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דרישה לאימוץ צעדי סיוע מיידיים לארגוני החברה האזרחית
ממשלת ישראל אימצה בשבועות האחרונים תכניות מגוונות להתמודדות עם המשבר .מדובר
במהלכים חשובים המעידים על הכרה בעומק המשבר וייחודו .אלא שהסיוע הממשלתי המתרחב
פוסח כמעט לחלוטין על ארגוני השירות הקטנים וארגוני הסנגור שהם הלב הפועם של החברה
האזרחית בישראל.
התמיכה החלקית בארגוני השירות המרכזיים ראויה ,חשובה וגם היא בלתי מספקת ,אך הותרת
רבים מהארגונים האזרחיים מחוץ למעגל הסיוע הישיר 1מפלה ,לא מובנת ויהיו לה מחירים חברתיים
וכלכליים כבדים.
סגירת ארגוני ם תוביל לאובדן ידע ויכולות ,לפגיעה במעמד ,זכויות וייצוג של קהילות וציבורים שונים,
בראשם הציבורים המוחלשים בחברה הישראלית.
אנו קוראים לממשלה לבחון מחדש את מערך הסיוע והתמיכה במגזר האזרחי שארגוניו ואנשיו
פועלים כל השנים לחיזוק החברה הישראלית ,ולבטא את הכרתה בחשיבותם במעשים.
מצורפות הצעות לחידוד ודיוק תכניות הסיוע שאושרו ואלה הנדונות בימים אלה
שינוי תנאי הסיוע לארגונים במסגרת קרן העסקים :נתיב הסיוע המרכזי לארגונים הוא דרך הקרן
לעסקים קטנים ובינוניים ,אך רק מיעוט מהארגונים זכאים לו בשל דרישה שלמעלה משליש
מהכנסותיהם יה יו הכנסות עצמיות ,לא כולל תמיכות ותרומות .זו דרישה בלתי סבירה לארגוני שירות
קטנים וארגוני סנגור הנשענים על תרומות ויש לבטלה .במידה ותיוותר ,יש להוריד את שיעורה
ולהביא בחשבון ,בחישוב הזכאות לסיוע ,את הירידה הצפויה בהכנסות מתרומות ,שהיא המקבילה
לירידה בהכנסות ממכירת שירותים ומוצרים אצל עסקים.
הגדלת קרן הסיוע המשלימה והבטחה כי הקריטריונים שלה יהיו גמישים ומרחיבים :הממשלה
הודיעה על כוונתה להקים קרן סיוע משלימה לארגונים שאינם נכללים במנגנוני הסיוע הקיימים.
המהלך מבורך ,אלא שהסכום המיועד למהלך הוא  30מיליון  ₪בלבד .סכום מינורי ביחס לצרכים.
אנו קוראים להגדלת הקרן ל 200-מיליון  ₪ולהבטיח כי הקריטריונים לסיוע יהיו גמישים ומרחיבים.
מענק לעידוד העסקת עובדים בארגונים אזרחיים :מוצע להקים קרן לעידוד תעסוקה בארגונים
ולהעניק סיוע ישיר להעסקת עובדים בשנת  2020ברוח הסיכום שהושג עם חלק מהמגזר העסקי.
ארגוני השירות הקטנים וארגוני הסנגור מעסיקים רבבות עובדים שרבים מהם נשלחו לחל"ת ומצויים
בסכנת פיטורים .עדיף לשלם בגין עבודה מאשר בגין אבטלה ,ודאי למי שמעשיהם מופנים לקידום
וחיזוק החברה הישראלית ולא להשאת רווחים אישיים לעצמם.
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למעט הקלות מוגבלות בארנונה וסיוע ישיר לעובדים שנשלחו לחל"ת כביתר חלקי המשק.

הערך הכלכלי של סיוע לארגונים :ארגונים אזרחיים רבים נשענים על כספים פילנתרופיים .כל שקל
ממשלתי שיזרום לכיסם יניב בהמשך שלושה וארבעה שקלים ,או דולרים ,חוץ-תקציביים .במונחי
תועלת כלכלית וחברתית כאחד ,סיוע לארגונים אזרחיים הוא סיוע כדאי.
ללא סיוע הולם לארגונים ,העומס על גורמי הסיוע המדינתיים יגבר ולא יהיה מי שיספקו :ארגוני
השירות והסנגור מעלים לסדר היום הציבורי צרכים של אוכלוסיות שונות ומספקים ייעוץ ,סיוע
ושירותים שהממשלה והרשויות המקומיות אינן מספקות ,ערות להם או מממנות אותם .הם
מפעילים 'קווים חמים' ,מרכזי סיוע  ,מוקדי ייעוץ ,הכשרה ופעילות סנגור שישראלים ,בעיקר אוכלוסיות
מוחלשות ,נהנים מהם .חלקם בסיוע ציבורי מצומצם ,בכספי פילנתרופיה ובעזרת רבבות מתנדבים.
אם לא יקבלו סיוע מהיר ,יתקשו רבים מהם להמשיך בפעילות ,העומס על משרדי הממשלה והרשויות
המקומיות יגבר ,ורבים יו ותרו ללא מענה .נשים הנתונות לאלימות ,אנשים עם מוגבלויות ,החברה
החרדית והערבית ,עובדים זרים ,ילדים ונוער ,עולים ,קשישים ,ועוד ועוד.
מניעת אובדן ידע ,ניסיון ופרויקטים :סיוע זמני לשנה הקרובה יאפשר לארגונים לצלוח את תקופת
הביניים ולהתאים את הפעילות ,כח האדם ותכניות העבודה למציאות החדשה .בהעדר סיוע ,נראה
קריסה של ארגונים מרכזיים שתוביל לאובדן ידע ויכולות שנדרשו שנים ארוכות לבנותם.

אנו קוראים לכם/ן לפעול לתיקון מתווה הסיוע והרחבתו באופן מיידי!
לפרטים נוספים :ערן קליין ,טל' ,052-3329694 :דוא"לerank@shatil.nif.org.il :
בברכה,
מנהלי/ות הארגונים

רשימת החותמים ותפקידיהם
שם

תפקיד

שם הארגון

תמר שוורץ

מנכלית

רוח נשית  -עצמאות כלכלית לנפגעות אלימות

יפעת בחר

מייסדת ומנכ"לית

השתחוויה  -תיאטרון ,קהילה ,חברה (ע"ר)

ספיר בלוזר

מנכ"לית

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית

אבי דבוש

מנכ"ל

רבנים לזכויות האדם

שירה כסלו

מנכ"לית

המיזם למיגור העישון

אלה אלון

מנכ"לית

איתך מעכי  -משפטניות למען צדק חברתי

מיכל גרא מרגליות

מנכ"לית

שדולת הנשים

פפה אללו

יו״ר העמותה

עמותת ידידי מוזיאון הטבע בירושלים

שרון אברהם-ויס

מנכ"לית

האגודה לזכויות האזרח

נטלי ברוך

מנכ"לית

הקשת הדמוקרטית המזרחית

דר ניקול דהאן

מחקר וקידום מדיניות

מעל"ה מרכז ערבות לטובת הילד

חדרה אלצאנע

מנכלית

עמותת סידרה

עזרי קידר

מנכ"ל

עמותת קשת  -קהילה | תרבות | חברה

סמאח סלאימה

מנהלת

נעם נשים ערביות במרכז

יהודה פולישוק

מנכ"ל

קרן חרו"ת

חדרה אלצאנע

מנכלית

עמותת סידרה

טלי ניר

מנכ״לית

 - 121מנוע לשינוי חברתי

יותם ברום

מנכ"ל

פנים ,איגוד ארגוני יהדות ישראלית

מירב מאיר

מנכ"לית

איגוד סיסטיק פיברוזיס

נטע דגן

מנכ"לית

בזכות

שולה קשת

מנכלית

אחותי למען נשים בישראל

ד"ר ת'אבת אבו ראס
ואמנון בארי-סוליציאנו

מנכ"לים משותפים

יוזמות אברהם

רון גרליץ

מנכ"ל

אקורד  -פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי

הדס קלצקין

פיתוח משאבים

חינוך ועתיד

אודליה פיטוסי ויואב
קריים

יו"רים משותפים

פורום הארגונים ליישום האמנה בדבר זכויות
אנשים עם מוגבלות

אורית סוליציאנו

מנכ"לית

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה
מינית

אפרת כרמי

מנכל

עמותת ישראלס

אמג'ד שביטה ועופר דגן

מנכ"לים משותפים

סיכוי

חגי אגמון-שניר

מנהל

המרכז הבין-תרבותי לירושלים

אילנה קונסטנטינובסקי

מנכ״לית

עמותת דובוני החלמה

מיה לפיד עדות

מנהלת

יכולים נותנים

פנטהון אספה דויט

מנכ"ל

טבקה

ענבל דור קרבל

מנכ"לית

עמותת עלם

יוסף ויטמן

מנכל

פיתוח והעצמת משאבים

רן אורן

מייסד ומנכ"ל

עמותת פטריציו פאולטי  -פרויקט נערי האור

יאיר הס

מנכ"ל

עמותת הלל  -יוצאים בשאלה

ורד וינדמן

מנכ"לית

המועצה לשלום הילד

ציפי גלעד

מנהלת ומרכזת

עמותת מקור

איריס זלכה

מנכ"לית

מקום

שירלי וינר

מנכ״לית

אימאג׳ין העצמה במוזיקה

יפעת בחר

מייסדת ומנכ"לית

השתחוויה

יוהן אטלן

מנכ"ל

מועצת הנגב

טלי חלף

מנכ"ל

אור שלום למען ילדים ונוער בסיכון

שלומית בוקיה

מנכל

אגודת יהודי אתיופיה

ירון סמימי

מנהל קשרי קהילה

אלווין ישראל

אורי כרמל

מנכ"ל

ארץעיר

אסתר סיוון

מנהלת

שתיל

ליאור בר

מנכ״ל

צעירים בירוחם

אורית להב

מנכ"לית

מבוי סתום

חדוה רדובניץ

מנכ"לית

במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון

הדס ניסן

מנכ"לית

עתיד במדבר

יוני צ'ונה

מנכ"ל ומייסד

עמותת מצמיחים

הדס בניהו

מנכ"לית

שב"ל

יענקלה פטרושקה

רכז

פורום בריאות דרום

אוהד חזקי

מנכל

האגודה למען הלהט"ב

ערן גלובוס

יו"ר-שותף

הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות

תהילה בסה

מנכלית הארגון

בת קול

עודד הרוניאן

יו''ר

חוש''ן

שי ברמסון

יו"ר

חברותא -הומואים דתיים

שהירה פחר

מנכ״לית

עמותת ערוס אל-בחר לאישה ביפו

רחלי אדרי חולתא

מנכ"לית

התנועה לחופש המידע

