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Who We Are
SID-Israel is the Israeli branch of the Society for
International Development (SID), an international
organization recognized the world over as a leader
in the field of international development. SID is
a global forum of individuals and organizations
working in the field of sustainable economic and
social development. Since its founding in 1957,
SID has been at the forefront of both theoretical
and practical issues relating to international
development. Today, SID boasts over 3000 members
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in 80 countries and 45 branches across the globe. In
addition to the influence that this wide network lends, SID also influences development-related
policy by virtue of its special consultative status in various international organizations including:
UNFPA, UNICEF, ILO, FAO, ECOSOC, UNEP and others.
The Israeli branch of SID re-launched its efforts in 2011 and represents a platform for dialogue
and networking for an extensive community of academics, students, development experts,
NGOs and the private sector.
SID-Israel’s mission is to serve as a platform for the growing community of Israeli humanitarian
and development assistance NGOs who provide professional and efficient services in countries
across the globe. This work is done in conjunction and with support and cooperation from
government officials in the State of Israel.

Aims of the Israel Branch
• To encourage the efforts of Israeli humanitarian
aid and development assistance organizations.
• To provide a consistent framework for
collaboration, critical thinking and study of the
field of international development.
• To raise awareness about issues relating to
international development amongst the Israeli
public.
• To advance international development studies in Israeli high schools and institutions of higher
learning.
• To create a network of contacts and stimulate collaboration with international development
organizations.
• To build and enhance connections with diaspora Jewish communities surrounding the concept
of ‘Tikun Olam’.

SID-Israel Activities
•

Policy Advocacy: Including work vis-à-vis the Israeli governmental sector with the aim
of removing bureaucratic obstacles currently hindering the work of Israeli humanitarian
aid and development assistance NGOs; Fostering a government environment supportive
of the efforts of Israeli NGOs working in the field.

•

Education and Awareness: Including raising public awareness amongst the general
Israeli public about international development; Advancing development studies in academic
institutions and high schools surrounding both
the concept of universal values and the Jewish
concept of ‘Tikun Olam’.

•

Private Sector Outreach: There are a
number of private Israeli companies working
worldwide in various fields relating to
development. SID-Israel aims to encourage
these companies to adopt approaches
reflecting “corporate social responsibility” and
to contribute to their knowledge about fair
and more holistic approaches to international
development.
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:האגודה לפיתוח בינלאומי הינה הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי הוותיק
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80- כיום מונה הארגון למעלה משלושת אלפים חברים ב.התיאוריה והפרקטיקה בתחום הפיתוח הבינלאומי
SID  ארגון, מעבר להשפעת הארגון מכוח רשת בינלאומית ענפה זו. שלוחות ברחבי העולם45-מדינות וכ
. ועודUNFPA, UNICEF, ILO, FAO, ECOSOC, UNEP זוכה למעמד מייעץ מיוחד בארגונים בינלאומיים כגון
 ומהווה פלטפורמה לדיאלוג ובניית קשרים עבור קהילה2011 הסניף הישראלי חידש את פעילותו בשנת
. ארגונים לא ממשלתיים והמגזר העסקי, מומחי פיתוח, סטודנטים,רחבה של אנשי אקדמיה
חזונו של הסניף הינו להוות פלטפורמה לארגוני סיוע ופיתוח בינלאומי המתפתחים בישראל ופועלים
, בד בבד עם תמיכה, זאת.במקצועיות ויעילות במגוון רחב של תחומים ובמדינות רבות על פני הגלובוס
.עידוד ושיתוף פעולה מצד גורמים ממלכתיים במדינת ישראל

מטרות הסניף
.•עידוד פעילותם של ארגוני סיוע ופיתוח בינלאומי ישראלים
. חשיבה ולימוד תחום הפיתוח הבינלאומי באופן קבוע,•מסגרת לשיתוף פעולה
.•העלאת מודעות לנושא הפיתוח הבינלאומי בקרב דעת הקהל הישראלית
.•קידום לימודי הפיתוח הבינלאומי בישראל בתיכונים ובמוסדות להשכלה גבוהה
.•יצירת מערכת קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים העוסקים בתחום הפיתוח
.'•בניית גשר וחיבור לקהילות יהודיות בעולם סביב הערך של 'תיקון עולם

תחומי הפעילות של הסניף הישראלי
 פעילות מול המערכות הממלכתיות בישראל למטרת הסרת חסמים בירוקרטים:•שינוי מדיניות
המגבילים את התפתחותם של ארגוני סיוע ופיתוח בינלאומי בישראל וכן פיתוחה של מערכת
ממשלתיים בתחום הסיוע-ממשלתית המעודדת ותומכת בפעילותם של ארגונים ישראלים לא
.והפיתוח הבינלאומי
 פעילות זו כוללת העלאת מודעות בקרב הציבור הכללי בישראל לתחום:•חינוך והעלאת מודעות
הסיוע והפיתוח הבינלאומי וכן קידום לימודי הפיתוח הבינלאומי בישראל הן באקדמיה והן בתוכניות החינוך
."בבתי הספר כחלק מחיבור לערכים אוניברסאליים בד בבד עם ערכים יהודיים של "תיקון עולם
 בישראל ישנו מספר רב של חברות העוסקות בתחומים שונים של:•פעילות בקרב המגזר העסקי
 סניף סיד ישראל יכול לתרום לחברות אלו על ידי העלאת המודעות שלהן לתחום האחריות.פיתוח בעולם
.התאגידית החברתית וכן לתרום במתן ידע על גישות הוגנות ומכלילות יותר לפיתוח בינלאומי
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Participating Organizations:

:הארגונים הפעילים

MASHAV – Israel's Agency for International Development Cooperation
The Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences
Natan - The Israeli Network for International Disaster Relief
Negev Institute for Strategies of Peace and Development
JDC - American Jewish Joint Distribution Committee
Glocal Community Development MA Program,
t h e H e b r e w U n i ve r s i t y o f J e r u s a l e m
Weitz Center for Development Studies
Africa Center, Ben Gurion University
Manufacturers’ Association of Israel
AJC - American Jewish Committee
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For more information or to learn about
opportunities to take part in our efforts
to make the world a better place,

האגודה לפיתוח בינלאומי
סניף ישראל

נתן
ישראייד
עין מציון
ברית עולם
מרכז כרמל
הג'וינט העולמי
המודל הישראלי
Ta g I n t e r n a t i o n a l

התאחדות התעשיינים
הועד היהודי אמריקני
מרכז וייץ ללימודי הפיתוח
מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח
גוריון בנגב- אוניברסיטת בן,מרכז אפריקה
האוניברסיטה העברית – התוכנית ללימודי קהילות
 המזון ואיכות הסביבה,הפקולטה למדעי החקלאות
 משרד החוץ,מש''ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל

אם ברצונכם לקחת חלק בעשייה ולעזור לנו
,לבנות גשרים בכדי לפתח עולם טוב יותר
:צרו עימנו קשר

Contact us at:

info@sid-israel.org

info@sid-israel.org

Tel: +972-8-6405432 Fax: +972-8-6405451

08-6405451 : פקס08-6405432 :טל

w w w.sid-israel.org

