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חלק גדול מהעמותות לא מקפידות על כללי רישום מלאים של תרומות, מה שלאחרונה החל להיות מבוקר בהקפדה 
מרובה יותר ע"י המבקרים מטעם הרשויות. בהתאם לחוק העמותות והוראות ניהול ספרים - עמותה המקבלת תרומות, 

נדרשת בתיעוד פרטני של התרומות המתקבלות. משימת הרישום הינה פשוטה למדי אך חשוב כי לא נזנח אותה. 

נדרש לתעד תרומות בין בכסף ובין בשווה כסף:
1( שם התורם

2( מועד קבלת התרומה 
3( תיאור הנכס שנתקבל

ספר תרומות הוא ספר כרוך או ספר ממוחשב תוכנה מאושרת.
האם מוסד ציבורי יכול לחסוך את ניהול ספר התרומות?

ניתן להפוך את כרטיס התרומות בהנהלת חשבונות לספר כרוך, ובלבד שנקפיד לרשום את שם התורם לגבי כל תרומה, 
בפרטי פקודת היומן או בכל שדה אחר. גם תרומות בשווה כסף אפשר לנהל בכרטיס במערכת הנהלת החשבונות.

הערכת תרומות בשווה כסף -  נעשית ע"פ שווי שוק או הצעת מחיר למוצר דומה או בהתאם לאומדן תחשיבי סביר.

עשרת הכללים לרישום קבלה תקינה:
רישום הקבלה יערך באופן מידי עם קבלת הכסף. חשוב שלא לדחות אף לא לסוף היום. ביקורת ניהול ספרים, לו . 1

תופיע, עלולה לפסול את ספרי העמותה. כאשר מתקבלות תרומות בדואר או בהעברה בנקאית -  הקבלה תופק 
ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה. 

תרומות בכרטיס אשראי מחויבים גם הם בקבלה. תרומות בהעברה בנקאית, מחויבים ע"פ רשם העמותות בלבד, ולא . 2
ע"פ מס הכנסה לפיכך מספיק קבלה מרוכזת שנתית.

בעת ריקון קופת צדקה במקומות ציבוריים – יש להוציא קבלה לטובת "ריקון קופה כתובת פלונית". מומלץ לציין . 3
את שם המרוקן. קיימות עמותות המקפידות כי לריקון יתלוו שני גורמים ולא רק גורם יחיד.

אין לבטל קבלה ללא הצמדה של הקבלה המקורית המבוטלת.. 4
חובה לשמור על רצף קבלות: אם מבטלים קבלה – אין לתלוש את הקבלה המבוטלת מהפנקס. . 5
מי שלא מפקיד כספים בו ביום או למחרת חייב לנהל ספר קופה.. 6
בקבלה צריך להיות רשום מלוא פרטי המשלם כולל שם חוקי מלא )אם מדובר בתאגיד( פרטי שיק מלאים וחתימה.. 7
כאשר זהות התורם אינה ידועה, וסכום התרומה מתורם אחד אינו עולה על 20,000 ₪ בשנה, המוסד רשאי שלא . 8

לרשום שמו של תורם בפנקס התורמים. יש לציין בקבלה את המלים "תרומה בעילום שם" במקום שם המשלם. 
עמותה מחויבת לכלול בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 . 9

₪ לשנה. עמותה המבקשת שלא לכלול, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת. הבקשה 
ישקול אם לאשר את הבקשה בהתאם  )שאינם תאגידים(. רשם העמותות  לגבי תורמים פרטיים בלבד  אפשרית 

להיקף, נימוקים וסבירות. 
אין לתת קבלות לפי סעיף 46 על תרומות בשווה כסף, אלא אם כן רישום ההוצאה נעשה על בסיס חשבונית מס 0 10

שהופקה ע"י הספק.

לקראת שנת כספים חדשה מומלץ להתארגן להפקת קבלות ממוחשבות. חסכון בניירת ובדואר.  
כיצד תחשב הקבלה למקורית? 

התקבול נעשה באופן המאפשר את זיהוי התורם. כלומר אין אפשרות להפיק קבלה ממוחשבת על תקבול במזומן . 1
או תקבול בעקיפין. אפשרי ל: שיק אישי של התורם משורטט ובלתי סחיר, כרטיס אשראי של התורם, העברה ישירה 

מהתורם.
על המוסד להודיע לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.. 2
יש לקבל הסכמת התורם מראש. חובה לשמור את ההסכמה או ביטולה, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של . 3

המוסד.
על הקבלה נכתב בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב.. 4
אין להוסיף כל מלל לאחר הפקת הקבלה ממערכת המחשב. )למעט חתימה אלקטרונית ותוספת המילים "מסמך . 5

ממוחשב"(.

תרומות –ריענון הוראות רישום 

נובמבר 2017

ספר תרומות - רבים אינם מודעים!

רישום קבלה 

שובר קבלה ממוחשב עם חתימה דיגיטלית – גם אני יכול? 
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2018. שימו לב לבחון את מועד ההגשה הספציפי  משרדי ממשלה שונים הקדימו את תאריך הגשת הבקשה לשנת 
לבקשת התמיכה ולעקוב אחר הפרסומים באתר המשרד התומך או באתר משרד המשפטים.  מומלץ לרפרף על תבחיני 

התמיכות ולבחון אפשרות למקסום הכנסות בבקשות תמיכה נוספות.
משרד הבריאות ומשרד התרבות ביצעו שינויים משמעותיים במבחני התמיכה השנה. כמו"כ פורסמו תבחינים חדשים 
לתנועות נוער, סיוע בקליטת עליה, סיוע למתנדבים חינוכיים שלא במוסדות חינוך ועוד. להלן חלק מרשימת התמיכות 

ומועדי הגשה.

לא תינתן תמיכה למוסד בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת. חשוב לוודא מהו השיעור הספציפי 	 
הנדרש לכל תמיכה. שיעור זה למשל: תמיכות משרד החינוך המחלקה לישיבות נדרש 10%, רווחה פנימיות נדרש  

20% וכן הלאה. 
האחוז העצמי מחושב מסך הפעילות ולא מסך התמיכה )10% שווה 11.11% מהתמיכה וכן הלאה(	 
מימון עצמי זהו כסף מתרומות, השתתפות הורים, הכנסות שכירות וכל מקור כספי שאינו תמיכה/ תקצוב ממשרדי 	 

ממשלה/ רשויות מקומיות. 
מימון עצמי חייב להיות במזומן. שקים שניתנו בתאריך ערך לשנה זו נחשבים כמזומן גם אם טרם נפרעו. שקים 	 

עתידיים לא נחשבים לביצוע במזומן.
מימון עצמי לא יעשה בשווה כסף ולא ממקור של הלוואות או גרעון. 	 
הבדיקה הינה בדיקה שנתית ולא חודשית.	 
מומלץ לקיים הפרדה במאזן הבוחן ובדוחות הכספיים בין הוצאות לפעילות נתמכת ובין הוצאות לפעילות שאינה 	 

נתמכת.  לרוב – נותן התמיכה גם דורש זאת מפורשות ובכל מקרה הרישום הנפרד מאפשר בקלות רבה יותר לערוך 
דוחות ביצוע.

פעילות 	  קיימת  פעמים  הנתמכת.  הפעילות  עבור  הוצאות  רק  בחשבון  יילקחו  התמיכה  בכספי  שימוש  בתחשיב 
נתמכים  לתלמידים  משותפת  פעילות  למשל:  החשבונות.  בספרי  נפרד  רישום  לבצע  קושי  קיים  אשר  מעורבת 
ולקבוצת תלמידים שאינם נתמכים, האבחנה תבוא לידי ביטוי בדוחות מקורות ושימושים ובדוח הביצוע ע"פ מפתח 

העמסה מפורט ועקבי. 
בקשת תמיכה במערכת מרכב"ה בסכום נמוך מסכום הזכאות, תקטין לכם את אפשרות מימוש התמיכה. אל תהססו 	 

לרשום סכומי בקשה גבוהים מהצפי בפועל. חשוב לא להפריז, שכן בביקורת עומק תדרשו מן הסתם לנמק את 
הפער בין תכנון לבין ביצוע.

בין העובדים ששכרם הועמס 	  נדרשת התאמה  בביקורת שוטפת של משרד הרווחה-אחזקת תלמידים בפנימיות 
בדוחות הביצוע לבין העובדים אשר דווחו כעובדי פנימייה. מומלץ לוודא התאמה, כבר בעת הגשת הבקשה, בדוח 

מקורות ושימושים, בדוח תקציב מול ביצוע 2017 ובתקציב 2018.
מוסד המגיש בקשת תמיכה לרווחה, יבדוק כי דוחות הביצוע כוללים מספר תלמידים עדכני וכי תעריף התמיכה 	 

עדכני. תעריף משרד הרווחה לשנת 2017: 538 ₪ לחודשים 2017/8-1 ו 635 ₪ לחודשים 2017/12-9

לעניין 	  הוצאות  מהוות  אברכים  כולל  להפעלת  הוצאות  לאברכים.  למלגות  דווקא  בתמיכה  להשתמש  חובה  אין 
זאת, בפרקטיקה המבקרים  ו מתייחס לסוגיה. עם  וכו'. חוזר מנכ"ל סעיף  כגון: חשמל, אחזקה  מימוש התמיכה 

השונים דורשים הוכחת תשלומי תמיכות ולכן המלצתנו הינה לנצל את מלוא הסכום בסעיף מלגות. 
בביקורת עומק מבוצעת השוואה בין האברכים המדווחים, מקבלי המילגות והנוכחים בביקורות שטח. פערים בין 	 

הרשימות ובעיקר אי מתן מלגה לאברך מדווח שלא נכח בביקורת שטח דורשים את הסבר העמותה. אברך המעוניין 
לתרום את מילגתו, מומלץ להפריד ל 2 פעולות - האברך יקבל את המילגה ובמקביל יתרום כנגד קבלה.

נובמבר 2017

בקשת תמיכות –דגשים בעת הגשת בקשות לשנת 2018

תמיכות ממשרד העליה והקליטה –הערות הציבור באשר לטיוטת תיקון מבחני התמיכה עד      26/11/2017
תמיכה ממשרד החינוך, לרבות אגף מוסדות תורניים   01/12/2017
תמיכה ממשרד הבריאות             01/12/2017
תמיכה ממשרד הרווחה, לרבות תמיכה באחזקת תלמידי פנימיות   03/12/2017
תמיכות ממשרד התרבות   12/11/2017
תמיכה ממשרד התרבות מחקר תורניים   03/12/2017

איך נמנע מעצמנו קיזוז – באמצעות בדיקת מיצוי ביצוע 

דגשים לבקשת תמיכה תמיכה משרד הרווחה פנימיות

דגשים לבקשת תמיכה מאגף מוסדות תורניים 


