מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום פיתוח וקידום העשייה בשטח ,תאריך – 1.1.14
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
ד"ר גלית שאול  -יו"ר הפורום
מימי סימבליסטה  -רכזת הפורום
גילי דנה  -משרד החינוך
מיה שריג  -משרד לביטחון פנים
יחיקם גמליאל  -המרכז לשלטון מקומי
דורון בכר – עריית רעננה
ורה שלום  -המוסד לביטוח לאומי
צחי בן הגיא  -קרן שחף
לאה אדלר  -עמותת עלם
אורנית דקל  -החברה למתנ"סים
קארן פריאל  -עמותת אנוש
אלי ויסברג – עמותת לב אחד
בת-שבע משה  -עמותות יוניסטרים
מתי וייל  -המועצה ישראלית להתנדבות
דייזי פרידמן  -נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
אורנה וינקלר – עמותת אתגרים
יורם לביא  -חברת מינגה
שלמה חיימוביץ -מתנדב אתגרים
רונית בר -צוות מיזם
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נעדרו:
ד"ר גלית ינאי ונטורה  -מכללה אקדמית עמק יזרעאל
ד"ר הלה הדס  -אנוש
יעל בנין – הקרן קימת לישראל
סיגל קנוטופסקי  -עמותת עולים ביחד
אליאס דכוור -דרור בתי חינוך
טליה לבנון -הקואליציה הישראלית לטראומה
חני רוזה  -הג'וינט ישראל
שוש אגרס  -בנק לאומי
נטע בן מנחם  -חברת תנובה
נאוה ברנר  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מסמכים מצורפים:
 .1המצגת שהוצגה במפגש – סקירה על נושא הפורום
 .2חוברת לחברי/ות הפורום הכוללת מידע על המיזם והפורום ,ציפיות מחברי הפורום ומידע מעודכן
בנושא הפורום.
 .3שאלון שנישלח לחברי/ות הפורום לקראת המפגש.
 .4דף קשר חברי/ות הפורום.
סוגיות שנדונו
פתיחה


המפגש ניפתח בברכות והצגה אישית של ד"ר גלית שאול ,יו"ר הפורום ,ומימי סמבליסטה רכזת הפורום
והוגדרו מטרות הפורום ,אופן המפגש והציפיות מהמשתתפים..



נערך סבב הכרות בין משתתפי/ות הפורום ) מידע על הארגונים השותפים נמצא גם בחוברת הפורום(



נערכה התייחסות למפגש שנערך בשני לדצמבר ולתוצרי המפגש בנושא.



עדכונים :המשתתפים/ות עודכנו בשמות ותפקידם של שאר חברי/ות הפורום שנעדרו.



המסמך הנ"ל ישלח לכל חברי/ות הפורום וכן המסמכים הנלווים והמשימות המשותפות.

מהלך הדיון :
הצגת הגדרה ותמונת מצב של נושא התשתיות בארץ – הציגו ד"ר גלית שאול ומימי סמבליסטה
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הוצגה מטרת העל של הפורום ,כפי שנקבעה בתת הועדה של השולחנות העגולים בנושא התנדבות.
כן הוצגה הגדרה של נושא תשתיות בהתנדבות ,סומנו גבולות העשייה.



הוצג מבנה ארגוני המתאר את העשייה במספר רשויות בישראל בממשקי עבודה בתחום ההתנדבות.
)ממשלה ,רשות ,ארגונים ,מתנדב( כולל פערים שזוהו ונקודות חוזק.



הוצגו תוצרי השאלון אשר נשלח למשתתפי הפורום לקראת המפגש ,התוצרים אינם חד משמעיים
ומראים תמונה שאינה אחודה ביחס לשאלה החשובה :מה הן תשתיות התנדבות.

דיון משתתפי הפורום:
-

יש ליצור תהליכי עבודה מתואמים ואחודים על מנת לייצר בהירות בעשייה ובחלוקת העבודה בראייה
בין מגזרית.

-

בתחום ההתנדבות יש לעשות הבחנה בין ארגונים ארציים ,ארגונים מקומיים -חשובה ההבחנה והשונות
בניהם.

-

חשוב להבחין כי במודלים שהוצגו ברשויות השונות )אשקלון ,ת"א יפו ,והוד השרון( קיימת שונות רבה
בממשקי העשייה והמיקום הארגוני ,חינוך ורווחה.

-

עלתה הסוגיה כי קיים קושי להמשיג ולהעריך את עבודת רכז ההתנדבות שכן חסרות הגדרות ברורות
לעשייה.

-

יש לחזק את בניית תורת העבודה בנושא חירום ברשויות ותפקידו של רכז ההתנדבות.

-

יש לבנות מערך עשייה משותף בין הארגונים הארציים לרכז ההתנדבות הרשותי ותהליך עבודה מובנה
בכניסה לעשייה בעיר.

-

יש לחשוב על המתנדב ושייכותו הארגונית/עירונית.

חלק ב' – דיון בתוצרי השאלון אשר מילאו משתתפי הפורום – לאן פנינו ומה רוצים להשיג יחד ותהליכי
עבודה מתוכננים:
-

הוצגה מטרת העל של הפורום כפי שנקבעה בתת הועדה של השולחנות העגולים בנושא התנדבות.

-

כל מיזם ההתנדבות עוסק בפיתוח וקידום תשתיות ועל הפורום להגדיר מהן תשתיות השטח ובאיזה
מרחבי פעולה הוא בוחר לפעול.

-

מתוך תוצאות השאלון עולה כי המרחב הרשותי משמעותי ,עולה כי יש רצון  /צורך משמעותי לפתח
פלטפורמות חדשות להתנדבות ,יש צורך בפיתוח מאגרי ידע וכלים בתחומים שונים -מתנדבים ,ניהול
התנדבות ,הכשרת המתנדב ,גיוס ושימור ועוד.

-

חברי הפורום נתבקשו להגיב לגבי הנושאים השונים העולים ,בהתבסס על הסקירה שהוצגה ובהתייחס
לשאלון ולתוצרים שהוצגו ,כיווני הפעולה המוצעים הם:

כיווני פעולה:


הפורום הגדיר את הקהילה/הרשות )גיאוגרפית( כזירת הפעילות המוצעת לדיון וחשיבה אסטרטגית,
יש לדון בממשקים העבודה עם השחקנים השונים.
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בניית סטנדרטיזציה של נושא התנדבות ברשות המקומית כולל חלוקת עבודה ברורה בין משרדית,
בין מגזרית וארגונית ,הכוללת הגדרת תקני כ"א ,תקציב ייעודי) ,הצעה  0.5%מהתקציב בכל
רשות/ארגון( יצירת מתווה עבודה ברור ומוסכם.



הפורום יפעל להגדרת קהלי יעד חדשים מאוכלוסיות שאינן מתנדבות כחממה לקידום התנדבות.



יש לתת חשיבות ומשמעות הממשקים לפורומים האחרים במיזם שמשפעים ומושפעים מפורום השטח.



יש לחשוב על דיון בנושא הקמת מרכז עירוני לידע ומידע בנושא התנדבות ומתנדבים.



יש לערוך חשיבה על נושא המשאבים כנושא שמשפיע רבות על העשייה וההפעלה של ההתנדבות.



הפורום מבקש להתייחס להתנדבות בהסתכלות על ראייה כלל גילאית.



ההתייחסות להתנדבות ברשות בהסתכלות על המשולש :ממשלה/רשות ,ארגון ומתנדב.
ממשלה/רשות

לקוח – מתנד/בים

ארגון מפעיל מתנדבים

סיכום ותוצרי הדיון:
-

הוצג מתווה המפגשים והציפיות מהמשתתפים ,הוצגו התאריכים למפגשים הקרובים .המטרה היא עד
סוף אפריל להגיע לתכנית אסטרטגית ,ובעקבותיה לתכנית עבודה.

משימה לחברי/ות הפורום:
-

לקראת המפגש הבא נתבקשו החברים/ות בפורום לכתוב  2-3מטרות ,שעל הפורום להציע לקידום
במרחב הפעולה שניבחר.

את המפגש סגרה היו"ר הפורום ד"ר גלית שאול ,באמירת תודה למשתתפי הפורום על השקעתם ומעורבותם
בשיח ובצפייה להמשך עשייה משותפת.
לסיכום  -תוצרי המפגש:
א .הכרות בין המשתתפים/ות ותיאום ציפיות לפורום ונושא הפורום.
ב .הצגת תמונת מצב ,סקירה ויצירת שפה אחידה בנוגע למונחי הפורום.
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ג.

הפורום החליט על גבולות גזרה לפעולה :מרחב הרשות כקהילה גיאוגרפית.

ד .התקבלה החלטה על מפגש מספר  2שמטרתו הסכמה על מטרות הפורום ובניית תהליך עבודה
משותף.
ה .הבנת מתווה הפעולה לחצי השנה הקרובה
ו.

חלוקת משימה למפגש הבא.

תאריכי המפגשים הבאים שנקבעו :
.9.2.14
9.3.14
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