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מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

מסגרות נחם

ישיבות גדולות

כוללים

כולם

בעקבות פעילות האיגוד )מאחורי הקלעים( ,התבצעה יוזמה
ופניה של גופים חילוניים בעיקר ,ע"מ לדחוף את ממשלת
ישראל לבצע תיקונים לטובה – ככל האפשר – בנוהל שר
האוצר.

בחודשים האחרונים התקיים משא ומתן בנושא בין בכירי המגזר השלישי ונציגי משרדי המשפטים ,החינוך ,האוצר
וראש הממשלה .לדברי יו"ר "מנהיגות אזרחית" ,עו"ד אופיר כץ ,סירובו של לפיד לאשר את ההסכמות שהושגו  -על
דעת אנשי משרדו  -יגרום לכך שב 1-במארס "ייכנס לתוקף נוהל דרקוני ,שעלול להביא לקריסתן של אלפי עמותות".
מכתב חריף בעניין ,עליו חתמו כמעט  150ארגונים ועמותות ,נשלח השבוע גם לראש הממשלה ,בנימין נתניהו.
לפני כשנה ,כמה ימים בלבד לפני הבחירות לכנסת ,פרסם שר האוצר הקודם יובל שטייניץ "נוהל תמיכות" ,שלדברי
ראשי העמותות הקשיח מאוד את התנאים לקבלת תמיכה כספית מהמדינה ואת הפיקוח על השימוש בכספים אלה.
הנוהל כלל ,בין היתר ,חיוב חברי הוועד והמנכ"ל בערבות אישית לכספי התמיכות ,הטלת קנסות כבדים ללא שימוע
ולוחות זמנים בלתי אפשריים לדיווחים.
לדברי כץ" ,נערכו דיונים רציניים עם נציגי הממשלה .גם הם הבינו שהנוהל הקודם מוגזם" .מקורות באוצר אמרו בעבר
כי אכן נדרשות "התאמות" בנוהל ,וכי העניין צפוי להיפתר.
אחת הסוגיות במחלוקת היתה ה"תמיכה לפי משתתפים" ,הניתנת לארגונים ובהם תנועות נוער בהתאם לדיווח עצמי
על מספר המשתתפים בפעילותם ,שנבדק על ידי הממשלה .סוג זה של תמיכה ניתן לחלק גדול מהעמותות הדתיות
והחרדיות ,אך גם לארגונים חילוניים ,למשל כאלה העוסקים בטיפול בנוער בסיכון .בדיונים הוחלט להרחיב מעט את
המקרים המצדיקים היעדרות מפעילות )כך שדיווח הארגונים לא ייחשב שקרי( ,ולכלול בהם מילואים ,ישיבת שבעה על
מות בן משפחה ונסיבות נוספות.
"שר האוצר מסרב כבר כמה שבועות לחתום על הנוהל החדש ,שאנשי משרדו היו שותפים בגיבושו" ,אומר עו"ד כץ,
"הוא שמע שהישיבות קשורות לעניין ,והודיע שהוא לא מוכן לאשר שום דבר .המשמעות היא שההסכמות שאליהן
הגענו  -כמו ביטול הערבות האישית ,מתן זכות שימוע ועוד  -מבוטלות ,והנוהל הקודם נכנס לתוקף".
בעדכון לראשי העמותות החברות ב"מנהיגות אזרחית" נכתב כי סירובו של לפיד לאשר "תיקונים המתייחסים בעיקר -
אך לא רק  -למגזר הדתי" נובע מ"מטעמים לא ענייניים".
במכתב לראש הממשלה כותבים ראשי "מנהיגות אזרחית" כי משמעות כניסת הנוהל הקודם לתוקף "תהיה הרת אסון:
נהיה עדים לנטישה של אלפי חברי ועד מנהל ,שאינם מוכנים להיות ערבים אישית לחובות העמותות בהן הם מכהנים,
ולחוסר יכולת מוחלט בתפקוד העמותות".
עוד מזהיר המכתב כי "נהיה עדים לקריסתן של עמותות בשל אי קבלת המשאבים הנדרשים לפעילותן ,וכתוצאה מכך
נהיה עדים גם לפגיעה משמעותית ביותר בחברה האזרחית בישראל על כל גווניה" .במכתב נקרא ראש הממשלה
נתניהו "להביא לאישור את ההסכמות אליהן הגיעו ,ללא כל דיחוי" .על המכתב חתמו כ– 45עמותות וארגונים ,בהם
ישיבות דתיות ,ארגוני שינוי חברתי ועמותות סיוע לאוכלוסיות חלשות.
ממשרד האוצר נמסר כי השר לפיד "אישר את הסיכומים שגובשו בדיוני 'השולחן העגול' ,למעט בנושא ביקורת נוכחות
במוסדות המקבלים תמיכה לפי משתתפים .בנושא זה תתקבל החלטה במועד מאוחר יותר .בימים אלה פועלים באוצר
לניסוח הצעה לתיקון לנוהל ,שתופץ בהמשך להערות הציבור".
ב"מנהיגות אזרחית" מתחו ביקורת על תגובת האוצר" .במשך כל הדיונים דרשה הממשלה כי הסיכומים יתקבלו על ידי
כל העמותות ,וכך אכן הוסכם .כעת מנסה לפיד לעשות 'הפרד ומשול' בין הארגונים ,בגלל חשבון שיש לו עם החרדים.
אנחנו חברה אזרחית אחת" ,אמר עו"ד כץ

