מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום התנדבות בעולם העבודה 1.4141.,
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
אהובה ינאי  -יו"ר הפורום
עינת רובינשטיין – מתן – משקיעים בקהילה
עו"ד איריס פינקלשטיין  -רכזת הפורום
ד"ר ענבל אבו – סמינר הקיבוצים
משה גוטמן – בנק מזרחי טפחות
צביה לרר – בנק מזרחי טפחות
איילת יגור – חברת אמדוקס ישראל בע"מ
עברי ורבין – goodvision
ורד קצב גולדשטיין – עמותת לקט ישראל
דניאל נדל  -עמותת לקט ישראל
עדי בינרט  -עמותת שיעור אחר
עידו בליס – עמותת אור ירוק
עדי פרנס – עמותת אור ירוק
עו"ד אריאל שוורץ – לשכת עורכי הדין
סופי קרוטר – משרד הרווחה ושירותים החברתיים
הילה אופיר – ציונות 0222
בני ויליגורה – הגמלאים ארגון "צוות"
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התנצלו:
יעל לבנטל לב-רן – קבוצת אלון הריבוע הכחול
יהודית אפרימי – קבוצת בינת תקשורת
שגית פרכטר -ברצלבסקי – חברת טבע
דרורה נבון – מנהלת שירותי הרווחה מ.א גזר
יאיר כהן – מעלה
שושי גולדברג מאיר – עמותת מילבת
מאיר אהרונוב – נציבות שירות המדינה

מסמכים מצורפים:
 .1המצגת שהוצגה במפגש.
 .0מצגת שהוצגה במפגש ע"י ד"ר ענבל אבו

סוגיות שנדונו
פתיחה


המפגש ניפתח בהקדמה של אהובה ינאי ,יו"ר הפורום.



היכרות בנינוחות  -כל מפגש ממפגשי הפורום ניפתח בהיכרות קצרה של הפעילות ההתנדבותית של
ארגונים ממגזרים שונים .הפעם ,משה גוטמן וצביה לרר ,מבנק מזרחי טפחות ,שהיו אמונים על אירוח
מפגש הפורום ,הציגו את הפעילות ההתנדבותית והחברתית למען הקהילה של בנק מזרחי טפחות.

מהלך הדיון
חלק א -סקירה אקדמית – ד"ר ענבל אבו ,החוג לניהול ויזמות עסקית-חברתית ,סמינר הקיבוצים
ד"ר ענבל אבו ,העוסקת בתחום האחריות התאגידית בישראל ,הציגה בהרחבה ממצאי מחקר אשר בוחן את
השפעת ההתנדבות של עובד על מקום העבודה .מצ"ב המצגת שהוצגה במפגש.
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חלק ב' -הצגה ודיון של חברי הפורום ביעדים ובדרכי הפעולה של הפורום.


הוצג מתווה הפעולה לחצי השנה הקרובה



הוצג בקצרה מה שנעשה על ידי חברי הפורום במפגש הקודם – הוגדרו מטרות הפורום והחלה עבודה
בקבוצות לקביעת יעדי הפורום ודרכי פעולתו.



הוסברה מטרת המפגש הנוכחי :קביעת היעדים ודרכי הפעולה של הפורום למען השגת מטרות הפורום
כפי שנקבעו על ידי חברי הפורום במפגש הקודם.



הנקודות שהועלו על ידי חברי הפורום במפגש הקודם ,במסגרת החלוקה לקבוצות ,עובדו ונוסחו כיעדים
ודרכי פעולה.



נערך דיון של חברי הפורום בהגדרת יעדי הפורום ודרכי פעולתו ,כנגזרת של המטרות.

מטרות הפורום ,יעדיו ודרכי פעולתו ,כפי שנקבעו ע"י חברי הפורום הינם:

מטרה ראשונה -חיזוק והעלאת המודעות להתנדבות  -בעולם העבודה
יעדים :


הקמת תשתית הסברתית ויחסי ציבור לחשיבות נושא ההתנדבות בעולם העבודה (תוך התייחסות
לכנסים ייחודים ,מועדים ,לוח השנה ועוד).



פיתוח מודלים פנים ארגוניים להעלאת המודעות לחשיבות ההתנדבות ,התרומה והתועלת בקרב
הקהילה ,העובדים והמנהלים ,ובעלי עניין והשפעה רלוונטיים.

דרכי פעולה :


בניית ארגז כלים להסברה



בניית ארגז כלים למיתוג

מטרה שנייה -קידום מדיניות המעודדת התנדבות בעולם העבודה
יעדים:


יצירת תשתית נגישה ,מעשית ונסמכת על ניסיון בינ"ל ,בפילוח על פי מגזרים וגודל חברה ,לקידום
ההתנדבות בעולם העבודה.



בניית מערך תמריצים וקריטריונים לעידוד התנדבות בעולם העבודה



בניית מערכת ביטוח מתנדבים שתכסה את כל הצרכים של העובדים והעסקים בעת ההתנדבות
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בקהילה ,בתפיסה של מענה ביטוחי המעודד התנדבות.


בחינת האפשרויות להכרה בתרומת ארגון העבודה ,בשעות העובדים על חשבון שעות עבודה,
כחלק מתרומה לצורך זיכוי ממס ,בתנאים מסויימים.

דרכי פעולה:


בניית מערך מודלים לסוגים שונים של תמריצים לקדום ההתנדבות בארגוני עבודה.



בחינת מודלים לתמריצים הקיימים בארץ ובעולם



הצעת מודלים ,ברמה הלאומית ,לתמיכה ותמריצים בהתנדבות עובדים

מטרה שלישית -פיתוח ומיסוד כלים מקצועיים להפעלת התנדבות בעולם העבודה
יעדים:


פיתוח תורת עבודה איכותית וניתנת ליישום.



איגום הידע הקיים למוקד ידע נגיש ושימושי



מיצוב מקצועי לרכזי התנדבות בעולם העבודה



קיום תשתית ללווי ותמיכה על ידי ארגוני תשתית להפעלת התנדבות עובדים

דרכי פעולה:


בניית ארגז כלים לגיוס ושימור עובדים מתנדבים



בניית מודלים לתקציב תומך התנדבות בארגון



בניית ארגז כלים למדידת ההתנדבות בארגונים



פיתוח תוכנית להכשרת כוח אדם מקצועי



הצבת בנצ'מרק המשתנה בהתאם לשינויים בשטח



פיתוח פורום ללמידת עמיתים בתחום ההתנדבות בעולם העבודה



פיתוח אמצעים לשיתוף ידע בתחום ההתנדבות בעולם העבודה



תמיכה בארגוני תשתית חברתיים המומחים בנושא ההתנדבות בעולם העבודה

את המפגש סגרה עינת רובינשטיין ,באמירת תודה ושבח למשתתפי הפורום על השקעתם והעבודה היעילה.
לסיכום  -תוצרי המפגש:


הכרות מעמיקה יותר של תחום ההתנדבות בארגוני הפורום



הבנת מתווה הפעולה לחצי השנה הקרובה
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קביעת מטרות הפורום



קביעת יעדי הפורום ודרכי פעולתו.
תאריכי המפגשים הבאים שנקבעו:
 – 42.2.42יתקיים במידת הצורך
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