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 2021 פברואר 

 לציבור לקוחותינו, 

 הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע עבור מוסדות ציבור שמחזור הכנסותיהם 

 נפגע בשל ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה

 כללי: 

מיליון ₪   100על הקצאת תקציב של    החלטה על ידי משרד האוצר  ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסום

א לחוק יסודות התקציב, שהכנסותיהם, לרבות  3כהגדרתם בסעיף  תמיכה במוסדות ציבור  לצורך  

ושהם   החדש  הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל  פחתו  מענקים  מתרומות,  לקבלת  זכאים  אינם 

 . במסגרת מסלולי סיוע אחרים שהוקמו על ידי הממשלה

 

 ארגון זכאי: 

ללא כוונת רווח, שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל לטובת אחת מהמטרות האלה  ארגון   .א

מדע    לפחות: מחקר,  דת,  ספורט,  אומנות,  תרבות,  חיים,  והצלת  בריאות  רווחה,  חינוך, 

קהילה   התנדבות,  עירוני,  ופיתוח  שיכון  והנצחה,  מורשת  חיים,  ובעלי  סביבה  וטכנולוגיה, 

 :ולמעט אחד מאלהוחברה, 

 ים מקצועיים איגוד .1

 קרנות פילנתרופיות  .2

 ארגונים אשר תחום פעילותם הוא קשרים בינלאומי  .3

ארגוני סנגור, שינוי חברתי ופוליטי, למעט ארגונים אשר עיקר פעילותם היא לטובת   .4

 סיוע לאוכלוסיות חלשות

 הגופים האלה לא יחשבו כארגון זכאי:  בנוסף לאמור, .ב

   1994-ממלכתי, התשנ"דקופות חולים כהגדרתן בחוק ביטוח בריאות  .1

 בתי חולים כלליים, פסיכיאטריים וגריאטריים  .2

 לחוק יסודות התקציב  21תאגידי בריאות כהגדרתם בסעיף  .3

 לחוק יסודות התקציב   21גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף   .4

   1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  9מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף   .5

סעיף   .6 לפי  גבוהה  להשכלה  המועצה  מאת  היתר  תעודת  לו  שניתנה  לחוק  21מוסד  א 

 המועצה להשכלה גבוהה 

מוסדות תרבות וספורט שזכאים לקבלת תמיכה לפי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות   .7
והספורט   התרבות  משרד  השלכות של  בשל  תרבות  למוסדות  הקורונה    לסיוע  נגיף 

 )הוראת שעה 
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 תנאי הסף לקבלת הסיוע:

 .2021מוסד הציבור הגיש בקשת תמיכה כנדרש, וברשותו אישור ניהול תקין לשנת   .1

  :של הארגון ) ללא הכנסות בשווה כסף ושווי מתנדבים( מחזור ההכנסות .2

 : מיליון ₪  400אלפי ₪ ועד    300בין   2019בשנת הכספים    -

 נתון זה צריך להיות מוגש כשהוא מלווה בדו"ח כספי מבוקר על ידי רו"ח.  

 :אלפי ₪ שלא ערכו דוחות כספים מבוקרים  500ארגונים מעל מחזור של   -

   בנוסח שפורסם. יצרפו עבור נתון זה דו"ח של רואי חשבון   

, מחזור ההכנסות יחושב החל  2019בינואר    1לגבי מוסד ציבור שהחל פעילותו לאחר יום  

לחודש הקאלנדרי שלאחר יום תחילת הפעילות, כאשר הוא מחולק במספר חודשי    1מיום  

 . 12- הפעילות ומוכפל ב

בשנת   .3 הציבור  מוסד  של  הפעילות  של    50%מהווה    2019עלות  הפעילות  ממחזור  לפחות 

 :המוסד

הוצאות בשווה כסף ובשווי    ללאהפעילות לעניין זה שווה להוצאות המוסד בגין פעילותו,  עלות  

נתון זה ידווח  .  הוצאות הנהלה וכלליות, גיוס תרומות, שיווק, מימון ואחרותוללא  מתנדבים,  

 .על גבי דו"ח רואי חשבון  

למענק .4 זכאי  אינו  לעסקים    המוסד  קבועותסיוע  בהוצאות  השתתפות  ההש  בעד  פעה  בשל 

 הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה 

הפעילות הנתמכת של מוסד הציבור מופנית לכלל האוכלוסייה ובמהותה אינה מיועדת לקידום   .5

 עניינו של פרט או פרטים מסוימים וידועים. 

ביחס למחזור ההכנסות    25%נמוך בשיעור העולה על    2020מחזור הכנסותיו של המוסד בשנת   .6

בניכוי    2020- ו  2019חזור ההכנסות של מוסד הציבור יחושב בשנים  מ  .2019של המוסד בשנת  

א  3השתתפות המדינה בתקציב מוסד חינוך שהפעיל מוסד הציבור ובניכוי תמיכות לפי סעיף  

 . לחוק יסודות התקציב שקיבל מוסד הציבור בשנים אלה
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 :הסיועגובה 

 פרמטרים: גובה הסיוע שכל מוסד ציבור יוכל לקבל תלוי בכמה 

 . 2019מחזור ההכנסות של הארגון בשנת  .1

 . 2019ביחס לשנת  2020היקף הירידה במחזור ההכנסות בשנת   .2

 נתוני הזכאות של מוסדות ציבור אחרים.  .3

מיליון ₪ לכל מוסד ציבור, כתלות בפרמטרים    1.5גובה הסיוע המרבי בשלב הראשון עומד על  

ולאחר שלב א' ישאר נוספים לחלוקה, אזי כספים אלו שנקבעו במבחן התמיכה. ככל  ו כספים 

בכל   שקיבלו.  התמיכה  לשיעור  יחסי  באופן  א'  בשלב  זכאים  שנמצאו  המוסדות  לכלל  יחולקו 

 מהיקף הירידה במחזור ההכנסות.  70%מקרה, לא יינתן מענק סיוע העולה על 

 מסמכים הדרושים לצורך הבקשה: 

 (. דוחות כאמורלארגונים שערכו ) 2019דו"ח כספי מבוקר לשנת  .1

הפעילות .2 ועלות  הפעילות  מחזור  על  רו"ח    כאן   לחצו  -  ייעודי  בנוסח  להשתמש  נדרש-  אישור 

למסמך  -עמודים    2כולל    הנוסח .להורדה הראשון  בעמוד  הנוסח  להעתיק את  של   יש  רשמי 

הארגון ואת נוסח התצהיר של רו"ח בעמוד השני יש להעתיק לנייר פירמה של רואה החשבון  

 ולהחתים בהתאם.  

 אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק  .3

מידע .4 העברת  על  והסכמה  הנתונים  אמיתות  על  ייעודי   הצהרה  לנוסח    כאן   לחצו   -בהתאם 

 להורדה

 : הגשת הבקשה

 .האוצר משרד באתר הגשת הבקשה מומלץ לבחון את הזכאות לפני .1

כדי להקל על התהליך, מומלץ להכין מראש את המסמכים הנדרשים לפי הנוסחים המחייבים   .2

  .המוצגים לעיל 

 . טופס מקוון בממשק העדכון לעמותות של גיידסטאר הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות  .3

 :דגשים למילוי טופס הבקשה .4

גיידסטאר - מורכב ממספר שלבים, אך מרבית השאלות הינן    הטופס בממשק העדכון של 

 .דקות 15-סגורות והמענה עליהן לא אמור לקחת יותר מ

https://justice-il.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000p4lu/a/08000000ZPjy/vnb3twSTx9haFWKKk9unEKdh3eVoJcwiuis04UjzbOA
https://justice-il.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000p4lu/a/08000000ZPjy/vnb3twSTx9haFWKKk9unEKdh3eVoJcwiuis04UjzbOA
https://justice-il.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000p4lu/a/08000000ZPk3/vMZACSSFrpanQmhX43J8rOF5JCehVZ9Btw6UcZkoe18
https://justice-il.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000p4lu/a/08000000ZPk3/vMZACSSFrpanQmhX43J8rOF5JCehVZ9Btw6UcZkoe18
https://justice-il.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000p4lu/a/08000000ZPk3/vMZACSSFrpanQmhX43J8rOF5JCehVZ9Btw6UcZkoe18
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/kol-kore-assistance-public-institutions?chapterIndex=1
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בשלב האחרון בטופס תתבקשו להעלות את כל המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה. יש    -

 .להקפיד ללחוץ על הגשה בסיום ההליך

 .בכל שלב ניתן לשמור את טופס ולחזור אליו במועד מאוחר יותר  -

חשובה: מספר    הבהרה  יש  לארגונכם  אם  בלבד.  אחת  בקשה  להגיש  יכול  ארגון  כל 

מוסמכים לדווח הם יוכלו לגשת ולהזין מידע באותו טופס בקשה )לא ניתן להגיש מספר  

 .טפסי בקשה עבור ארגון אחד(

 . 16:00בשעה : 22.3.2021 המועד האחרון להגשת בקשות לקרן -

 

 .כאן לחץ - האוצר משרד בעמוד לפרסום קישור רצ"ב

 

 חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.

 בברכה,

 הרשקו פרקש ושות'                                   

 רואי חשבון

 12.20חוזר 

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/kol-kore-assistance-public-institutions?chapterIndex=6

