פורומים וקואליציות2015 -
התארגנות המנכלים
גורמי מימון – קרן גנדיר
מטרות מרכזיות  -חיזוק רשתות ומרחבי השפעה במגזר החברתי ,קידום יוזמות
שעולות מהשטח ,יצירת רשתות ומרחבי השפעה במגזר החברתי .ההתארגנות קמה
ופועלת למען ארגוני המגזר החברתי ובמטרה לייצר תודעה מגזרית אצל מנכ"לים
חברתיים וזהות משותפת ,אשר ידחפו את המגזר החברתי קדימה ,ועמו את הערך
המוסף שאנו מביאים לחברה בישראל.
שנת הקמת הפורום 2012 -
אוכלוסיית היעד  -מנכ"לים עמותות

מרחב השפעה
גורמי מימון  -קרן גנדיר | פדרציית ניו יורק | קרן הברון הירש | קרן וואהל
מטרות מרכזיות  -גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים,
מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה ,באופן משתף.
שנת הקמה – 2014
אוכלוסיית היעד  -קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

צעירות בסיכון
גורמי מימון  -גנדיר | קרן דפנה עבור פעולת הצעירות האקטיביסטיות | דמי
השתתפות ארגונים חברים
מטרות מרכזיות  -העצמה ,ביסוס וטיפוח צוותים מקצועיים | שיתוף פעולה בין
ארגונים | קידום ושינוי מדיניות | יוזמה ויצירת מענים חדשים לצרכים העולים מהשטח
שנת הקמה – 2011
אוכלוסיית היעד – צעירות בסיכון
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צעירים בסיכון
גורמי מימון  -גנדיר | ולפוביה' (חבר) ,אשלים (חבר) | דמי השתתפות ארגונים
חברים
מטרות מרכזיות  -שינוי מדיניות והעלאת מודעות לתחום כתחום ייחודי| פיתוח וניהול
ידע ,קידום הפרופסיה| פיתוח הפורום | עידוד רישות ושיתופי פעולה בין תכניות
וארגונים לצעירים בסיכון
שנת הקמה 2013 -
אוכלוסיית היעד  -צעירים בסיכון

פורום שרות אזרחי
גורמי מימון  -גנדיר | קרן הזדמנות עבור פעולת ההכשרות | דמי השתתפות ארגונים
חברים
מטרות מרכזיות  -בתחילה :הגדלת כמות התקנים (בעיקר בקרב אוכלוסיות נוער
מנותק ונערות במצוקה)| טיוב איכות המעטפת | בהמשך גם  :פיתוח ושותפות בידע |
מיצוב השירות האזרחי כתורם למתנדב ולחברה | הרחבת מודעות לגבי האפשרות
לשרת | רישות ארגונים וקיימות לתחום
שנת הקמה 2010 -
אוכלוסיית היעד  -צעירים פטורים משירות צבאי [בסיכון ,בעלי מוגבלויות ,מגזר
ערבי] המשרתים שירות אזרחי

פורום ארגוני בוגרים
גורמי מימון  -קרן גנדיר
מטרות מרכזיות  -התמקצעות תחום ארגוני הבוגרים בישראל והפיכתו לדיסציפלינה
מקצועית ,מוכרת ומשפיעה בעמותות וארגונים חברתיים
הפורום יקנה למשתתפיו כלים יישומיים להקמה ,הפעלה וניהול של ארגוני בוגרים.
זאת ,באמצעות סדנאות ,הרצאות בנושאים מגוונים ,ניתוח  case- studiesוכן על-ידי
דיונים משותפים ושיתוף ידע בין חברי הפורום/
הפורום יהווה פלטפורמה להרחבת ההזדמנויות עבור בוגרי התוכניות השותפות לו,
הכוללות :שיתוף בתכניות המשך ,אירועים ופעילויות העשרה.
שנת הקמה 2014 -
אוכלוסיית היעד  -צעירים בישראל בוגרי התוכניות השותפות בפורום
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פורום שירות ציבורי שלי
גורמי מימון – מעוז ,המכללה למדינאות ,שגרירי רוטשילד ,צוערים לשלטון המקומי,
קריאת כיוון ,מעש ,תוכנית המתמחים של עיריית ת"א ,רוח חדשה ,בוגרי תוכנית
עתידים ,המרכז להעצמת האזרח
מטרות מרכזיות  -יצירת אתוס השירות הציבורי שלנו /יצירת שיח ציבורי סביב אתוס
השירות הציבורי (בדגש על צעירים ומקבלי החלטות)/חיזוק השירות הציבורי
והתחדשותו
שנת הקמה 2014 -
אוכלוסיית היעד  -צעירים המעוניינים להשתלב בשרות הציבור

ציידי הפילים
גורמי מימון  -קרן גנדיר /קרן לאוטמן /תורם פרטי מארה"ב
מטרות מרכזיות  -להניע שינוי מוסדי וערכי בכלכלה הפוליטית בישראל ולחולל
מהפכה בהקצאת המשאבים ,כך שתקדם את אינטרס הציבור ולא את קבוצות
האינטרס/
הפיכת כלכלת השוק לתחרותית עם שוויון הזדמנויות – בדגש על צמצום ריכוזיות הכוח
בסקטור הפיננסי ,וייעול הסקטור הציבורי
שנת הקמה 2014 -
אוכלוסיית היעד  -חברים השייכים להתארגנות ,ארגון או אינדיבידואלים ,נוסף על
החברים בארגונים השותפים.

ועד מנהל מרכזי צעירים
גורמי מימון  -קרן גנדיר
מטרות מרכזיות – הקמת מסגרת גג מייצגת | הסדרת נושא ההדרכה | הסדרת תו
תקן -הגדרת נושאי הליבה במרכזים | פיתוח משאבים
שנת הקמה 2013 -
אוכלוסיית היעד  -צעירים בישראל  /במרכזי צעירים
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