ירון:
העולם הפילנטרופי הוא הראשון להיפגע כשמתחיל מיתון והאחרון להתאושש הוא קשור יותר
לתחושת העושר מאשר לעושר עצמו .הסוכנות היהודית היא לא גוף ממשלתי ואין שקל שמקבלים
ממנה ,הסוכנות מוכרת שירותים לממשלה כמקימה של מרכזי קליטת עליה ועוד .תחומי הפעילות של
הסוכנות הם רבים ומגוונים .בחמישים השנים הראשונות של המדינה הסוכנות הקימה אותה היא
בנתה  099ישובים ועוד כהנה וכהנה כשבשנות ה 09-הגיעה הסוכנות היהודית לשיא נוסף כשעזרה
בקליטת העליה הגדולה.
היום אנחנו נמצאים לקראת האתגר הגדול הבא של העולם היהודי וזה ההתבוללות .השימור של
הזהות היהודית והציונית היא האתגר הבא שלנו .תגלית לדוגמה היא פעילות שלנו ,היקף הפעילות
הוא  099מיליון דולר תקציב שנתי ועיקר תקציב זה ממומן מתרומות ,יש לסוכנות כ 0099-עובדים
בהעסקה ישירה.
האתגר הוא גדול עד שנת  1990לא פרסמה הסוכנות דוח כספי אחד .היום הארגון עובד לפי
פרמטרים עסקיים .בארגון כזה האתגר של מנהל הכספים הוא לא רק להביא חשיבה כלכלית אלא גם
לתת דין וחשבון לתורמים שהם בעלי יותר מבעלי מניות .תורמים רוצים שכספם ילכו למטרות נכונות
יותר מכל רגולציה ,העולם הפילנטרופי עובר תהפוכות גדולות ,סיפור מיידוף הוא נקודת משבר
בעולם הזה ,ארגונים שלמים נמחקו אצלו .המצב היום הוא שהתורמים הם משקיעים לכל דבר ועניין
הם לא רוצים רווחים ,הם רוצים לראות בסוף התהליך את הילד שמחייך הם רוצים לראות את התוצר
של הכסף שלהם.
בכל מיני מדינות אנחנו עובדים בצורות שונות לפעמים אנחנו חברה לפעמים חברה זרה ולפעמים
עמותה אבל בסוף האינטרגריטי הוא זה שקובע .אנחנו המלכ"ר היחיד בישראל שמוציא דוחות
רבעוניים ברמה של כל דוח רבעוני שאתם מוציאים וזה כחלק מהתהליך של ללכת לקראת התורמים
ולהראות להם שהכסף הולך למקומות שהם התכוונו.
ככל שהכלכלה מורכבת יותר התחרות על כל תרומה היא גדולה יותר ,יש יותר נזקקים לכסף ויש יותר
ארגונים שמגייסים אותו .כל זה דוחף אותנו לנסות להיות יותר עסקיים .את הרגולציה שלנו אנחנו
עושים בעצה אחת עם חבר הנאמנים המגזר השלישי הוא מגזר שנמצא בתחרות לא פחות מאחרים
והוא נדרש לתת תשובות אחרות לתורמים .לסוכנות יש מקרה פרטי שנתפסת למעשה כגוף מיושן
ואת זה אנחנו מנסים לשנות בלי פעילות יחסי ציבור אלא במעשים.

