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What Works?
תרומות משקי הבית בפוקוס

ד גליה פיט"עו

המכון למשפט ולפילנתרופיה

Jamie Levine Daniel, PhD, 

Paul H. O’Neill School of Public & Environmental Affairs 

Lilly Family School of Philanthropy
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דפוסי תרומה של יחידים 
בישראל

ממצאים ממחקרים שונים

ד גליה פיט"עו

למשפט ולפילנתרופיההמכון 
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Giving is increasing because of larger 

gifts from richer donors. Smaller and 

mid-level donors are slowly but surely 

disappearing—across the board, among 

all organizations…

The potential effect on our collective 

and individual senses of agency as 

political actors is more than concerning.

Elizabeth Boris, Urban Institute



פילנתרופיה של ישראלים 
:כוללת

-רים "תרומות כספיות למלכ

1.
ממשקי בית  

בישראל

2.
מחברות  
בישראל

3.
מעזבונות  

בישראל



פילנתרופיה של ישראלים לעומת  
ל"פילנתרופיה מחו

במחירים שוטפים  
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בפילנתרופיה של ישראלים ממשקי בית
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2019סקר תרומות יחידים 

תרומהמדווחים על 50%
על תרומה ( 25%)4-מ1

לארגון פורמלי
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2019סקר תרומות יחידים 

:תרומהסכומי
בקרב יהודים  

₪ 180-450ממוצע 
₪ 240: חציון

בקרב ערבים 
, 100-1,600₪ממוצע 

400₪: חציון
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2019סקר תרומות יחידים 
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2019סקר תרומות יחידים 



Forms of Giving
(Respondents gave more than one answer)

Beggars on the 

Street

At Home Tzedakah

Boxes

Supermarkets Through a 

Kindergarten or 

School

Through a 

Workplace 

Initiative

Voluntarily 

Giving to an 

Organization

Purchasing a 

Ticket to a 

Fundraiser

Monthly 

Payment by 

Credit Card 

Over the 

Phone
Rounding-up 

on a Credit 

Card

Online SMS / Text



Number of Organizations Donated to

54%

42%

4%

31%

55%

14%



You decide in advance the 
amount of the gift according 
to household income

Deciding to Give: The Amount and its Allocation

You contribute a large amount
to one particular organization, 
rather than small donations
to a number of organizations

You consult with your family 
regarding the amount of 
money you donate



Deciding to Give: To Which Organization?

?

You decide in advance which 
organizations to contribute to

You donate to an organization in 
your local community

You choose an organization that 
you personally know the people 
involved in

You consider the organization's 
political orientation



Follow Up on the Organization Activities

You check the salaries of the 

directors and employees of the 

organization

You check the fundraising costs 

of the organization

You follow up on the activities 

of the organization to which you 

gave a gift

You do not donate to an 

organization if its performance 

is unsatisfactory
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קמפיין שגרירים

..."אכפת לי ממך ולכן אתרום למה שאכפת לך"

התרומות מגוייסות בשל האהדה  –אלטרואיזם של יחסים כמניע לתרומה 
.ה ולוא דווקא בשל המטרה החברתית המסוימת/לשגריר

ה על מחויבות גדולה יותר לקמפיין כך  /ה מעיד/ככל שהשגריר
.ה גדולה יותר/הצלחתו

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/16048?fbclid=IwAR1YQu9K2EUS5R8cvMacuuTD4Rjy8hslLZSEjnXPnLbtecliXSxqomaKGz4

