מיזם ההתנדבות הישראלי הבין מגזרי
פורום אסדרה וחקיקה ,תאריך – 18.2.2014
סיכום מפגש פורום
השתתפו:
עו"ד דן אורן  -יו"ר הפורום
ענת דניס  -רכזת הפורום
תמר פלד אמיר -משרד ראש הממשלה
עו"ד שירה אוחיון – משרד האוצר
עו"ד רון אשכנזי -משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רחל כהן  -המוסד לביטוח לאומי
עו"ד דניאלה גז  -שלטון המקומי ,עיריית קריית אונו
אורי יפה  -שלטון המקומי ,עיריית תל אביב
עו"ד גליה שמילוביץ גרינגרד -שמילוביץ גרינגרד פורשטט ,עורכות דין
רמי סטויצקי  -חברת B4C
אריה רוגל -מנהיגות אזרחית
ארנון פוקס  -המועצה הלאומית להתנדבות
ג'מאל אלקרינאוי  -השחר החדש
נעמי גולדברג  -רגב -עמותת פעמונים
מיכל זימלר -קרן IVN
מיכל מנקס  -מרכז השלטון מקומי בישראל
רונית בר -מנהלת המיזם
ד"ר מייק נפתלי -יועץ המיזם

נעדרו:
ד"ר ניסן לימור  -המרכז האקדמי אור יהודה ,פורום ון-ליר למגזר השלישי
סיגל הורנפלד -חברת אי.די איי (ביטוח ישיר)
מור גלבוע – מגמה ירוקה
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מהלך הדיון

המפגש ניפתח בסבב שמות קצר לטובת המשתתפים שלא נכחו במפגש הראשון:
דברי פתיחה :יו"ר הפורום עו"ד דן אורן:
מטרות ומתווה המפגש:
 הצגה ודיון בנושא הגדרת "התנדבות והשתתפות חברתית" (ע"פ בקשת המשתתפים במפגש הקודם).


הצגת ממצאי השאלון שנשלח למשתתפים.



חלוקה לקבוצות עבודה והחלטה על המשך עבודת הפורום.



כל חוק פותח בשורה של הגדרות שסביב ההגדרות נסובו ההסדרים שבחוק ולפיכך תהליך גיבוש ההסדרים הוא
דינמי - .יש צורך לגבש הגדרות בתחילת מלאכת החקיקה ולחזור ולדון בהן במהלך גיבוש ההסדרים המהותיים.
לפעמים יש צורך להתאים הגדרה כללית להקשרים מסוימים בתוך ההסדר הכולל .בענייננו יתכן שבתהליך
העבודה נצטרך להציע להרחיב את ההגדרה של השתתפות חברתית בהקשרים מסוימים (למשל ,בכל הקשור
להגנה על מתנדבים )ולהצר את ההגדרה בהקשרים אחרים (למשל כשמדובר בתמיכה כלכלית כיוון שמדובר
בכספי ציבור) .

הצגת הגדרת "התנדבות והשתתפות חברתית" – הוצג ע"י תמר פלד-אמיר ,ממשרד רה"מ ,מייסדי המיזם
-

תמר הציגה את תת הועדה בנושא ההתנדבות של השולחן העגול אשר במסגרתו נוצר העיסוק בהגדרה אשר כלל
לימוד של מה שקורה בעולם ,הפרקטיקה וזיהוי התפתחויות ומגמות ארציות ועולמיות.

-

חידדה את המעבר מתפיסה קלאסית של התנדבות לעבר עולם יותר גמיש עם יותר אפשרויות ומודלים של
התנדבות ומערכות יותר מורכבות ,אשר הוביל לתפיסה מרחיבה ומאפשרת של המונח התנדבות והשתתפות
חברתית.

-

הוצגה טבלה מתוך החומרים שסיכמו את הדיונים וההמלצות בנושא התנדבות בשולחן העגול אשר מראה את
המעבר מהתנדבות קלאסית להשתתפות חברתית בנושאים שונים כגון :תפיסת עולם בתחום ,אורך ואינטנסיביות,
תמורה כספית ,בחירת פעילות ועוד

דיון המשתתפים בעקבות הצגת הגדרת "התנדבות והשתתפות חברתית – נקודות שעלו:
-

מהדברים שעלו יכול להשתמע שאנו נמצאים היום בעולם מחוייב וסולידרי יותר ולא בטוח שכך אלו הם פני
הדברים ויש לנו עוד כברת דרך משמעותית בתחום מבלי להפחית מהעשייה הקיימת .יש לתת את הדעת
לשינויים המתרחשים  ,לחיים בחברה קפיטליסטית ולמימוש האני העצמי.

-

יש לתת את הדעת לסוגיית פרופסיונאליזציה הן של המתנדבים עצמם והן של אלה שמרכזים אותם:
לגבי המתנדבים עצמם – בל נשכח שהפורום שלנו הוא גם פורום של אסדרה ולא רק חקיקה ,התחום של
סטנדרטים מכוסה על ידי פורום אחר במיזם
לגבי אלה שמרכזים את המתנדבים :רכזי מתנדבים במשרד הרווחה לא מוכרים כרכזי כוח אדם (עלתה גם
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השאלה האם
-

-

סוגיית "ללא תמורה וללא פרס" -האם יש לכלול בהגדרת מתנדבים בנות שירות לאומי וסטודנטים שמקבלים
מלגת פר"ח?
סוגיית ההתמדה בהתנדבות מול התנדבות חד פעמית
יש להוסיף את הפעילים החברתיים והערך המוסף שלהם
יש לבדוק לעומק למי ההתנדבות מועילה ומתוך כך לבחון את ההגדרות ,כלומר אם התנדבות חד פעמית בכלל
מועילה.
נזק שמתנדבים עלולים לגרום וחסמים שיוכלו למנוע זאת
אנומליות הקיימות היום בהסדר של ביטוח מתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי  :מצבים שבהם שני מתנדבים
מהארץ בחו''ל – אחד כמתנדב מטעם מד''א יהיה מוכר מבחינת ביטוח לאומי והשני ,מתנדב לדוגמא מהג'וינט,
לא יהיה מוכר כאמור.
הצורך ליידע מתנדבים לגבי הזכויות שלהם במקום העבודה בו הם מתנדבים.

הצגת ממצאי השאלון שנשלח למשתפים -הוצג ע"י ענת דניס:
  11משתתפים מהפורום מלאו את השאלון תוצאות השאלון מראות שמשתתפי הפורום חושבים שהנושאים הבאים הם החשובים ביותר לדיון בפורום וקידוםבאמצעות הפורום :ביטוח ,תמיכה כספית ומיסוי ,החלה של חוקי העבודה על מתנדבים והשפעת המתנדבים על
כח העבודה חשובים מאד ועל הפורום לקדם אותם
נושאים/סוגיות נוספים שמשתתפי הפורום העלו בשאלונים כנושאים חשובים:
 תגמול מתנדבים
 שוויה הכספי של ההתנדבות בישראל
 הכנסת נושא ההתנדבות לספר התקציב
 יחסי גומלין בין עובד למתנדב
 שירות לאומי -אזרחי/סטודנטים
 פיצוי ותגמול למתנדבים
 רגולציה של ההתנדבות
סיכום ,המשך עבודה וחלוקה לקבוצות
 הוסכם כי חברי הפורום יתחלקו ל 3-צוותי עבודה בנושאים שונים כאשר לכל צוות ימונה יו"ר ובמהלך השבועותהקרובים עד למפגש הבא ,צוותי העבודה ,יבחנו את המצב הקיים המשפטי הקיים בתחום ,הפער בין המצוי לרצוי
ויציגו ממצאים והמלצות ראשוניות במפגש הבא.
להלן צוותי העבודה:
צוות תמיכה כספית,
מיסוי ,תקצוב
ניסן לימור -יו"ר
מיכל זימלר
ג'מאל אלקרינאוי
שירה אוחיון
מיכל מנקס

-

צוות ביטוח
אורי יפה -יו"ר
ארנון פוקס
רחל כהן
רון אשכנזי
רמי סטוויצקי
סיגל הורנפלד

צוות עולם העבודה ,דיני
עבודה וכו'
גליה שמילוביץ -יו"ר
אריה רוגל
תמר פלד-אמיר
דניאלה גז
נעמי גולדברג-רגב

המפגש הבא יתחיל בשעה  00:11בדיוק ,ה שעה הראשונה תוקדש להתכנסות צוותי העבודה לפני הצגת התוצרים
בפני המליאה
חולקה למשתתפי הפורום סקירה השוואתית בינ"ל של חקיקה ואסדרה בנושא ההתנדבות באנגליה ,קנדה
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ואוסטרליה וכן נאמר לקבוצה כי צוות המיזם מקדם סקירה דומה במדינות אירופה .בנוסף לרשות צוותי העבודה
יעמוד יועץ המיזם דר' מייק נפתלי.
תוצרי המפגש:
 הצגה ודיון בהגדרת "התנדבות והשתתפות חברתית" כפי שהוגדרה ונוסחה על ידי מיזם ההתנדבות. הצגת ממצאי השאלון שחולק למשתתפים חלוקה לצוותי עבודה והסכמה על המשך עבודת הפורוםתאריך המפגש הבא
 31.3.3.12מ  11:..-11:..ברחוב זבוטינסקי  1רמת גן ,קומה א' בניין אבגד .מפה תשלח לקראת המפגש.
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