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 מבוא

מלכ"רים ממומנים בעיקר על ידי תמיכה ממשלתית ישירה ותרומות מן המגזר הפרטי )יחידים בישראל, 

מפעילה מדיניות מס שמטרתה לעודד מימון של בישראל רות, הממשלה בדומה למדינות מערביות אח וחברות(.

יש עניין הולך וגובר במידע אודות בקרב הציבור (. 1112המגזר השלישי על ידי המגזר הפרטי )מור ויפה, ארגוני 

דפוסי התרומה של המגזר הפרטי לארגוני המגזר השלישי, בין אם מידע על היקף התרומות, אפיון טווחי 

 ות ואפיון התורמים, ובין אם מידע על אופן ומידת ההשפעה של גורמים שונים על התרומות. התרומ

סק בתרומות המגיעות לארגוני המגזר השלישי מן המגזר הפרטי, אשר זיכו את התורמים וע מאמר זה

ת( על השפעה של מדיניות המס )הטבות מס בגין תרומואודות ספרות  תבהטבות מס. בפרק הראשון מוצגת סקיר

תרומות. בפרק השני מוצג המחקר הנוכחי ומסד הנתונים עליו מתבססת עבודה זו. בפרק השלישי מוצגים 

בפרק הרביעי מוצגים מסקנות מרכזיות ודיון . וומנותחים הממצאים תוך השוואה עם נתונים ממקורות שונים

 בנושא. 

י פאנל של כלל התרומות שבגינן מבוססת על נתונאשר ראשונה מסוגה בישראל, מאמר זה מסכם עבודה 

הועברו ללשכה המרכזית . הנתונים 1112, 1112, 1111, 1111: שנים 2ניתן זיכוי מס ליחידים ולחברות במהלך 

הוצלבו עם מאגרי מידע , ולראשונה ממס הכנסה, בעקבות פניה מיוחדת לצורך עבודה זו )למ"ס( לסטטיסטיקה

ם והניתוחים המוצגים במאמר ניתן למצוא בפרסום המלא של פירוט והרחבה של הממצאי. בלמ"ס קיימים

 .i(1111העבודה )חזן, 

 

 הטבות מס כתמריץ לתרומה

במרבית מדינות העולם המערבי נהוגות הקלות במס לתורמים המעמידים תרומות לארגוני המגזר השלישי, 

ת את גובה התרומה מסה"כ המס במטרה להוות תמריץ לתורמים. ישנן מדינות הנותנות זיכוי מלא, כלומר, מנכו

שהנישום חייב בו, וישנן מדינות שמנכות רק שיעור מסוים של התרומה מן המס. כך או אחרת, מחיר התרומה 

הריאלי שרואה לפניו התורם נמוך מגובה התרומה בפועל. למשל, בארה"ב החוק מזכה את התורם בגובה המס 

מחיר הוא  p, כאשר  p = (1-t)וא רואה למעשה הוא: )עד לתקרת זיכוי מסוימת(, כך שמחיר התרומה שה

. בישראל פקודת אחוז המס שמשלם התורם במדרגת המס בה הוא נמצאהוא  t-$, ו1עבור כל  הריאלי התרומה

ועד ₪,  511עבור תרומה שנעה בין רצפה של   53%למס הכנסה קובעת שאפשר לקבל זיכוי מס בשיעור של  22

מההכנסה החייבת במס של התורם  51%-( ובכל מקרה לא למעלה מ1111ון לשנת )נכ₪ מיליון 5.3לתקרה של 

(. כך שבישראל מחיר התרומה הריאלי בתוך 1112)לסקירה אודות התפתחות זיכוי מס בישראל ראו מור ויפה, 

 של תרומה.₪  1אג' עבור כל  23-טווח הזיכוי אחיד עבור כל התורמים בכל רמות ההכנסה ושווה ל

מחיר סביר שהתרומה הרצויה לו.  כמותם ניצבת השאלה:  כמה כסף לתרום? כלומר מהי בפני התור

. גמישות מחיר התרומההתרומה הריאלי ישפיע על סכום התרומה. לכן, חוקרים רבים מנסים להעריך את 

 גמישות מחיר התרומה אמדת את אחוז השינוי בכמות התרומה המבוקשת בעקבות שינוי מחיר התרומה

. כיוון שכל שקל נוסף שאדם תורם ומקבל בגינו הטבת מס, מפחית את תקבולי הממשלה 1%-ב ()הריאלי

ממיסים, מדיניות מס אפקטיבית תהיה כזו שתגדיל את היקף התרומות, בסכום גדול יותר מהקיטון בתקבולי 

במימון  המס, כך שמדיניות המס תגדיל את סך התרומות למגזר השלישי ולא רק תחליף את המימון הפרטי
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בערך  1-גדול מהשינוי בסך תקבולי המס כאשר גמישות מחיר התרומה גדולה מתרומה סך הממשלתי. השינוי ב

 לשם הבהרה, אפשר לתת ביטוי גרפי לסוגיה:( Barrett, McGuirk & Steinberg, 1997)למשל:  .מוחלט

 בזיכוי סך הגידול בתרומה וסך הגידול: 1תרשים                               

    מחיר התרומה הריאלי    

           

  C A   p1=(1-t1)     

  B     p2=(1-t2)     

         p - מחיר ריאלי 

         d -  סך תרומה 

          t - אחוז זיכוי 

     d2 d1 O סך התרומה בש"ח 

 

, והתרומה p1=1, ולכן מחיר התרומה הריאלי הוא 1-ווה ל, ש t1, אחוז הזיכוי 1נניח לשם פשטות, שבנקודת זמן 

הועלה  1. בנקודת זמן Op1Ad1, שווה למעשה לתרומה הריאלית המיוצגת על ידי שטח המלבן d1 שהתקבלה 

, וסך התרומה הריאלית מיוצגת על ידי שטח המלבן   p2-, כך שמחיר התרומה הריאלי ירד לt2> 1-אחוז הזיכוי ל

2Op2Bd  . 

, אולם כעת, הממשלה מממנת חלק מן d1ACd2הגידול בסך התרומה שהתקבלה הוא שטח המלבן  1בזמן 

. אם מפחיתים את השטחים p1p2CBהגידול באמצעות סך הגידול בזיכוי שהיא מעניקה, השווה לשטח המלבן 

ח המלבן החופפים, אזי שההפרש בין גידול בסך התרומות לגידול בסך הזיכוי מיוצג על ידי ההפרש בין שט

, הרי שאמנם התרומות )גמישות מחיר יחידתית( כאשר המלבנים שווים בשטחם. הבהיר, לשטח המלבן הכהה

גדלו, אולם הממשלה היא זו שמממנת את כל הגידול באמצעות הזיכוי ממס. וככל שמדיניות המס אפקטיבית 

צליחה לעודד גידול תרומות ולא רק יותר, כך ההפרש בין המלבנים יהיה גדול יותר, ומשמעותו שמדיניות המס מ

 להחליף אותו במימון ממשלתי.    

אמנם בישראל אחוז הזיכוי לא השתנה, אולם העלאת תקרת הזיכוי באופן משמעותי משנה את אחוז הזיכוי 

 הממוצע הריאלי שרואה לפניו כל תורם.

 

, נתונים על שנה אחת של של המאה העשרים מרבית המחקרים ניתחו נתוני רוחב, כלומר 11-עד לשנות ה

 1.5ונעה סביב   1-בעלי הכנסות שונות. ממחקרים אלו אכן עלה בדרך כלל שהגמישות של מחיר התרומה גדולה מ

תגדיל את סך  11%-. כלומר, שהקטנת מחיר התרומה ב(Anderoni, 2001 :בערך מוחלט  )לסקירה ראה

ולי מס בהיקף מסוים יגדיל את תרומות הציבור וויתור הממשלה על תקב  :, ומכיוון אחר15%-התרומות בכ

 למגזר בהיקף גדול יותר.
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, 1111משלמי מס פרטיים בסינגפור בשנת  115,211(, ניתחו נתוני מס של 1111) Chua & Wongלמשל, 

בערך מוחלט, והיא תלויה  5-2אשר הגישו בקשה להחזר מס, ומצאו שגמישות המחיר של התרומה נעה בין 

 ברמת ההשכלה.ברמת ההכנסה ו

פירמות ישראליות בין מדגם של נתוני תרומה של ניתח  ,(1111)וינבלט  :גם בישראל נמצא דפוס דומה

שגמישות מחיר התרומה בישראל נעה בין  , ומצא(53%-ל 13%אחוז הזיכוי עלה מ מהלכן)שב 1112-1113השנים 

  בערך מוחלט. 1.5-ל 1.1

אשר בוחנים את השפעת השינוי במחיר על ני פאנל, ותנב שהשתמשומחקרים מאוחרים יותר, ב אולם,

, נמדדו גם גמישויות לטווח הארוך (באותה שנהשונים  )בשונה מהשוואה בין תורמים לאורך זמן אותם תורמים

 11,111, ניתחו נתוני פאנל מתוך דיווח על מס של Auten, Sieg & Clotfelter (1111). למשל,  1-שהן קטנות מ

. הם מוצאים שגמישות המחיר של התרומה  1111-1115בקשה להחזר מס בארה"ב בין השנים פרטים שהגישו 

 בטווח הארוך. בערך מוחלט 1.51בטווח הקצר לבין  1.12נעה בין 

Barrett, McGuirk & Steinberg (1115  ניתחו נתוני פאנל של ,)פרטים שביקשו החזר מס בין  1,511

. בערך מוחלט 1.25, ואילו בטווח הארוך היא 1.51מחיר בטווח הקצר היא , ומצאו שגמישות ה1151-1112השנים 

החוקרים ניתחו תרומות של פרטים בעלי הכנסה ממוצעת בלבד, וממצאים אחרים מצביעים על השונות אולם 

  .(Clofelter, 1990)למשל,  בין בעלי הכנסות שונות רבגמישות המחי

 

 מתודולוגיה

במדיניות המס קשורים שחלו . השינויים 53%עמד על שונה ו לא  בישראל אחוז הזיכוי 1113מאז שנת  

עמדה תקרת  1111תרומה מעליו איננה מזכה את התורם בזיכוי ממס.  בשנת אשר  בתקרת הזיכוי. כלומר, בסף

, בעקבות החלטה עקרונית לעודד תרומות באמצעות העלאת תקרת הזיכוי, 1111בשנת ₪. אלף  211הזיכוי על 

לא עלתה תקרת הזיכוי באופן משמעותי, ורק )הנסקרות כאן( בשנים שלאחר מכן ₪. מיליון  1-ל התקרהעלתה 

עמדה על  1112ובשנת ₪, מיליון  1.151עמדה על  1112עודכנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, כך שבשנת 

 ₪. מיליון  1.111

 סקרות, אין אפשרות לאמוד גמישותהריאלי השולי לא השתנה במהלך השנים הנהתרומה מחיר שכיוון 

בישראל לפיו כל עדכניים. כמו כן, בשל מבנה המיסוי והזיכוי  אורך בתוך נבדקים כפי שעושים מחקרי מחיר

לא ניתן גם לערוך חישוב גמישות מחיר התרומה בין נבדקים בדומה התורמים מזוכים באותו אחוז מס, 

לכן, בעבודה זו אנתח את . התורמים במחיר התרומה הריאלייש שונות בין לניתוחים הנערכים בארה"ב, שם 

  :והשינויים שחלו בהם ,סך התרומה ,השפעת מדיניות המס בהתבסס על הנתונים המצרפיים, אודות סך הזיכוי

תקרת הזיכוי הועלתה באופן משמעותי, ובשנים שלאחר מכן רק עודכנה,  1111-1111שבין השנים  היות

, כלומר שסך התרומות גדל ביותר מסך התקרה אכן הניעה את השינוי המצופהאפשר להניח שאם העלאת 

מן ההפרש ביתר  1111-1111הזיכוי, אזי נצפה שההפרש בין השינוי בתרומות לשינוי בזיכוי יהיה גבוה בין השנים 

 . ככל שההבדלים בין שנת העלאת התקרה ליתר השנים יהיו משמעותיים יותר, כך ניתן1111-1112השנים 

 להעריך כי מדיניות המס אכן הייתה אפקטיבית.
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את בחינת האפקטיביות ניתן לחלק לשתי שאלות:  באיזו מידה השפיעה מדיניות המס על כניסת תורמים 

 של מי שתרם בלאו הכי?יהם תרומות השפיעה עלבאיזו מידה ו חדשים?

 

 מסד הנתונים

 ונים:משלושה מקורות ש בנויה מסד נתוניםעל  עבודה זו מבוססת

כולל את כל היחידים  , והואמשלטונות מס הכנסה הקובץ התקבל-. נתוני תרומות יחידים וחברות1

לפקודת  22זיכוי מס בגין תרומה למוסד ציבור המוכר לצורך זיכוי ממס לפי סעיף הגישו בקשה לוהחברות אשר 

הנתונים  כלכלה.כוי וענף מס הכנסה.  הקובץ כולל את ההכנסה החייבת במס של התורם, סך תרומה, סך זי

חשוב לציין שהנתונים שיוצגו בהמשך מתייחסים לסך תרומות . 1112-ו 1112, 1111, 1111מצויים עבור השנים 

ולסיום, על , ולא לכלל התרומות שקיבלו מלכ"רים מיחידים וחברות. אשר זיכו את התורמים בהטבת מס בלבד

 ה נתונים מצרפיים בלבד., עבודה זו מציגהנתונים מנת לשמור על סודיות

במשק  הפרטים כל את כולל , והואמ"ספרט נבנה בלהכנסות קובץ נתוני -. בסיס נתוני הכנסות פרט2

  .(1115ועצמאים שמתקבלים ממס הכנסה )פורמן,  שכירים שנמצאו בקובצי

רשם מרשם האוכלוסין מבוסס על נתונים המתקבלים ממשרד הפנים בכפוף לחוק מ-האוכלוסין. מרשם 3

האוכלוסין. המרשם כולל מידע על נתונים דמוגראפיים אודות תושבי ישראל. המשתנים שבהם נעשה שימוש 

   .יישוב המגוריםוהיו: מין, גיל, דת, מצב משפחתי, ארץ לידה, שנת עלייה 

 . STATA 11.1כל הנתונים נותחו באמצעות תוכנת מחשב סטטיסטית 

 

  ממצאיםניתוח ה 

 (1.1-1.9 ות)לוח תרומות יחידים .1

₪, מיליון  111.2 ההי 1111בשנת אשר זיכו את התורמים בהטבות מס, סך התרומות שהתקבלו מיחידים   

מספר התורמים גם ₪. מיליון  551.1- 1112ובשנת ₪, מיליון  123.2- 1112בשנת ₪, מיליון  131.1- 1111בשנת 

  .1112רמים בשנת תו 25,515-ל 1111תורמים בשנת  11,312-הוא גדל בהתמדה מ

מתקבל התרומות  מירבבשנה, ₪ 1,111תורמים עד  בכל השנים( 21%בעוד שמרבית התורמים )בסביבות 

₪. 1,111-31,111בתרומות שנעות בין  םמסך התרומות בכל השנים מקור 31%בסביבות  .מתרומות גדולות יותר

 : גדלותהולכות והתרומות מגיע מתרומות שינוי מגמתי לאורך השנים, כך שהחלק הגדול של אולם אפשר לראות 

-1,111מתרומות בטווח שבין  והתקבל 1111בשנת  15%-, ו1111מסך התרומות שהתקבלו בשנת  11%בעוד 

₪  11,111-31,111החלק הגדול ביותר מסך התרומות התקבל מתרומות בטווח שבין  1112בשנת ₪;  11,111

 ₪.  מיליון  1מתרומות שעלו על  וומות התקבלמן התר 12% 1112מכלל התרומות(; ובשנת  15%)
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, 1112בשנת  11%, 1111מסך התרומות בשנת  2% , היוו1111לא היו בשנת ₪ מיליון  1תרומות העולות על  

מהווים בכל השנים פחות ₪ מיליון  1. חשוב לציין שמספר התורמים אשר תרומתם עולה על 1112בשנת  12%-ו

  .  1112בשנת  52-ול 1112בשנת  15-, ל1111תורמים בשנת  2-מספרם עלה מממספר התורמים, אולם  1.1%-מ

יחידים בשנים הנסקרות בעבודה זו, מרבית התרומות התקבלו מ"תורמים ותיקים", כלומר, מתורמים 

, 1111התרומות שהתקבלו מיחידים בשנת סך מ 52%, למשל אשר תרמו גם בשנה הקודמת )הנסקרת כאן(. כך

מכלל התורמים באותה מספר התורמים הותיקים  שיעור. 1111ותיקים, אשר תרמו גם בשנת  הגיעו מתורמים

  .מן התורמים הם תורמים ותיקים 21%, 1111בשנת למשל, ין גדול למדי: י, אך עדיותר, צנוע שנה

אשר נולדו  ;(15%נשואים )מעל  ;(11%יהודים )מעל  ;(15%מרבית התורמים היחידים הם גברים )מעל 

למעט דת התורמים, בכל יתר המשתנים הדמוגראפיים שנבדקו, (. 32%שנה ) 21-21בני  ;(21%ראל )מעל ביש

ההבדלים בגובה התרומה הממוצעת בין הקטגוריות השונות )עבור כל משתנה( נמצאו מובהקים במבחן להסבר 

ום אמריקה הייתה התרומה הממוצעת של ילידי דר(. 1.1ראה לוח  F)לערכי מבחן  one way ANOVAהשונות 

לכמעט עד המשתנים הדמוגראפיים, והגיעה  כללהגבוהה ביותר ביחס לתרומות הממוצעות בכל הקטגוריות של 

  .מן התרומה הממוצעת 5פי 

 

 (2.1-2.2 ות )לוח תרומות מחברות .2 

- 1111בשנת ₪, מיליון  11.5 ההי 1111בשנת  ודווחו לצורך זיכוי ממס סך התרומות שהתקבלו מחברות

מספר התורמים גם הוא גדל ₪. מיליון  522.1- 1112ובשנת ₪, מיליון  121.1- 1112בשנת ₪, מיליון  113.5

  .1112תורמים בשנת   5,521-ל 1111תורמים בשנת  5,122-בהתמדה מ

  התקבל התרומות מירבבשנה, ₪  1,111עד  ותבכל השנים( תורמ) חברות התורמותה מן 21%-כבעוד ש

-111, החלק הגדול ביותר של התרומות הגיע מתרומות בטווח שבין 1111-1111בשנים ות יותר. מתרומות גדול

, החלק הגדול ביותר של התרומות הגיע 1112-ו 1112בהתאמה(. ואילו בשנים  55% -ו ,₪35% )אלף  311

 בהתאמה(.  21%-ו ,₪21% )מיליון  1-מתרומות שמעל ל

-, עד ל1111 שנתב₪ מיליון  5-באופן משמעותי לאורך השנים מכגדל ₪ מיליון  1סך התרומות העולות על 

מסך התרומות גדל בהתמדה, והיווה ₪ מיליון  1. כמו כן אחוז התרומות העולות על 1112בשנת ₪ מיליון  153.5

. מספר החברות התורמות אשר תרומתם 1112בשנת  21%-, ו1112בשנת  21%, 1111בשנת  11%, 1111בשנת  1%

    . 1112בשנת  1%-ל 1111בשנת  1.1%מהווה בין ₪ מיליון  1עולה על 

כך שמרבית התרומות מגיעות מקומץ תורמים. , מות בין התורמים היא בלתי מאוזנתהתחלקות התרו

מן התרומות מחברות,  55%מן החברות תרמו  1% 1111בשנת  :נראה שדפוס זה רק הולך ומחריף במהלך השנים

  .1מסך התרומות 11%תרמו מן החברות  5%, 1112ובשנת 

אחוז  ,בשנים הנסקרות בעבודה זו, מידת ההתמדה של חברות תורמות היא צנועה יותר מזו של יחידים. כך

, 1112בשנת  12%, 1111בשנת  21%החברות הותיקות התורמות מתוך כלל החברות התורמות באותה שנה היה 

                                                 
. התמונה העולה כאן דומה לזו שעלתה מאומדן שפרסם משרד התעשייה והמסחר המתבסס בחלקו על "סקר מעורבות עסקים  1

  מסך תרומות עסקים )ולא רק חברות(. 11%תורמים  בלבד מכלל העסקים 1%" שערך, ובו נמצא ש 1112בקהילה לשנת 
www.tamas.gov.il  
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היה  ,תרומות הותיקות מכלל התרומות באותה שנההשיעור סך בדומה לתרומות יחידים,  .1112בשנת  22%-ו

עם זאת, . 1112בשנת  21%-, ו1112בשנת  35%, 1111בשנת  22%-גיע להמספר החברות הותיקות ו שיעורגדול מ

אותן חברות שתרמו גם בשנת  ,הגדילו באופן מאוד משמעותי את תרומותיהן משנה לשנה. כךחברות ותיקות 

. 1111בשנת ₪ מיליון  15לעומת ₪ מיליון  11-כשל תרומות בסך  1111ו בשנת , העמיד1111, וגם בשנת 1111

מכלל  22%-ל 1111מכלל התרומות בשנת  15%-באופן ניכר מגם הוא חלקן של התרומות הותיקות עלה 

. גם בשנים הבאות שיעור הגידול בתרומות ותיקות גדול בהרבה משיעור הגידול של כלל 1111התרומות בשנת 

 . , אך הוא הולך וקטןהתרומות

הענף הכלכלי  .(F(11)=19.67, p<0.001) בהיקף תרומתםבאופן מובהק חברות מענפי כלכלה שונים נבדלות 

מן החברות התורמות היו  51%, 1111בשנת  :ענף הפיננסים ושירותים עסקיים הבולט בדפוסי התרומה שלו הוא

מן החברות  21%חברות מענף זה היוו  1112נת בש .תרומות חברותסך מ 55% בענף זה ותרומותיהן היוו

ממצאים אלה משחזרים את הממצאים שהתקבלו מכלל תרומות מחברות.  35%-ל תרומתן הגיע חלקהתורמות ו

התרומה הממוצעת לחברה, הייתה הגבוהה ביותר עבור חברות מענף הפיננסים  עם זאת,(. 1111על ידי וינבלט )

לחברה בענף זה, לעומת ממוצע ₪ אלף  21ועמדה על ממוצע תרומה של , 1112ושירותים עסקיים רק בשנת 

 עבור חברות מכל הענפים. ₪ אלף  21תרומה של 

נמצא כאשר בוחנים את חלק סך התרומות שהתקבלו מחברות בכל ענף, כחלק מן התוצר של כל ענף, 

תרומות  1111: בשנת עלה בהתמדההוא  ,אך עם זאת. למדיהוא קטן  שחלק התוצר הענפי המוקדש לתרומה

הגיע חלק התרומה מן  1112מאיות האחוז מן התוצר הענפי שלהן, ואילו בשנת  1.2בממוצע רק  היווחברות מ

תרם את האחוז הגבוה ביותר מתוך הוא שענף פיננסים ושירותים עסקיים . מאיות האחוז 5.1-התוצר הענפי ל

  .1112-ו 1111, 1111ר שלו בשנים התוצ

 

 (3.1-3.7)לוחות מדיניות המס  ת אפקטיביו.  3

כאמור במבוא, מבנה המיסוי בישראל לא מאפשר חישוב גמישות מחיר התרומה. לכן, בחינת השפעות 

מדיניות המס על תרומות, תתבסס על שינויים בדפוסי התרומות בטווחים שבין תקרות זיכוי ישנות לחדשות, 

 .  הזיכוי ממס הניתן לתורמים ההפרשים בין השינויים בתרומות והשינויים בסךועל 

, 1111-1111העלייה החדה ביותר בהיקף התרומות )מיחידים ומחברות( חלה בין השנים -שינויים בתרומות

יתרה מזאת, בין השנים הללו, ₪. מיליון  1-ל₪ אלף  211-שבהן הועלתה תקרת הזיכוי באופן משמעותי מ

-2% יה של ביןילעומת על 2לפי  5הזיכוי, נעה בין פי  העלייה בהיקף התרומות בטווחי התרומה שמעל לתקרת

בלבד בתרומות ביתר הטווחים )עבור תרומות יחידים וחברות בהתאמה(. זאת לעומת עלייה צנועה הרבה  11%

 21%-, אשר הגיעה לעלייה שנתית ממוצעת של כ1111-1112יותר בהיקף התרומות באותם הטווחים, בין השנים 

   .בתרומות יחידים 33%-בתרומות חברות ו

בשנים הנסקרות, . וויתור על הכנסות מתקבולי מס מצד הממשלההניתן ליחידים הוא למעשה  סך הזיכוי 

סך  1112סך הזיכוי הניתן ליחידים היה גבוה מסך הזיכוי הניתן לחברות, בהפרש כמעט קבוע. כך למשל, בשנת 

 ₪. מיליון  11-כלחברות של סך זיכוי  לעומת₪, מיליון  111-הזיכוי הניתן ליחידים עמד על כ



 1 

 רואיםחלק סך הזיכוי מן התרומה גבוה יותר אצל יחידים מאשר אצל חברות בכל השנים. כלומר, יחידים 

חברות לתרום סכומים גבוהים מייצג את נטיית הנתון זה ממוצע נמוך יותר מאשר חברות. ריאלי מחיר תרומה 

נמצא בירידה מתמדת במהלך  ,סף, החלק של סך הזיכוי מן התרומהבנויותר, אשר חוצים את תקרת הזיכוי. 

מסך תרומות מחברות, ואילו  51.5%סך הזיכוי לחברות היווה  1111השנים, במיוחד אצל חברות. למשל, בשנת 

אשר מטרתה לעודד -משמעות נתון זה היא שמדיניות המס מן התרומות. 12.5%, היווה הזיכוי רק 1112בשנת 

ת ביחס לשינויים בדפוסי התרומות, ויוצא שהתורמים רואים מחיר תרומה ריאלי ממוצע גבוה נשחק-תרומות

 יותר.  

מתורמים ולאחר מכן את התרומות את נתוני כלל התרומות, תחילה נבחן  .אפקטיביות מדיניות המס

 תרומות עבור יחידים.מחברות ותרומות מעולה, שיש שונות בין על כלל התרומות מן הנתונים בלבד. ותיקים 

סך הגידול  1111-1111כך, בין השנים  :יחידים נראה שהעלאת הזיכוי כלל לא יצרה את השינוי המצופה

)הפרש ₪ מיליון  12-ו 11וזאת לעומת ממוצע שנתי של ₪, מיליון  11-תרומות היה גבוה מסך הגידול בזיכוי בכב

כלומר, יתכן שעל אף שבין  .בהתאמה 1112-1112 -ו 1111-1112בין הגידול בתרומות לגידול בזיכוי( בין השנים 

בכל זאת  הודות להעלאת התקרה,אף גדלו ויתכן ש גדלו באופן משמעותי,כן תרומות יחידים  1111-1111השנים 

  .מדיניות המס לא הייתה אפקטיבית במובן זה, שסך הזיכוי גדל ביותר מסך התרומה

סך הגידול בתרומות היה גבוה  1111-1111ך, בין השנים התמונה מורכבת יותר. כחברות, תרומות מלגבי 

בין השנים ₪ מיליון  31-וכ₪ מיליון  11ממוצע שנתי של הפרש וזאת לעומת ₪, מיליון  12-מסך הגידול בזיכוי בכ

. כלומר, נראה שהעלאת הזיכוי כן הייתה אפקטיבית עבור תרומות מחברות, בהתאמה 1112-1112-ו 1111-1112

ין גידול בתרומות וגידול בזיכוי היה גבוה בין השנים שבהן הועלתה התקרה לעומת ארבע השנים כך שההפרש ב

, נראה שלגורמים אחרים המשפיעים על דפוסי תרומות מחברות יכולה להיות השפעה יחד עם זאת הבאות. אולם

-1112כוי בין השנים משמעותית בהרבה, ולראיה הפרש שנתי ממוצע כמעט כפול בין גידול בתרומות לגידול בזי

 . כלומר, שגם אם מדיניות המס כן הייתה אפקטיבית עבור תרומות מחברות, השפעתה מצומצמת למדי. 1112

, ההפרש בין הגידול בזיכוי לגידול בסך התרומות עבור יחידיםש מן הנתונים אודות תרומות ותיקים עולה 

הפרש גבוה בהרבה מן ההפרש ₪. מיליון  11-היה כ 1111-1111אשר התקבלו מתורמים ותיקים בין השנים 

 1112-1112 -ו, 1111-1112 בין השנים ₪ מיליון  11-מיליון, וכ 5-השנתי הממוצע בשנים הבאות, אשר עמד על כ

-, אשר הגיע לכ1111-1111גם עבור תרומות מחברות ותיקות, ההפרש בין הזיכוי לתרומות בין השנים  בהתאמה.

מיליון  52-וכ₪ מיליון  11-בהרבה מן ההפרש השנתי הממוצע בשנים הבאות, שעמד על כהיה גבוה ₪, מיליון  31

כלומר, נראה שמדיניות המס כן הייתה אפקטיבית עבור . בהתאמה 1112-1112-, ו1111-1112בין השנים ₪ 

חברות מהביאה לגידול "אמיתי" בתרומות מיחידים ו 1111תורמים ותיקים. כלומר, העלאת תקרת הזיכוי בשנת 

וויתור על תקבולי אשר לא רק הוחלף על ידי גידול, -לעומת תורמים בשנים הבאות, 1111שתרמו ממילא בשנת 

   . מס מצד הממשלה

 חלק התרומות המדווחות מכלל תרומות המגזר הפרטי

כאמור עבודה זו מציגה ומנתחת נתונים רק אודות תרומות יחידים וחברות אשר דווחו על תרומתם לצורך 

מן המלכ"רים הרשומים, מוכרים כמוסדות ציבור לצורך זיכוי מס לפי סעיף  11%בלת זיכוי ממס הכנסה. רק ק

בפקודת מס הכנסה. אולם, המלכ"רים המוכרים כמוסדות ציבור מהווים כמעט שליש מן המלכ"רים אשר יש  22

מן הפעילות הכלכלית  51% -להם פעילות כלכלית, ויתרה מזאת נפח הפעילות הכלכלית שלהם מהווה יותר מ 

מסך השכר של כלל המלכ"רים באותה שנה, ובשנת  51%, שכר מוסדות ציבור היווה 1112של מלכ"רים )בשנת 
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(. כלומר, ישנן תרומות שלא מזכות את התורמים בהטבת מס. בנוסף, יש להניח כי לא כל התורמים 52% - 1112

על התרומה, ותובעים את הטבת המס. בין הסיבות  למוסדות ציבור המוכרים לצורך הטבת מס, מדווחים

המרכזיות ניתן למנות כמה: ראשית, יתכן שהתרומה נמוכה מרצפת הזיכוי; שנית, יתכן שיחידים רבים בחרו 

שלא להגיש תביעה לזיכוי ממס, כיוון שתביעה כזו מחייבת הגשת דוח שנתי למס הכנסה אשר איננו הכרח עבור 

ידים יש ייצוג יתר לשכירים, וייצוג חסר ליחידים; שלישית, חברות או עצמאיים שאין שכירים. כך שבתרומות יח

להם הכנסות חיוביות, לא ידווחו על תרומות כיוון שבאין הכנסות חיוביות אין כל הטבה בגין תרומה.  אם כן, 

 מה חלקן של התרומות המדווחות מסך התרומות של המגזר הפרטי בישראל? 

ה של חלק התרומות המדווחות לצרכי מס מכלל התרומות, ניתן לערוך תרגיל ראי על מנת לקבל הערכ

, שבה נערך סקר מקיף ומפורט של הכנסות 11122מתוך הדיווח של המלכ"רים על הכנסותיהם.  כך למשל, בשנת 

ת והוצאות מלכ"רים, המבוסס על ניתוח דוחות כספיים של מדגם מלכ"רים מכל תחומי הפעילות )לשכה מרכזי

 15.5 -(, סך הכנסות מלכ"רים שנובעים מהעברות ממשקי בית, מחברות, ומחו"ל שווה ל 1111לסטטיסטיקה, 

, עולה שמתוך סך ההעברות הללו,  3מתוך קובצי העבודה המשמשים להכנת חשבון לווין למלכ"רים₪. מיליארד 

ם אחרים, כך שהעברות )דהיינו מגיעים ממלכ"רי₪ מיליארד  5-מגיעים מחו"ל, ועוד  כ ₪ מיליארד  5.3 -כ

החלוקה בין משקי בית ועסקים איננה מדויקת, ₪. מיליארד  1.1 -תרומות( ממשקי בית ומעסקים מסתכמים ב 

כיוון שהפירוט אשר מופיע בדוחות הכספיים של מלכ"רים לוקה בחסר. עם זאת, תרומות ממשקי בית נאמדות 

 ₪.  מיליון  211 –ב  ותרומות מעסקים נאמדות₪, מיליארד  1.1 –בכ 

המקורות הנוספים להערכת סך תרומות העומדים לרשותנו הם סקרים המבוססים על דיווח עצמי. סקר 

נערך בלשכה המרכזית  .  סקר הוצאות משקי ביתהוצאות משקי בית, וסקר מעורבות עסקים בקהילה

פי סקר זה, סך כל התרומות  . על1115לסטטיסטיקה. זהו סקר מדגמי המבוסס על דיווח עצמי שהחל בשנת 

 ₪. מיליארד  1.1 -בכ 1112מיחידים )כולל תרומות שלא דווחו לצורך קבלת זיכוי ממס(, מוערך בשנת 

נערך במשרד התמ"ת ומתבסס על דיווח עצמי של עסקים  1112לשנת  סקר מעורבות עסקים בקהילה   

 113-,  כ1112עסקים קטנים תרמו בשנת  2,311-עובדים(. מסקר זה עולה שכ 1-111קטנים בלבד )המעסיקים בין 

עסקים גדולים  131על בסיס סקר זה הציג משרד התמ"ת אמדן של סך התרומות מעסקים )כולל עוד ₪. מיליון 

אולם, אין חפיפה בין מסגרת הנתונים של סקר זה ₪. מיליארד  1.1 -ל 1112תאגידי ענק( המגיע בשנת  111 -ו

מתבססת עבודה זו: לעומת מספר החברות התורמות שהגישו דיווח למס הכנסה  לבין מסגרת הנתונים עליה

עסקים שאינם בהכרח חברות,   2,311חברות, סקר מעורבות עסקים בקהילה כולל  5,521לכ  1112המגיע בשנת 

עובדים. בנוסף, אומדן משרד התמ"ת כולל הערכה של  111 -ואיננו כולל חברות גדולות שמעסיקות למעלה מ 

 מתרומות המגזר העסקי )חברות גדולות ותאגידי ענק(, שאיננה מבוססת על סקר כלשהו.   11%

אם כן, על פי האומדנים המתקבלים מתרגיל הראי של הכנסות מלכ"רים, ומסדרי הגודל המתקבלים  

ו מסקר הוצאות משקי בית ומסקר מעורבות עסקים בקהילה, ניתן להעריך ששיעור תרומות יחידים אשר דווח

. לגבי תרומות מחברות, 13-11%( מסך תרומות יחידים, נע בין 1112מיליון בשנת  551לצורך קבלת זיכוי ממס )

בשנת ₪ מיליון  522ניתן להניח שהתרומות המגיעות מחברות ומדווחות למס הכנסה לצורך קבלת הזיכוי ממס  )

 מכלל תרומות מחברות. 21% –( מהווה  כ 1112

                                                 
בלבד, כיוון שעבור שנה זו ישנם נתונים זמינים, שאינם קיימים עבור שנים  1112תרגיל הראי ויתר ההערכות בסעיף זה נעשו לשנת  2

 אחרות הנסקרות בעבודה זו.  
 סס על סקר מלכ"ריםהנתונים מצויים בידי כיוון שאני אחראית על הכנת חשבון לווין למלכ"רים בהתב 3



 11 

 והכנסההקשר בין תרומה . 2 

בכל שנה נתונה ניתן לבקש זיכוי מס עבור תרומות שנתרמו באותה שנה בלבד. אולם, אם גובה התרומה 

מן ההכנסה החייבת במס, הרי שניתן בשלוש השנים  51%עולה על תקרת הזיכוי הקבועה בחוק, או שעולה על 

נסות ונתוני סך התרומה אינם הבאות לבקש זיכוי בגין עודף התרומה )שמעל לתקרה(. כך שלמעשה נתוני ההכ

ובמיוחד מניתוח יחסי של גובה התרומה אשר לכן יש להסתייג מהקבלת נתוני הכנסות ותרומות, , ומקבילים

אסקור כמה בכל זאת, על מנת לתת תמונה כללית . בגינה מבקשים זיכוי, ביחס לגובה ההכנסה באותה שנה

 נתונים כלליים:

זאת, בהשוואה . 1.5%-1.2% התרומה מן ההכנסה של יחידים עמד על  חציון אחוז, כאןהנסקרות בשנים  

 ,Giving USA) 1111-1113בין השנים  ליחידים בארה"בהחייבת במס  תרומה מתוך ההכנסה 1.5%לממוצע של 

. 1.5%-1.2%עמד על הנסקרות באורח מפתיע, גם חציון אחוז התרומה מן ההכנסה של חברות בשנים (. 2006

 . 1.2%-1.1%נע בשנים הללו בין  ,של חברותהתרומה מתוך הכנסה חייבת במס אחוז ע ממוצ ,בארה"ב

 

 את גובה התרומה  ודלים המסבירים. מ5

 תרומות יחידים 

 משתנים:סוגי  ארבעהלהסבר שונות בין תרומות יחידים כולל המודל 

 (.שוטפת )הכנסה בשנה שבה דווחה התרומה משתנים הקשורים להכנסה .1

 ו: תרומה נחשבת כמוצר או שרות נורמאלי, אשר ככל שההכנסה גדלה הביקוש אליטיתהכנסה פרמננ .1

(. אמנם מחקרים רבים מסתפקים בבדיקת הקשר בין Clotfelter, 1990 ;Schwartz, 1968עולה )למשל: 

הכנסה שוטפת לבין תרומה, אולם מחקרים אחרים הראו שתרומה עשויה להיות מוסברת גם באמצעות 

(. כיוון שבמקרים רבים אין Auten et al., 2202; Clotfelter, 1990; Randolph, 2008טית )הכנסה פרמננ

להכנסה פרמננטית הוא ממוצע  רהאינדיקאטונתונים אודות נכסים, או אודות ציפיות להכנסות עתידיות, 

 .(Randolph, 2008) הכנסות העבר

 .יה להתמיד בתרומהיההנחה היא שקיימת נטבפיגור: תרומות  .5

  .משתנים דמוגראפיים .2

גובה התרומה, הוא מחיר התרומה. אולם בשל מבנה  ראוי לציין, שמשתנה מסביר חשוב במודל להסבר          

ולכן לא ניתן להכניס אותו כמשתנה מסביר  ,סך התרומההוא פונקציה של הזיכוי ממס בישראל, מחיר התרומה 

 למודל.

הסדר שנגזר מן ההנחות האפריוריות כאשר בכל שלב הוכנס  המשתנים הוכנסו לרגרסיה ליניארית, לפי 

ניכוי הנתונים מ"רעשים" (. change 1 R משתנה מסביר נוסף ונבחנה התרומה השולית שלו להסבר השונות )

נקודות  2)סדרה עיתית בעלת  תאפשר הודות לכך שמסד הנתונים כולל נתוני פאנלהועיתיים  םאידיוסינקראטיי
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ל בין שתי ההנחות שהטעות ושקל) Random effect-קבועים של תורמים ושנים הוכנסו כהאפקטים ה. זמן(

 .((Baltagi, 2005קבועה תמיד, ושהטעות מקרית תמיד )

 

 -להלן 1מודל אם כן, 
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גידול ₪;  11-מנבא תרומה גבוהה ב חייבת במס בסך הכנסה₪  1,111מן הממצאים עולה שכל גידול של 

זמן  בסך תרומה בנקודת₪  1,111גידול של  ; ₪ 1-ב קטנהמנבא תרומה  ממוצע הכנסות העברב₪  1,111של 

 ;₪ 1,531-מנבא תרומה גבוהה בהעבר תרומה ממוצע ב₪  1,111גידול של ₪;  51-קודמת מנבא תרומה גבוהה ב

בהכנסה העסקית מנבא ₪  1,111גידול של ; ו₪ 12-ב גבוההומה מנבא תר שכירהבהכנסה ה₪  1,111גידול של 

 ₪. 11-תרומה נמוכה ב

סך  ;מן השונות 11%ממוצע הכנסות העבר מסביר עוד  ;מן השונות 1%נמצא שסך ההכנסה מסבירה 

מן  13%מסביר עוד ות העבר תרומ ממוצע ;מן השונות 11%התרומה בנקודת הזמן הקודמת מסבירה עוד 

האחוז  מאיות  1-עוד כ הוארץ הלידה מסביר ;מן השונותעשירית האחוז  1מסבירה עודהכנסה עסקית  ;השונות

 (.   3.1)ראה לוח (  n =25,392) מן השונות המוסברת 32%המודל מסביר  ,סך הכל מן השונות.

דת בעבר, גם בנקו ומותאם כן, נמצא שהמשתנה המסביר בצורה הטובה ביותר את גובה התרומה הוא תר

לפני שתי נקודות זמן. כלומר, ניתן להסיק שיש לתורמים ממוצע התרומות -הזמן הקודמת, וקצת פחות מזה

י משתנממצא זה עולה בקנה אחד עם האחוז הגבוה של תורמים ותיקים. יחידים נטייה להתמדה בתרומותיהם. 

יותר ממשתני תרומות , אך במידה מצומצמת את השונות בתרומות םגם ה יםהחייבת במס מסבירההכנסה 

המשתנים אודות הכנסה עסקית ושכירה תורמים תרומה זעומה להסבר השונות. בהחלט ייתכן . לעומתם, העבר

 צנועה מאודתורמים תרומה  פייםאהדמוגר המשתניםכמו כן, שאין להם כוח הסבר מעבר למשתנה סך ההכנסה. 

ר להניח שהבדלים דמוגראפיים מגולמים בהבדלים סבי , ובתרומות עבר. מעבר לשונות בהכנסות להסבר השונות

 עודפת.כך שאין להם תרומה  ותרומות העבר, עבר הכנסות ,שוטפות בין הכנסות

 חברותתרומות 

ענף כלכלי על הכנסה בפיגור, תרומות עבר ובדומה לתרומות יחידים נבדקה השפעת משתני הכנסה, 

  מה.משתנה ענף כלכלי קודד כמשתנה ד תרומות של חברות.

 -להלן 1 מודלאם כן, 

jtjtjPjtjtjtjt AVGDONDONAVGINCINCTDON    INDUS. 5)2(41321 
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₪  1,111גידול של ג'; א 11-תרומה גבוהה ב מסבירחייבת במס  בסך הכנסה₪  1,111נמצא שגידול של 

בסך תרומה בנקודת זמן קודמת מנבא ₪  1,111גידול של אג';  21-מנבא תרומה גבוהה ב ממוצע הכנסות העברב

  .₪ 1,511-מנבא תרומה גבוהה בהעבר תרומה  ממוצע ב₪  1,111ידול של וג₪;  211-תרומה גבוהה ב

סך  ;מן השונות 2%ממוצע הכנסות העבר מסביר עוד  ;מן השונות 11%נמצא שסך ההכנסה מסבירה 

מן  2%מסבירה עוד ות העבר תרומ ממוצע ;מן השונות 12%התרומה בנקודת הזמן הקודמת מסבירה עוד 

מן השונות המוסברת  22%המודל מסביר  ,. סך הכלמן השונותבלבד  1.1%סביר עוד הענף הכלכלי מו ;השונות

(n=6,574 3.1(  )ראה לוח   .) 

נקודת זמן קודמת מסביר בצורה הטובה ביותר את התרומה במשתנה  ,אם כן, בדומה לתרומות יחידים

נסה בשנת בקשת הזיכוי הם הכ ים. בשונה מתרומות יחידים, המשתנים המסבירים הבאהשונות בין תרומות

בהשוואה לתרומות  .תרומתו של הענף הכלכלי להסבר השונות כמעט שוליתבנוסף,  וממוצע הכנסות העבר.

. תרומות מחברותמיחידים, למשתנים מן הטווח הארוך )שלפני נקודת הזמן הקודמת( יש השפעה חלשה יותר על 

יעו פחות על התרומה השוטפת מחברות בהשוואה כך, גם ממוצע הכנסות העבר וגם ממוצע תרומות העבר השפ

 להשפעתם על התרומה השוטפת מיחידים. 

 

  דיוןומסקנות 

מטרת עבודה זו היא להיטיב לעמוד על היקפן וטיבן של תרומות המגזר הפרטי המדווחות לצרכי הטבת 

 . לאור מדיניות רתה לעודד תרומותמס בישראל, וכן להעריך את האפקטיביות של מדיניות המס בישראל שמט

, הנתונים אינם מאפשרים בחינת גמישות מחיר תרומה, וגמישות הכנסה ביחס בגין תרומות בישראלהמס 

לתרומות, כמקובל בעולם המערבי, ובארה"ב במיוחד. אך יחד עם זאת, עבודה זו מאפשרת ראשית, היכרות 

, ושנית, בחינה המדווחות לצרכי מס אלמפורטת ראשונה מסוגה עם נתוני תורמים ותרומות המגזר הפרטי בישר

 . אלהתרומות והערכה של השפעת מדיניות המס על 

, מה חלקן , נשאלת השאלהדווחו לצורך קבלת זיכוי ממס אשרתרומות כיוון שעבודה זו עוסקת רק ב    

ם מן המלכ"רי 11%רק  אמנם. בישראל?למלכ"רים של התרומות המדווחות מסך התרומות של המגזר הפרטי 

מן  51%-נפח הפעילות הכלכלית שלהם מהווה יותר מאך  ,ממס, מוכרים כמוסדות ציבור לצורך זיכוי הרשומים

מסך  51%-כב נאמדהיקף תרומות יחידים אשר דווחו לצורך קבלת זיכוי ממס הפעילות הכלכלית של מלכ"רים. 

ברות, מדווחות לצורך קבלת הזיכוי התרומות המגיעות מח שלניתן להניח שהרוב המכריע  , וכן,תרומות יחידים

 . (1111)חזן,  ממס

נראה שהעלאת תקרת הזיכוי הגדילה את היקף התרומות בכלל, ובמיוחד את היקף התרומות  אמנם

אולם, השאלה היא האם מדיניות המס הייתה אפקטיבית? מניתוח הממצאים בעבודה זו, עולה  הגדולות.

ה היא שהממשלה מציעה הטבות מס לתורמים, על מנת לעודד לא בהכרח. ההנח: שהתשובה לשאלה זו היא

תרומות המגזר הפרטי, ולהעביר כמה שניתן את מימון ארגוני המגזר השלישי מידי הממשלה לידי המגזר 

הפרטי. כאשר הממשלה נותנת הטבות מס, היא למעשה מוותרת על תקבולי מס אפשריים. אם הגידול בתרומות 

את הגידול  מימנהגידול בתרומות אלא רק  עודדהי ממס, הרי שמדיניות המס לא שווה לגידול בזיכויימצא 

כלל בנוגע ל שמדיניות המס לא השיגה את יעדהמניתוח הנתונים עולה באמצעות ויתור על תקבולי מס. 
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. לגבי חברות, האפקטיביות של מדיניות המס פחות חד משמעית. נראה שיש גורמים אחרים, יחידיםמתרומות ה

 ממדיניות המס אשר השפעתם על תרומות חברות משמעותית לאין ערוך מהשפעת מדיניות המס.  לבד

הממצאים הללו מעלים את הצורך לאתר את המשתנים אשר מסבירים את גובה התרומה, מעבר 

למדיניות המס. אמנם לאור מבנה המיסוי בישראל, לא ניתן לבחון את השפעת מחיר התרומה הריאלי על גובה 

. בעבודה זו נמצא  מסבירים נוספים על גובה התרומהמשתנים השפעה של מה, אולם, ניתן לבחון התרו

הוא גובה התרומה בנקודת , של יחידים וחברות,  שהמשתנה המסביר בצורה הטובה ביותר את גובה התרומה

משתנה ר של כוח ההסב. עם זאת, נמצא ששוטפת וממוצע הכנסות העבר גובה הכנסה -פחות מזהזמן קודמת, ו

 הוא שולי.  ,מעבר להכנסה ותרומה בנקודות זמן קודמותאו משתנים דמוגראפיים הענף הכלכלי 

מדיניות המס כן כוח ההסבר של גובה התרומה בנקודות זמן קודמות, עולה בקנה אחד עם הממצא ש

ורמים היחידים כיוון שתורמים ותיקים מהווים למעלה ממחצית התאפקטיבית עבור תורמים ותיקים.  נמצאה

 ולפחות שליש מן החברות התורמות, הרי שמדיניות המס אפקטיבית עבור חלק ניכר מן התורמים והתרומות.  

לסיכום, נראה שמדיניות המס הנהוגה בישראל בשנים האחרונות של העלאת תקרת הזיכוי באופן 

ים המתמידים בתרומה, אך , עשויה לעודד במידה רבה הגדלת תרומות של התורמ4משמעותי בכל כמה שנים

 איננה בהכרח אפקטיבית בעידוד תרומות חדשות. 

 

 מקורות
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 לוחות

. תרומות יחידים1  

         ידים, לפי גובה תרומה ושנהחסך תרומות י 1.1

            ₪ אלפי   

   1999 2222 2222 2222 

 גובה התרומה 
מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

 4 334,115 23,327 2 225,557 22,224 2 152,257 33,232 2 122,222 29,522 סך הכל  

             באחוזים  

  122% 122%   122% 122%   122% 122%   122% 122%   

             מזה: 

   12% 1%   11% 1%   2% 1%   1% 1% ₪  1,111,111מעל  

   ₪311,111-1,111,111 1% 2%   1% 2%   1% 3%   1% 3%   

   ₪111,111-311,111 1% 15%   1% 15%   1% 11%   1% 15%   

   ₪31,111-111,111 1% 1%   1% 5%   1% 5%   1% 5%   

   ₪11,111-31,111 2% 15%   2% 12%   5% 15%   1% 15%   

   ₪1,111-11,111 11% 11%   11% 15%   51% 11%   55% 11%   

   5% 35%   1% 21%   15% 23%   12% 22% ₪  1,111עד  

              

         , לפי שנה ותיקים םתרומות יחידים מתורמי 1.2

         ₪ אלפי   

 2222-וגם ב 2222-תורמים גם ב 2222-וגם ב 2222-תורמים גם ב 2222-וגם ב 1999-תורמים גם ב   

 2222 1999 גובה התרומה 

הפרש 
שנתי 
 2222 2222 ממוצע

הפרש 
שנתי 
 2222 2222 ממוצע

הפרש 
שנתי 
 ממוצע

  31% 21%  21% 35%  21% 21% מיםאחוז תורמים ותיקים מכלל התור 

 11,131 123,351 113,111 1,151 132,351 112,111 11,251 112,112 13,512 סך תרומות ותיקים 

   55% 55%   31% 51%   52% 51% אחוז תרומות ותיקים מכלל תרומות 

 5,551 52,111 31,551 1,112 23,311 55,323 1,522 51,525 11,211 סך זיכוי לתרומות ותיקים 

   53% 53%   35% 25%   52% 55% אחוז זיכוי תרומות ותיקים מכלל זיכוי 
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          סך תרומות יחידים, לפי מין , ושנה 1.3

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

בישראל 
 מין  2222

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 יםתורמ

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 21% 112% 11% 15% 112% 15% 12% 113% 11% 12% 115% 11% 15% גבר 

 31% 22% 11% 15% 52% 15% 12% 21% 11% 12% 51% 11% 15% אישה 

            סך תרומות יחידים, לפי דת, ושנה 1.2

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

בישראל 
 דת  2222

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 51% 11% 11.12% 11.32% 12% 11.15% 11.31% 15% 15.11% 11.11% 11% 15.21% 11.11% יהודי 

 15% 21% 1.13% 1.11% 11% 1.12% 1.11% 52% 1.11% 1.11% 111% 1.15% 1.11% מוסלמי 

 1% 12% 1.13% 1.12% 11% 1.15% 1.11% 15% 1.12% 1.11% 53% 1.11% 1.12% נוצרי 

 2% 11% 1.12% 1.11% 11% 1.12% 1.11% 215% 1.52% 1.21% 521% 1.11% 1.33% אחר 

           סך תרומות יחידים, לפי מצב משפחתי, ושנה 1.5

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

בישראל 
 תימצב משפח  2222

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 51% 51% 1% 3% 53% 1% 3% 23% 5% 5% 31% 5% 2% רווק 

 21% 11% 11% 15% 15% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 15% 11% נשוי 

 15% 11% 1% 1% 115% 1% 1% 155% 1% 3% 111% 11% 1% אחר 
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             סך תרומות יחידים, לפי גיל, ושנה 1.2

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

בישראל 
 גיל  2222

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
ה מתרומ

 ממוצעת
מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 25% 25% 12% 11% 21% 13% 11% 51% 11% 13% 21% 11% 12% 21 -פחות מ  

 12% 13% 32% 32% 11% 33% 32% 13% 31% 32% 11% 32% 35% שנה 21 - 21בין  

 55% 112% 51% 15% 111% 51% 12% 125% 51% 11% 111% 15% 11% 21מעל גיל  

1.7 

 
 
 
 

             סך תרומות יחידים, לפי שנת עליה, ושנה

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

בישראל 
 שנת עליה  2222

מספר 
 ורמיםת

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 12% 155% 11% 3% 112% 2% 3% 125% 1% 3% 151% 3% 2% 1111אחרי  

 15% 15% 51% 51% 11% 51% 52% 11% 11% 11% 15% 55% 21% 1111לפני  

 21% 12% 31% 25% 13% 21% 21% 13% 25% 22% 11% 31% 21% נולד בארץ 
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          סך תרומות יחידים, לפי ארץ לידה, ושנה 1.4

             באחוזים  

   1999 2222 2222 2222 

התפלגות 
האוכלוסייה 

ראל ביש
 ארץ לידה  2222

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

% 
מתרומה 
 ממוצעת

                             

 5% 21% 5% 2% 51% 5% 2% 25% 2% 3% 31% 5% 3% מזרח תיכון 

 1% 21% 1% 1% 51% 1% 1% 51% 1% 1% 21% 1% 1% אסיה 

 2% 35% 2% 2% 32% 2% 5% 21% 2% 1% 51% 3% 1% אפריקה 

 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 115% 15% 13% 11% 11% 12% אירופה 

 1% 115% 15% 2% 115% 11% 3% 111% 1% 5% 121% 11% 2% ארה"ב וקנדה 

 1% 111% 2% 1% 113% 2% 1% 111% 5% 1% 123% 1% 1% דרום אמריקה 

 21% 15% 31% 25% 11% 21% 21% 12% 21% 22% 12% 31% 21% ישראל 

               

1.9 

 
 

          מובהקות הבדלי ממוצעים במשתנים הדמוגראפיים 

               

 Fערך  משתנה 
דרגות 
 חופש

רמת 
    מובהקות

     

  

                   

           p<1.111 1 11.21 מין 

           לא מובהק 5 1.51 דת 

           p<1.111 1 1.11 מצב משפחתי 

           p<1.111 1 11.11 גיל 

           p<1.111 1 11.55 שנת עליה 

           p<1.111 2 15.51 ארץ לידה 

           p<1.111 2 11.51 מחוז 

     p<1.111 1 1.21 היקף אוכלוסייה 
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           . תרומות מחברות2

           סך תרומות חברות, לפי גובה התרומה ושנה 2.1

            ₪ אלפי   

   1999 2222 2222 2222 

 גובה התרומה 
מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

 29 322,177 7,322 22 222,933 2,217 29 125,294 2,244 23 49,711 3,922 סך הכל  

             באחוזים  

  122% 122%   122% 122%   122% 122%   122% 122%   

             מזה: 

   21.11% 1.11%   21.11% 1.51%   11.22% 1.11%   5.51% 1.11% ₪  1,111,111מעל  

   ₪311,111-1,111,111 1% 3%   1% 13%   1% 12%   1% 11%   

   ₪111,111-311,111 3% 35%   3% 55%   2% 15%   3% 11%   

   ₪31,111-111,111 5% 11%   2% 1%   2% 5%   2% 2%   

   ₪11,111-31,111 13% 12%   13% 11%   11% 11%   11% 1%   

   ₪1,111-11,111 55% 5%   51% 3%   51% 2%   55% 5%   

   1% 55%   1% 21%   1% 25%   1% 22% ₪  1,111עד  

 

        תרומות חברות מתורמים ותיקים, לפי שנה 2.2

         ₪ אלפי   

 2222-וגם ב 2222-תורמים גם ב 2222-וגם ב 2222-תורמים גם ב 2222-וגם ב 1999-תורמים גם ב   

 2222 1999 גובה התרומה 

הפרש 
שנתי 
 2222 2222 ממוצע

הפרש 
שנתי 
 2222 2222 ממוצע

הפרש שנתי 
 ממוצע

  22% 32%  12% 55%  21% 35% אחוז תורמים ותיקים מכלל התורמים 

 25,111 113,112 111,122 11,113 111,312 1,513 51,511 15,512 11,212 סך תרומות ותיקים 

   21% 35%   35% 5%   22% 15% חוז תרומות ותיקים מכלל תרומותא 

 12,121 21,212 51,215 1,211 55,511 1,153 15,521 15,213 5,232 סך זיכוי לתרומות ותיקים 

   25% 21%   33% 1%   51% 15% אחוז זיכוי תרומות ותיקים מכלל זיכוי 
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           סך תרומות חברות, לפי ענף כלכלי ושנה 2.3

            ₪ אלפי   

   1999 2222 2222 2222 

 ענף כלכלה 
מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

תרומה 
 ממוצעת

 29 322,177 7,323 22 222,932 2,217 29 125,299 2,244 23 49,711 3,922 סך הכל  

             באחוזים  

  122% 122%   122% 122%   122% 122%   122% 122%   

             מזה: 

   1% 1%   1% 1%   1% 1%   1% 1% חקלאות 

   13% 15%   11% 12%   12% 11%   11% 11% תעשייה כולל חשמל ומים 

   2% 1%   3% 5%   1% 11%   11% 11% בינוי 

   11% 13%   12% 13%   15% 11%   11% 11% מסחר, שרותי אוכל והארחה 

   3% 2%   5% 2%   2% 3%   3% 3% תחבורה, אחסנה ותקשורת 

   35% 21%   21% 21%   25% 55%   55% 51% פיננסים ושירותים עסקיים 

   1% 1%   1% 1%   1% 1%   1% 1% חינוך 

   1% 2%   1% 3%   1% 1%   5% 1% וסעדשירותי בריאות  

   1% 1%   1% 1%   1% 1%   1% 1% שירותים אישיים  ואחרים 
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          תרומות חברות כחלק מתוצר ענפי, לפי ענף כלכלי ושנה 2.2

            ₪מיליוני   

   1999 2222 2222 2222 

 לכלהענף כ 
תוצר 
 ענפי

סך 
 התרומה

תרומות 
מתוצר 
ענפי 

במאיות 
 אחוזים

תוצר 
 ענפי

סך 
 התרומה

תרומות 
מתוצר 
ענפי 

במאיות 
 אחוזים

תוצר 
 ענפי

סך 
 התרומה

תרומות 
מתוצר 
ענפי 

במאיות 
 אחוזים

תוצר 
 ענפי

סך 
 התרומה

תרומות 
מתוצר 
ענפי 

במאיות 
 אחוזים

 7.2% 322.2 522,225 5.7% 222.9 227,313 3.2% 125.3 347,212 2.2% 49.7 325,523 סך הכל  

 1.1% 1.1 11,115 1.1% 1.1 1,112 5.1% 1.5 5,211 1.1% 1.1 5,551 חקלאות 

 2.2% 33.5 111,121 2.1% 21.3 111,535 1.1% 51.2 113,123 1.2% 13.1 12,151 תעשייה כולל חשמל ומים 

 3.1% 13.3 51,512 2.2% 11.5 12,221 2.1% 11.2 12,552 2.1% 11.1 12,511 בינוי 

 11.1% 52.1 21,115 11.2% 21.3 32,522 2.5% 11.1 23,135 5.1% 12.2 21,511 מסחר, שרותי אוכל והארחה 

 5.1% 12.3 21,251 1.1% 5.1 21,121 1.1% 2.2 55,551 1.2% 2.5 55,311 תחבורה, אחסנה ותקשורת 

 12.1% 111.5 152,231 1.1% 111.1 112,111 2.5% 32.2 12,111 2.5% 51.1 21,511 פיננסים ושירותים עסקיים 

 1.1% 1.1 21,555 1.1% 1.1 51,311 1.1% 1.1 55,252 1.1% 1.1 51,215 חינוך 

 1.2% 3.1 55,221 1.2% 2.1 52,112 1.3% 1.2 11,111 1.1% 1.5 13,112 שירותי בריאות וסעד 

 1.1% 1.5 11,515 1.1% 2.1 11,333 1.5% 1.3 12,111 1.5% 1.3 12,521 שירותים אישיים  ואחרים 
 

 

        העלאת תקרת הזיכוי והשפעת מדיניות המס על תרומות-מדיניות המס . 3

         שינוי שנתי ממוצע בסך תרומות יחידים, לפי גובה תרומה ושנה 3.1

          , באחוזיםממוצע שנתי  

    תתרומה ממוצע סך התרומה מספר תורמים   

 גובה התרומה 
-1999בין 

2222 
-2222בין 

2222 
-2222בין 

2222 
-1999בין 

2222 
-2222בין 

2222 
-2222בין 

2222 
-1999בין 

2222 
-2222בין 

2222 
-2222בין 

2222    

    15.2% 9.2% 9.9% 13.7% 19.2% 22.2% 1.3% 2.2% 12.2% סך הכל  

    1.5% 15.2%   13.1% 113.2%   15.1% 111.1%   ₪  1,111,111 מעל  

   ₪311,111-1,111,111 13.5% 13.2% 5.1% 111.3% 11.2% 11.3% 1.3% -5.1% 5.1%    

   ₪111,111-311,111 11.3% 1.1% 11.1% 11.1% 5.2% 11.2% -1.3% -1.3% -1.1%    

   ₪31,111-111,111 -1.5% 11.1% 11.2% 1.2% 11.1% 15.1% 1.1% -1.1% 1.1%    

   ₪11,111-31,111 11.5% 12.5% 11.1% 15.1% 12.2% 15.3% -1.3% 1.5% 1.5%    

   ₪1,111-11,111 13.5% 11.2% 5.1% 13.2% 11.1% 2.5% 1.1% 1.2% -5.3%    

    1.1% 1.5% 1.1% 1.2%- 3.2% 12.5% 1.5%- 5.1% 15.1% ₪  1,111עד  
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           תרומות יחידים מעל תקרת הזיכוי, לפי שנה 3.2

              

         תרומות מעל תקרת הזיכוי     

 תקרת הזיכוי שנה 
מספר 
 תורמים

 סך התרומה
 ₪ באלפי 

מתוך  %
סך 

         תרומות

 1111      211,111   ₪ 11 5,131 2.1%         

 1111     1,111,111  ₪ 1 1,122 1.2%         

 1112     1,151,111  ₪ 1 53,121 15.3%         

 1112     1,111,111  ₪ 12 35,552 13.1%         
 

         שינוי שנתי ממוצע בסך תרומות חברות, לפי גובה תרומה ושנה 3.3

            , באחוזיםממוצע שנתי  

    תרומה ממוצעת סך התרומה מספר תורמים   

 גובה התרומה 
-1999בין 

2222 
-2222בין 

2222 

בין 
2222-
2222 

בין 
1999-
2222 

-2222בין 
2222 

-2222בין 
2222 

-1999בין 
2222 

-2222בין 
2222 

-2222בין 
2222    

    11.3% 9.5% 29.2% 25.2% 23.5% 39.7% 11.2% 12.1% 4.1% סך הכל  

    1.5% 1.3% 1.2%- 21.1% 51.1% 122.2% 52.1% 22.2% 511.1% ₪  1,111,111מעל  

   ₪311,111-1,111,111 121.3% 11.1% 1.1% 115.5% 12.1% 3.3% 1.2% 5.5% -1.1%    

   ₪111,111-311,111 2.1% 1.5% 12.1% -1.1% 2.1% 11.1% -2.1% -1.5% 1.2%    

   ₪31,111-111,111 15.1% 11.1% 13.5% 11.5% 15.1% 12.1% -2.5% 1.2% -1.1%    

   ₪11,111-31,111 11.2% 12.1% 12.1% 11.1% 13.1% 11.1% 1.1% -1.1% 1.3%    

   ₪1,111-11,111 5.1% 11.1% 11.1% 1.1% 1.1% 11.1% 1.1% -1.1% 1.1%    

    1.3% 1.1% 1.2% 1.5% 1.5% 2.5% 2.2% 5.2% 3.2% ₪  1,111עד  
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         תרומות חברות מעל תקרת הזיכוי, לפי שנה 3.2

              

         תרומות מעל תקרת הזיכוי     

 תקרת הזיכוי שנה 
מספר 
 תורמים

סך 
 התרומה

 ₪ באלפי 

מתוך  %
סך 

         תרומות

 1111      211,111   ₪ 12 15,111 12.5%         

 1111     1,111,111  ₪ 2 12,111 11.5%         

 1112     1,151,111  ₪ 11 31,315 12.3%         

 1112    1,111,111  ₪ 15 11,552 12.1%         

              

              

              

      סך זיכוי בגין תרומות יחידים, לפי גובה תרומה ושנה 3.5

            ₪ אלפי   

   1999 2222 2222 2222 

 גובה התרומה 
מספר 
 תורמים

סך 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע

מספר 
 תורמים

ובה ג
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע

מספר 
 תורמים

גובה 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע

מספר 
 תורמים

גובה 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע

 2 122,257 23,327 2 79,233 22,224 1 52,224 33,232 1 39,332 29,522 סך הכל  

            באחוזים  

   122% 122%   122% 122%   122% 122%   122% 122% מזה: 

  15% 1%   11% 1%   2% 1%   1% 1% ₪  1,111,111מעל  

   ₪311,111-1,111,111 1% 5%   1% 3%   1% 3%   1% 3%  

   ₪111,111-311,111 1% 15%   1% 13%   1% 11%   1% 15%  

   ₪31,111-111,111 1% 1%   1% 5%   1% 1%   1% 1%  

   ₪11,111-31,111 2% 11%   2% 12%   5% 15%   1% 15%  

   ₪1,111-11,111 11% 51%   11% 11%   51% 13%   55% 11%  

   1% 35%   11% 21%   15% 23%   11% 22% ₪  1,111עד  
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         סך זיכוי בגין תרומות חברות, לפי גובה תרומה ושנה 3.2

            ₪ אלפי   

   1999 2222 2222 2222 

 גובה התרומה 
מספר 
 תורמים

סך 
 הזיכוי

יכוי ז
 ממוצע 

מספר 
 תורמים

גובה 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע 

מספר 
 תורמים

גובה 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע 

מספר 
 תורמים

גובה 
 הזיכוי

זיכוי 
 ממוצע 

 12 49,745 7,323 11 27,499 2,217 9 34,547 2,244 7 24,955 3,922 סך הכל  

            באחוזים  

   122% 122%   122% 122%   122% 122%   122% 122% מזה: 

   21% 1%   55% 1%   12% 1%   1% 1% ₪  1,111,111מעל  

   ₪311,111-1,111,111 1% 3%   1% 12%   1% 12%   1% 11%   

   ₪111,111-311,111 3% 35%   3% 51%   2% 12%   3% 12%   

   ₪31,111-111,111 5% 11%   2% 1%   2% 1%   2% 5%   

   ₪11,111-31,111 13% 13%   13% 11%   11% 11%   11% 11%   

   ₪1,111-11,111 55% 1%   51% 2%   51% 3%   55% 2%   

   1% 55%   1% 21%   1% 25%   1% 22% ₪  1,111עד  

 

         הפרש בין שינוי בסך הזיכוי לשינוי בסך התרומה עבור יחידים וחברות 3.7

            ₪ אלפי   

   2222-ל 2222שינוי שנתי בין  2222-ל 2222שינוי שנתי בין  2222-ל 1999תי בין שינוי שנ   

   
שינוי 

 בתרומה
שינוי 
 בזיכוי

-הפרש
השינוי 
בתרומה 

פחות 
שינוי 
 בזיכוי 

שינוי 
 בתרומה

שינוי 
 בזיכוי

-הפרש
השינוי 
בתרומה 

פחות 
שינוי 
 בזיכוי 

שינוי 
 בתרומה

שינוי 
 בזיכוי

-הפרש
השינוי 
בתרומה 

 פחות
שינוי 
     בזיכוי 

     תרומות יחידים 

     13,125 11,211 52,151 11,312 5,531 11,153 11,521 11,111 11,221 כלל התורמים 

     11,251 5,551 11,131 2,151 1,112 1,151 11,512 1,522 11,251 רק תורמים בשתי השנים 

     תרומות חברות 

     21,251 11,125 21,211 11,111 5,511 11,211 13,133 1,251 53,315 כלל התורמים 

     55,111 12,121 25,111 11,115 1,211 11,113 25,131 15,521 51,511 רק תורמים בשתי השנים 
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 מודלים המסבירים את גובה התרומה . 5
 ומשתנים דמוגראפיים תרומות עברתרומות יחידים  כפונקציה של משתני הכנסה,  5.1

  , המדווחת לצורך זיכוי ממסtמשתנה מוסבר: סך תרומה בשנה                              

1מודל     

R מקדם משתנה מסביר סמל
2
 chang 

  לא מובהק חותך 

T.INC t  סך הכנסה חייבת במס בשנהt **0.019 0.0929 

AVGINCP 0.0984 0.002-** ממוצע הכנסות העבר 

DON t-1  סך תרומה בשנהt-1 **0.078 0.1968 

AVGDON p(t-2) שנה ממוצע תרומות העבר מt-2 1.35 0.1486 

W.INC t 0 0.014** סך הכנסה שכירה 

B.INC t 0.0013 0.008-** סך הכנסה עסקית 

AGE 0 לא מובהק גיל 

AGE1 0 לא מובהק בריבוע גיל 

GEN 0 לא מובהק מין 

FAM 0 לא מובהק מצב משפחתי 

C.BIRTH 0.0002  ארץ לידה 

Y.ALIA 0 לא מובהק שנת עליה 

REL 0 לא מובהק דת 

 

  Random effect אפקט קבוע לתורם ולשנה

R1 1.3511  

 R1  1.3113 בתוך נבדקים  

 R1  1.2223 בין נבדקים  

 n 13,511  

 p<1.11מובהק ברמה של **; p<1.13מובהק ברמה של *
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   כלכלי , וענףתרומות עברכנסה, תרומות חברות  כפונקציה של משתני ה 5.2 

 

 
   , המדווחת לצורך זיכוי ממסtמשתנה מוסבר: סך תרומה בשנה 

 
 

 2מודל 

R מקדם משתנה מסביר סמל
2
 chang 

   לא מובהק חותך  

T.INC t  סך הכנסה חייבת במס בשנהt **0.0002 0.1087 

AVGINCP 0.0565 0.0006** ממוצע הכנסות העבר 

DON t-1  תרומה בשנה סךt-1 **0.4 0.2571 

AVGDON p(t-2) שנה ממוצע תרומות העבר מt-2 **1.3 0.0400 

INDUS i 0.0023   ענף כלכלי 

   Random effect אפקט קבוע לתורם ולשנה  

  R1 1.2222   

  R1  1.1211 בתוך נבדקים   

  R1  1.3121 בין נבדקים   

  n 2,352   

 p<1.11מובהק ברמה של **; p<1.13מובהק ברמה של *
 

 

 

 

 

                                                 
o  באוניברסיטה העברית בירושלים.בישראל, מחקר זה מומן על ידי המרכז לחקר הפילנתרופיה 

o ההערות המועילות, ולנאווה ברנר, ראש תחום השירותים החברתיים בלמ"ס, על התמיכה והליווילמ"ס על מדען הראשי באגף הסיני מ-אביעד טור 'דרודתי נתונה לת. 
 


