קווים מנחים לבחירת הרכב המשתתפים בפורומים התחומיים -מפתח הייצוגים
•

חברות בפורום הארצי במיזם ,פתוחה לכלל העוסקים בתחום ההתנדבות.

•

הפורומים התחומיים יאוישו על פי מפתח ייצוגים המבטיח ייצוג הולם לשלושת המגזרים בכל אחד מן
הפורומים .על כן ,מספר המקומות בפורומים התחומיים מוגבל .ארגון שלא יצטרף לאחד מן הפורומים
התחומיים ,יוכל לקחת חלק במיזם במסגרת הפורום הארצי.

•

חברות בפורומים התחומיים מחייבת השתתפות של מפגש אחד בכל חודש.

•

כל ארגון ייוצג על ידי נציג אחד בלבד בכל פורום  -המינוי הינו אישי לעומדים בראש הארגון או
לממונים בארגון על תחום ההתנדבות.

•

על הנציג לייצג ארגון גג או מטה ולא סניפים או שלוחות מקומיות של הארגון )הנציג מייצג את כלל
ההתנדבות בארגון בפריסה ארצית ומקומית כאחד(

על ארגון המעוניין להגיש מועמדות להשתתפות בפורום במסגרת המיזם ,לעמוד בתנאי הסף הבאים:
•

ארגון אשר במסגרתו פועלים לפחות  30מתנדבים )פריסה ארצית ומקומית כאחד(

•

ארגון הפועל בפריסה ארצית )פועל בלפחות  3רשויות( ו/או מייצג ייחודיות /חדשנות.

•

ארגון שייעודו המרכזי לעודד ו/או להפעיל מתנדבים.

•

ארגון המפעיל איש/ת מקצוע בתפקיד ניהול התנדבות.

•

ארגון בעל אישור ניהול תקין כחוק.

על מנת להבטיח שבפורומים התחומיים ישתתפו ארגונים וגופים המייצגים את הגיוון והשונות הקיימים
בשלושת המגזרים בחברה הישראלית ,מצורף "מפתח ייצוגים" אשר יהווה קו מנחה להרכבת כל פורום
תחומי:
א.

יפורסם )מצורף( "קול קורא" באמצעות אתר האינטרנט של המיזם ובאמצעים נוספים ,המגדיר בקווים
כלליים את סוגי הגופים אשר יתבקשו להציג מועמדותם להשתתפות בפורום .במידת הצורך תתבצע
פניה ממוקדת לגורמים רלוונטיים.

ב.

הגופים אשר הציגו מועמדותם להשתתפות בפורום ע"י ה"קול הקורא" ,יועברו לבחירתה ע"י וועד
המנהל ,כאשר הפניות ימוינו על בסיס הקטגוריה הרלוונטית ויוצגו במסמך מסכם.

ג.

הוועד המנהל יבחן את הפניות ויעצב את הרכב המשתתפים בהתאם למפתח הייצוגים ולשיקול דעתו,
וזאת על מנת להגשים את מטרות הפורום כפי שהוגדרו במסמכי היסוד .במסגרת זו ,במידת הצורך,
תתאפשר פניה של יושבי ראש לגופים ולאישים נוספים לשם הרחבת מעגל המועמדים.

ד.

מפתח הייצוגים מהווה המלצה לחברי וועד המנהל ואמור לעמוד בבסיס שיקול דעתו .עם זאת ,ייתכנו
שינויים בייצוגים במידת הצורך ובהתאם לתחום העיסוק המרכזי של הפורום.

ה.

לאחר הבחירה ,יישלח כתב מינוי למשתתפים ע"י מייסדי המיזם.

מפתח הייצוגים להרכב הפורום במיזם ההתנדבות :

מגזר

אפיון הגורם

מספר
משתתפים

שלטון מקומי

משרדי ממשלה ופקידות
בכירה העוסקת בהיבטים
שונים של ההתנדבות
נציגי המרכז לשלטון מקומי

2

המגזר העסקי

אחריות חברתית תאגידית

2

אנשי עסקים הפעילים בתחום
הפילנתרופיה

1

ארגונים הפועלים בקרב
תאגידים עסקיים לפיתוח
אחריות חברתית
ארגוני תשתית וארגוני גג
ארציים

1

ממשלה

מגזר שלישי

מומחים
ואחרים

קווים מנחים בחירה

אופן הבחירה

2

יקבע ע"י הממשלה

יקבע בשותפות עם המרכז
לשלטון מקומי
יקבע ע"י הועד המנהל בכפוף
להגשה לקול הקורא ועמידה
בתנאים.

1

ארגוני שטח

3

מומחים וקרנות פילנתרופית

3

היבטי אחריות חברתית תאגידית ,על
סמך מדדים כגון" :מעלה" או מדדים
מקובלים שיתפתחו בעתיד
מעורבות פעילה בתחום תוכן חברתי
אחד לפחות הקמת ,הובלת ארגונים
חברתיים
ארגונים ששותפים לפעילותם באופן
ישיר מספר משמעותי של תאגידים
עסקיים
ארגונים שמטרתם העיקרית לפיתוח
יכולות ומשאבים של ארגונים אחרים
במגזר השלישי או ארגונים שחברים
בהם ארגוני מגזר שלישי הפועלים בשם
המגזר או סקטור בתוכו והכוללים חלק
ניכר מהארגונים בתחום או מספר
משמעותי של ארגונים
ייצוג לארגוני שטח הפועלים בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית ,ייצוג הולם
לארגוני שירות ,סנגור ושינוי חברתי
ופעילות פנאי; לפחות אחד מהם יוגדר
כארגון קטן )עד  100מתנדבים(.
מומחיות ייחודית בעולם התוכן;
איש/אשת אקדמיה;
ייצוג למגוון סוגי הקרנות ציבוריות
ופרטיות או גוף בעל פעילות מוכחת
בהקשר של העם היהודי;

יקבע ע"י הועד המנהל בכפוף
להגשה לקול הקורא ועמידה
בתנאים

יקבע ע"י הועד המנהל בכפוף
להגשה לקול הקורא ועמידה
בתנאים

