מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום הכשרה והתמקצעות ,תאריך – 30/1/2014
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
עו"ד יורם סגי זקס  -יו"ר הפורום
אורית טל  -רכזת הפורום
ד"ר דרורית לוי – אוניברסיטת בר אילן
ענת לייכטר – משרד הבריאות
אורנה יקיר – עריית חיפה
פרץ איילת – עריית קריית גת
ביתן אורה – עמותת בית הגלגלים
דרורי עופרה – עמותת ידיד לחינוך
אונגר עודד – התנועה הקיבוצית
וולה -לניאדו אריאלה -הסוכנות היהודית
אריאלי נועם – דרור בתי חינוך
אברהם חיון -סח"י -נכ"ח
נעמה פרידמן -מכבי שירותי בריאות
רונית רביב -החברה למתנס"ים
נעדרו:
דר אסתר זיכלינסקי
גרינפלד תמר – הפורום לשירות לאומי אזרחי
עופר רימון -נטפים
עמיחי פרץ -אשחר בע"מ

1

מסמכים מצורפים:
 .1המצגות שהוצגו במפגש – א .הצגת מודל התנדבות מהעולם-הולנד ב .הצגת מודל התנדבות
ברשויות המקומיות בישראל
 .2דף קשר חברי/ות הפורום.
סוגיות שנדונו
פתיחה


המפגש ניפתח בברכות של עו"ד יורם סגי זקס ,יו"ר הפורום.



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



נערכה התייחסות למפגש הפורום הראשון שנערך ב23/12/2013 -



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 :
הדיון נחלק לשני חלקים חלק תיאורטי וחלק מעשי.
חלק תיאורטי:
הצגת מודל התנדבות מהעולם – הולנד -מציגה אורית טל


הולנד היא מדינה אשר דומה לישראל בהיקפים ובגודל .



הוצגו נתונים ומגמות על התנדבות בהולנד



הוצגה תפישת התנדבות בהולנד ורקע .הושם דגש על ההתיחסות הרחבה שיש בהולנד כלפי התנדבות
ומיקוד בפיתוח תשתיות.



הוצג מודל  VOSשל ההתנדבות )תמיכה במתנדבים בארגונים ובקהילה( והתשתית הארגונית



הוצגה התייחסות קצרה להיבטים החוקיים ,האקדמיים העלאת מודעות והתשתיות בשטח.
הצגת מודל התנדבות ברשויות המקומיות בישראל -הציגה מימי סימבליסטה



הוצגה דרך העבודה כיום של עולם ההתנדבות בישראל בראיה תלת מגזרית.



הוצגו דגמי הפעלה למערך ההתנדבות בישובים :אשקלון תל אביב ,והוד השרון



הועלתה סוגיית המתנדבים אשר פועלים במסגרות של ארגונים חברתיים )לדוגמא מתנדבים של קופ"ח
מכבי( ואינם משויכים/מחוברים למודל ההתנדבות ברשויות ואו קשר הרכזת הרשותית.
הוצגו שלושת כיווני הפעילויות אשר הוחלטו במפגש הפורום הראשון -הציג עו"ד יורם סגי זקס

 .1הקמת מכון ישראלי להתנדבות  -להכשרה מתנדבים ולהכשרת מנהיגים התנדבות
 .2פיתוח אקדמי של תחום ההתנדבות.
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 .3פיתוח קהילה מתנדבת -אנשים משפעים  /מחוללי התנדבות ,התנדבות בונה קהילה .נושא זה שונה
מבחינת הניסוח במהלך המפגש הנוכחי.
חלק מעשי:
בחלק השני של המפגש המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות דיון ,כל קבוצה התבקשה לשוב למליאה עם
צעדים אופרטיביים בדרך לקידום תכנית אסטרטגית לנושא הפורום :הכשרה והתמקצעות בעולם
ההתנדבות.
 .1הקמת המכון הישראלי לקידום ההתנדבות:
חברי/ות הקבוצה :עו"ד יורם סקי זקס ,רונית רביב עופרה דרורי ,אורנה יקיר ,נועם אריאלי ,אברהם
חיון


הצוות סימן נושאים לקידום במסגרת המכון :הכשרת מנהיגים ,הפעלת מתנדבים ,שימור
מתנדבים ,גיוס מתנדבים  ,תיקון עולם ,תו תקן ,בנק ידע ,מנהיג מתנדבים.

 .2פיתוח אקדמי של תחום ההתנדבות
חברי/ות הקבוצה :עודד אונגר ,ד"ר דרורית לוי וענת לייכטר
חברי הקבוצה דנו בדרך להשגת היעד הנ"ל ,והצעדים שאותם סימנו הם:


בניית קול קורא לאוניברסיטאות ומכללות בארץ ,על מנת ליצור תמונת מצב נוכחית /מיפוי בנושא
הכשרה והתמקצעות בתחומי הידע של התנדבות קיימים.



הקמה של פורום/קבוצת עבודה של אנשי אקדמיה ונציגי משרדים אשר יפתחו את הנושא.

 .3הרחבת הקהילה המתנדבת באמצעות הכשרות:
חברי/ות הקבוצה :איילת פרץ ,אורה ביתן ,אריאלה וולה-לניאדו נעמה פרידמן ואורית טל


בניית קריטריונים והגדרה של מחוללי ההתנדבות -מי הם האנשים המשפיעים בתחום?



בנית קונספט מוסכם להקמת שולחן עגול ברשויות המקומיות בנושא).יתכן בשת"פ פורום שטח(



בניית תוכנית אסטרטגית לקורסים והכשרות ומיפוי של משתלמים וצרכים.

סיכום המפגש:


הודגש כי קיימים עוד פורומים ועלינו לבחון שת"פ וחיבורים.



יש להמשיך ולפרוט את המטרות והצעדים האופרטיביים לטובת כתיבת תוכנית אסטרטגית לפורום.
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למפגש הבא הוצע להזמין מומחים אשר יוכלו להעשיר אותנו בדיון הספציפי לכל מטרה .מומלצים פרופ'
ציפה מגן  ,ד"ר מייק נפתלי ואחרים.

תאריכי המפגשים הבאים שנקבעו:
 – 27.2.14במשרדי המועצה
 – 23.3.14במידא )ז'בוטינסקי (5
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