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 0214-0211מלכ"רים הכנסות והוצאות 

Income and Expenses of Non-Profit Institutions 2011-2015 
 

  0214-0212בשנים מהתוצר המקומי הגולמי  4.8% היווהתוצר המלכ"רים. 

  כלל הכנסות מ ₪42.2%. מיליארד  107.2של מגזר מלכ"רים היה  שוטפות סך הכנסות ,0212בשנת

 ממשקי בית ומעסקים מתרומות 7.4%ממכירת שירותים,  22.1%, מהעברות ממשלה יוה  מלכ"ריםה

 .מהכנסות מריבית ומרכוש 0.0% ועוד חו"לממתרומות  7.0% ,בארץ

  מסך בודה עלות העחלק ₪. מיליארד  122.8סך הוצאות שוטפות של מגזר מלכ"רים היה , 0212בשנת

תחום הפילנתרופיה בוהנמוך ביותר , (40%)בתחום החינוך והמחקר ההוצאות היה הגבוה ביותר 

 .(14%) והתנדבות

  התרכזו בתחום חינוך ומחקר אלף משרות שכיר במגזר מלכ"רים אשר מרביתן  522היו , 0212בשנת

 (.22.1%עבדו בתחום הרווחה ) אלף מתנדבים שמרביתם 505-, ו(59.8%)

  

ומיים, הסקר כולל מלכ"רים בישראל. בהתאם להגדרת החשבונות הלא הפועלים מקיף את כל המלכ"רים סקר המלכ"רים

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

 ותאותם, או ששולט ותושירותים אלו לא יכולה להיות מקור הכנסה, רווח, או רווח פיננסי ליחידות שהקימו אותם, שמממנ

 (.System of  National Accounts ,2008) בהם."

 . איכות סביבה5 . רווחה4. בריאות  3. חינוך ומחקר  2. תרבות, בידור וספורט 1: 1תחומי פעילות 11-המלכ"רים ממוינים ל

.  איגודים 11. דת   10. ארגונים בינלאומיים  9. פילנתרופיה והתנדבות  8 . ארגוני פוליטיקה וסינגור7. שיכון ופיתוח  6

 עיים.מקצו

    הנתונים לשנים הם אומדנים לא סופיים.  2015-2014הנתונים לשנים  .2013ממצאי הסקר האחרון מתייחסים לשנת 

 הם נתונים מתוקנים לנתונים שפורסמו בעבר. 2012 – 2011

 לתשומת לב הציבור:

רוחני.  בקניין ח מחושבת כהשקעה בנתונים המפורסמים בהודעה זו מיושם שינוי מתודולוגי לפיו ההוצאה על מחקר ופיתו .1

  הביא לעליה בתוצר ובהוצאות.שינוי זה 

לציין שבהודעות  ישבנתונים המפורסמים בהודעה זו מוצגות הכנסות והוצאות שוטפות בלבד, ללא הכנסות הון והשקעות.  .2

 קודמות נכללו גם הכנסות הון.  

 .OECD -בהתאם להנחיות ה ,לים בשירותי רווחה אלא בחינוךאינם כלו 0-3מוסדות חינוך לגילאי  2013החל משנת  . 3

 

                                                 
1
 .(ICNPOלאומי שפותח באוניברסיטת גו'ן הופקינס )-יווג הביןבהתאם לס 
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 (א)לוח  0214-0212ים בשנ מתוך כלל המשקמלכ"רים משרות שכיר של מספר ו תוצר

. בין ש"חמיליארד  67.1 היה שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק, ,סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ"רים 2015בשנת 

עלה בשיעור  2015: בשנת )במחירים שוטפים( בכל שנה לעומת השנה הקודמת עלהם תוצר המלכ"רי  2015-2013השנים 

בשנים  5.8% היהחלקו של תוצר המלכ"רים מן התוצר המקומי הגולמי  .4.5% עלה בשיעור של 2014בשנת ו, 5.3%של 

2015-2013.  

ר של ישראלים המועסקים במשק מכלל משרות השכי 13.9%היוו הן משרות שכיר, ואלף  470 היו במלכ"רים 2015בשנת 

 2014-ו 2013ים בשנ ינית(. אחוז משרות שכיר במלכ"רים מתוך כלל המשקסטובדים זרים ועובדים מן הרשות הפל)ללא ע

 .בהתאמה ,13.6%-ו 13.4% והי

 

 2015-2011, כלל המשקמתוך מלכ"רים ב משרות שכירומספר  תוצר - אלוח 

 כלל המשק מלכ"רים* 
אחוז  מגזר 

רים מכלל מלכ"
 המשק

  שוטפים* ש"חתוצר מקומי גולמי במיליוני  

0211 53,654 935,225 4.7 

0210 58,122 993,441 4.9 

0212 61,040 1,059,101 4.8 

0215 63,763 1,104,746 4.8 

0214 67,143 1,163,769 4.8 

     

  משרות שכיר, באלפים 

0211 401 3,031 12.0 

0210 416 3,140 12.2 

0212 430 3,205 12.5 

0215 448 3,293 12.0 

0214 470 3,386 12.9 

  *   ללא ערך התנדבות 

  

 

 (1, תרשים ב)לוח  הכנסות מלכ"רים

 2014לעומת שנת  4.0%גידול של  זהו ש"ח. מיליארד 137.4 היה 2015סך ההכנסות של מגזר המלכ"רים לשנת 

  .2013לעומת  2014בשנת  4.0% לגידול של דומהב ,)במחירים שוטפים(

. ההכנסות הגבוהות ביותר ש"חמיליארד  127.0 היה, סך ההכנסות של מגזר המלכ"רים 2013סקר לשנת העל פי נתונים מ

הנותרים התחלקו  28.7%(. 27.9%וחינוך ומחקר ) מכלל הכנסות מלכ"רים( 43.4%נרשמו בתחומים בריאות ) 2013בשנת 

 (. 0.1%לאומיים )-ןארגונים בי עדו (7.5%) המרווח - בין יתר תשעת התחומים

מן ההכנסות(, מכירת שירותים  50.0%היו: העברות ממשלה ) 2013בשנת  של מלכ"רים מקורות המימון העיקריים ארבעת

. (7.2%ותרומות מחו"ל ) (7.5%) ישראלב וממלכ"רים (, תרומות ממשקי בית מעסקים33.1%לממשלה ולמגזר הפרטי )

 .2015-2014בשנים  מעטכ ובמימון מלכ"רים לא השתנהשונים של מקורות המימון  םיהיחסי יםהחלק
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 0214-0211מלכ"רים לפי מקור מימון ותחום פעילות, שוטפות של הכנסות  - בלוח 

    

 סך הכל
העברות 
 1ממשלה

מכירת 
 שירותים

הכנסות 
מריבית 

 רכושמו

 -תרומות 
 ,משקי ביתמ

 עסקיםמ
 וממלכ"רים

 2בישראל

 תרומות
 3מחו"ל

    

   
 ש"חליוני ימ

0211  129,745 45,052 27,282 0,209 8,520 7,972 

0210  119,157 49,002 29,405 2,100 8,019 8,474 

0212  107,221 02,020 50,220 0,788 9,592 9,110 

0215  120,108 00,155 52,722 0,890 9,891 9,598 

0214  127,297 08,404 54,025 2,227 12,248 9,920 

     
 אחוזים

0211  100.0 49.4 33.8 1.8 7.7 7.3 

0210  100.0 49.8 33.2 2.6 7.2 7.2 

0212  100.0 50.0 33.1 2.2 7.5 7.2 

0215  100.0 50.0 33.1 2.2 7.5 7.2 

0214  100.0 49.9 33.2 2.2 7.5 7.2 
           

 0212 122.2 סך הכל

 3 10 1 52 34 100 7.5 תרבות, בידור וספורט

 10 5 4 31 50 100 07.9 חינוך ומחקר

 1 1 1 28 69 100 52.5 בריאות

 12 23 2 54 8 100 7.4 רווחה

 5 15 1 68 11 100 2.2 סביבההאיכות 

 4 10 1 62 23 100 2.8 שיכון ופיתוח

 16 54 0 5 24 100 1.1 נגור ופוליטיקהארגוני ס  

 36 11 7 26 20 100 4.2 פילנתרופיה והתנדבות

 75 4 1 19 2 100 2.1 לאומיים-ןארגונים בי

 20 30 2 26 22 100 5.2 דת

 1 18 3 56 22 100 0.2 איגודים מקצועיים

 .מוסדות לאומייםמרשויות מקומיות וממשרדי ממשלה, העברות שוטפות מכולל  .1
 .2011בשנת ₪ מיליארד  4.6 -ו 2013בשנת ₪  מיליארד 4.8-של כ ים אחרים בסךהעברות ממלכ"ר כן, ובארץ ממשקי בית ומעסקים כולל העברות שוטפות .2
 .יחידים, מעסקים וממלכ"רים בחו"לכולל העברות שוטפות  שהתקבלו מ .3

 

מהעברות הממשלה( וחינוך ומחקר  60%הופנו לתחומים בריאות ) 2013למלכ"רים בשנת  העברות הממשלהמרבית 

מהעברות הממשלה. בתחומים בריאות וחינוך ומחקר, העברות  5%עד קבלו הת חריםהא התחומיםבכל אחד מ(. 28%)

 2% היוולאומיים, העברות הממשלה -ןארגונים בימן ההכנסות, בהתאמה. לעומתם, בתחום  50%-ו 69%הממשלה היוו 

 מן ההכנסות.  34%-ל 8% מסך ההכנסות. ביתר התחומים העברות מממשלה נעו בין בלבד

עם  (.39%) ם חינוך ומחקרהגיעו לתחומחו"ל מרבית התרומות (, ו23%) הרווחהם הגיעו לתחוישראל מ תהתרומומרבית 

מן  79% היו ומחו"ל ישראלתרומות מהסה"כ אצלם לאומיים )-ןארגונים ביזאת, התחומים הנסמכים בעיקר על תרומות הם 

תחום ב .50%תרומות מן ההכנסות לא עלה על ביתר התחומים, אחוז ה .(70%נגור ופוליטיקה )ס   ארגוניוההכנסות(, 

  .בלבד 2% -היה הנמוך ביותר  ההכנסותמהתרומות  אחוז הבריאות
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  תרומות ממשקי בית ועסקים בישראל

פילנתרופיה 

והתנדבות, 8%

תרבות, בידור דת, 16%

וספורט, 10%

חינוך ומחקר, 

19%

רווחה, 23%

בריאות, 8%

ארגוני סינגור, 

8%

יתר התחומים, 

7%

  תרומות מחו"ל

יתר 

התחומים, 

11%
דת, 11%

רווחה, 13%

פילנתרופיה 

והתנדבות, 

26%

חינוך ומחקר, 

39%

 0212, בשנת תחום פעילותלפי מקור ומלכ"רים שוטפות של  הכנסות – 1רשים ת

העברות ממגזר ממשלה

תרבות, בידור וספורט, 

5%

יתר התחומים, 7%

חינוך ומחקר, 

בריאות, 60%     28%

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 1לנתוני תרשים 

 
 (ג)לוח  תרומות המדווחות למס הכנסה

 46עולה, שהתרומות למלכ"רים מעסקים וממשקי בית, אשר דווחו לצורך קבלת זיכוי ממס )לפי סעיף  מנתוני מס הכנסה

לעומת , 4.5%-ב 2013נת סך התרומות המדווחות עלה בש .ש"ח מיליארד 1.5על סך של  2013למס הכנסה( עמדו בשנת 

  שנה הקודמת.ב 11.3%עליה של 

מכלל התרומות שהגיעו למלכ"רים ממשקי בית ומעסקים  32% -כ היוו התרומות המדווחות למס הכנסה 2013 בשנת

  משקי בית. 80,104-מ ש"חמיליון  711-כ, ועסקים 13,284-התקבלו מ ש"חמיליון  772-מתוכם כ בישראל.

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/08_16_247netunei_tarshim1.xls


 

 
 
 

4 
  15.08.16            2015-2011הכנסות והוצאות מלכ"רים 

 
 

 

 אולםומתרומות משקי בית.  59%-ו עסקיםמתרומות  36% :בשנה ש"ח אלפייםתרומות הקטנות ממרבית התרומות היו 

מעל  תקבלו מתרומותעסקים התרומות סך מ 55%. כך, מתרומות גדולות יותר התקבל ,התרומות מסךהחלק הגדול ביותר 

מיליון  1מעל  תקבלו מתרומותה תרומות משקי ביתסך מ 32%-, ומן התורמים העסקיים 1%נתרמו על ידי מיליון ש"ח ו 1

  מן התורמים היחידים. 0.1%נתרמו על ידי , וש"ח

 

 0212-0211ושנה,  מקור תרומות מדווחות למס הכנסה לפי גובה תרומה - גח לו

 גובה התרומה שנה

 ממשקי ביתמתרומות  עסקיםמתרומות  1התרומות סך כל

 
מספר 
 תורמים

מספר 
 תורמים

מספר 
 תורמים

 סך התרומה
 ש"חבאלפי 

מספר 
 תורמים

סך התרומה 
 ש"חבאלפי 

0211     72,650 1,275,484 11,483 651,713 61,167 623,771 

0210     91,912 1,419,459 12,744 717,466 79,168 701,993 

0212     93,391 1,483,833 13,287 772,076 80,104 711,758 

 :באחוזים מזה    

 100 100 100 100 100 100   סך הכל 0212

 5 59 1 36 3 56    ש"ח 2,000עד  

 15 29 3 33 9 30   ש"ח 10,000-2,000  

 24 11 8 20 16 12   ש"ח 50,000-10,000  

 8 1 6 5 7 2   ש"ח 100,000-50,000  

 11 1 18 5 15 1   ש"ח 500,000-100,000  

 5 0.1 10 1 7 0   ש"ח 1,000,000-500,000  

 32 0.1 55 1 44 0    ש"ח 1,000,000-יותר מ  
 . מעובד מתוך נתונים מנהליים של מס הכנסה.1
 

 

 (0, תרשים ד)לוח  הוצאות מלכ"רים

. 2014שנת  לעומת 4.0%גידול של   -  ש"חמיליארד  141.5עמד על  2015שנת במלכ"רים ההשוטפות של  הוצאותהסך 

  .2013לעומת  2014שנת ב 4.0%לגידול של  בדומה

בשנת ביותר  דולההוצאות הגהיקף  .ש"ח מיליארד 130.8עמד על  2013של מגזר המלכ"רים לשנת השוטפות ההוצאות סך 

 תתשעהתחלקו בין יתר מסך ההוצאות הנותרים  26.3%. (30.2%חינוך ומחקר )ו(, 43.1%בתחומים בריאות ) םנרש 2013

 (.0.1%לאומיים )-ןוכלה בארגונים בי(, 7.5%) ברווחההחל  ,התחומים

(. 39.9%מן ההוצאות( ועלות עבודה ) 47.2%קניות שוטפות ) יוה 2013המרכיבים המרכזיים של הוצאות המלכ"רים בשנת 

 .2015-2014בשנים גם  הייתה דומה למדיתחלקו בין העברות, בלאי והוצאות מימון. חלוקה היתר ההוצאות 

הגבוה ביותר בתחומים  יהשוטפות ההקניות המרכיב  .שלהםתחומי הפעילות השונים נבדלו בדפוסי ההוצאות  2013בשנת 

מן ההוצאות(. לעומת זאת, מרכיב עלות  18%והנמוך ביותר בתחום פילנתרופיה והתנדבות ) ,מן ההוצאות( 66%) בריאות

 .(44%רווחה )(, ו45%תרבות, בידור וספורט ), מן ההוצאות( 56%)הגבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר  יהעבודה הה

נמוך במיוחד  היה הוא, להוציא תחום פילנתרופיה והתנדבות שבו 34%-ל 24%עלות עבודה נע בין הביתר התחומים מרכיב 

עבודה נמוך ומרכיב הפילנתרופיה ייחודי במבנה ההוצאות שלו, כיוון שבו מרכיב עלות המן ההוצאות. תחום  15%ועמד על 

 מן ההוצאות בכל יתר התחומים.  20% עדלעומת  ,אותמן ההוצ 63%גבוה במיוחד ועמד על היה העברות ה
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 0214-0211ותחום פעילות, הוצאה  מלכ"רים לפי סוג שוטפות של הוצאות – דוח ל

  
 סך הכל

עלות 
 עבודה

קניות 
 שוטפות

הוצאות  1בלאי
 מימון

 העברות
 שוטפות

  

 ש"חליוני ימ  

0211  115,800 54,811 42,922 7,855 925 0,205 

0210  102,701 59,402 47,812 8,402 779 7,257 

0212  122,815 40,191 01,801 8,858 1,210 0,950 

0215  120,279 45,401 05,202 9,051 1,242 7,054 

0214  151,425 47,045 04,090 9,589 1,292 7,020 

 אחוזים  

0211  100.0 39.9 47.0 6.8 0.8 5.5 

0210  100.0 40.0 46.8 6.9 0.6 5.7 

0212  100.0 39.9 47.2 6.8 0.8 5.3 

0215  100.0 40.1 47.0 6.8 0.8 5.3 

0214  100.0 40.7 46.4 6.7 0.8 5.4 

  
 

0212 

  122.2 סך הכל

 1 0 4 50 45 100 7.5 תרבות, בידור וספורט

 2 2 16 24 56 100 22.0 חינוך ומחקר

 0 0 2 66 32 100 52.1 בריאות

 13 1 6 36 44 100 7.4 רווחה

 0 3 3 65 29 100 2.2 איכות סביבה

 0 0 3 65 32 100 2.7 שיכון ופיתוח

 1 1 4 64 30 100 1.1 נגור ופוליטיקהארגוני ס  

 63 2 2 18 15 100 2.9 פילנתרופיה והתנדבות

 4 1 3 59 33 100 2.1 לאומיים-ןארגונים בי

 20 1 3 42 34 100 2.9 דת

 14 0 1 61 24 100 1.9 איגודים מקצועיים
 

 בשנים קודמות. םשפורס הנתוןמחושב מנתוני החשבונות הלאומיים. בעקבות חישוב מו"פ כהשקעה, הבלאי גבוה בהרבה מ אלאלקוח מהדוחות הכספיים  לאהבלאי  .1

     0212, בשנת י סוג ותחום פעילותפמלכ"רים לשוטפות של . הוצאות 0תרשים 

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

פילנתרופיה והתנדבות
איגודים מקצועיים

איכות סביבה
ארגוני סינגור

בריאות
שיכון ופיתוח

ארגונים בינלאומיים
דת

רווחה
תרבות, בידור וספורט

חינוך ומחקר

עלות העבודה

שוטפות קניות 

בלאי

הוצאות מימון 

העברות

 
 0לנתוני תרשים 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/08_16_247netunei_tarshim2.xls
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 (ו ה, ות)לוח 0212עבודה והתנדבות במלכ"רים, בשנת 

משרות השכיר . מרבית 423,647-, ומספר המתנדבים ב430,300-שכיר במלכ"רים בה נאמד מספר משרות 2013בשנת 

 (.33%בתחום הרווחה ) -מתנדבים ה(, ואילו מרבית 50%בתחום חינוך ומחקר ) התרכזו

 0212בשנת  משרות שכיר ומתנדבים לפי תחום פעילות, - הח ול

 

 2מתנדבים 1משרות שכיר

 אחוזים מספרים מוחלטים אחוזים מספרים מוחלטים

   502,057  522,222 סך הכל

   100.0   100.0 

 7.1 22,202 11.2 58,289 בידור וספורטתרבות 

 20.0 85,808 49.8 015,822 חינוך ומחקר

 10.6 54,271 23.4 122,705 בריאות

 33.1 152,115 5.6 02,920 רווחה

 2.7 11,572 0.3 1,122 איכות סביבה

 0.0 2 0.8 2,548 שיכון ופיתוח

 11.5 58,922 1.1 5,004 נגור ופוליטיקהארגוני ס  

 1.8 7,589 1.8 7,748 פילנתרופיה והתנדבות

 3.5 15,471 0.1 050 מייםלאו-ןארגונים בי

 8.7 20,877 4.5 19,048 דת

 1.0 5,001 1.4 0,022 איגודים מקצועיים
 .. מעובד מתוך נתוני סקר כוח אדם1
 .. מעובד מתוך הסקר החברתי2

 

תמורה מנובעים  92.3% .ש"חמיליארד  56.6היה  2013בשנת  כל התמורה לעבודה וערך ההתנדבות במלכ"רים סך

 נזקפים לערך העבודה בהתנדבות.   7.7%, ורק למשרות שכיר

 0212בשנת  ,תמורה למשרות שכיר וערך ההתנדבות  במלכ"רים לפי תחום פעילות - ולוח 
       

 

 תמורה למשרות שכיר  סך הכל
זקיפה לערך העבודה 

 1בהתנדבות

 אחוזים מיליוני ש"ח אחוזים מיליוני ש"ח במיליוני ש"ח

   5,249  40,191  40,442 מילוני ש"ח - סך הכל

 7.7   90.2   122.2   אחוזים -            

      100.0   100.0 

 5.1 005 8.4 5,285  5,028 בידור וספורטתרבות 

 24.9 1,280 41.8 01,774  00,801 חינוך ומחקר

 14.2 019 34.2 17,822  18,559 בריאות

 35.6 1,441 8.1 5,020  4,787 רווחה

 1.9 80 0.2 122  184 סביבהאיכות 

 0.0 2 0.6 214  214 שיכון ופיתוח

 8.0 258 0.8 504  772 נגור ופוליטיקהארגוני ס  

 1.2 42 1.4 754  799 פילנתרופיה והתנדבות

 2.4 125 0.0 00  100 לאומיים-ןארגונים ב

 6.0 000 3.4 1,740  0,218 דת

 0.7 22 1.1 022   022 איגודים מקצועיים

 .. מעובד מתוך נתוני סקר כוח אדם והסקר החברתי1
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 סברים והגדרותה

  )עמותות, הקדשים, חברות לתועלת הציבור( מוסדות ללא כוונת רווח - מלכ"רים

 *ערך הכנסות והוצאות מלכ"רים נאמד על בסיס נתונים על: הכנסות ממכירות, הכנסות מהעברות - מלכ"ריםסקר הוצאות והכנסות 
הכנסות ות כספיים על מי שכר, הוצאות שוטפות אחרות וכו'. נתונים אלה מתקבלים מסקרים המבוססים על ניתוח דוחשוטפות, תשלו

נערכו סקרים אשר הקיפו את כל המלכ"רים בישראל.  2013-ו 2011,  2009, 2006, 2004, 1991והוצאות של מדגם מלכ"רים. בשנים 
 ומי הפעילות הגדולים.ביתר השנים נערכו סקרים המקיפים את ארבעת תח

 מקרנות או , מענקיםמיחידים . לדוגמה: תרומותהמלכ"רהשירותים שניתנו על ידי  לכמותסכומי כסף הניתנים ללא קשר ישיר העברות: *
   .מממשלה הקצבות

 
 תחומי פעילות של מלכ"רים

 
 תרבות בידור וספורט

 מורשת תרבותית
 ספרות ודברי דפוס

 מוסיקה
 אומנויות הבמה

 מנות פלסטיתאו
 קולנוע, צילום, רדיו וטלוויזיה
 פעילות חברתית תרבותית

 ספורט ומשחקים
 טבע ואיכות הסביבה

 
 חינוך

 ארגונים תומכים
 מוסדות חינוך מוקדם, יסודי ותיכוני

 **0-3ילאי גמוסדות חינוך ל
 יסודי-מוסדות חינוך קדם
 מוסדות חינוך יסודי
 עיוניים-בתי ספר תיכוניים

 ועיים, ימיים וחקלאייםבתי ספר מקצ
 אוניברסיטאות

 מכללות אקדמיות 
 תיכוניים-מוסדות על -מכללות לא אקדמאיות 

 אקדמיות -מכינות קדם
 סמינרים להכשרת מורים וגננות אקדמאיות

 סמינרים להכשרת מורים וגננות לא אקדמאיות
 לימודי מבוגרים וקורסים

 ישיבות  ובתי ספר תורניים
 

 מחקר ופיתוח

 רפואה
 דעי הטבע וההנדסהמ

 מדעי החברה
 מדעי הרוח 

 
 בריאות

 קופות חולים
 בתי חולים לשיקום וכלליים

 בתי חולים נפש
 בתי חולים ומחלות ממושכות

 טיפול עם מגורים )נפש(
 מרפאות חוץ  

 שירותי מיוחדים כמו יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי
 ארגונים תומכי בריאות

 רפואה מונעת
 רופאי שיניים

 חקר שליד בתי החוליםקרנות מ
 
 
 
 
 

 רווחה

 **0-3לא כולל מוסדות חינוך לגילאי  – רווחת הילד
 רווחת הנוער

 שירותים למשפחה
 שירותים למוגבלים

 שירותים לאוכלוסייה הבוגרת
 עזרה עצמית והדדית

 אסונות טבע 
 מקלטים זמניים

 עזרה למהגרים ולפליטים
 עזרה כספית לנזקקים
 עזרה בעין לנזקקים

 
 ת סביבהאיכו

 הגנת ואיכות הסביבה
 הגנה על בעלי חיים, צומח ונוף

 טיפול במי קולחין
 

 שיכון ופיתוח

 שיכון ובינוי
 פיתוח עירוני ואזורי 

 
 ארגוני סינגור ופוליטיקה

 ארגונים אזרחיים
 ארגונים פוליטיים  לא כולל מפלגות

 ארגוני עולים / בוגרים
 

 פילנתרופיה והתנדבות

 פילנתרופיה תרבות
 ילנתרופיה חינוךפ

 פילנתרופיה מחקר ופיתוח
 פילנתרופיה בריאות
 פילנתרופיה רווחה

 פילנתרופיה איכות סביבה שיכון וארגוני סינגור
 קרנות מימון כלליים -פילנתרופיה  

 פילנתרופיה דת
 מקדמי פילנתרופיה וארגוני התנדבות

 
 ארגונים בינלאומיים

 
 דת

 בתי כנסת
 ארגוני דת יהודיים

 פולחן לא יהודיים )מסגד, כנסיה וכד'(ארגוני 
 ארגוני דת לא יהודיים

 
 איגודים מקצועיים

 איגודי מסחר ועסקים
 קידום ידע מקצועי -אגודות מקצועיות 

 איגודי עובדים 

 .OECD -, בהתאם להנחיות הכלולים בשירותי רווחה אלא בחינוךאינם  0-3מוסדות חינוך לגילאי  2013**החל משנת 


