
 
 טופס בקשת תרומה והשקעה חברתית מחברת כיל

 הנחיות כלליות:

 בלבד המפורטים מטההמסמכים  מאוחד של  PDFקובץ  נא למלא את הטופס ולהחזירו בצירוף

   group.com-contactus@icl המייל: דרך

 

 פרופיל העמותה/ הארגון: 

 

 / הארגוןפרטים על תקציב העמותה

 לשנת ₪  מחזור העמותה המבוקר האחרון הידוע

 לשנת ₪ תקציב העמותה לשנה עבורה מבוקשת התרומה

 בתאריך: -כן לא האם תקציב העמותה אושר בוועד המנהל

 ההכנסות מהוות -כן לא האם לעמותה הכנסות עצמיות 

 ______% מהתקציב

ביותר שהעמותה מהו סכום התרומה הגבוה 

קיבלה או צפויה לקבל מגורם אחד )אם אין 

 מניעה, אנא ציינו את שם הגוף התורם(

 הגוף התורם: ₪ 

שלוש המשכורות הגבוהות בעמותה לשנת 

הכספים החולפת )ממוצע ברוטו לחודש+ בעל 

 התפקיד(

₪  ₪  ₪ 

 

 

  העמותהשם 

  מספר רשום

  טלפון

  כתובת דוא"ל

  אתר אינטרנט

 שנת מינוי: שם: שם המנכ"ל ושנת מינוי

 שנת מינוי: שם: שם היו"ר ושנת מינוי

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון ליצירת קשר

  כתובת למשלוח דוא"ל

 בתוקף עד: -כן לא             האם לעמותה יש תו מידות לאפקטיביות?

mailto:contactus@icl-group.com


 
 

 התכנית של העמותה/ הארגוןתיאור 

ת, אין לצרף מכתבים נוספים מעבר לטופס זה ולמסמכים הנדרשים )כפי נא לענות בעמודות הייעודיו

 . (שמפורטים בהמשך

 השאלות הבאות:אנא השיבו על 

מהי הסוגיה החברתית 

שהעמותה/ הארגון מנסה 

 לפתור? 

 

 

 

 

מהן התוצאות/ השינויים 

 ?שאתם מבקשים להשיג

 

 

 

 

 

אתם נוקטים כדי אילו פעולות 

 הבעיהלפתור או לצמצם את 

שתיארתם? מהו מודל הפעולה 

 שלכם?

 

 

 

 

 

 

 

 הישגים, מדידה והערכה

ייחשב בעיניכם כהצלחת  מה

מהן התוצאות של הפעילות? 

 הפעילות? 

הצלחתם ששינוי  -

לחולל בקרב 

המוטבים שלכם 

השפעה )הובכלל 

 (החברתית

כיצד אתם מודדים את 

 [התכנית הנ"ל משנים קודמותנא לצרף נתוני ביצוע ומדדים לגבי ]

 

 

 

 

 

 



 
 תוצאות פעילותכם?

 

 מעורבות של גורמים אחרים לתכנית

האם קיימים גורמי מימון/ 

שיתופי פעולה עם גורמים 

 אחרים בתכנית?

נא פרטו את השותפים הנוספים לתכנית ומידת  -כן ) לא

 השקעתם/ מעורבותם בתכנית(

 

 

 

 

 

 

 השקעה חברתית של כיל בתכניתה



 
האם העמותה/ הארגון בעלת 

זיקה לאחת מחברות כיל 

)מפעלי ים המלח, רותם 

אמפרט נגב, ברום, פריקלס, 

 -דשנים וחומרים כימים, תמי 

ון המחקר(, כגון באמצעות מכ

פעילויות התנדבות של עובדי 

, זיקה עסקית, תמיכה החברה

 כספית או כל קשר אחר?

י "להמציא דוח חתום עכן נדרש ו את הקשר ופרטנא -)   כן לא

רואה חשבון של העמותה על אופן השימוש בכספי תרומתנו 

 . (בשנה החולפת ועל מידת ההצלחה בהשגת יעדי הפרויקט

 

האם קיימת זיקה/ קשר 

לעובדי כיל בדרגים השונים 

)עובדים/ מנהלים/ ספקים 

 חיצוניים של החברה(? 

  

 

 

 

 חברים וכו'(נא ציינו את דרגת הקרבה: משפחה,  -כן ) לא

 ₪ סכום התרומה המבוקשת

 ₪  תקציב כולל של התכנית 

האם מדובר בפעילות 

 מתמשכת או חד פעמית?

חד 

 פעמית

המשך הפעילות אנא פרטו את הדרכים לשימור  -) מתמשכת

 ( ןשל העמותה/ הארגו

 

 

 

 

 

האם ישנן אפשרויות 

להתנדבות לעובדי חברת כיל 

 תכנית?במסגרת ה

ציינו את האופנים שבהם עובדי כיל יכולים להיות כן )נא  לא

 מעורבים בתכנית(

 

 

 

 

 

 

כיצד יבוא לידי ביטוי שיתוף 

נא הפעולה עם כיל בתכנית? 

לפרט באילו אופנים שת"פ זה 

  



 
  הכרהיקבל 

 

 לטופס זה נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

 העמותה  מנכ"ל/רוף מכתב בקשה חתום ע"י יו"רטופס בקשה מצורף בצ .1

 עותק תעודת רישום העמותה  .2

 אישור מעודכן על פטור מניכוי מס במקור  .3

 אישור מס הכנסה על ניהול ספרים בתוקף  .4

 אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותות  .5

לפקודת מס הכנסה )בהעדר אישור זה  46אישור מעודכן על ההכרה בגוף כמוסד ציבורי  לפי סעיף  .6

 ר(הסבר מדוע לא ניתן האישו

 עותק של תקנון העמותה  .7

 ר העמותה על תאריך בחירתם "רשימת חברי הוועד המנהל ואישור יו .8

ח כספי מאושר לשנה הקודמת כנדרש עי רשם העמותות כולל דוח מילולי )אפשר לשלוח קישור "דו .9

 לאתר העמותה בו נמצא הדוח המאושר האחרון (

 טבלת תקציב מול הוצאות בפועל בשנה הקודמת  .11

 אושר של העמותה לשנה השוטפת תקציב מ .11

אישור עורך דין על האנשים המוסמכים לפעול בשם העמותה , לחתום בשמה ואופן החתימה בשם   .12

 העמותה 

יודגש כי אין בהגשת הבקשה והמסכים הנזכרים לעיל אישור להתחייבות/ תמיכה מכל סוג שהוא של 

 חברת כיל למתן תרומה/ חסות. 

להמשיך ולממן/ לתמוך בעמותות/ ארגונים אשר קיבלו בעבר מימון/ תמיכה  כמו כן, אין החברה מתחייבת

כיל. כל בקשה שתוגש תיבחן באופן נפרד ופרטני, בהתאם למדיניות התרומות ושיתופי הפעולה של חברת מ

 החברה. 

 


