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לכבוד

עמותות

לקוחות משרדנו

שלום רב,

מתנדבים
ביטוח לאומי ומס הכנסה 

מתנדבים – ביטוח לאומי  

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן 
הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם 
להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בפגיעת עבודה. כמו”כ זכאי גוף ציבורי מוכר 

לפיצוי בגין עוולה של מתנדב.

ציבורי  גוף  ידי  על  הזאת  להתנדבות  זולתו, והופנה  בהתנדבות, שלא בשכר למען  מי שפועל  הוא  מתנדב 
המוסמך להפנות מתנדבים וההתנדבות היא למטרות עם תועלת לאומית או ציבורית.

מי זכאי לקבל הכרה של “גוף ציבורי” הרשאי להפנות מתנדבים להתנדבות?
גוף המתנהל ללא כוונת רווח.	 
הוא מפעיל לפחות 250 מתנדבים במשך שנה.	 
הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות.	 
יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ודרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים.	 
התקיימה בו פעילות סדירה במשך 6 חודשים לפחות  לפני שהבקשה לאישורו כגוף ציבורי.	 

מהן מטרות מאושרות להתנדבות?
המטרות שנקבעו הינן בעלות תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת מהמטרות כוללת גם ייזום, הכנה, 

ארגון, מינהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.
בין המטרות ניתן למצוא את המטרות הבאות: טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער, קליטת 
עולים, טיפול במשפחות שכולות, אבטחת מוסדות, שיקום אסירים, שירות לאומי בהתנדבות, הנצחת זכר 

השואה וחלליה ועוד. )הרשימה המלאה נמצאת באתר ביטוח לאומי - מתנדבים, המוסד לביטוח לאומי (.

למה כדאי להיות גוף מוכר להפנית מתנדבים?
תגמולים למתנדב ולתלויים בו עבור “פגיעת עבודה” - מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות 	 

עבודה  לנפגעי  התגמולים הניתנים  לאותם  זכאי  יהיה  ההתנדבות(  ממקום  ושוב  הלוך  בנסיעה  )כולל 
ולתלויים בהם. 

פעולת 	  במהלך  מתנדב  בידי  שנעשתה  מעוולה  ניזוק  או  שנפגע  מי   - מתנדב  של  עוולה  בגין  פיצוי 
ההתנדבות, ואין לו זכות לפיצויים מאדם אחר זולת המתנדב, רשאי להגיש תביעה לפיצויים. 

היה  שלא  מתנדב  לדוגמא:  ועברו.  המתנדב  לגיל  בהתאם  משתנה  התגמולים  סכום 
ייעשה כאילו הכנסתו  עובד שכיר או עצמאי לפני הפגיעה, לעניין חישוב התגמולים 

ברבע השנה שקדם לפגיעה היתה שווה ל-13,136 ₪ )נכון לשנת 2015(.

חובת תשלום דמי ביטוח - מימון התגמולים למתנדבים הוא על חשבון אוצר המדינה, ואין הגוף המפנה/
המתנדב עצמו חייבים בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה. אולם, על המתנדב לדאוג לביטוחו בענפי 

הביטוח האחרים במוסד לביטוח לאומי )לדוגמא בענף אימהות, זקנה ושאירים, פשיטת רגל וכו’(.

מקום ההתנדבות - אין הגבלה של גיל או תושבּות אולם הוא מוגבל להתנדבות בשטח ישראל.

חוזר סוף שנת 2015
מה נדרש לעשות היום?

אתם מעסיקים למעלה מ-250 

מתנדבים? האם הם מבוטחים?? 

ומה עם החזר הוצאות?

https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Volunteer_Rights/Pages/default.aspx
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הגשת בקשה לקבלת אישור כגוף ציבורי - יש להגיש לביטו”ל בקשה בכתב1, שתכלול פרטים על מטרות 
הגוף ופעילותו, לבקשה יש לצרף את תקנון הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף, וכן את רשימת חברי 

ההנהלה ופרטיהם האישיים, לרבות מקום עיסוקם. משרד הכלכלה יאשר זאת. 

הפניה להתנדבות - תעשה לפני תחילת ההתנדבות )“הפניה מוקדמת”(. תוקף ההפניה הוא לשנה בלבד או 
למשך זמן קצר יותר שנקבע בה. דוגמא לטופס:

מתנדבים – מס הכנסה – החזר הוצאות למתנדבים

עמותה המוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות )סעיף 46( רשאית להחזיר הוצאות אישיות למתנדביה:
על העמותה לשמור את האסמכתאות להוצאות. . 1
על העמותה למלא טפסים מיוחדים בתחילת השנה ובסופה ולהגישם למס הכנסה בטפסים אלו יפורטו . 2

החזרי ההוצאות לפי עובד ובחלוקה לחודשים 
קיימת הגבלת עד לסכומים המפורטים כדלהלן. מעבר לתקרות אלו, יחויב ב-90% מס:. 3

  

מצורפים:
טופס 1250 – כרטיס מתנדב – טופס זה כולל פרטים אישיים על המתנדב והצהרתו כי הוא מתנדב במוסד ולא עובד 

בו וכן חתימת המוסד על הנספחים המצורפים. 
טופס 1251 – נספח א’ - החזר הוצאות נסיעה – בטופס זה יש לציין את מקום הפעילות ועלות הנסיעה.

טופס 1252 – נספח ב – החזר הוצאות טלפון – המתנדב מצהיר כי קיבל את התשלום.
טופס 1253 – נספח ג – החזר הוצאות אירוח – יש לציין את מקום הפעילות, מספר המשתתפים ועלות האירוח.

טופס 1254 – עם הגשת הדוח השנתי בסוף השנה, יש להגיש למס הכנסה דוח ריכוז החזרי ההוצאות לפי שם מתנדב 
ולפי סוג החזר. 

טופס 1255 – על המוסד להביא למתנדב אישור על החזר ההוצאות שהוא קיבל.

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם,

אביגיל שקוביצקי, רו”ח           אביגיל מילר, רו”ח
       מחלקת עמותות

עד 30 ש”ח לאדםכיבוד קל

עד 670 ש”ח לחודש למתנדבדלק

עד 220 ש”ח לחודש למתנדבתחבורה ציבורית

עד 110 ש”ח לחודש למתנדבטלפון נייד / מהבית


