


קרן המענקים

שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות  •

מובילות בארץ

,  שנפגעו בעקבות משבר הקורונהחברתיותסיוע לעמותות •

על מנת שיוכלו לשרוד ולהמשיך את פעילותן בתום המשבר

(500,000₪-ל₪ 10,000בין )מענק כספי חד פעמי •

ממשלתי ייעודי לנושא" מבחן תמיכה"•

12:00בדצמבר בשעה 2-הגשת בקשות עד ה•



תנאי סףקטגוריה

עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע. 1תחום העיסוק

היקף הפעילות

.100,000,000₪-ל₪ 500,000היה בין 2018מחזור ההכנסות של הארגון החברתי בשנת . 2

אם  , משתתפים בחודש15בשירותים החברתיים שהארגון מציע לוקחים חלק לפחות . 3
משתתפים בחודש אם ההכנסות  30או לפחות , בשנה₪ מיליון 1.5הכנסותיו השנתיות הן עד 

.לשנה₪ מיליון 1.5הן מעל 

משרות מלאות במצטבר 2הארגון העסיק עובדים בלפחות , 2019בכל חודש בשנת , בממוצע. 4
.מתנדבים קבועים10או שהפעיל לפחות 

היקף הפגיעה

או יותר25%-הכנסותיו ירדו ב, כלומר–הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר . 5

(הפעימה השלישית)הארגון אינו זכאי למענק סיוע מרשות המיסים . 6

.ומעלה10,000₪גובה הסיוע הפוטנציאלי של הארגון הוא . 7

תנאים מנהליים
מטעם רשם העמותות2020לארגון צריך להיות אישור ניהול תקין בתוקף לשנת . 8

לארגון צריך להיות אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף. 9

תנאי סף לזכאות
נוסחים מדויקים במבחן התמיכה



?איך מגישים

http://socialrelieffund.org:הפרטיםכלעםייעודיאתר•

גיידסטאראתרדרךהגשה•

ראשוניזכאותסימולטור•

גיידסטארשלהעמותותלממשקורישוםזיהוי•

(עתבכללשמורניתן)הבקשהטופסמילוי•

http://socialrelieffund.org/


טופס הגשה מלא
נתוני הטופס  , היכן שרלוונטי

. הקודם ייטענו אוטומטית
הארגון יוכל להשאיר אותם  

(ולספק נימוק)או לעדכן 

?איך מגישים

טופס הגשה מקוצר
2020אוקטובר -נתון מרץ

ח"מגובה במסמך רו

ארגונים מנותבים אוטומטית בתוך המערכת לטופס הרלוונטי עבורם

זכאי  
בפעימה  
הראשונה

אינו זכאי  
בפעימה  
הראשונה

טופס הגשה מלא

הגשה  
ראשונה



?אילו מסמכים צריך לצרף

אישור רואה חשבון על ניהול חשבון בנק. 1
אישור רואה חשבון על הנתונים הכספיים. 2
ל"אישור חתום על ידי יושב ראש הארגון ועל ידי המנכ. 3
מגיידסטאריילקח ישירות –אישור ניהול תקין . 4
המסיםיילקחו מרשות –אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור . 5



?אילו נתונים כספיים נדרשים

ללא שווה כסף וללא שווי 2018מחזור הכנסות הארגון לשנת 1.
מתנדבים

ללא שווה כסף וללא שווי 2019מחזור הכנסות הארגון לשנת 2.
מתנדבים

ללא שווה  , 2020אוקטובר -מחזור הכנסות הארגון בחודשים מרץ3.
כסף וללא שווי מתנדבים

עמותות ללא דוח מבוקר  . יש להפיק הנתונים מדוח מבוקר ככל שישנו*
ח תומכת לאמיתות הנתון"יתבקשו להציג הצהרת רו



להחריגהאם ניתן להקל או 
?באחד מתנאי הסף

המורכבת מנציגי משרדי ממשלה , תנאי הסף נקבעו על ידי הוועדה המשותפת למיזם
.  ונציגי הקרנות הפילנתרופיות השותפות במיזם

הוראות המבחנים  מתן הסיוע של הקרן נעשה בהתאם לתנאי הסף שנקבעו ועוגנו ב
תנאים אלו  . הרווחה והשירותים החברתיים, לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה

.הם סופיים ולא ניתן להשיג עליהם



האם אנו עומדים  , X-הארגון שלי עוסק ב
?בהגדרת המבחן למתן שירותים חברתיים

במתןלהיותצריכהמפעילותוממחציתלמעלה,לסיועזכאייהיהשהארגוןבכדי
.התמיכהבמבחן2בסעיףהגדרתםפיעלחברתייםשירותים

מלאהבצורההמפורט,חברתיתהגדרהשלהסףבתנאיהעמידהלשאלתהתשובה
-הארגוןלפעילותבהתאםפרטניבאופןתיבחן,התמיכהמבחןשל2בסעיף

התמיכותוועדת,ארגונכםשלהפעילותכללאתלפרטתתבקשוהבקשהבהגשת
.המבחןלפיחברתישירותשלבהגדרהעומדתממנה50%מעלהאםתבחן

,ההגשהטופסאתלהגישמוזמניםהנכם,זובהגדרהעומדארגונכםלדעתכםבאם
.בענייןותכריעבקשתכםאתתבחןהתמיכותוועדת

https://www.socialrelieffund.org/mivhan
https://www.socialrelieffund.org/mivhan


האם יש טפסים מיוחדים שצריך למלא עבור  
?תוכן הפעילות

תתבקשובו,הארגוןבפעילותהעוסקפרקקייםהבקשהטופסבתוך
.השוניםסוגיהעלבארגוןהמבוצעותפעילויותכללאתלפרט



האם ניתן להגיש בקשה גם לקרן וגם לסיוע בעד 
?המסיםהשתתפות בהוצאות קבועות מטעם רשות 

לרשות המיסים לקבלת מענק אינו זכאי להגיש בקשההוא שהארגון תנאי לזכאות בקרן המענקים
סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף  

(.  2020באפריל 24)ף"התשבניסן ' מיום ל5015בהתאם להחלטת ממשלה מספר , הקורונה

עדיין אינו זכאי , ארגון שזכאי להגיש בקשה למענק מרשות המיסים אך בחר שלא הגיש אותה
.פילנתרופיה-למענק הסיוע של מיזם ממשלה

באתר על תנאי הזכאות למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות ניתן למצוא פרטים מלאים
המסיםרשות 



יש לנו פעילות נפרדת ועצמאית לחלוטין שעומדת  
האם . אך היא חלק מעמותה אחרת, בתנאים של הקרן

?ניתן להגיש בקשה רק עבור הפעילות העצמאית

יילקחו בחשבון כלל הנתונים של , עבור בחינת העמידה בתנאי הסף

לא ניתן לפצל או להפריד את הנתונים ולהתייחס  . הישות המשפטית
רק לחלק מהפעילות



?כיצד ניתן לקבל סיוע טכני במילוי הטופס

ניתן לפנות למוקד התמיכה של  , בבעיות טכניות במילוי הטופס

-GS: כתובת מוקד התמיכה. ולקבל מענה ישיר ומהירגיידסטאר

amutot@justice.gov.il

mailto:GS-amutot@justice.gov.il


טיפים להגשה

קראו היטב את תנאי מבחן התמיכה•

עזרו לוועדה להבין את מהות פעילות העמותה•

והיעזרו  )עקבו אחר ההנחיות המדויקות למילוי המסמכים הנלווים •
(בדוגמאות

אל תחכו לרגע האחרון•



WWW.SOCIALRELIEFFUND.ORG

http://www.socialrelieffund.org/

