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סיכום שנת פעילות  - 2020משבר הקורונה
מפרוץ משבר הקורונה עשתה "מנהיגות אזרחית" )ארגון הגג המייצג את המגזר השלישי( ,לילות כימים
על מנת לייצר פתרונות ומענים לארגוני המגזר השלישי  -המהווים את התשתית החברתית של מדינת
ישראל  -כדי לאפשר להם להתפנות ולעסוק במשימה הלאומית בצל הקורונה .בתוך כך ,מנהיגות
אזרחית מובילה מנגנוני עבודה משותפים למתן מענים מגזריים ומענים פרטניים לארגונים במסגרת החמ"ל
של המגזר השלישי )הישגי המהלכים מפורטים בנספח .(1
לצערנו ,ככול שהתבהרה תמונת הסיוע הממשלתי ,נוכחנו לדעת כי בפועל ארגונים רבים ומשמעותיים
אינם זכאים לסיוע ,ובהם ארגונים המבוססים על מתנדבים ,ארגוני קידום מדיניות כדוגמת ארגוני סביבה
או ארגוני נשים ,ארגוני גג ,ארגונים קטנים עם מחזור פעילות של עד חצי מיליון  .₪מנהיגות אזרחית
המשיכה לאורך כל שנת  2020ולקראת שנת  2021לדאוג לארגוני המגזר השלישי בתוך משבר
הקורונה המתמשך
הישגי מנהיגות אזרחית בשנת קורונה
 יצירת תודעה ציבורית למצוקת המגזר השלישי נוכח עצירת התרומות ועלייה בדרישה לשירותים
חברתיים; השארת הנושא על סדר היום הציבורי.
 ייצוב כתובת אחת למגזר השלישי – מול גורמי הממשל ומול הארגונים בשטח
 הקמת מנגנוני עבודה משותפים עם הממשלה  -למתן מענים מגזריים )ועדת משנה לשולחן העגול במשרד
רה"מ( ומענים פרטניים )קבוצת עבודה מול משרדי הממשלה ומענה למאות פניות של ארגונים(
 הקמת הנציגות של המגזר השלישי עם חברים נבחרים מהוועד המנהל ומנכ"לים מובילים נוספים
 קידום הקצאת  200מיליון  ₪סיוע למגזר השלישי במסגרת התכנית הכלכלית לסיוע למשק של משרד האוצר
)לפירוט מימוש הסיוע בפועל ראו נספח (1
 הקצאה של  100מיליון  ₪נוספים והקמת קרן ייעודית למגזר השלישי מעוגנת בחקיקה = תוספת של 50%
לתקציב הסיוע למגזר השלישי
 מעורבות בכתיבת מבחני התמיכה למודל ולזכאות חלוקת כספי הקרן של משרד האוצר
 שיפור הקריטריונים לזכאות לסיוע ממנגנונים קודמים:


הכרה בתרומות כהכנסות



הרחבת הזכאות גם לארגונים גדולים )בעלי מחזור של עד  100מיליון  ₪בשנה(

 הרחבת הזכאות במסלולים קיימים לסיוע גם לארגונים גדולים )עד  100מיליון  ₪בשנה במקום  20מיליון
 ₪כיום( החל מפעימת הסיוע הרביעית
 השוואת תנאים למגזר העסקי  -הכללת ארגוני המגזר השלישי בפעימות המענקים למגזר העסקי )החל
מהפעימה השלישית ,כולל מענקי עידוד העסקה ושימור עובדים(

כ טבת תשפ"א
04.01.2021

 הקלות רגולטוריות ובירוקרטיות ,כולל דחיית מועדי הגשת מסמכים ,הקפאת ביקורות עומק ופטור מארנונה
בדומה לכלל המשק
 במסגרת דיונים לאישור תקציב המדינה:


חלוקת מלוא התמיכות שבוצעו ב 3) 2019-מיליארד (₪



אישור העברת העודפים המחויבים ) 300מיליארד (₪

 רתימה גורפת של שרים וחברי כנסת לסיוע למגזר ה3-


 23דיונים בוועדות הרלוונטיות – כספים ,קורונה ,רווחה ,חוק חוקה ומשפט ,הוועדה לענייני ביקורת המדינה



הנחת הצעות חוק



הקמת שדולה למען ארגוני המגזר השלישי בישראל



כח משימה משותף של מנכ"לי עמותות בהובלת נבחרת חברי כנסת פעילים

 הנגשת מידע ועדכונים שוטפים כל העת  -כתובת אחת לארגונים לשאלות ,מידע מהימן וקו חם לפניות ציבור
ומענה בזמן אמת לאלפי ארגונים במסגרת החמ"ל של המגזר השלישי ,וובינרים – שו"ת על מסלולי הסיוע
הממשלתיים ומתנדב לסיוע פרטני בהגשות ועוד.
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נספח  :1מסלולי הסיוע עד כה ,כמה הוקצה ומה מומש בפועל
בהמשך לדרישתנו להקצאה של מיליארד  ₪כקרן מענקי סיוע לשימור התשתיות הארגוניות של כלל ארגוני המגזר השלישי ,ופעילותנו במסגרת ועדת המשנה למתן מענים למגזר השלישי
במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה ,הוקצו עד היום  300מיליון  ₪ייעודיים לסיוע למגזר השלישי .אולם בפועל  160מיליון  ₪הוקצו לארגוני תרבות וספורט ,עבור  100מיליון ₪
נוספים טרם נקבעו קריטריונים ,ויתר הסכום פוצל למספר מסלולי סיוע חלקיים ,עם אחוזי מימוש נמוכים עד אפסיים.
ככול שמתבהרת תמונת הסיוע הממשלתי ,אנו נוכחים לראות כי כפי שהתרענו בזמן אמת ,הרי שהפתרונות הניתנים למגזר השלישי אינם מותאמים למגזר השלישי ואינם נותנים מענה הולם
לכלל הארגונים שנפגעו .עד היום מומשו במסלולי המענקים כ –  30מיליון  ₪בלבד  ,וארגונים שעיקר הכנסותיהם מתרומות ,ארגונים המבוססים על מתנדבים ,ארגונים קטנים בעלי מחזור
פעילות של עד חצי מיליון  ,₪ארגוני קידום מדיניות כדוגמת ארגוני סביבה או ארגוני נשים ,ארגוני גג ועוד – אינם זכאים נכון להיום לכל סיוע.
להלן פירוט מסלולי המענקים וערוצי סיוע נוספים שניתנו עד כה:
מסלולי מענקים
סוג

המסלול

תקופה

ייעוד

מרץ אפריל

פיצוי בגין הוצאות קבועות

קרן מענקים לפיצוי על פגיעה
בהכנסות עצמיות )דרך מס
מאי -ספטמבר
רכוש  -פעימה שלישית/מענקים
דו חודשיים(

פיצוי בגין הוצאות קבועות

אוקטובר והלאה פיצוי בגין הוצאות קבועות
מענקים

שימור המשכיות הפעילות
והתשתית הארגונית של
ארגונים חברתיים שנפגעו
בעקבות משבר הקורונה

סכום הקצאה והמימוש

קהל יעד
ארגונים מ 500 -אלף  ₪עד  20מיליון  ₪בעלי שליש
הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח פגיעה של
 25%לפחות
ארגונים מ 500 -אלף  ₪עד  100מיליון  ₪בעלי שליש
כ  500 -עמותות שקיבלו כ  10 -מיליון ש"ח
הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח פגיעה של
מתוך  14.904מיליארד שהוקצו לכלל המשק
 40%לפחות
ארגונים מ 500 -אלף  ₪עד  100מיליון  ₪בעלי שליש
הכנסות עצמיות לפחות; שיכולים להוכיח פגיעה של
 25%לפחות
ארגונים הנותנים שירותים ספציפיים העוסקים ברווחה ,כשליש מהארגונים )כמעט  200מתוך (500
קליטת עלייה ,בריאות וחינוך מ 500 -אלף  ₪עד  20שהגישו ,להם יחולק סך של קרוב ל20-
מיליון  ₪מתוך  53מיליון  40) ₪מהממשלה
מיליון  ₪ואשר הכנסותיהם ירדו ב 25%-או יותר;
ו 13 -פילנתרופיה(
ואינם זכאים לסיוע מקרן מס רכוש

מיזם ממשלה-פילנתרופיה

מרץ ואפריל

עידוד מעסיקים

החל ממאי,
החזרת עובדים שפוטרו או
ארגונים שנאלצו לצמצם כח אדם בעקבות המשבר
במחזורים של 3
הוצאו לחל"ת בעקבות המשבר
חודשים

שימור עובדים

החל מאוקטובר שימור תעסוקת העובדים

ארגונים ששימרו מעל  80%מהעובדים שלהם
בתקופת המשבר

אחוזי מימוש אפסיים מתוך  5.39מיליארד
שהוקצה לכלל המשק
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ערוצי סיוע נוספים
המסלולים

סוג הסיוע

מסלול הלוואות

סיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות המשבר

השוואת תנאים
למגזר העסקי

הקלות רגולטוריות ובירוקרטיות

פרטים
הלוואות בנקאיות בערבות המדינה
הלוואות עוגן )בשת"פ עם הסוכנות
היהודית(

למי זה רלוונטי?
ארגונים עד  4מיליון  -ללא ערבות אישית כלל ; ארגונים מעל  4מיליון  -שיש להם
התקשרות עם המדינה
כלל הארגונים

פטור מארנונה לחודשים מרץ-אפריל-מאי כלל הארגונים

שמירה על רצף
פעילות

הקצאות
לפעילות בצל
הקורונה

פטור מארנונה לחודשים יוני-ספטמבר
פטור מארנונה החל מחודש אוקטובר

ארגונים שיכולים להוכיח פגיעה של  25%לפחות

דחיית מועדי הגשת מסמכים ,הקפאת
ביקורות והתנהלות מקוונת

כלל הארגונים

תשלום חלקי על פעילות שהושבתה בחודשים
מרץ ואפריל

מסלול ייעודי למשרד הרווחה

ארגונים בהתקשרות עם משרד הרווחה שפעילותם הושבתה לחלוטין

תמיכות

תשלום מקדמות על תמיכות והקלות
במבחני תמיכה

ארגונים מקבלי תמיכות ובשיעורים נמוכים לעומת הביצוע בפועל בשנים הקודמות

קרנות הביטוח הלאומי

ארגונים נותני שירותים

 100מיליון ש"ח עבור תכניות לסיוע לאוכלוסיות
בסיכון התמודדות עם משבר הקורונה
הקצאת  8מיליון ש"ח לסיוע למשפחות נזקקות
ו  6.5 -מיליון ש"ח עבור מיגון צוותים במוסדות קרן העיזבונות
הרווחה
הקצאת  17מיליון שסיוע ייעודי למוסדות
הרפואיים ברחבי הארץ



ארגונים שיכולים להוכיח פגיעה של  40%לפחות

קרן התובענות הייצוגיות

לסטטוס המלא של ביצוע התכנית הכלכלית כפי שפרסם החשכ"ל )עמ'(9

ארגונים נותני שירותים ומוסדות רווחה
מוסדות רפואיים

