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   6.0% - היווה מגזר זה 1991בשנת , תוצר המקומי הגולמי  מה 6.9%רים היוו "המלכ: 2004בשנת  •

, ) מן ההכנסות51% (ות ממשלתיהקצבות: רים הם " מקורות המימון העיקריים של פעילות המלכשלושת •

  ).19%(ל "מעסקים ומחו, מפרטיםותרומות , )28%(מכירת שירותים לממשלה ולסקטור הפרטי 

ותרבות ספורט , )51%( רווחה בתחומיםרים הוא הגבוה ביותר " המכירות מתוך ההכנסות במלכאחוז  •

  ).43%(ונופשה 

ורווחה )  מן ההוצאות72%( ומחקר חינוךרים בתחומים "חלק הארי בהוצאות מלכה העבודה היא עלות •

ם הפילנתרופיה וההתנדבות להוציא את תחו, 49% - 23%ביתר התחומים מרכיב עלות העבודה נע בין ). 59%(

  .  מן ההוצאות18% ועומד על במיוחדשבו מרכיב עלות העבודה נמוך 

ללא ( במשק המועסקים מכלל השכירים 17.5%והיוו ,  שכירים365,000רים  " הועסקו במלכ2004 בשנת •

  .1991 בשנת 10.5%לעומת , )עובדים זרים ועובדים מן הרשות הפלשתינאית

עובדים    של88%, מתוכן.  מלאותמשרות 306,454 -רים ב " העבודה במלכנאמד היקף, 2004 בשנת •

   מתנדבים12% –ו , בשכר

   
  )1לוח ( במשק הישראלי) מוסדות ללא כוונת רווח(רים " המלכחלק 

 37,993 היה, שהוא למעשה הערך המוסף של מגזר זה למשק, רים"סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ, 2004 בשנת

כך שחלק , רים בשיעור הגדול משיעור הצמיחה בכלל המשק" מגזר המלכשל צמח התוצר 1991 תמשנ.  ₪מליון 

  . 2004– ב 6.9% – ל 1991- ב 6.0% – הגולמי עלה מ המקומירים בתוצר "המלכ

עמדה בשנת ) הקניות השוטפות והבלאי על הנכסים הקבועים, העבודהסיכום עלות (רים " של מגזר המלכהצריכה

, 2004 מן הצריכה הפרטית והציבורית במשק בשנת 16.6%רים היוותה "צריכת המלכ. ₪ מיליון 75,150 על 2004

  . 1991 בשנת 12.5%לעומת 

  

  נאוה ברנר ואסנת חזן: כתבו
  

  קשרי עיתונות יחידת  לקבלת הסברים והבהרות באשר לתוכן הודעה זו ניתן לפנות אל
   050-6235124, 02-6527845' בטל
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ללא עובדים ( מכלל השכירים המועסקים במשק 17.5% והיוו,  שכירים365,000רים  "סקו במלכ הוע2004 בשנת

  .1991 בשנת 10.5%לעומת , )הפלשתינאיתזרים ועובדים מן הרשות 

  

 הישראלירים במשק " המלכחלק. 1לוח 
        

      

*רים"מלכ  
 כלל
המשק

 מגזר  אחוז
רים "מלכ

מכלל 
 המשק

    ₪במיליוני  מקומי גלמיתוצר

2004 37,993 554,0546.9% 
1991 8,132 136,5326.0% 
 ₪ פרטית וציבורית במיליוני צריכהמתוך * * צריכה

2004 75,150 453,93316.6% 
1991 15,244 121,98112.5% 
  נפשותבאלפי שכירים  מספר

2004 365 2,085 17.5% 
1991 135 1284 10.5% 

 ללא התנדבות  *
  הוצאות ללא מימון והעברות  **
  
בהתאם להגדרת החשבונות . רים בישראל" מסקר חדש שהסתיים לאחרונה והקיף את כל המלכעולה כך

יחידות משפטיות או יחידות חברתיות שנוסדו במטרה לייצר   "-רים שמוגדרים כ "הסקר כלל מלכ, הלאומיים

 רווחאו , רווח, תים אלו לא יכולה להיות מקור הכנסההתמורה עבור מוצרים ושירו. שירותיםאו לספק /מוצרים ו

  ).SNA ,1993." (או ששולטים בהם, שמממנים אותם, פיננסי ליחידות שהקימו אותם

 1,819מתוכם הוצא מדגם של . 2004 – ב רשומיםרים שהיו " מלכ9,189 הסקר כללה מסגרת, בהתאם להגדרה זו

לשלטונות מס הכנסה , רים שנדגמו"הוצאות שהגישו המלכהו כנסותהההסקר מבוסס על ניתוח דוח . רים"מלכ

  .    רים נמצאו לא פעילים" מן המלכ10% –כ , רים הרשומים" המלכמתוך. 2004על פעילותם בשנת 

ובסיוע מימון מקרן " גוריון בנגב-בן"הסקר נערך בשיתוף המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת 

  .ב"ארה, מבולטימורוזף והארווי מאיירהוף 'ג

  

 תחומי 11 -ל ) ICNPO(הנס הופקינס ' שפותח באוניברסיטת גוהבינלאומירים מוינו בהתאם לסיווג "המלכ

סנגור ארגוני . 7שיכון ופיתוח  . 5רווחה  . 4בריאות  . 3חינוך ומחקר  . 2תרבות ספורט ונופשה  . 1: פעילות

  .מקצועיים איגודים.  11דת   . 10ים בינלאומיים  ארגונ. 9פילנתרופיה והתנדבות  . 8פוליטיקה   ו
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  )2לוח ( פעילותרים לפי גודל ותחום " מלכהתפלגות
  

 הם ארגונים 60%,   הם ארגונים קטנים27%מתוך הארגונים הפעילים . רים פעילים"מלכ 8,193 היו 2004 בשנת

  . מת השכר שדיווח הארגון לשלטונות המסגודל הארגון מוגדר על פי ר. גדולים הם ארגונים 13% –ו , בינוניים

. ארגוניםתרבות ספורט ונופשה ודת ישנו המספר הגדול ביותר של , בתחומים חינוך ומחקר, הארגונים כלל מבין

תרבות ספורט ונופשה , )הגדולים מן הארגונים 27%(מרבית הארגונים הגדולים היו בתחומי חינוך ומחקר , אולם

  ). 18%(ורווחה ) 23%(

   

 רים פעילים לפי גודל ותחום פעילות"מלכ התפלגות.2לוח 
2004 

 באחוזים  

  
 מספר
 קטנים הכל סך ארגונים

גדוליםבינוניים

60%13% 27% 100% 8,193          הכל סך
            
    100% 100% 100%100%

22%23% 31% 25% 2,025          ונופשהספורט  , תרבות
30%27% 18% 26% 2,147          חקר  ומחינוך 

3%2% 3% 3% 252            בריאות
8%18% 13% 11% 867            רווחה
1%1% 0% 1% 48              סביבה איכות
3%2% 4% 3% 233            ופיתוח שיכון
5%3% 1% 4% 299            ופוליטיקה סנגור ארגוני

3%9% 11% 6% 502            והתנדבות יהפילנתרופ
1%1% 0% 1% 65              בינלאומיים ארגונים

21%10% 15% 18% 1,472          דת
3%3% 4% 3% 283            מקצועיים איגודים

            
  )1תרשים , 3לוח ( מקור מימון ותחומי פעילות לפי הכנסות התפלגות

בין ישנם הבדלים ניכרים בהכנסות . ₪ מיליון 80,380 עמד על 2004רים לשנת " המלכמגזרת של  ההכנסוסך

 17%). 12%(ורווחה , )28%( ומחקר חינוך)  43%(מרבית ההכנסות נרשמו בתחומים בריאות :  השוניםהתחומים

 בינלאומיים ניםבארגווכלה ) 6%(ספורט ונופשה , הנותרים התחלקו בין יתר שמונה התחומים החל מתרבות

)0.1%.(  

מכירת שירותים לממשלה , ) מן ההכנסות51% (הקצבות ממשלתיות:  העיקריים הם המימון מקורות שלושת

רים "מלכ להקצבות הממשלתיותמרבית ה). 19%(ל "מעסקים ומחו, ותרומות מפרטים, )28% (הפרטיולסקטור 

 – מקבלים פחות מ התחומיםיתר ). 34%(חקר וחינוך ומ, ) הממשלהקצבות מה55%( לתחומים בריאות מותזור

ההקצבות הממשלתיות עלו ,  ומחקר ואיכות סביבהחינוך,  בתחומים בריאות.  הממשלה כל אחדקצבותמה 5%

 בתחומים ו מן ההכנסות נמצא10% – קטן מ הקצבות ממשלתיות בשיעורואילו ,  מן ההכנסות60% על

  .בינלאומייםוארגונים , קהפוליטיוארגוני סנגור ,  והתנדבותפילנתרופיה
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 ח"במיליוני ש , פעילותרים לפי מקור מימון ותחום "מלכ  הכנסות. 3לוח 
             

 

  הכל סך    
הקצבות  

 ממשלתיות
 מכירת
 שירותים

 -  תרומות 
 בית משקי

 ועסקים 
הכנסות 

 מימון 

      ₪ במיליוני    

 1991       15,582      7,966       5,188       2,428 .. 

 2004       80,320     40,975     22,827     15,153   1,364 

          באחוזים    
 1991 100% 51% 33% 16%  ..  
 2004 100% 51% 28% 19% 2% 

           
 2004 100% הכל סך

 4% 31% 43% 21% 100% 5.6% ונופשהספורט  , תרבות
 1% 18% 20% 61% 100% 28.2%  ומחקרחינוך

 0% 4% 30% 66% 100% 42.9% בריאות
 4% 23% 51% 23% 100% 11.8% רווחה
 1% 12% 26% 61% 100% 0.5%  סביבהאיכות
 2% 60% 6% 31% 100% 1.1%  ופיתוחשיכון
 1% 86% 9% 4% 100% 1.3% ופוליטיקה סנגור ארגוני

 9% 79% 2% 10% 100% 4.2% והתנדבות פילנתרופיה
 0% 67% 31% 2% 100% 0.1% בינלאומיים ארגונים

 2% 52% 28% 18% 100% 2.5% דת
 3% 60% 27% 11% 100% 1.7%  מקצועייםאיגודים

  

  

 שיעור). 43%(ותרבות ספורט ונופשה , )51%( ההכנסות הוא הגבוה ביותר בתחומים רווחה מתוך המכירות אחוז

  .  והתנדבותשיכון ופיתוח ופילנתרופיה , פוליטיקהוחומים ארגוני סנגור  נמצא בת10%–נמוך מ 

פילנתרופיה , ) מן התרומות27%(ל הגיעו לתחומים חינוך ומחקר "מעסקים ומחו, מפרטים התרומות מרבית

פוליטיקה ו הנסמכים בעיקר על תרומות הם ארגוני סנגור התחומים,  עם זאת). 14%(ורווחה ) 18% (והתנדבות

 ודת מקצועייםאיגודים , שיכון ופיתוח,  ארגונים בינלאומיים,)79%(פילנתרופיה והתנדבות , )ההכנסות מן 86%(

כאשר , 30% עולה על לאאחוז התרומות מן ההכנסות , ביתר התחומים.  כל אחד מן ההכנסות50% –עם למעלה מ 

   .תההכנסו מן 4%הקיצוני שבהם הוא תחום הבריאות שבו התרומות מהוות רק 
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  רים לפי מקור מימון ותחום פעילות"הכנסות מלכ . 1תרשים 

הכנסות מלכ"רים לפי מקור מימון ותחום פעילות

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ארגונים בינלאומיים

ארגוני סינגור ופוליטיקה

פילנתרופיה והתנדבות

איגודים מקצועיים

דת

תרבות , ספורט ונופשה

רווחה

שיכון ופיתוח

חינוך ומחקר

איכות סביבה

בריאות

הקצבות ממשלתיות מכירת שירותים תרומות הכנסות מימון

  

  )2תרשים , 4לוח ( הוצאות לפי סוג ותחומי פעילות התפלגות

. 1991בשנת ₪  מיליון 15,244לעומת , ₪ מיליון 78,197 עמד על 2004רים לשנת " המלכמגזר ההוצאות של סך

 בריאות בתחומיםגם ההוצאות הגבוהות ביותר נרשמו , הכנסות בין תחומי הפעילות השונים להתחלקות הבדומה

,  שמונה התחומים החל מתרבותיתר הנותרים התחלקו בין 16%). 12%(ורווחה , )27%(חינוך ומחקר , )45%(

  ).0.1%(וכלה בארגונים בינלאומיים ) 6%(ספורט ונופשה 

יתר ). 46%(ועלות העבודה  )  מן ההוצאות48%( רים הם קניות שוטפות" של הוצאות המלכהמרכזיים המרכיבים

תחומי הפעילות השונים נבדלים בדפוסי . בלאי והוצאות מימון, שוטפותההוצאות מתחלקות בין העברות 

, ) מן ההוצאות75%( מרכיב הקניות השוטפות הוא הגבוה ביותר בתחומים איכות הסביבה כך: ההוצאות שלהם

 מרכיב הקניות התחומיםביתר ). 19%(והנמוך ביותר בחינוך ומחקר ) 62%(ואיגודים מקצועיים ) 67% (בריאות

  .ההוצאות מן 54% - 37%השוטפות נע בין 

). 59%(ורווחה )  מן ההוצאות72%(רים בתחומים חינוך ומחקר " הארי בהוצאות מלכחלק העבודה היא עלות

 מרכיב שבולהוציא את תחום הפילנתרופיה וההתנדבות , 49% - 23% מרכיב עלות העבודה נע בין התחומיםביתר 

כיוון ,  במבנה ההוצאות שלוייחודיתחום הפילנתרופיה .  מן ההוצאות18%עלות העבודה נמוך במיוחד ועומד על 

 14% – מן ההוצאות לעומת פחות מ 40% במיוחד ועומד על גבוהשבו מרכיב עלות העבודה נמוך ומרכיב ההעברות 

  . התחומיםאות בכל יתר מן ההוצ
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 ח"במיליוני ש, פעילות סוג ותחום לפירים  "מלכ הוצאות. 4לוח 
        

 
  הכל סך     

 עלות
העבודה

 קניות
העברות בלאי שוטפות

 הוצאות
מימון 

            ₪במיליוני    

  1991       15,244      7,288    7,112      844    1,218       581 
  2004       78,197    35,623   37,158  2,370    2,719 327 

            באחוזים     
  1991 100% 48% 47% 6% 8% 4% 
  2004 100% 46% 48% 3% 4% 0% 
                

 2004 100% הכל סך
 1% 2% 5% 47% 45% 100% 5.9% ונופשהספורט  , תרבות
 1% 3% 6% 19% 72% 100% 26.7% קר ומחחינוך

 0% 0% 2% 67% 31% 100% 44.8% בריאות
 1% 2% 1% 37% 59% 100% 11.8% רווחה
 0% 0% 2% 75% 23% 100% 0.5%  סביבהאיכות
 0% 0% 1% 50% 49% 100% 0.8%  ופיתוחשיכון
 0% 9% 2% 49% 40% 100% 0.9% ופוליטיקה סנגור ארגוני

 0% 40% 0% 41% 18% 100% 4.8% והתנדבות פילנתרופיה
 1% 6% 2% 54% 37% 100% 0.1% בינלאומיים ארגונים

 1% 14% 1% 53% 31% 100% 2.1% דת
 4% 1% 3% 62% 30% 100% 1.7%  מקצועייםאיגודים

  

  רים לפי סוג ותחום פעילות"הוצאות מלכ. 2תרשים  

הוצאות מלכ"רים לפי סוג ותחום פעילות

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

פילנתרופיה והתנדבות

איכות סביבה

איגודים מקצועיים

בריאות

דת

ארגונים בינלאומיים

ארגוני סינגור ופוליטיקה

תרבות , ספורט ונופשה

שיכון ופיתוח

רווחה

חינוך ומחקר

עלות העבודה קניות שוטפות בלאי העברות הוצאות מימון
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   פעילותותחוםגזר רים לפי מ" הוצאות מלכהתפלגות

רים קטנים אשר מעסיקים פחות משני " מלכ– בית משקי: רים לארבעה מגזרים עיקריים"המלכ לסווג את נהוג

רים "מלכ; י פרטים" נקבעת עשמדיניותםרים "מלכ– ים המשרתים משקי ביתירים פרט"מלכ; עובדים

רים אשר " מלכ– ם במגזר החברותרים הנכללי"ומלכ; י הממשלה"רים שמדיניותם נקבעת ע" מלכ– ציבוריים

 רק בתי נכלליםבמגזר זה , למעשה( את מרבית השירותים שלהם במחירים משמעותיים מבחינה כלכלית מוכרים

ר "הסיווג למלכ,  ואזפרטיתמעשית ברוב המקרים לא ידוע האם השליטה היא ממשלתית או ). חולים כלליים

,  הממשלה מממנת פחות ממחצית פעילותואשרר "רטי הוא מלכר פ" מלכ–פרטי או ציבורי נעשה בהתאם למימון 

  .  ממחצית פעילותויותרר אשר הממשלה מממנת "ר ציבורי הוא מלכ"ומלכ

רים "רים נרשמו למלכ" מהוצאות המלכ64%רים כך ש "רים מתחלקת בין מגזרי המלכ"המלכ הוצאות סך

.  ביתלמשקי 1% –ר החברות ופחות מ רים הנכללים במגז" למלכ8%, רים פרטיים" למלכ28%, ציבוריים

רים "במלכ. ציבורייםרים "רים פרטיים לעומת מלכ"התפלגות ההוצאות בין תחומי הפעילות שונה במלכ

ואילו ). 34%(וחינוך ומחקר ) ההוצאות מן 53%(ציבוריים מרבית ההוצאות מתרכזות בתחומים בריאות 

    ).16%(ופילנתרופיה והתנדבות ) 34% (רווחהרים פרטיים מרבית ההוצאות מתרכזות בתחומים "במלכ

  

  )5לוח ( והתנדבות עבודה

  , של עובדים בשכר88%, מתוכן). FTE( משרות מלאות 306,454 -רים ב " העבודה במלכהיקףנאמד , 2004 בשנת

ואילו מרבית המשרות , )40% (ומחקרמרבית המשרות בשכר נרשמו בתחום חינוך . מתנדביםשל  12% –ו 

  ).29%(ת נרשמו בתחום הרווחה בהתנדבו

  2004- לפי תחום פעילותובהתנדבות העבודה בשכר היקף. 5לוח 
   

              FTE - מלאות ערך משרות בשווה

מלאות שכיר משרות  הכל  סך  
 במונחי התנדבות
    מלאותמשרות

   12% 38,039 88% 268,415 100% 306,454 הכל סך
                
        100%   100%   

   12% 4,573 6% 15,836   20,409 ונופשה ספורט תרבות
   17% 6,352 40% 107,762   114,115  ומחקר חינוך 

   18% 6,865 21% 56,867   63,731 בריאות
   29% 11,065 21% 56,228   67,293 רווחה
   3% 963 0% 782   1,745  סביבהאיכות
   0% 0 2% 5,184   5,184  ופיתוחשיכון
   11% 4,310 1% 1,647   5,957 ופוליטיקה סנגור ארגוני

   1% 332 5% 12,997   13,329 והתנדבות פילנתרופיה
   2% 645 0% 328   973 בינלאומיים ארגונים

   7% 2,748 3% 7,742   10,489 דת
   0% 187 1% 3,042   3,229  מקצועייםאיגודים

   



  
  

8 08.04.08    2004 –רים "סקר הכנסות והוצאות מלכ

, מתמורה למשרות שכיר ים נובע93%. ₪ מיליון 34,734רים היה " וערך ההתנדבות במלכודהלעב כל התמורה סך

  .   לערך העבודה בהתנדבותפים נזק7% ורק

  

 פעילותרים לפי תחום "במלכ ההתנדבות  וערך למשרות שכיר תמורה. 6לוח 
  2004       

             ₪ מיליוני

 שכיר למשרות תמורה  הכל סך  

ערך  לזקיפה
העבודה 
 בהתנדבות

 7% 2,515 93% 32,220     34,734100% הכל סך
              
        100%   100%

 10% 261 6% 1,948   2,209 ונופשה ספורט תרבות
 17% 438 42% 13,524  13,961  ומחקר חינוך 

 20% 495 30% 9,745  10,240 בריאות
 32% 798 15% 4,938   5,736 רווחה
 2% 55 0% 74   129  סביבהאיכות
 0% 0 1% 269   269  ופיתוחשיכון
 10% 246 1% 254   500 ופוליטיקה סנגור ארגוני

 1% 19 2% 611   630 והתנדבות פילנתרופיה
 1% 37 0% 33   70 בינלאומיים ארגונים

 6% 157 1% 464   621 דת
 0% 11 1% 358   369  מקצועייםאיגודים

 


