חרדים תורמים מהכנסתם החודשית פי ארבעה לעומת הציבור הכללי
מיכאל לוי

מחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות מגלה כי משק בית בציבור החרדי תורם פי ארבעה מהכנסתו החודשית אל
מול משקי בית בציבור היהודי הלא-חרדי .משקלול הנתונים עולה כי בעוד משקי הבית החרדיים מהווים רק כ5%-
ממשקי הבית היהודים ,היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ 20%-מכלל התרומות במגזר היהודי
משק בית בציבור החרדי תורם בממוצע  457ש"ח מידי חודש ,סכום המהווה  4.8אחוזים מהכנסתו החודשית.
לעומת זאת ,משק בית בציבור היהודי הלא חרדי תורם בממוצע רק  222ש"ח מידי חודש המהווים  1.2אחוזים
מהכנסתם החודשית הממוצעת .כך עולה ממחקר שמפרסם המכון החרדי לחקרי מדיניות שבוצע על ידי ניצה קסיר
ואסף צחור-שי ,המתבסס על נתוני הלמ"ס לשנת ,2014
שיעור משקי הבית התורמים וגובה התרומות החודשיות הממוצעות2014 ,
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מקור :עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לנתוני סקר ההוצאות של הלמ"ס.2014 ,
מסקירת הנתונים הנוגעים לשיעור משקי הבית התורמים תרומה כספית מידי חודש ,עולה כי  75%ממשקי הבית
בציבור החרדי תורמים מידי חודש ,לעומת  31%בלבד בקרב הציבור היהודי הלא חרדי .על פי נתונים אלו התרומה
בקרב הציבור החרדי שכיחה ביחסיות של פי  2.4מאשר בציבור היהודי הלא חרדי.

כתוצאה מהפערים בהיקף התרומות בין החברה החרדית ללא-חרדית ,עולה שבעוד משקי הבית החרדיים מהווים רק
כ 5%-ממשקי הבית היהודים ,היקף התרומות של החברה החרדית מהווה כ 20%-מכלל התרומות במגזר הכללי.
במכון החרדי למחקרי מדיניות מציינים כי מוסדות התרומה בחברה החרדית משוכללים משמעותית והתפתחו על פני
השנים ,החברה החרדית נסמכת עליהם במובנים רבים והיקפי התרומה תואמים לכך.

הנתונים ,המידע ,הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים .אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו
העצמאי של הקורא ,או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב :קרנות נאמנות ,תעודות סל ,קופות גמל ,קרנות פנסיה ,קרנות
השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע
השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן .במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים .כמו כן עלולות
להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל .לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה ,לרבות החזקה ו/או ביצוע
עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה .הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור ,מראש או בדיעבד .פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא
לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה ,אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

