
 
 

 

 

 

 חברה האזרחית ארגוני הטובת למיידי ממשלתי סיוע רגע לפני שמאוחר מדי: דרוש 

 הממשלהרואים את מאמצי  להם,חשובה  שהחברה הישראלית ,טק-אנו, אנשי כלכלה, תעשיה והי

 תחזור ותפרח בהקדם.  תהכל מצדנו על מנת שהכלכלה הישראליהשיב את המשק למסלול ונעשה ל

וגם אם יש לחלקנו השגות על  ,אנו רואים את תכניות הסיוע המגוונות שאומצו בשבועות האחרונים

הישיר הסיוע והוא ש ,מברכים על המאמץ. אלא שאנו רואים דבר נוסףאנו או מרכיביו, היקף הסיוע 

המגזר השלישי שרבים מאתנו תורמים להם וחברים בוועדים  על ארגוניכמעט לחלוטין פוסח 

וביתר שאת בימי  -מקרוב את פעילות הארגונים בכל ימות השנה וחווים אנו רואים . המנהלים שלהם

  .לטובת כלל החברה בישראל -הקורונה  משבר

אלפי וח זנאים לממשלה לתת את חלקה ולא למאחור וקוראלה להותיר ארגונים אין אנו סבורים כי 

   .ללא תמיכהומאות אלפי מתנדבים  םארגונים, רבבות עובדי

ה גירסברור לנו שלא ניתן להציל את כל הארגונים האזרחיים וכי יש להחיל קריטריונים ברורים, אולם 

  .ציבורים מוחלשיםבראש ובראשונה בקהילות ובכולנו ו תפגעאזרחיים ם ארגונישל ית אסיטונ

מספקים ייעוץ, סיוע ושירותים שהממשלה והרשויות ממלאים את הוואקום. הם ם האזרחיים ארגוניה

ואינן מממנות: 'קווים חמים', מרכזי סיוע לנפגעים, מוקדי ייעוץ ופעילויות מציעות המקומיות אינן 

ללא מענה;  נהישארתמגוונות אחרות. בלי סיוע ישיר, רבים מהארגונים יקרסו ואוכלוסיות רחבות 

 למעשי אלימות, אנשים עם מוגבלות, ילדים בסיכון, עולים, קשישים, ועוד.      נשים החשופות

סיוע זמני יאפשר לארגונים לצלוח את תקופת הביניים ולהתאים את הפעילות, כח האדם ותכניות 

העבודה למציאות החדשה. ללא סיוע, יידרשו שנים ארוכות לשקם את מה שניתן להציל היום במחיר 

של  לגל נוסףוכדי שלא ניקלע חלילה  ידע וניסיוןכדי שלא נאבד  - לארגונים ליפול נמוך. אסור לתת

 .  שמהווה את הבסיס לאיתנות החברתית בישראלללא התשתית האזרחית  הקורונה

לבחון מחדש את מערך הסיוע והתמיכה במגזר השלישי ולהקצות לשם כך אנו קוראים לממשלה 

 אים באופן מיידי: תקציב משמעותי ולאמץ את הצעדים הב

לתקן את התנאי המקדים לפיו יינתן סיוע ישיר )באמצעות הקרן לעסקים  לסיוע: 'תנאי הסף'שינוי 

. תרומותלא כולל קטנים ובינוניים( רק לארגונים שיותר משליש מהכנסותיהם מקורו בהכנסות עצמיות 

רבים , שהייחודיים של המגזר השלישיאת מאפייניו מביא בחשבון שאינו  ,בלתי סבירתנאי זה 

 רומות ומתנדבים.ת עלבפעילותם כים ונסמשידם אינה משגת לשלם  ארגוניו תומכים במימ

הובא לידיעתנו כי הממשלה נערכת  ₪:מיליון  300הגדלת קרן הסיוע המשלימה לסכום של 

סיוע ממשלתי של , אך . זה מהלך מבורךפילנתרופיותהקרנות העם  ,גמישה יותרלהקמת קרן סיוע 

צריך להיות גדול פי עשרה הסיוע הממשלתי לקרן אינו מעיד על הכרה בעומק המשבר. ₪ מיליון  30

 וע צריכים להיות מותאמים לארגוני שירות וסנגור כאחד.לסיוהקריטריונים 

את  תממש קרן לעידוד תעסוקה הוודא כי יש ל: לעידוד העסקת עובדים בארגונים אזרחייםמענק 

  מגזר העסקי. בבדומה להסדר שיגובש  2020בשנת בארגונים  עובדים ישיר להעסקתהסיוע ה

 באופן מיידי!לארגונים האזרחיים מתווה הסיוע הרחיב את אנו קוראים לכם/ן ל
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