
מפגש 1 - פתיחה
27.2.2020

חלק א' - מבוא לפילנתרופיה / ברוכים הבאים
Atlas הרב אור בן שושן - יו"ר ומנכ"ל

מפת מקורות המימון. 	 
אבחון בין סוגי התורמים הפוטנציאלים והיכן כדאי להשקיע את מירב המאמץ.	 
אסטרטגיה כלל ארגונית. הקמת "תשתיות" כבסיס לגיוס.  	 
פרמידת התרומות וחלוקת העבודה בין הגייס לבין מנכ"ל הארגון/יו"ר. 	 

חלק ב' - סדנה בכתיבה פילנתרופית
מארה שכטר - מנהלת פרויקטים

איך נראית כתיבה בקשה אידיאלית? 	 
סוגים שונים של כתיבת בקשות – L.O.I , ON LINE , הצעה מלאה ומפורטת.	 
עשה" ואל תעשה" בפניה לקרנות.	 
תרגיל כתיבה.	 

מפגש 2 - אחריות תאגידית: שותפויות עם המגזר העסקי
12.3.2020

הכשרת מפתחי משאבים - מבנה הקורס
מרכז הצעירים - טירת הכרמל

חלק א' - קפיטליזם מול הוגנות
שלומי תורג'מן - סמנכ"ל פיתוח עסקי

תופעת האחריות התאגידית בארץ ובעולם. 	 
מאפייני התרומות של החברות העסקיות במשק הישראלי.	 
היקף התרומות של העסקים בארץ. 	 
ההבדל במניעים של "עסקים" לעומת "קרנות" וההשלכה שלהם על הגשת הבקשה 	 

שלי כגייס.

 חלק ב' - פאנל מנהלי קרנות פילנתרופיות.



מפגש 3
26.3.2020

Fundbase חלק א' - מאגר
אפרת אבידן - רכזת מאגרי מידע

דויד מאיר-אפשטיין - מומחה לפיתוח משאבים

שימוש יעיל במאגרי מידע.	 
איך בונים סוכן חכם לארגון.	 

חלק ב' - סדנת כתיבה
מארה שכטר - מנהלת פרויקטים

שלומי תורג'מן - סמנכ"ל פיתוח עסקי

תרגול מעשי – הגשה לקרנות	 
 תרגול מעשי – הגשה לחברות עסקיות. 	 

מפגש 4
2.4.2020

חלק א' - תורמים פרטיים
משה אביב - מנהל תחום הכשרות גייסי משאבים בקרן היסוד ,נציג קרן היסוד בפנמה

 
מפת הדרכים לקבלת תרומה מתורם פרטי. איך מתכוננים לפגישה עם תורם פרטי? 	 
)מודיעין, מיקום הפגישה, סדר הישיבה, משחק תפקידים ( 	 
איך מגיעים לתורם הפרטי? 	 
תגובות והתנגדויות ואיך לטפל בהן	 
 	 )Follow up ( מה לעשות לאחר שקבלתי תרומה?  חשיבות המעקב
 	 )Parlor Meeting( כיצד מבצעים חוג בית
תרגול אקטיבי – משחק תפקידים בין המשתתפים  להדגים שיחת התרמה	 

חלק ב' - פאנל מנהלי אחריות תאגידית

מפגש עם מנהלי אחריות תאגידית. 	 

הכשרת מפתחי משאבים
מבנה הקורס



מפגש 5
23.4.2020

חלק א' - ניו מדיה, פרינט ומה שבינהם
יוסי בר - מנהל שיווק ומדיה דיגיטלית

חלק ב' - בניית תכנית עבודה
מארה שכטר - מנהלת פרויקטים

דויד מאיר-אפשטיין - מומחה לפיתוח משאבים

הרצאה ותרגול מעשי. 	 
איך בונים תוכנית אסטרטגית לגיוס משאבים לארגון? 	 
דוגמאות לתוכניות של מספר ארגונים.	 
מי צריך להיות שותף בהכנת התוכנית ? 	 
כיצד ניתן לרתום בעלי ממון המצויים בתוך הארגון עצמו?	 
מפגש עם מנהלי קרנות.	 

מפגש 6
7.5.2020

חלק א' -תמיכות ממשלתיות מול פילנתרופיה
 אלדד עוזרי - מנכ"ל אלדד - מעוף אסטרטגיה ופיתוח ארגונים

                        לשעבר יועץ כלכלי ליו"ר ועדת הכספים

תרומה מול תמורה.	 
ארבעת העקרונות בגיוס מול משרדי ממשלה.	 

חלק ב' - צוואות ועזבונות: כדאי וחשוב לדבר על זה

הכשרת מפתחי משאבים
מבנה הקורס



מפגש 7
21.5.2020

חלק א' - לעשות טוב, טוב יותר

מדידה והערכה וחשיבותם בתהליך גיוס הכספים.	 

חלק ב'

סיכום הקורס.	 
חלוקת תעודות.	 

להרשמה לחצו כאן
https://atlas.org.il/course-february-2020


