!Yes, we can
כיצד להיערך משפטית
לגיוס משאבים מארה"ב?

אשר דובב ,עו"ד  -שותף ,ראש מחלקת מלכ"ריםHerzog Fox & Neeman ,
דצמבר 2019

הכנסות המגזר השלישי
•

נתוני הכנסות

6.9
7.8

דפוסי הכנסות לגופים מלכ"רים בישראל פי סקר של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה משנת ( 2019נכון לשנים .)2018 - 2016

•

סך הכנסות של מלכ"רים לשנת  2018היה  163.3מיליארד  .₪עלייה

50.3

של  6.2%לעומת שנת  ,2017בהמשך לעליה של  5.2%בשנת 2017
לעומת שנת .2016

•

35

הפילנתרופיה של הישראלים מתוך סך הכנסות המלכ"רים נעה בין
 7.1%ל ,6.9%-בהשוואה לפילנתרופיה מחו"ל (ארה"ב בראש
ואחריה אנגליה ,גרמניה ושוויץ) הנעה בין  7.1%ל 7.8%באותן
שנים.

•

מרבית התרומות מחו"ל הגיעו לתחום החינוך והמחקר .34%

העברות ממשלה 50.3%

מכירת שירותים והכנסות מריבית 35%
תרומות מחו"ל 7.8%
תרומות מישראל 6.9%

תרומה = כסף? לאו דווקא...
•

תרומות יכולות להינתן בכסף ובשווה כסף (נדל"ן וזכויות שימוש,
מיטלטלין ,ני"ע ,שירותים).

•

קיימות הוראות מיוחדות בנוגע לרישום נכסים נתרמים ,הטיפול
החשבונאי והכרה בשווי התרומה ו/או עבודת מתנדבים.

•

על המלכ"ר להתחשב בהוצאות נלוות שונות שהינן ייחודיות לאופן
מתן התרומה בשווה כסף:
•

חפצי אמנות בעלי ערך כספי גבוה  -הוצאות שילוח וביטוח,
טיפול ותצוגה

•

מניות וניירות ערך  -סחירים ושאינם סחירים ,קבלת
דיבידנדים ,המשך השקעות

•

נדל"ן  -לשימוש המלכ"ר  /מניב רווחים

סיווג תרומות :מיועדת/לא
מיועדת או הקדש ציבורי?
סיווג התרומה בידי המלכ"ר בהתאמה להגבלות חיצוניות
הנקבעות על-ידי התורם:
• תרומה לא מיועדת
• תרומה מיועדת
• נכסים שקיימת לגביהם מגבלה בעלת אופי
זמני
• נכסים שקיימת לגביהם מגבלה קבועה
• הגבלה או יעוד של התרומה יכולים להיות יוזמה של
המלכ"ר

סיווג תרומות  -דוגמאות

1

תורם העביר למלכ"ר תרומה בסך מיליון  ₪לצורך
פעילות המלכ"ר.
•

2

נכס שלא קיימת כל מגלה על השימוש בו.

תורם העביר למלכ"ר סך של שלושה מיליון  ₪לצורך

פרויקט מסוים ,לרבות הנחיה לפיה השימוש בכסף
ייעשה במשך תקופה של שלוש שנים.
•

נכס שקיימת מגבלה על השימוש בו ,בשל תניה

שהוטלה על ידי התורם.
•

3

הגבלה בעלת אופי זמני .הגבלה זו מוטלת על
מטרת השימוש בנכסים נטו ומשתחררת עם
הגשמת המטרה.

תורם העביר למלכ"ר תרומה בסך שלושה מיליון ₪
לטובת הקמת מבנה או רכישת רכוש קבוע.
•

4

נכס שקיימת לגביו מגבלה קבועה.

תורם העביר למלכ"ר סך של עשרה מיליון  ₪לצורך
הקמת קרן מלגות צמיתה (או קרן שניתן יהיה
להשתמש בפירותיה בתוספת אחוז מסוים מהון
הקרן מדי שנה).
•

נכס שקיימת מגבלה בעלת אופי קבוע על
השימוש בו.

סיווג תרומות והקדש ציבורי
• הקדש זוהי פעולה רצונית של אדם" ,יוצר ההקדש" או "המקדיש" אשר
מייחד לנהנה או נהנים מסוימים נכסים ספציפיים אותם מעביר לידיהם של
הנאמנים הנקבעים על ידו בכתב ההקדש ,לצורך שימור הנכסים ,ניהולם
ופיתוחם לשם מקסום הפירות המיועדים למילוי מטרות ההקדש.
• הקדש ציבורי הוא נאמנות ,שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו של
"עניין ציבורי".
• הקדש ציבורי מצריך רישום נפרד ודיווחים שנתיים לרשם ההקדשות.
• קו הגבול בין תרומה מיועדת להקדש ציבורי הינו מעורפל ולא תמיד ברור
וחד-משמעי .בעת קבלת נכס/תרומה ,מומלץ להיוועץ ביועץ המשפטי
אודות סיווג התרומה.

סיווג תרומות והקדש ציבורי ()2
• ככל שתרומה מיועדת/מוגבלת עונה על ארבעת היסודות המנויים בסעיף
(17א) לחוק הנאמנות :הבעת כוונת היוצר ליצור נאמנות; קביעת מטרות
ההקדש; קביעת נכסי ההקדש וקביעת תנאי ההקדש ,על המלכ"ר לרשמה

כהקדש ציבורי.
• הגדרת קבוצת הנהנים  -הקדש ציבורי צריך להיות לטובת "הציבור" ,אך יש
להגדיר את הקבוצה המסוימת מתוך הציבור.

• הקדשת נכס כספי ,תוך אפשרות לעשות שימוש בקרן כך שזו תתכלה
לחלוטין תוך מספר שנים לעומת שימוש בפירות בלבד ,כאשר הקרן עצמה
תהא צמיתה.

• קו הגבול אינו ברור ,אולם ברי כי לא כל גוף המקבל נכס כלשהו לטובת מטרה
ציבורית כלשהי יפנה לרשום את ייחוד הנכס כהקדש ציבורי.

היערכות לקראת קבלת תרומות
מארצות הברית
• תרומות ומענקים מארצות הברית מקבלים משמעות של
עסקה פיננסית; תרומות ייעודיות לרוב ,צמודות פרויקטים
• עריכת בדיקות נאותות מקיפות על הגוף הנתרם ופועלו
• הליך גיוס מורכב הכולל בין היתר חומר מקצועי ,מילוי
טפסים ,מענה על שאלונים ,הכנת תרגומים מקצועיים
• נדרשת שקיפות מלאה; השגת מסמכים ,אישורים והיתרים
מראש
• הסכם תרומה מסודר

דרישות בקרה קשיחות בהסכם
התרומה
על התורמים לקחת בחשבון ולהיערך לדרישות די קשיחות מצדו של
התורם ,כגון:
• העברת כספי התרומה בהתאם לאבני דרך קבועות ומוגדרות מראש

• Matching
• דרישות דיווח ובקרה
• השתתפות בישיבות ובהליכי קבלת ההחלטות בנוגע למימוש

ההשקעה ויישום כספי התרומה

רמות מעורבות התורמים

1

2

3

4

אי-מעורבות מעבר
למתן התרומה
הכספית

מעקב אחר אופן
ניצול כספי התרומה;
דו"חות עיתיים

ליווי של המלכ"ר או
ייעוץ; תרומה בדמות
ליווי או ייעוץ מקצועי

לקיחת חלק פעיל
בפעילות הפרויקט
עצמו

אופן העברת כספי התרומות
מארה"ב
תורמים אמריקאים יעדיפו להעביר את תרומתם למוסד ציבורי מוכר
באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
• ארגון ידידים בארצות הברית של המוסד הציבורי הישראלי.
• מלכ"ר אמריקאי אחר אשר ישמש כFiscal Sponsor-
• שימוש בארגונים המשמשים כצינור להעברת כספי התרומות,

כגון PEF :ו.American support for Israel-
• שימוש בארגונים קיימים מהווה יתרון עבור המלכ"רים שלא מעוניינים
לשאת בעלויות הקמה ותפעול של ארגוני ידידים זרים.

אגודות ידידים  -עלות מול תועלת
• אגודת ידידים פועלת להשגת מימון וגיוס תרומות ,מתנדבים והכרה

למען עמותה מסוימת.
• גוף של שגרירי הארגון ,בעלי תרומה כספית משמעותית למלכ"ר.
• הקמת אגודת ידידים בארצות הברית יכולה להוות המפתח לגיוס
תרומות נכבדות ,ביחוד ככל שחברים בה אנשים בעלי שם או מעמד.
• לעמותות בעלות פעילות גיוס תרומות משמעותית והיקף תרומות גדול,
משתלם להקים אגודת ידידים בחו"ל.
• על אגודת הידידים להזדהות עם מטרות העמותה.

אגודות ידידים  -עלות מול תועלת
אגודת הידידים יכולה לפעול כחלק מהארגון או כעמותה עצמאית הפועלת לצד
הארגון המקורי:
האגודה כגוף בתוך המלכ"ר עצמו:
• שמירת הבלעדיות של המלכ"ר ובעלותו החוקית המלאה על כל
פעילות אגודת הידידים לרבות נכסי השם הציבורי ומערכת הקשרים
אשר ייווצרו.
• יכולת הפעלה מיידית של אגודת הידידים על בסיס מנגנוני ניהול.
• רתיעה ממעורבות ואחריות ישירה על פעולתו של המלכ"ר.
האגודה כארגון עצמאי:
• עצמאות ארגונית ומשפטית של המלכ"ר ואגודת הידידים.
• זמן הקמה ארוך.
• עלויות הפעלה נוספות.
• סכנה של ניתוק הקשר בין שתי הישויות המשפטיות הנפרדות

אגודות ידידים  -עלות מול תועלת
מאבקי שליטה וכוח בין הישויות
חשש שמידת השפעה של המלכ"ר על האגודה תפחת עם השנים ,עד כדי מקרים קיצוניים
של שינוי מטרות אגודת הידידים והעברת תמיכות לגופים אחרים.
חשיבות בעריכת הסכם התקשרות בין המלכ"ר לבין אגודת הידידים ,המעגן:
• הגדרת מטרת הפעילות של אגודת הידידים
• הגדרת תפקידים באגודת הידידים

• הגדרת מידת האוטונומיה של אגודת הידידים וקביעת
דרכי פעולתה ויחסי ציבורי

• דרכי קבלת החלטות על הקצאות הכספים

• הגדרת מסגרת דיווח ופיקוח קבועה מהאגודה למלכ"ר

• שקיפות כלפי תורמים וכלפי המלכ"ר

• קביעת תקציב פעילות אגודת הידידים

• זכויות שימוש בשם המלכ"ר ,לוגו ופרסומים של המלכ"ר

• בעלות על המידע

שיקולי מס בגיוס כספים
מיסוי תרומות בישראל ,כולל הנחות ממס,
מוסדר בחוקי מס הכנסה בארבעה מישורים:

פטור ממס שבח על מקרקעין
על-פי סעיף (61א) לפקודה.

זיכוי ממס לתורם (יחיד
או חברה בע"מ) על-פי
סעיף  46לפקודה.
פטור ממס רווח הון על תרומות בעין
(מניות ,דברי אמנות ,למעט מקרקעין)
על-פי סעיף (97א)( )4לפקודה.

ניכוי ממס על תרומות מארצות
הברית על-פי האמנה למניעת
כפל מס ישראל-ארה"ב.

נשמח לעמוד
לרשותכם

