
 
 
 

 

 

 

 2016שנת סיכום  -מנהיגות אזרחית 

 ייצוג וחקיקה

 יחול גם על ארגונים ארציים  - הרחבת התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב

 , הבריאות והרווחה. 25בתחומי החינוך לתלמידים עד גיל 

 .שהציגה מנהיגות אזרחית נוסח החוק שאושר סופית כולל תיקונים

 (2016)גלובס, אוגוסט  פרל-מאמר דעה / ליאור פינקלפורסם 

 ראש היושבי כאשר  – הקמת השדולה למען ארגוני החברה האזרחית בישראל

רפאלי -מקלב )יהדות התורה(, שולי מועלםאורי  –ים הם חברי הכנסת משותפה

אילן גילאון ו פראן )המחנה הציוני(-יעל כהן)הבית היהודי(, רועי פולקמן )כולנו(, 

 .)מרצ(

 "במסגרת הדיונים  - קבלת הסתייגויות מנהיגות אזרחית במסגרת "חוק הספאם

הנוסח שעבר במליאת הכנסת, לא יחול לגבי  .צגנו את עמדתנובוועדת הכלכלה, ה

שליחת ניוזלטרים והודעות דואר אלקטרוני ואין צורך באשרור רשימות תפוצה 

החוק יחול לגבי שליחת מסרונים והודעות קוליות, ותידרש פעולה אקטיבית  קיימות.

 .ל רשימות הטלפונים הקיימותשל הארגונים לאשרור ש

  העדפת עסקים זעירים, קטנים  -קידום העדפת מלכ"רים במכרזים של המדינה

ובינוניים במכרזים של המדינה ותאגידיה, אושרה בקריאה שנייה ושלישית. במסגרת 

 –הדיונים בוועדת הכלכלה, ביקשנו להוסיף בהגדרות החוק מוסד ללא כוונת רווח 

במכרזים. נושא המלכ"רים לא נכלל  עמותה או חברה לתועלת הציבור, והעדפתם

 .בנוסח הסופי של החוק, ואנו עומדים בקשר עם חברי הכנסת השונים בנושא

  קיימנו פגישה  -( 46הגדלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות בארגוני גג )לעניין סעיף

ייעודית בנושא עם ארז אורעד, מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות 

 .הגג השונים בבקשה להתייחסותם לנושא המסים, והוצאנו קול קורא לארגוני

 הפנינו פנייה דחופה לשר האוצר בדבר אי  - 2015ת לשנת עיכוב בקבלת כספי תמיכו

עמידה והיעדר אכיפה של הוראות נוהל שר האוצר לגופים נתמכים וטיפול בעיכוב 

 בעקבות פנייתנו  לארגונים ממשרדי הממשלה. 2015העברת כספי תמיכות לשנת 

 .לעמותות כספי התמיכות הועברו

  ועדת העיזבונות-  

o פנינו לוועדה  - 2016לת תשובות מוועדת העיזבונות לשנת עיכוב בקב

 .בבקשה דחופה להתייחסותם

o לוועדת העיזבונות בנושא העיזבונות הבלתי נו פני -עיזבונות בלתי מיועדים

  2017מיועדים לשנת 

o ביוזמת מנהיגות אזרחית לטובת העלאת הנושא  פורסמה כתבה בכלכליסט

. בעקבות הכתבה נקבע דיון בוועדת (2016אוקטובר על סדר היום הציבורי. )

 השקיפות בנושא.

 לגבי תשלום מסים מכספי   -ביטול התחייבות של מלכר"ים כלפי בנק הפועלים

 . FATCA-התרומות שהגיעו מאזרחי ארצות הברית, בהתאם לכללי הסכם ה

http://migzar3.org.il/4702-2/
http://migzar3.org.il/%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%91-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A2-2/
http://migzar3.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8/
http://migzar3.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8/
http://migzar3.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%90%D7%9D/
http://migzar3.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%90%D7%9D/
http://migzar3.org.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A1/
http://migzar3.org.il/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%92-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9B/
http://migzar3.org.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2015/
http://migzar3.org.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2015-2/
http://migzar3.org.il/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1254704524603360/1254702904603522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1254704524603360/1254702904603522/?type=3&theater


 
 
 

 

 

 יםפנים מגזרי תהליכים

  ים שוניםבנושא מפגשים לארגונים חברתיים בדרוםסדרת  נערכה -פורום דרוםמפגשי : 

o והצגת התארגנות המנכ"לים. חשיבות הכח המשותף וכחה של התארגנות 

o  ,קרן גנדיר  בהשתתפות .פילנתרופיה-חסי עמותות ויקרנות פילנתרופיות

 .וקרן נס

o  שיח פתוח בנושאי מדיניות ומגמות הרשם , כולל העמותותרשם מפגש עם

 .ים פרקטיים בהבטי ניהול עמותהלעתיד וכן נושא

 נציגות לוועד , כולל בחיפהיים מפגשים למנכ"לי ארגונים חברתסדרת  -י פורום צפוןמפגש

רשם שיח פתוח בין מפגש של נערך גם . במסגרת זו ניר משגב ושני אלוני -מנהל שלנו ה

 העמותות והמנכ"לים.

 לסכם, לדון ולקבל  מנכ"לים על מנת 50 –אליה הגיעו כ  -ועידת מנהיגות אזרחית השנייה

מגזריים וסדר היום המשותף שאנו מובילים -החלטות על המשך התהליכים הפנים

 במנהיגות אזרחית. 

  המסמך המסכם את  – תמונת מצב עדכנית של החברה האזרחית בישראלפרסום

התהליך הייחודי של שיח משתף בקרב ארגוני החברה האזרחית, הופץ לכלל הארגונים. 

 משמעותיים: לתהליך שהתקיים כמה תוצרים 

o המנסחת לראשונה את זהותם, את  הצהרת ארגוני החברה האזרחית

 תפקידם ואת אחריותם המשותפת. 

o חב המשותפות לארגונים החברתיים בעת זו, מיפוי סוגיות הרו 

o גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות 

 .המבוסס על מיפוי זה ,בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחי

  כחלק מתהליך העמקת הקשר של  -התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגבהקמת

 .פת למנהיגות אזרחית, למועצת הנגביוזמה משותכמנהיגות אזרחית בדרום, 

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. 

ארגונים חדשים  15גובשו תכנית עבודה ואסטרטגיה וצורפו כ  ראשוןבשלב ה

  .להתארגנות ובכך גם למנהיגות אזרחית

  גרת המהלך לחיזוק מנגנוני במס –תכנון, הקמה וכינוס פורום ארגוני הגג במגזר השלישי

מטרת הפורום לייצר פלטפורמה לשיח ולמידת עמיתים סביב סוגיות תוכן . הייצוג

 .ייחודיות לארגוני הגג

 חברה  -נציגי חברה אזרחית עם ועדת ההיגוי הממשלתית במסגרת מיזם ממשלה מפגש

אזרחית של המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל מפגש ראשון בין נציגים מובילים 

מתחומים שונים בחברה האזרחית, בהובלת מנהיגות אזרחית, לבין נציגי ממשל בכירים, 

מגזרית -צירת מנגנוני שיח לשיפור עבודה ביןלשיח משותף לטובת חיזוק שיתופי פעולה וי

 .מיטבית

 במפגש הראשון  -  קבוצת עבודה בנושא מיסוי ומעמד המלכ"רים ברשויות מקומיות

 .כה סקירה על המצב כיום והתחלת מחשבה על כיוונים לעתידנער

  החברה האזרחית תדמית ארגונימפגש קבוצת העבודה בנושא  

 ריכוז כל התמיכות הממשלתיות לעמותות ב-JOBIZ –   האתר הממשלתי למשרות

ת אזרחית ולשכת הפרסום ומכרזים, כשלב ראשון של שיתוף פעולה בין מנהיגו

https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1068377246569423/1068373849903096/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxN0NkRxDAIA9COdrhB~;Te2YxNIft9IwglTKlySoeZC~_HEDu0SW44VoqIGKU2HYJhDEDNmEyB31hcTdUB~_wvhJ7xbvy2UBv8Ca64luxe7Y~_D6P~_FtpKdSUGlO5LOQdCO7FXIu9o7UbeSuVWxPpr9YA5WbGEqOqAiB~;wwkI1xIBSg70AAYnTA856R4kf0NSTYMpJ2PnjgOIPX7Rcmg~-~-.bps.a.1073956666011481.1073741848.375141685892986/1073952719345209/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxFU8mRRUEIymjKfck~;sSnpp~;9KISB2M5UTRRF7Kqv98QOkrSmc6wOcqES7i5bROkBWHkPAyB1pHVGpWtHUxIjpagRG6lwsaWwjV7QIwYhXwy0HkFhG2hPVFS2OASLONgIati5ViO59Lo4cIR~_DpSaH188lHS7ky1AdRl~_wen349ZE0jDC7HFLQcNmRt63ctpGIXnRnKIFG~_LngLnK7NMkDLpjxtO759cEmiE7ud5fGXfJGHNFF8qeB5Sg~_gJiHYdELiAHwY6iNaO77YDIE42uMwgegkgUSBVHaAuXQkHVhgovmuvDLoZeDBbtErQtrAfiNmD1gg7E~;UTmG9wN4gVKM6AJCrw~_LAx6Dl6GCCtm3QtV5dGL7G1gN12fd9dUhmr2iGjgUsx~_A5WxvS6Y5jSXvLvaC5QajNnQq94La8W9d999WInob~;wOKkMyu.bps.a.1085004354906712.1073741849.375141685892986/1085006801573134/?type=3&theater
http://migzar3.org.il/wp-content/uploads/2016/07/report-2016_web-1.pdf
http://migzar3.org.il/wp-content/uploads/2016/05/hatzharat-irgunim_A4-1.pdf
http://migzar3.org.il/wp-content/uploads/2016/05/hatzharat-irgunim_A4-1.pdf
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/a.376774562396365.84819.375141685892986/1273507379389741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJwzNDY0MDE1MDEyNbM0NTE20zOECJhaGhmbGRlYwAXMDcEC5iYA~;pEJ~;A~-~-.bps.a.1310450409028771.1073741864.375141685892986/1310450425695436/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1062202043853610/1062201270520354/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/a.376774562396365.84819.375141685892986/1049813001759181/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1024551644285317/1024549790952169/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/a.376774562396365.84819.375141685892986/1195463143860832/?type=3&theater


 
 
 

 

 

לפמ. אנו פועלים כדי שבקרוב יניב גם ריכוז של המכרזים הממשלתיים  -הממשלתית

 .במיוחד עבור עמותות -והקולות הקוראים 

 במהלך  – הפלטפורמה האינטרנטית לריכוז מידע וידע לעבודת עמותות עם הממשל

שולחנותיהם של הגורמים  השנה הושלמה כתיבת התכנים ובימים אלו הם נמצאים על

הרלוונטיים במשרדי הממשלה והרשויות השונות על מנת שנקבל את הערותיהם 

 .אנו נמצאים בישורת האחרונה טרם השקתה. והתייחסויותיהם

 מנהל מחלקת קופות גמל במשרד האוצר  חגי בנימין  -הפנסיוניים וייםכנס בנושא השינ

הסביר על עדכוני חקיקה ורגולציה מנקודת המבט של העובד והמעסיק. הכנס התקיים 

 .בשיתוף עם ארגון קמרון

 בשיתוף עם המכון למנהיגות וממשל בג'וינט  -יום עיון בנושא ביטוח דירקטורים. 

  בשיתוף  הכנס נערך -בחיפהם חברתיים יקבנושא יצירת משאבים לעמותות ועסכנס

 .עיריית חיפה

 בתכנית "מרחב משותף" לנציגי ממשלה בכירים   -הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית

 התקיימה הרצאה אורחת על מנהיגות אזרחית. ונציגי חברה אזרחית

 לאומית בנושא שיתוף פעולה בין מגזרי ובעיקר -מומחית בין ,מפגש עם אליס קורנגולד

 עמותות, ומחברת רב המכרשילוב של מנהלים מעולם העסקים בוועדים מנהלים של 

Leveraging Good Wil.  -  שיתוף פעולה עם המכון לאחריות תאגידית ועם המרכז

 למנהיגות מתנדבת במכון למנהיגות וממשל ב ג'וינט ישראל

  בית העמותותבמסגרת: 

o  הגיע לביקור יחד עם  מר רון חולדאי –ראש עיריית תל אביב בבית העמותות

צוות העירייה, לראות ולהתרשם מהפעילות החברתית ומהרעיון החדשני 

 .שעומד בבסיס המתחם

o " בערב יום השואה אירחנו בבית העמותות  -זיכרון בסלון" בבית העמותות

 .כשהנאצים הגיעו לבודפשט 9את מאיר יוזף, שהיה בן 

o "סדן מיועד עבור עמותות בשנתיים הראשונות להוו -קורס "עמותות צעירות

(. כעשר עמותות לקחו חלק במחזור 46)לפני אישור למנהל תקין וטופס 

הראשון, שכלל תשעה מפגשים שנפרסמו על פני חודשים. במהלך המפגשים 

הועברו נושאים על ידי מרצים ומומחים בתחומים שונים של המגזר השלישי, 

פיינים, כמו: מנהל תקין, אפקטיביות, הערכה ומדידה, גיוס המונים ובניית קמ

 .ניהול זמן וגיוס משאבים ועוד

o  מאת שגיא מלמד אירוע השקת ספר בנושא גיוס תרומות. 

 מסגרת התארגנות המנכ"לים: 

o  שיחות אישיות על כוס קפה הסמינר כלל  –שעות למנכ"לים  24סמינר

כמובילים עסק במנכ"לים שא חדשנות ויזמות, אבל בעיקר ובירה, דיונים בנו

 .וכמנהלים

o בנושא יחסי הגומלין בין רשויות מקומיות לעמותות.  מפגש מנכ"לים

 .עמרם מצנע בהשתתפות 

o תכנית המנטורינג הוקמה מתוך צורך של מנכ"לים חדשים  – תכנית מנטורינג

 לקבל הנחייה וליווי בסוגיות המעסיקות אותם יום יום בתפקידם. 

o  משותף  הקמת רכשמהלכים לקידום 

 :מטה / קליטת עובדים

https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJw9y8ENgDAMA8CNUJw4cb3~;YghK~_Z50wFip6kIgtC5sEIfFUh6wXqAPNKyR8i~_dG7SB9gPN9YGBGeaKihucrBg1.bps.a.1169726389767841.1073741859.375141685892986/1169727353101078/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxFzFEKACEMA9EbLUljG3v~;iwnK6u9jGKJBzbAdVamPPwy1FDhQoIm0268gsnteEA~;ch8Z~_8EHuwr0AhW4XzA~-~-.bps.a.1090138254393322.1073741852.375141685892986/1090138277726653/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxFzFEKACEMA9EbLUljG3v~;iwnK6u9jGKJBzbAdVamPPwy1FDhQoIm0268gsnteEA~;ch8Z~_8EHuwr0AhW4XzA~-~-.bps.a.1090138254393322.1073741852.375141685892986/1090138277726653/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxFkMENxEAIAzs6gQED~;Td2ypIl35E9lqxmloSWiEkjfzrAYEaH8wKtAygXwKeiA5rhZpSCf0AE6a1bGUd8jpnVnQXIzqheR4zjq8hJvNIqZZkFTGVBkhV0fwGyRbSKvImOk9ALIPo4kLlAJrEr7QNuQtMfaecmyo~_jfYGdCmorA6z2ZM7JWJDnD6k~;Yv5SPg~-~-.bps.a.1333766456697166.1073741865.375141685892986/1333762180030927/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/pcb.1025720367501778/1025716440835504/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJw1yLENADAMArCPqkACEf8~;1qX1aKCNkehRaBy8QDZU9MPVoMK6ATcKFA~-~-.bps.a.1136145479792599.1073741857.375141685892986/1136145526459261/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BeitAmutot/photos/ms.c.eJwtx9ENACAMAtGNTAWhYf~;FTI1fd09uZDcntJZmUKwy7HzDz8ffBBmleQGctwzi.bps.a.567291716729367.1073741829.505146139610592/567291736729365/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209679833972717&set=pcb.10209679835332751&type=3&theater
https://www.facebook.com/BeitAmutot/photos/pcb.646342345490970/646335595491645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/BeitAmutot/photos/?tab=album&album_id=631051250353413
https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxNjsENwDAIxDaqcsAF2H~_xqkSQfq0zBrpAT2gmGBkPGmyGcLPBEhVLMW2guxYmd1HA9wAcxeYovkqu1UBOhVMRK0UwFZyK32x96qMYS~;kdtVrEKPQCtBdEIC~;7.bps.a.1301578886582590.1073741862.375141685892986/1301579136582565/?type=3&theater
https://docs.google.com/document/d/1rt740ZprUCKWUJ18k2MXKLME8-NvKIMAPq7B2cpusoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rt740ZprUCKWUJ18k2MXKLME8-NvKIMAPq7B2cpusoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1jsqA51lJYq7xx2X8n_nUzvG3sf-gtVU-Oo8vx0mj1pc/edit


 
 
 

 

 

  30מנהיגות אזרחית חוגגת! 

 שכלול העבודה ברשתות החברתיות והכפלת מספר העוקבים בפייסבוק. 

 2017ליצירת קיט חברים , ניסוח וחידוד מסרים, כולל תהליך נראות ומתיחת פנים 

 קליטת עובדים: 

o  (2016מנהלת פעילות התארגנות מנכ"לים )יולי  –מיקי רון 

o  (2016מנהלת פעילות בית העמותות )יוני  –שני לנדאו 

o  (2016התארגנות דרום )אוגוסט רכזת  –נעמה ספיר 

o לידה לחופשתבשעה טובה יצאה  - מנהלת הפרויקטים  -דנה בר. 

o רפאל , מחליפה את 2016נובמבר מ, החל מתן לוי, מתנדבת בשירות לאומי

 שסיים את תקופת התנדבותו.אורבך, 

 

https://www.facebook.com/manhigut.ez/photos/ms.c.eJxNj1sOAzEIA29UgQGD73~_xKslu2t~;RyA9HjDFNBDstPo7oUSdE~;wcxB~;QLahuhPwMq6~;SbwWPoBe0bdG4gyBrKrsYBYdXEWFc9xkxsQ1xg3GZIEAJvqO1aOy3KCkJZyj1sjAMnSOkOWxmT9mQoC~_sc6Pfcqi2jbkvO~_fIzeoOaL5jFQg4~-.bps.a.1237897349617411.1073741861.375141685892986/1238064096267403/?type=3&theater

