
 
 
 

 

 2021יוני -סיכום פעילות לחודשים ינואר

 

 ייצוג וקידום מדיניות

 

 קורונה // 

 לאור עיכובים של מעל לחצי שנה, הפעלנו  -ייעודית למגזר השלישי – האוצר משרד של סיוע קרן 

כולל התנהל דיון חירום בוועדת הכספים למרות הבחירות, הופענו בערוץ הכנסת ובגל"צ  מתמשך,

  בנושא ואף התנהלה שיחה עם לשכת מנכ"ל משרד האוצר הנכנס שממונה על הנושא.

בחודש ו₪  מליון 100 של בהיקף החברתיים לארגונים תמיכה קרן האוצר על שר בחודש ינואר חתם

ארגונים שנגפעו בקורונה, ולא היו זכאיים לסיוע ממשלתי במסלולי הפיצוי פורסם קול קורא לפברואר 

 התמיכה מידת פרי.  נושא וכיום הקיץ בחודשי הובילה עוד אזרחית שמנהיגות מהלך זהו האחרים.

 .ידוע לא עדיין בפועל הארגונים של הסיוע והיקף

 משותף להגשה לקרן במסגרת זו קיימנו גם וובינר שו"ת

 לאחר שלא מוצו כספי הסיוע בערוץ זה )כפי שהתראנו מראש, כבר  – פילנתרופיה – ממשלה מיזם

 פעימות נוספים. 2שאינם תואמים את צרכי השטח( הושקו  –בעת כתיבת הקריטריונים 

 מיזם  שמנהלים  החברתיים לארגונים הקלה לקידום משימה צוות הוקם – משותפים מיזמים

בנושא  לטיפול מהיר פתרון לקדם ננסה ,ל"החשכ נציגי עם שיחה לאחר .הממשלה עם משותף

 .הקורונה בתקופת

  בהמשך לסקרים שפרסמנו במהלך שנת הקורונה,  – הארגונים החברתיים בקורונה –תמונת מצב

 בחודש פברואר פרסמנו סקר מסכם על אודות מצב הארגונים לאור המשבר המתמשך.

 לאחר קבלת מכתב ממנהיגות אזרחית למפקד פיקוד העורף התקיימה  – שיתוף פעולה בשעת חרום

 פגישה עם מפקד הפיקוד והתקיימה השבוע פגישה מקדימה עם רמ"ד התנדבות בפיקוד. 

 

 //  א' 3תמיכות לפי סעיף 

אנו פועלים יחד עם החשכ"ל להטמעת נוהל התמיכות החדש ולאור פניית משרד האוצר נקים צוות של 

רחית לפתרון בעיות לפי תחומים. כמו כן, פורסמה החלטת ועדת חריגים של החשכ"ל בנוגע מנהיגות אז

 לתשלום מקדמות לגופים נתמכים

 

 // העמותות רשם עם אסטרטגי תהליך

רשם העמותות יצא לדרך בתהליך אסטרטגי על מנת לבחון את הגדרת תפקידו כרגולטור לצד שיפור 

אזרחית מהווה נדבך משמעותי בתהליך, וקיימנו מספר מפגשים עם הממשקים עם הארגונים. מנהיגות 

 רד המשפטים ועם ארגונים חברתיים.גורמים שונים במש

 

 // סדר יום משותף עם משרד רוה"מ

עם כניסתה של ד"ר עינת רונן כממונה על החברה האזרחית, התקיימה פגישה בה נסקרה הפעולה המשותפת 

 ריים בשנה הקרובה.עד כה וסומנו שיתופי פעולה אפש

בתחילת חודש מרץ התקיימה פגישה עם שותפי  –משרדי לפיתוח תשתיות ארגוניות -שיתוף פעולה בין

ועדת המשנה למענים פרטניים שהוקמה בצל הקורונה. הפורום כולל נציגות בכירה ממשרדי רוה"מ, המשפטים, 

 .ת ארגוניות לארגוני חברה אזרחיתהאוצר ומנהיגות אזרחית. לקראת שיתוף פעולה בתחום פיתוח תשתיו

 



 
 
 

 

 
 

 

 )מאי( // מענה לארגונים בעת חרוםמבצע "שומר החומות" 

 עם תחילת המצב הביטחוני הסבנו את החמ"ל – הסבת חמ"ל קורונה לחמ"ל שומר החומות 

הביטחוני. בכלל זה קבוצת  ורשתות התקשורת שבנינו בתקופת הקורונה, לטובת מצב החירום

 עדכונים שוטפים במידה החברתית ומענה טלפוני לעמותות בדרום ובכל הארץ. וטלגרם,וואטספ 

  לאור ניסיון העבר, קידמנו ברגע הראשון שולחן  – במשרד רה"מ שולחן עגול בין מגזריכינוס

פתרון בעיות וטיפול באירוע החירום. בשולחן עצמו השתתפו מרבית משרדי  עבודה בין מגזרי לטובת

ונציגי החברה האזרחית. בדיון עצמו, סימנו כבר בהתחלה את האתגר  פילנתרופיההממשלה נציגי 

ואזורים שונים בישראל. השולחן עצמו סימן שני מסלולי פעולה  המתפתח בתוך ערים מעורבות

מעורבות; וסיוע בפעילויות הפוגה לתושבי עוטף עזה,  מיידים והם: טיפול במתיחות הגואה בערים

 אשקלון ושדרות.

 נפתח המרס"ל 18/5/21ביום ג'  – (המרס"ל) רפות למרכז הסיוע לאזרח של פיקוד העורףהצט 

בפיקוד העורף. לאור שיתוף הפעולה הבין מגזרי שלנו בשגרה עם משרד רה"מ ופורום הקרנות 

למרס"ל עם הקמתו. מרכז הסיוע לאזרח הוקם בפיקוד העורף לשם מתן מענה משולב  הצטרפנו

על" המאגם תחתיו את כל הגורמים האמונים על -ת חירום באמצעות "מוקדבע לצרכי האוכלוסייה

האוכלוסייה. עצם הימצאות כל הגורמים יחד והיכולת לתת מענה מהיר קידמה לאין  מתן מענה לצרכי

 הפעולה הבין מגזרי. שיעור את שיתוף

 ועדתנו לולפניות ארגונים בנושא, פני בהמשך – דחיית מועד הגשת בקשות לוועדת העיזבונות 

בראש זרוע  להגשה. נעזרנו תחילת המבצע בבקשה לדחות את המועד האחרון עם ת העיזבונו

 מועד –, קארן שוורץ בנושא ובקשתנו התקבלה (רשמת העמותות)האלכ"רים במשרד המשפטים 

ועמותות נוספות שנפגעו מהמצב  8ההגשה נדחה על מנת לאפשר למנהלי עמותות שהתגייסו בצו 

 ב יותר להגשה.טו להיערך

 המעורבות ובכלל יצאנו בקריאה עם עליית המתיחות בערים - לרגיעה קריאת הארגונים החברתיים 

מנהיגי  350 -המכתב יותר מ המשותפים יחד. עד לרגע זה חתמו על להרגעת הרוחות וקידום החיים

 ארגונים מהחברה האזרחית. ומנהיגות

 



 
 
 

 

 
 

 וקואליציות פורומים -חיזוק תשתיות ייצוג 

 

 פורומים לפי תחום פעילות/תוכן //

 אנו ממשיכים לחזק את הקשר עם מובילי הפורומים, ויחד איתם מחדדים  - ם צעירי בנושא פורומים

 את מעטפת התמיכה של מנהיגות אזרחית בפורומים.

  קואליצייתSDGs -  מחדשת פעילות בימים אלה,  -יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא  – 2030אג'נדה

הטמעה  -מעכי. ברמה הארצית -בפרויקט משותף למנהיגות אזרחית עם מרכז השל לקיימות ואיתך

הכשרת ארגונים ויישום וקידום בפועל של שילוב  -היעדים; ברמה המקומית  17וקידום מידניות ברוח 

 ערבי. בסוף חודש יוני צפוי להתקיים כנס ארצי להשקת הפרויקט החדש.בין היעדים בנגב המ

 סילמן )כיום חברת כנסת(.  עידית הושק בהובלתבעקבות משבר הקורונה,   – בריאות ארגוני פורום

 ,זום מפגשי מספר לקיים כבר הספיק אבל הקורונה התפתחויות פעולה, לאור כדי תוך נבנה,  הפורום

 בנושא לאומית תכנית לגבי ציבור שיתוף לתהליך השבוע ונרתם הקורונה פרויקטור עם היתר בין

 . דחק וסטרס

בחודש מרץ התקיים אירוע השקה לסדרת מפגשים עם משרד הבריאות, היחידה לשיתוף ציבור 

ואלכ"א. למפגשים שלוש מטרות מרכזיות: הכרות בלתי אמצעית עם דמויות מפתח במשרד 

כז עם משרד הבריאות ומתן כלים לעבודה מול משרדי הממשלה. מפגש נוסף הבריאות; דיאלוג מרו

 צפוי בחודש יולי.

 במהלך חודש מאי קיימנו שני סיורים  – הקמת פורום ארגוני חברה ערבית וחברה אזרחית ערבית

ומשרד ראש הממשלה בארגוני חברה אזרחית ערבית בצפון ובמשולש,  במשותף עם קרן מובאדראת

בדרך להקמת פורום ארגוני חברה ערבית. בשיתוף עם פורום הקרנות ומשרד ראש הפנינו זרקור 

לעניין המתיחות הגואה כאתגר מרכזי של החברה הישראלית כרגע והשתתפנו בשולחן עגול תקדימי 

 כלי של מגזר המיעוטים במשרד רה"מ.בנושא שנוהל ע"י הרשות לפיתוח כל

 

 



 
 
 

 

 פורומים מקצועיים // 

  מפגשים של הפורומים, כולל מפגש חגיגי  4מתחילת השנה התקיימו  –פורום יועצים משפטיים

. כמו כן, הושק בחודש ינואר הניוזלטר המשפטי הראשון של בו הוצגו יעדים ותכנית עבודה )מקוון( בו 

 המגזר השלישי.

  שיצטרפוהוקמה ועדת היגוי להקמת פורום מקצועי נוסף,  – אדם וכוח כספים מנהלי פורוםהקמת 

 שפועל למעלה משנה. המשפטיים היועצים לפורום

 

 

 וארגונים לעמותות מקצועית תכנית -חיזוק תשתיות ארגוניות ומגזריות 

 

 // בתי עמותות

  כיום בית . לאחר שנת קורונה מאתגרת חוזר אט אט לפעילות מלאהבית העמותות בתל אביב

העמותות מאוייש באופן מלא, עם הצטרפות ארגון העיתונאים, גינות קהילה בישראל ועמותת זזים. 

 כבשגרה. משמח מאוד לראות שוב את העמותות שבות לפעול 

 תמיכת עיריית ירושלים בפרויקטואף קיבלנו את קורם עור וגידים אט אט  בית העמותות בירושלים 

ואף התחלנו תהליך תכנון ושיפוץ חשוב זה. אנחנו מעלים הילוך בנושא ומכוונים לפתיחת בית העמותות 

המתחם. במקביל אנו פועלים ליצירת "גרעין מייסד" של ארגונים מקומיים שייכנסו עוד השנה לשבת 

 במתחם, ולהיות חלק מעיצוב בית העמותות המקומי.

  על מנת לאפשר ללירון לקדם ולפתח  –רכזת פעילות חדשה לבית העמותות בתל אביב  -גלית גרעין

את תחום בתי העמותות וההכשרות המקצעויות לארגונים, הצטרפה לצוות שלנו גלית גרעין, שתרכז 

 את הפעילות ותדאג לצד הלוגיסטי והתפעולי של המתחם.

 // כנסים ואירועים

 מפגש מעשי לקבלת הפטור בהשתתפות עו"ד איתן צחור ורו"ח  עושים את זה?איך  – פטור מארנונה

 אביגיל שקוביצקי

 מפגש עם אורטל שמלץ – ניהול ידע בארגונים 

 מפגש עם עמותת פלייבק – שימוש במתודולוגיית פלייבק בניהול 

  מנכ"לים צעירים, במטרה לחבר אותם  11מתקיים בימים אלה, עם  – לקורס עמותות צעירות 5מחזור

 לפעילות ארגון הגג ולמגזר השלישי, ולצייד אותם בארגז כלים מקצועי להמשך הדרך.

 ו שת"פ עם פייסבוק - שיווק דיגיטלי של פעילות העמותה-J-GIVE –  הכשרה בת יומיים ללימוד

 צפויה להתקיים בחודש יולי.

 

 ארגוני ומטה

 //  חילופי יו"ר במנהיגות אזרחית

מונו שלמה דושי ושמעון סיאני כיו"רים במשותף של מנהיגות אזרחית, עם  25.2.21בישיבת ועד מנהל מיום 

 סיום תפקידו של מר שמואל אבואב כיו"ר מנהיגות אזרחית.

 .מנהיגות אזרחיתם בהן כיהן כיו"ר שני 7בסוף חודש יוני התקיים אירוע פרידה מעו"ד אופיר כץ, לאחר 


