הפעילות שלנו – 2016-17
ייצוג ,חקיקה וקידום מדיניות תומכת מגזר


הרחבת התנאים במתן פטור מארנונה – גם לעמותות ארציות בתחומי החינוך לתלמידים עד גיל  ,25הבריאות והרווחה .נוסח
החוק שאושר סופית כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית.
קיימנו יום הסברה בנושא ,ואנו ממשיכים במעקב על מנת לוודא שהתיקון לחוק מיושם בפועל – פעלנו מול משרד הפנים
לפרסום תקנות בנושא שהתעכבו ,ובימים אלה ,אנו עומדים בקשר עם ארגונים שונים בתהליך קבלת הפטור.



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).



הובלת מהלכי היוועצות של משרדי הממשלה עם המגזר השלישי –
-

במסגרת תהליך טיוב והקלת נטל הרגולציה על מלכ"רים בבית העמותות ,קיימנו שני מפגשי היוועצות בהשתתפות של כ
–  70נציגים מעשרות עמותות .את התהליך הוביל אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון
ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים ,רשות המסים והחשב הכללי ,כאשר מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך
ההיוועצות עם המגזר השלישי המלווה את המהלך.

-

שינויים בדו"ח המילולי  -סייענו לרשות התאגידים בקבלת התייחסויות מצד העמותות לנוסח החדש של הדיווח המילולי,
והפצנו את הטיוטה לארגונים .כ 100-התייחסויות הגיעו לרשות וסייעו להתאים ולעדכן את הנוסח החדש.

-

הדרכות של רשות התאגידים-רשם העמותות – סייענו בהבאת קול הארגונים לרשם ,לגבי הדרכות לנציגי עמותות
וחל”צ בנושאים שונים .בהתאם לכך נקבעו ימי הדרכה בנושאים הנבחרים בתל אביב ובירושלים.
אנו עומדים בקשר עם הרשם על מנת להרחיב את ההדרכות לנושאים נוספים ולקיימן גם באיזור הצפון והנגב.



אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף  – )46הבנות חדשות מול רשות המסים
לפי ההבנות ,רשות המסים תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף  )46לפי
עניין ,נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם ,שרוב פעילותו היא פעילות מטה ,לרבות “ארגוני גג” של
המגזר השלישי ,זאת במסגרת העבודה השוטפת שלנו עם ארז אורעד ,רשות המסים ,ולאחר שהתייעצנו עם ארגוני גג שונים.



הקמת שולחן עגול בנושא תפקוד ועדת העיזבונות -
לאחר דיון בנושא תפקודה של ועדת העיזבונות במסגרת ועדת השקיפות של הכנסת ,ולבקשתנו ,הוחלט על קיום הליך של
שיתוף ציבור מול הארגונים כדי להבין לעומק את החסמים שעומדים בדרכם.
נציין כי בשבוע שעבר התקיימה פגישה במשרד המשפטים בנושא על מנת להתניע את המהלך.



מסלול הלוואות לעמותות ללא ערבויות וללא הון עצמי – לאחר היוועצות החשכ"ל עם מנהיגות אזרחית
נפתח המסלול החדש למתן הלוואות לעמותות המספקות לממשלה שירותים בתחומי החינוך ,הרווחה והבריאות .ההלוואות
יועמדו במסגרת "קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה".



קבלת הסתייגויות מנהיגות אזרחית במסגרת "חוק הספאם"  -במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה ,הצגנו את עמדתנו .הנוסח
שעבר במליאת הכנסת ,לא יחול לגבי שליחת דיוור אלקטרוני המוני 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.


סיוע לארגונים בקבלת כספי תמיכות לשנת  2015שהתעכבו -הפנינו 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.



הובלת קואליציית הארגונים בנושא צו ההרחבה לשכר העו"ס
צו ההרחבה נכנס לתוקפו ב ,1.3-ועורר שורה ארוכה של שאלות ובעיות לעשרות ארגונים המעסיקים עו"סים .בעזרת מנהיגות
אזרחית התגבשה קואליציה של ארגונים רלוונטיים והוקמו שני פורומים:
 פורום מנכ"לים ומנכ"ליות  -מדיניות וקבלת החלטות מול גורמי ממשלה והרגולטורים הרלוונטיים( .בהובלת מנהיגותאזרחית(
 פורום מנהלי ומנהלות יישום – סוגיות מקצועיות הנוגעות ליישום הצו בפועל (הוקם בעקבות פורום מנהלי ומנהלותמשאבי אנוש של מתאם משאבי אנוש ,ביוזמת אלווין ישראל ,האגודה להתנדבות -יוצרים שינוי בונים עתיד ,ו"בעצמי").
במסגרת הפעילות פנינו בשם קואליציית הארגונים למנכ”ל משרד הרווחה ,בבקשה לדחות את יישום הצו למועד סביר ,על
מנת לאפשר לארגונים להיערך כראוי למהלך זה ,כמו גם להבין את היקף ואופן החישוב של השיפוי לארגונים .פניה נוספת
נעשתה לאגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה ,בבקשה שיתכללו את הנושא מצד הממשלה .בעקבות פעילותנו פורסם
מקבץ של שאלות ותשובות של כלל משרדי הממשלה.
הטיפול בנושא עדיין לא הסתיים ,ולפי החלטת פורום המנכ"לים אנו מקדמים מפגש של הארגונים עם משרדי הממשלה
בנושא.



ביטול התחייבות של מלכר"ים כלפי בנק הפועלים -לגבי תשלום מסים מכספי התרומות שהגיעו מאזרחי ארצות הברית,
בהתאם לכללי הסכם ה. FATCA-



הפורום החברתי-כלכלי – שת"פ עם נשיאות הארגונים העסקיים -
הפורום ,הוקם ביוזמת שרגא ברוש ,,יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ,בתחילת  ,2017ומשתתפים בו כ 40-ארגונים מהמגזר
השלישי ומהמגזר העסקי ,במטרה לקדם דיאלוג ותפישות משותפות לטובת החברה והמשק בישראל.
בנושא הראשון שהפורום בחר להוביל הינו מצב הקשישים בישראל



"מפגש חשיבה" בעניין יישום הפחתת הנטל הרגולטורי עם נציגי ה  - OECD -במטרה להתרשם מהפעילות שעושה
הממשלה במגזרים השונים בנושא.
במסגרת המפגש התקיים במשרד ראש הממשלה בחודש ספטמבר ,הם נפגשו גם עם יו"ר מנהיגות אזרחית ,עו"ד אופיר כץ,
ששוחח עימם על הפחתת הנטל הרגולטורי על ארגוני החברה האזרחית.



פרסום גילוי דעת על פגיעה בחברה האזרחית בישראל.



קורס על חברה אזרחית באוניברסיטה העברית – במסגרת הקורס של ד"ר גלי סמבירא בשותפות עם מנהיגות אזרחית ,ליאור
כמנכ"לית תהיה מרצה אורחת לאורך הקורס ופתחה אותו בשיחה על מנהיגות מהי?  -מהי מנהיגות אזרחית וכיצד היא באה
לידי ביטוי במגזר השלישי? מהם האתגרים הניצבים בפני מנהיגות המגזר השלישי? ועוד.



המשך עבודת צוות החשיבה הפנים-מגזרי בנושא מיסוי וארנונה – לאחר ההצלחה בקידום חקיקה בנושא פטור מארנונה
לעמותות ארציות ,צוות החשיבה נפגש בחודש מרץ למפגש למידה בנושא מיסוי על מלכ"רים .לאחר סקירה של תחום המיסוי
על מלכ"רים שהעביר ד"ר ניסן לימור (ז"ל) ,התקיים דיון ובו נקבעו הנושאים שמנהיגות אזרחית תקדם בזמן הקרוב.

תהליכים פנים מגזריים וחיזוק מנגנוני ייצוג


בחירות לוועד מנהל -
הבחירות הביאו לידי ביטוי תהליך ארוך שאנו מקדמים בשלוש השנים האחרונות ,של גיוון וחיזוק מנגנוני הייצוג בחברה
האזרחית בכלל ובמנהיגות אזרחית  -ארגון הגג של המגזר השלישי ,בפרט.
הגישו מועמדות נציגי ארגונים מגוונים  -מהצפון ומהדרום ,מארגונים קטנים וגדולים ,ארגונים שמייצגים קהילות הנמצאות
בתת-ייצוג בחברה הישראלית ,ארגוני סנגור וארגונים העוסקים במתן שירותים חברתיים ,ארגוני תשתית וארגוני גג .בסוף
התהליך נבחר ועד מנהל רחב ומגוון של  21חברים.



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.



הקמת התארגנות ארגוני המגזר ה 3-בנגב
כחלק מתהליך העמקת הקשר של מנהיגות אזרחית עם ארגוני החברה האזרחית בדרום ,הוקמה התארגנות ארגוני המגזר
השלישי בנגב  -יוזמה משותפת למנהיגות אזרחית ,למועצת הנגב ,ולארגונים חברתיים מובילים בנגב .ערכנו כנס השקה
חגיגי בהשתתפותם של כ –  90נציגי ארגונים בדרום (מנהלים ,יו"ר ,ועד מנהל) .עד היום הצטרפו  35ארגונים להתארגנות.
העבודה השוטפת של ההתארגנות כוללת גיוס ארגונים נוספים להתארגנות ,שמירה על קשר שוטף עם הארגונים החברים
ושילובם בתהליכים מרכזיים בחברה האזרחית ומול הממשל ,במטרה לייצר ייצוגיות ,השפעה ומעורבות משמעותית של ארגוני
הנגב בתהליכים מרכזיים .כך ,למשל ,התאפשרה נציגות של ארגוני הפורום בכל אחד מהדיונים שהתקיימו לאחרונה במסגרת
"יום הנגב" בכנסת.
במקביל לביסוס ההתארגנות ובניית תכנית פעילות שוטפת ,נבחנת הקמת קבוצות עבודה/פורומים תוכניים ומקצועיים בתוך
ההתארגנות ,כגון ארגוני סביבה וקהילה ,ארגוני חינוך ,פורום מנהלי משאבי אנוש ,פורום דוברים ,ועוד.
 פורום ארגוני הצעירים בנגב  -הפורום קם ופועל במסגרת התארגנות המגזר השלישי בנגב והוא יוזמה משותפת למנהיגותאזרחית ,קרן גנדיר ,מועצת הנגב ועמותת קולות בנגב .בפורום חברים ארגוני הצעירים בנגב ,מרכזי צעירים וארגונים צעירים
ארציים בעלי סניפים בדרום הארץ .לפורום הצעירים הוקמה וועדת היגוי המורכבת מנציגי הארגונים ,מתוך כוונה שהארגונים
עצמם יגדירו את המטרות לקידום .הפורום נפגש אחת לחודש .מפגש ההשקה לפורום התקיים באפריל ,ובמסגרתו נבחנו
סוגיות משותפות לארגוני הצעירים בדרום ,שמהווים בסיס לתכנית עבודה המתגבשת בימים אלה.
 וגם :קורס דירקטורים למגזר החברתי בדרום  -שיתוף פעולה עם מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט במסגרת מיזם חברהאזרחית // .תקשורת ככלי השפעה  -סדנת מדיה להגברת הנוכחות במרחב התקשורתי לארגונים ופעילים מהדרום –
בשיתוף עם קמפוס שתי"ל ,ובהשתתפות של  28ארגונים  //כלכלה מחוץ לקופסא במגזר השלישי – יום עיון בבאר שבע



הקמה ומיסוד פורום ארגוני הגג בהובלת מנהיגות אזרחית –
הפורום הוקם במסגרת מהלך שמובילה מנהיגות אזרחית לחיזוק מנגנוני הייצוג במגזר השלישי ,לטובת עבודה מיטבית של
מנהיגות אזרחית עם הארגונים בשטח.
קיימנו סדרה של חמישה מפגשים בהם לקחו חלק מנהלות ומנהלים של ארגוני גג במגזר השלישי .בכל מפגש התקיים דיון
עם דמויות מפתח מהחברה האזרחית ,מהממשל וגופים פילנתרופים ,סביב סוגיות ייחודיות לארגוני הגג במגזר השלישי
ונעשתה "למידת עמיתים" מניסיון היושבים בחדר בסוגיות ובאתגרים משותפים.
מיסוד פורום ארגוני הגג  -בתום חמשת המפגשים החליטו חברי הפורום כי הם מעוניינים שהפורום ימשיך לפעול ,וכי
מנהיגות אזרחית תמשיך להוביל את הפורום ,יחד עם הארגונים .הפורום ישמש ללמידת עמיתים ושיתוף בסוגיות ייחודיות
לארגוני גג ,יפעל לקידום המקצועיות והעלאת המודעות והחשיבות לארגוני גג בחברה האזרחית .הפורום יאפשר למנהיגות
אזרחית לשמור על קשרי עבודה סדורים עם ארגוני הגג ,במטרה להגיע באופן מסודר לארגוני השטח בנושאים שונים.
במסגרת זו:

-

מפגש של פורום ארגוני הגג עם רשם העמותות ,עו"ד אייל גלובוס – המפגש התקיים במטרה לחזק את קשרי העבודה
בין הרשם לארגוני הגג ולבחון סוגיות הייחודיות לארגוני הגג (להבדיל מארגוני שטח) בעבודה מול הרגולטור .
פיתוח ידע על ארגוני גג – תהליך הקמת פורום ארגוני הגג לווה בתהליך פיתוח ידע על ידי ד"ר רינת בן נון ,במטרה לבנות
בסיס ידע למודל עבודה מיטבית של ארגוני הגג עם ועבור הארגונים ,וכן לפיתוח מודל למהלך בניית וחיזוק מנגנוני הייצוג
במגזר השלישי בישראל ,דרך מקרה הבוחן של ארגוני הגג .המסמך נכתב בימים אלה ועתיד להתפרסם בקרוב.



פרסום תמונת מצב עדכנית של החברה האזרחית בישראל – המסמך המסכם את התהליך הייחודי של שיח משתף בקרב
ארגוני החברה האזרחית ,שהובלנו בשלוש השנים האחרונות ,הופץ לכלל הארגונים .לתהליך שהתקיים כמה תוצרים
משמעותיים:
 הצהרת ארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם ,את תפקידם ואת אחריותם המשותפת. מיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים בעת זו, גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחי ,המבוססעל מיפוי זה.



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.



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.
העמקת ההיכרות והקשר עם ארגוני החברה האזרחית הערבית  -כחלק מחיזוק הקשר של מנהיגות האזרחית עם השטח
וניסיון לחזק את הרלוונטיות למגוון ארגונים ,ערכנו פגישות נוספות עם מנהלי ארגונים מהחברה האזרחית הערבית .בנוסף,
נערך מיפוי של ארגוני חברה אזרחית ערבית לפי פריסה גאוגרפית.



מפגשי פורום צפון – קיימנו 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.
בנ וסף ,קיימנו כנסים וימי עיון לכלל ארגוני הצפון עם רשם העמותות ובנושא פעילות מניבת הכנסה במגזר השלישי.

התארגנות מנכ"לים:


עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטבית  -מסמך משותף המעלה תובנות והמלצות להתנהלות שני הצדדים.
המסמך הינו תוצר של פורום משותף של מנכ"לי עמותות ומנהלי קרנות ,שקם לפני כשנתיים ביוזמת התארגנות מנכ"לים.
הפורום נפגש אחת לחודשיים לטיוב יחסי הגומלין בין עמותות וקרנות ,ולדיון על העבודה המשותפת .עלו קשיים ופערי עמדות
בין המנהלים ,סוגיות מגוונות כגון מעורבות/שותפות הקרנות ,שאלת האחריות על התהליכים ועוד .המסמך תורגם גם
לאנגלית.
מפגשי חשיפה – המסמך החדש הוצג למנכ"לי עמותות במפגש מיוחד שהתקיים בתחילת מאי בהשתתפות כ 90-מנכ"לי
עמותות .במקביל ,התקיים מפגש חשיפה של התהליך והתוצרים בפני פורום הקרנות בישראל.
מתוכנן להתקיים מפגש רחב משותף למנהלי עמותות וקרנות גם יחד ,כאשר בעקבות מפגשי החשיפה הביעו כ 20-מנהלי
קרנות את רצונם להרחיב את התהליך ולקחת חלק פעיל בוועדות משותפות עם מנכ"לי עמותות.



קמפיין הצטרפות למנהיגות אזרחית  -בהובלה של התארגנות המנכ"לים .מטרת הקמפיין שהושק בחודש ספטמבר האחרון,
היא יצירת נראות גבוהה למנהיגות אזרחית בקרב כלל המנכ"לים ,במטרה להביא להגדלת מספר המנכ"לים שיהיו חברים
משלמים במנהיגות אזרחית.



הרחבת תכנית המנטוריג –
התארגנות המנכ”לים איחדה כוחות עם מיזם “נקודת מבט” – יוזמה של מנכ”לי ארגונים חברתיים פנסיונרים .ל’נקודת מבט’
מודל עבודה ייחודי המבוסס על רב תחומיות וניסיון מעשי.



מיזם הרכש המשותף – אנו ממשיכים במאמצים לקדם מיזם של רכש משותף והפחתת עלויות לעמותות.



סמינר  24שעות למנכ"לים – הסמינר כלל שיחות אישיות על כוס קפה ובירה ,דיונים בנושא חדשנות ויזמות ,אבל בעיקר עסק
במנכ"לים כמובילים וכמנהלים.



מפגשי מנכ"לים בנושאים בין מגזריים  -יחסי הגומלין בין רשויות מקומיות לעמותות .בהשתתפות עמרם מצנע  //יחסי
ממשלה מגזר שלישי עם מנחם וגשל  -מנכ"ל משרד הרווחה לשעבר ,מרדכי כהן  -מנכ"ל משרד הפנים



סדנת נטוורקינג – בהשתתפות  48מנכ”לי עמותות .המפגש יהווה בסיס ליצירת פלטפורמת רישות אינטרנטית ,המאפשרת
מיפוי עומק של הנכסים האישיים והארגוניים של המשתתפים (במסגרת מיזם דוגרי)

בית העמותות:
כיום יושבות בבית  18עמותות ממגוון תחומי פעילות.


מחזור שני לקורס עמותות צעירות  -הקורס מיועד לעמותות בשנתיים הראשונות להקמתן  .כעשר עמותות לקחו חלק
במחזור הראשון ,שכלל תשעה מפגשים .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.
לאור ההצלחה נפתח מחזור שני ,בהשתתפות  11עמותות נוספות.



הרצאות ומתן כלים בבית העמותות – מתחילת השנה התקיימו  4הרצאות :פרסום זול וטוב  -עם רומם סרנגה ,קואופירייטר;
שיטות לניהול זמן  -שרון קאופמן ,יועצת ארגונית ומנחת קבוצות; חוק חופש המידע  -נירית בלייר ,מנכ"לית התנועה לחופש
המידע; המשמעות של כלכלה שיתופית  -גילי ברטורא" ,אופק" אגודת אשראי.



אירוע ליום השואה – במסגרת מיזם 'זיכרון בסלון' ,בית העמותות אירח ,זו שנה שנייה ,ווטרנית שסיפרה ליושבי בית
העמותות על המצור על לנינגרד.



ערב לציון יום האישה הבינלאומי  -בית העמותות שיתף פעולה עם קואליציית שותפות ,ליצור ערב שמוקדש לפעילות של
נשים בחברה האזרחית .התארחו מנכ"ליות בכירות ממגוון הקשת החברתית.



שיתוף פעולה עם עמותת "בוקסרפינג" ,במסגרתו התארחו שלושה מושבי קריאה בנושאים שונים הקשורים למנהיגות
וחברה אזרחית .באירוע השתתפו אנשי אקדמיה ומגזר שלישי.



הענקת אות הוקרה לקבוצת מגדל  -על תרומתם לבית העמותות  -המחויבות ,התמיכה והרתימה שייצרו חממה של עשייה
חברתית ובית עם אווירה מיוחדת שאין שנייה לה .האות ניתן במסגרת הכנס השנתי של ארגון מידות.



ראש עיריית תל אביב בבית העמותות – מר רון חולדאי הגיע לביקור יחד עם צוות העירייה ,לראות ולהתרשם מהפעילות
החברתית ומהרעיון החדשני שעומד בבסיס המתחם.



אירוע השקת ספר בנושא גיוס תרומות מאת שגיא מלמד.

הנגשת מידע וידע ושיתופי פעולה


"האוגדן" עלה לאוויר! -
הושלמה הקמה של מאגר מידע לניהול קשרי עמותות עם רשויות הממשלה – האוגדן.
זהו מאגר ייחודי ,אינטרנטי ,שלראשונה מרכז מידע שלם ומקיף לניהול הקשרים של ארגון בחברה האזרחית מול רשויות
המדינה והרגולטורים במקום אחד .מטרתו ,לרכז ולהנגיש את הידע והמידע הרלוונטיים למרחב העבודה שבין עמותות
וארגונים חברתיים לממשל (ניהול עמותה לאורך מהלך חייה ,משאבים ממשלתיים ,רגולציה ,ביקורות עומק ,חקיקה ,מיסוי,
שיתופי פעולה ועוד) ,באופן שיסייע למנהלי ועובדי עמותות לצרוך את המידע והידע הרלוונטיים במקום אחד ,בצורה פשוטה
ואינפורמטיבית ,שתסייע בניהול השוטף של העמותות.
האתר צפוי להיות מושק במהלך חודש יולי .2017



פטור לארנונה – מדריך מעשי למנכ"ל – ריכזנו את כל שחשוב לדעת להגשת הבקשה לפטור ואף קיימנו מפגש הסברה,
במסגרתו עו"ד איתן צחור הסביר על החקיקה בנושא ויעל שחר ,מנכ"לית אופק מיסוי מוניציפלי  -על הפרקטיקה בהגשת
הבקשות.



סעיף 46א' – שת"פ עם קמפוס שתי"ל – קיימנו מפגש ב"בית העמותות" ובו ניתנה סקירה תיאורטית-משפטית לצד כלים
מעשיים להגשת בקשה לקבלת אישור לפי סעיף  46א’ ,כולל מענה פרטני למשתתפים .המרצים ביום העיון היו עו"ד איתן
צחור ורו"ח חיים וומברנט ,המתמחים בתחום ,והשתתפו בו נציגים מכ 20-ארגונים.



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.



ביטוח דירקטורים לנושאי משרה בעמותה  -בשיתוף עם המכון למנהיגות וממשל בג'וינט.



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 בג'וינט ישראל.



כנס המשקיע החברתי של בית איזי שפירא  -מודלים להשקעה עסקית וחברתית



מי מפחד מרגולציה? בכנס על מחקר ברגולציה שנערך לאחרונה במכון ון ליר בירושלים ,עו"ד אופיר כץ ,יו"ר מנהיגות
אזרחית הרצה על מערכת היחסים בין המגזר האזרחי לממשלה מנקודת מבטם של ארגוני החברה האזרחית.



סדרת מפגשים בנושא גיוס משאבים לחברים במנהיגות אזרחית – שת"פ עם חברת "אטלס" -
בינואר השקנו סדרת מפגשים המיועדים לארגונים החברים במנהיגות אזרחית בלבד ,וההשתתפות בהם ללא עלות .לאורך
שנת  2017התקיימו  20מפגשים בנושאים שונים ,בהשתתפות של למעלה מ –  70ארגונים.
לתמונות >>>

