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 דבר פתח .1

 

 

 

  חברות וחברים יקרים,

. 2019-2023אנו גאים להציג בפניכם את התוכנית האסטרטגית של פורום הקרנות לשנים 

מחברי הפורום.   50-התוכנית הינה פרי של תהליך  מרתק אשר נמשך כחצי שנה ובו לקחו חלק כ 

זוהי הפעם הראשונה שהפורום מקיים תהליך אסטרטגי והוא מהווה ביטוי לרצון ולנכונות שיש לנו 

של אנשי מקצוע בקרנות להמשיך ולהתפתח. התכנית פותחת הזדמנות למהלכים כהתארגנות 

משמעותיים, שבחלקם כבר התחלנו. יחד עם העשייה הרבה, לנגד עינינו עומד הצורך לשמר את 

האיזון העדין בין תחושת הקהילה החמה והבטוחה לבין כיווני הפעולה שלהלן, ועלינו לוודא 

 הליבה שבחרנו. שתכנית העבודה תקדם את ערכי 

התכנית הזו היא של כולנו וכמו תמיד, אתם מוזמנים להשתלב בעשייה בנושאים שמעניינים אתכם 

וכן לשלוח לנו תגובות על המסמך שלפניכם, על מנת שנתאים אותו ככל האפשר לחזון ולערכים 

 שיצרנו יחד.

 תודה לכולכם על המעורבות והמחויבות

 בברכה,

 טליה חורב   אלי בוך
 מנהלת פורום הקרנות בישראל ו"ר פורום הקרנות בישראלי
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 הקרנות פורום יעוד .2

 

פורום הקרנות בישראל הינו קהילה של אנשי מקצוע בקרנות 
 פילנתרופיות, הפועלות לטובת החברה בישראל. 

הפורום מייצר מרחב מיטבי, אשר מפתח ומקדם מקצוענות פילנתרופית 
 ושותפות  תוך ובין מגזרית. מתוך תפיסה של גיוון, אחריות

 

 
 הקרנות פורום של הליבה ערכי .3

  

   קהילתיות .1
הפורום הוא קהילת עמיתים התנדבותית המהווה 
מרחב בטוח בו הקשבה, פתיחות, אמון, שותפות, 

 שקיפות ותחושת שייכות.
 

  מקצועיות .2
זהותם המקצועית של חברי הפורום ייחודית 

ומוגדרת, בעלת קוד אתי ברור, 
באמצעות התמקצעות תדירה. הפורום  מתפתחת

 .לומד ומומחה בתחומו

 מחויבות חברתית .3
חברי הפורום מחויבים לקידומה ושגשוגה של 

 החברה הישראלית על כל גווניה, כל קרן בדרכה.

 ופלורליזם) Inclusionמרחב מכיל ( .4
הפורום מאפשר ומקדם ביטוי למגוון קבוצות, דעות 

וך ראיית הגיוון והשוני ועמדות באופן פרואקטיבי ת
 כנכס.
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 על מבט – אסטרטגיים כוונים .4

 כווני עתיד מרכזיים: 3בתהליך האסטרטגי מוקדו 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

קהילה מקצועית לומדת המקדמת את הערך  – פתוח מקצועי
 הייחודי של מקצועיות בניהול קרן

הפורום יוזם, מפתח ומיישם, בשיתוף אקדמיה ושותפים נוספים, הזדמנויות ללמידה, 
הפילנתרופיה, לחברי הפורום ולבעלי הכשרה והשתלמות מקצועית בתחומי ניהול 

 .ענין ושותפים מחוץ לפורום

     
   

      
      

 גוף מומחים ומרכז ידע מקצועי
פורום הקרנות הוא גוף מומחיות שמרכז ידע 

מקצועי בנושא ניהול פילנתרופי בישראל, 
 .משתף בידע וממנף אותו

מסייע בטיוב עבודה  גוף מייצג,
 בין מגזרית פילנתרופית

הפורום מייצג את עבודת הקרנות בארץ, 
בהיבט פילנתרופי, אל מול הממשלה 

 .ומגזרים נוספים
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 עבודה תכנית  –  אסטרטגיים כוונים .5

 

 

 

 

 

 

 

קהילה מקצועית  –פתוח מקצועי   
לומדת המקדמת את הערך הייחודי 

 של מקצועיות בניהול קרן
הפורום יוזם, מפתח ומיישם, בשיתוף אקדמיה 
ושותפים נוספים, הזדמנויות ללמידה, הכשרה 

הפילנתרופיה, והשתלמות מקצועית בתחומי ניהול 
 לחברי הפורום ולבעלי ענין ושותפים מחוץ לפורום
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 2023 מטרות
 חברי הפורום יותחיזוק מקצוע •
 קידום ההכרות, השייכות והמרחב הבטוח – בנית הקהילה •

 כיווני פעולה:
o הכשרות מקצועיות לפתוח מיומנויות פילנתרופיות לבעלי תפקידים בקרנות 
o  ותפיסת התפקידסדנאות לפיתוח זהות 
o למודי תעודה/מוסד אקדמי 
o שימוש במודלים בינלאומיים ללימוד פילנתרופיה 
o בנית קוד אתי לניהול קרן 

 2019-תכנית ל
קהילה מקצועית לומדת המקדמת את הערך הייחודי של  – פתוח מקצועי

 מקצועיות בניהול קרן

 לוח זמנים פעולות אופרטיביות יעד מיקוד

התמקצעות 
 חברי הפורום

הכשרות 
לפיתוח 
 מקצועי

 6-7מפגשי למידה, שיתוף בידע ונטוורקינג 
 בשנה

 1-4רבעון 

 1-4רבעון  היכרות בין הקרנות 
ומשולב  10/1מפגש 

 במגוון הפעילויות

יחסי עבודה עם המגזרים השונים: יום עיון 
 בהשתתפות הרפרנטים ממשרדי הממשלה

 2רבעון 

 3רבעון מועד  ימים 4 –תכנית חלון לממשל 

 4רבעון  תכנית נקודת מפגש –יחסים עם עמותות 

למידה 
מארגונים 

 בחו"ל

משלחת חברי הפורום לאזור סן פרנסיסקו 
 JFN 2019במסגרת כנס 

 1רבעון 
 2019מרץ 

הקמת צוות משימה לפיתוח קשרים 
 בינלאומיים

  1רבעון

תמיכה  
בהכשרת 

מנהלים 
דור  –צעירים 
 העתיד

 –הכשרה למנטורים  למנהלים חדשים על ידי ותיקים מנטורינג
ושוטף לכל מנהל  2רבעון 

 בכיר חדש

 2  +4רבעון  פגישות אוריינטציה לפורום

ביסוס 
 הפרופסיה

ביסוס תפיסת 
הפרופסיה 

 פנימה והחוצה

לפילנתרופים  –הכנס הישראלי לפילנתרופיה 
 ואנשי מקצוע בקרנות

 3רבעון 
 2019יולי 

מקצועי למנהלים בקרנות במסגרת קורס 
 אקדמית

  4רבעון 
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 גוף מומחים ומרכז ידע מקצועי  
פורום הקרנות הוא גוף מומחיות שמרכז ידע מקצועי בנושא 

 .ניהול פילנתרופי בישראל, משתף בידע וממנף אותו



 
 

 
 
 

 9  
 652583אביב -, תל33פורום הקרנות בישראל, יעבץ 

 2023 מטרות
 שתוף, ניהול והנגשת ידע דרך:

 פתוח מרכז מידע אינטרנטי  •
 קבוצות לקידום נושאים בהם ענין משותף למספר קרנותהקמת  •
 מיפוי וגישור בין צרכים מחוץ לפורום לידע שקיים בתוכו •
 מיפוי הצרכים בשטח, בקרב בעלי עניין –חקר הצורך בקיומו של גוף מומחה  •
 מיפוי תחומי הידע הקיימים ותחומי מומחיות •

 2019-תכנית ל
 גוף מומחים ומרכז ידע מקצועי

 לוח זמנים פעולות אופרטיביות דיע מיקוד
 שתוף ידע:
ריכוז ידע 

והנגשתו בתוך 
 הפורום

תוך שמירה על 
שיתופיות ומרחב 

 בטוח
 

הקמת מרכז מידע 
יישום  – אינטרנטי

 שלב א (אפיון)

אפיון מרכז המידע  –הקמת צוות משימה 
 ובנית השלד והעקרונות

 מתוך התייחסות לתרבות הארגונית

 3רבעון 

נושאים בעלי קידום 
ענין משותף למספר 

 קרנות

 נשלח  הוצאת קול קורא  לקבוצות עניין

הנחיה למובילי הקבוצות לגיבוש הקבוצות 
 וכלים לניהולן

 1רבעון 

הקמת קבוצת עניין ביזמת החברים (מיצוי 
, משותפתהשכלה גבוהה, חברה 

קשישים, יהדות פלורליסטית, חירום, 
 בינלאומיים)עבודה עם הממשלה, קשרים 

 1-4רבעון 

 1-4רבעון  קבוצות ווטסאפ לקהילות עניין

ארוחות משותפות לקבוצות קטנות 
להיכרות, למידה וחיזוק הקשרים, ביזמת 

 החברים

 1-4רבעון 

 בינואר 10 – 1רבעון  מפגש מנהלי הקרנות הגדולות

הקמת פלטפורמה  
ראשונית לשיתוף ידע 

 מקצועי ולשאילתות

 הקמת צוות משימה 
 קבוצת פייסבוק סגורה

 1רבעון 

תפקוד כגוף 
מומחה מחוץ 

 לפורום

גישור בין צרכים 
מחוץ לפורום לידע 

 שקיים בו

מפגש עם מנהלי עמותות רקע על עולם 
 הקרנות

 בינואר 24 – 1רבעון 

 4רבעון  מיפוי "נכסים" רלוונטיים הקיימים בפורום
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 עבודה גוף מייצג, מסייע בטיוב  

 בין מגזרית פילנתרופית
הפורום מייצג את עבודת הקרנות בארץ, בהיבט פילנתרופי, 

 נוספים.אל מול הממשלה ומגזרים 
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 2023 מטרות
 חיזוק העבודה הבין מגזרית, עם הרחבה למגזר העסקי •
 קידום מדיניות תומכת פילנתרופיה •

  2019-תכנית ל
 פילנתרופית  בין מגזריתגוף מייצג, מסייע בטיוב עבודה 

 לוז זמנים פעולות אופרטיביות יעד מיקוד

ייצוג תחום 
 הפילנתרופיה

קידום מדיניות 
תומכת 

פילנתרופיה מול 
 הממשלה

 ייצוג בשולחן הבין מגזרי 
 יצירת תהליך פנימי לבחירת נציגים .1
 תהליך דיווח חזרה לחברים  .2

להתייעצות עם אגף 
ממשלה וחברה 

 משרד רוה"מ

לטיוב עבודת הפילנתרופיה  מהלך
 והממשלה

 מתקיים
 1-4רבעון 

חיזוק ההיכרות בין 
הגופים: ממשלה, 

 חברה אזרחית

 היכרות מעמיקה עם תכנים 
 ימי עיון ופגישות עם גופים שונים 

 1-4רבעון 

 3רבעון  חלון לממשל מחזור ב'

יום עיון לרפרנטים במשרדי הממשלה חלון 
 לפילנתרופיה

 1רבעון 

 2רבעון  מפגש היכרות רפרנטים וחברי הפורום

 פגישות עם גופים מייצגים 
 מיפוי הגופים השונים •
 זיהוי פוטנציאל לשיתופי פעולה •
למידה, והיכרות  עם ארגונים  •

 רלוונטיים 

 1-4רבעון 
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 התארגנות הפורום
 2019-תכנית ל

 לוז זמנים פעולות אופרטיביות יעד מיקוד

התארגנות 
 הפורום 

חיזוק תשתיות 
בניהול והפעלת 

הפורום ברוח 
 ערכיו

 1רבעון   הרחבת משרת ניהול הפורום להיקף מלא

הקמת צוות משימה להבניית מסמך 
 עקרונות

 2רבעון 

בניית מסמך עקרונות ארגוני  שכולל: 
הבנייה של תפקידים, תהליכי קבלת 
החלטות, חדוד קריטריונים לחברות 

עקרונות ייצוג כלפי בקהילה. שתוף בידע, 
 חוץ. ברוח הערכים והיעוד.

 3-4רבעון 

בניית מערך הערכה ראשוני לתוצרי  הערכה
 התכנית האסטרטגית

 1-2רבעון 

הגדלת תקציב 
 הפורום

דמי חבר, הגדלת מספר הקרנות החברות, 
 תרומות

 1-4רבעון 
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 SWOT -ה ניתוחי - נספחים .7

 גוף מומחים ומרכז ידע מקצועי

 חוזקות

קבוצה משמעותית של אנשי מקצוע בעלי  •
 ידע מגוון

גופים  –קשרים עם גופי ידע בעולם  •
 פילנתרופיים דומים

 פיתוח ידע מקצועי •
 מגוון רחב מאוד של תחומי השקעה  •
אנשי מקצוע שבאים מעולמות תוכן  •

 מקצועיים שונים בעצמם 
יכולת לייצר חומר מקצועי: דוגמת העבודה  •

 המיטבית עם עמותות
פרספקטיבות מגוונות של אנשי המקצוע  •

 בפורום.
 –כל אחד מגיע מעולמות תוכן שונים לגמרי  •

יש גיוון גדול ברמת הניסיון המקצועי 
 הקודם.

האנשים צמחו עם השדה הפילנתרופי  •
 יש ניסיון עשיר –לפחות עשור 

 קיים מאגר קרנות •
 מרחב בטוח •

 חולשות

טואיטיביות, עולם הפילנתרופיה נשען במידה רבה על האינ  •
 על צורך בנתינה, אין עדיין רמת מקצועיות גבוהה

הפילנתרופים עצמם לא בהכרח ישקיעו בפיתוח  •
המקצועיות כי חלקם לא כל כך מעוניינים בפיתוח ידע 

 ובמומחיות 
 הגיוון מקשה על מציאת מכנה משותף ביצירת מרכז ידע  •
נעשתה יחסית מעט עבודה בפיתוח ידע כי לא היה מישהו  •

 יועד לתחום. לקחת חומרים קיימים ולהנגיש אותם.המ
אין איסוף ידע מקצועי מן העולם.  –אזור לא מטופל  •

 (תרגום חומרים לדוגמה)
נושא  –מימוש שיתוף בידע קיים -חוסר מימוש או תת •

 הדיסקרטיות
 אין קוד אתי •
עוצמת שליטה חלשה של אנשי המקצוע על קבלות  •

 החלטה בתחום (תלות בתורמים)
 מודל כלכלי מבוסס דמי חבר –ת תקציביות מגבלו •
מגבלות משאבי אנוש וכוח עבודה תוך שמירה על תקורה  •

 נמוכה
איך מייצרים קול אחיד  –הטרוגניות בהיקפי הנתינה  •

 בסביבה של פערים גדולים?
הפורום  –לא בוצע מיפוי של ארגונים דומים לפורום בעולם  •

 לא יודע מה הטרנדים העיקריים בעולם

 הזדמנויות

 פתיחות ושקיפות •
 התפתחויות בעולם הפילנתרופיה •
 יכולת לשתף פעולה •
 כלכלה שיתופית •
 עולם פתוח ומשתף •

 איומים

 אקדמיה מהווה גוף ידע ומומחיות מתחרה •
קיימים גופי ידע נוספים, מלבד האקדמיה, ויכולה להיווצר  •

 תחרות
עולם פתוח ומשתף יכול להוות איום על הדיסקרטיות  •

 הביטחוןותחושת 
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 גוף מייצג, מסייע בטיוב עבודה פילנתרופית בין מגזרית

 חוזקות

אפשרויות להשמיע את הקול כגוף מייצג  •
 ולקדם רגולציה ומדיניות. 

הייתה הסכמה כמעט מוחלטת שאין בעיה  •
 בייצוג בדברים שהם מקצועיים נטו

 חולשות

 הפורום לא באמת יכול לחייב.  •
לגביהם הסכמה ושהם יותר  איך מייצגים בנושאים שאין •

 פוליטיים?

 הזדמנויות

שת"פ עם גופים רלבנטיים לקידום נושאים  •
 ברמה לאומית. 

 הזדמנות לשקף טרנדים בפילנתרופיה. •

 איומים

איך מייצגים בנושאים בהם אין הסכמה? (מבלי להביע  •
 דעה פוליטית) 

האם תפקידנו לייצג את הזכות של הפילנתרופיה להיות  •
 -כלומר, אם הממשלה מגבילה בצורה כלשהיחופשית? 

 האם לפורום יש כאן או אין כאן תפקיד?
 הבעת דעה של הקרנות בנושא הדמוקרטיה.  •
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 פיתוח מקצועי וקהילה מקצועית לומדת 
 קידום הערך הייחודי של ניהול מקצועי של קרן

 חוזקות

 קהילת אנשי מקצוע •
 קידום ייעוד הפורום כפורום מקצועי •
 קיימת תשתית של הדרכה ושיתוף בידע  •
 ניסיון ומקצועיות רבים בתוך הפורום •
 נכונות להתנדב, למסור ולשתף בידע •
יש תחושה של בעלות בית, אנשים  •

 מרגישים שזה שלהם, אכפתיות 
 פילנתרופיה צעירה חדשנית •

 חולשות

 חוסר במשאבים   •
 קושי בתעדוף השקעת משאבים בפיתוח מקצועי •
 וספציפי תחום ידע ייחודי •
 שונות בצרכים ובאג'נדות המקצועיות בין הקרנות •
 הסתמכות על התנדבות •
 אין מספיק למידה הדדית •
 מגבלות של שקיפות שמקשות על למידה הדדית •
 היעדר סטנדרטים מקצועיים מוגדרים ומוסכמים.  •
אין מספיק מחקרים מקומיים על נושא ניהול מקצועי של  •

 הקרן
 היעדר סטנדרטיזציה. •
 רצון לבלעדיות כמעכב שיתופי פעולהה -אגו  •

 הזדמנויות

 רעב להתפתחות מקצועית •
 המון ידע וניסיון בתוך הקבוצה •
 יחסי אנוש •
מגמה עולמית של התמקצעות בניהול  •

 פילנתרופי
 התמחות בפילנתרופיה ישראלית •
 היכולת לפתח תחום ידע חדש •
 שיתוף פעולה בין הקרנות ובין המגזרים •

 איומים

 חוסר במשאבים  •
 הסכמות מקצועיות אי •
 חוסר שת"פ עם בעלי הקרנות •
אין מודעות ציבורית והיכרות עם עולם הפילנתרופיה  •

 ולתפקידים בו
  חוסר הכרות עם המגזרים השונים  (גורמי ממשלה וכו') •
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