מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום התנדבות בעולם העבודה 42.2.9 ,
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
עינת רובינשטיין – מתן משקיעים בקהילה
עו"ד איריס פינקלשטיין  -רכזת הפורום
מאיר אהרונוב – נציבות שירות המדינה
סופי קרוטר – משרד הרווחה ושירותים החברתיים
דרורה נבון – מנהלת שירותי הרווחה מ.א גזר
יאיר כהן – מעלה
יהודית אפרימי – קבוצת בינת תקשורת
איילת יגור – חברת אמדוקס ישראל בע"מ
משה גוטמן – בנק מזרחי טפחות
צביה לרר – בנק מזרחי טפחות
בני ויליגורה – הגמלאים ארגון "צוות"
עדי בינרט מילר -עמותת שיעור אחר
עידו בליס – עמותת אור ירוק
עדי פרנס – עמותת אור ירוק
ליאורה ארנון – צוות המיזם
התנצלו:
אהובה ינאי  -יו"ר הפורום
יעל לבנטל לב-רן – קבוצת אלון הריבוע הכחול
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עו"ד חן וונדרסמן – לשכת עורכי הדין
עו"ד אריאל שוורץ – לשכת עורכי הדין
ד"ר ענבל אבו – אוני' ת"א וסמינר הקיבוצים
שושי גולדברג מאיר – עמותת מילבת
ורד קצב גולדשטיין – עמותת לקט ישראל
שגית פרכטר -ברצלבסקי – חברת טבע
עברי ורבין – goodvision
הילה אופיר – ציונות 0222
מסמכים מצורפים:
 .1המצגת שהוצגה במפגש מיום 4.0.19
 .0חוברת מעודכנת לחברי/ות הפורום הכוללת מידע על המיזם והפורום ,ציפיות מחברי הפורום ומידע
מעודכן בנושא הפורום.
 .3דף קשר חברי/ות הפורום.
סוגיות שנדונו
פתיחה
-

המפגש ניפתח בהתנצלות של עינת רובינשטיין ,על היעדרותה ,מסיבות אישיות ,של אהובה ינאי ,יו"ר
הפורום.

-

נערכה היכרות של חברי הפורום שנעדרו מהמפגש הקודם.

-

מר מ איר אהרונוב עדכן את חברי הפורום ,ממקור ראשון ,בוועדה שהתקיימה בראשותו בנציבות שירות
המדינה לטובת התנדבות עובדי המדינה.

-

היכרות בנינוחות  -כל מפגש ממפגשי הפורום ייפתח בהיכרות קצרה של הפעילות ההתנדבותית של
שני ארגונים ממגזרים שונים .הפעם ,סופי קרטר ממשרד הרווחה ועידו בייליס מעמותת אור ירוק ,הציגו
בקצרה את הפעילות ההתנדבותית בארגוניהם.

-

הועלתה בקשה מחברי הפורום לדחות את מועד מפגש הפורום הבא בשל הסמיכות לחג הפורים
ולמועדי ההתנדבויות לפני החג .כל החברים שנכחו במפגש הביעו את רצונם בדחיית מועד המפגש.
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מהלך הדיון
חלק א -הצגה וחידוד חזון ומטרות מיזם ההתנדבות בכלל ופורום התנדבות בעולם העבודה בפרט
-

הוצג חזון המיזם ומטרת העל של הפורום ,כפי שנקבעו על ידי תת הועדה של השולחן העגול במשרד
רה"מ בנושא התנדבות.

-

הוצגה ייחודיות הפורום הבין מגזרי ,שיעסוק בקידום ההתנדבות במקומות העבודה -לארגון (לשלושת
המגזרים) ,לעובד/ת למשפחתו ולקהילה.

-

הוצגו ההגדרות המרכזיות אשר ילוו את חברי הפורום בעבודתם :ההגדרה הרחבה של המונח
"התנדבות" ,הגדרת המונח "תשתית" והגדרות המונחים "מטרה"" ,יעדים" ו"דרכי פעולה".

-

הוצג בקצרה מה שנעשה על ידי חברי הפורום במפגש הקודם והוסברה מטרת המפגש הנוכחי :הגדרת
מטרות הפורום (נגזרת של החסמים שהועלו על ידי חברי הפורום במפגש הקודם) וקביעת היעדים של
הפורום למען השגת אותן מטרות.

-

הוצגה מטרת המפגש הבא ,אשר יעסוק בדרכי הפעולה שעל הפורום לגבש וקביעת מתווה פעילות
מוצע.

חלק ב' -דיון משתתפי הפורום במטרות הפורום:
-

החסמים והצרכים אשר הועלו על ידי חברי הפורום במפגש הקודם עובדו וקובצו לשלוש מטרות
מרכזיות.

-

נערך דיון של חברי הפורום בהגדרת מטרות הפורום.

-

נקבעו ,בהסכמת כל חברי הפורום ,שלושת מטרות הפורום:
 .1קידום מדיניות המעודדת התנדבות בעולם העבודה
 .2חיזוק והעלאת המודעות להתנדבות בעולם העבודה
 .3פיתוח ומיסוד כלים מקצועיים להפעלת התנדבות בעולם העבודה

חלק ג' – עבודה של חברי הפורום בקבוצות עבודה לקביעת יעדי הפורום:
-

כל חברי הפורום התחלקו לקבוצות עבודה ,כדלקמן:
קידום מדיניות המעודדת

חיזוק והעלאת המודעות

פיתוח ומיסוד כלים מקצועיים

התנדבות בעולם העבודה

להתנדבות בעולם העבודה

להפעלת התנדבות בעולם
העבודה

מאיר אהרונוב ,איילת יגור ,סופי צביה לרר ,משה גוטמן עדי
קרוטר ,עידו בייליס

בינרט מילר ,יהודית אפרימי

3

דבורה נבון ,יאיר כהן ,בני
ויליגרה ,עדי פרנס

-

עבודה בקבוצות על גיבוש הצעת כל קבוצה ליעדים אשר יגשימו את מטרת הפורום
 כל קבוצת עבודה הציגה את עיקרי עבודתה:

הקבוצה שעסקה בקידום מדיניות המעודדת התנדבות בעולם העבודה :היעדים חולקו לארבעה נושאים ו/או
כיווני פעולה שעל המטרה לקדם :הסברה ומיתוג ,חינוך ,חקיקה ואסדרה או עידוד המוטיבציה של מעסיקים
ועובדים להתנדבות ותקצוב
הקבוצה שעסקה בחיזוק והעלאת המודעות להתנדבות בעולם העבודה :הסברה ,איתור וניצול הזדמנויות
להתגייסות להתנדבות בעולם העבודה (אירועים וחגים ,זמן חירום ואסון) ,קביעת תו תקן נורמטיבי ונחשק
לארגונים מתנדבים ,כינון גוף  /ארגון תלת מגזרי מנהל .
הקבוצה שעסקה בפיתוח ומיסוד כלים מקצועיים להפעלת התנדבות בעולם העבודה :קביעת תו תקן,
בנצ'מארק בהשוואה לארגונים בארץ ובעולם בהתאם לאופי הארגון ,פיתוח כח אדם מקצועי (קביעת תקן חובת
רכז מתנדבים למשל) ,פיתוח כלי/מודל לתורת עבודה פנים -ארגונית ,כלים לביטוח מתנדבים ,הכשרה והסמכה.
משימה לחברי/ות הפורום:
סוכם כי כל קבוצה ,עד למפגש הפורום הבא תעבד את תוצרי עבודת הקבוצה לניסוח של יעדים באופן שיהיו
יעדים ספציפיים ,מדויקים וברי השגה תוך דגש על כך שמדובר על יעדים של הפורום ולא של תחום ההתנדבות
בכללותו .כלומר ,על כל קבוצה לקבוע יעדים המכוונים לפיתוח תשתיות בתחום הפורום  -פלטפורמות אשר
יקדמו את ההתמקצעות של האנשים בשטח בתחום.

את המפגש סגרה עינת רובינשטיין ,באמירת תודה למשתתפי הפורום על השקעתם ומעורבותם בשיח ובצפייה
להמשך עשייה משותפת.
לסיכום  -תוצרי המפגש:
-

הכרות מעמיקה יותר של תחום ההתנדבות בארגוני הפורום

-

הבנת מתווה הפעולה לחצי השנה הקרובה

-

יישור קו מושגי

-

קביעת מטרות הפורום

-

תחילת עבודה ודיון על יעדי הפורום

-

חלוקת משימה למפגש הבא.

תאריכי המפגשים הבאים שנקבעו:
11.3.11
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