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 המגזר השלישי בישראל בצל הקורונה
 -תמונת מצב חצי שנה לתוך המשבר   -

 
 

יחד עם  את המגזר השלישי(, ארגון הגג המייצג)" מנהיגות אזרחיתמפרוץ משבר הקורונה עושה "

המהווים  -לארגוני המגזר השלישי לילות כימים על מנת לייצר פתרונות ומענים  שותפים רבים נוספים,

להתפנות ולעסוק במשימה הלאומית  להםכדי לאפשר  - התשתית החברתית של מדינת ישראלאת 

מנגנוני עבודה משותפים למתן מענים מגזריים ומענים  מובילהבתוך כך, מנהיגות אזרחית . בצל הקורונה

  .(1בנספח הישגי המהלכים מפורטים )פרטניים לארגונים במסגרת החמ"ל של המגזר השלישי 

ארגוני מרביתם של , שני להיום חצי שנה אל תוך המשבר, כאשר המדינה מצויה בסגרנכון זאת,  למרות

העסקי ונוגעים  וחלק מתנאי ההקלות שניתנו למגזר ,מהממשלהטרם קיבלו סיוע כספי המגזר השלישי 

או שנקבעו קריטריונים ונעשה שימוש במנגנוני ביצוע אשר לא תואמים את המגזר  גם להן, לא הושוו,

, הם נדרשים לתת תמיכה משמעותית שצרכיה גדלים מיום לצד זה לפני קריסה. הארגוניםוהשלישי, 

 ליום. 

ארגונים רבים בפועל כי לצערנו, ככול שמתבהרת תמונת הסיוע הממשלתי, אנו נוכחים לדעת 

ארגונים המבוססים על מתנדבים, ארגוני קידום מדיניות כדוגמת ובהם , ומשמעותיים אינם זכאים לסיוע

  .₪ן ארגוני סביבה או ארגוני נשים, ארגוני גג, ארגונים קטנים עם מחזור פעילות של עד חצי מיליו

על מנת למנוע קריסה של המגזר , ואקוטיים ערוצים מרכזיים 2 -בדחוף אי לכך, אנו נדרשים לטיפול 

 השלישי:

 טיפול במצוקה הכלכלית של הארגונים  .1

 מענקי סיוע .א

i. לסיוע למגזר השלישי, ₪ על אף הקצאה של מיליוני  - מימוש התקציבים שהוקצו עד כה

  הינו מעט מדיי, ומאוחר מדיי. –בפועל מרבית הסכום עוד לא הגיע לארגונים, ומה שהגיע 

מיליון  30 –למענקים בכלל המסלולים מומשו כ ₪ מיליון  200עד כה, מתוך סך כולל של 

 .בלבד₪ 

 (.2בנספח )התקציבים שהוקצו, ומסלולי התשלום מפורטים 

ii. מענקי סיוע ל נוספתרן הוחלט על הקמת ק 2020בחודש יולי  -  המשכיותקצאות הטיפול ב

עד היום, מעל חודשיים . ₪ מיליון 100למגזר השלישי שאף עוגנה לראשונה בחקיקה, ע"ס 

סיון העבר, חשוב ייחד עם זאת, לאור נ עוד לא פרסמו הקריטריונים לזכאות. –מההחלטה 

הצעתנו )לוודא שהפעם הקריטריונים יותאמו באופן מיטבי לארגוני המגזר השלישי 

 (3פח נסמפורטים במבחנים ונוהל לחלוקת כספי תמיכה קריטריונים, ל
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 השוואת תנאים למגזר העסקי והקלות נוספות .ב

במנגנוני העברת שאינן כרוכות הקלות שאין משמעותן תקצוב נוסף,  או בסעיף זה נכללות 

. לדוגמא, המשך פטור לממשלה כספים מהממשלה לעמותות, ועל כן, מימושם פחות מורכב

 שקיבלו הגופים העסקיים בדחיית תשלומי מע"מ( להקלותמארנונה, פטור ממס שכר )בהתאמה 

. )לפירוט צעדים שיש לנקוט להצלת )מוגבר( לתמיכות ומיזמים משותפים והכרה בשווה כסף

 (4השלישי, ראו נספח גזר מה

 

  2021שנת היערכות ל .2

מכספי התרומות של ארגוני המגזר השלישי הינם ממדינות שמחוץ לישראל, לאור העובדה  75% -כ

על העולם, וברחבי ינות רבית התרומות נשארות לארגונים במדשקורונה הפכה להיות בעיה עולמית, מ

עצר גם הוא את , לארגוני המגזר, שותף בתרומות העסקי המהווה המגזרלא מגיעים לכאן. כמו כן, כן, 

בסכנה גדולה בכל הנוגע  2021מצב זה מעמיד את שנת לאור המצב הכלכלי.  ,מרבית התרומות

 :2021מסלולים שונים לשנת בשלושה לתקציבי המגזר אי לכך, יש לטפל בדחיפות 

התשתיות הארגוניות, לשימור ומותאמים לארגוני החברה האזרחית נוספים  מענקי תמיכה .א

 קורונה יצר.משבר הותקציבי פעולה נאותים מול המצוקות ש

גם  , עם משרדי ממשלה וגורמים לאומיים אחרים או המשכיות המשך התקשרויות קיימותעיגון  .ב

 .מאושרתקציב במסגרת תקציב המשכי וללא תלות בקיום 

א, בכפוף 3ר לפי סעיף תקציב המשכי בתקנות התמיכה למוסדות ציבו 100%אישור מקדמי ל .ג

ככל שיהיו בסעיפי  2020לנהלי התקציב ההמשכי וכן אישור מקדמי להתחייבות על בסיס עודפי 

 תקציב אלו

ארגוני  כללשל הארגוניות התשתיות על  שיאפשר לשמור , ייעודי למלכ"רים,מידיאנו דורשים  פתרון 

של  דיני נפשותהארגונים העוסקים בשימור תשתיות של מדובר כאן ב .החברה האזרחית בישראל

מאות אלפי מוטבים המקבלים סיוע מהעמותות. כמו בדיני נפשות יש לפעול במהירות כדי למנוע את 

יום קריסתם של הארגונים ולאפשר להם להמשיך להעניק שירותים חברתיים בימים אלו של משבר, וגם ב

  שאחרי. 
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 קורונה: הישגי מנהיגות אזרחית בחצי שנת 1נספח 

 

  יצירת תודעה ציבורית והשארת הנושא על סדר היום הציבורי 

 מול גורמי הממשל ומול הארגונים בשטח – כתובת אחת למגזר השלישי 

   ועדת משנה לשולחן העגול במשרד למתן מענים מגזריים  -הקמת מנגנוני עבודה משותפים עם הממשלה(

 הממשלה ומענה למאות פניות של ארגונים()קבוצת עבודה מול משרדי ומענים פרטניים  רה"מ(

  ומנכ"לים מובילים נוספים עם חברים נבחרים מהוועד המנהלהקמת הנציגות של המגזר השלישי 

  במסגרת התכנית הכלכלית לסיוע למשק של משרד האוצר סיוע למגזר השלישי₪ מיליון  200הקצאת 

 (2)לפירוט מימוש הסיוע בפועל ראו נספח 

  50%= תוספת של  הקמת קרן ייעודית למגזר השלישי מעוגנת בחקיקהו נוספים₪ מיליון  100הקצאה של 

 לתקציב הסיוע למגזר השלישי

 מעורבות בכתיבת מבחני התמיכה למודל ולזכאות חלוקת כספי הקרן של משרד האוצר 

 :שיפור הקריטריונים לזכאות לסיוע ממנגנונים קודמים 

 הכרה בתרומות כהכנסות 

  בשנה(₪  מיליון 100עד גדולים )בעלי מחזור של לארגונים גם הרחבת הזכאות 

 מיליון  20בשנה במקום ₪ מיליון  100)עד  לסיוע גם לארגונים גדולים ימיםיבמסלולים ק הרחבת הזכאות

 כיום( החל מפעימת הסיוע הרביעית₪  

  המענקים למגזר העסקי )החל  הכללת ארגוני המגזר השלישי בפעימות -השוואת תנאים למגזר העסקי

 מהפעימה השלישית, כולל מענקי עידוד העסקה ושימור עובדים(

 כולל דחיית מועדי הגשת מסמכים, הקפאת ביקורות עומק ופטור מארנונה הקלות רגולטוריות ובירוקרטיות ,

 בדומה לכלל המשק

 :במסגרת דיונים לאישור תקציב המדינה 

  (₪ מיליארד 3) 2019-בחלוקת מלוא התמיכות שבוצעו 

 (  יליארדמ 300) אישור העברת העודפים המחויבים₪ 

 3-רתימה גורפת של שרים וחברי כנסת לסיוע למגזר ה 

 23  הוועדה לענייני ביקורת המדינה חוק חוקה ומשפט, כספים, קורונה, רווחה, –דיונים בוועדות הרלוונטיות 

  הנחת הצעות חוק 

 השלישי בישראל הקמת שדולה למען ארגוני המגזר 

 כח משימה משותף של מנכ"לי עמותות בהובלת נבחרת חברי כנסת פעילים 

 וקו חם לפניות ציבור  , מידע מהימןכתובת אחת לארגונים לשאלות - הנגשת מידע ועדכונים שוטפים כל העת

שו"ת על מסלולי הסיוע  –וובינרים  4לאלפי ארגונים במסגרת החמ"ל של המגזר השלישי, ומענה בזמן אמת 

.ועודהממשלתיים ומתנדב לסיוע פרטני בהגשות 
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 מסלולי הסיוע עד כה, כמה הוקצה ומה מומש בפועל :2נספח 

ופעילותנו במסגרת ועדת המשנה למתן מענים למגזר השלישי , התשתיות הארגוניות של כלל ארגוני המגזר השלישיכקרן מענקי סיוע לשימור  ₪קצאה של מיליארד להבהמשך לדרישתנו 

₪ יון מיל 100עבור  הוקצו לארגוני תרבות וספורט,₪ מיליון  160אולם בפועל  ייעודיים לסיוע למגזר השלישי. ₪מיליון  300הוקצו עד היום במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, 

  ויתר הסכום פוצל למספר מסלולי סיוע חלקיים, עם אחוזי מימוש נמוכים עד אפסיים. נוספים טרם נקבעו קריטריונים,

נותנים מענה הולם מותאמים למגזר השלישי ואינם הפתרונות הניתנים למגזר השלישי אינם הרי שנוכחים לראות כי כפי שהתרענו בזמן אמת, ככול שמתבהרת תמונת הסיוע הממשלתי, אנו 

בעלי מחזור קטנים המבוססים על מתנדבים, ארגונים שעיקר הכנסותיהם מתרומות, ארגונים רגונים ואבלבד , ₪ מיליון  30 –עד היום מומשו במסלולי המענקים כ לכלל הארגונים שנפגעו. 

  אינם זכאים נכון להיום לכל סיוע.  – ועוד  י נשים, ארגוני גגארגוני קידום מדיניות כדוגמת ארגוני סביבה או ארגונ ,₪מיליון עד חצי פעילות של 

 להלן פירוט מסלולי המענקים וערוצי סיוע נוספים שניתנו עד כה:

 מסלולי מענקים

 והמימוש סכום הקצאה קהל יעד ייעוד תקופה המסלול סוג

 מענקים

קרן מענקים לפיצוי על פגיעה 
בהכנסות עצמיות )דרך מס 

שלישית/מענקים פעימה  -רכוש 
 דו חודשיים(

 פיצוי בגין הוצאות קבועות מרץ אפריל
בעלי שליש ₪ מיליון  20עד ₪ אלף  500 -ארגונים מ

הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח פגיעה של 
 לפחות 25%

מיליון ש"ח  10 -עמותות שקיבלו כ  500 -כ 
  שהוקצו לכלל המשקמיליארד  14.904מתוך 

 פיצוי בגין הוצאות קבועות ספטמבר -מאי
בעלי שליש ₪ מיליון  100עד ₪ אלף  500 -ארגונים מ

הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח פגיעה של 
 לפחות 40%

 פיצוי בגין הוצאות קבועות אוקטובר והלאה
בעלי שליש ₪ מיליון  100עד ₪ אלף  500 -ארגונים מ

פגיעה של הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח 
 לפחות 25%

 מרץ ואפריל פילנתרופיה-מיזם ממשלה

שימור המשכיות הפעילות 
והתשתית הארגונית של 

ארגונים חברתיים שנפגעו 
 בעקבות משבר הקורונה

ארגונים הנותנים שירותים ספציפיים העוסקים ברווחה, 
 20עד ₪ אלף  500 -קליטת עלייה, בריאות וחינוך מ

או יותר;  25%-הכנסותיהם ירדו בואשר ₪ מיליון 
 ואינם זכאים לסיוע מקרן מס רכוש

( 500מתוך  200כשליש מהארגונים )כמעט 
 20-שהגישו, להם יחולק סך של קרוב ל

מהממשלה  ₪40 )מיליון  53מתוך ₪ מיליון 
 פילנתרופיה( 13 -ו

 עידוד מעסיקים
החל ממאי, 

 3במחזורים של 
 חודשים

 החזרת עובדים שפוטרו או
 הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר

 ארגונים שנאלצו לצמצם כח אדם בעקבות המשבר
ארד ימיל 5.39אחוזי מימוש אפסיים מתוך 

 שהוקצה לכלל המשק
 

 שימור תעסוקת העובדים החל מאוקטובר שימור עובדים
מהעובדים שלהם  80%ארגונים ששימרו מעל 

 בתקופת המשבר
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 ערוצי סיוע נוספים

 למי זה רלוונטי? פרטים סוג הסיוע המסלולים

 סיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות המשבר מסלול הלוואות

 הלוואות בנקאיות בערבות המדינה
שיש להם  -מיליון  4ללא ערבות אישית כלל ; ארגונים מעל  -מיליון  4ארגונים עד 

 התקשרות עם המדינה

פ עם הסוכנות "הלוואות עוגן )בשת
 היהודית(

 כלל הארגונים

השוואת תנאים 
 למגזר העסקי

 הקלות רגולטוריות ובירוקרטיות

 כלל הארגונים מאי-אפריל-פטור מארנונה לחודשים מרץ

 לפחות 40%ארגונים שיכולים להוכיח פגיעה של  ספטמבר-פטור מארנונה לחודשים יוני

 לפחות 25%ארגונים שיכולים להוכיח פגיעה של  פטור מארנונה החל מחודש אוקטובר

דחיית מועדי הגשת מסמכים, הקפאת 
 ביקורות והתנהלות מקוונת

 כלל הארגונים

שמירה על רצף 
 פעילות

תשלום חלקי על פעילות שהושבתה בחודשים 
 מרץ ואפריל

 לחלוטיןארגונים בהתקשרות עם משרד הרווחה שפעילותם הושבתה  מסלול ייעודי למשרד הרווחה

 תמיכות
תשלום מקדמות על תמיכות והקלות 

 במבחני תמיכה
 ארגונים מקבלי תמיכות ובשיעורים נמוכים לעומת הביצוע בפועל בשנים הקודמות

הקצאות 
בצל  לפעילות
 הקורונה

מיליון ש"ח עבור תכניות לסיוע לאוכלוסיות  100
 בסיכון התמודדות עם משבר הקורונה

 ארגונים נותני שירותים קרנות הביטוח הלאומי

מיליון ש"ח לסיוע למשפחות נזקקות  8הקצאת 
מיליון ש"ח עבור מיגון צוותים במוסדות  6.5 -ו 

 הרווחה
 ארגונים נותני שירותים ומוסדות רווחה קרן העיזבונות 

מיליון שסיוע ייעודי למוסדות  17הקצאת 
 הרפואיים ברחבי הארץ

 רפואייםמוסדות  קרן התובענות הייצוגיות

 

  (9"ל )עמ'התכנית הכלכלית כפי שפרסם החשכלסטטוס המלא של ביצוע >>

https://www.gov.il/BlobFolder/news/press_06092020_b/he/PressReleases_files_press_06092020_b_file.pdf
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 לחלוקת מענקי סיוע למגזר השלישי : הצעת מנהיגות אזרחית 3נספח 

 

מבחנים ונוהל לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לתמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם 

התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה לחוק  31בהתאם לסעיף בשל משבר הקורונה פחתו 

 2020 -החדש()הוראת שעה(, התש"ף

 

 דברי הסבר

 

 2020 -פורסם לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה(, התש"ף  29.7.2020ביום 

 (.2835)ס"ח 

לחוק קבע תקציב לתמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו כתוצאה ממשבר נגיף  31סעיף 

 קורונה.ה

שיחולק למוסדות ציבור בהתאם למבחני תמיכה שייקבעו ₪ מיליון  100הסכום שנקבע בסעיף זה הוא 

 על ידי שר האוצר.

ארגון הגג של המלכ"רים בישראל" למבחני תמיכה שיווניים  –מצורפת לכאן הצעת "מנהיגות אזרחית 

 למוסדות ציבור.

הוא חישוב ההפחתה   -לחוק הנ"ל  31התואם את הוראות  –הבסיס לתמיכה על פי מבחני תמיכה אלה 

או  2018לעומת התקופה המקבילה בשנת   31.8.2020ועד  1.1.2020במחזור מוסדות ציבור בתקופה מ 

 לפי הגבוה. 2019

מבחני התמיכה המוצעים באים לאפשר שמירה על תשתיות הארגונים כדי שיתאפשר להם לעבור את 

פעילות לאחריו, כמו גם לקבל בחזרה לעבודה את מאות אלפי העובדים המשבר הנוכחי ולחזור ל

 שהוצאו לחל"ת או פוטרו.

סכום המשקף  -מסכום ההפחתה בפועל  15%הפיצוי הכספי המוצע במבחני תמיכה אלה הוא  –על כן 

פיצוי שיאפשר לארגון להמשיך  -את ההפחתה בהיקף "הוצאות הנהלה וכלליות" של מוסד ציבורי  

 ים את תשתיותיו.ולקי

שאינו כרוך בהמצאת מסמכים,  –ההצעה גם מתייחסת להליך הגשת בקשות מהיר, פשוט ויעיל 

 למעט אישור על ניהול תקין ודיווחים כספיים. –אישורים וכו' 
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 בשל משבר הקורונהמבחנים ונוהל לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לתמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו 
 2020 -לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש()הוראת שעה(, התש"ף 31בהתאם לסעיף 

 
 1985 –לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

 

( ובהתייעצות עם היועץ חוק יסודות התקציב –)להלן  1985 -א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3בהתאם לסעיף 
מהמשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים ונוהל לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לתמיכה במוסדות 

לחוק התכנית לסיוע הכלכלי )נגיף הקורונה החדש(  31ציבור שהכנסותיהם פחתו בשל משבר הקורונה בהתאם לסעיף 
 .חוק הסיוע(–)להלן  2020 –)הוראת שעה(, התש"ף 

 

 כללי .1

תקציב המדינה במוסדות ציבור, תדון מלנוהל תמיכות  15שתוקם לפי סעיף  )הוועדה -ועדת התמיכות )להלן  (1)
 בבקשות לתמיכה בהתאם למבחני תמיכה ונוהל זה.

 התמיכה עצמה תינתן על פי עקרונות של סבירות ושוויון. (2)

הוועדה את כל נסיבות של העניין תוך יישום שוויוני, אחיד  תשקולבבואה לדון ולהחליט בכל בקשת תמיכה  (3)
 וענייני של המבחנים שנקבעו.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמת מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;   (4)
 החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

 

 מטרת התמיכה .2

למוסדות ציבור אשר הכנסותיהם, לרבות מתרומות, פחתו בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש על מנת מתן תמיכה 
לסייע לאותם מוסדות ציבור לשמור על רצף פעילותם או לחדשה באופן תקין ומלא ככל האפשר ולשמר את התשתית 

 הארגונית ותשתית כוח האדם הנדרשת לשם החזרת הפעילות לסדרה בבוא העת.

 

 דות הציבור הזכאים לתמיכה על פי מבחנים אלהמוס .3

 א לחוק 3בכפוף לאמור להלן, לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 
 (, שהוועדה מצאה כי עמד בכל תנאי הסף האלה:המוסד –)להלן יסודות התקציב 

, וצירף את להלן  5המפורטים בסעיף  הנוהל המוסד הגיש את בקשת התמיכה כנדרש, בהתאם להוראות (א)

 לפי מבחנים אלה; הנדרשיםכל המסמכים 

פעילות למען טוהר מידות בשירות קליטה, , בריאות, פעילות המוסד היא פעילות בתחומי הרווחה, חינוך )ב(
, באופן שוטף ורציף, בוצעהאשר בישראל,  זכויות אזרחהציבורי, שמירה על איכות הסביבה והגנה על 

 .15.3.2020ועד  2019במהלך שנת 

 25%פחתו לפחות ב  31.8.2020ועד ליום  1.1.2020הכנסות המוסד, לרבות מתרומות, בתקופה שמיום  )ג( 
 , לפי הגבוהה משניהם.2019או  2018לעומת הכנסותיו בתקופה המקבילה בשנת 

לחוק  21אינו גוף נתמך כמשמעותו בסעיף  ,ינו מתוקצב( להלן, המוסד א2בכפוף לאמור בס"ק ) (1))ד(     
פעילותו לא מומנה ממקור ממשלתי )לרבות  ,א לחוק3יסודות התקציב, לא קיבל תמיכה לפי סעיף 

של חוק  ואינו זכאי למענק על פי פרק ו'  2020בעבור פעילותו השוטפת בשנת  בגין רכישת שירותים(
 הסיוע.

( לעיל מוסד מתוקצב, נתמך, מקבל תמיכה או שפעילותו מומנה ממקור 1למרות האמור בס"ק ) (2)
 שלאהעומדת בתנאי הסף של מבחנים אלה  פעילות נוספת( לעיל, שביצע 1ממשלתי כאמור בס"ק )

מומנה באחת הדרכים המנויות לעיל, יראו אותו כאילו עומד בתנאי סף זה לגבי הפעילות הנוספת 
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ניין זה החישוב על פי סעיף )ג( לעיל ייעשה באופן יחסי של הפעילות הנוספת לעומת סך שביצע. לע
 כל פעילותו.

 ;2020המוסד מחזיק באישור ניהול תקין בתוקף לשנת     )ה(

בשנה  מוסד מתוך מחזור הכנסותיוהשיעור יתרת הנכסים נטו לשימוש בעבור פעילויות שלא יועדו, של  )ו(
 ;מהמחזור %25לא יעלה על  , 2019-2018ו דוחות כספיים מבוקרים מבין השנים האחרונה לגביה נערכ

משרות מלאות במצטבר בחודש  2המוסד העסיק עוברים באופן ישיר או באמצעות שירות קנוי בהיקף של  )ז(
מתנדב אשר משתתף  –. לעניין זה מתנדב קבוע 2019מתנדבים קבועים בחודש, לפחות בשנת  10או הפעיל 

 חודשים בשנה לפחות. 7לות המוסד במשך עשר שעות לפחות בחודש במשך בפעי

  

 גובה המענק  .4

סך של מכפלת גובה המענק שיקבל כל מוסד ציבור העומד בתנאי הסף המפורטים לעיל יהיה שווה ל )א(
לעומת הכנסותיו  ,31.8.2020ועד יום  1.1.2020לתקופה שמיום ההכנסות בסכום הפחתה במחזור  15%

 לפי הגבוה. 2019 – 2018בתקופה המקבילה בשנים 

ומחזור ₪  1,000,000היה  31.8.2019עד יום  1.1.2019לדוגמה: מוסד ציבורי שמחזור הכנסותיו מיום 
 יהיה זכאי לסיוע כדלקמן:₪  700,000יהיה רק   2020הכנסותיו בתקופה המקבילה בשנת 

 ₪.  300,000 –הפחתה בתקופה הרלוונטית 

 ₪. X  15%  =45,000₪  300,000גובה הסיוע לו יהיה זכאי : 

כולל תרומות אך ללא  2019או  2018בהתאם לדו"ח המבוקר לשנים  –"מחזור ההכנסות" לעניין סעיף זה 
 "שווה כסף" ו "שווי מתנדבים".

 למוסד ציבורי.₪  250,000בכל מקרה, המענק לפי מבחנים אלה לא יעלה סך של  (ב)

 

 הגשת בקשות לקבלת מענק על פי מבחני תמיכה אלה יהיה כדלקמן: .5

 הבקשה תוגש  בטופס מקוון באתר _________________ )א( 

 לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: )ב(

 .2020אישור על ניהול תקין לשנת  (1)  

 –)אם יש(. מוסד שאינו חייב בדו"ח כספי  31.12.19או ל  31.12.18דו"ח כספי מבוקר ל  ( 2)
 אישור בכתב של רואה חשבון על מחזורי ההכנסות הרלוונטיים. 

לעומת  31.8.2020עד  1.1.2020אישור רואה חשבון על ההפחתה בהכנסות לתקופה שמיום  (3)
 וה.לפי הגב 2019או  2018התקופה המקבילה בשנים 

(  ותיקוניו לא יחולו על הגשת 25.10.2019מיום  8480"נוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור" )י"פ  )ג(
 ( לעיל. 1)1בקשה למענק על פי מבחנים אלה, למעט המצויין בסעיף 

 

 .    הוראות נוספות6

תחשב כהפסקה לא , לעניין זה, 2020לא תינתן תמיכה על פי מבחנים אלה למוסד שהפסיק פעילותו במהלך      )א(      
 .2020יולי  –אי פעילות בחודשים מרץ 

)ב(      לא יהיה בקבלת תמיכה על פי מבחנים אלה משום כפל תמיכה ובלבד שסך כל התמיכות במוסד הציבורי       
 .2020מכלל עלות הפעילות של המוסד בשנת  90%לא יעלה על  2020בשנת 
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  מסמך הדרישות של המגזר השלישי: 4נספח 

 צעדים מידיים שיש לנקוט להצלת המגזר השלישי מקריסה בצל הקורונה
 

מאז פרוץ משבר הקורונה, ארגוני החברה האזרחית התגייסו בהיקפים חסרי תקדים על מנת לסייע למדינה ובמקרים 

ניתן לומר חודשים לתוך המשבר, אשר סופו אינו יודע,  מקומה של המדינה. כיום חמישה רבים אף למלא את

 עומדות בפני קריסה והפסקת הפעילות וחלקן כבר נאלצו לעשות כן. עמותות רבות ומשמעותיותבבירור, 

ל תוך המענים שניתנו עד כה היו חלקיים ולא הצליחו להוות מענה למרבית העמותות, אלו אשר המשיכו לפעו

התאמת פעילותם לתקופה ואלו אשר פעילותם הושהתה באופן זמני ואמורות לחזור ולתת מענה לקהלי היעד 

ארגונים המבוססים על  המהווים את התשתית החברתית של מדינת ישראל.  -ארגוני המגזר השלישי  השונים.

חזור פעילות מתנדבים, ארגוני קידום מדיניות כדוגמת ארגוני סביבה או ארגוני נשים, ארגוני גג, ארגונים קטנים עם מ

 אינם זכאים נכון להיום לכל סיוע.  –ועוד  ₪של עד חצי מיליון 

ארגוני החברה  כללשל וניות התשתיות הארגעל  אנו דורשים  פתרון מידי, ייעודי למלכ"רים, שיאפשר לשמור

הוצאה לפועל של הקרן המענקים ע"ס  – האזרחית בישראל על ידי הקמת קרן מענקים ייעודית למגזר השלישי

זאת כפי שהוחלט בחודש יולי האחרון, והגדלת הסכום בהתאם להתמשכות המצב וצרכי השטח. ₪ מיליון  100

של הוצאות הנהלה וכלליות  25%רן תיתן מענקים בגובה של לטובת מענקי סיוע לשימור התשתיות הארגוניות  הק

 בכל רבעון. 2019או לשנת  2018על פי דוחות כספיים לשנת 

 בידי מנהיגות אזרחית הצעה אופרטיבית למבנה הקרן.

אנו דורשים מענה במספר אופנים אשר ייתן מענה לדעתנו למרבית הגופים  -לצד הצורך בפתרון מותאם לעמותות  

 צעדים אלה אף יעודדו קליטת עובדים בעמותות דבר שישפיע על מנועי צמיחה נדרשים במשק. הפועלים בשטח.

 להלן הצעדים המידיים שיש לנקוט כדי לאפשר להם להתפנות ולעסוק במשימה הלאומית בצל הקורונה:

 רט לעילמהוצאות ההנהלה כמפו 25%בגובה הקצאת קרן מענקים ומתן מענקים רבעוניים לעמותות  .1

 הסרת מגבלות על ביצוע פעילות חברתית בתקופת התקציב ההמשכי -תמיכות  .2

בשל הירידה הדרסטית במקורות העצמיים )תמיכות ותשלומים( יש לקבוע הוראת שעה זמנית ורוחבית  .א

מעלות הפעילות, גם  90%רבי בכלל תקנות התמיכה בסך לאישור סכום התמיכה המבנוהל שר האוצר 

 ה מורה אחרתאם מבחן התמיכ

כמקורות עצמיים לצורך חישוב עלות שווה כסף בהוצאות בהכרה אישור גורף בכל מבחני התמיכה ל .ב

 הפעילות וסכום התמיכה המרבי

 התקשרויות ומכרזים  .3

המשך התקשרויות בחוזים ומיזמים ממשלתיים למשך שנה קדימה ללא תלות ללא תלות באישור תקציב  .א

 2020המדינה  לשנת 

בגין הוצאות במסגרת  -מהתקציב   10%מענק טכנולוגיה לכל העמותות שעובדות עם המדינה בגובה  .ב

התאמת הפעילויות מול אתגרי הקורונה. זאת על מנת לאפשר המשך מתן שירותים חברתיים לאור שינויים 

 נוספים או החמרה במצב. 

 כיום( 50%ירצו בכך )במקום לעמותות ש  30% -הורדת ההשתתפות של עמותות במיזמים משותפים ל .ג

 ותוספת כ"א על מנת שיאשרו מהר תכניות פיתוח לעמותותהגדלת תקציבי קרנות הביטוח הלאומי  .4

 למשך שנה )רשם העמותות וחשכ"ל( הקפאת ביקורות על עמותות .5

בעקבות עיכוב בהעברת  מניעת האפשרות למע"מ ומס הכנסה לעקל חשבונות בנק באופן אוטומטי .6

 תשלומים

 2020החל ממרץ  למשך שנה, ממס שכר פטור .7
 

לאור העמקת השבר במגזר השלישי, ולאור הימשכות המצב, אנו מבקשים למנות אדם בעל יכולת מבין  -בנוסף 

שרי הממשלה או אחד מהמנכ"לים המנוסים של משרדי הממשלה כפרויקטור, בעל סמכות לרכז את הנושא 

מנהיגות אזרחית מציעה להיות חלק תיות במדינה. מטעם הממשלה, על מנת לשמור על התשתיות החבר

 מהחשיבה על זהותו של האדם המתאים.

כמו כן נדרוש לעתיד כי  כל בעל תפקיד בחשכ"ל, בלשכות המשפטיות יחויב לערוך הכשרה מקצועית שתאפשר לו 

 להבין את התחום של מגזר שלישי ואתגרי הניהול בו.


