קרן שיתוף תורמים  -קשת

פילנתרופיה חכמה ואפקטיבית

קרן שיתוף תורמים – קשת – היא הקרן הראשונה מסוגה בישראל לתרומות מנוהלות ,המציעה תשתית פיננסית חדשנית
לפילנתרופיה אסטרטגית ואפקטיבית .קשת הינה חברת לתועלת הציבור שקיבלה בשנת  2020אישור על-פי סעיף  46לפקודת
מס הכנסה.
הקרן פיתחה והשיקה השנה בישראל את מודל ה ,DAF, Donor Advised Fund-כלי פורץ דרך המעודד נתינה ומשמש
כקטר הצמיחה של הפילנתרופיה בארה"ב ,קנדה ,בריטניה ,ואוסטרליה.
התשתית של קשת במודל ה  DAFמאפשרת כניסה נוחה לעולם הפילנתרופי ,באמצעות פלטפורמה נגישה לניהול כספים
המיועדים לתרומה ,כהשקעה פטורה ממס ותוך קבלת הטבת המס המקסימאלית על תרומות האפשרית בישראל.
קשת מאפשרת לתורמים לבחור את האופן ,הסגנון והקצב המתאים להם למתן תרומה ,בתהליך נתינה יעיל ולטווח ארוך ,עם
שירות מקצועי לצד ייעוץ והכוונה ,ובזמן זה ליהנות מהטבות המס הייחודיות ועלויות ניהול נמוכות.
קשת היא חברה ללא מטרות רווח ולתועלת הציבור (חל"צ) והינה הקרן הראשונה מסוגה בישראל לתרומות מנוהלות.
קשת הוקמה בשנת  .2019נכון לסוף  2020הקרן מנהלת  60מיליון ש"ח.

איך פועל מודל ה?DAF-
קבלה על מלוא סכום התרומה
לפי סעיף 46א׳  35%זיכוי במס

תורם יחיד/
קבוצות/חברות

קשת | DAF

מענק בהמלצת
התורם

כספי הקרן מנוהלים בבית
השקעות ומניבים תשואה
פטורה ממס להגדלת
חשבון התרומה

צוות קשת מבצע .D.D

תרומה

מזומן/מניות סחירות/
אומנות/נדל״ן

עמותה רשומה

כל עמותה רשומה
פטורה ממס

ומוודא כשירות העמותה

אפשרות להתייעצות עם הצוות
המקצועי לגבי בחירת עמותות

מה זה ?DAF
•מתן תרומה בלי חוזרת של נכסים אישיים  -מזומן,
מניות סחירות ,נדל"ן ועוד
•קבלת זיכוי מס מיידי ומקסימאלי האפשרי בישראל ,על
מלוא הסכום שהופקד
•ניתן להמליץ על תרומה בכל שנת פעילות ולהגדיל את
הקרן במהלך השנים
•התורמים מחליטים בנוגע למקבלי ההחלטות ,יורשים
ויועצים לקרן האישית
•סכומים שאינם נתרמים מנוהלים בבתי השקעות
בהתאם לקריטריונים מאושרים ,עם פטור מלא ממס
על התשואה

היתרונות
•הפרדה בין מועד ההחלטה על תרומה לבין העברתה
בפועל ליעדה  -ובו בזמן קבלת זיכוי מס מקסימלי על
מתן תרומה
•מגוון אפשרויות לתרומה  -מזומן ,מניות סחירות ,נדל"ן,
פריטי אספנות ואומנות
•עלויות הקמה וניהול נמוכות משמעותית לעומת קרנות
פרטיות
•תשתית פילנתרופית עצמאית לנתינה בין  -דורית
•מנגנון ליווי וייעוץ מקצועי ,אישי ומנוסה
•כלי נגיש ,מקצועי ,אמין ,ויעיל

למידע נוסף היכנסו לאתר קשת  keshet-il.orgאו כתבו לנו noa@keshet-il.org

