מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום אסדרה וחקיקה ,תאריך – 41.1.7
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
עו"ד דן אורן  -יו"ר הפורום
ענת דניס  -רכזת הפורום
תמר פלד אמיר -משרד ראש הממשלה
עו"ד שירה אוחיון – משרד האוצר
עו"ד רון אשכנזי -משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רחל כהן  -המוסד לביטוח לאומי
עו"ד דניאלה גז  -שלטון המקומי ,עיריית קריית אונו
אורי יפה  -שלטון המקומי ,עיריית תל אביב
עו"ד גליה שמילוביץ גרינגרד -שמילוביץ גרינגרד פורשטט ,עורכות דין
רמי סטויצקי  -חברת B7C
אריה רוגל -מנהיגות אזרחית
ארנון פוקס  -המועצה הלאומית להתנדבות
ג'מאל אלקרינאוי  -השחר החדש
נעמי גולדברג  -רגב -עמותת פעמונים
מיכל זימלר -קרן IVN
ד"ר ניסן לימור  -המרכז האקדמי אור יהודה ,פורום ון-ליר למגזר השלישי
נעדרו:
אדווה אשל רבינוביץ -המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מיכל מנקס  -מרכז השלטון מקומי בישראל
סיגל הורנפלד -חברת אי1די איי (ביטוחישיר)
מור גלבוע – מגמה ירוקה
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מסמכים מצורפים:
.1

המצגת שהוצגה במפגש

.2

חוברת לחברי/ות הפורום הכוללת מידע על המיזם והפורום ,ציפיות מחברי הפורום ומידע מעודכן בנושא הפורום.

.3

דף קשר חברי/ות הפורום.

סוגיות שנדונו
פתיחה:





ה מפגש ניפתח בברכות והצגה אישית של עו"ד דן אורן יו"ר הפורום ,וענת דניס רכזת הפורום והמשיך בסבב
הכרות בין משתתפי/ות הפורום (מידע על הארגונים המשתתפים בפורום נמצא גם בחוברת הפורום)
הוצג מיזם ההתנדבות הישראלי ע"י נציגת המייסדים ,תמר פלד-אמיר ,ממשרד רה"מ הוצגו מטרות ,שותפים,
מתווה הפעילות ,הוועד המנהל ,תוצרים אפשריים.
הוצגה מטרת העל של הפורום ומתווה הפעילות והמפגשים ,הוצגו תאריכי הפורומים הקרובים והציפיות
מהמשתתפים.
המסמך הנ"ל ישלח לכל חברי/ות הפורום וכן המסמכים הנלווים והמשימות המשותפות.

מהלך הדיון:
דברי הסבר ופתיחה – יו"ר הפורום עו"ד דן אורן:
 הדגיש את חשיבות הייצוג של שלושת המגזרים בפורום וחשיבות השתתפותם של משפטנים אשר יוכלו לסייע
לתהליך החקיקה.
 הדגיש את חשיבות המפגש עם הארגונים החברתיים בעבודת הממשלה וכן אמונתו בעבודה עם החברה
האזרחית והמגזר השלישי והעסקי בעיקר כאשר מבוססת על הסכמה חברתית אשר מעלה את סיכויי ההצלחה.
 ציין את נושא החקיקה  -במידה ויש צורך בחקיקה אזי הדרך האפקטיבית היא לנסח הצעת חוק שתוגש .במידה
ואין צורך ,יש לבחון דרכים חלופיות.
 יו"ר הפורום ציין את ארבעת הנושאים המרכזיים אשר בלטו בסקירת הספרות המקיפה שהתבצעה ואותם כדאי
לבחון במפגשים הבאים:
 ביטוח מיסוי ותמיכה כספית השפעת המתנדבים על כח העבודה התחולה של חוקי העבודה על מתנדבים יו"ר הפורום המליץ לבנות  4קבוצות עבודה ,אשר יעסקו בנושאים השונים ,דרך הפעולה יכולה להיות הבאת
מומחים לתחום או כל צורך אחר שיעלה בתת הקבוצה ,המטרה היא עבודה בין מפגשי הפורום לקידום התהליכים.
סקירת תחום האסדרה וחקיקה של נושא ההתנדבות בישראל -עו"ד אלה אלון
 הסקירה המורחבת והמקיפה נשלחה למשתתפי הפורום לקראת המפגש.הנושאים שהוצגו:
 המאפיינים של חקיקה ואסדרה בתחום ההתנדבות בישראל.
 ביטוח מתנדבים
 היבטי מיסוי
 גבולות ההתנדבות*
 הסדרה וולונטרית
*הוחלט לא לקיים דיון בהגדרת "מהו מתנדב" כיוון שמיזם ההתנדבות הגדיר את גבולות ההתנדבות ואף הרחיב
אותה להשתתפות חברתית ולפיכך יוקדש זמן לדיון בהגדרה זו במפגש הבא.

2

דיון המשתתפים בעקבות הסקירה וכיווני פעולה:






סיכום



הועלה צורך להגדיר ולדון בצורה מעמיקה יותר בהגדרות מהי התנדבות/מתנדב על מנת ליישר קו בין המשתתפים
ולהבין את גבולות הגזרה של הפורום לפני שמתחילים לעבוד בצוותים
קיימים פערי ידע בין המשתתפים השונים אשר מגיעים מתחומים שונים ויש להקדיש מחשבה כיצד ניתן לצמצם
את הפער.
הועלתה הסתייגות מלוחות הזמנים הצפופים שהוצגו והצורך להגיע לכתיבת תכנית אסטרטגית עד חודש מאי
 .4104כמו כן משתתפי הפורום בקשו לדחות את החלוקה לקבוצות עבודה על מנת לאפשר דיון מעמיק יותר
בהגדרות ומטרות הפורום וכן למידה משמעותית יותר של הנושאים הללו.
עלתה בקשה ממספר משתתפים לקיים את המפגשים הבאים באזור המרכז/ת"א /מודיעין.

במפגש הבא יוקדש זמן לדיון בהגדרת ההתנדבות וההשתתפות החברתית כפי שנקבעה על ידי מייסדי המיזם.
לקראת המפגש הבא ישלחו למשתתפי הפורום חומרים נוספים ,משימות ושאלון

תוצרי המפגש:
 הכרות בין המשתתפים ותיאום ציפיות ראשוני.
 הצגת מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי.
 סימון  4הנושאים המרכזיים שהפורום יבחן עיסוק מעמיק בהם.
 הוצג מתווה המפגשים והציפיות מהמשתתפים ,הוצגו התא ריכים למפגשים הקרובים .המטרה היא עד סוף אפריל
להגיע לתכנית אסטרטגית ,ובעקבותיה לתכנית עבודה.
תאריכי המפגשים הבאים :
01.4.4104

41.2.4104 
 מפגש נוסף יקבע על פי הצורך
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