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,עמותות בלבד3,000-סכום זה מגיע לכ

עמותות הקיימות בישראל34,000מתוך כ 

?מכספים אלולהנותאיך גם אנו נוכל 

משרדי הממשלה מחלקים

לעמותות  ₪ מיליארד 4-כ
מידי שנה



רים בישראל תלות גבוהה במשרדי הממשלה"למלכ

מהכנסותיהם הם מכספי ממשלה ועיריות48%-כ

כתוצאה מתרומות19%ורק 

?מה הדרך לקבלת כספים אלו



העברת כספים ממשלתיים לעמותות מבוצעת

דרכים עיקריות3ב 

רכישת שרות . 1

תמיכה. 2

מיזם משותף. 3



הדרך העיקרית לקבלת תקציבים ממשלתיים  

על ידי

רכישת שרות  

י מכרזים "רוב רכישות השרות מבוצעות ע



דרך נוספת לקבלת תקציבים ממשלתיים  

על ידי

תמיכות

, בשונה ממכרזים

בלבדם"למלכריתמיכות ניתנות 



העזבונותקרן 
תרומות למדינת ישראל או ירושות מהאפוטרופוס הראשי

שמחלקת לעמותותהעזבונותמועברות לקרן 

ח"מאתיים מליון ש₪ 200,000,000
מידי שנה

.



החלטות

העזבונותועדת 

מהבקשות נפסלות מסיבות טכניות87%

למעלה ממחצית הבקשות נשארות פסולות

מהעזבונותעמותות מקבלות כסף 1,500רק כ 



מעיריהתמיכה 

יש רשויות מקומיות המעניקות תמיכות לעמותות  

הפעילות בתחומם

,בערים חלשות מבחינה פיננסית כמעט ולא קיים

בערים חזקות קיים

תהליך מייגע שללא ליווי מקצועי  

לא מקבלים כלום או שמקבלים סכום נמוך יחסית



פטור ממכרז

כגון פריט המיוצר רק על ידו יכול , ספק יחיד

י ועדת המכרזים"ע, לקבל פטור ממכרז

טורה ממכרזפ₪ 120,000רכישת שרות עד 

וינט ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית  'הג

פטורים ממכרז

ס ממכרז"יש מקומות שפוטרים מתנ



מיזם משותף

ספק המביא מימון עצמי פטור ממכרז

למרות שיתכן שעוד ספקים מעוניינים

לתת מימון עצמי גבוה יותר

הבקשה לפטור ממכרז מפורסמת  

ואפשר להגיש התנגדות



פרוייקטים מיוחדים בתחומי התרבות והאומנות

אומנויות הבמה, ספרות ושירה, אומנות חזותית, לקולנוע

הגשה אינטרנטית-₪ מימון של עד כמאה אלף 

כ אפשרי להגיש לפרוייקט אחד כל שנה"בד



גורמי מימון נוספים
–רבים בשיתוף רשויות מקומיות פרוייקטיםוינט מפעיל 'הג

שיופעלו בעתיד במימון עצמאיפרוייקטיםאוהבים להקים 

, יערות, הקשורים לתחומים פעילותםפרוייקטים( ל"קק)קרן קיימת לישראל 

פיתוח סביבתי וכדומה, גינות

הקשורים לעליה וליהודי התפוצותפרוייקטים–הסוכנות היהודית 

ל שיוכרו לצורכי מס"אמצעי לגיוס כספים בעיקר מחו–קרן היסוד 

מחולקות לעמותות עם מטרות דומות–כספי עמותות בפירוק 

ח"ד או רו"י נאמן עו"מנוהלות כקרנות פרטיות ע–הקדשות 



אנו מקבליםבפועלאיך 

?כספים אלו

התאמת סוגי פעילות העמותה לתחומים  

וריווחייםמתוקצבים 

איתור מטרות אלו וכן מטרות קיימות  

והשגת המימון על ידםי אנשי מקצוע"ע



!חשוב מאד
מועד הגשת הבקשות הוא פעם בשנה

!פנו לאנשי מקצוע שיסייעו לכם

,  גורמים הדורשים תשלום על פתיחת תיק אינם אמינים

עלולים לקחת את כספך ללא תמורה

כנראה אינו מקצועי-תשלום אחוזים נמוכים מידי 

משתלםלא -אחוזים גבוהים מידי 

זה תקין30%על פי נוהלי רשם העמותות עד 



!קח, נותנים לך כסף



נכתב על ידי

ל חברת משאבים"מנכ–ויטמןיוסף 

לגיוס משאבים לעמותות

050-4160805: נייד03-5745060: טל

gmail.com@5745060: אימייל

www.mashabim.org: אתר
כל הזכויות שמורות

mailto:5745060@gmail.com
http://www.mashabim.org/

