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הרחבת התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב  -יחול גם על ארגונים ארציים
בתחומי החינוך לתלמידים עד גיל  ,25הבריאות והרווחה.
נוסח החוק שאושר סופית כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית.
פורסם מאמר דעה  /ליאור פינקל-פרל (גלובס ,אוגוסט )2016
הקמת השדולה למען ארגוני החברה האזרחית בישראל – כאשר יושבי הראש
המשותפים הם חברי הכנסת – אורי מקלב (יהדות התורה) ,שולי מועלם-רפאלי
(הבית היהודי) ,רועי פולקמן (כולנו) ,יעל כהן-פראן (המחנה הציוני) ואילן גילאון
(מרצ).
קבלת הסתייגויות מנהיגות אזרחית במסגרת "חוק הספאם"  -במסגרת הדיונים
בוועדת הכלכלה ,הצגנו את עמדתנו .הנוסח שעבר במליאת הכנסת ,לא יחול לגבי
שליחת ניוזלטרים והודעות דואר אלקטרוני ואין צורך באשרור רשימות תפוצה
קיימות .החוק יחול לגבי שליחת מסרונים והודעות קוליות ,ותידרש פעולה אקטיבית
של הארגונים לאשרור של רשימות הטלפונים הקיימות.
קידום העדפת מלכ"רים במכרזים של המדינה  -העדפת עסקים זעירים ,קטנים
ובינוניים במכרזים של המדינה ותאגידיה ,אושרה בקריאה שנייה ושלישית .במסגרת
הדיונים בוועדת הכלכלה ,ביקשנו להוסיף בהגדרות החוק מוסד ללא כוונת רווח –
עמותה או חברה לתועלת הציבור ,והעדפתם במכרזים .נושא המלכ"רים לא נכלל
בנוסח הסופי של החוק ,ואנו עומדים בקשר עם חברי הכנסת השונים בנושא.
הגדלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות בארגוני גג (לעניין סעיף  - )46קיימנו פגישה
ייעודית בנושא עם ארז אורעד ,מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות
המסים ,והוצאנו קול קורא לארגוני הגג השונים בבקשה להתייחסותם לנושא.
עיכוב בקבלת כספי תמיכות לשנת  - 2015הפנינו פנייה דחופה לשר האוצר בדבר אי
עמידה והיעדר אכיפה של הוראות נוהל שר האוצר לגופים נתמכים וטיפול בעיכוב
העברת כספי תמיכות לשנת  2015לארגונים ממשרדי הממשלה .בעקבות פנייתנו
כספי התמיכות הועברו לעמותות.
ועדת העיזבונות -
 oעיכוב בקבלת תשובות מוועדת העיזבונות לשנת  - 2016פנינו לוועדה
בבקשה דחופה להתייחסותם.
 oעיזבונות בלתי מיועדים -פנינו לוועדת העיזבונות בנושא העיזבונות הבלתי
מיועדים לשנת 2017
 oפורסמה כתבה בכלכליסט ביוזמת מנהיגות אזרחית לטובת העלאת הנושא
על סדר היום הציבורי( .אוקטובר  .)2016בעקבות הכתבה נקבע דיון בוועדת
השקיפות בנושא.
ביטול התחייבות של מלכר"ים כלפי בנק הפועלים -לגבי תשלום מסים מכספי
התרומות שהגיעו מאזרחי ארצות הברית ,בהתאם לכללי הסכם ה. FATCA-

תהליכים פנים מגזריים


















מפגשי פורום דרום -נערכה סדרת מפגשים לארגונים חברתיים בדרום בנושאים שונים:
 oחשיבות הכח המשותף וכחה של התארגנות והצגת התארגנות המנכ"לים.
 oקרנות פילנתרופיות ,ויחסי עמותות -פילנתרופיה .בהשתתפות קרן גנדיר
וקרן נס.
 oמפגש עם רשם העמותות ,כולל שיח פתוח בנושאי מדיניות ומגמות הרשם
לעתיד וכן נושאים פרקטיים בהבטי ניהול עמותה.
מפגשי פורום צפון -סדרת מפגשים למנכ"לי ארגונים חברתיים בחיפה ,כולל נציגות לוועד
המנהל שלנו  -ניר משגב ושני אלוני .במסגרת זו נערך גם מפגש של שיח פתוח בין רשם
העמותות והמנכ"לים.
ועידת מנהיגות אזרחית השנייה -אליה הגיעו כ –  50מנכ"לים על מנת לסכם ,לדון ולקבל
החלטות על המשך התהליכים הפנים-מגזריים וסדר היום המשותף שאנו מובילים
במנהיגות אזרחית.
פרסום תמונת מצב עדכנית של החברה האזרחית בישראל – המסמך המסכם את
התהליך הייחודי של שיח משתף בקרב ארגוני החברה האזרחית ,הופץ לכלל הארגונים.
לתהליך שהתקיים כמה תוצרים משמעותיים:
 oהצהרת ארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם ,את
תפקידם ואת אחריותם המשותפת.
 oמיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים בעת זו,
 oגיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות
בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחי ,המבוסס על מיפוי זה.
הקמת התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב -כחלק מתהליך העמקת הקשר של
מנהיגות אזרחית בדרום ,כיוזמה משותפת למנהיגות אזרחית ,למועצת הנגב.
מטרת ההתארגנות ,הקמת תשתית ליצירת פעולה מגזרית בקרב המגזר השלישי בנגב,
לטובת הרחבת השפעתם ,קידום מטרות משותפות וייצוגם ברמה האזוריות וברמה
הארצית ,אל מול הממשלה ,ארגוני גג ,רשויות מקומיות ומוסדות.
בשלב הראשון גובשו תכנית עבודה ואסטרטגיה וצורפו כ  15ארגונים חדשים
להתארגנות ובכך גם למנהיגות אזרחית .
תכנון ,הקמה וכינוס פורום ארגוני הגג במגזר השלישי – במסגרת המהלך לחיזוק מנגנוני
הייצוג .מטרת הפורום לייצר פלטפורמה לשיח ולמידת עמיתים סביב סוגיות תוכן
ייחודיות לארגוני הגג.
מפגש נציגי חברה אזרחית עם ועדת ההיגוי הממשלתית במסגרת מיזם ממשלה -חברה
אזרחית של המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל מפגש ראשון בין נציגים מובילים
מתחומים שונים בחברה האזרחית ,בהובלת מנהיגות אזרחית ,לבין נציגי ממשל בכירים,
לשיח משותף לטובת חיזוק שיתופי פעולה ויצירת מנגנוני שיח לשיפור עבודה בין-מגזרית
מיטבית.
קבוצת עבודה בנושא מיסוי ומעמד המלכ"רים ברשויות מקומיות  -במפגש הראשון
נערכה סקירה על המצב כיום והתחלת מחשבה על כיוונים לעתיד.
מפגש קבוצת העבודה בנושא תדמית ארגוני החברה האזרחית
ריכוז כל התמיכות הממשלתיות לעמותות ב –JOBIZ -האתר הממשלתי למשרות
ומכרזים ,כשלב ראשון של שיתוף פעולה בין מנהיגות אזרחית ולשכת הפרסום














הממשלתית -לפמ .אנו פועלים כדי שבקרוב יניב גם ריכוז של המכרזים הממשלתיים
והקולות הקוראים  -במיוחד עבור עמותות.
הפלטפורמה האינטרנטית לריכוז מידע וידע לעבודת עמותות עם הממשל – במהלך
השנה הושלמה כתיבת התכנים ובימים אלו הם נמצאים על שולחנותיהם של הגורמים
הרלוונטיים במשרדי הממשלה והרשויות השונות על מנת שנקבל את הערותיהם
והתייחסויותיהם .אנו נמצאים בישורת האחרונה טרם השקתה.
כנס בנושא השינויים הפנסיוניים -חגי בנימין מנהל מחלקת קופות גמל במשרד האוצר
הסביר על עדכוני חקיקה ורגולציה מנקודת המבט של העובד והמעסיק .הכנס התקיים
בשיתוף עם ארגון קמרון.
יום עיון בנושא ביטוח דירקטורים -בשיתוף עם המכון למנהיגות וממשל בג'וינט.
כנס בנושא יצירת משאבים לעמותות ועסקים חברתיים בחיפה -הכנס נערך בשיתוף
עיריית חיפה.
הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית -בתכנית "מרחב משותף" לנציגי ממשלה בכירים
ונציגי חברה אזרחית התקיימה הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית.
מפגש עם אליס קורנגולד ,מומחית בין-לאומית בנושא שיתוף פעולה בין מגזרי ובעיקר
שילוב של מנהלים מעולם העסקים בוועדים מנהלים של עמותות ,ומחברת רב המכר
 - Leveraging Good Wil.שיתוף פעולה עם המכון לאחריות תאגידית ועם המרכז
למנהיגות מתנדבת במכון למנהיגות וממשל ב ג'וינט ישראל
במסגרת בית העמותות:
 oראש עיריית תל אביב בבית העמותות – מר רון חולדאי הגיע לביקור יחד עם
צוות העירייה ,לראות ולהתרשם מהפעילות החברתית ומהרעיון החדשני
שעומד בבסיס המתחם.
" oזיכרון בסלון" בבית העמותות  -בערב יום השואה אירחנו בבית העמותות
את מאיר יוזף ,שהיה בן  9כשהנאצים הגיעו לבודפשט.
 oקורס "עמותות צעירות" -מיועד עבור עמותות בשנתיים הראשונות להווסדן
(לפני אישור למנהל תקין וטופס  .)46כעשר עמותות לקחו חלק במחזור
הראשון ,שכלל תשעה מפגשים שנפרסמו על פני חודשים .במהלך המפגשים
הועברו נושאים על ידי מרצים ומומחים בתחומים שונים של המגזר השלישי,
כמו :מנהל תקין ,אפקטיביות ,הערכה ומדידה ,גיוס המונים ובניית קמפיינים,
ניהול זמן וגיוס משאבים ועוד.
 oאירוע השקת ספר בנושא גיוס תרומות מאת שגיא מלמד.
מסגרת התארגנות המנכ"לים:
 oסמינר  24שעות למנכ"לים – הסמינר כלל שיחות אישיות על כוס קפה
ובירה ,דיונים בנושא חדשנות ויזמות ,אבל בעיקר עסק במנכ"לים כמובילים
וכמנהלים.
 oמפגש מנכ"לים בנושא יחסי הגומלין בין רשויות מקומיות לעמותות.
בהשתתפות עמרם מצנע .
 oתכנית מנטורינג – תכנית המנטורינג הוקמה מתוך צורך של מנכ"לים חדשים
לקבל הנחייה וליווי בסוגיות המעסיקות אותם יום יום בתפקידם.
 oמהלכים לקידום הקמת רכש משותף

מטה  /קליטת עובדים:






מנהיגות אזרחית חוגגת !30
שכלול העבודה ברשתות החברתיות והכפלת מספר העוקבים בפייסבוק.
תהליך נראות ומתיחת פנים ,ניסוח וחידוד מסרים ,כולל יצירת קיט חברים ל2017
קליטת עובדים:
 oמיקי רון – מנהלת פעילות התארגנות מנכ"לים (יולי )2016
 oשני לנדאו – מנהלת פעילות בית העמותות (יוני )2016
 oנעמה ספיר – רכזת התארגנות דרום (אוגוסט )2016
 oדנה בר -מנהלת הפרויקטים  -יצאה בשעה טובה לחופשת לידה.
 oמתן לוי ,מתנדבת בשירות לאומי ,החל מנובמבר  ,2016מחליפה את רפאל
אורבך ,שסיים את תקופת התנדבותו.

