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 2020-2018הכנסות והוצאות מלכ"רים 

Income and Expenses of Non-Profit Institutions 2018-2020 

 2019-ב 5.4%)אומדן מוקדם(,  2020בשנת  5.4% היה המקומי הגולמיתוצר בהמלכ"רים  חלקם של 

 .2018 בשנת 5.5%-ו

  175.0סך ההכנסות השוטפות של מלכ"רים היה  ה זו, עולה שבשנ2019מממצאי הסקר האחרון לשנת 

 7.2%ממכירת שירותים,  33.2%מהעברות ממשלה,  יוה המלכ"ריםכלל הכנסות מ 51.8%מיליארד ש"ח. 

 מהכנסות מריבית. 1.0% ועוד ישראלומלכ"רים ב עסקים מתרומות מחו"ל, 6.8% ,מתרומות משקי בית

  עלות העבודה מיליארד ש"ח. חלקה של  175.3סך ההוצאות השוטפות של מלכ"רים היה  2019בשנת

בתחום הפילנתרופיה והנמוך ביותר , (65.7%)בתחום החינוך והמחקר ך ההוצאות היה הגבוה ביותר בס

 .(11.7%) תנדבותהוה

  (46.3%מחקר )החינוך וההתרכזו בתחום אלף משרות שכיר במלכ"רים ומרביתן  529היו  2019בשנת .

 (.34.6%עבדו בתחום הרווחה ) מתנדבים, ומרביתם אלף 484באותה שנה היו גם 

 להסברים והגדרות

, עמותות, חברות לתועלת הציבור( המאוגדים כ)מוסדות ללא כוונת רווחסקר המלכ"רים מקיף את כל המלכ"רים 

. בהתאם להגדרת החשבונות הלאומיים, אשר יש להם פעילות כלכלית ,בישראל ניות או הקדשותאמאגודות עות

כ"יחידות משפטיות או יחידות חברתיות שנוסדו במטרה לייצר מוצרים ו/או לספק שירותים. מלכ"רים מוגדרים 

התמורה עבור מוצרים ושירותים אלו לא יכולה להיות מקור הכנסה, רווח, או רווח פיננסי ליחידות שהקימו אותם, 

 (.System of National Accounts, 2008) שמממנות אותם, או ששולטות בהם."

 :תחומי פעילות 11-ל סווגיםהמלכ"רים מ(, ICNPOן הופקינס )וטת ג'לאומי שפותח באוניברסי-סיווג הביןבהתאם ל

 . שיכון ופיתוח6סביבה ה. איכות 5 . רווחה4. בריאות 3. חינוך ומחקר 2. תרבות, בידור וספורט 1

)ראו  מקצועיים . איגודים11. דת 10לאומיים  -ן. ארגונים בי9. פילנתרופיה והתנדבות 8פוליטיקה ו ִסנגור. ארגוני 7

 .פירוט בסוף ההודעה(

 ה זו)שנ מוקדמיםהם אומדנים  2020 תהנתונים לשנ .2019-2018לשנים ממצאי הסקר האחרון מתייחסים 

 . (Rמסומנות באות שנים אלו ) 2017-2016. כמו כן, מוצגים נתונים מתוקנים לשנים (כוכביתת במסומנ

 לתשומת לב הציבור

 .OECD-הבהתאם להנחיות  ,ומחקר אינם כלולים בשירותי רווחה אלא בחינוך 3-0מוסדות חינוך לגילי 
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 (ב-א ות)לוח 2020-2015ים בשנ מתוך כלל המשקמלכ"רים שכיר של המשרות מספר ו תוצרה

מיליארד  75.5 היה שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק, ,סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ"רים 2020בשנת 

)אומדן  לעומת השנה הקודמת, 1.5%בשיעור של  תוצר המלכ"רים )במחירים שוטפים( ירד 2020בשנת ש"ח. 

, 2019-ב 5.4%המקומי הגולמי היה בתוצר המלכ"רים חלקם של  .4.7%עלה בשיעור של הוא  2019בשנת  מוקדם(,

 .2018-ב 5.5%-ו

 2020-2015, כלל המשקשל ו מלכ"ריםשל  תוצר - אלוח 

 צוין אחרת לא אם כן, אשוטפים ש"חבמיליוני 
 

 ללא ערך התנדבות( 1)

מכלל משרות השכיר של ישראלים המועסקים  14.8%אלף משרות שכיר שהן  498היו במלכ"רים  2020בשנת 

שכיר במלכ"רים מתוך כלל המשק ההרשות הפלסטינית(. אחוז משרות מ מועסקיםבמשק )ללא עובדים זרים ו

 .14.1%היה  2018-ו 2019בשנים 

 2020-2015, כלל המשקבמלכ"רים ובמשרות שכיר מספר  - בלוח 

 צוין אחרתאלא אם כן , באלפים

מלכ"רים ב משרותאחוז  כלל המשק מלכ"רים שנה
 מכלל המשק

2015 459 3,386 13.6 

2016 473 3,494 13.5 

2017 494 3,592 13.7 

2018 519 3,675 14.1 

2019 529 3,742 14.1 

2020 498 3,371 14.8 

 (3-1ם מי, תרשיג)לוח  מלכ"ריםהכנסות 

)במחירים  2019לעומת שנת  0.7%של  ירידה .ש"ח מיליארד 173.8 היה 2020שנת לסך ההכנסות של מלכ"רים 

 .2018לעומת  2019בשנת  3.9% של היעליל בהשוואה ,שוטפים(

. ההכנסות ש"חמיליארד  175.0 היה בשנה זו , סך ההכנסות של מלכ"רים2019סקר לשנת העל פי נתונים מ

(. %1.42וחינוך ומחקר ) מכלל הכנסות מלכ"רים( %3.44נרשמו בתחומים בריאות ) 9201בשנת הגבוהות ביותר 

-ןבי פעילות עדו (.%18) , בידור וספורטתרבותמ – האחרים הנותרים התחלקו בין תשעת התחומים %6.31

 (.0.1%) תלאומי

 מלכ"רים שנה
(1) 

מלכ"רים תוצר אחוז  כלל המשק
 מכלל המשק

2015 61,152 1,166,527 5.2 

2016 64,504 1,223,668 5.3 

2017R 68,865 1,269,448 5.4 

2018 73,182 1,330,143 5.5 

2019 76,630 1,406,749 5.4 

*2020 75,458 1,386,799 5.4 
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 2020-2015מלכ"רים לפי מקור מימון ותחום פעילות, שוטפות של הכנסות  - גלוח 

 שוטפיםבמחירים  ש"חמיליוני 

 תחום פעילות

העברות  סך הכל שנה
 ממשלהמ

(1) 

מכירת 
 שירותים

(2) 

הכנסות 
 מריבית

 -תרומות 
ממשקי 
בית, 

מעסקים 
וממלכ"רים 

 בישראל
(3) 

תרומות 
 מחו"ל

(4) 

 2015R 137,309 68,804 47,070 962 9,240 11,233 

 2016R 146,025 73,637 49,828 1,322 9,839 11,399 

 2017R 159,608 81,338 53,237 2,836 11,187 11,010 

 2018 168,442 86,679 55,542 2,515 12,230 11,476 

 2019 174,991 90,738 58,119 1,784 12,533 11,817 

 *2020 173,791 91,515 56,984 1,715 12,046 11,531 

 אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב שנה 

 2015R 100.0 50.1 34.3 0.7 6.7 8.2 

 2016R 100.0 50.5 34.1 0.9 6.7 7.8 

 2017R 100.0 50.9 33.4 1.8 7.0 6.9 

 2018 100.0 51.4 33.0 1.5 7.3 6.8 

 2019 100.0 51.8 33.2 1.0 7.2 6.8 

 *2020 100.0 52.7 32.8 1.0 6.9 6.6 

 2019 2019 2019 2019 2019 2019 100.0 סך הכל

 3.3 7.8 0.8 50.0 38.1 100.0 8.1 תרבות, בידור וספורט

 8.6 5.0 1.4 30.6 54.4 100.0 24.1 חינוך ומחקר

 0.7 1.5 0.1 26.7 71.0 100.0 44.3 בריאות

 10.4 21.7 1.3 58.1 8.5 100.0 7.3 רווחהשירותי 

 1.3 26.5 0.6 59.0 12.6 100.0 0.2 הסביבה הגנה על

 1.1 9.1 0.7 51.5 37.6 100.0 1.6 שיכון ופיתוח

 22.8 43.7 0.1 12.0 21.4 100.0 1.1 ִסנגור ופוליטיקה

 38.0 10.8 3.5 27.6 20.1 100.0 5.8 פילנתרופיה והתנדבות

 73.2 6.9 0.1 17.4 2.4 100.0 0.1 אומיתל-פעילות בין

 16.5 32.8 0.1 28.3 22.3 100.0 4.9 דת

 1.8 6.0 10.5 65.9 15.8 100.0 2.5 איגודים מקצועיים

 .העברות שוטפות ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות וממוסדות לאומיים ותכוללהעברות מממשלה  (1)

בשנת  מההכנסות 11.8%-ו 22.4%ומכירות לממשלה ) מגזר הפרטימכירות ל שירותים כוללמכירת  (2)

 , בהתאמה(.2019

העברות ממלכ"רים אחרים  כן, וישראלהעברות שוטפות ממשקי בית ומעסקים בתרומות מישראל כוללות  (3)

 .(ש"חמיליארד  5.7-כהעברות ממלכ"רים נאמדו ב 2019)בשנת  ישראלב

 .העברות שוטפות שהתקבלו מיחידים, מעסקים וממלכ"רים בחו"ל תרומות מחו"ל כוללות (4)
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ההכנסות(, מ 51.8%משלה )מההיו: העברות מ 2019בשנת  של מלכ"רים מקורות המימון העיקריים ארבעת

 (7.2%) וממלכ"רים בישראל מעסקים ,(, תרומות ממשקי בית33.2%לממשלה )ולמגזר הפרטי מכירת שירותים 

 . (1.0%הכנסות מריבית )( 6.8%תרומות מחו"ל )ו

חינוך  ,מהעברות הממשלה( 60.8%בריאות ) :הופנו לתחומים 2019מרבית העברות הממשלה למלכ"רים בשנת 

מהעברות  2%עד קבלו הת האחרים התחומיםבכל אחד מ (.5.9%בידור וספורט ) ,, תרבות(25.3%ומחקר )

ההכנסות, בהתאמה. מ 54.4%-ו 71.0% וחינוך ומחקר, העברות הממשלה היוהממשלה. בתחומים בריאות 

ר התחומים העברות . ביתההכנסותמ 2.4% ממשלהההעברות היו , לאומית-פעילות ביןלעומתם, בתחום 

 ההכנסות. מ 38.1%-ל 8.5% ממשלה נעו ביןהמ

 2019, בשנת תחום פעילותלפי ממשלה המשוטפות  עברותה - 1רשים ת

 

  



5 
 2020-2018הכנסות והוצאות מלכ"רים 

21/07/2021 

הגיעו מחו"ל מרבית התרומות (, ו22.2%רווחה )ה( ותחום 22.3%) ם הדתהגיעו לתחומישראל מרבית התרומות 

 תחום פעילותעם זאת, התחומים הנסמכים בעיקר על תרומות הם  (.32.6%) הפילנתרופיה והתנדבותם לתחו

. (66.5%נגור ופוליטיקה )סִ  וארגוניההכנסות(, מ 80.1%סה"כ התרומות מישראל ומחו"ל היו  שבו) תלאומי-ןבי

היה  ההכנסותמומות התר אחוז הבריאותתחום ב .50%ההכנסות לא עלה על מביתר התחומים, אחוז התרומות 

 . בלבד 2.2% –הנמוך ביותר 

 2019, בשנת לפי תחום פעילות רים בישראל"מלכמעסקים ומתרומות ממשקי בית,  - 2תרשים 

 

 2019, בשנת חו"ל לפי תחום פעילותתרומות מ - 3תרשים 
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 (ד)לוח רשות המסים תרומות המדווחות ל

מעסקים, אשר דווחו לצורך קבלת זיכוי ממס )לפי וממשקי בית שהתרומות למלכ"רים  עולה רשות המסיםמנתוני 

 עלהסך התרומות המדווחות  .ש"ח מיליארד 2.482על סך של  2018עמדו בשנת  ,מס הכנסה(פקודת ל 46סעיף 

  שנה הקודמת.ב 10.5%ה של ילעומת עלי, 5.4%-ב 2018בשנת 

 ,משקי בית 110,269-מ ש"ח שהתקבלו מיליון 1,315-ככוללות למס הכנסה התרומות המדווחות  2018 בשנת

 39.4%-בשנה זו, נאמד חלקן של התרומות המדווחות ב .עסקים 15,138-התקבלו מש ש"חמיליון  1,167-כו

 מכלל התרומות שהגיעו למלכ"רים ממשקי בית ומעסקים בישראל.

 (1) 2018-2015, מקורו תרומההתרומות מדווחות למס הכנסה לפי גובה  - דח ול

 צוין אחרתאלא אם כן , במחירים שוטפים

 גובה התרומה שנה

סך הכל 
מספר 
 תורמים

 כלהסך 

 ותתרומ

באלפי 
 ש"ח

 מספר
משקי 
בית 

 תורמים

כל סך 
 ותתרומה

 ממשקי בית

 ש"חבאלפי 

מספר 
עסקים 
 תורמים

כל סך 
 ותתרומה

 מעסקים

 ש"חבאלפי 

 928,940 14,101 949,755 104,145 1,878,695 118,246 סך הכל 2015

R2016 1,007,760 14,486 1,123,086 109,587 2,130,846 124,073 סך הכל 

R2017 1,110,404 14,767 1,243,244 110,372 2,353,647 125,139 סך הכל 

 1,166,726 15,138 1,314,843 110,269 2,481,569 125,407 סך הכל 2018

 גובה התרומה שנה
 מזה

 באחוזים:
 מזה

 באחוזים:
 מזה

 באחוזים:
 מזה

 באחוזים:

 מזה
באחוזים

: 
 מזה

 באחוזים:

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך הכל 2018

 0.5 30.0 3.5 52.1 2.1 49.3  ש"ח 2,000עד  2016

 2.1 31.9 12.4 31.3 7.6 31.5 ש"ח 10,000-2,000 2016

 7.0 23.2 24.6 14.0 16.3 15.1 ש"ח 50,000-10,000 2016

 5.5 6.0 8.9 1.6 7.3 2.1 ש"ח 100,000-50,000 2016

 19.3 6.8 13.0 0.8 15.9 1.6 ש"ח 500,000-100,000 2016

 9.4 1.0 5.5 0.1 7.3 0.2 ש"ח 1,000,000-500,000 2016

 56.2 1.1 32.1 0.1 43.5 0.2  ש"ח 1,000,000-יותר מ 2016

לדווח על  אפשרעדיין שאינם סופיים היות  2018נתוני ; נתוני רשות המסיםעובד ממ (1)

 תרומות שניתנו בשנה זו. 

 62%-ו מתרומות משקי בית 83% :בשנהש"ח  מרבית התרומות שהתקבלו היו תרומות הקטנות מעשרת אלפים

סך מ 59%. כך, , התקבל מתרומות גדולות יותרהתרומותהחלק הגדול ביותר מסך  אולםו. עסקיםמתרומות 

משקי הבית מ 3% נתרמו על ידיהתקבלו מתרומות של יותר מחמישים אלף ש"ח, ומשקי בית מתרומות ה

עסקים המ 1%נתרמו על ידי מיליון ש"ח ו 1-עסקים התקבלו מתרומות של יותר מתרומות סך מ 56%-ו, רמיםותה

  .התורמים
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 (4 , תרשיםה)לוח  וצאות מלכ"ריםה

 לעומת 1%של  ירידהזוהי  .ש"חמיליארד  173.4עמד על  2020שנת במלכ"רים ההשוטפות של  הוצאותהסך 

  .2018לעומת  2019שנת ב 4.6%של  היעליל השוואהב, 2019שנת 

. ש"ח מיליארד 175.3 היה 2019שנת בשל מלכ"רים השוטפות סך ההוצאות , 2019סקר לשנת העל פי נתונים מ

 30.3%(. 24.2%( וחינוך ומחקר )45.5%נרשם בתחומים בריאות ) 2019קף ההוצאות הגדול ביותר בשנת הי

( וכלה 8.3%) בתרבות בידור וספורט, החל האחרים הנותרים מסך ההוצאות התחלקו בין תשעת התחומים

 (0.1%)לאומית -פעילות ביןב

 2020-2015מלכ"רים לפי מקור מימון ותחום פעילות, שוטפות של  הוצאות -ה וח ל

 שוטפים במחירים ש"חמיליוני 

עלות  סך הכל שנה פעילותתחום 
 עבודה

קניות 
 שוטפות

הוצאות  בלאי
 מימון

 העברות
 שוטפות

 8,412 746 3,987 66,377 57,165 136,687 2015 סך הכל

 8,604 851 4,083 70,716 60,421 144,675 2016 סך הכל

 2017R 156,940 64,722 76,778 4,143 1,523 9,774 סך הכל

 10,606 1,041 4,291 82,636 68,891 167,464 2018 סך הכל

 11,170 891 4,511 86,560 72,119 175,251 2019 סך הכל

 10,665 846 4,620 86,449 70,838 173,418 2020* סך הכל

 באחוזים באחוזים באחוזים באחוזים באחוזים באחוזים שנה 

 6.2 0.5 2.9 48.6 41.8 100.0 2015 סך הכל

 5.9 0.6 2.8 48.9 41.8 100.0 2016 סך הכל

 2017R 100.0 41.3 48.9 2.6 1.0 6.2 סך הכל

 6.3 0.6 2.6 49.3 41.2 100.0 2018 סך הכל

 6.4 0.5 2.6 49.3 41.2 100.0 2019 סך הכל

 6.1 0.5 2.7 49.9 40.8 100.0 2020* סך הכל

 2019 2019 2019 2019 2019 2019 100.0 סך הכל

 0.3 0.6 2.8 48.2 48.1 100.0 8.3 תרבות, בידור וספורט

 4.0 1.1 2.9 26.3 65.7 100.0 24.2 חינוך ומחקר

 0.1 0.0 2.1 67.4 30.4 100.0 45.5 בריאות

 10.0 0.6 5.1 35.9 48.4 100.0 7.4 רווחהשירותי 

 0.0 0.3 3.7 57.2 38.8 100.0 0.2 הסביבה הגנה על

 0.1 0.6 1.7 68.9 28.7 100.0 1.6 שיכון ופיתוח

 2.8 0.7 2.0 60.3 34.2 100.0 1.1 ִסנגור ופוליטיקה

 69.1 1.1 1.4 16.7 11.7 100.0 4.8 פילנתרופיה והתנדבות

 6.0 2.4 1.9 58.8 30.9 100.0 0.1 אומיתל-פעילות בין

 25.9 1.0 3.0 33.9 36.2 100.0 4.7 דת

 2.6 0.4 0.5 65.5 31.0 100.0 2.1 איגודים מקצועיים

ההוצאות( ועלות עבודה מ 49.3%קניות שוטפות ) יוה 2019יים של הוצאות המלכ"רים בשנת המרכזהמרכיבים 

 תחלקו בין העברות, בלאי והוצאות מימון.ה(. יתר ההוצאות 41.2%)
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הגבוה ביותר  יהשוטפות ההקניות המרכיב  .תחומי הפעילות השונים נבדלו בדפוסי ההוצאות שלהם 2019בשנת 

ההוצאות(. מ 16.7%והנמוך ביותר בתחום פילנתרופיה והתנדבות ), ההוצאות(מ 67.4%) הבריאותבתחום 

 (48.4%רווחה )שירותי  ,ההוצאות(מ 65.7%)הגבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר  יהעבודה ההמרכיב עלות 

עבודה נע בין הביתר התחומים מרכיב עלות  .(38.8%הסביבה ) והגנה על( 48.1%תרבות, בידור וספורט )

ההוצאות. מ 11.7%נמוך במיוחד ועמד על  הוא היה, להוציא תחום פילנתרופיה והתנדבות שבו 36.2%-ל 28.7%

מרכיב אילו ו ,כיםנמו בו עבודההעלות י הקניות ופילנתרופיה ייחודי במבנה ההוצאות שלו, כיוון שמרכיבהתחום 

 בכל יתר התחומים , ואילוההוצאותמ 69.1%על  ועמדהעברות בתחום זה  2019בשנת  .העברות גבוה במיוחדה

 ההוצאות.מ 25.9% עדההעברות היו 

 2019, בשנת ותחום פעילות הוצאה י סוגפמלכ"רים לשוטפות של הוצאות  - 4רשים ת
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 (5, תרשים ז-ו ות)לוח 2019והתנדבות במלכ"רים, בשנת  תעסוקה

משרות אחוז  .484,412-המתנדבים ב, ומספר 529,282-שכיר במלכ"רים בה נאמד מספר משרות 2019בשנת 

רווחה שירותי בתחום  -מתנדבים האחוז (, ואילו 46.3%בתחום חינוך ומחקר ) התרכזביותר  הגבוההשכיר 

(34.6%.) 

 2019משרות שכיר ומתנדבים לפי תחום פעילות, בשנת  - וח ול

משרות  מספר תחום פעילות
 (1)שכיר 

 משרות שכיר 

 באחוזים

מספר 
 (2) מתנדבים

 מתנדבים 

 אחוזיםב

,529 סך הכל 128  100.0 2484,41  100.0 

,45510 12.9 68,455 בידור וספורטתרבות   2.2 

951,013 46.3 245,016 חינוך ומחקר  27.0 

 19.4 94,119 23.6 125,067 בריאות

 33.1 160,044 6.1 32,276 רווחהשירותי 

 2.2 10,729 0.3 1,548 סביבההגנה על ה

 0.0 0 1.5 7,994 שיכון ופיתוח

 9.3 44,739 1.3 6,716 נגור ופוליטיקהסִ 

 0.8 4,077 1.8 9,658 פילנתרופיה והתנדבות

 1.6 7,934 0.1 305 אומיתל-פעילות בין

 3.9 19,066 5.5 29,311 דת

 0.5 2,298 0.6 2,935 איגודים מקצועיים

 .מעובד מתוך נתוני סקר כוח אדם (1)
 .החברתיהסקר נתוני מעובד מתוך  (2)

 2019 , בשנתתחום פעילות משרות שכיר ומתנדבים במלכ"רים לפי - 5רשים ת

 באחוזים
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נובעים  93.3% מיליארד ש"ח. 77.3היה  2019בשנת  ך כל התמורה לעבודה וערך ההתנדבות במלכ"ריםס

 נזקפים לערך העבודה בהתנדבות. 6.7%מתמורה למשרות שכיר, ורק 

 (1) 2019בשנת  ,תמורה למשרות שכיר וערך ההתנדבות במלכ"רים לפי תחום פעילות - זלוח 

 סך הכל תחום פעילות

 במיליוני ש"ח

תמורה 
למשרות 

 שכיר

 במיליוני ש"ח

תמורה 
למשרות 

 שכיר

 באחוזים

זקיפה לערך 
העבודה 

 בהתנדבות

 במיליוני ש"ח

זקיפה לערך 
העבודה 

 בהתנדבות

 באחוזים

,28877 סך הכל  72,119 100.0 1695,  100.0 

 1.6 83 9.7 6,963 7,046 בידור וספורט ,תרבות

629,43 חינוך ומחקר  427,87  38.6 1,562 30.2 

 22.7 1,175 33.7 24,228 25,403 בריאות

 34.6 1,783 8.7 6,253 8,036 רווחהשירותי 

522 סביבההגנה על ה  157 0.2 68 1.3 

 0.0 0 1.1 813 813 שיכון ופיתוח

 5.5 285 0.9 683 968 ִסנגור ופוליטיקה

 0.5 26 1.4 982 1,008 פילנתרופיה והתנדבות

 1.0 51 0.0 31 82 אומיתל-פעילות בין

 2.3 121 4.1 2,981 3,102 דת

 0.3 15 1.6 1,154 1,169 איגודים מקצועיים

 מעובד מתוך נתוני סקר כוח אדם והסקר החברתי.( 1)

 (ט-ות ח)לוח ללא קופות חולים ובתי חולים מלכ"ריםוצאות הכנסות וה

מלכ"רים בישראל כוללים גם את קופות החולים וגם את בתי החולים הכלליים שאינם בבעלות הממשלה )כלומר 

בתי החולים שבבעלות קופות החולים ובתי חולים אשר מאוגדים כחברות לתועלת הציבור או כעמותות(. היות 

(, יש עניין בהצגת הנתונים הכספיים ללא 42.0% -כ) הפעילות הכלכלית של מלכ"רים שחלקם של אלה גדול בסך

 קופות חולים ובתי חולים. 

עמד על  2019ופות חולים ובתי חולים( בשנת הנתונים המנוכים עולה שהיקף ההכנסות של מלכ"רים )ללא קמ

הכוללים קופות חולים ובתי חולים, כך  הנתוניםו כן, הרכב ההכנסות שונה למדי ממיליארד ש"ח בלבד. כמ 101.5

(, ההכנסותמ 38.9%לממשלה )ומכירת שירותים למגזר הפרטי  הוא 2019קור המימון הגדול ביותר בשנת שמ

בהתאמה, בנתונים הכוללים קופות  51.8%-ו 33.2%ההכנסות בלבד )לעומת מ 35.8% הן ממשלהמההעברות ו

בנתונים  14.0%ההכנסות )לעומת מ 23.6%תרומות מישראל ומחו"ל הוא חולים ובתי חולים(. כמו כן, חלקן של 

  .2020ת בשנ כמעט ושל מקורות המימון לא השתנ יםהיחסי יםהחלקשאינם מנוכים(. 
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 2020-2015לפי מקור מימון,  ללא קופות חולים ובתי חולים, מלכ"ריםשוטפות של  הכנסות -ח וח ל

העברות  סך הכל שנה
 ממשלה

מכירת 
 שירותים

הכנסות 
 מריבית

 -תרומות 
ממשקי בית, 

מעסקים 
וממלכ"רים 

 בישראל

תרומות 
 מחו"ל

 שנה

ליוני ש"ח יבמ
במחירים 

 שוטפים
מזה 

 אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב :אחוזיםב

2015R 80,824 33.6 40.1 1.2 13.9 11.2 
2016R 85,295 33.8 40.0 1.5 13.3 11.4 
2017R 93,727 34.9 38.8 3.0 11.7 11.6 
2018 98,669 35.5 38.4 2.5 12.1 11.5 
2019 101,512 35.8 38.9 1.7 12.1 11.5 
*2020 96,680 35.6 38.7 1.7 12.2 11.8 

מיליארד ש"ח בלבד.  100.522על  2019חולים ובתי חולים( עמד בשנת  היקף ההוצאות של מלכ"רים )ללא קופות

ההוצאות(, מ 50.5%מרכיב עלות העבודה הוא הגבוה ביותר ) 2019הרכב ההוצאות שונה, כך בשנת  ,כמו כן

בהתאמה, בנתונים הכוללים קופות  49.3%-ו 41.2%(, לעומת 34.4%ומרכיב הקניות השוטפות שני בגודלו )

 .2020ת בשנ כמעט ולא השתנ מרכיבי ההוצאהשל  יםהיחסי יםהחלקחולים ובתי חולים. 

 2020-2015, סוג הוצאהלפי  ללא קופות חולים ובתי חולים, מלכ"ריםשוטפות של  הוצאות -ט וח ל

עלות  סך הכל שנה
 עבודה

קניות 
 שוטפות

הוצאות  בלאי
 מימון

 העברות
 שוטפות

 שנה

ליוני ש"ח יבמ
במחירים 

 שוטפים
מזה 

 אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב אחוזיםב :אחוזיםב

2015 78,414 50.8 34.1 3.5 0.9 10.7 
2016 82,053 51.2 34.0 3.4 1.0 10.4 

2017R 90,719 49.8 34.6 3.1 1.7 10.8 
2018 96,455 50.2 34.7 3.1 1.0 11.0 
2019 100,522 50.5 34.4 3.1 0.9 11.1 
*2020 95,055 51.1 33.5 3.3 0.9 11.2 
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 סברים והגדרותה

הכנסות ממכירות, אומד את ערכן של , אשר מלכ"ריםסקר הוצאות והכנסות הנתונים המוצגים מבוססים על 

העברות: סכומי כסף הניתנים ללא קשר )הכנסות מהעברות שוטפות, תשלומי שכר, הוצאות שוטפות אחרות וכו'. 

לדוגמה: תרומות מיחידים, מענקים מקרנות , וללא תמורה כנגדם. ישיר לכמות השירותים שניתנו על ידי המלכ"ר

 .(או הקצבות מממשלה

 2013. בשנים הפעילים בישראל מלכ"ריםהמייצג של ניתוח דוחות כספיים של מדגם נתוני הסקר מתקבלים מ

 חלקיים מלכ"רים. ביתר השנים נערכו סקריםתחומי הפעילות של אשר הקיפו את כל מלאים נערכו סקרים  2017-ו

 בריאות ורווחה. ,תרבות, חינוך ומו"פ ם:תחומיההמקיפים את 

 פעילות של מלכ"ריםתחומי 

 תרבות בידור וספורט .1

 מורשת תרבותית
 ספרות ודברי דפוס

 יקהזמו
 אומנויות הבמה

 פלסטיתאומנות 
 וצילום קולנוע

 תקשורת
 שמירה על הסביבהו טבע

 ספורט ומשחקים
 קהילתית-פעילות חברתית

 צבאיות-קדםמכינות 

 חינוך ומחקר .2
 ארגונים תומכים

 חינוך מוקדם, יסודי ותיכוני
 *מעונות יום
 יסודי-חינוך קדם
 חינוך יסודי

 חינוך תיכוני עיוני
 חינוך תיכוני מקצועי

  אוניברסיטאות
 מכללות אקדמיות 

 מכללות לא אקדמיות
 לחינוך מכללות אקדמיות

 לחינוך מכללות לא אקדמיות
 אקדמיות -מכינות קדם

 לימודי מבוגרים
 בתי ספר תורניים

 מחקר ופיתוח בתחום רפואה
 מחקר ופיתוח בתחום מדעי הטבע וההנדסה

 מחקר ופיתוח בתחום מדעי החברה
 מחקר ופיתוח בתחום מדעי הרוח 

 בריאות .3
 קופות חולים

 כללייםבתי חולים בתי חולים לשיקום ו
 בתי חולים למחלות ממושכות

 נפשלבריאות הבתי חולים 

  המשך - בריאות
 ריאות הנפש עם מגוריםב

 התערבות פסיכולוגית ופסיכיאטרית
 מרפאות חוץ 

 שירותים נלווים
 רפואת שיניים

 רפואה מונעת ובריאות הציבור
 חינוך לבריאות

 בריאותתשתיות 

 רווחה .4
 בתי אבות

 רווחת הילד
 רווחת הנוער

 שירותים למשפחה
 שירותים למוגבלים

 שירותים לאוכלוסייה הבוגרת
 עזרה עצמית והדדית

 אסונות טבע 
 מקלטים זמניים

 עזרה למהגרים ולפליטים
 תמיכה בחיילים ובשוטרים
 סיוע לנפגעי תקיפה מינית

 סיוע כספי לנזקקים
 עזרה בעין לנזקקים

 ת סביבהאיכו .5
 סביבה

 הגנה על בעלי חיים
 םלחיוטיפול במי ק

 שיכון ופיתוח .6
 פיתוח עירוני ואזורי 

 שיכון ובינוי
 הכשרה ותעסוקה
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 נגור ופוליטיקהיארגוני ס .7
 נגור וחברה אזרחיתיארגוני ס

 ארגונים אתניים
 ארגוני הסברה

 בטיחות ושירותים משפטיים
 ארגונים פוליטיים לא מפלגתיים

 והתנדבותפילנתרופיה  .8
 פילנתרופיה תרבות

 פילנתרופיה חינוך
 פילנתרופיה בריאות
 פילנתרופיה רווחה

 פילנתרופיה סביבה, שיכון וסנגור
 פילנתרופיה כללית

 פילנתרופיה דת
 פילנתרופיה מו"פ

 מקדמי פילנתרופיה

 לאומיים-ןארגונים בי .9
 לאומיים-ןארגונים בי

 דת .10
 בתי כנסת

 ארגוני דת יהודיים
 לא יהודייםארגוני פולחן 

 ארגוני דת לא יהודיים

 איגודים מקצועיים .11
 איגודי מסחר ועסקים

 קידום ידע מקצועי -אגודות מקצועיות 
 איגודי עובדים

 סוף
 סוף
 סוף
 סוף

 .OECD-אינם כלולים בשירותי רווחה אלא בחינוך, בהתאם להנחיות ה 3-0מוסדות חינוך לגילי  2013החל משנת  *


