
 להלוואות חירום לעמותות "כרית ביטחון"גיוס  –קול קורא לקהילה הפילנתרופית 
 

 )DAF ILהצעה מעוגן וקרן שיתוף תורמים (
 

 בימים אלה נמצא המגזר החברתי בישראל על סף התמוטטות!
 העמותות מתמודדות עם כמה חזיתות בו זמנית: 

 שהתעוררו כתוצאה מהמשברמענים חדשים  בנייתוצרכי חירום – דאגה לאוכלוסיות היעד שלהם •

הפסקת הפעילות עוצרת בפועל את מרבית מקורות ההכנסה ומצד שני, אפשרויות  – אתגר תזרימי •
 .מוגבלת -צמצום העלויות בהתאם

קיצוצים ממשלתיים, סיכון שיהיו תורמים שלא יעמדו בהתחייבויות, חוסר   – אתגר תקציבי מוגבר •
כים "שוטפים" של ארגונים, משבר כלכלי באופק וחוסר ודאות גדולה קשב בחודשים הקרובים לצר

 רגונים.ים להשפיע משמעותית על יציבות האמקשים מאוד על ניהול תקציבי ומאיימ

כפל  נוצרשלמעשה  , כךלאחר מצב מתמשך של היעדר תקציב מדינה יםמגיעואתגריה מגפת הקורונה 
 נדרשים ארגוני החברה האזרחית בישראל להתמודד. איתו ,אתגרים

 
משמעות אתגרים אלו עשויה להיות צמצום משמעותי של היקפי הפעילות, סגירה של עמותות, פיטורין של 

 עובדים ופגיעה ישירה כתוצאה מכך באוכלוסיות שאותן משתרות עמותות אלו.
פגיעה קשה במרקם החברתי של ישראל ובליבת העשייה של המגזר  פגיעה אנושה בחברה האזחית תהווה
 השלישי, אשר כולנו נושאים על כפיים.

 
על  םיהמאיאשראי חרום לעמותות וחילוצן ממשבר תזרימי  הנגשת שיאפשרמיזם פורץ דרך  מוצעלהלן 

 המשך קיומם.  
  

-לטובת הלוואות למלכ"רים ב ₪מיליון  30) מוכנה להקצות www.ogen.orgהקרן להלוואות חברתיות ( –עוגן 
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  כנגד גישור הלוואות
 מאושרות תמיכות

 
 

 
  רים"למלכ הלוואות
  מכתב שקיבלו
  סופי אישור המהווה
  ממשרד לתמיכה
 .ממשלתי

 
 ₪ 200,000 עד•
 ערבים ללא•
 בלון הלוואות•
 חודשים 12 עד•
 ריבית 3%•
הוכחת יכולת  •

 החזר
 

 

  כנגד גישור הלוואות
 הממשלה עםם הסכמי

 
  עד גישור הלוואות
  כספים לקבלת

 במסגרת מהמדינה
 .התקשרות הסכמי

 
 ₪ 650,000 עד•
 ערבים ללא•
 בלון הלוואות•
 חודשים 12 עד•
 ריבית 3%•
קבלת המחאת •

זכות מהחשב  
הכללי במשרד  

 האוצר
 

  לקיום הלוואות
 בזמן שוטפת פעילות

 המשבר
 

 
"רים  למלכ ותהלווא

 צורך םשיש לה
  בתזרים מזומנים זמני

  הפעילות קיום לטובת
 .השוטפת

 
 ₪ 400,000 עד•
 ערבים ללא•
 שפיצר הלוואות•
 חודשים 60 עד•
 ריבית 3%•
  יכולת הוכחת•

 החזר
  תקציבית תוכנית•

  לאיזון המלכ"ר
  מיועץ עסקי /

 מנטור

 

  כנגד גישור הלוואות
 לתרומות התחייבות

 
 

 
  רים"למלכ הלוואות

  הסכם להם שיש
 . חתומתורם תרומה

 
 ₪ 500,000 עד•
 ערבים ללא•
 בלון הלוואות•
 חודשים 12 עד•
 ריבית 3%•
הוכחת יכולת  •

 החזר
 

 

http://www.ogen.org/


 3%(את מתן ההלוואות למלכ"רים בתנאים אלו על מנת לאפשר לאור סיכוני האשראי הגדולים בתקופה זו ו
 צורךיש  ),תנאים טובים יותר מאלו המוצעים לעסקים קטנים בישראל בתקופת המשבר! – ערבים וללא
מסכום האשראי שעוגן  20%המהווים  ₪מיליון  6דיפולט (כשל אשראי) בגובה  לספיגת כרית ביטחון לייצר

 .כנה לתתמו
 

 כרית הביטחון תאפשר לעוגן לתת אשראיזה מכספים שגייסה ממשקיעי אימפקט בארץ ובעולם. 
 מה זה אומר דיפולט?

הכספי,  יהיו עמותות שלא יעמדו בהתחייבויות שלה להחזריוצרים פול של כסף שמשמש ערבות במידה ו
 .תבמקרה כזה ההחזר לעוגן יעשה מהפול של התרומות לערבו

 
 מה נדרש?

מיליון  3כך שלמעשה נותר לגייס רק עבור כל שקל שיגוייס עבור כרית הבטחון גייסה עוגן מאצ'ינג מתום מחול 
₪ . 

 !  ₪מיליון  30מיליון השקלים שנגייס יאפשרו סיוע לעמותות בסכום של  3כאמור, 
 

 תרומה?המה מינימום 
 . ש"ח אלף  50 המינימאלית עומדת עלהתרומה  – גובה התרומה המתאים לוכל להחליט על וכל תורם י

 
  איך בפועל זה עובד?

 מקבלת תרומות ונותנת זיכוי במסקרן שיתוף תורמים ישראל (חברה לתועלת הציבור)  .1
שומרת קרן שיתוף תורמים את הכסף אצלה (בחשבונות מליון שקלים)  3(עם השלמת הסכום  .2

 מופרדים לפי סכומי התרומה ומקורן)
אך ורק במידה ומתרחש דיפולט (כלומר  ,מייצרת הסכם לתרומת הכסף לעוגןקרן שיתוף תורמים  .3

הקרן לשיתוף תורמים נותנת לעוגן  להחזיר את הכסף) ויכללא  ות שקיבלו את ההלוואותהעמות
 ערבות בנקאית לסכום.

את הסכום שנותר נתרם, יכול כל תורם להפוך הבמידה ולא היה שימוש כלל בסכום  ,בסיום התהליך .4
לאן ברצונו לתרום את הכספים  ,לאורך השנים ,החליטלון תרומה רגיל בקרן שיתוף תורמים ולחשב

 שנותרו. 
 

 למה להשתמש בקש"ת?
 

במידה והתורם ירצה לייעד את הכסף כך ש ,העברת הכסף בפועל לעוגן ללאת יכולה להבטיח את הערבות "קש
תורמים יכולים  ,. מצד שני, הדבר אפשרימטרות אחרות בתום תקופת ההלוואהללתרומה בעבור זיכוי מלא 

 לתרום את כספם כעת בעבור זיכוי מלא ולא רק לתת את התחייבות עתידית.
 

קרן או ל ogen.orgDavid@ עוגן, במיילב לדיוויד אנג'ללפנות  יכוליםפרטים נוספים תורמים המעוניינים ב
 il.org.il-info@dafשיתוף תורמים: 

mailto:David@ogen.org
mailto:info@daf-il.org.il

