מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום העלאת מודעות וטכנולוגיה בהתנדבות ,תאריך – 7.1.14
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
קינן רבינו  -יו"ר הפורום
תמר ברגר יעקב  -רכזת הפורום
חביבה סלומון  -משרד הביטחון
מזל בוחניק  -פיקוד העורף
ענבר לבנת -חברה טובה
עו"ד אביבה שרון – השלטון המקומי ,עריית חולון
צבי חסיד -זק"א תל אביב
אור הרפז -התאחדות הסטודנטים בישראל
אורית שניאור עזרתי -אנפיטק
אבי שפירא – אנפיטק
מיסון ריא -עמותת נשים חד הוריות ערביות
עדי להב -עמותת סהר
רוני ליבנה – מיזם התקווה
ד"ר אלון הסגל -איגוד האינטרנט בישראל ,המרכז האקדמי אור יהודה
שרון גנות -קרן שלם
גלית וידרמן – המשרד להגנת העורף
לימור סלע – השלטון המקומי – עיריית כרמיאל
תמר מצלאוי  -אינטל
לתת
נעדרו:
מיכל עוז ארי – משרד החינוך
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שלי נימקובסקי-לוי LivePerson -
דפנה ליפשיץ – עמותת תפוח
שרי גורן – מחשבה טובה
מצורפים:
 .1קישורים לאתרי התנדבות בארץ
 .2קישורים לאתרי התנדבות בעולם
 .3הצעה לאתר כללי להתנדבות של אבי שפירא מנכ"ל אנפיטק
 .4המצגת שהוצגה במפגש
 .5נתונים על ההתנדבות היום
.5

סדר יום למפגש הבא
סוגיות שנדונו

פתיחה


המפגש ניפתח בברכות והסבר על מהלך הפגישה על ידי יו"ר הפורום מר קינן רבינו.

מהלך הפגישה:
הצגת אתרי אינטרנט העוסקים בהתנדבות


אתר רוח טובה – על ידי קינן רבינו



אתר חברה טובה – על ידי ענבר ליבנת



אתר התקווה – על ידי רוני ליבנה



אתרים עולמיים – על ידי תמר יעקב

הצגת הצעה לאתר התנדבות כללי – על ידי אבי שפירא ,מנכ"ל אנפיטק
דיון משתתפי/ות הפורום:


התקיים דיון לגבי מטרות אתר התנדבות אחיד.



מהם מאפייניו



מה הם הצרכים עליו הוא עונה



מהם נקודות הכשל שיכולות להיות בו
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מהוא אופן הפעולה של אתר כזה – האם הוא אוסף מידע מאתרים אחרים ומקשר אליהם או האם הוא
הבית הראשי לכל המידע הנאסף.

סיכום ותוצרי הדיון:
מטרות האתר:
-

הנגשת ההתנדבות

-

שיווק ההתנדבות

-

הוכרת מתנדבים

-

הנגשת הידע למתנדבים פוטנציאלים ,מתנדבים ומנהלי התנדבות

מאפייני האתר:
–

אתר שפונה לארבעה קהלים שונים – ציבור רחב ,מתנדבים ,מנהלי התנדבות וקבוצות התנדבות

–

אתר מרכזי ששואב ידע מאתרים קיימים

–

אתר בעל התייחסות לחירום )המאפשר יצירת מאגר מתנדבים לשעת חירום(

–

אפשריות חיפוש התנדבויות על ידי הפנייה לארגונים ,לרכזי התנדבות יישוביים ובחיפוש כללי ומגוון גדול
של הצעות התנדבות

–

אתר בעל מנגנון התאמה מתקדם ופשוט בין המתנדב למקום התנדבות

–

אתר המשלב סרטונים וסיפורי התנדבות

–

אתר שנותן דגש לפרויקטים מעניינים

–

מנגיש אינפורמציה רלוונטית למתנדבים )מחקרים ,כלים ,מידע שימושי וכו'(

–

מנגיש אינפורמציה למנהלי התנדבות )מחקרים ,כלים ,מידע שימושי ועוד(

–

אתר נגיש ואתר שפעיל בשלוש שפות )עברית ,ערבית ורוסית(

–

אתר בעל מערכת מעקב ובקרה ,מדידה והערכה )שמוודא שחווית המשתמש טובה ושכל השותפים
מגיבים מהר ובצורה טובה(

–

אתר שמאפשר יצירת קהילות בתוכו

לסיכום  -תוצרי המפגש:
א .הצגת אתרי התנדבות בארץ ובעולם.
ב .אפיון ראשוני לאתר התנדבות מרכזי וארצי.
ג.

פגישה הבאה בנושא העלאת מודעות.

תאריכי המפגשים הבאים שנקבעו :
19.3.14
29.4.14

3

4

