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 2010יולי 

 

GIVING USA –  2009ח השנתי בנושא פילנתרופיה לשנת "הדותקציר 

GIVING USA 2010 The Annual Report on Philanthropy for the Year 2009 

 

 מהלךבב "איסוף נתונים על הנתינה בארהבמרכז העוסק , GIVING USA - ח השנתי של המרכז "ח זה הינו הדו"דו

מגמות ומשתנים שונים בעלי השפעה על מתן תרומה י וף מקצועי ועקבי זה מאפשר זיהואיס.  השנים האחרונות50

ח זה ממעט "דו.  המשאבים בקרב ארגונים שוניםפיתוחוביכולת לפתח אסטרטגיות העשויות לקדם תוצאות בתחום 

 .הצגת הנתוניםעצם חשיבותו ניכרת ב, במתן הסברים על המגמות בתחום אך עם זאת

 : ח האחרון של המרכז"והמגמות המרכזיות העולות מהדולהלן התובנות 

 315.08 לעומת 2009בשנת   ביליון דולר303.75 .2009 בשנת 3.6%-ב ירד ב" בארהמתן התרומותסך כל  §
ב אשר השפיע באופן ישיר על מקבלי "מגמה זו משקפת את המיתון המתמשך בארה .2008ביליון דולר בשנת 

. 2009בהם ניכרה עלייה במתן התרומות בשנת ש  מקבלי תרומותארגוניםם זוהו ג, יחד עם זאת. התרומות

. סביבהארגוני עזרה בינלאומית ואף , שירותי בריאות, ם הומניטאריים היו ארגונים המספקים שירותיארגונים אלו

ת הדירוג היחסי של סוגי מקבלי התרומו, על אף הירידה הכללית בסך התרומות המועברות לארגונים השונים

 . 2008נותר באופן ניכר זהה לזה שהוצג בשנת 

עזבונות פרטיים וחלוקת מענקים על , הפרטיותתרומות  ה-  ירידה בהיקף שלושת סוגי התרומה המרכזיים  §
 266.61 (88%  שלושת סוגי התרומה הללו מהווים-) 1ראה תרשים בנספח  (ידי קרנות פרטיות וקהילתיות

 . ב" בארה2009נת מסך כל התרומות בש) ביליון דולר

נותר כפי שהוא לאורך זמן על אף הירידה הניכרת בסך כל תחום פעילותם מתן תרומות לארגונים על פי   §
ארגונים העוסקים בנושאי דת מקבלים את הנתח הגבוה ביותר , כך לדוגמא). 2ראה תרשים בנספח  (התרומות

 .  השנים האחרונות55בעוגת התרומות הכוללת במשך 

על אף שהצמיחה בנתינה יכולה לפגר , כך יעלה היקף הנתינה, ה מלמדת כי ככל שהכלכלה תחלים ההיסטורי §

 חמש שנים להשגת –לאחר תקופות מיתון קודמות נדרשו שלוש . בשנה או יותר מהצמיחה הכלכלית הכוללת

 . רמת הנתינה טרום תקופת המיתון

 

 : תרומות על פי מקור התרומה

o  ניתן לראות כי מספר .  ביליון דולר227.41הסכום הכולל המוערך הינו . 0.4%- ירדו בפרטיותתרומות

 לקראת סיום השנה וההסבר לכך טמון בעליית מדדי שוק המניות והכיסוי ההתרומות מאינדיבידואלים על

של השינוי המצטבר בתרומות . התקשורתי אשר הדגיש את הצרכים העומדים בפני ארגוני צדקה השונים
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 .-2.4% עומד על 2007-2009 בין השנים םיאינדיבידואלי

o   ביליון דולר23.8-סכום הנתינה הוערך ב .23.9%- ב2009תרומות מעזבונות פרטיים ירדו בשנת . 

o  ביליון דולר 38.44-סכום הנתינה הוערך ב. 8.9%-  פרטיות וקהילתיות ירדה בחלוקת מענקים על ידי קרנות 
ה זו חדה פחות ממה שצפו הקרנות בסקר שנערך להן על ידי יריד. Foundation Center - על פי נתוני ה

Foundation Center 2009 בשנת . 

o על .  ביליון דולר14.10- סכום הנתינה הוערך ב. 2009 בשנת 5.5%- עלה בתו עסקי מתן תרומות מחברות

 . עסקים שהושפעו בצורה מזערית מהמיתון העלו את גובה תרומותיהם,  שעסקו בנושא1פי שני דוחות

 

 : על פי תחומי הפעילות של הארגוניםתרומות 

). 2008 בשנת 0.8%לעומת  (2009 בשנת 0.7%-מתן תרומות לארגונים העוסקים בתחום הדת ירד ב ·

כשליש מסך כל ( 2009 את החלק הגדול ביותר בעוגת התרומות בשנת קיבלוארגונים העוסקים בנושאי דת 

 .  השנים האחרונות55ארגונים אלה קיבלו את הנתח הגדול ביותר במהלך ). 33%התרומות המהווה 

). 2008 בשנת -5.4%לעומת (2009 בשנת 3.6% - מתן תרומות לארגונים העוסקים בתחום החינוך ירד ב ·

 . ות הנתח השני בגודלו מסך כל התרומ- מסך כל התרומות 13% קיבלו, ארגונים אלה

 קיבלו, ארגונים אלה. Foundation Center- על פי דיווחי ה2009 בשנת 8%- מתן תרומות לקרנות ירד ב ·

 .  מסך כל התרומות ונמצאים במקום השלישי של מקבלי התרומות על פי תחומי הפעילות של הארגונים10%

 12.4%מת ירידה של לעו (2.3%- מתן תרומות לארגונים העוסקים במתן שירותים הומניטאריים עלה ב ·
עלייה זו משקפת את מאמצי התורמים להמשיך בסיוע החירום לשירותים כגון אלה לאנשים ). 2008בשנת 

ארגונים אלה , מחקרים רבים הראו כי על אף העלייה במתן התרומות .נפגעו כתוצאה מהמיתון המתמשךש

 .ת מסך כל התרומו9% ארגונים אלה קיבלו .נתקלו בקושי לעמוד בדרישה

 בשנת 6.5%לעומת ירידה של  (2009 בשנת 3.8%-בריאות עלה בארגונים העוסקים במתן תרומות ל  ·
 מדורגים במקום החמישי של מקבלי 2008ומאז שנת   מסך כל התרומות7% קיבלו, ארגונים אלה). 2008

 . על פי סיווג ארגוניהתרומות 

לעומת ירידה חדה של  (2009 בשנת 2.4%-בתרבות ורוח ירד , מתן תרומות לארגונים העוסקים באמנות  ·
 .  מסך כל התרומות4% וקיבלוארגונים אלה מדורגים במקום השביעי במהלך יותר מעשור  ).2008 בשנת 6.5%

פיתוח ופעולות סעד עלה , עניינים בינלאומיים הכוללים בין השאר סיועארגונים העוסקים במתן תרומות ל  ·
 .  2009 מסך כל התרומות בשנת 3%יבלו  ארגונים אלה ק.2009 בשנת 6.2%- ב

                                                   
1   Committee Encouraging Corporate Philanthropy and Silicon Valley Community Foundation and 
Entrepreneurs Foundation reports.  
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 תרומות אלה מהוות בדרך כלל תרופות לחולים .2009 בשנת 3.6%-מתן תרומות לאינדיבידואלים צומצם ב  ·

 מסך כל 1%אינדיבידואלים אלה קיבלו . נזקקים המועברות מקרנות הממומנות על ידי חברות ייצור תרופות

 .  2009התרומות בשנת 

 

GIVING USA 

GIVING USAהינו גוף המהווה חלק מ -USA Foundation ) קרןUSA ( שם לו , גוף זה. 1985אשר נוסד בשנת

אחת ממטרותיו של גוף זה הינה לסייע . החינוך וההבנה הציבורית בנושא פילנתרופיה, המחקרלקדם את למטרה 

 את סדרי העדיפויות שלהם גבשיםמוהפרטים בתוכה קובעי מדיניות ואחרים להבין איך החברה ככלל , לתורמים

 . בחלוקת המשאבים וזאת על ידי פרסום נתונים ומגמות בפילנתרופיה ודוחות שנתיים

 

 : לצפייה בדוח המלא

http://www.givingusa2010.org/products/GivingUSA_2010_ExecSummary_Print.pdf 

 

 :קישור לאתרים נוספים

http://foundationcenter.org/ 

http://www.givingusa.org/gusa/mission.cfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שיתופיםעבור  ניבי זאבי מסמך זה נכתב על ידי

 ת/להפיץ ולהציג את החומרים לכל דורש, מומלץ להעביר

http://www.givingusa2010.org/products/GivingUSA_2010_ExecSummary_Print.pdf
http://foundationcenter.org/
http://www.givingusa.org/gusa/mission.cfm
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  על פי מקור התרומה2009ב לשנת "תרומות בארה: 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 )  בביליון דולר( על פי סוג הארגון מקבל התרומה 2009ב לשנת "תרומות בארה: 2נספח 

 

 

אומנויות, תרבות ומדעי 
הרוח; 12.34; 4%

מענקים מקרנות 
לאינדיבידואלים; 3.51; 1%

מתנות לקרנות המחלקות 
מענקים; 31; 11%

חינוך; 40.01; 15%

דת; 100.95; 38%

שירותים הומניטריים; 
10% ;27.08

תועלת החברה - הציבור; 
8% ;22.75

סביבה / בעלי חיים; 6.15; 
2%

עניינים בינלאומיים; 8.89; 
3%

בריאות; 22.46; 8%

אינדיבידואלים, 
74%  ,224.41

עסקים, 14.01, 
5%

קרנות, 38.44, 
13%

עזבונות, 23.8, 
8%


