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פילנתרופיותקרנותוביןישראלממשלתביןייחודיתשותפותליצורהוחלטהקורונהמשברבעקבות
-ממשלההחירוםקרן:להלן)₪מיליון53שלבהיקףחירוםמענקיקרןלייסדכדי,בארץמובילות

הסיועכלישללסיועוזכאיםאינםאשרחברתייםלארגוניםלסייעהיאהקרןמטרת.(פילנתרופיה
פועלהמיזם.(שלישיתפעימה)הקורונהבתקופתלעסקיםמענק–מפעילהשהממשלההמרכזי

.(אלכא:להלן)וממשללמנהיגותהמכון–אלכא-ישראלוינט'געםמקצועיתבשותפות

הסיועמענקלקבלת^הזכאותבתנאישעמדועמותותמדועלבחוןביקש,אלכאבאמצעות,הקרןצוות
למכוןאלכאפנה,זושאלהלחקורכדי.לקבלובקשההגישולאפילנתרופיה-ממשלההחירוםמקרן

.ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

.18-17שקפיםראוהזכאותתנאישלהמלאהלרשימה^

רקע
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שדה המחקר

:שלושת תנאי הזכאות המרכזיים הם^ 
.עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע כפי שעומדים במבחן התמיכה של הקרן1.
.20,000,000₪-ל₪ 500,000היה בין 2018מחזור ההכנסות של הארגון החברתי בשנת 2.
או לפחות  , בשנה₪ מיליון 1.5אם הכנסותיו השנתיות הן עד , משתתפים בחודש15בשירותים החברתיים שהארגון מציע לוקחים חלק לפחות 3.

.לשנה₪ מיליון 1.5משתתפים בחודש אם ההכנסות הן מעל 30

40,000
עמותות רשומות

בישראל

1,400
עמותות שמופו על ידי  

כעומדות  אלכא
בשלושה תנאי זכאות  

^מרכזיים

200
1,400עמותות מתוך 

הגישו  , העמותות שמופו
בקשה למענק

עמותות שלא  300ועוד )
(נכללו ברשימה זו

1,200
עמותות לא פנו בבקשה  

לקבל מענק
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בקשההגישולאפילנתרופיה-ממשלההחירוםמקרןהסיועמענקלקבלתהזכאותבתנאישעמדועמותותמדועלבחון:המחקרמטרת
.לקבלו

.הזכאותבתנאיעומדותשהןאףלמענקבקשההגישושלאעמותות1,200:המחקראוכלוסיית

בתנאיעומדותשהןאףלמענקבקשההגישושלאמהעמותותכספיםאנשיאולים"סמנכ,לים"מנכבקרבקצרסקר:המחקרשיטת
:בזמןבוחלקיםבשנינערךהסקר.הזכאות

באוקטובר5-לבספטמבר30בין,עמותות1,151-לנשלח–^"גיידסטאר"שלהתפוצהרשימתבאמצעותמקווןסקר1.
.שאלות11וכלל,2020

אתכללהסקר–הזכאותבתנאיעומדותשהןגבוההסבירותישאלכאשלפי,הנוספותהעמותות49בקרבטלפוניסקר2.
1-לבספטמבר29ביןובוצע,הזכאותבתנאיהעמידה-איבענייןודיוקהבהרהשאלותוכןהמקווןבסקרשנשאלוהשאלות

(17-16שקפיםראוההבהרהלשאלות)2020באוקטובר

(הטלפונילסקר36,המקווןלסקר98)לסקרהשיבועמותות134:למחקרההיענות

מידעמסרולאמהעמותות30%כיהעמותהשלהכנסותומחזורותקלפיקבוצות-לתתפילוחיםבלימוצגהמידע:הממצאיםעיבוד
אלובנושאים

אתר העמותות של ישראל: גיידסטאר^

מערך המחקר



6

?למענקבקשההגישולאמדוע

מבחינתסיכוילהןשאיןחשבוכילמענקבקשההגישושלאדיווחוהקרןעלששמעוהעמותותרוב1.
שאינםתנאיםעלדיווחוחלקן,(המדגםמכלל68%,ששמעוהעמותותמתוך86%)הזכאותתנאי

.(ועודשנתימחזור,עיסוקתחום)לשינויניתנים

–מהמשברמשמעותיבאופןנפגעהארגון":מענקלבקשפנולאשבגללוהמרכזיהזכאותתנאי2.
.(המדגםמכלל34%)"יותראו25%-בירדוהכנסותיוכלומר

.הקרןעלשמעולאמהעמותות20%-ב3.

^(ששמעומהעמותות80%בקרב)?הקרןעלשמעוערוץבאיזה

^.(39%)נוספותתפוצהרשימות-ולאחריו;(61%)גיידסטארהיהשמעושבאמצעותוהמרכזיהערוץ

תובנות מרכזיות

.  בשאלה זו ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת^ 
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?מדוע לא הוגשו בקשות לקבלת המענק
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80% (107) 

20% (27)

כן שמעו לא שמעו

(N=134)?האם שמעת על קרן הסיוע המשותפת

פילנתרופיה-ממשלההמשותפתהסיועהקרןעלשמעולאמהעמותות1.20%
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^^(N=107)הערוצים דרכם שמעו העמותות על קרן הסיוע 
,  (61%)גיידסטארהערוץ המרכזי שבאמצעותו שמעו העמותות על הקרן היה 

(39%)יתר העמותות שמעו מרשימות תפוצה נוספות 

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת100-אחוזי התשובות אינם מסתכמים ל, (מהמדגם80%)עמותות ששמעו על הקרן 107-שאלה זו הופנתה ל^^ 

4

5

6

8

16

19

39

61

0 20 40 60 80

רדיו או עיתון, טלוויזיה

אחר

ת/לא זוכר

חיפוש שעשיתי באינטרנט  

ה/ת משפחה או חבר/בן/ עמית מקצועי , אדם שאני מכיר

יות/ות חברתית/רשת

^רשימת תפוצה שאני חבר בה

הודעה של גיידסטאר :  רשימות תפוצה^

(7%)מנהיגות אזרחית ▪

(  4%)עמותות אחרות ▪

(2%)אשל , אלכא-וינט'ג▪

(2%)רואי חשבון ▪

(2%)לים "מנכ▪

(22%)ללא פירוט ▪



10

^למענקהזכאותבתנאיעומדותשאינןחשבומהעמותות2.86%
שאינןחשבוכילמענקבקשההגישושלאדיווחוהקרןעלששמעוהעמותותרוב,למענקבקשההגישולאמדוע,לשאלהבמענה
זכאותתנאישהםמאפייניםעלדיווחוחלקן,(המדגםמכלל68%,הקרןעלששמעוהעמותותמן86%)הזכאותבתנאיעומדות
.(ועודשנתימחזור,עיסוקתחום)לשינויניתניםשאינם

86%

6%

4%
3%1%1%

כי חשבנו שאין לנו סיכוי מבחינת תנאי הזכאות 

כי תהליך הגשת הבקשה נראה לנו מסובך 

כי שמענו על זה מאוחר מדי ולא היה לנו זמן להיערך 

כי המענק לא נראה לנו בהיקף משמעותי שכדאי להתאמץ בשבילו 

הבנו מהם תנאי הזכאות /כי לא ידענו

אחר

(.מהמדגם80%)העמותות ששמעו על המענק 107נשאלו רק ^ 
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17%

5%

5%

7%

8%

9%

9%

17%

22%

49%

לא ענו באילו תנאים אינן עומדות

משרות מלאות במצטבר או שהפעילה  2העמותה העסיקה עובדים בלפחות , 2019בכל חודש בשנת , בממוצע
מתנדבים קבועים10לפחות 

מטעם רשם העמותות2020לעמותה יש  אישור ניהול תקין בתוקף לשנת 

לעמותה יש אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף

אם הכנסותיה השנתיות הן  , משתתפים בחודש15בשירותים החברתיים שהעמותה מציעה לוקחים חלק לפחות 
לשנה₪ מיליון 1.5משתתפים בחודש אם ההכנסות הן מעל 30או לפחות , בשנה₪ מיליון 1.5עד 

החישוב  / י התחשיב במבחן התמיכה "עפ)ומעלה ₪ 10,000גובה הסיוע הפוטנציאלי של העמותה הוא 

(המוערך בסימולטור

20,000,000₪-ל₪ 500,000היה בין 2018מחזור ההכנסות של העמותה בשנת 

עיקר עיסוקה של העמותה הוא במתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע לפי הגדרת מבחן התמיכה

(הפעימה השלישית)העמותה אינה זכאית למענק סיוע מרשות המיסים 

או יותר25%-הכנסותיה ירדו ב, כלומר; העמותה נפגעה באופן משמעותי מהמשבר

^( N=92)? באילו מתנאי הזכאות העמותות לא עמדו

משום  100-אחוזי התשובות אינם מסתכמים ל; השיבו שהן לא עומדות בתנאי הזכאות, עמותות92שהם , מהעמותות ששמעו על המענק86%^ 
.  שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת

:(המדגםמכלל34%,המענקעלששמעומהעמותות49%)העמותותעמדולאשבוביותרהשכיחהתנאי
."יותראו25%-בירדוהכנסותיה,כלומר;מהמשברמשמעותיבאופןנפגעההעמותה"
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^(N=92)? בכמה תנאים לא עמדו העמותות

.מהעמותות דיווחו שאינן עומדות בתנאי אחד61%▪

.  דיווחו שאינן עומדות בשני תנאים10%▪

.דיווחו שאינן עומדות בשלושה תנאים או יותר12%▪

.אין דפוס חוזר של צירופי תנאים שבהן העמותות אינן עומדות▪

.  מהעמותות לא ענו על השאלה באילו תנאים הן אינן עומדות17%^
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מהעמותות חשבו שתהליך הגשת הבקשה מסובך6%

כי צריך להוכיח 
(2)פגיעה כלכלית 

נראה כמו הרבה התעסקות  
(2)ללא מספיק תועלת 

התהליך מסובך  
(1)ולא ברור 

?^מדוע תהליך הגשת הבקשה נראה מסובך

הסבירו מדוע בשאלה פתוחה5, עמותות שהשיבו שתהליך ההגשה היה מסובך6מתוך ^ 
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הסקר הטלפוני 

ושתי עמותות נוספות ביקשו לקבל סקר , עמותות36רואיינו , העמותות49מרשימת ▪
.לא שמעו על המענק9, מבין אילו שרואיינו. מקוון

תחום העיסוק של  : העמידה בתנאי הזכאות-הסקר כלל שאלות הבהרה בנוגע לאי▪
שיעור הפגיעה , היקף העובדים בעמותה, מחזור ההכנסות של העמותה, העמותה

(.  17-16השאלות מפורטות בשקפים )בהכנסות העמותה וגובה הסיוע הפוטנציאלי 

הפגיעה –עמידה בתנאי הזכאות -רק שאלת הבהרה אחת הייתה רלוונטית לאי▪
כלומר הכנסותיו ירדו  –הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר : "בהכנסות העמותה

".  או יותר25%-ב
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עמידה בתנאי הזכאות של שיעור פגיעה  -הבהרות בנוגע לאי
או יותר25%כלכלית בגובה 

שלבגובהפגיעה"שלבתנאיעומדותשאינןהשיבוהטלפוניבסקרשהשתתפועמותות18▪
."יותראו25%

?במחזורביטוילידיבאהלאהפגיעהאבל,נפגעתןהאם:הבהרהשאלתנשאלואלועמותות▪

החודשיםשלההכנסותבמחזורביטוילידיבאהלאהפגיעהכלומר;כןהשיבועמותות12▪
,ותיקיםתורמים:אחריםממקורותסיועקיבלושהעמותותמאחר,(יוני-מארס)הרלוונטיים

.שהתעכבוותשלומיםחדשיםתורמים

.הרלוונטייםבחודשים25%שלבגובהפגיעהחוותהלאהעמותה,כלומר;לאהשיבועמותות6▪
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מסקנות
חשבו שאין להן סיכוי מבחינת תנאי רוב העמותות ששמעו על הקרן דיווחו שלא הגישו בקשה למענק כי 1.

חלקן דיווחו על תנאים שאינם ניתנים  (. מכלל המדגם68%, מתוך העמותות ששמעו86%)הזכאות 
(.מחזור שנתי ועוד, תחום עיסוק)לשינוי 

.שינוי תנאי הזכאות עשוי להרחיב את היקף העמותות שיפנו לקבלת המענק←

כלומר  –הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר : "תנאי הזכאות המרכזי שבגללו לא פנו לבקש מענק2.
(.מכלל המדגם34%)" או יותר25%-הכנסותיו ירדו ב

הרחבת  . ייתכן כי בתקופה שהוגדרה בתנאי הזכאות עמותות רבות לא נפגעו בגובה השיעור הנדרש← 
. תקופת הפגיעה עשויה להגדיל את היקף העמותות הזכאיות למענק

הערוץ המרכזי שבאמצעותו שמעו על הקרן    , מבין אלה ששמעו. לא שמעו על הקרןמהעמותות 20%-כ3.
(.39%)ולאחריו רשימות תפוצה נוספות ( 61%)גיידסטארהיה 

עשוי להעלות  , ובאמצעות רשימות תפוצה נוספות של עמותותגיידסטארשיפור ההפצה באמצעות ← 
.  את היקף הפניות לקבלת המענק
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שאלת ההבהרהתנאי הזכאות
עיקר עיסוקו של הארגון הוא במתן שירותים חברתיים  

לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע כפי שעומדים במבחן התמיכה  

.של הקרן

?מהו התחום העיקרי של העיסוק שלכם

היה בין 2018מחזור ההכנסות של הארגון החברתי בשנת 

.20,000,000₪-ל₪ 500,000

כמו מוצרים  , הכנסות שהן לא כסף" )שווה כסף"אם היו כוללים בחישוב את 

הייתם עומדים במחזור  , (עובדים ללא שכר" )שווה מתנדבים"ו( ושירותים

?ההכנסות הדרוש

לא. בכן. א
בשירותים החברתיים שהארגון מציע לוקחים חלק לפחות  

1.5אם הכנסותיו השנתיות הן עד , משתתפים בחודש15

משתתפים בחודש אם 30או לפחות , בשנה₪ מיליון 

.לשנה₪ מיליון 1.5ההכנסות הן מעל 

?למה אתם לא עומדים בתנאי הזה

₪מיליון 1.5משתתפים להכנסות של עד 15-פחות מ. א

:  ומספר המשתתפים הוא:              ההכנסות הן 

ומעלה₪ מיליון  1.5משתתפים למחזור של 30-פחות מ. ב

:  ומספר המשתתפים הוא:              ההכנסות הן 

הארגון העסיק עובדים  , 2019בכל חודש בשנת , בממוצע

10משרות מלאות במצטבר או שהפעיל לפחות 2בלפחות 

.מתנדבים קבועים

?למה אתם לא עומדים בתנאי הזה

משרות מלאות במצטבר2-פחות מ. א

מתנדבים קבועים10-פחות מ. ב

גם וגם. ג

תנאי הזכאות ושאלות ההבהרה הנוגעות להם–הסקר הטלפוני : נספח
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ההבהרהשאלתתנאי הזכאות

,כלומר–הארגון נפגע באופן משמעותי מהמשבר 

.או יותר25%-הכנסותיו ירדו ב

?באחוזיםהפגיעהשיעורהיהמה.1

יודעלא.ב_______.א

שלההכנסותבמחזורביטוילידיבאהלאהפגיעהאבל,נפגעתםהאם.2

?(יוני-מארס)הרלוונטייםהחודשים

לא.בכן.א

?למה,כןאם

:אפשרויותתשובות

תשלומיםלנוהקדימו-א

קייםמתורםנוספתתרומהקיבלנו-ב

חדשמתורםתרומהקיבלנו-ג

שהתעכבגדולתשלוםנכנס-ד

הזובתקופהעודפותהוצאותלנוהיו-ה

אחר-ו
הבהרהשאלתאין.(הפעימה השלישית)הארגון אינו זכאי למענק סיוע מרשות המיסים 

?  האם עשיתם הערכה עם הסימולטור.(י ההערכה בסימולטור"עפ)ומעלה ₪ 10,000גובה הסיוע הפוטנציאלי הוא 
כן. א
לא. ב

__________________?מה היה גובה הסיוע המשוער
הבהרהשאלתאין.מטעם רשם העמותות2020לארגון יש אישור ניהול תקין בתוקף לשנת 

הבהרהשאלתאין.לארגון יש אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף



19

תודה


