


2021בקשות לשנת •
10/01/2021עד -כתב התחייבות 

01/07/2021עד -( כולל ניהול תקין)השלמת הבקשה 

2022בקשות לשנת •
01/05/2021עד -( כולל ניהול תקין)השלמת הבקשה 

גוף שיגיש את כל המסמכים אפילו יום אחרי יאבד *** 
!!!זכאותו

כל עמותה חייבת  –2021מבקשות לשנת החל *** 
.  י רואה חשבון"מבוקר עדוח 

!חייב להיות מבוקר 2019ח "כלומר דו



חובה להגיש לרשם העמותות בקשה  •
!בזמן לניהול תקין 

אך בשל . של אותה שנה30/6תאריך אחרון להגשה 
חובה  , התאריך המוקדם של השלמת הגשת המסמכים

.בדצמבר של השנה שלפני31לעשות זאת עד 

גאיידסטארלבדוק באתר ניתן•
:כתובת אתר

https://www.guidestar.org.il/home



.יש לבדוק את הזכאות להקצבות1.
יש לבדוק מול רשימת  -קבוצתי

קבוצות באיגוד
יש לבדוק מול רשימת  -אישי

הספורטאים שהשתתפה בכמותה  
.התחרויות הדרושה

.  יש לבדוק את מספר העמותה2.

https://toto.acc.co.il:כתובת אתר



חמשת המסמכים הראשונים הינם  1.
עוברים משנה  –מסמכים קבועים 

יש לעדכן , במידה ויש שינוי. לשנה
.אותנו ואנחנו נדאג להחליף

.מהווה בקשת תמיכה–כתב התחייבות 2.
.10.01.2021יש להעלות עד תאריך 

https://toto.acc.co.il/amuta.htm:כתובת אתר







"עמותות צינור"1.
על העמותה שמקבלת את  חובה

.  בעצמההתמיכה לבצע את הפעילות 

על העמותה לשלם באופן חובה, לכן
ישיר לספקים מחשבון העמותה  
.ולפעול להכנסות עצמיות ישירות



הוצאות פעילות נדרשות' חישוב הוצ1.
ההקצבה שמתקבלת מהטוטו יכולה להוות  

.מהוצאות העמותה90%מקסימום 

והסכום שיוצא הוא  0.9-מחלקים את ההכנסות ב
.הסכום המינימלי של הוצאות העמותה הדרושות

עמותה שזכאית לתמיכה מהטוטו של : למשל
₪ 100,000פעילות של ' חייבת הוצ, 90,000₪
.לפחות

100,000= 0.9חלקי 90,000:צורת חישוב



הכנסות עצמיות 1.
מכלל  10%עמותה חייבת בהכנסות עצמיות בגובה 

.העמותההוצאות 

מתנדבים2.
יכולים  –הכנסות עצמיות 10%עמותות שאין להם 

יש לנהל רישום של . להכיר בשווי מתנדבים
המתנדבים במהלך השנה וניתן להכיר לפי שווי 

(29.12נכון להיום )שעתי של שכר מינימום 



?מי יכול להיות מתנדב
.אנשים שלא מקבלים שכר מהעמותה1.
חבר  , חבר ועד, ר"יו)אינם בעלי תפקיד בעמותה 2.

(גוף מבקר, ועדת ביקורת

היקף שעות התנדבות חודשי
חצי משרה באגודה  , עד רבע משרה לקבוצה–מאמן 

(שעות90)
(שעות45)עד רבע משרה –איש צוות מקצועי 

(שעות90)עד חצי משרה –מנהל מועדון 
(שעות45)עד רבע משרה –איש צוות מנהלי

ניתן יהיה להכיר בלבד2020לגבי דוח תקציב של שנת 
.בוגריםות/גם בשווי של שחקני



בדוח הכספי  שווי המתנדבים חייב להופיע 
של השנה אליה  ( מכיןח"שהרו)המבוקר

בהכנסות  " שווי מתנדבים"מתייחסים תחת סעיף 
.ובהוצאות





עמותה שנתמכת לראשונה
.בשנתיים פעילות במימון מקורות עצמייםמחוייבת1.
2סכום התמיכה יהיה מקסימום פי , בשנת התמיכה הראשונה2.

.מהוצאות הפעילות בשנה שלפני

:דוגמא
.2020/21עמותה נרשמה לראשונה להתאחדות ספורט בעונת 

.2022-תהיה זכאית לתמיכה ב, בכפוף לעמידה בכל התנאים
.2021מההוצאות בשנת 2תוכל לקבל מקסימום פי –בשנה זו 

.50,000₪-ל2022-במידה וזכאית ב, ולכן
.25,000₪חייבת להוציא לפחות 2021בשנת 



מתבצע באמצעות אתר הפעולות  1.
.המקוון של רשם התאגידים

/ ח "רו/ ל "מנכ/ חבר ועד )גורם מדווח 2.
של העמותה יכול להגיש את  (ש"יועמ

.הדיווחים



,  עמותה בשנתיים הראשונות לפעולתה1.
מגישה את הבקשה באותו אופן ותקבל  

.אישור על הגשת מסמכים

יש צורך , על מנת להגיש את הבקשה2.
בפתיחת חשבון בנק ובמינוי בעלי 

.תפקידים בעמותה

ימים  ' מסכ"בדרהאישור מתקבל 3.
.לאחר הגשת המסמכים באתר המקוון



אפשר לראות בדוח . )2020כמה כסף תמך הטוטו בשנת לבדוק 1.
(שהוגשביצוע האחרון 

. 2020כמה הכנסות עצמיות היו בשנת לבדוק 2.

.2020כמה הוצאות היו לעמותה בשנת לבדוק 3.

שמכניס  ח"הרולוודא מול -שהכניסה מתנדבים בדוח תקציב עמותה 4.
.2020-ובמידת הצורך גם ב2019את זה בדוח המבוקר לשנת 

ולבדוק כמה הוצאות צריך 0.9-התמיכה מהטוטו באת סכוםלחלק 5.
?והאם עומדים בדרישה

למצוא כמה הכנסות  , 0.1-את ההוצאות של העמותה בלהכפיל 6.
?האם עומדים בדרישהעצמיות צריך ולבדוק



מחלקת כספים

03-6715536טלפון            
03-6715536וואטסאפ

shai@maccabisport.org:מייל


