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 לכבוד: מר משה ליאון, ראש העירייה

  הצעה לסדר:

 מאת עופר ברקוביץ, חבר מועצת העיר, יו"ר התעוררות בירושלים

 עינב בר, חברת מועצת העיר, התעוררות בירושלים

 דן אילוז, חבר מועצת העיר, התעוררות בירושלים

 התעוררות בירושליםימית יואלי, חברת מועצת העיר, 

 יובב צור, חבר מועצת העיר, התעוררות בירושלים

 , חבר מועצת העיר, התעוררות בירושליםאדיר שוורץ

 

 סיוע לטובת המגזר השלישי בעירבנושא: 

 :רקע

המגזר השלישי הינו פלח תעסוקה משמעותי מאוד בעיר ירושלים. משבר הקורונה פגע בצורה 

ורבים הפועלים בו והמובילים אותו נמצאים היום באי וודאות גדולה. משמעותית במגזר זה, 

מארגוני הסיוע האזרחי עצרו את פעילותם. עמותות רבות מאוד  25%-כבר בגל הראשון כ

כי לא ישרדו את המשבר. מתחילת משבר  ותמעריכן מה 41%-יושבות כיום בעיר ירושלים, ו

ולעזרתם לכל חלקי החברה אשר נדרשים בסיוע   הקורונה נחשפנו כולנו לחשיבות עמותות אלו,

מיוחד. בעת הזו, אל לנו להפקיר את חלקי החברה אשר נזקקים לסיוע בשגרה, במיוחד בעת 

 חירום.

 

למשל כפי שמציע מכון ירושלים אשר גיבש ניתן להעניק סיוע למגזר השלישי בדרכים שונות, 

 :ידימסמך מדיניות בנושא, ניתן לסייע לארגונים אלו על 

את קבלת גם לעמותות אשר לא הסדירו  2020הפחתת דמי ארנונה או ביטולם לשנת  .1

 .להאו אשר אינן זכאיות  עד כה ההטבה

הקיים בעיריית הקמת קרן מענקים לסיוע לארגונים מן המגזר השלישי בדומה למודל   .2

מקצועיות, המסייעת לארגונים בשאלות בירוקרטיות, הכשרות עירונית קרן  :לונדון

 .סדנאות, בניית תקציבים, גיוס כספים וקשרים עם התקשורת

 מתן כלים לפיתוח הכנסות עצמיות באמצעות תוכניות המלוות עמותות בתהליך זה .3

 .בשיתוף פעולה עם עמותות פילנתרופיות הפועלות בעיר

חיזוק תשתיות שיתוף פעולה בין המגזר השלישי לעירייה, באמצעות הקמת בתי  .4

 .ובין ארגוני עמותות וחיזוק שיתוף פעולה בין מגזרי
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 הצעת החלטה

להקצות משאבים ו לבנות תוכנית מקיפהועיריית ירושלים מועצת העיר מנחה את ראש העירייה 

בעת הזו, בזמן משבר, על מנת לסייע לעמותות המגזר השלישי בעיר ירושלים מתוך הבנה שמיוחדים 

 לקרוס. ןואל לעיריית ירושלים לאפשר לה חשוב כפלייםתפקידן של עמותות אלו 

 

 

 , מזכיר העיר.העתק: עידו רוזנברג

 

 ב ב ר כ ה,

 אדיר שוורץ

 חבר מועצת העיר ירושלים
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