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הנדון :הצעת תוכנית לפעילות אומ"ץ חברתי
ברור לכולנו שללא חברה חזקה ומאוחדת המכבדת את העומדים בראשה,לא תתאפשר משילות
ראויה ולא ניתן יהיה להגיע להחלטות מדיניות קשות ומכאיבות – ולבצען.
מול גורמי שילטון חלשים ,המאפשרים הקמת אלפי ארגונים חברתיים ,ניתוק המדינה מאותם ארגונים
ועמותות  ,וחוסר פיקוח ראוי על פעילותם.
במצב של חוסר שיוויון חברתי ושיוויון הזדמנויות בכל התחומים.
בעידן של אלימות גואה ,וחברה שאינה מכבדת ומקדמת את החלשים שבה.
נוצר הצורך בהקמת שלוחת אומ"ץ חברתי והכרת פעילותה בציבור הרחב.
בשלב ראשון )תוך חודשיים( יוקם צוות חשיבה שתפקידו יהיה בניית מודלים לפעילות בנושא
החברתי.מודלים אלה ישמשו בשלבים היישומיים ככלים לייעול העשייה.צוות החשיבה ימליץ על מדרג
עדיפויות וגיבוש רעיונות מנחים לצוותי התגובה )ראה בהמשך(.
בראש צוות החשיבה יבחר חבר מתאים מבחינת הכישורים ,שידע לנהל דיונים ,להעלות רעיונות יצירתיים
לדיון ולהתוות דרך לצוותי התגובה.
צוות החשיבה יתמקד ב  3 -נושאים :
 .1גיבוש רעיונות לפעילות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 .2גיבוש המלצות למדרג עדיפויות לטיפול מתוך מכלול הנושאים החברתיים )עוולות
חברתיות(.הצוות ייתן את הדעת למגבלת כוח אדם ,זמן ותקציב ,ורעיונות להגדלת התקציב.
 .3צוות החשיבה יבחן את האמצעים והכלים בהם צוותי התגובה ישתמשו  ,יכוון את צוותי התגובה
להשתמש בכלים המתאימים לכל מקרה ומקרה של עוולה חברתית ,או פעילות עתידית.
יוקם צוות מצומצם לתגובות מיידיות ,לצרכים יום יומיים.
דוגמאות לכלים או אמצעים:
 .1טיפול באמצעים משפטיים.
 .2כתיבת מאמרים בעיתונים וכתבות התייחסות בעיתונים.
 .3פרסום ,יחסי ציבור דוברות :מסיבת עיתונאים לפתיחת הקמפיין ,בנית אתר או דף באתר אומץ
הקיים ,סרטוני מטרות ב YOU TUBE -
 .4קשר רציף עם אנשי תקשורת ,חברי כנסת וגורמי השפעה אחרים.
 .5השתתפות בדיונים בכנסים ובכנסת.
 .6התכתבות עם גורמים רלוונטיים לכל מקרה ומקרה .
 .7השתתפות בהפגנות.
 .8כינוס כנסים והרצאות ,במסגרת מקומית וארצית.
 .9הקמת צוות פעילים  :מתנדבים ,עיתונאים חברתיים.
 .10חקיקה חברתית  ,תוך כדי מעקב אחרי פעילות וחקיקה חברתית בארצות אחרות מתקדמות
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 .11מעקב ודווח לציבור על פעילות או אי פעילות חברתית של חברי כנסת ואנשי ציבור כולל
הענקת פרסים ציון לשבח או התראות והוקעה חברתית.
שלב שני) :תוך  5חודשים( יבנו שלשה ציוותי תגובה ,בכל צוות ישתלב סטודנט פעיל שיקבל מלגה עבור
פעילותו )מומלץ ל ₪ 1000 -לסטודנט לחודש(.
להלן צוותי התגובה ופעילותן:
צוות א' :יטפל בתגובות ובאירועים קונקרטיים ,מקרים של עוולות חברתיות או דומה הקורים בחיי היום
יום במדינה.
צוות ב'  :יעסוק בתכנון ובטיפול בנושאים לטווחים ארוכים פעילות כגון  :הסברה ,חינוך,התראה.המטרה
הינה צמצום עוולות חברתיות בעתיד.יש לשקול שיתוף פעולה עם מערך הפרויקט החינוכי של אומ"ץ.
צוות ג' :יעסוק בקיום אירועים ,כנסים,מפגשים),הרצאות ודיונים בפורומים שונים(.
רשימת המקרים בהם מאופיינות עוולות חברתיות
)גם ברשימה זו יקבעו עדיפויות(
 .1אלימות נגד נשים
 .2אלימות נוער
 .3גזענות
 .4עבדות
 .5זנות )סחר בנשים(
 .6העסקת עובדים בתנאי קיפוח
 .7פערי שכר )עשירונים( )נשים וגברים( ועוד.
 .8אי שיווין הזדמנויות ברכישת ההשכלה
 .9אי שיווין בקליטת עובדים )מגזר ערבי(.
 .10אי שיוויון במערכת הבריאות.
 .11פגועי נפש.
 .12ניצולי שואה.
 .13מוכנות המדינה ומוכנות העורף לאסונות המוניים.
 .14שיוויון בנטל -בשירות המדינה ובשוק העבודה.
 .15מוכנות המדינה לגיל השלישי.
ניתן להוסיף נושאים נוספים.
תפקידי יו"ר .שלוחת אומ"ץ חברתי
 .1לגבש את הצוותים לפי המלצות במסמך זה.
 .2להשתתף לפי הצורך בישיבות של הצוותים ,להיות מעורבת ולהנחות כל תגובה של "צוותי
תגובה"
 .3לוודא תיעוד של כל פעילות באומ"ץ חברתי.
בכבוד רב,
חכ"ל אראלה גולן
יו"ר .שלוחת אומץ חברתי

