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תקציר מנהלים
דו"ח הנתינה  Giving USAלשנת  2112מסכם את פעילות הנתינה בארצות הברית בשנת  2111ובכך מספק
תמונה רחבה בנוגע למגמות הפילנתרופיות באותה שנה .הדו"ח מחלק את ממצאיו לפי מקור התרומה –
עמותות ,עזבונות ואנשים פרטיים ,ולפי מקבל התרומה – עמותות ,ארגוני דת ,ארגוני בריאות או רווחה וכן
הלאה .מהדו"ח עולות מגמות כלליות ,המעידות על עלייה באחוזי הנתינה .ניתן לראות ,למשל ,שהנתינה
הכוללת בשנת  2111עלתה ב ,4%-נתינה של אנשים פרטיים עלתה ב 9.3%-וגם נתינה באמצעות עזבונות
עלתה ב .12.2%-עלייה זו היא אמנם מתונה ,אבל מעודדת למדי משום שבשנת  ,2111וגם כיום ,הכלכלה
האמריקאית לא הייתה יציבה כפי שהייתה בעבר .למרות חוסר הוודאות הכלכלי מאז סיומו המוצהר של
המיתון בשנת  ,2113אנשים רבים ממשיכים לפעול בתחום הפילנתרופיה .עם זאת ,השפעתו של המיתון על
המגזר השלישי ניכרת בהחלט ,וקצב הגדילה הממוצע של הנתינה בין השנים  2111ו 2111-הוא השני האיטי
ביותר שתועד מאז שנת .1391
דו"ח זה נערך זו השנה ה ,79-והוא הדו"ח הפילנתרופי בעל הוותק הארוך ביותר בארצות הברית .הוא מיועד
למנהיגים ,לעמותות ולאלו הפעילים במגזר השלישי שיוכלו להשתמש בנתונים המוצגים בו כדי לתמוך במטרה
הפילנתרופית שאותה הם מקדמים.
הדו"ח נערך בידי המרכז לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה ,תחת שרביטה של עמותת ,TMGiving USA
עמותה שהוקמה כיוזמה למען השירות הציבורי בידי ארגון  ,The Giving Instituteארגון גג שמאגד תחתיו
מספר עמותות וארגונים .העמותה ,שהוקמה בשנת  ,1397נתמכת באמצעות נדיבותם של חברות ,עמותות,
תאגידים ואנשים מהציבור הרחב .מטרתה היא לקדם יעדים פילנתרופיים באמצעות מחקר ,חינוך ופעילות
ציבורית .עמותות רבות ,כמו גם גופים פרטיים ,עזרו לממן את עריכת הדו"ח המקיף.

ממצאי הדו"ח
נתוני הנתינה הכלליים בארצות הברית – לפי מקור הנתינה
בשנת  2111נתרמו  239.42מילארד דולר ,רובם בידי אנשים פרטיים .להלן הפירוט:
נתינה בידי אנשים פרטיים – סך כל נתינה זו 219 ,מיליארד דולר ,מהווה  37%מכל התרומות שניתנו בשנת
 . 2111נתון זה נמדד על פי הצהרות עמותות ואנשים פרטיים בארצות הברית לצורך החזרי מס שהוגשו בשנה
זו.
נתינה בידי קרנות – קרנות פרטיות ,קהילתיות או העוסקות במחקר נתנו מענקים בסך  41.19מיליארד דולר,
 14%מכלל התרומות .כ 95%-מתוך סכום זה נתרמו בידי קרנות משפחתיות.
סיכום זה נכתב על-ידי פז רפפורט עבור שיתופים
מומלץ להעביר ,להפיץ ,ולהציג את החומרים לכל דורש/ת.
נשמח לקבל כלים ,טפסים ,נהלי עבודה וכד' ממנהלים/ות בארגונים לכתובת info@sheatufim.org.il
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נתינה באמצעות עזבון – נתינה זו כוללת הערכה של תרומות שהועברו בירושות על פי מסי העזבון ששולמו
במס הכנסה והערכה של עזבונות שלא הוגשו למס הכנסה ,והיא מהווה  9%מכל התרומות שניתנו בשנת
 ,2111בסכום של  24.41מילארד דולר.
נתינה בידי אנשים פרטיים ,באמצעות קרנות משפחתיות ודרך ירושות מהווה  88%מסך כל הנתינה בארצות
הברית בשנת  .2111זוהי עלייה של אחוז אחד משנת .2111
נתינה בידי תאגידים – סך כל הנתינה בידי תאגידים עומדת על  ,7%בדומה לשנת .2111

שינויים במגמות הנתינה לפי מקור נתינה בין השנים  1121-1115ו1122-1121-
 סך כל אחוזי הנתינה עלו בין השנים  2111ו 2111-בארבעה אחוזים .נתון זה נאסף באמצעות
חישובי הצהרות מס לגבי נתינה באמצעות עזבונות ,בידי אנשים פרטיים ותאגידים ,שינויים במשתנים
כלכליים של מודלים לגבי הערכת הנתינה ומשתנים נוספים .בין השנים  1115ו 1122-הנתינה
הכוללת עלתה ב.3.2%-
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 נתינה בידי אנשים פרטיים עלתה בכ 9.3%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה של  4.7%שנרשמה בין
השנים  2113ו.2111-
 נתינה באמצעות עזבון עלתה בכ 21.1%-משנת  ,1121זאת לאחר עלייה של  7.9שנרשמה בין
השנים  2113ו.2111-
 נתינה בידי קרנות פרטיות ,קהילתיות או העוסקות במחקר עלתה ב 1.9%-משנת  ,2111נתון זהה
לעלייה שנרשמה בשנת .2111
 אחוז הנתינה בידי ארגונים לא השתנה לעומת שנת  .2111לא נרשמה עלייה למרות שבין השנים
 2113ו 2111-אחוז נתינה זה עלה בכ.7.1%-
נתוני הנתינה הכלליים בארצות הברית – לפי מקבלי הנתינה
בשנת  2111נתרמו  158.91מילארד דולר ,רובם לארגונים דתיים .להלן הפירוט:
תחום הדת – תחום הדת מקבל את מירב התרומות בכל שנה .בשנת  2111קיבלו ארגוני דת  37.99מילארד
דולר ,כ 92%-מסך כל התרומות .זוהי ירידה של שני אחוזים מממצאי שנת .2111
נתינה לתחום החינוך – זהו התחום השני בגודלו מבחינת קבלת תרומות בארצות הברית ,שקיבל תרומות
בסך  99.99מילארד דולר 19% ,מסך כל התרומות שהתקבלו בשנה זו.
נתינה לתחום שירותי הרווחה – תחום זה ,המדורג במקום השלישי ,קיבל תרומות בסך  97.93מילארד דולר,
 12%מסך כל התרומות.
נתינה לקרנות פרטיות ,קהילתיות או העוסקות במחקר – נתינה זו מהווה  5%מכלל הנתינה ,עם 27.99
מילארד דולר .זוהי ירידה של אחוז אחד לעומת הנתינה לתחום זה בשנת .2111
נתינה לתחום הבריאות ,נתינה לתחום היחסים הדיפלומטיים – כל אחד מתחומים אלה קיבל תרומות בהיקף
של  9%מסך כל התרומות שהוענקו בשנת  ,2111כאשר  24.97מיליארד דולר נתרמו לתחום הבריאות ו-
 22.19מיליארד דולר נתרמו לעמותות העוסקות ביחסים דיפלומטיים.
נתינה לתחום החברה האזרחית – זהו התחום השישי בגודלו מבחינת קבלת תרומות בשנת  ,2111כ9%-
מסך כל התרומות .התרומות שהועברו לתחום זה עומדות על .21.99%
נתינה לתחום האומנויות והתרבות – התרומות שניתנו לתחום זה 19.12 ,מילארד דולר ,מהוות  4%מסך כל
התרומות.
נתינה לתחום איכות הסביבה ובעלי החיים – תחום זה ,שקיבל  9%מסך כל הנתינה בשנת  ,2111קיבל
תרומות בסך  9.91מיליארד דולר.
נתינה לאנשים פרטיים – אחוז אחד מסך כל התרומות 9.97 ,מילארד דולר ,ניתן לתחום זה ,אותו אחוז
שקיבל התחום גם בשנת .2111
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שינויים במגמות הנתינה לפי מקבלי נתינה בין השנים  1121-1115ו1122-1121-
 סך כל אחוזי הנתינה בין השנים  1121ו 1122-עלו ב .9%-בין השנים  2113ו 2111-נרשמה עלייה
של  .9%נתונים אלו נאספו באמצעות הצהרות למס הכנסה לצורך החזרי מס בידי הארגונים שקיבלו
את התרומה ,שינויים במשתנים כלכליים של מודלים לגבי הערכת הנתינה ומשתנים נוספים.
 נתינה לתחום הדת ירדה ב 2.3%-בין השנים  2111ו ,2111-המשך של ירידה של  2%בין השנים
 2113ו .2111-באופן מצטבר ,סך כל הירידה בין השנים  2113ו 2111-הייתה  ,9.9%הירידה
המצטברת היחידה מבין מדדי הנתינה שנמדדו בדו"ח זה.
 נתינה לתחום החינוך עלתה בכ 4%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה של  1%שנרשמה בין השנים
 2113ו .2111-בין השנים  2113ו 2111-עלה מדד זה ב.11.9%-
 נתינה לתחום שירותי הרווחה עלתה בכ 2.7%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה של  3.9%שנרשמה
בין השנים  2113ו .2111-בין השנים  2113ו 2111-עלה מדד זה ב ,12.9%-השני מבחינת מדד
מבין התחומים.
 נתינה לתחום הבריאות עלתה בכ 2.9%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה של  1.2%שנרשמה בין
השנים  2113ו .2111-בין השנים  2113ו 2111-עלה מדד זה ב ,9.3%-העלייה הקטנה ביותר מבין
התחומים.
סיכום זה נכתב על-ידי פז רפפורט עבור שיתופים
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 נתינה לתחום החברה האזרחית עלתה בכ 4%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה של  9.1%שנרשמה
בין השנים  2113ו.2111-
 נתינה לתחום האומנויות והתרבות עלתה בכ 4.1%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה זהה שנרשמה
בין השנים  2113ו .2111-בין השנים  2113ו 2111-עלה מדד זה ב.9.4%-
 נתינה לתחום היחסים הדיפלומטיים עלתה בכ 9.1%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה דומה של
 9.1%שנרשמה בין השנים  2113ו .2111-בין השנים  2113ו 2111-עלה מדד זה ב,29.1%-
העלייה הגדולה ביותר מבין התחומים.
 נתינה לתחום איכות הסביבה ובעלי החיים עלתה בכ 4.1%-משנת  ,2111זאת לאחר עלייה דומה
של  9.3%שנרשמה בין השנים  2113ו.2111-
אחוזי הנתינה בין השנים  2532ו1122-
 מאז שנת  ,1391אחוזי הנתינה עלו בכל שנה ,למעט שלוש שנים 2119 ,1399 :ו .2113-קצב
העלייה הממוצע של הנתינה הכוללת הוא  .1.9%הנתינה הכוללת לא הגיעה לאחוז זה מאז שנת
 ,2117כאשר אחוז הנתינה הכוללת עלה ב 3.1%-משנת .2114
 מאז שנת  ,1391היו שמונה שנים שבהן לא השתנה אחוז הנתינה הכוללת משנה לשנה .שנים אלה
היו שנים של מיתון כלכלי או מיד לאחריו.
 אחוזי הנתינה הכוללת ירדו תשע פעמים מאז שנת  .1391ירידות אלה היו בשנים של מיתון כלכלי
או בסמוך לשנים אלה.
 בין השנים  2113ו ,2111-אחוז הנתינה הכוללת עלה ב ,2.2%-מבין אחוזי העלייה הדו-שנתיים
הנמוכים שנרשמו לאחר כל שנת מיתון מאז שנת .1391
הנתינה הכוללת כאחוז של התוצר המקומי הגולמי1122-2532 ,
 ישנם מספר גורמים כלכליים המשפיעים על סך התרומות הניתנות לצדקה .אחד מהם הוא התמ"ג

(תוצר מקומי גולמי) ,כלומר הערך הכספי ,במחירי שוק ,של כל הסחורות והשירותים שיוצרו בתוך
הארץ בשנה .זהו אחד מהגורמים החשובים ביותר הנמדדים בעת חישוב החוסן הכלכלי של
מדינה .התמ"ג בין השנים הקלנדריות  2111ו 2111-עלה ב .9%-ניתן להשוות אחוז זה לאחוז
העלייה בנתינה הכוללת בשנים אלה ,שעמד על  .3%הנתינה הכוללת כאחוז של התמ"ג בשנת
 2111עמדה על .2%
 בין השנים  2113ו 2111-עלה התמ"ג ב .2.7%-ניתן להשוות אחוז זה לאחוז העלייה בנתינה
הכוללת בשנים אלה ,שעמד על  .1.9%הנתינה הכוללת כאחוז של התמ"ג בשנת  2111עמדה
על .2%
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 בין השנים  1371ו 1392-אחוז הנתינה הכוללת כחלק מהתמ"ג עמד על  2%ומעלה .אחוז זה ירד בין

השנים  1392ו ,1331-אבל בתחילת  1339עלה שוב .מאז ,הנתינה הכוללת כאחוז של התמ"ג
עמדה על .2%
הארגונים הרשומים בין השנים 1122-1111
על פי רישומי מס ההכנסה ,מספר ארגוני הצדקה שנרשמו בשנת  2111ירד בצורה משמעותית לעומת שנת
 ,2111מ 1.29-מיליון ארגונים ל 1.19-מיליון ארגונים ,ירידה של  .17.1%מעל ל 211,111-עמותות צדקה
איבדו את מעמדן כמוכרות לצורכי מס משום שלא הגישו את טופסי החזרי המס שלהם כנדרש במשך שלוש
שנים רצופות .סביר להניח שרוב העמותות הללו הן עמותות קטנות שהפסיקו את פעילותן.
סיכום הדו"ח
מהדו"ח עולות מסקנות מעניינות .מדדי הנתינה עלו בהתמדה במהלך השנים ,וכך גם בין השנים  2111ו-
 .2111בנתונים המוצגים בדו"ח יכולות להשתמש עמותות כדי להמשיך ולפרסם את המטרות שאליהן הן
שואפות ,לפתח את האופן שבו הן משתמשות בתרומות הניתנות להן ולפרסם את התוצאות המוצלחות
המושגות באמצעות תרומות אלה.
את הדו"ח המלא ניתן למצוא בקישור הבא:
/http://www.givingusareports.org
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