מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום פיתוח וקידום העשייה בשטח ,תאריך – 6.3.14
סיכום מפגש פורום

השתתפו:
ד"ר גלית שאול  -יו"ר הפורום
מימי סימבליסטה  -רכזת הפורום
גילי דנה  -משרד החינוך
אחיקם גמליאל  -המרכז לשלטון מקומי
דורון בכר – עריית רעננה
יעל בנין – הקרן קימת לישראל
צחי בן הגיא  -קרן שחף
לאה אדלר  -עמותת עלם
חני רוזה  -הג'וינט ישראל
בת-שבע משה  -עמותות יוניסטרים
אורנה וינקלר – עמותת אתגרים
שוש אגרס  -בנק לאומי
תמר סאפר  -בנקמזרחי טפחות
רונית בר  -צוות מיזם
נעדרו:
מיה שריג  -משרד לביטחון פנים
דפנה כהן  -המוסד לביטוח לאומי
נאוה ברנר  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ד"ר גלית ינאי ונטורה  -מכללה אקדמית עמק יזרעאל
אורנית דקל  -החברה למתנ"סים
קארן פריאל  -עמותת אנוש
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אלי ויסברג – עמותת לב אחד
אליאס דכוור -דרור בתי חינוך
טליה לבנון -הקואליציה הישראלית לטראומה
חיה כהן  -המועצה ישראלית להתנדבות
דייזי פרידמן  -נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
נטע בן מנחם  -חברת תנובה
יורם לביא  -חברת מינגה

מסמכים מצורפים:
(1

המצגת שהוצגה במפגש

(2

סרטון של פעילות

סוגיות שנדונו
פתיחה
-

המפגש נפתח בברכת תודה של ד"ר גלית שאול ,למארחת תמר סאפר ,נציגת בנק מזרחי טפחות בפורום ,אשר אירחה
את חברי הפורום במרכז ההדרכה של הבנק בלוד.

-

תמר סאפר ,המארחת מבנק המזרחי טפחות ,הציגה את פעילות הבנק בתחום המעורבות החברתית וההתנדבות ,כולל
סרט והסבר על מרכז ההדרכה בו התארח הפורום ,תפקידו ומשמעות המיקום הגיאוגרפי.

-

הוצג סדר המפגש המתוכנן  -אשר כלל הגדרת היעדים לכל אחת משלושת המטרות שהוגדרו במפגש הקודם.

מהלך הדיון:
מצגת – הגדרות ומטרות הפורום
-

הוצגו הגדרות של חזון ,מטרות  ,יעדים ,דרכי פעולה.

-

הוצג החזון ומטרת העל של הפורום ,כפי שנקבעו בתת הועדה של השולחנות העגולים בנושא התנדבות.

-

הוצג המשך מתווה עבודה של הפורום והמיזם.

-

הוצגו שוב מטרות הפורום שנקבעו במפגש הקודם.

דיון משתתפי הפורום:
-

הפורום במשותף קיבל החלטות על חידוד מטרות הפורום ,כפי שנקבעו בדיון הקודם.
*המטרה אשר עוסקת בהתייחסות לפרט  -פיתוח תשתית להנגשת ההתנדבות והרחבת היוזמות.
*המטרה אשר עוסקת בהתייחסות לקהילה /יישובי – פיתוח תשתית להתנדבות תלת מגזרית ברשויות המקומיות.
*המטרה אשר עסקה בהתייחסות לרמה הלאומית  -בניית תשתית אשר תקדם את ההתנדבות.

-

עלתה הצעה שמטרת הפרט אינה מתייחסת רק לאדם פרטי וכי יהיו ויש יוזמות התנדבות אשר מתאימות לקבוצת אנשים
או לארגונים ואולי יש לתת לזה התייחסות לכך בכותרת של המטרה.
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הצעה זו נדחיתה במהלך שלב זה בטענה שיעדי מטרה זו יתייחסו לסוגיה זו.

חלק ב' – פעילות בנושא חשיבה יצרתית בדגש על יעדים – עם אורי אסייג  -יועץ ארגוני.
-

חברי הפורום היו צריכים לבחור משפט או שניים שמייצג לדעתם יצירתיות מבין המשפטים שמפוזרים בחדר .חברי
הפורום הציגו בסבב את המשפטים שבחרו ומדוע.

-

חברי הפורום חולקו לקבוצות העבודה שתוכננו לעבודה על קביעת היעדים למטרות ,כל קבוצה הציגה את המסר
שלדעתה היא רוצה להעביר.
לטובת חברי הפורום עמדו אביזרים פורימיים להמחזה .מצורף סרטון מתוצרי הפעילות.

חלק ג' – עבודה על יעדים בקבוצות עבודה.
כל קבוצה קיבלה בנק יעדים למטרה ,בנק היעדים ניבנה על בסיס היעדים ששלחו חברי הפורום כחלק מהמטלה לקראת מפגש
זה .כל קבוצה עברה על רשימת היעדים ערכה דיון והגיע להסכמה על מספר יעדים שהוצגו לכל חברי הפורום.
היעדים וסוגיות שעלו :
פרט/קבוצה:
מטרה :פיתוח קידום הנגשת והתאמת תשתיות ברות קיימא ,אטרקטיביות ואפקטיביות לחיזוק והרחבת ההתנדבות והיזמות
ההתנדבותית בקרב אוכלוסיות מגוונות חדשות וקיימות ,כמענה לצרכי הקהילה המשתנים.
היעדים שהפורום הגדיר :
-

יצירת כתובת מקצועית עבור הפרט ,למציאת מקום התנדבות המתנהל עפ"י תו איכות

-

הקמת )מרכז( חממה ליזמות התנדבותית.

-

פיתוח תכניות התנדבות ייחודיות ,המשלבות אוכלוסיות המתנדבות פחות.

-

פיתוח תכניות התנדבות ייחודיות ,המשלבותאוכלוסיות מודרות

בשלב זה שוב עלתה הסוגייה כי מטרה זו אינה מתייחסת רק לאדם הפרטי כמתנדב ויכולה וצריכה גם להתייחס למתנדבים אשר מגיעים
בקבוצה או מטעם ארגון .מסיבה זו ,הוחלט שכותרת המטרה תהיה פרט /קבוצה.
קהלתי  /ישובי:
המטרה :פיתוח מודלים לחיזוק תשתית ארגונית ,מקצועית ומתכללת בין שלושת המגזרים בקהילה וברשות המקומית.
היעדים שהפורום הגדיר
-

פיתוח מודל ארגוני אפקטיבי לניהול מתנדבים ברשות המקומית ,הכולל הגדרת תפקידים רלוונטיים לניהול התחום.

-

פיתוח תו איכות לניהול ההתנדבות ברשות המקומית

-

פיתוח תורת הפעלה המבוססת על תו האיכות לניהול ההתנדבות ברשות המקומית

-

הקמת בית מתנדב פיזי ורעיוני הכולל מערך ייעוץ ,ליווי ,העשרה והחלפת ידע בין כלל המגזרים ברשות.

בשלב זה הועלו לדיון שתי סוגיית :

א.

ארגוני מתנדבים קטנים אינם מיוצגים בפורום ויש לבחון כיצד תוצרי המיזם מסייעים גם לארגונים אלה.

ב.

מטרה זו אינה מתייחסת רק לרמה המוניציפלית אלא גם לארגוני ההתנדבות ולכן הכותרת הינה קהילתי – ישובי  /ארגוני.

לאומי:
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המטרה :פיתוח תשתית לאומית בין מגזרית שתהווה מרכז ארצי לחיזוק וביסוס ההתנדבות בישראל ,ושתספק מענה כולל לצרכי
ארגונים ,אנשי המקצוע ,המתנדבים והציבור הרחב.
היעדים שהפורום הגדיר:
-

הקמה וחיזוק ארגון גג תלת מגזרי

-

הקמת פורטל אינטרנטי וליצירת שת"פ בין ארגוני ובין מגזרי.

-

פיתוח פלטפורמה להכשרת אנשי מקצוע בתחום ההתנדבות ולהכשרת מתנדבים.

-

פיתוח פלטפורמה לסיוע בגיוס משאבים וביצירת שותפויות תוך ובין מגזריות.

** יש צורך בחיבור בין ממשקים עם פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה וכן פורום התמקצעות.
סיכום ותוצרי הדיון:
-

הסכמה על יעדים

-

חידוד כותרות המטרות  :מטרה פרט /קבוצתי ,מטרה קהלתי/,ישובי  /ארגוני.
המפגש הבא  -1.4.14 -יתקיים בין השעות  ,10:00-15:00הכנה לכתיבת תוכנית אסטרטגית
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