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מטרת  העל של התמהיל



:מקורות מסד הנתונים
מקורות חיצוניים

 מספק נתונים על רישום של ארגוני המגזר  - התאגידים  רשם
).אגודות עותומאניות/  צ"חל/ הקדשות / עמותות (המאוגדים כחוק 

 מספקים מידע לגבי תשלומי שכר של   - מס הכנסה  / החשב הכללי  מספקים מידע לגבי תשלומי שכר של  - מס הכנסה  / החשב הכללי
, רשימת ארגונים המזכים בפטור על תרומות, עובדי ארגוני המגזר

.ותשלומים ממשלתיים מסוגים שונים לעמותות

מקורות פנימיים
מסווגים את הארגונים לפי קטגוריות שונות -  חוקרי המרכז

בהתאם לסיווג , שהחשובה בהן היא סיווג לפי תחום פעולה
.הופקינסוהנס'גהבינלאומי שפותח באוניברסיטת 



תחומי הפעילות 12

רווחה בריאות חינוך  
ומחקר

תרבות  
ופנאי

פילנתרופיה ארגוני  
אזרחים

שיכון  
ופיתוח

איכות  
סביבה

הנצחה איגודים  
מקצועיים ארגוני דת פעילות  

בינלאומית



קטגוריות ופרמטרים נוספים
ערכיםקטגוריה

לאומי-דו/ ערבי / יהודי לאום

נוצרי/ מוסלמי / יהודי דת

ארוגני חברים/מימון / שירותים / סנגורסוג פעילות ארוגני חברים/מימון / שירותים / סנגורסוג פעילות

ארץ מוצא/ קבוצות אתניות יהודיות לפי עדה 9קבוצה אתנית

ל  "צה/ נשים / קשישים / בעלי מוגבלויות / ניצולי שואה/ ילדים ונוער אוכלוסיית יעד
סטודנטים/ עובדים זרים / נפגעי טרור , וכוחות הביטחון

ארצי/ אזור / ישוב / שכונהאיזור פעילות

לסבי ואחרים-הומו/ גברים / נשים מגדר

בארגון בינלאומיחבר/ ארגון בינלאומי פעיל בארץ ארגונים בינלאומיים



קטגוריות ופרמטרים נוספים
ערכיםפרמטרים

נמחק או פעיל/ בתהליכי מחיקה או פירוק /  פעילסטטוס

  השנה שבה נרשם הארגון אצל רשם התאגידים שנת הקמה

פועל הארגון/ היישוב בו רשוםיישוב

חיפה/ צפון / מרכז/ תל אביב / דרום / ירושלים מחוז

'א46בעל סטאטוס של מוסד ציבורי לפי סעיף מוסד ציבורי

  1997-2006בגין תמיכות לעמותות בשנים תשלומיםתמיכות ממשלתיות



:מאפיינים של תמהיל הארגונים  

 אצל רשם (הנתונים כוללים אך ורק ארגונים הרשומים פורמאלית
של ארגונים שאין   סניפיםוהתארגנויות ואינם כוללים ) התאגידים

.להם יישות משפטית נפרדת.להם יישות משפטית נפרדת

 הפעיליםהתמהיל מתייחס לארגונים.

 בלבדסטטיסטיים הנתונים הינם.



:התמהיל מאפשר
איתור מידע אודות הרכב ארגוני המגזר השלישי הפועלים ברשות .

  השוואה של מאפייני המגזר השלישי ברשות נתונה עם הקיים
. ברשויות אחרות. ברשויות אחרות

השוואה עם נתונים ארציים ומחוזיים  .

 השוואה עם הנתונים הממוצעים המקבילים ברשויות מסדר גודל
. דומה

  השוואה עם הנתונים הממוצעים ברשויות עם אותו אשכול כלכלי
. חברתי



:קהל היעד

 הנהגת הרשויות המקומיות.

  ארגוני חברה אזרחית שרוצים לשתף פעולה עם ארגוני חברה
.אזרחית אחרים.אזרחית אחרים

יחידים שמעוניינים להקים ארגון בנושא מסויים.

קרנות שרוצות לתמוך בארגונים שונים בישובים שונים.

חוקרים של המגזר השלישי.



185,800:   מספר תושבים בישוב

5-6:   אשכול חברתי כלכלי

דרום:   מחוז



תחום פעולה
התפלגות 
הארגונים 
הארצית

התפלגות 
הארגונים 

בישובים שבהם 
מספר התושבים 

הוא

התפלגות הארגונים 
בישובים באשכולות 
כלכליים-חברתיים*

התפלגות 
הארגונים 

בישובים במחוז

דרום5-6מעל 70,000ב-%ב-% מספר הארגונים 

337%5%5%5%4%תרבות 
4410%6%5%9%8%ספורט

276%5%5%6%6%פנאי 
307%5%4%6%6%חינוך מוקדם, יסודי ותיכון 

143%4%4%3%4%השכלה גבוהה ואחרת **

התפלגות הארגונים 
בבאר שבע 

143%4%4%3%4%השכלה גבוהה ואחרת **
184%8%9%6%8%חינוך חרדי וישיבות גבוהות 

72%2%2%2%2%בריאות 
4410%8%7%9%9%שירותי רווחה

164%5%5%6%6%סיוע כספי ואחר 
31%1%1%1%1%סביבה

225%3%2%4%4%שיכון ופיתוח
256%5%5%4%4%ארגוני אזרחים, חוק

20%1%2%1%1%קרנות תומכות בארגונים רבים
4610%12%16%6%5%פילנתרופיה - אחרים
10%1%1%0%0%ארגונים בינלאומיים

9321%25%23%28%30%ארגוני דת 
153%3%4%2%2%איגודים מקצועיים

51%1%1%1%1%הנצחה
445100%100%100%100%100%סה"כ 



23%, תרבות ופנאי
21%, ארגוני דת

איגודים  
3%, מקצועיים

1%, הנצחה

התפלגות הארגונים בבאר שבע לפי תחומי פעולה

14%, חינוך

13%, רווחה2%, בריאות

1%, איכות סביבה
5%, שיכון ופיתוח

6%, ארגוני אזרחים

קרנות  
11%, ופילנתרופיה

21%, ארגוני דת



מספר הארגונים לאלף נפש בישוב בהשוואה למספר  
הארגונים הכולל לאלף נפש במחוזות
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צפון דרום חיפה מרכז ש"יו תל אביב ירושלים באר שבע ארצי



מספר הארגונים לאלף נפש בישוב בהשוואה למספר הארגונים  
חברתי- הכולל לאלף נפש ביישובים לפי אשכול כלכלי
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חברתי- תושבים לפי אשכול כלכלי 1,000ארגונים ל 
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1-2 3-4 5-6   7 8-10 באר שבע ארצי



מספר הארגונים לאלף נפש בישוב בהשוואה למספר  
הארגונים הכולל לאלף נפש בישובים לפי מספר תושבים

12

14

16

תושבים לפי מספר תושבים 1,000ארגונים ל 
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10-30,000  10,000עד  30-70,000 70,000מעל  מועצות אזוריות באר שבע ארצי



מבט השוואתי–מספר הארגונים לאלף נפש 

ביחס לפרמטר   מיקוםהרלוונטית הקבוצהבאר שבע
הרלוונטיהרלוונטי

מחוז
2.42.4

חברתי-אשכול כלכלי
2.42.5

מספר תושבים
2.44.8


