
          

 

Hamelacha 4, Entrance B, Lod Israel 7152008     | כניסה  , 4המלאכה( קומת כניסהB) , 7152008 לוד 
    admin@maoz-il.org    |www.maoz-il.org  |+972-8-638-6000 

 

 22.3.2020סיכום וובינר ניהול מגזר שלישי | 
ברמת הצוות, צריך להמשיך לנהל את הקבוצה כמו בשגרה, עם ישיבות קבועות בזום. שההנהלה תמשיך לעבוד,  

לתת כוח ורעיונות בורה שיתופית. ובמקביל לעשות פגישות אישיות שוטפות, לחלק משימות, לקבל דיווחים.  

 ארגונים שהוציאו עובדים לחל"ת צריכים לשמור על קשר איתם. 

ברמת הארגון, כל ארגון צריך לקבל החלטה אסטרטגית האם הוא ממשיך לנהל את מה ששרד כמו בעבר, או  

שהוא מפתח דברים חדשים לאור המצב שנוצר. למשל נט"ל, שהקימו קו חירום לאנשים עם קושי רגשי בגלל  

טרטגית על סוג הפעילות ייגזרו החלטות תקציביות ועל כוח אדם. ייתכן שמי שלא  מההחלטה האס הקורונה. 

 יהיה רלבנטי במשבר יתקשה להיות רלבנטי אחריו.  

צדדיות של משרדי ממשלה על עצירת תקציבים או שתיקה מצידם, וירידת  -האתגר התקציבי: נובע מהודעות חד

לייצר תוכנית לפי כמה תרחישים, מהרע ועד   תרומות פוטנציאלית של המגזר העסקי והקרנות. צריך

האפוקליפטי, שכוללת הורדת הוצאות והגדלת הכנסות; תוכנית קונקרטית עם מספרים ושמות. האפשרויות 

מבחינת תעסוקת עובדים הן להשאיר במשרה מלאה, לצמצם את היקף המשרה, להוציא לחל"ת ולפטר. למי  

להפחית הוצאות לא מחויבות כמו אירועי   –צד ההוצאות שנשאר במשרה מלאה אפשר לצמצם רמת שכר. ב

 רווחה ולהפנות את הכסף לדברים הכרחיים. 

(  2( ליצור קשר יזום עם הפקידים הרלבנטיים בממשלה ולבקש עדכון לגבי ההמשך. ) 1מקורות תקציביים: ) 

לשים לב האם חלק  מיליון שקל שנותנת הלוואות גם לארגוני מגזר שלישי. צריך  10האוצר יצר קרן של עד  

( הקרנות 4( הלוואות מעוגן. )3מההלוואות הן בערבות אישית. עלתה בוובינר המלצה להימנע מערבות אישית. )

 לבקש הקדמת תשלומים ולבדוק אם פתחו קרנות חירום או יכולות לתת מענק חירום.   –

על תעסוקה. בנוסף, דרש להקים  ארגון מנהיגות אזרחית דרש מהמדינה לייצג את העמותות כמעסיקים בכל דיון 

ודחיית   2020שלא שוחררו, תמיכות  2019ועדת משנה מול האוצר שתטפל בצרכים אקוטיים כמו תמיכות 

 תשלומים. הם פועלים ליח"צ ועובדים מול פורום הקרנות כדי שיקימו קרן מרכזית לחירום. 

שנרתמת למען עמותות ישראליות "ל חו כתזכורת, המשבר פוקד גם את שאר העולם ולכן פילנתרופיה יהודית מ

 התבסס על פילנתרופיה בישראל.  לא תהיה רלבנטית כעת ועדיף ל

 עובדים שממשיכים לעבוד בשכר מקוצץ מעדיפים, כלכלית, להיות בחל"ת. זו בעיה שצריך להתייחס אליה.  

לא כדי להתעניין  עלתה הצעה להיות בקשר עם משקיעים ואישים שקשורים בעמותה, לא כדי לדבר על כסף א 

במצבם. עוד רעיון היה להעלות סיפורים טובים שקשורים למצב. שני הדברים ישימו את העמותה על המפה  

ותחת הרדאר בעתיד. כמו כן, להעתיק כמה שיותר פעילויות לאונליין כדי לעבוד, להפגין נוכחות, לגבות כסף  

 )אצל מי שרלבנטי(.  

ם מאוד רלבנטיים למשבר כמו ארגוני רווחה, חירום וסיוע. ויש ארגונים  נעשתה הבחנה בין סוגי ארגונים: חלק

שלא קשורים בחירום ותפקידם הנוכחי והעתידי לא ברור. עלתה תחזית עגומה שייתכן שחלק מהארגונים לא  

 ישרדו את זה או שישרדו לאחר שיבטל חלק ניכר מפעילותם, וייאלצו לבנות אותו מחדש לאחר המשבר.

 קריאה הייתה להיות אקטיביים במשבר. ליזום ולהיות פעילים. לעודד יצירת קרנות חירום ותמיכות. בכל מקרה, ה 


