
 
 

 
 02-5002748פקס:  02-5002747טלפון: 

 Rv-cpa.comכתובת האתר: 
 

 

 מענקי קורונה למוסדות ציבור

 

ציבור מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד האוצר לסיוע למוסדות הפורסמו 

 .שהכנסותיהם פחתו כתוצאה מהשלכות נגיף הקורונה

טיוטת מבחני התמיכה שפורסמה להערות להערות ששלחנו אנו שמחים לבשר כי ה

תיקונים במבחני התמיכה כך שבוטלה התבצעו כמעט במלואן והציבור, התקבלו 

מחזור ו ההחרגה הגורפת של מוסד חינוך, פחת יחושב כחלק מעלות הפעילות

 הפעילות יחושב בהתאם לבסיס הדיווח בספרים.

 לא פורסמו בינתיים פרטים לגבי מועד ואופן הגשת הבקשות לתמיכה.

 נכון לעכשיו, ניתן לבדוק האם קיימת זכאות ומה גובה הזכאות המשוערת.

ככל האפשר  מוקדם 2020על פניו, נראה שתהיה חשיבות גבוהה להוצאת דוחות 

 וצאות.ובחינת חתכי ההכנסות והה

לעמותות שנפגעו פגיעה  2019ממחזור  7.1%גובה המענק המקסימלי עד 

 ₪.מליון  1.5מקסימלית ולא יותר מ

 לחוזר זה מצורף סימולטור שבנינו לבדיקת גובה הזכאות.

כל אנו נעדכן עם פרסום הפרטים בדבר מועדי ואופן ההגשה ונשמח לסייע ב

 הגשת הבקשות.הקשור ל

 המלאים אודות המענק: וכעת הפרטים

 :למענק זה הגדרות רלבנטיות

ארגון ללא כוונת רווח שאינו מוסד ממוסדות המדינה הפועל למטרה  -ארגון זכאי

 ציבורית.

איגודים מקצועיים, קרנות פילנתרופיות, ארגונים  -הוחרגו מהגדרת ארגון זכאי

חולים, בתי  אשר תחום פעילותם קשרים בינלאומיים, ארגונים פוליטיים, קופות

אלא  אין הכוונה לעמותות נתמכותחולים, תאגידי בריאות, גוף מתוקצב )

, מוסדות להשכלה גבוהה )מוסד מוכר או עם תעודת היכר( ,(םלתאגידים ממשלתיי

ה ייעודית ממשרד התרבות מוסדות תרבות וספורט הזכאים לקבלת תמיכת קורונ

 והספורט.

לא כספיים מבוקרים )סולו( לדוחות  מחזור ההכנסות בהתאם -מחזור הפעילות

. במידה ולמוסד אין דוחות מבוקרים, כולל הכנסות בשווה כסף ושווי מתנדבים

 של רואה חשבון. ישור מיוחדהמחזור יקבע בהתאם לא
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הוצאות המוסד בגין פעילותו ללא הוצאות בשווה כסף ושווי  -עלות הפעילות

פחת  .מתנדבים וללא הוצאות הנהלה וכלליות, גיוס תרומות, שיווק, מימון ואחרות

 .פעילות נכלל בעלות הפעילות

מירבי של הוצאות הנהלה  שיעור שולי -מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות

וספת בת 2019למחזור התייחס ב ,בהתאם להוראות החשכ"להמותרות וכלליות 

 כמפורט בטבלה שלהלן:. 6.5%

 

 ₪מליון  15של  2019לדוג: עמותה עם מחזור 

 26.3%=28.5%*10/15+22%( *15-10)/15 :מקדם ההשתתפות

 01.01.2019-31.12.2019 -תקופת הבסיס

 01.01.2020-31.12.2020 -חישובתקופת ה

 :תנאי סף לתמיכה

 2021אישור ניהול תקין בתוקף לשנת  .1

תיערך  2019למוסדות שהחלו לפעול בשנת ( )2019)מחזור שנת טווח מחזור הבסיס  .2

 התאמת מחזור(.

a.  מליון  400אש"ח עד  300למוסד העורך דוח מבוקר.₪ 

b.  מליון  400אש"ח עד  500למוסד שאינו עורך דוח מבוקר.₪ 

לא זכאי למענק ₪ מליון  400אש"ח או גבוה מ 300מוסד עם מחזור נמוך מכלומר: 

 זה

 לפחות מהמחזור. 50%מהווה  2019שנת עלות הפעילות ב .3

מחזור 

הפעילות 

)במיליוני 

)₪ 

שיעור שולי מרבי של הוצאות 

הנהלה וכלליות המותרות 

 מהמחזור

מקדם 

ההשתתפות 

 בהוצאות קבועות

0-10 22.0% 28.5% 

10-25 15.5% 22.0% 

25-50 10.0% 16.5% 

50-75 8.5% 15.0% 

75-100 7.5% 14.0% 

100+ 5.0% 11.5% 
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)בהמשך מופיע כי מוסד שזכאי גם  המוסד אינו זכאי למענקי הוצאות קבועות .4

למענק זה וגם למענק הוצאות קבועות, יבוצע קיזוז של מענק זה ממענק הוצ' 

בהקדם. תצא הבהרה מקווים שכך שקיים חוסר בהירות בנושא. אנו קבועות. 

הזכאות מענק זה לבין הזכאות לתהיה זכאות למענק בגובה ההפרש בין כן סביר כי 

 מענקי הוצאות קבועות(.לסה"כ 

. לעניין בדיקה 2019לפחות ממחזור שנת  25%נמוך ב 2020מחזור ההכנסות בשנת  .5

מתקציב חינוך )אם מוסד החינוך מפעיל הכנסות השנים,  2 -ב ממחזורזו מנטרלים 

 תמיכות ממשלתיות.מגם פעילות חינוך( והכנסות 

 :אופן חלוקת התמיכה

גם  )בניכוי תמיכות ותקציבי חינוך 2019ממחזור  50%גובה התמיכה הבסיסי הינו  .1

( מוכפל במקדם ההשתתפות בהוצאות לחינוך כל מימון ממשלתי –עיריות וכו 

על מחזור הפעילות, ראה בטבלה לעיל( ובמשתנה המתבסס על  קבועות )המתבסס

 אחוז הירידה במחזור בהתאם לטבלה להלן:

אחוז 

הירידה 

במחזור 

% 

 :אחוז להכפלה

25-40 10% 

40-60 20% 

60-80 35% 

80+ 50% 

 

 בהכנסות. 43%ואחוז ירידה של ₪ מליון  15של  2019לדוג: עמותה עם מחזור 

 26.3% )ראה תרגיל בדוג' לעיל( מקדם ההשתתפות

 ₪. 394,500= 26.3%*20%*50%*15,000,000גובה המענק: 

 

 מצ"ב סימולטור לבדיקה גובה הזכאות.

 

במידה וסך סכומי הזכאות של מוסדות הציבור יעלו על סך התקציב המיועד  .2

לחלוקה, תופחת התמיכה באופן יחסי וכן להפך, במידה והתקציב יהיה גדול מסך 

הזכאות, תוגדל התמיכה למוסדות באופן יחסי ובלבד שהתמיכה לא תעלה  סכומי
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 מהיקף הירידה במחזור הפעילות. 70%על 

 קיזוזים וכפל תמיכות:

מוסד ציבור שקיבל תמיכה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  .א

)מבחני הסיוע לארגונים חברתיים בשל הקורונה( או מוסד ציבור שקיבל/ זכאי 

 נקי הוצאות קבועות, יבוצע קיזוז של המענקים הנ"ל ממענק זה.למע

 מכלל עלות הפעילות שלו. 90%לא יעלה על  2020סך כל התמיכות במוסד בשנת  .ב

. אי פעילות 2020לא תינתן תמיכה למוסד שהפסיק את פעילותו בשנת  הערה:

 לא תיחשב הפסקת פעילות לעניין זה. 9-11ו 03-06בחודשים 

עמידה בתנאי נוהל  יש לוודאהתמיכה היא בהתאם לנוהל תמיכות ולכן נזכיר כי 

מוסדות ציבור  תמיכות )העברות כספים, תקרת שכר, אחוזי הנוכ וכל כיו"ב( גם

שאינם נתמכים בסדיר ויקבלו תמיכה זו עשויים, בכפוף לאחוזי התמיכה, להיות 

 כפופים לדרישות המופיעות בנוהל תמיכות.

 

 בברכה,

 רודניק וורצל ושות'

 רואי חשבון

 

 


