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מענק שימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור
פתוח להגשה עד 4/8/2020

נפתחה אפשרות להגיש בקשה למענק שימור התשתית הארגונית 
של מוסדות ציבור.

לפני שצוללים פנימה...בידקו שאתם עומדים בתנאי סף בסיסיים.

יש שני מענקים למלכרים:
1. עידוד קליטת עובדים.

2. החזר הוצאות קבועות מס הכנסה, או מענק למי שלא היה זכאי - להלן תנאי סף.

תנאי סף:

 המוסד נותן שירות חברתי בהיקף של מעל 50% מפעילותו. פעילות חינוך פורמלי - לא תיחשב 
לשירות חברתי. כמו"כ לא תוכר פעילות הניתנת במוסד חינוך בו מתקיים לימוד שיטתי של תלמידים 

או פנימיה של מוסד כזה. 
רוב פעילות העמותה היא מוסד חינוך? התמיכה אינה מתאימה.

 ירידה בהכנסות )ללא תמיכות( של 25% לפחות בשל הקורונה בחודשים 3-6/2020.
 מחזור הכנסות: 500 אש"ח עד 20 מיליון ₪. )במענק רשות המיסים מ 300 אש"ח(

 המוסד לא זכאי לתמיכה מהמענק של רשות המיסים.
 30 של  סך   2019 ב  שנתי  בממוצע  חודש,  מידי  ורציף  שוטף  באופן  נהנים  החברתי  מהשירות   

משתתפים לפחות )במוסד שמחזורו 1.5-0.5 מיליון, מספיק 15 משתתפים(.
 המוסד מעסיק עובדים ב-2 משרות מלאות או מפעיל 10 מתנדבים קבועים מידי חודש במשך 10 

שעות לפחות למתנדב.
גיל, מצב בריאותי, משפחתי,  יעד: אוכלוסייה הזקוקה לסיוע מחמת  ניתן לאוכלוסיית   השירות 
מטעמים  או  נמוך  סוציו-אקונומי  מצב  שכלית-התפתחותית,  קוגניטיבית,  נפשית,  פיזית,  מוגבלות 
הומניטריים, ובכלל זה: אנשים במצבי משבר, אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך, אנשים עם התמכרויות, 

אנשים עם מוגבלות, ועוד.

חדש! ההגשה היא פשוטה בגידטסאר
חושבים שאתם זכאים? הקדישו רבע שעה לקרוא  

https://www.guidestar.org.il/fund-simulator הגישו בקשה בקישור
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תמצית

המענק מיועד למי שלא זכאי למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים. המענק מתקבל ממשרד הרווחה 
בשיתוף הג'וינט ומיועד לפעילויות עבור אוכלוסיה נזקקת. רוב הכללים זהים למענק של רשות המיסים. מה 
בתרומות.  ירידה  כולל  המלכ"ר  הכנסות  בכלל  ירידה  בודק  המענק  יותר,  ארוכה  התקופה  שונה?   זאת  בכל 
המוסד מעסיק עובדים ב-2 משרות מלאות או מפעיל 10 מתנדבים, ממחזור 500 אש"ח )במענק הרשות מ 300 
אש"ח(, וכן שיעור הוצאות קבועות לא נדרש לחישוב והוא 28.5% או 22% לפי מחזור הפעילות. החזר המענק 
הינו על כלל מחזור הפעילות בניכוי תמיכות ושווה כסף )בעוד מענק רשות המיסים רק על פעילות הכנסות 
עצמית(. סכום המענק יקבע לפי מספר הבקשות שתוגשנה. בחלק מהמקרים מענק זה מגיע לסכומים גדולים 

יותר ממענק רשות המיסים.

מטרת התמיכה וחישובה

]1[ התנאים לתחשיב:
 שיעור ההוצאות הקבועות הוא 28.5% למוסדות עד 10 מיליון ו-22% למוסדות שמחזורם 20-10 מיליון ש"ח. 

)ולא נדרש בדיקה פרטנית עד תקרת 30% כנדרש במענק רשות המיסים(
 ירידה נבדקת על פני 4 חודשים: מרץ עד יוני. התחשיב בסופו של יום יפצה רק על 3 חודש.

 מדובר בתמיכה בכל דבר ועניין, המוסדות הזכאים נדרשים לעמוד בהוראות נוהל שר האוצר לתמיכות לפי 
סעיף 3א.

לפי  מקדם 10%-50% שנקבע  כפול   2018 ההכנסות  ממחזור  חדשים(   3( ברבע  יוכפל  הקבועות  שיעור   
שיעור הירידה )טבלת מדרג בדומה למענק רשות המיסים(.

 ירידה של 25% במחזור ההכנסות 2020 לעומת 2019 יהיה מחזור בניכוי תמיכות לפי 3א.
 מחזור הכנסות אינו כולל שווה כסף.

]2[ סכום התמיכה:

 סכום התמיכה לא יעלה על 400,000 ₪.
 מוסד שיהיה זכאי לפחות מ-10,000 ₪ בתרגיל הראשוני – לא יהיה זכאי לתמיכה.

 סכום התמיכה אינו ידוע – ככל שמספר המבקשים יהיה גדול מהצפוי, סכום התמיכה יופחת באופן יחסי 
בין הזכאים.

]3[ טכנית, יש לבצע את הבדיקות הבאות:

 השוואה בין הכנסות לתקופה 3-6/2020 להכנסות בתקופה הקודמת ומתן הסברים לפערים מהותיים בין 
התקופות.

 בדיקת רציפות של הקבלות לתקופה זו ומתן הסברים בגין קבלות חסרות, כפולות או כל חריגה.
 בדיקה כי הסכומים המדווחים לצורך המענק תואמים את הכרטסת בספר החשבונות.


