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 איגודי ואגודות הספורט ,לכל  מוסדות התרבות

 

 ,שלום רב 

 

 הערכות על רקע משבר הקורונההנדון : 

 

 הימים הללו אינם ימים כתיקונם, העולם כולו מתמודד עם מגפה שאיש לא הכיר עד היום כמותה.

כלכליות ומחייבת גם אותנו להתנהל באופן ה, את מערכות הבריאות, את המערכות היא מאתגרת ממשלות

אחראי כדי לשמור על הבריאות של כולם, העובדים הלקוחות והציבור הרחב מחד ומאידך לדאוג לחוסן של 

 הארגונים שאנו אחראים עליהם.

 

גופי הספורט ועם אנשי משרד הבריאות כדי  ,מוסדות התרבותבשבועות האחרונים ניהלנו שיח שוטף ורציף עם 

ר את השגרה באופן מיטבי נוכח ההנחיות המשתנות של משרד הבריאות בהתאם להתפתחות והתרחבות לשמ

 המגפה. 

 

משרד הבריאות היה קשוב לצרכים הייחודים שהבאנו בפניו ונתן לנו מענה בהתאם, כך שעד כה כמעט ושגרת 

 הפעילות שלנו לא נפגעה.

 

 עם זאת אתמול נפל דבר.

, משמע מרבית פעילויות אנשים 100-החדשות אינן מאפשרות התכנסות של יותר מההנחיות של משרד הבריאות 

הספורט יערכו מעתה ללא קהל ומוסדות התרבות ברובם יצטרכו לעשות התאמות וחלקם אף יאלצו להפסיק 

 .פעילות

 

צריך  ,תעם זא .פה תקרה במהרה ונוכל לחזור לשגרהכולנו תקווה שהנחיות אלו הן זמניות, וההשתלטות על המג

 להיערך למשמעויות של ההחלטה הן מקצועית והן כספית.

 

בימים רגילים ירידה בהיקף הפעילות וההכנסות על פי המודלים מקטינה את התמיכה של המדינה. עם זאת 

 אנחנו פועלים שכל הסיוע השוטף של המדינה לא ייפגע והתמיכה לא תושפע ממשבר הקורונה.

ם את תקציב התמיכות כדי להקל על תזרים המזומנים של הגופים. משימה זו כמו כן אנו פועלים כדי להקדי

מורכבת בהינתן שאין תקציב מדינה ואנו מתנהלים בתקציב המשכי עם מכסת מזומנים מוגבלת עם זאת אנו 

 משוכנעים שזה הדבר הנכון לעשות ובאוצר קיימת הבנה ואוזן קשבת.
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כן אנו פועלים להגדיל משמעותית את תקציב הקרן לאמנים במצוקה  אנו מבינים שאמנים רבים יזדקקו לסיוע על

 וניתן לכך מענה מידי.

 

אנו פועלים לייצר זירות תרבות אלטרנטיביות שיאפשרו העסקה של אמנים .שיח מקצועי מתקיים עתה ביננו לבין 

 זו במהרה.נציגות גופי התרבות הנתמכים והפרטיים ואנו מתכוונים להשיק זירה דיגיטלית חלופית 

 

ניות משרד האוצר וממשלת ישראל נכון לעתה היא לסייע לגופים לצלוח את המשבר על ידי הלוואות גישור ימד

במימון מדינה. קיימתי שיחה עם הרשות לעסקים קטנים המופקדת על המשימה ואני שמח לומר שגם עמותות 

שנים וגרייס של חצי  5מדינה עם החזרים ל  וגופים ללא כוונות רווח יכולים לגשת לקרן לקבל הלוואות בערבות

וואה לעסקים קטנים הלנטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים )* או באתר האי8794שנה. קו החרום של הקרן הוא 

 קורונה(.השנפגעו ממשבר 

 

במקביל אנו נערכים להכנת מסמך משמעויות לגבי הנזק הכלכלי לכל אחד מהגופים בהנחה שהשיח בסוגיה יגיע 

 ר שממדי הנזק למשק כולו ילמדו על ידי האוצר ותיקבע מדיניות סיוע ופיצוי ככל שתהייה כזו.לאח

תקם ממנה. אתם עדיין אין מנוס מהחלטות כלכליות של כל אחד מהגופים כדי למנוע הדרדרות שיהיה קשה להש

ן היכולת המימונית את הפעילות שאתם ממשיכים לנהל ולמצוא את האיזונים הנכונים בי במחויבים לשקול היט

 והזהירות הפיננסית הגבוהה הנידרשת בעת הזו לבין המחויבות המקצועיות .

 

סתיים במהרה יה מידי לכל התפתחות בתקווה שהוא אנו נשמר את השיח השוטף וננהל את המשבר תוך מתן מענ

 ונוכל לחזור לשגרה. אנו נעדכן בכל מהלך וכמובן אנו קשובים לכל יוזמה .

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 
 

 יוסי שרעבי
 המנהל הכללי

 
 


