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 שותפים יקרים,

 

משבר הקורנה שפוקד אותנו מאתגר את כולנו במעגלי החיים השונים: אישי, משפחתי, קהילתי 

לילות ולאומי. כמו תמיד, אתם הארגונים החברתיים נרתמתם במהירות למאמץ הלאומי ועושים 

הפגיעות ובמאמץ  בעיקר בקרב האוכלוסיותון לתת מענה לצרכים הרבים שנוצרו, בניסי כימים

 להתאים את פעילותכם לנסיבות החדשות והמורכבות.

 

בשבוע שחלף שוחחנו עם רבים מכם ונדהמנו לשמוע על האופן המהיר והמקצועי שבו הגבתם 

העמידה ועל כך אתם ראויים לכל שבח.  ,הן אל מול המוטבים שלכם והן פנימה לארגון ,למשבר

ים והמוטבים, המגבלות על אופני הפעילות, מיעוט החשש בקרב העובדשלכם אל מול  הנחושה

. אנו יודעים כי רבים מעוררת השראההיא לא פחות מחוסר הוודאות, המשאבים, גודל המשימה ו

 מכם התמודדו ומתמודדים עם אתגרים ניהוליים מהקשים ביותר שידעתם. 

 

וכל להביא את אנו בקרן עסוקים כל העת בבחינת המציאות המתפתחת ובמאמץ להבין כיצד נ

הערך המרבי במצב שנוצר. לצד מספר מצומצם של מיזמי חירום בתחום הצעירים שאנו מעורבים 

לעמוד לצדכם ולעשות ככל כעת במאמץ לקדמם, אנחנו מבינים כי תפקידנו המרכזי בשעה זו הוא 

. לסייע לכם לעשות את עבודתכם בצורה השותפים שלנו ארגוני הצעירים ,שניתן לסייע לכם

הגדה המיטבית בתנאים שנוצרו ולא פחות חשוב מכך לסייע לכם לחצות את המשבר ולהגיע אל 

 לאור זאת קיבלנו בקרן מספר החלטות: השנייה שלו שלמים ומחוזקים.

  שלה אל מול הארגונים הקיימות הקרן תעמוד בהתחייבויות המימון 

 הצרכים הארגונים  מתוך הבנה כי חלק מהפעילות שתוכננה לא תוכל לצאת לפועל וכי

השונות וזאת על  הקרן תגלה גמישות לגבי מבנה התקציבים של התוכניותשלכם השתנו, 

 ידי דיאלוג וחשיבה משותפת עם כל ארגון וארגון

  ביוני. מכתב  1 -על חשבון התשלום המיועד ל קבלת מקדמות לפני חג הפסחהקרן תאפשר

 מפורט בנושא זה ישלח אל הארגונים הרלוונטיים

  ואנו  באפריל 20 -ארגוניות לתאריך הדחינו את מועד הגשת הקול הקורא לפיתוח תשתיות

מעודדים אתכם להתאים את ההגשה לטובת תשתיות ארגוניות אשר נחוצות לאור המצב 

מהתקציב יוקצה  25%נאפשר כי עד  ,בנוסף השנה באופן חד פעמי לאור המצבהחדש. 

  לטובת כ"א רלוונטי לפיתוח התשתית.



 

 

 

  הגשת הדוחות להקל עליכם בתהליךבמועדי הדיווח הקרובים לקרן נפעל ככל שנוכל 

  המבטא את מחויבות הקרן חתמה על מכתב משותף לקרנות ולפילנתרופים רבים בישראל

 הקרנות לעמידה לצד הארגונים החברתיים בעת הזו

 הם למה אנו נערכים לבחינה מחודשת של תוכנית העבודה ותקציב של הקרן ולהתאמה של

תמיכה ושימור של ארגונים והיא  2020שאנו מבינים שהיא המשימה המרכזית שלנו בשנת 

 ופעילות קיימת

  שבוע העבודה הנוכחי. מועד מדויק וסדר יום לקראת סוף  לים  )בזום("מפגש מנכאנו נקיים

המפגש יעסוק במנהיגות בחירום ובשיח עמיתים על האתגרים ודרכי בקרוב.  אליכם ושלחי

 התמודדות שלכם בתקופה זו. נשמח מאד אם תצטרפו אלינו למפגש.ה

 

תוך צמצום הפגיעה החברתית  נאחל לכולנו שנעבור את המשבר קודם כל בבריאות טובה,

 ואולי אפילו מחוזקים וחכמים מעט יותר כפרטים, כקהילה וכחברה. והכלכלית ככל שניתן

 

 

 

 ,לימים טובים

 

 

 נעמה, טליה ונועהצוות גנדיר: 

 עה וגילידריה, נ יודי, משפחת יובל:ו

 


