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224/2013  

  
  2012-2010רים "ות מלכהכנסות והוצא

Expenditures and Revenues of Non-Profit Institutions 2010-2012 
  

 ים בשנ 5.5% -ו ,2010ת  בשנ מהתוצר המקומי הגולמי5.4%היווה רים "תוצר המלכ

2012-2011. 

 49% ממכירת 30%, הן מהעברות ממשלה 2010בשנת  רים"מלכה מכלל הכנסות 

 מהכנסות 2%ועוד , ל"חו מ9%- בארץ וי בית ומעסקים ממשק מתרומות10%, שירותים

 .מריבית ומרכוש

  מסך  62% בתחום החינוך והמחקר היוותהרים "של מלכבודה עלות הע, 2010בשנת

 . בתחום הפילנתרופיה והתנדבות5%לעומת ,  בתחום פעילות זהההוצאות

  49%(התרכזו בתחום חינוך ומחקר רים "במלכמרבית משרות השכיר , 2010בשנת( ,

 ).36%(ואילו מרבית המתנדבים עבדו בתחום הרווחה 

   
  

  )'אלוח (רים "מלכומשרות שכיר של  תוצר

. ₪ מיליארד 54.6-ב ,שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק ,רים"סך התוצר הגולמי של מגזר המלכהסתכם  2012בשנת 

עלה הוא  2012בשנת  :)במחירים שוטפים (דמת בכל שנה לעומת השנה הקועלהרים "  תוצר המלכ2012-2010בין השנים 

 5.4% היהרים מן התוצר המקומי הגולמי "חלקו של תוצר המלכ .7.5%  עלה בשיעור של2011בשנת ו, 7.7%בשיעור של 

מאומדנים לא סופיים ו, 2010רים לשנת "מסקר הכנסות והוצאות מלככך עולה  .2012-2011ים  בשנ5.5% -ו, 2010ת בשנ

   .2012-2011לשנים 

 מכלל משרות השכיר של 13.2%היוו הן ו, משרות שכיר אלף 387  עלרים" במלכעמד מספר משרות השכיר 2010בשנת 

רים מתוך כלל "אחוז משרות שכיר במלכ). ללא עובדים זרים ועובדים מן הרשות הפלשתינאית(ישראלים המועסקים במשק 

  .ה בהתאמ13.6% - ו13.3%- ל2012- ו2011ים  בשנעלה המשק

  

  

  

  וה ברנרונאאסנת חזן ו: כתבו                     
   02-6527845'  בטלניתן לפנות אל יחידת המידעלקבלת הסברים 
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   2012-2010 לשנים, כלל המשקרים ו"מלכ משרות שכיר ומספר תוצר: 'אלוח 

  

 *רים"מלכ  
כלל 
 המשק

אחוז  מגזר 
רים מכלל "מלכ

 המשק

  *שוטפים₪ תוצר מקומי גולמי במיליוני 

2010 47,182 866,231 5.4% 

2011 50,703 923,900 5.5% 

2012 54,609 993,365 5.5% 

     

  באלפים, משרות שכיר

2010 387 2,925 13.2% 

2011 403 3,031 13.3% 

2012 424 3,115 13.6% 

  ללא ערך התנדבות   *   
  

  

   רים שמוגדרים"לל מלכוהסקר כ, הגדרת החשבונות הלאומייםבהתאם ל. רים בישראל"קיף את כל המלכמ רים"מלכהסקר 

התמורה עבור מוצרים ושירותים . או לספק שירותים/יחידות משפטיות או יחידות חברתיות שנוסדו במטרה לייצר מוצרים ו"כ 

   ." בהםותטאו ששול,  אותםותשמממנ, או רווח פיננסי ליחידות שהקימו אותם, רווח, אלו לא יכולה להיות מקור הכנסה

) System of  National Accounts ,2008.(  

  : תחומי פעילות11 -ל ) ICNPO( הופקינס ן' בהתאם לסיווג הבינלאומי שפותח באוניברסיטת גויניםוממרים "המלכ

יקה ארגוני פוליט. 7שיכון ופיתוח  . 6 איכות סביבה. 5 רווחה. 4בריאות  . 3חינוך ומחקר  . 2ספורט בידור ו, תרבות. 1

  .איגודים מקצועיים.  11דת   . 10ארגונים בינלאומיים  . 9פילנתרופיה והתנדבות  . 8 נגוריסו

  .2010 המפורטים היא השנה שלגביה נאספו הנתונים

  

  

  )1תרשים , 'בלוח ( רים"הכנסות מלכ
במחירים  ,2011נת  לעומת ש7.1% גידול של  - ₪  מיליארד130.2 עמד על 2012רים לשנת "סך ההכנסות של מגזר המלכ

   .2010לעומת  2011 בשנת 7.2% שלרים "בהכנסות מלכ לגידול המשךזאת ב. שוטפים

ואומדנים המבוססים על ) בריאות וחינוך ומחקר, בתחומים תרבות בידור וספורט (2010על פי נתונים מסקר מפורט לשנת 

. ₪מיליארד  113.4  עמד על 2010לשנת רים "סך ההכנסות של מגזר המלכ,  ביתר התחומים2009סקר מפורט לשנת 

 35%). 25%( וחינוך ומחקר )רים" מכלל הכנסות מלכ40%(נרשמו בתחומים בריאות  2010בשנת ההכנסות הגבוהות ביותר 

  ). 0.1%( וכלה בארגונים בינלאומיים )9% (פילנתרופיה והתנדבותמ החל - הנותרים התחלקו בין יתר תשעת התחומים

מכירת שירותים , ) מן ההכנסות49%(העברות מממשלה :  היו2010 בשנת רים" של מלכמון העיקריים מקורות המיארבעת

 של ים היחסייםהחלק. )9%(ל " ותרומות מחו)10% ( בארץתרומות ממשקי בית ומעסקים, )30%(לממשלה ולמגזר הפרטי 

  .2012-2010 בשנים מעטכ ורים לא השתנ"במימון מלכהשונים מקורות המימון 
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  2012-2010לשנים , רים לפי מקור מימון ותחום פעילות"הכנסות מלכ. 'בלוח   
  
    

  סך הכל     

  העברות
 ממגזר
 *ממשלה

מכירת 
 שירותים

הכנסות 
מריבית 
 ורכוש

 -תרומות 
משקי 
בית 
**ועסקים

תרומות 
***ל"מחו

   מחירים שוטפים, ₪במליוני    

2010113,395 55,224 33,956 2,751 11,833 9,631 
2011121,552 59,271 36,196 3,241 12,532 10,312 
2012130,155 63,198 39,096 3,173 13,632 11,056 

        באחוזים  
2010100% 48.7% 29.9% 2.4% 10.4% 8.5% 
2011100% 48.8% 29.8% 2.7% 10.3% 8.5% 
2012100% 48.6% 30.0% 2.4% 10.5% 8.5% 

           

 2010 100% סך הכל
 8% 14% 1% 47% 31% 100% 7.2% בידור וספורט, תרבות

 5% 11% 4% 26% 53% 100% 25.0% חינוך ומחקר
 1% 2% 1% 28% 68% 100% 40.3% בריאות
 10% 22% 3% 34% 32% 100% 7.9% רווחה

 6% 7% 1% 53% 33% 100% 0.5% איכות סביבה
 4% 3% 1% 82% 11% 100% 2.8% שיכון ופיתוח

 41% 26% 1% 11% 20% 100% 1.1% ארגוני סינגור ופוליטיקה
 49% 26% 6% 5% 14% 100% 8.6% פילנתרופיה והתנדבות
 79% 6% 0% 15% 0% 100% 0.1% ארגונים בינלאומיים

 12% 36% 2% 25% 25% 100% 3.8% דת
  2% 5% 3% 73% 17% 100% 2.7% איגודים מקצועיים

 מוסדות לאומייםמרשויות מקומיות ומ, משרדי ממשלההעברות שוטפות והון מכולל * 
  . ₪ מיליארד6- של כרים אחרים בסך" כולל העברות ממלכוכן, בארץ  ממשקי בית ומעסקיםהוןוכולל העברות שוטפות ** 

 ל"רים בחו"מעסקים וממלכ, יחידיםכולל העברות שוטפות והן שהתקבלו מ*** 
  

וחינוך ומחקר , ) מהעברות הממשלה56%( הופנו לתחומים בריאות 2010רים בשנת "שלה למלכמרבית העברות הממ

העברות הממשלה , בתחומים בריאות וחינוך ומחקר. מהעברות הממשלה כל אחד 6%–יתר התחומים קיבלו פחות מ). 27%(

,  וארגונים בינלאומייםשיכון ופיתוח, בתחומים פילנתרופיה והתנדבות, לעומתם. בהתאמה,  מן ההכנסות53% - ו68%היוו 

 מן 33% - 17%  ביתר התחומים העברות מממשלה נעו בין.  בלבד מסך ההכנסות14% - 0%העברות הממשלה נעו בין 

  . ההכנסות

 מן התרומות 26%(פילנתרופיה והתנדבות הגיעו לתחומים ל " הן מישראל והן מחומעסקיםו משקי ביתמרבית התרומות מ

התחומים הנסמכים בעיקר על תרומות הם , עם זאת. )6% - ו34%(חינוך ומחקר ו, )ל" מן התרומות מחו49% -מהארץ ו

 סינגור  וארגוני)75%(פילנתרופיה והתנדבות , ) מן ההכנסות85%ל "כ תרומות מהארץ ומחו"סה(ארגונים בינלאומיים 

 שבהם הוא תחום יהמינימאלכאשר , 48%ל אחוז התרומות מן ההכנסות לא עולה ע, ביתר התחומים, )67%(ופוליטיקה 

   . מן ההכנסות3% שבו התרומות מהוות רק הבריאות
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   2010בשנת , תחום פעילותלפי מקור ורים " הכנסות מלכ .1רשים ת

בריאות

נוך ומחקר חי

נוך ומחקר חי
נוך ומחקר חי

פילנתרופיה והתנדבות

פילנתרופיה והתנדבות
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60%

70%
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100%

תרומות ממשקי ביתהעברות ממגזר ממשלה
ועסקים בישראל

תרומות מחו"ל

ארגונים בינלאומיים
איכות סביבה
ארגוני סינגור ופוליטיקה
שיכון ופיתוח
איגודים מקצועיים
דת
פילנתרופיה והתנדבות
תרבות, בידור וספורט
רווחה
חינוך ומחקר
בריאות

  

    1 לנתוני תרשים 

  
  

  )2תרשים , 'גלוח ( רים"הוצאות מלכ
זאת בהשוואה . 2011 יחסית לשנת 6.4% גידול של  - ₪  מיליארד 130.6 עמד על 2012שנת ברים "מלכהסך הוצאות 

   .2010 לעומת 2011 בשנת 8.0%לגידול של 

 םנרש 2010בשנת  ביותר דולההוצאות הגהיקף  . ₪ מיליארד113.7 עמד על 2010רים לשנת "סך ההוצאות של מגזר המלכ

 החל , התחומיםתתשעהתחלקו בין יתר מסך ההוצאות  הנותרים 35%.  )24%(חינוך ומחקר ו, )41%(בתחומים בריאות 

  ).0.1%(וכלה בארגונים בינלאומיים , )10% (פילנתרופיה והתנדבותב

). 39%(בודה ועלות הע)  מן ההוצאות47%(קניות שוטפות : יו ה2010רים בשנת "המרכיבים המרכזיים של הוצאות המלכ

  .2012 – 2011 נותרה כמעט ללא שינוי בשנים וחלוקה ז. בלאי והוצאות מימון, יתר ההוצאות מתחלקות בין העברות

 ביותר כך מרכיב הקניות השוטפות הוא הגבוה: תחומי הפעילות השונים נבדלו בדפוסי ההוצאות שלהם, 2010בשנת 

) 28%( והנמוך ביותר בתחומים חינוך ומחקר ,)70%(ים בינלאומיים ארגונו) ההוצאות מן 79%(בתחומים שיכון ופיתוח 

גבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר מרכיב עלות העבודה הוא ה, לעומת זאת).  מן ההוצאות14%(ופילנתרופיה והתנדבות 

 - 20%ין ביתר התחומים מרכיב עלות העבודה נע ב. )45%( ותרבות בידור וספורט )49%(רווחה , ) מן ההוצאות62%(

תחום .  מן ההוצאות5%להוציא את תחום הפילנתרופיה וההתנדבות שבו מרכיב עלות העבודה נמוך במיוחד ועומד על , 34%

כיוון שבו מרכיב עלות העבודה נמוך ומרכיב ההעברות גבוה במיוחד ועומד על , פילנתרופיה ייחודי במבנה ההוצאות שלוה

  . מן ההוצאות בכל יתר התחומים 21% – לעומת פחות מ , מן ההוצאות80%

  

  

  

http://www.cbs.gov.il/hodaot2013n/08_13_224netunei_tarshim1.xls
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 2010-2012לשנים  , רים לפי סוג ותחום פעילות" הוצאות מלכ.'גלוח 

    

    
הוצאות 
 מימון

קניות 
 שוטפות

עלות 
*העברות סך הכל בלאי העבודה

    מחירים שוטפים, ₪במליוני    

2010 113,712 43,857 53,640 3,325 689 12,201 
2011 122,789 47,128 58,079 3,575 747 13,260 
2012 130,631 50,702 61,169 3,907 794 14,059 

        באחוזים  
2010  100% 38.6% 47.2% 2.9% 0.6% 10.7% 
2011  100% 38.4% 47.3% 2.9% 0.6% 10.8% 
2012  100% 38.8% 46.8% 3.0% 0.6% 10.8% 

           
 סך הכל   2010 100%

 בידור וספורט, תרבות 1% 1% 3% 50% 45% 100% 7.2%

 חינוך ומחקר 5% 1% 4% 28% 62% 100% 24.4%

 בריאות 0% 0% 2% 66% 32% 100% 40.8%

 רווחה 8% 1% 7% 35% 49% 100% 7.6%

 איכות סביבה 0% 14% 3% 59% 23% 100% 0.5%

 שיכון ופיתוח 0% 0% 1% 79% 20% 100% 2.4%

 גור ופוליטיקהארגוני סינ 5% 1% 2% 65% 27% 100% 1.2%

 פילנתרופיה והתנדבות 79% 1% 1% 14% 5% 100% 9.9%

 ארגונים בינלאומיים 4% 1% 1% 70% 24% 100% 0.1%

 דת 21% 2% 3% 40% 34% 100% 3.6%

 איגודים מקצועיים 2% 2% 1% 68% 27% 100% 2.3%
*  העברות שוטפות והון

  2010בשנת , י סוג ותחום פעילותפם לרי"הוצאות מלכ. 2תרשים 

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

פילנתרופיה והתנדבות

שיכון ופיתוח

איכות סביבה

ארגונים בינלאומיים

ארגוני סינגור ופוליטיקה

איגודים מקצועיים

בריאות

דת

תרבות, בידור וספורט

רווחה

חינוך ומחקר

אחוז מכלל ההוצאות

עלות העבודה קניות שוטפות בלאי הוצאות מימון  העברות
  

  2לנתוני תרשים                    

http://www.cbs.gov.il/hodaot2013n/08_13_224netunei_tarshim2.xls
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  )'ה-ו'ד ותלוח( 2010בשנת , רים"עבודה והתנדבות במלכ
משרות השכיר מרבית . 342,480 –פר המתנדבים ב ומס, 387,200 –רים ב "שכיר במלכה  נאמד מספר משרות2010בשנת 

  ).36%(בתחום הרווחה מתנדבים עבדו ואילו מרבית ה, )49%( בתחום חינוך ומחקר התרכזו

  

  2010 בשנת ,משרות שכיר ומתנדבים לפי תחום פעילות. 'דח לו

 מתנדבים משרות שכיר   

  342,480  387,200 סך הכל

   100%   100% 

 2% 8,537 11% 41,377 ופשהתרבות ספורט ונ
 23% 80,376 49% 188,000 חינוך ומחקר 

 10% 34,659 23% 88,560 בריאות
 36% 122,269 7% 26,140 רווחה

 2% 7,460 0% 1,462 איכות סביבה
 0% 0 2% 6,291 שיכון ופיתוח

 11% 36,282 1% 4,442 ארגוני סנגור ופוליטיקה
 3% 10,145 2% 6,823 פילנתרופיה והתנדבות
 6% 19,740 0% 289 ארגונים בינלאומיים

 5% 17,293 4% 16,516 דת
 2% 5,719 2% 7,300 איגודים מקצועיים

  

מהתמורה שניתנה  נובעים 93% .₪מיליארד  47.0 היה 2010 בשנת רים" כל התמורה לעבודה וערך ההתנדבות במלכסך

  .   נזקפים לערך העבודה בהתנדבות7%ורק , למשרות שכיר

  

  2010 בשנת ,רים לפי תחום פעילות" תמורה למשרות שכיר וערך ההתנדבות  במלכ.'הלוח 
       ₪ליוני ימב

 סך הכל   
תמורה למשרות 

 שכיר
זקיפה לערך 

 העבודה בהתנדבות

 7% 3,163 93% 43,857 100% 47,020 סך הכל

          

       100%   100% 

 2% 69 8% 3,696  3,765 תרבות ספורט ונופשה
 28% 869 40% 17,327  18,196 חינוך ומחקר

 17% 537 34% 14,839  15,376 בריאות
 33% 1,049 10% 4,254  5,303 רווחה

 1% 31 0% 124  155 איכות סביבה
 0% 0 1% 532  532 שיכון ופיתוח

 8% 237 1% 377  614 ארגוני סנגור ופוליטיקה
 2% 77 1% 581  658 פילנתרופיה והתנדבות
 5% 150 0% 24  174 ארגונים בינלאומיים

 3% 101 3% 1,397  1,498 דת
  1% 43 2% 706   749 איגודים מקצועיים
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