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לכבוד:
שאול מרידור
ראש אגף התקציבים

רוני חזקיהו
החשב הכללי
משרד האוצר

הנדון  :תשלום מקדמות והתחייבויות שנה קודמת לגופי החברה האזרחית
שלום רב,
אנו ארגונים המייצגים מאות גופים שמהווים חלק ארי מהתשתית החברתית והתרבותית של מדינת ישראל ,תשתית
שפעילותה חיונית כדי לשמור על חברה בריאה ,חסונה ומתפקדת.
ראינו לנכון לפנות אליכם בדחיפות גדולה בבקשה לאפשר מתן מקדמות בסכום הגבוה ביותר האפשרי לפי נוהל שר האוצר
לגופים הנתמכים כך שתתאפשר המשך פעילותם .פעילות ,שהמדינה הכירה בחשיבותה ומצאה לנכון לתמוך בה באופן שוטף.
אנו דורשים כי ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות ,הדנה במתן מקדמות למוסדות ציבור שהגישו בקשה לתמיכה לפי סעיף
3א לחוק יסודות התקציב תשמ״ה  1985 -תקדם מתן המקדמות כאמור ,תקפיד להחיל דין שווה על כלל המוסדות הנתמכים,
ותמנע מקבלת החלטה שתעדיף מוסדות מסוימים על אחרים ,באופן שיגרום בהכרח לאפליה בין הגופים הנתמכים.
אנו תובעים מכם לשמור על כללי המינהל התקין והשוויון בפני החוק ולא להיכנע ללחצים פוליטיים בתקופה רגישה זו .
כמו כן אנו מבקשים לשחרר את העודפים המחויבים של שנת  ,2019כדי שיתאפשר תקציבית לשלם מחד את התחייבויות
 2019במלואן ובמקביל את המקדמות ,הניתנות לחלוקה על פי נוהל שר אוצר בשנת תקציב המשכי.
אנו מבקשים להדגיש שהסיבה שנוצרו חלק גדול מהעודפים המחויבים נעוצה בהתנהלות של הממשלה ולא בגופים.
אנו סבורים שדווקא בתקופה זו של כאוס פוליטי מתמשך ותיפקוד לא מלא של ממשלת ישראל ,המשך השמירה על הגופים
והפעילות שלהם חשובה לחברה הישראלית ולחוסנה.
נדגיש כי ללא חלוקת ההתחייבויות והמקדמות בהקדם ,קיים חשש ממשי לפעילותם של הגופים ובמקרים רבים אף לעצם
קיומם.
בברכה,
על החתום (רשימת ארגוני גג):
•
•
•
•
•
•
•
•

פורום מוסדות תרבות ואמנות
בישראל
קואליציית מתנדבים בחינוך
מועצת תנועות הנוער
מועצת ארגוני הילדים והנוער
זהות -איגוד המרכזים לזהות
יהודית
קרן להתחדשות קהילות
בישראל
מועצת ארגוני המתנדבים
בחקלאות
מועצת הקבוצות והקהילות
המשימתיות בישראל

•
•
•
•
•
•
•
•
•

העתקים:
ראש הממשלה ,ח"כ בנימין נתניהו
שר האוצר ,ח"כ משה כחלון
היועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר אביחי מנדלבליט

פורום יושבי ראש הנהלות של
מוסדות תרבות
פורום עמותות תרבות ערביות
הפורום הדוקומנטרי בישראל
איגוד המפיקים לקולנוע
וטלוויזיה
איגוד התסריטאים
איגוד הבמאיות והבמאים
האקדמיה הישראלית לקולנוע
וטלוויזיה
איגוד העורכים
איגוד מקצועות הפוסט
בישראל

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אגודת הסופרים העברים
מרכז מוסאוא
איגוד האמנים הפלסטיים
איגוד המחזאיות והמחזאים
אמ"י-אגוד אמני ישראל
אי"ב-ארגון יוצרים עצמאים
בתיאטרון
בת"י אגוד במאי התיאטרון
בישראל
עמותת הכוריאוגרפים
שח"ם ארגון השחקנים
בישראל
האגודה למעצבי במה

