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רקע ממקורות נתונים ומבוססת על איסוף מידע  מפת ההשקעות הפילנתרופיות בישראל

הפועלות  קרנות פילנתרופיות גדולות  20 –העבודה התמקדה בקיום ראיונות עם כ . מגוונים

בישראל וכן עריכת סקר אינטרנטי בקרב קרנות קטנות ובינוניות ותורמים ותורמות פעילים  

 .בישראל

 :אפשר ללמוד את הדברים הבאים המיפוי מן 

ח "מיליארד ש 20 -מוערך בכ 2018סך התרומות לארגונים חברתיים בישראל בשנת  ✓

 .רים בישראל"מסך הכנסות מלכ 15%  –ומהווה כ 

לתחום   19%, לתחום הרווחה 20%, מכלל התרומות מופנות לתחום החינוך 27% ✓

 .ים, סטודנטים וכדומה(תיפילנתרופיה והתנדבות )קרנות שונות וארגונים חבר

רים  "מסך הכנסות המלכ 1.5-2%תרומות הקרנות הגדולות הפעילות בישראל מהוות  ✓

 .ח בשנה"מיליארד ש 2.5-3בישראל ועומדות על כ 

של הקרנות הגדולות מופנית לתחומים אותם הממשלה מממנת בהיקף   עיקר תרומתן ✓

שיעורן של התרומות בתחומים אלה קטן יחסית . בריאות ותרבות, חינוך: נרחב כגון

 .לתקציב הממשלתי המושקע בהן

של אלה ינו מופנות לתחום החינוך ועיקרן ימכלל תרומות הקרנות הגדולות שרוא 56% ✓

 .ילות בישראללמחקר באוניברסיטאות המוב

, מכלל תרומות הקרנות הגדולות שרואיינו מושקעות בתחום הבריאות בישראל 7% ✓

 . ועיקרן המכריע בבינוי והצטיידות בבתי החולים

: מודלי פעולה אופרטיביים המאפיינים את הקרנות הגדולות הפועלות בישראל 4 זוהו ✓

נטייה לשיתופי   -מיקוד במענקים , שיתוף פעולה מצומצם ודגש על מענקים –מסורתי 

, אסטרטגיה סוליסטית בשיתוף ממשלה, פעולה והצטרפות לפרויקטים קיימים

 .אסטרטגיה של שיתוף פעולה עם  ממשלה ותורמים אחרים

, השיבו לסקר הקרנות הקטנות והבינוניות והתורמים ותורמות הפעילים בישראל 54 ✓

, על סמך זאת.  2018ח שנתרמו לארגונים חברתיים בשנת  "מיליון ש  188  –צגים כ  המיי

ההערכה היא כי התרומה השנתית הכוללת של הקרנות הקטנות והבינוניות ותורמים  

 .ח"מיליון ש 800ותורמות בעלי יכולת בישראל לארגונים חברתיים עומדת על כ 

רמים הפעילים שהשיבו לסקר התוהקרנות הקטנות והבינוניות ומסך תרומות  24% ✓

בריאות (, שירותים חברתיים)רווחה : תחומים בולטים נוספים. מופנים לתחום החינוך

 .וארגוני סנגור וזכויות

הקרנות הקטנות והבינוניות ואת מודלי פעולה אופרטיביים המאפיינים את  4 זוהו ✓

פעולה עם  משתפי, מיקוד במענקים, מסורתי: התורמים והתורמות הפעילים בישראל

 .משתפי פעולה עם תורמים אחרים ועם הממשלה, תורמים אחרים ללא ממשלה
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