
דפוסי הפנייה של עמותות חברתיות בישראל  
למקורות סיוע בעקבות משבר הקורונה  

פנייה לקרן החירום  -והסיבות לאי
פילנתרופיה-ממשלה

זוהר-טליה חסין     אלומה לוי

21-199-מומומן על ידםאלכא-וינט'פילנתרופיה וג-המחקר בוצע ביוזמת קרן החירום ממשלה 2021דצמבר 



עיקרי הממצאים 
והמלצות
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עיקרי הממצאים
81%מן העמותות החברתיות דיווחו כי היו זקוקות לסיוע כספי מוגבר.
הצורך בסיוע נבע בעיקר מירידה בהכנסות העמותות בד בבד עם עלייה בהוצאותיהן.
תופעות חברתיות שהחמירו עקב משבר הקורונה  :העלייה בהוצאות נבעה מכמה גורמים

השקעת משאבים בהתאמת דרכי  ; והובילו לעלייה בצריכת השירותים שהעמותות מספקות
תגבור פעילויות כדי לסייע למקבלי  ; העבודה והפעילות של העמותות למציאות החדשה

.השירות בשעת המשבר
פנו לבקש מענקים ורק  48%, רומותלקבלת תפנו 70%.העמותות פנו למגוון מקורות סיוע

.  פנו לקבלת הלוואות16%
משום שהתקשו לעמוד בתנאים הנדרשים לקבלת  , בעיקר לתרומותעמותות קטנות פנו

.הלוואות ומענקים
חוסר : מספרן הנמוך של העמותות שהגישו בקשה לקבלת מענקים נבע מכמה סיבות

מורכבות תהליך ; עמידה בתנאי הסף לקבלת המענקים-אי; מודעות לקיומם של מענקים
.ההגשה וצורך בעזרה מקצועית להגשת בקשות
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)המשך(עיקרי הממצאים 
הייתה הסיבה העיקרית לכך שעמותות לא פנו לקבלת מענק  עמידה בתנאי הזכאות -אי

ולמענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים  ) n=185, 63%(מרשות המיסים 
).n=168, 46%(ת "שפוטרו או הוצאו לחל

 הסיבות למספרן הנמוך  .פילנתרופיה-מן העמותות הגישו בקשה לקרן ממשלה27%רק
:של עמותות שהגישו בקשה הן

oחשבו  41%-ו, לא שמעו עליו46%, מקרב העמותות שלא הגישו בקשה לקבלת המענק
)=158n(שהן לא עומדות בתנאי הזכאות 

oהתנאים העיקריים שבהם לא עמדו העמותות היו  :
מן העמותות  44%–) או יותר25%-ב(פגיעה משמעותית בהכנסות עקב המשבר 1.

לא נפגעו פגיעה משמעותית בהכנסותיהן  
מן העמותות היו זכאיות למענק זה  42%–זכאות למענק סיוע מרשות המיסים -אי2.

)n=57  (
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123
לטייב את מנגנון  

המענקים על ידי פישוט  
והנגשה של תהליך 

הגשת הבקשות

להציב תבחינים  
מותאמים למגזר השלישי

לחזק את הקשר 
של הממשלה  

עם המגזר השלישי  

המלצות
בהינתן שמדינת ישראל נסמכת על המגזר השלישי בהספקת שירותים  

,  ועל רקע העובדה שעמותות רבות נפגעו ממשבר הקורונה, חברתיים רבים
יש חשיבות רבה לתמיכה ממשלתית בעמותות באמצעות מענקים  

.  ולהימנעות מהסתמכות על תרומות

:לשם כך מוצע



6

 של מערך הסיוע בידי גוף מומחה במגזר השלישי כמו  הניהול וההובלהלהפקיד את
.הסוכנות או מנהיגות אזרחית, אלכא-וינט'ג
בשיטה שאינה מסורבלת  , להקים מערך פשוט ויעיל לחלוקת מענקים הפועל בזמן אמת

. ושאינה כרוכה בשלבים רבים ובהגשת מסמכים רבים
הליך הכרוך , לייצר מסלול מקוצר לעמותות שיש להן אישורים של מינהל תקין לאורך זמן

.בפחות ביורוקרטיה וטפסים
שעשוי להקל על העמותות  , להעמיד מנגנון סיוע של רואי חשבון למילוי הטפסים הנדרשים

.בהבנת תנאי הזכאות ובהליך הגשת הבקשה
לכלול הוכחת צורך על בסיס מידע עדכני  : לפשט את תהליך ההוכחה של הצורך בסיוע כספי

לבצע בדיקת התנהלות תקינה על ידי  , לבחון את תזרים המזומנים של העמותה, טווח-וקצר
משרד רואי חשבון ולייצר מנגנון התקשרות עם עמותות שאינן עובדות בקביעות עם משרדי  

.ממשלה

לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט  
והנגשה של תהליך הגשת הבקשות

1
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להציב תבחינים מותאמים  
למגזר השלישי

לסייע לעמותות שתגברו את שירותיהן  .
 ולא רק לעמותות שחוו ירידה בהכנסות(לסייע לעמותות שחוו עלייה בהוצאות.(
לסייע לעמותות שנפגעו בהכנסותיהן אך להתנות את הסיוע בגובה פגיעה של

).25%ולא בגובה פגיעה של (מן המחזור הכספי 15%-10%-כ
ת"לתגמל כספית עמותות שלא הוציאו עובדים לחל  .
תחום , לפי מאפיינים כגון גודל העמותה, להציב תבחינים שונים לעמותות מסוגים שונים

).עמותות שעובדות עם אוכלוסיות בסיכון גבוה, למשל(העיסוק שלה ואוכלוסיית היעד 
מענק שיאפשר לעמותות להמשיך להתקיים  : למשל, לתת מענקים אוניברסליים

מענק לסיוע בהתארגנות למציאות בעת משבר  ; בתקופה שבה אין הכנסות מפעילות
שהם הנכס המרכזי של  , ומענק לשימור עובדי העמותות; )כמו הצטיידות טכנולוגית(

.המגזר השלישי

2
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,  הקשר לא משמעותי מספיק, ממצאי המחקר העלו כי על אף שיש קשר בין הממשלה ובין המגזר השלישי
לפגיעה שחווה המגזר ולבעיה בהפצת המידע על  , והוא הוביל לעיצוב מענק שאינו מותאם לאופן התנהלותו

לכן יש לשים דגש על חיזוק הקשר בין המגזרים על בסיס שיח מתמשך לאורך זמן ולא רק בעת . המענקים
,  כדי לפעול בהתאמה למאפייניו ולצרכיו הייחודיים של המגזר השלישי, חירום ולהעמיק את ההיכרות ההדדית

.  לתועלת החברה בישראל
:למשל, חשוב לשתף את כלל בעלי העניין באמצעות כמה מנגנונים

חיזוק והתאמת השותפות בין הממשלה ובין המגזר השלישי לעבודה במצבי חירום.
כולל עמותות שאינן בקשר קבוע איתה, שיפור יכולתה של הממשלה לפנות אל עמותות.
כדי לבחון כיצד התהליך  , בעת ההיערכות לחלוקה עתידיתביצוע מבחן מוקדם של חלוקת המענקים

.  האם ההמשגה מתאימה והאם ההנגשה מספקת, האם התנאים רלוונטיים, מתקבל בשטח
שתפעל מייד בעת חירום, בדומה לקרן נזקי ׂשֵרפות, הקמת קרן ייעודית לתמיכה בעת משבר.

ההבנה והתקשורת בין המגזרים תהיה טובה יותר ואפשר יהיה להפיץ מידע  , לאחר ביסוס מנגנונים כאלה
.בקרב המגזר השלישי ביעילות רבה יותר

לחזק את הקשר של הממשלה  
עם המגזר השלישי

3



מבוא
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משבר הקורונה
חברתיות פגעה בפעילותן של עמותות 2020הקורונה שפרצה בישראל במארס מגפת 
ומתנדבים  עובדים , פעילותן השגרתית צומצמה עקב ההגבלות). עמותות: להלן(רבות 

כנסים ואירועים  , ההכנסות העצמיות וההקצאות הממשלתיות נפגעו, רבים שהו בבידוד
עקב היעדר , יצוין כי עמותות רבות היו במצב קשה עוד לפני פרוץ המגפה. ועוד, בוטלו

.  מיכות ממשלתיותתקציב מדינה וצמצום ת

פילנתרופיה-קרן החירום ממשלה
המרכזי שהממשלה הפעילה לסיוע לעמותות בעת משבר הקורונה היה כלי הסיוע 

הממשלה ייסדה קרן : שותפות ייחודית בינה ובין קרנות פילנתרופיות מובילות בישראל
מטרת הקרן הייתה לסייע לעמותות שאינן זכאיות  .₪מיליון 53למענקי חירום בהיקף של 

המיזם פעל בשותפות  ). הפעימה השלישית" (הקורונהמענק לעסקים בתקופת משבר "ל
).אלכא: להלן(אלכא-וינט'מקצועית עם ג

רקע
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)2020ספטמבר (הפעימה הראשונה 

ברוקדייל סקר  -וינט'ג-ערך מכון מאיירס2020באוקטובר , בעקבות מספרן הנמוך של עמותות שהגישו בקשה
.  ^^)2020, חסין ודולב(במטרה לבחון מדוע הן לא עשו זאת , בקרב עמותות שלא הגישו בקשה לקבלת המענק

:מן המחקר עלה כי
.  על הקרןלא שמעו מן העמותות 120%.
חשבו שאין להן סיכוי מבחינת תנאי  רוב העמותות ששמעו על הקרן דיווחו שלא הגישו בקשה למענק כי 2.

).  מכלל המדגם68%, מן העמותות ששמעו86%(הזכאות 
–הארגון נפגע משמעותית מן המשבר : "לא פנו לבקש מענקהעיקרי שבעטיו העמותות תנאי הזכאות 3.

).מכלל המדגם34%(" או יותר25%-כלומר הכנסותיו ירדו ב

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2: 30.08.21המיזם מתאריך דשבורדהנתונים מבוססים על נתוני ^ 
.ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . 20-182-מ. פילנתרופיה-סקר בקרב עמותות שלא פנו לקבל מענק מקרן החירום ממשלה). 2020. (ט, ודולב. ה, חסין^^ 

,  פילנתרופיה היה נמוך מכפי שציפו בקרן-מספר העמותות שהגישו בקשה למענק מקרן החירום ממשלה
).נספח אראו פירוט על תנאי הזכאות ב(עמדו בתנאי הזכאות אלכאיחסית להיקף העמותות שלדעת 

^  .לא נמצאו זכאיות300-מהן נמצאו זכאיות לו ו236, עמותות הגישו בקשה למענק536

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2
https://brookdale.jdc.org.il/publication/survey_among_nonprofit_organizations/
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)2020דצמבר -נובמבר(הפעימה השנייה 
לאחר הפקת הלקחים מן ההיענות הנמוכה לפעימה הראשונה נפתחה הפעימה השנייה  

:להרחיב את מספר העמותות הזכאיות נערכו כמה שינויים בתנאי הזכאותכדי. לחלוקת מענקים
 מיליון 20במקום (₪ נכללו עמותות שלהן מחזור כספי גבוה של עד מאה מיליון₪.(
2020אוקטובר -הורחבה תקופת הפגיעה הכספית בעמותה לחודשים מארס

).2020יוני -במקום מארס(
היקף העמותות שהגישו בקשה למענק הסיוע מקרן החירום  , גם בפעימה השנייה

.פילנתרופיה היה קטן-ממשלה

^  .לא נמצאו זכאיות235-מהן נמצאו זכאיות לו ו185, עמותות הגישו בקשה למענק420

ברוקדייל כדי לבחון שוב את ההסברים  -וינט'ג-פנה לצוות המחקר במכון מאיירסאלכא
.האפשריים לכך

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2: 30.08.21המיזם מתאריך דשבורדהנתונים מבוססים על נתוני ^ 

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2
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,  מאפייני הגשת הבקשות למענקים מן הקרן
בשתי הפעימות  

)2020דצמבר -נובמבר(פעימה שנייה )2020ספטמבר (פעימה ראשונה 

536420עמותות שהגישו בקשה למענק

)44%(185)44%(236עמותות שנמצאו זכאיות

)56%(235)56%(300עמותות שלא נמצאו זכאיות

₪ ₪18,360,984 17,554,300סך המענקים שחולקו

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2: 30.08.21המיזם מתאריך דשבורדהנתונים מבוססים על נתוני ^ 

מכספי הקרן68%-שהם כ, 35,905,284₪סך הכול חולקו  

הגשה חוזרת 
בפעימה השנייה

)50%(209)לא הגישו בקשה בפעימה הראשונה(עמותות חדשות 

עמותות שהגישו בקשה בפעימה הראשונה ונמצאו זכאיות  
)37%(156)הגישו שוב בקשה בפעימה השנייה לקבלת השלמה(

עמותות שהגישו בקשה בפעימה הראשונה ונדחו
)13%(55)הגישו שוב בקשה בתקווה שהפעם בקשתם תענה(

https://www.socialrelieffund.org/dashboard2
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פרוץ משבר הקורונה  
)  2020מארס (

המשבר פגע 
בעבודתן של עמותות  

רבותחברתיות 

קרן החירום  
–פילנתרופיה -ממשלה

פעימה ראשונה
)2020ספטמבר (

הקמת קרן סיוע לעמותות  
חברתיות שאינן זכאיות  

היקף  . למענק לעסקים
העמותות שהגישו בקשות  
למענק היה נמוך מן הצפוי

ברוקדיילמכון –סקר 
)2020אוקטובר (

:  נושא הסקר
מדוע עמותות לא פנו 

לבקש מענק מקרן  
פילנתרופיה-ממשלה

עריכת סקר בקרב קבוצה  
הגדיר שאלכאשל עמותות 

נמצא  . אותן זכאיות למענק
מן העמותות לא  20%כי 

מקרב  ; שמעו על הקרן
העמותות ששמעו על 

רובן לא הגישו  , הקרן
חשבו שאינן  בקשה כי 

,  עומדות בתנאי הזכאות
25%במיוחד בפגיעה של 

בהכנסות העמותה

קרן החירום  
–פילנתרופיה -ממשלה

פעימה שנייה  
)2020דצמבר -נובמבר(

פתיחת פעימה שנייה 
לאחר הפקת לקחים  
ועדכון תנאי הזכאות

היקף העמותות שהגישו  
בקשות למענק היה נמוך  

מן הצפוי

ברוקדיילמכון –מחקר 
)2021מאי (

:  נושא המחקר
מהם דפוסי הפנייה של  

עמותות חברתיות בישראל  
למקורות סיוע בעקבות  

?  משבר הקורונה
ראיונות עומק עם נציגי  

עמותות ועריכת סקר בקרב  
מדגם מייצג של עמותות  

חברתיות בישראל

מהלך האירועים של חלוקת המענקים  : סיכום
ושל המחקרים 



המחקר
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מטרת המחקר

האם העמותות נזקקו לסיוע כספי מוגבר מאז תחילת משבר הקורונה?
מדוע היה לעמותות צורך בסיוע כספי מוגבר?
לאילו מקורות סיוע פנו העמותות?
פילנתרופיה-מהן הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקבלת מענק מקרן ממשלה?
כיצד ניתן לשפר את תהליך הסיוע הכספי לעמותות בעת משבר?

לבחון את דפוסי הפנייה של עמותות חברתיות בישראל למקורות סיוע בעקבות משבר  
.פילנתרופיה בפרט-ואת הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקרן ממשלה, הקורונה בכלל

שאלות המחקר
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:בתחומים(חברתיפעילותבתחוםשעוסקותעמותות5,684:המחקראוכלוסיית1.
שלהאינטרנטיבמאגרמסווגותשאלהכפי,)וחברהקהילה,חינוך,בריאות,רווחה

."גיידסטאר"–בישראלהעמותות
2021אוגוסט–2021מאי:המחקרתקופת2.
:המשלב בין שיטות כמותיות ואיכותניות(mixed methods)מחקר משולב : שיטה. 3

נערכו ראיונות עם נציגת . ראיונות עומק מקדימים לצורך בניית שאלון הסקר1.
אופן , ההבדלים בין הפעימות, כדי להבין את מהלך המיזםמאלכאהמיזם 

מענקים אחרים שהוענקו  , ההפצה של המידע על הקרן ואופן הפנייה אליה
לים של עמותות שעמדו בתנאי הזכאות "רואיינו גם שלושה מנכ. במקביל ועוד

לקבלת המענק כדי להבין את תהליך קבלת ההחלטות בפנייה לקבלת סיוע  
.2021הראיונות נערכו ביוני . כספי

מערך המחקר
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הסקר נועד לשרטט תמונה רחבה של דפוסי הפנייה של עמותות  . ^סקר מקוון2.
דפוסי הפנייה כללו בקשה  . בישראל למקורות סיוע בעקבות משבר הקורונה

מענק למעסיקים ומענק  , מענק רשות המיסים(פנייה לקבלת מענקים ; לתרומות
,  לים"הסקר יועד למנכ. פנייה לקבלת הלוואות; )פילנתרופיה-מקרן ממשלה

.לים או אנשי כספים בעמותות ונערך בקרב מדגם מייצג של עמותות"סמנכ

.בנספח בההבדלים בין הסקרים המקוונים מפורטים . 2020מהלך הסקר המקוון היה שונה מזה של המחקר הראשון שבוצע באוקטובר ^

)המשך(מערך המחקר 

לפני הפצתו נשלח הסקר 
לנציגי עמותות כדי לקבל את  

חוות דעתם על ההיבט  
רלוונטיות  , בהירות(התוכני 

משך  (וההיבט הטכני ) ומיצוי
ולמתן הערות  ) ונוחות המילוי

)טסט-פרה(והצעות כלליות 

ל  "הסקר נשלח בדוא
ברוקדיילממכון 

,  עמותות חברתיות5,684אל 
2021יולי -בחודשים יוני

)24.6–15.7(

376-התקבלו תשובות מ
מדגם מייצג שהן , עמותות

,  של אוכלוסיית המחקר
לאחר שקלול המדגם לפי 
היקף המחזור השנתי של 

ראו פירוט על  (העמותות 
)בנספח גשקלול המדגם 
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הראיונות נועדו לאפשר הבנה של אופן קבלת ההחלטות בפנייה . ראיונות עומק3.
לקבלת סיוע ממקורות שונים ולחדד את הסיבות שנמצאו בסקר לשיעור הפנייה 

מבין מי שהשיבו בסקר המקוון כי יהיו מוכנים . פילנתרופיה-הנמוך לקרן ממשלה
לים של עמותות שהיו  "נבחרו מנכ. לים של עמותות"רואיינו חמישה מנכ, להתראיין

עם מחזורים שנתיים שונים , זקוקות לסיוע כספי מאז תחילת משבר הקורונה
.2021הראיונות נערכו באוגוסט . ושהתמודדו בדרכים שונות עם הצורך בסיוע כספי

)המשך(מערך המחקר 



20

ניתוח הממצאים
שהואכפי^,העמותהגודלפיעל,העמותותביןהבדליםנבחנוהממצאיםבניתוח

עדשלשנתימחזור(קטנותעמותותביןהבדליםנבחנו:השנתיבמחזורמשתקף
.)ויותר₪מיליוןחצישלשנתימחזור(וגדולותבינוניותעמותותובין)₪מיליוןחצי

הממצאיםבפירוטצוינוהם,מובהקיםהבדליםנמצאושבהםבמקריםרק.

חוושהןהפגיעהסוגפיעלהעמותותביןהבדליםשלקיומםנבדקוכךעלנוסף:
עלייהוגםבהכנסותוירידההעמותהבהוצאותעלייה,העמותהבהכנסותירידה

.הפגיעהסוגלפיהעמותותביןמובהקיםהבדליםנמצאולא.בהוצאות

.ועל כן נבחן גם במחקר זה, גודל העמותה הוא מאפיין בולט המבחין בין עמותות בדרכי פעולתן^ 



ממצאי הסקר
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האם היה לכם צורך בסיוע כספי מוגבר 
n=376, )באחוזים(? מאז תחילת משבר הקורונה

מן העמותות נזקקו לסיוע כספי מוגבר81%

נזקקו לסיוע  
כספי מוגבר

81%

לא נזקקו לסיוע 
כספי מוגבר

19%

עמותות שהשיבו שלא היה  
להן צורך בסיוע כספי מוגבר 

סיימו את מילוי השאלון  
מכאן ואילך השיבו . בנקודה זו

רק עמותות שנזקקו לסיוע  
) ,81%n=304(כספי מוגבר 



23

הסיבות לצורך בסיוע כספי מוגבר  
n=287^, )באחוזים(

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

)  62%(הסיבה העיקרית לצורך בסיוע הייתה ירידה בהיקף התרומות 
)53%(ואחריה עלייה בביקוש לשירותים שהעמותה נותנת 

21

41

41

53

62

0 10 20 30 40 50 60 70

ירידה בהיקף ההכנסות הממשלתיות

)לא ממשלתיות(ירידה בהיקף הכנסות אחרות 

עלייה בהוצאות בעקבות משבר הקורונה או הוצאות חדשות

עלייה בביקוש לשירותים שהעמותה נותנת  

ירידה בהיקף התרומות

%
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מקורות הסיוע שאליהם פנו העמותות  
n=304, )באחוזים(

הגישו 
בקשה
70%

לא הגישו  
בקשה
19%

לא השיבו
11%

הגישו 
בקשה
16%

לא הגישו בקשה
71%

לא השיבו
13%

הגישו 
בקשה
48%

לא הגישו בקשה
37%

לא 
השיבו 
15%

,  כמחציתן פנו לקבלת מענקים, מרבית העמותות פנו בבקשה לתרומות
מעטות לקחו הלוואות  

מענקים הלוואותתרומות



פנייה לקבלת  
תרומות

הגישו בקשה
70%

לא 
הגישו  
בקשה
19%

לא 
השיבו
11%

מן העמותות הגישו בקשה 70%
)n=304(לקבלת תרומות 
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הגורמים שאליהם פנו העמותות  
n=212^, )באחוזים(בבקשה לתרומה 

20

33

42

51

80

0 20 40 60 80 100

מימון המונים 

קרנות פרטיות חדשות  

קרנות פרטיות שתרמו לעמותה בעבר

תורמים פרטיים חדשים

תורמים פרטיים שתרמו לעמותה בעבר

%

פנו לתורמים פרטיים ובעיקר לתורמים שתרמו  , מרבית העמותות שפנו בבקשה לתרומה
מיעוט יחסי גייסו כסף , )51%(וכמחצית פנו לתורמים חדשים , )80%(לעמותה בעבר 

)20%(באמצעות מימון המונים 

עמותות בינוניות וגדולות הגישו יותר בקשות לתרומות מתורמים פרטיים 
ויותר בקשות לתרומות  , )p<0.05, 46%לעומת 60%(שתרמו לעמותה בעבר 

.עמותות קטנותלעומת ) p<0.05, 8%לעומת 18%(המונים באמצעות מימון 
100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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מספר הגורמים שאליהם פנו העמותות  
n=212, )באחוזים(בבקשה לתרומות 

8

11

16

31

34

0 5 10 15 20 25 30 35 40

פנו לחמישה גורמים

פנו לארבעה גורמים

פנו לשלושה גורמים

פנו לשני גורמים

פנו לגורם אחד

%

, מן העמותות שפנו לבקש תרומות פנו לגורם אחד או שניים65%
פנו לשלושה גורמים ויותר35%ואילו 



פנייה לקבלת  
מענקים

הגישו  
בקשה
לא הגישו  48%

בקשה
37%

לא השיבו 
15%

עמותות בינוניות וגדולות הגישו יותר 
עמותות לעומת בקשות למענקים 

)p<0.01, 32%לעומת 55%(קטנות 

מן העמותות הגישו בקשה 48%
)  n=304(לקבלת מענקים
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מספר הגורמים שאליהם פנו העמותות  
n=144, )באחוזים(בבקשה למענקים 

13

40

47

0 10 20 30 40 50

הגישו בקשה לשלושה מענקים

הגישו בקשה לשני מענקים

הגישו בקשה למענק אחד

%

, מן העמותות שהגישו בקשות למענקים הגישו בקשה למענק אחד47%
מבין שלושת המענקים שנבחנו בסקר–הגישו בקשה לשני מענקים 40%-ו
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הגשת בקשה לקבלת מענקים עבור הוצאות  
n=304, )באחוזים(קבועות מרשות המיסים 

הגישו  
בקשה
26%

לא הגישו בקשה
61%

לא  
השיבו
14%

מן העמותות הגישו בקשה למענק מרשות המיסים26%רק 
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הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך למענקים  
n=185^, )באחוזים(מרשות המיסים 

1

2

2

2

4

26

63

0 10 20 30 40 50 60 70

ים  /ים אחר/פנו לגורם

איחרו את מועד ההגשה, לא הספיקו להגיש בזמן

תהליך ההגשה היה מסובך מדי

אחר

המאמץ לא השתלם

לא שמעו על המענק הזה

חשבו שהעמותה אינה עומדת בתנאי הזכאות למענק

%

בתנאיעומדותאינןשהןחשבוכיהמענקלקבלתבקשההגישולאהעמותותמן63%
המענקעלשמעולא26%.הזכאות

אחוז גבוה יותר של עמותות קטנות לא שמעו 
על מענק רשות המיסים לעומת עמותות  

)p<0.05, 20%לעומת 35%(בינוניות וגדולות 
100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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התנאים של מענק רשות המיסים שבהם 
n=103^, )באחוזים(לא עמדו העמותות 

)  66%(התנאי העיקרי שבו לא עמדו העמותות שלא הגישו בקשה לקבלת למענק 
לפחות במחזור העסקאות25%היה ירידה של 

7

14

18

21

66

0 20 40 60 80

הנדרשים לצורך חישוב המענק, מ"הגשת כל הדוחות התקופתיים למע

60%הפרש המחזורים במסלול המיידי אינו עולה על : זכאות למסלול המאוחר
ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס

הירידה במחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה בעקבות ההשפעה  
הכלכלית של משבר הקורונה  

₪ מיליון 20-ל₪ 8,000היה בין 2019מחזור העסקאות בשנת 

לפחות במחזור העסקאות  25%חלה ירידה של 

%

ירידת מחזור העסקאות  "יותר עמותות קטנות לא עמדו בתנאי 
" בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של הקורונה

)p<0.05, 11%לעומת 27%(לעומת עמותות בינוניות וגדולות 
100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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הגשת בקשה לקבלת מענק למעסיקים  
שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו 

n=249, )באחוזים(ת "או הוצאו לחל

הגישו  
בקשה
27%

לא הגישו בקשה
55%

לא השיבו
18%

מן העמותות הגישו בקשה למענק למעסיקים27%
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הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקבלת 
n=168^, )באחוזים(מענק למעסיקים 

2

2

3

7

13

26

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

אחר

איחרו את מועד ההגשה, לא הספיקו להגיש בזמן

תהליך ההגשה היה מסובך מדי

המאמץ לא השתלם  

לא שמעו על המענק הזה

ת"לא החזירו מחל/ ת "לא הוציאו לחל, אין עובדים-לא רלוונטי 

חשבו שהעמותה אינה עומדת בתנאי הזכאות למענק

%

מן העמותות לא הגישו בקשה לקבלת המענק כי חשבו שהן אינן עומדות בתנאי הזכאות46%
לא הגישו בקשה כי המענק לא היה רלוונטי עבורן  26%

יותר עמותות קטנות לא פנו למענק למעסיקים  
לעומת עמותות  , מכיוון שהוא לא היה רלוונטי עבורן

)p<0.05, 20%לעומת 35%(בינוניות וגדולות  100%-התשובות אינן מסתכמות ל^
.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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תנאי המענק למעסיקים שבהם לא עמדו  
n=74^, )באחוזים(העמותות 

7

8

32

35

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

אם היה חייב פקודת מס , 2019ניהול פנקסי חשבונות לשנת המס 
הכנסה

העובדים עומדים בתנאים הנדרשים

גידול במצבת העובדים על פי ההגדרה הנדרשת

2021מאי -העסק היה פעיל בחודשים פברואר

נתמך על ידי המדינה/העסק מתוקצב

%

התנאי העיקרי שבו לא עמדו העמותות שלא הגישו בקשה למענק הוא היותן עסק מתוקצב  
)  47%(או נתמך על ידי המדינה 

העסק לא  "יותר עמותות קטנות לא עמדו בתנאי 
עמותות  ת לעומ" נתמך על ידי המדינה/מתוקצב

)p<0.05, 33%לעומת 61%(בינוניות וגדולות 
100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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הגשת בקשה לקבלת מענק  
n=241, )באחוזים(פילנתרופיה -מקרן ממשלה

הגישו  
בקשה
27%

לא הגישו  
בקשה
52%

לא  
השיבו
21%

פילנתרופיה-מן העמותות הגישו בקשה למענק מקרן ממשלה27%
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סיבות לשיעור הפנייה הנמוך למענק  
 n=158^,)באחוזים(פילנתרופיה -מקרן ממשלה

1

2

2

3

6

41

46

0 10 20 30 40 50

איחרו את מועד ההגשה, לא הספיקו להגיש בזמן

ים  /ים אחר/פנו לגורם

אחר

תהליך ההגשה היה מסובך מדי

המאמץ לא השתלם  

חשבו שהעמותה לא עומדת בתנאי הזכאות למענק

לא שמעו על המענק הזה

%

,  מן העמותות לא הגישו בקשה למענק כי לא שמעו עליו46%
לא עשו זאת כי חשבו שהן לא עומדות בתנאי הזכאות41%-ו

כל העמותות שדיווחו שלא פנו לקבלת המענק כי  
תהליך ההגשה היה מסובך מדי היו עמותות קטנות   100%-התשובות אינן מסתכמות ל^

.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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באילו מן התנאים של המענק מקרן 
n=57^, )באחוזים(? פילנתרופיה לא עמדתם-ממשלה

4

7

7

9

21

28

42

44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

אישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות

…משרות  2הארגון העסיק עובדים בלפחות , 2019בכל חודש בשנת , בממוצע

אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף

…איש בחודש אם הכנסותיו  15בשירותים שהארגון מציע משתתפים לפחות 

עיקר עיסוקו של הארגון הוא מתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע

100,000,000₪-ל₪ 500,000היה בין 2018-מחזור ההכנסות של הארגון ב

)הפעימה השלישית(הארגון זכאי למענק סיוע מרשות המיסים 

או יותר25%-הכנסותיו ירדו ב, כלומר–הארגון נפגע משמעותית מן המשבר 

%

פגיעה משמעותית בהכנסות  : התנאים העיקריים שבהם לא עמדו העמותות היו
)42%(זכאות למענק סיוע מרשות המיסים -אי; )44%(עקב המשבר 

מחזור ההכנסות של "יותר עמותות קטנות לא עמדו בתנאי 
" ₪למאה מיליון ₪ 500,000היה בין 2018הארגון בשנת 

)p<0.05, 16%לעומת 43%(לעומת עמותות בינוניות וגדולות  100%-התשובות אינן מסתכמות ל^
.משום שניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת
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שבעטיין לא הוגשו בקשות  הסיבות 
לקבלת מענקים

 63%(הסיבה העיקרית לכך שעמותות לא פנו למענק מרשות המיסים  (
ת  "ולמענק למעסיקים שקלטו או החזירו עובדים שפוטרו או הוצאו לחל

.  עמידה בתנאי הזכאות-איהייתה)46%(
  הסיבה העיקרית לכך שעמותות לא הגישו בקשה לקבלת מענק מקרן

).46%(לא שמעו על המענק פילנתרופיה הייתה שהן -ממשלה

,פילנתרופיה-לא שמעו על מענק קרן ממשלה46%: לא שמעו על המענקים
.  לא שמעו על המענק למעסיקים13%-לא שמעו על מענק רשות המיסים ו27%

.p<0.01)(ההבדלים בשיעור העמותות שלא שמעו על המענקים נמצאו מובהקים 



הגישו  
בקשה
16%

לא 
הגישו  
בקשה
71%

לא 
השיבו
13%

מן העמותות ביקשו הלוואה  92%
ביקשו הלוואה  8%, מגורם אחד

משני גורמים

מן העמותות  16%
הגישו בקשה לקבלת  

)  n=304(הלוואות 

פנייה לקבלת  
הלוואות
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הגורמים שאליהם פנו עמותות  
n=48, )באחוזים(בבקשה להלוואה 

, ללא ערבויות וללא הון עצמי, מסלול הלוואות לעמותות: הלוואה בסיוע המדינה^ 
הרווחה והבריאות, לעמותות המספקות לממשלה שירותים בתחומי החינוך

משרד הכלכלה והתעשייה, מסלול הלוואות לעמותות ולעסקים חברתיים: קרנות קורת^^

2

10

15

21

23

38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

^^קרנות קורת

בנק

קרן להלוואות חברתיות-עוגן 

ח"גורם פרטי או גמ

)אין פירוט(אחר 

^הלוואה בסיוע המדינה

%

).  38%(הגורם העיקרי שאליו פנו העמותות בבקשה להלוואה הוא הלוואה בסיוע המדינה 
. לבנק ולקרנות קורת, רק עמותות מעטות פנו לעוגן

עמותות בינוניות וגדולות הגישו יותר בקשות  
לקבלת הלוואה בסיוע המדינה לעומת עמותות  

)p<0.05, 1%לעומת 8%(קטנות 



מסקנות ותובנות  
מראיונות העומק

בתום הסקר המקוון נערכו חמישה  
.  לי עמותות"ראיונות עומק עם מנכ

הראיונות נועדו לסייע בהבנת ממצאי  
הסקר ואופן קבלת ההחלטות בפנייה 
לקבלת סיוע ממקורות שונים ולחדד  

פנייה -את הסיבות שנמצאו בסקר לאי
פילנתרופיה-לקרן ממשלה
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,  עלו ההוצאות של עמותות רבות, המרואיינים דיווחו כי בד בבד עם הירידה בהכנסות
:והסיבות לכך הן

 כמו קשיים נפשיים(תופעות חברתיות שהחמירו בעקבות משבר הקורונה  ,
.הובילו לעלייה בצריכת שירותים שהעמותות מספקות) אלימות במשפחה

עמותות השקיעו משאבים בהתאמת דרכי עבודתן ופעילותן למציאות החדשה  ,
כולל השקעה בטכנולוגיות לניהול העמותה והתאמת הפעילויות להספקת  

.השירותים מרחוק
 כדי לסייע למקבלי השירות בעת המשברעמותות יזמו פעילויות חלופיות נוספות  ,

.תמיכה נפשית וטיפול נפשי דרך הזום, כמו שיחות טלפון תקופתיות עם זקנים

סיבות לעלייה בהוצאות של העמותות  
בעקבות משבר הקורונה
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עמותות נקטו צעדי מנע לשמירה על המאזן  
ואלה הביאו לפגיעה חמורה בנכסי  , הכספי

ההון האנושי: העמותה
משום שהן חייבות  , עמותות אינן יכולות לחוות ירידה בהכנסות מבלי לצמצם בהוצאות

תשתית כוח  " (גרעין העמותה"לכן ננקטו צעדי מנע כדי לשמר את . לסיים את השנה באיזון
.  צמצום הוצאות למינימום וסגירת פעילות, על ידי פיטורי עובדים) האדם של העמותה

קשה לבנות את ההון האנושי  . הנכס העיקרי של העמותות הוא העובדים והידע שלהם
.  שכן בלעדיהם אין עמותה, של הארגון וחיוני לשמור עליו

 אינו מתאים לעמותותת"החלמודל:
o שבחרו לעבוד בשכר נמוך מתוך תחושת  ' עובדי נשמה'העובדים בעמותות הם

בחרו לא לחזור לעמותה  , שהושקעו בהם תשומות הכשרה רבות, עובדים רבים. שליחות
ת"משום שנפגעו ברמה האישית מן ההוצאה לחל, שבה עבדו

oולרוב גם במתן שכר  , גיוס עובדים חדשים במקומם כרוך בהשקעת משאבים גדולה
גבוה יותר
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סיבות לשיעור הפנייה הנמוך 
לקבלת מענקים

לא שמעו על מענק קרן 46%: עמותות רבות לא שמעו על המענקים
13%-לא שמעו על מענק רשות המיסים ו27%, פילנתרופיה-ממשלה

.לא שמעו על המענק למעסיקים
  תנאי הסף לקבלת מענקים עוצבו לפי דרכי העבודה של המגזר העסקי

.  אף על פי שאופן פעילותו של המגזר השלישי והתנהלותו שונה מאוד
המרואיינים סברו כי תהליך קבלת כספי המענק  : מורכבות התהליך

והייתה ציפייה שקרן חברתית  , פילנתרופיה הוא מורכב-מקרן ממשלה
תהיה קשובה יותר ושהתהליך יהיה מורכב פחות ליישום לעומת  

.מענקים אחרים
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סיבות לשיעור הפנייה הנמוך 
)המשך(לקבלת מענקים 

במקרים רבים רואי החשבון של העמותות הם  : ההחלטה לאילו מענקים להגיש בקשה
:ולכן, שמחליטים את ההחלטה ומבצעים אותה

o  לעמותות קטנות אין משאבים להשקיע בהעסקת רואה חשבון להכנת
המסמכים הנדרשים 

oועל כן העדפתם הטבעית , רואי חשבון מורגלים לעבוד מול רשות המיסים
היא לפנות אליה

כגון ארגון הגג  , נציגי המגזר השלישי:^יישום המלצות העמותות בעיצוב תנאי הסף-אי
נחשפו לתנאי הסף בתהליך כתיבתם והתריעו מפני , מנהיגות אזרחית–של המגזר 

רשימת המסמכים הנדרשת  : למשל. אך הצעותיהם נדחו, חוסר התאמתם למציאות
. ולכן פנייתן נדחתה מראש, מ"מ אולם עמותות רבות אינן מדווחות למע"כללה דיווח למע

. פנייתן נבחנה, לאחר הסדרה כוללת של החסם, רק בשלב מאוחר יותר

2020https://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/SiteAssets/Pages/elders/summary220620.pdfמאי ,  מגזרי בנושא מענים לארגוני מגזר שלישי-פרוטוקול השולחן העגול הבין^ 

https://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/SiteAssets/Pages/elders/summary220620.pdf
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שני תנאים מרכזיים לא אפשרו לעמותות להגיש  
פילנתרופיה  -בקשה לקבלת מענק של קרן ממשלה

בהכנסות25%פגיעה של . 1
למשל(מיידימן המוסד לביטוח לאומי ומקרנות שונות למתן סיוע הוזרמופעמיים -כספי חירום חד  ,

לכן היו לעמותות הכנסות  . אולם כספים אלו נכנסו למחזור אבל גם יצאו ממנו במהירות). הספקת מזון
אך הן לא אפשרו לבצע את הפעילות השוטפת או לבצע התאמה לדרכי הפעולה החדשות בעת משבר  

.  ניהולתקורתולא כללו , הקורונה
כספי התמיכה הממשלתית למוסדות ציבור שולמו לעמותות בסוף  : מבחני התמיכה התקבלו באיחור רב

.ובלמו את הפגיעה בהכנסות אך לא אפשרו פעילות) 2020דצמבר -נובמבר(השנה 
 רבים טעו והבינו את התנאי כפגיעה במחזור ולא כפגיעה  : חוסר הבנה בנוגע לפגיעהנראה כי היה

.  בהכנסות בלבד
)פילנתרופיה-רשות המיסים וקרן ממשלה(נאסר על עמותות לפנות לקבלת שני המענקים במקביל . 2
נוסף  . תנאי הזכאות אסרו על פנייה לקבלת שני המענקים במקביל או על קבלת השלמות האחד מן האחר

-פעמי כמו קרן ממשלה-רשות המיסים העבירה תשלומים חודשיים לאורך זמן ולא מענק חד, על כך
.  לכן היו עמותות שסברו כי המענק שלה משתלם יותר. פילנתרופיה

פילנתרופיה-ההודעה על המענק של רשות המיסים פורסמה לפני ההודעה על המענק של קרן ממשלה  ,
.  כך שלא ניתנה הזדמנות הוגנת לכל העמותות להחליט מראש למי מהן להגיש בקשה
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מדינת ישראל נסמכת במידה רבה על המגזר השלישי בהספקת שירותים  
90%-כ. בריאות ושירותי רווחה אישיים, חינוך: חברתיים לאזרחים

90%-ובכ, ממשלתיים-משירותי הרווחה ניתנים באמצעות ארגונים לא
מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים מתקיימות פעילויות שמספק 

.המגזר השלישי
בהינתן שהמדינה נסמכת על המגזר השלישי להספקת שירותים חברתיים  

יש  , ועל רקע העובדה שעמותות רבות מאוד נפגעו ממשבר הקורונה, רבים
,  חשיבות רבה לתמיכה הממשלתית בעמותות באמצעות מענקים

.  ולהימנעות מהסתמכות על תרומות

אינטרס של המדינה: תמיכה בעמותות



סיכום הממצאים 
והמלצות  
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סיכום הממצאים
81%ירידהעקב,הקורונהתחילתמאזמוגברכספילסיוענזקקוהעמותותמן

.בהוצאותועלייהבהכנסות
 מן העמותות פנו 70%(מקור הסיוע המרכזי שאליו פנו העמותות היה תרומות

משום שמדובר בתהליך פשוט שאינו מצריך הכנת מסמכים בסיוע , )לקבלת תרומות
,  לעומת זאת פנייה לקבלת מענקים והלוואות כרוכה בתהליך מסובך. רואה חשבון

.הן להבנה הן לביצוע
עיקריותסיבותמשלושנבעפילנתרופיה-ממשלהלמענקהנמוךהפנייהשיעור:

האחריםהסיועערוציפניעלהתרומותמסלולשלהעדפה1.

המענקיםיתרשללקיומםהמודעותלעומתהמענקשללקיומונמוכהמודעות2.

,במקבילהמיסיםמרשותמענקלקבלאיסור(למענקהזכאותבתנאיעמידה-אי3.
)העמותהבהכנסות25%שלופגיעה
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123

לטייב את מנגנון  
המענקים על ידי 

פישוט והנגשה של 
תהליך הגשת 

הבקשות

להציב תבחינים  
מותאמים למגזר  

השלישי אשר נותנים  
מענה לסוגי הפגיעה 

שהעמותות חוו

לחזק את הקשר 
של הממשלה 

עם המגזר השלישי

המלצות
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לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט  
והנגשה של תהליך הגשת הבקשות

של מערך הסיוע בידי גוף מומחה במגזר  הניהול וההובלהלהפקיד את 1.
.הסוכנות או מנהיגות אזרחית, אלכא-וינט'כמו גהשלישי 

בשיטה  , הפועל בזמן אמתלהקים מערך פשוט ויעיל לחלוקת מענקים 2.
.ובהגשת מסמכים רביםשאינה מסורבלת ושאינה כרוכה בשלבים רבים

שיש להן אישורים של מינהל תקין לאורך לייצר מסלול מקוצר לעמותות 3.
.הליך הכרוך בפחות ביורוקרטיה וטפסים, זמן

שעשוי  , של רואי חשבון למילוי הטפסים הנדרשיםלהעמיד מנגנון סיוע 4.
.להקל על העמותות בהבנת תנאי הזכאות ובהליך הגשת הבקשה

1
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לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט  
)המשך(והנגשה של תהליך הגשת הבקשות 

לפשט את תהליך ההוכחה של הצורך בסיוע כספי  5.
היו עמותות שלא פנו לקבלת מענקים עקב התהליך המסובך של הוכחת הצורך בסיוע  

:  על כן מוצע, כספי
כמו דוחות רבעוניים , טווח-לכלול הוכחת צורך על בסיס מידע עדכני וקצר

מוכיח הן עלייה בהוצאות הן גידול  (שמוכיחים את הפער בין ההכנסות להוצאות 
).בנפח הפעילות

 המוכיח גם עלייה בהוצאות ולא רק ירידה  לבחון את תזרים המזומנים של העמותה
.להעניק סיוע כספי תמורת קבלות; בהכנסות

אין חובה לתלות את .לבצע בדיקת התנהלות תקינה על ידי משרד רואי חשבון
.מ"תקינות ההתנהלות של העמותה רק בדיווח למע

שלא עובדות בקביעות עם משרדי ממשלהלייצר מנגנון התקשרות עם עמותות.

1
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להציב תבחינים מותאמים  
למגזר השלישי

הוצעו כמה אפשרויות לתבחינים המבוססים על הסיבות שבעטיין נזקקו העמותות לסיוע ועל  
:מאפייני העמותות

בהוצאותיהןסיוע לעמותות שתגברו את שירותיהן ולכן חלה עלייה : תגבור שירותים.
להן  פגיעה חמורה דיה בעמותות שאין –15%-10%פגיעה בהכנסות בגובה : פגיעה בהכנסות

.עתודות תקציביות
ולא  , ת"ראוי לתמרץ עמותות שהוכיחו שהן לא הוציאו עובדים לחל: ת"הוצאת עובדים לחל-אי

אם מדובר  , נטען כי בשני המקרים העלות למדינה דומה(ת "רק לתגמל על החזרת עובדים מחל
).שכר העובדים שנשארים לעבוד בעמותה ואם מדובר במימון דמי האבטלה שלהםבסבסוד 

לפי מאפיינים הרלוונטיים למשבר, הצבת תבחינים דיפרנציאליים לעמותות מסוגים שונים  ,
,  עמותות קטנות אינן בהכרח בהתקשרות חוזית עם משרדי ממשלה(גודל העמותה : למשל

אוכלוסיית היעד של  ;תחום העיסוק של העמותה;)ולכן הן מנועות מלקבל מענקים והלוואות
תמיכה  , למשל(סוג המענה שהעמותה מפעילה ;)אוכלוסיות בסיכון גבוה, למשל(העמותה 

).רגשית או פעילות בשעת חירום

2
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:   למשל, הוצעו גם דוגמאות למתן מענקים אוניברסליים
סיוע לעמותות בהוצאות ניהול ובהוצאות  ": לאפשר לעמותות לשרוד", מענק קיום

אלו סכומים נמוכים שיאפשרו לעמותות לשרוד עם תשתית  . כלליות על בסיס רבעוני
.כוח האדם שלהן

ולו לפרק זמן מוגבל, שימור תשתית כוח האדם של הארגונים: מענק לשימור ההון האנושי.
מענק לעמותות לצורך הצטיידות או התארגנות למציאות החדשה:

oכמו  (התאמתה לתקופה וביצוע התאמות נדרשות , שינוי דרך הפעולה של העמותות
)תשתיות טכנולוגיות לעבודה מרחוק

oתמיכה במי שנקלעו למצוקה  , טיפול במצוקות של עובדי העמותות ברמה האישית
)כפי שעשו מעסיקים במגזרים אחרים במשק(פיטורין של בני הזוג /מחלה/עקב משבר

o שילוו את העמותות וילמדו אותן  , "שתיל"ו" שיתופים"כמו קבלת ייעוץ של ארגונים
כיצד  יש להתנהל בעת משבר

להציב תבחינים מותאמים  
)המשך(למגזר השלישי 

2
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לחזק את הקשר של הממשלה  
עם המגזר השלישי

,  הקשר לא משמעותי מספיק, ממצאי המחקר העלו כי על אף שיש קשר בין הממשלה ובין המגזר השלישי
לפגיעה שחווה המגזר ולבעיה בהפצת המידע  , והוא הוביל לעיצוב מענק שאינו מותאם לאופן התנהלותו

לכן יש לשים דגש על חיזוק הקשר בין המגזרים על בסיס שיח מתמשך לאורך זמן ולא רק  . על המענקים
כדי לפעול בהתאמה למאפייניו ולצרכיו הייחודיים של המגזר , בעת חירום ולהעמיק את ההיכרות ההדדית

.  לתועלת החברה בישראל, השלישי
:למשל, חשוב לשתף את כלל בעלי העניין באמצעות כמה מנגנונים

חיזוק והתאמת השותפות בין הממשלה ובין המגזר השלישי לעבודה במצבי חירום.
כולל עמותות שאינן בקשר קבוע איתה, שיפור יכולתה של הממשלה לפנות אל עמותות.
כדי לבחון כיצד התהליך  , בעת ההיערכות לחלוקה עתידיתביצוע מבחן מוקדם של חלוקת המענקים

.  האם ההמשגה מתאימה והאם ההנגשה מספקת, האם התנאים רלוונטיים, מתקבל בשטח
שתפעל מייד בעת חירום, בדומה לקרן נזקי ׂשֵרפות, הקמת קרן ייעודית לתמיכה בעת משבר.

ההבנה והתקשורת בין המגזרים תהיה טובה יותר ואפשר יהיה להפיץ  , לאחר ביסוס מנגנונים כאלה
.מידע בקרב המגזר השלישי ביעילות רבה יותר

3



!תודה

brookdale.jdc.org.ilbrookdale.jdc.org.ilbrookdale.jdc.org.il

http://www.brookdale.jdc.org.il/
http://www.brookdale.jdc.org.il/
http://www.brookdale.jdc.org.il/


58

תנאי הזכאות למענק  : נספח א
^פילנתרופיה-קרן ממשלה

.עיקר עיסוקו של הארגון הוא מתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע: תחום העיסוק של הארגון
היקף הפעילות

 100,000,000₪-ל₪ 500,000היה בין 2018מחזור ההכנסות של הארגון בשנת.
 אם הכנסותיו השנתיות  –איש בחודש 15בשירותים החברתיים שהארגון מציע משתתפים לפחות

.בשנה₪ מיליון 1.5-אם הכנסותיו השנתיות גבוהות מ–איש בחודש 30בשנה או לפחות ₪ מיליון 1.5הן עד 
 משרות מלאות במצטבר 2העסיק הארגון עובדים בלפחות 2019בכל חודש בשנת

.מתנדבים קבועים10או הפעיל לפחות 
היקף הפגיעה

או יותר25%-כלומר הכנסותיו ירדו ב, הארגון נפגע משמעותית מן המשבר.
 הפעימה השלישית(הארגון אינו זכאי למענק סיוע מרשות המיסים.(
 ויותר₪ 10,000גובה הסיוע הפוטנציאלי של הארגון הוא.

.אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף;אישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות: תנאים מנהליים

/https://www.socialrelieffund.org: פילנתרופיה לחיזוק ארגונים חברתיים-הנתונים מבוססים על אתר מיזם ממשלה^ 

https://www.socialrelieffund.org/
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:  נספח ב
בין המחקריםהבדלים 

2021מאי –מחקר שני 2020אוקטובר –מחקר ראשון 

נושא  
המחקר

הגשת בקשה -המחקר בחן את הסיבות לאי
פילנתרופיה-של קרן ממשלהלמענק 

המחקר בחן את דפוסי הפנייה של עמותות  
חברתיות בישראל למקורות סיוע בעקבות משבר  

כדי למנוע הטיה של , הקורונה באופן כללי
זאת מכיוון שייתכן שבמחקר הראשון  . המשיבים

המשיבים לא הרגישו בנוח להודות שהם אינם  
מכירים את הקרן ושהם לא העמיקו בבדיקת  

זכאותם

אוכלוסיית  
המחקר

כמי אלכאהסקר נערך בקרב עמותות שמיפה 
שעומדות בשלושה תנאי זכאות מרכזיים ולא 

-הגישו בקשה לקבלת מענק מקרן ממשלה
פילנתרופיה

הסקר נערך בקרב כל העמותות החברתיות  
ושיש להן פרטי " גיידסטאר"הרשומות במאגר 

קשר זמינים

הפצת  
הסקר

הסקר הופץ לרשימת הדיוור  
"גיידסטאר"מאגר של 

במטרה להגיע  ברוקדיילהסקר הופץ ישירות ממכון 
כולל כאלו שאינן  , להיקף רחב יותר של עמותות

"גיידסטאר"כלולות ברשימת הדיוור של מאגר 
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תהליך בניית מסגרת הדגימה  : נספח ג
והמדגם

עמותות שעוסקות בתחום פעילות חברתי  5,684קובץ כתובות אימייל של :מסגרת הדגימה
).2021נכון לחודש אפריל " (גיידסטאר"שהוצא ממאגר 

500,000₪-נמוך מ: בחלוקה לשש שכבות, על פי המחזור השנתי:שכבות הדגימה  ;
;   ₪מיליון 10-ל₪ מיליון 5בין ; ₪מיליון 5-ל₪ מיליון 1.5בין ; ₪מיליון 1.5-ל₪ 500,000בין 
.ויותר₪ מיליון 20; ₪מיליון 20-ל₪ מיליון 10בין 

בתום הסבב הראשון התגלתה היענות נמוכה יחסית  . הסקר נערך בשני סבבים: איסוף המידע
ושהיו  ₪ מיליון 5-סבב שני הופנה לעמותות שתקציבן השנתי גבוה מ. בקרב עמותות גדולות

).ויותר₪ מיליון 20;  ₪מיליון 20-10;  ₪מיליון 10-5: שכבות(בעלות ייצוג חסר במדגם 

שאלונים376התקבלו : גודל המדגם.

בתום הסקר חושב לכל שאלון משקל לפי שיוכו לשכבות המחזור השנתי :שקלול המדגם
.במסגרת הדגימה


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	עיקרי הממצאים
	עיקרי הממצאים (המשך)
	המלצות
	לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט והנגשה של תהליך הגשת הבקשות
	להציב תבחינים מותאמים למגזר השלישי
	לחזק את הקשר של הממשלה עם המגזר השלישי
	Slide Number 9
	רקע
	הפעימה הראשונה (ספטמבר 2020)
	הפעימה השנייה (נובמבר-דצמבר 2020)
	מאפייני הגשת הבקשות למענקים מן הקרן, �בשתי הפעימות 
	סיכום: מהלך האירועים של חלוקת המענקים ושל המחקרים 
	Slide Number 15
	מטרת המחקר
	מערך המחקר
	מערך המחקר (המשך)
	מערך המחקר (המשך)
	ניתוח הממצאים
	Slide Number 21
	האם היה לכם צורך בסיוע כספי מוגבר מאז תחילת משבר הקורונה? (באחוזים), n=376
	הסיבות לצורך בסיוע כספי מוגבר (באחוזים)^, n=287
	מקורות הסיוע שאליהם פנו העמותות (באחוזים), n=304
	Slide Number 25
	הגורמים שאליהם פנו העמותות בבקשה לתרומה (באחוזים)^, n=212
	מספר הגורמים שאליהם פנו העמותות בבקשה לתרומות (באחוזים), n=212
	Slide Number 28
	מספר הגורמים שאליהם פנו העמותות בבקשה למענקים (באחוזים), n=144
	הגשת בקשה לקבלת מענקים עבור הוצאות קבועות מרשות המיסים (באחוזים), n=304
	הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך למענקים מרשות המיסים (באחוזים)^, n=185
	התנאים של מענק רשות המיסים שבהם לא עמדו העמותות (באחוזים)^, n=103
	הגשת בקשה לקבלת מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת (באחוזים), n=249
	הסיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקבלת מענק למעסיקים (באחוזים)^, n=168
	תנאי המענק למעסיקים שבהם לא עמדו העמותות (באחוזים)^, n=74
	הגשת בקשה לקבלת מענק �מקרן ממשלה-פילנתרופיה (באחוזים), n=241
	סיבות לשיעור הפנייה הנמוך למענק �מקרן ממשלה-פילנתרופיה (באחוזים)^,n=158 
	באילו מן התנאים של המענק מקרן �ממשלה-פילנתרופיה לא עמדתם? (באחוזים)^, n=57
	הסיבות שבעטיין לא הוגשו בקשות לקבלת מענקים
	Slide Number 40
	הגורמים שאליהם פנו עמותות בבקשה להלוואה (באחוזים), n=48
	Slide Number 42
	סיבות לעלייה בהוצאות של העמותות בעקבות משבר הקורונה
	עמותות נקטו צעדי מנע לשמירה על המאזן הכספי, ואלה הביאו לפגיעה חמורה בנכסי העמותה: ההון האנושי
	סיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקבלת מענקים
	סיבות לשיעור הפנייה הנמוך לקבלת מענקים (המשך)
	שני תנאים מרכזיים לא אפשרו לעמותות להגיש בקשה לקבלת מענק של קרן ממשלה-פילנתרופיה 
	תמיכה בעמותות: אינטרס של המדינה
	Slide Number 49
	סיכום הממצאים
	המלצות
	לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט והנגשה של תהליך הגשת הבקשות
	לטייב את מנגנון המענקים על ידי פישוט והנגשה של תהליך הגשת הבקשות (המשך)
	להציב תבחינים מותאמים למגזר השלישי
	להציב תבחינים מותאמים למגזר השלישי (המשך)
	לחזק את הקשר של הממשלה עם המגזר השלישי
	Slide Number 57
	נספח א: תנאי הזכאות למענק קרן ממשלה-פילנתרופיה^
	נספח ב: �הבדלים בין המחקרים
	נספח ג: תהליך בניית מסגרת הדגימה והמדגם

