירמערכת היחסים ת, יתקרב

נראה שלחלקם ציפיות מוגזמות לגבי מידת . לעתיד ה נישאמבטש ,עם צוות עובדי אבי חיוחברית 

דבר שעד כה אבי  ,פרידהמענקי יש כאלה שמקווים לקבל ( סופה קראתמהקרן לשבה יזכו התמיכה 

לעת אבל  ,ותרמאוחר יאחרת  ואייתכן שיהיה צורך להתמודד עם אכזבה כזו ). חי לא מאשרת

מידת את אך כן הגבירה  ,בלמק-לא הזיקה ליחסי תורם מתמצטצידיעה כי הפעילות מה, עתה

  .שני הצדדים על ץהלח

  

  של צמצום פעילות פילנתרופית כמודלאבי חי 

 שיסקרו את ,תכננת להוציאשאבי חי מבסדרת דוחות תיעוד והערכה שנתיים הראשון הוא זה דּוח 

נובע הדבר . כלה את עצמההמרן קלם הייחודיים אתגריה יעמדו עלוסגירת הקרן תהליך התקדמות 

 שרכשו על ניסיון ותהתבססתוך  ,הנהלים הטובים ביותר בתהליך זהאת של אבי חי ללמוד  נהמרצו

שקיפות קרנות אחרות תיעדו בפירוט ובגם אבי חי ביקשו ממני לבדוק אם  מנהלי. קרנות אחרות
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היו מועילות ואילו  אילו -יהן על החלטות משובולל כ ,תןלקראת סגיר ןום פעילותאת תהליך צמצ

,באותה עת לפניישהיו  נתוניםחיפוש ב. פחות
1

כפי  העלה כל ממצאים ומשובים מפורטיםלא  

שישמש , להכין דוח כזה ממניאבי חי לבקש מטוני פרוסקיו ומשום כך החליטו מנהלי קרן . שביקשו

לקרנות  תת כלי יעילכדי לגם אלא , ומדריך בצמצום הפעילות משנה לשנהמצפן אותם כלא רק 

מומלצות לצמצום פעילות ההדרכים  הן על ,להבנה טובה יותר של הקרנות והציבור אחרות שיתרום

  .במצב כזה הדרכים שאינן מומלצות הן עלו

 גירתסבתהליך  הנחוציםההיבטים כל את לתעד  יכולאינו כמובן שדוח בודד בנושא זה   

. קבעדרך בעיות שונות בתכלית מאלה שקרנות נצחיות מתמודדות איתן בחובו  תהליך הטומן ,קרן

בבחירותיה ובהכרעותיה שינחה אותה  ודלאין מ ;דרכה של קרן אל סופה תבהתווייאין דבר שגרתי 

ה לה יהבעיקר כזו ש, פילנתרופיתקרן של  שקיעתהמסלול מדיניות קבועה לאין  ;במציאות כזאת

 המורשתהיא רוצה להשאיר אחריה את , ושלמרות חיסולה, פעילותהבתחום תפקיד מפתח 

      .  את המשכיות המפעלים שהקימהגם אחרי הסתלקותה ולאפשר 

בצורה מובנית נתיב הסיום של הקרן את תעד קרן להנאמני החליטו , כזועדר הדרכה יהב  

למנף את המצב  בכדיאת וז, או מפותלאם ישר , או בעל מכשוליםהוא אם חלק  –ומסודרת 

תהליך של צמצום פעילות  ,או מבצעות כבר בפועלאת האפשרות שבוחנות אחרות קרנות  .לתועלת

מקווים שמהדורה  הדוח מחברי. לרשות הציבורזו תעמוד דוחות  תסדרהכוונה היא ש .עד תום

הן תהיה לעזר ו, קרן אבי חי רתעובתהליך שהאת במדויק  ףשקתראשונה זו של תיעוד והערכה 

פלס לעצמן להמבקשות לקרנות אחרות הן ו ,שניםה עשרבן הצפוי נתיב הפרידה לאבי חי בהתוויית 

  . לקראת הסתלקותן לות ופוריות משלהןידרכים יע

תשומת הלב עיקר את ממקד זה דוח  :שנה הראשונהבהערה אחת לגבי היקף הדוח   

תכניות בכלל ולא עוסק  ,תכניות בישראלל –ובאופן לא מספק  –ן לאחר מכ, תכניות בצפון אמריקהל

בשל כי שסבר , מחברהשל החלטת פועל יוצא עובדה זו היא . בר העמיםהפועלות במדינות ח

אבי חי  תפתחותבהוהכללי רקע בבמיוחד  ,במסמך ראשוני זהרבות מאוד סוגיות צורך לעסוק בה

על תכניות הקרן צמצום הסוקרים את השלכות  ,יותר יםורטנדחקו הצידה דיווחים מפ – כארגון

  .דוחות הבאיםזה יתוקן בחסר . צפון אמריקהשמחוץ ל

 על נכונותם, צוות העובדיםלהמחברים מבקשים להביע את הערכתם לנאמני קרן אבי חי ו  

הסודיות מסך להסיר את , המונחים לפתחםעם המטרות והאתגרים ובכנות להתמודד בפתיחות 

אחד ההישגים , אכן. טעונות למדיבהחלטות עדינות וגם  ,ליכים פנימיים של הקרןההסתיר ש

                                                 
תהלי$ על דוח מסכ�  –קר� בלדו�  –קר� אחת פרסמה , ת הכנת דוח זהאראיונות לקרהבמהל$ , לב מאוחר יותרבשרק  1
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מוכנים לדבר ה ,הנאמנים והעובדים כלשל הפתיחות מידת של אבי חי הוא ביותר מרשימים ה

סוגיות ואף ב, בנושאים פנים ארגוניים, לבין עצמם וגם עם אנשים חיצוניים לקרן םבכנות גם בינ

של אבי חי היא  ?השיח והאווירה תרבות, אחריםמובנים כמו גם ב, מובן זהב. שנויות במחלוקתה

מקווים  ,כמו גם הנאמנים והעובדים של אבי חי, המחברים. אחרות קרנותיחס לביוצאת דופן 

 תםגישאת  לחקות ,מצום פעילותצ כיבוחנות תהליהזו של שקיפות תעודד קרנות אחרות  השדוגמ

מקבלי לראשי הארגונים חברי צוות עובדי התכניות ול, נאמניםחבר ההמחבר מודה ל. אמיצהה

לאבי חי לשפר את לסייע  כדי ,בראיונותרעיונותיהם מזמנם וברוחב לב מהמענקים שהקדישו 

  .הצלחותיהמלאחרים ללמוד מטעויותיה וגם תהליך צמצום הפעילות שלה עצמה ולאפשר 


