מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום הכשרה והתמקצעות ,תאריך – 21/2/2/72
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
עו"ד יורם סגי זקס  -יו"ר הפורום
אורית טל  -מ"מ רכזת הפורום
מירב לוי -רכזת הפורום
פרופ' ציפורה מגן – אמריטוס בית ספר לחינוך ,אונ' תל אביב
ד"ר אסתר זיכלינסקי – אונ' אריאל
ענת לייכטר – משרד הבריאות
פרץ איילת – עיריית קריית גת
ביתן אורה – עמותת בית הגלגלים
דרורי עופרה – עמותת ידיד לחינוך
אונגר עודד – התנועה הקיבוצית
וולה -לניאדו אריאלה  -הסוכנות היהודית
עמיחי פרץ -אשחר בע"מ
אריאלי נועם – דרור בתי חינוך
עודד וייס  -סח"י -נוכח
יורם מנור -מתנדב ,המועצה להתנדבות
גדעון קדוש – מתנדב ,ג'וינט התנדבות
נעדרו:
ד"ר דרורית לוי – אוניברסיטת בר אילן
נעמה פרידמן  -מכבי שירותי בריאות
רונית רביב  -החברה למתנס"ים
אורנה יקיר – עיריית חיפה
אברהם חיון -סח"י ,נכ"ח
גרינפלד תמר – הפורום לשירות לאומי אזרחי
עופר רימון -נטפים

מסמכים מצורפים:
 .1המצגות שהוצגו במפגש
 .2דף קשר חברי/ות הפורום.
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סוגיות שנדונו
פתיחה


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



נערכה הכרות עם רכזת הפורום הנכנסת ,מירב לוי שחזרה מחופשת לידה ,ונאמרו מילות תודה לאורית
טל שסיימה את תפקידה.



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



נערכה התייחסות למפגש הפורום הראשון והשני שנערכו ב 12/31/1/32 -וב2//3/1/33 -



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 – אוסטרליה -מציגה אורית טל


באוסטרליה נערך מהלך מעניין של ממשלת אוסטרליה לגיבוש אסטרטגית התנדבות



באסטרטגיה ישנה התבססות על הקיים



הוצגו נתונים ומגמות על התנדבות באוסטרליה



הוצג הרקע והתהליך לגיבוש האסטרטגיה



הוצגה התייחסות להיבטים שונים באסטרטגיה
הצגת סקירה על מכוני התנדבות בעולם -מציגה מירב לוי



הוצגה סקירה על היבטים שונים במכוני התנדבות במדינות :ארה"ב ,קנדה ,הולנד ואוסטרליה



הוצגה התייחסות לסטנדרט המקצועי של מנהלי התנדבות בכל אחת מהמדינות



הוצגו תהליכי ההסמכה למנהלי ההתנדבות בכל אחת מהמדינות.



נערכה סקירה כללית על מה קורה בכל מדינה מבחינת מרכזי למידה בתחום ההתנדבות



נערכה השואה בין הדומה והשונה בין המדינות שנסקרו
"אני מאמין בניהול התנדבות" -פרופ' ציפורה מגן



חשיבות רבה לנושא ההכשרה של "מכשירי המתנדבים" ו/או "מפעילי המתנדבים".



הפעולה ההתנדבותית הינה לא פשוטה .לצד הנתינה והיופי שבהתנדבות ,ניתן לחוות קושי רב
ולכן יש לטפל בנושא זה ברגישות ובהרבה זהירות.



על מפעילי המתנדבים/מכשירי המתנדבים להיות ערים ,מתחשבים ,בעלי תבונה ,ידע ומיומנויות
בעבודתם הן למול המתנדבים והן למול קהל היעד.



ישנו צורך רב בהכשרה של מפעילי המתנדבים .תהליך ההתמקצעות דורש הרבה תשומת לב ותכנון.
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חלק מעשי -התמקדות במתווה המכון לקידום ההתנדבות:
חלק זה הונחה ע"י עו"ד יורם סגי זקס -המשתתפים התבקשו להתייחס ליעדי המכון לתפיסתם ,ולאיזה
קהל יעד כל יעד פונה.
עיקרי הדברים:
מטרת העל של המכון :התנדבות והשתתפות חברתית כדרך חיים לכל אזרחי ישראל

יעדי המכון

קהלי יעד

נועם :עידוד ההתנדבות ע"י הדדיות (מושאי
התנדבות יתנדבו בעצמם)
נתינה מתפשטת

מנהל/מנהיג

הכשרת מרכזים שיפעילו מתנדבים באוכלוסיות
השונות תוך מתן ידע מעמיק,
למידה ,ידע תיאורטי ומעשי – הכשרות,
הדרכות לימוד ידע
התמקצעות אנשי מקצוע שעוסקים בתחום
הסמכה
יציאה לשטח -הנגשה
קבלה מהשטח -התאמה חליפה אישית
מרכז מוסמך -לגיטימציה רחבה
רישות וסינרגיה יוזמה
ייעוץ פרטני
חממות חברתיות
הכשרות לתפקיד
הדרכות – לימוד ידע
השתלמויות שימור ידע ואיסוף ידע והפצתו
קשרים בין-לאומיים
כלים להנעה לפעולה והתמדה
חזון התנדבותי -התנדבות ונתינה כדרך חיים-
מגדלור -מטרת על
לעורר ליצירתיות בהתנדבות -חווית ההתנדבות
התנדבות בגיל הרך
מחקר ושינוי מדיניות
מסלולי הכשרה ומסלולי התמחות
מרכז שמוציא כנסים שנתיים ,ימי עיון,
הובלה של "תו איכות" -לניהול התנדבות,
סטנדרטיזציה

מחוללים – מנהלי ארגונים ,מנכלים (ערים,
חברות ,משרדי ממשלה) ,מנהלי ביס ,ראשי
ערים ,חכ"ים ,מנהלי מתנ"סים ,מנהיגים דתיים,
רבנים ,אנשי תרבות ורוח
מתנדבים

סיכום המפגש:


עלו שלושה קהלי יעד



התרחבנו ביעדי המכון -התרחבות חשובה וטובה ,תאפשר לאחר מכן את הצמצום.
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המפגש הבא:
 – 12.2.33במרכז ידע אשלים ,רח' ז'בוטינסקי ( ,5צומת הרחובות אבא הילל סילבר וז'בוטינסקי) רמת גן.
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