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 סקירת יו"ר נשיאות הארגון
  

   חברות וחברים יקרים,

  

שנה הסיום עם של ארגון יוצאי מרכז אירופה בישראל.  48-העידה השנתית ווברוכים הבאים ל

וכחית, אני מתכבד לשתף אתכם בפועלינו הארגון בקדנציה הננשיאות פעילות ראשונה של ה

  כניותינו לעתיד. ותבשנה זו ובעיקר ב
  

גדרה מחדש של הבושוטפת הפעילות הל שמחודשת בחינה נשיאות בעסקה השנה תחילת הב

 עיקרייםה םיעדיהחמשת של ם מידובקציבורית מחויבות רואים אנו . של הארגון המסורתייםעדיו י

  : הבאים

   .לנזקקים בני הקהילה עזרה הדדית  .א

   .ליברליים והומניים םערכיטיפוח בעיקר ו ,ברוח מייסדי הארגוןהנחלת המורשת   .ב

  .לדייריהםאישי איכותי וטיפול גבוהה רמת שירות הקפדה על המשך ו בתי ההוריםקידום   .ג

   .י הקהילה בכל הגילים ומכל רחבי הארץבקרב בנ ןחיזוק שורות הארגון והרחבת  .ד

 ,תקינות הממשל ,שמירת החוקעמידה על ערכים של ומעורבות בנעשה בחברה הישראלית   .ה

  .מידותהר וטוהר סובלנות חברתית והקפדה על מוסר, יוש

  

  :ארבעה תחומים מרכזייםה הנשיאות בדק בית בהחולפת ערכשנה ב

 .ארגוןה לש אסטרטגיתהכנית תועודכנה ה  .א

 .של הארגון חוץהקשרי כנית עדכנית של וה תגובש  .ב

 .ארגוןהשל פעילות של המע"ה וערך הים במליונקציונשינויים מבניים ופ נערכו  .ג

  הארגון למציאות של ימינו. תקנוןגובשו המלצות להתאמת   .ד

על הנושאים הנשיאות החליטה ועידה הארצית, ולשינויים בתקנון המובאים לאישור ה פרט

  באים:עיקריים הה

של ארגון ועל ניהול כספי אחוד של ההסניפים, של ניהול אחוד הוחלט על  - פעילותמבנה ה

כבר בתחילת  נעשואלה השינויים כל הבארגון. שינויים פרסונליים על הנהגת כן המע"ה ו

  .השנה

על סוכם על הידוק קשרי החוץ שלנו עם גופים בארץ ובעולם. לאחרונה  הוחלט - קשרי החוץ

  שגריר יתארח בוועידה השנתית שלנו.הם שגרירות גרמניה בישראל. עהידוק שיתוף הפעולה 

גיבוש תפיסה כוללת על על יצירת שיתופי פעולה עם גופים דומים לנו, וחלט ה - אסטרטגיה

  עצמאותו של הדירקטוריון.של חמ"ה, מבלי לפגוע בהן מע"ה והשל הן הן של הארגון, 

נוספת כספית לתמיכה האורו על הסכם קרן הנאמנות של ארגון חתמנו עם  - הסכם עם אורו

מימון פעילות לאיתור גורמי הכנסה חדשים לוהגברנו את מאמצינו בנזקקים בני הקהילה 

   ארגון.ה

מינתה ניצבת בפניהם, חמ"ה עקבות האתגרים הגדולים שב - דירקטוריון חדש לחמ"ה

   .של החברה והעסקייםיעדיה הציבוריים את קדם דירקטורים מקצועיים אשר יוכלו להנשיאות 
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 יםעוגנה אקטואלייםוציא קול קורא בנושאים השל הארגון תגובות הצוות  -  מעורבות בחברה

הטבח לערכי היסוד ולעקרונות הליבה של הארגון. השמענו קול רם וברור בנושאים שונים כמו 

  עוד.ערכת הבריאות ומ, שירות החיילות בצה"ל, מערכת המשפטעצמאות בסוריה, 

הנהיגה שיפורים משמעותיים בתכנים ובהפקה של ביטאון הארגון. ועדת המדיה  - היקינתון

. חברינו המבוגריםהמשך טיפוח  , לצדציבור צעיר יותרליקינתון ביא את ההיפורים נועדו להש

 וטיפוח הקהילהתכנים של מורשת  , וישולבו בוהיקינתון ימשיך להיות האייקון של הארגון

  תוך התאמה למציאות של היום.מ דור המייסדיםערכי התרבות של 

ימי עיון במתכונת של גם סניפים וה במסגרתפעילויות קהילתיות קיימנו  - בתחום המורשת

התערוכה  , בהםמשמשים גשר בין דורי הללואירועים החלק מ. גדוליםארציים וכנסים 

לציון פוגרום ליל הבדולח שנערך הכנס החשוב תפן, מוזיאון "חפצים מגלים" בהמצליחה 

-יום העיון המוצלח על חופש הדיבור והעיתונות שהתקיים בתלבמוזיאון לוחמי הגטאות ו

  ביב.א

המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בנושאי המשכנו בקשר המסורתי עם  -  שוניםשת"פ עם גופים 

מכון , עם בפעילות דיגיטציה של ארכיון המשפחותעם הספרייה הלאומית שימור המורשת, 

בעלי מטרות דומות עם גופים נוספים  כנסים וימי עיוןיזמנו כן בנושאים משותפים וליאו בק 

  .לשלנו

מלגות לסטודנטים מבני הקהילה המתחייבים לפעילות לחלק  המשכנוהשנה  -  המלגותמפעל 

מוחריק ומעוז על תרומתם למפעל משפחות ודות לתהתנדבותית למען הארגון והקהילה. 

  המלגות.

  ומה לגבי העתיד? 

  בתוכנית העבודה שלנו משימות רבות, אציין את העיקריות שבהן:

 את פעילות בתי ההורים ואת מפעל המלגות.לחזק והגביר את העזרה ההדדית ל �

  .מקורות חדשיםת וגיוס התייעלות פנימיתוך היסודות הכלכליים של הארגון  בסס אתל �

   ערכים חברתיים משותפים.קידום למען שיתופי פעולה עם גופים דומים יצור ל �

  הארגון.יסוד של ושל עקרונות ה קהילהשל מייסדי ההמורשת הנחלת  מאמצי גביר אתלה �

להמשיך במעורבות בנעשה בחברה הישראלית ולהשמיע את דברנו ברוח ערכי היסוד של  �

  הארגון.

  חברים חדשים וארגונים המייצגים את יוצאי מרכז אירופה. הארגון  לצרף לשורות �

  

 , ליושבי הראש של הסניפים, למנהלת הארגוןאני מבקש להודות לחברי נשיאות הארגון ,לסיום

וכמובן לכל חברות וחברי הארגון למתנדבים המסורים , , לעובדי הארגוןומנהלת הסניפים

  . שלמענם ומכוחם אנו פועלים

  

  שלכם,

  

  

  

  בועז  דוד
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פעילות ארגוןסיכום שנת   

 2017יוני –2016יוני 
 חגית גדסי -מנהלת הארגון 

  

הן  ,בהנהגת הארגון ותדור חילופיובעיקר  ,שנת עבודה זו מסתמנת כשנה של מעברים רבים

מעבר בחשיבה בחלק הראשון של שנת הקדנציה התבטא הבנשיאות והן בניהול הארגון. 

לאחר בחינה מחודשת של הנושאים . תונשיאות הארגון ובהנהלב גיבוש דרכי עבודהבו

קשרי חוץ של הארגון, בתקנון בשינויים במבנה,  ו הוחלט עלנפתחלהמרכזיים העומדים 

ו שינויים מרכזיים נעש )2017מינואר (ה תוכנית אסטרטגית. בחלקה השני של הקדנציה גובשו

אשר  ,תקנון חדש ומותאם חוברבמבנה הפונקציונלי של הארגון ובדרך הניהול הפיננסי שלו. 

המשך בד בבד עם קיבל את אישור הנשיאות ומובא לאסיפת החברים לאישור. כל זאת נעשה 

קידום שיתופי פעולה עם גופים  ועם הפעילות השוטפת בסניפים עם קידום נושאי המורשת,

  ת.דומושונים בעלי מטרות 

  

  הארגון השנהמנחים בפעילות קווים  2.1

 הארגון והתאמתו למלא את משימותיו עפ"י עקרונות הליבה שלו.לפעול למען קידום  .1

 לשמור על יסודות הארגון ולדאוג לחבריו. .2

 לפעול לחיזוק וביסוס בתי ההורים ולדאוג לרווחתו של דור ההורים. .3

להשפיע על הנעשה בחברה הישראלית תוך השמעת קולנו בנושאים חברתיים  .4

 של הארגון. ואזרחיים שיש להם קשר עם עקרונות הליבה 

לפעול למען הנחלת מורשת יוצאי מרכז אירופה בקרב דורות ההמשך של הקהילה  .5

 החברה הישראלית.  ובקרב

בעיקר מקרב דור ההמשך  ,צירוף חברים חדשים על ידילהרחיב את שורות הארגון  .6

 וצירופם למעגל המתנדבים והפעילים בארגון.

 תקנון הארגון לעקרונות הליבה שלו ולמציאות הנוכחית. את להתאים .7

 

  הדגשים בפעולות הארגון בשנה האחרונה 2.2

 .ארגון והתייעלות של מבנה הארגון ופעילותו .1

 מערכת הפיננסית של הארגון.הה מחודשת ואחודה של יבני .2

 עולה עם גופים בעלי מטרות דומות.שיתופי פ .3

 .הקהילההמשך פעילות לשמירת המורשת של  .4

 .המשך פעילות קהילתית תרבותית בסניפים .5

  .פעילות למען החברה הישראלית .6
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  חברי הנשיאות על ידיעיקריים בארגון בחינת נושאים  2.3

לי של ים התחומים הבאים: מבנה פונקציונצוותים מיוחד על ידיעם תחילת הקדנציה נבחנו 

בו והגישו דוח  ארבעת צוותי הבדיקה הארגון ותוכנית אסטרטגית.הארגון, קשרי חוץ, תקנון 

ישיבה מיוחדת ודנה בכל  2016המלצות להחלטות לנשיאות. נשיאות הארגון קיימה בדצמבר 

  אחד מהדוחות שהוגשו לה ובהמלצות הצוותים השונים. עיקר ההחלטות היו:

חוד ניהול אחוד לשני הסניפים, חשבות אחודה לארגון ולמע"ה, שיווק א -  שינוי מבנה הארגון

  לארגון ולמע"ה, העברת סניף ירושלים. 

מהתקנון וייכתב בנפרד  אאם לימים אלו, תהליך הבחירות הוצתקנון הארגון הות - תקנון

במבנה  ,בארגון  לחברות לקבלה הקריטריונים תנוהל בחירות. עיקר השינויים היו בהרחב

  .הסניפים"ר ויו הנשיאות"ר יו של הקדנציות מספר הגבלת, הנשיאות

הוחלט כי יש לעבוד בצורה שיטתית וקבועה על קשרי החוץ של הארגון. כמו כן  -  קשרי חוץ

. יש צורך למפות את המוסדות הוחלט לחזק את הקשרים עם שגרירויות גרמניה ואוסטריה

  ולתעל את הקשרים גם לגיוס כספים למטרות הארגון. עמם הארגון רוצה להיות בקשרש

עיבוי  של התוכנית האסטרטגית של הארגון הן העיקריותהנקודות  - כנית אסטרטגיתות

כנית למעבר ניהול הארגון לדור השלישי, גיוס ובניית ת יתופי הפעולה עם גופים דומים לנו,ש

  כנית חיזוק כלכלי של הארגון. ות גיבושההיבט הפיננסי של הארגון ו שלחברים, בחינת עומק 

למתן תגובות בנושאים בוערים  צוות תגובות למנות הוחלט ארבעת צוותי הבדיקה לענוסף 

. וערכי הליבה של רוחעמדה ב בהם ארגון מוצא לנכון להביעשה נושאים, בחברה הישראלית

ההתערבות במערכת המשפט, שירות חיילות  :השנה יצאנו בקול קורא בנושאים הבאים

האחרונים בצה"ל, הטבח בסוריה, מצב מערכת הבריאות והסיעוד בישראל. בשני הנושאים 

  תקשורת הארצית. בגם  מקומו את מצאקורא של הארגון ההקול 

  

  מנהלה ופיננסים 2.4

חברות למשאבי אנוש, הוזמנו  על ידילאחר גיוס מועמדים  ניהול אחוד לשני הסניפים: .1

יו"ר סניף  אילן רומן, יו"ר סניף ירושלים חמישה מועמדים לוועדת איתור שכללה את

נעמי חברת ועד סניף תל אביב תמי שילה, חברת ועד ירושלים יהושע שפיר,  תל אביב

חגית גדסי. ועדת האיתור החליטה כי טל קלנר תהיה מנהלת מנהלת הארגון ומרחב 

 הסניפים. טל נכנסה לתפקידה במרץ שנה זו.

 ולנוכח, הוחלט כי יש צורך בחשב במשרה מלאה - חשבות אחודה ארגון מע"ה  .2

ועדת איתור  על ידישב חדש. דיוויד רייזמן נבחר צורך באיתור ח היה זו החלטה

הפעילות הפיננסית של המע"ה והארגון  לביצועלתפקיד. נבנתה תוכנית מסודרת 

 לדייוויד רייזמן.שוורץ ביחידה אחודה, והחלה החפיפה בין רינה 

. 2017נבנה תקציב אחוד למע"ה ולארגון לשנת  - בנית תקציב אחוד לארגון ולמע"ה  .3

  מנוהל תזרים מזומנים המאפשר מעקב מסודר וברור לניהול. על כך נוסף

 גובשו ובעקבותיה, התקיימה ביקורת פנים בנושא הבנקים -  ביקורת פעילות בנקים .4

והוטמעו נהלים  וסחולבקרה הדוקה יותר בעבודה עם הבנקים. נ המלצות כמה

פשרות בקרה על פעולות הארגון והמע"ה בבנקים ונבדקת הא מנגנון וצרחדשים, נ

 להוריד בעלויות העמלות. 
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, רכי הארגוןואנחנו מקיימים בדיקה מעמיקה של התאמת הספקים לצ - ספקים .5

 בדיקה להוזלה בהוצאות הארגון. הבדיקה הביאה עד כה לתוצאות הבאות: לרבות

  .הספק המפיק את הדפסת היקינתון הוחלף  .א

  .הספק הנותן שירותי מחשוב הוחלף  .ב

ועדת ביקורת  בוועידה השנתית תיבחרו ,הגוף המבקרבימים אלו מוחלף גם   .ג

  .בארגון

  

 לפעילות הארגון. ו לצרכיםהספקים התאמת נמשיך ונבחן את 

  

  פירוק חברות לא פעילות בבעלות הארגון 2.5

 . שנת הפעילות האחרונהMB-החברה הוציאה לאור את ה - הוצאת הביטאון בע"מ .1

החברה אינה פעילה ומפרת חוק. ון הוא בעל המניות היחיד, ג, האר1998 הייתה

הדירקטורים הרשומים נפטרו לפני שנים רבות. נמסרה לרשם החברות הודעה על 

  שנוכל לסגור את החברה. כדיפטירתם ונבחר דירקטור חדש 

החברה לא הייתה פעילה מעולם, לא היו לה דוחות כספיים  - בית המורשת בע"מ .2

 גם יחד. הדירקטורובעל המניה  הוא . הארגוןהחברה מפירת חוק ולא חשבון בנק

משרד היועמ"ש  על ידיהמשך טיפול מול רשם החברות נעשה ו ,נחתמה בקשת פירוק

 אופיר כץ. 

  

  התאחדות היהודים יוצאי גרמניה בע"מ 2.6

 השילמה אגרה בשלוש שנים האחרונות ולא הגיכיוון שלא ש ,החברה הייתה חברה מפרת חוק

  דוחות כספיים. 

התאחדות היהודים יוצאי גרמניה הינה חברה שבבעלות ארגון יוצאי מרכז אירופה, 

   :הבאות ההחלטות הוחלטווהדירקטוריון שלה הוא הארגון. 

 .תשלום האגרה שלוש שנים אחורה .1

 .2016עד  2013-הקמת דוחות כספיים מ .2

  .2016עד  2011-אישור דוחות כספיים מ .3

  .לרשם החברותהגשת כל החומרים  .4

  

  אורו 2.7

לאחר משא ומתן רב שנים הגענו להסכם עם הקרן של כספי האורו על קבלת הכספים. 

התחלנו בבניית תשתית ארגונית  בבד דבאפריל נחתם ההסכם, אך הכספים עדיין לא הגיעו. ב

  לתפעול הפרויקט.
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  ועדת הכספים פעילות 2.8

 .2017אישרה את תקציב  .1

נתקבלה ו ,על בסיס רבעוני 2017ומחצית  2016- ביצוע התקציב בנערך מעקב אחר  .2

  .2016החלטה ביחס לדמי חבר 

  .קצרהנבחנה מדיניות השקעת הכספים על ידי הארגון לטווח  .3

 .טופלו נושאים שוטפים בניהול הכספי והמנהל .4

  

  חמ"ה 2.9

ועדת איתור לתפקיד מנכ"ל חמ"ה.  על ידירועי נצר נבחר  -החלפת מנכ"ל .1

 הדירקטוריון הנוכחי אישרר בחירה זו.

לינואר בחרה נשיאות הארגון  9ב -בחירת דירקטוריון חדש ומקצועי לחמ"ה .2

דירקטוריון מקצועי כאשר חבריו בעלי ניסיון קודם מקצועי וישיבה בדירקטורים של 

יו"ר דירקטוריון, דורון  - חברות ועמותות. הדירקטוריון שנבחר: פרופ' מיכאל מאיר

  .שורר, משה נאמן, סמי קידר, אורון שטרן, ליאור מרטנס, גלעד לוין, רגב נפתלי

במטרה לאפשר מינוי דירקטורים  - החלטה בדבר תשלום לחברי הדירקטוריון  .3

מקצועיים החליטה הנשיאות והאסיפה הכללית של חמ"ה לשלם לחברי 

 הדירקטוריון את הקבוע ע"פ חוק לתשלום לדירקטורים בחברות לתועלת הציבור.

  

  מורשת 2.10

. בישראלאחת ממטרות הארגון היא שמירת מורשת קהילת יוצאי הארצות דוברי הגרמנית 

  עם גופים שונים.  פעולה משתףמקיים פעילויות שונות ו לשם כך הארגון

  עיקרי הפעילות השנה:

המשך פרויקט ארכיון המשפחות שעיקרו דיגיטציה  -  פרויקט ארכיון המשפחות .1

אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון המשפחות במוזיאון ליהדות דוברת  תוהעלא

יה הלאומית יהספראינטרנט של הלאתר  -מרכז מורשת הייקים בתפן  -גרמנית 

 בירושלים. 

המתוכננים לשנת  ,בניית תוכנית עבודה שנתית לאירועים בשת"פ עם מכון ליאו בק .2

 .העבודה תשע"ח

  

  כנסים וימי עיון בנושא מורשת 2.10.1

תערוכה פרי שיתוף הפעולה בין הארגון למוזיאון  - "חפצים מגלים" התערוכה .1

הגיעו מארצות המוצא של ש מחפצים ליהדות דוברת גרמנית בתפן. התערוכה נבנתה

 סיפור מספריםאשר  חפציםהורינו, סבינו או התגלגלו בצורה אחרת,  על ידיהקהילה 

. את התערוכה פתחנו באירוע בין דורי חברי הקהילה ידי על הושאלו פריטיםמיוחד. ה

 סיור מודרך בתערוכה נערךאירוע במרגש ורב משתתפים במרחב המוזיאונים בתפן. 

סיורים בתערוכות נוספות, הצגה,  ובו סיפרו בעלי החפצים את סיפורם, וכן התקיימו

 סדנאות לילדים ומופעי רחוב.
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יום עיון בנושא רפואה במרחב הרשע התקיים  - יום עיון לציון פוגרום ליל הבדולח .2

 עצמו ביום העיוןוכרון, יהיום נפתח בטקס יזכור באולם הז .במוזיאון לוחמי הגטאות

בתערוכה שעסקה במדע ורפואה בשירות הנאצים ושמענו הרצאות מרתקות  סיירנו

ר טסה שלוש. הנחה את היום מיכה "פרופ' שאשא, פרופ' חנה יבלונקא וד פיבנושא מ

 לימור.

לראובן מרחב עם סיום תפקידו כיו"ר  הוקרהערב  - "בין ישראל לישראליות" .3

ראליות והיכן הזהות הישראלית נשיאות הארגון. יום העיון עסק בשאלה מהי יש

בהשתתפות דניאל בן  מהן, מורכבתבישראל  שהחברהבחברת הגירה ובקבוצות 

סימון, יוסי אלפי, ראובן מרחב, מהרטה ברוך, נויה שגיב, וסיגלית בנאי. את הערב 

 הנחתה טלי ליפקין שחק. 

מיכה  יום עיון בנושא תקשורת התקיים בסינמטק תל אביב. -  "בין אמת לאג'נדה" .4

 שני התקיימו .לימור שוחח עם עמוס שוקן ורחל אידלמן על אביהם גרשום שוקן

 ,אחד בנושא תקשורת בתקופת פוסט אמת ועובדות אלטרנטיביותה -  פאנלים

הפאנל השני עסק ו; בהשתתפות אור הלר, דרור פויר, אורן טוקטלי ויפעת ארליך

דרור גלוברמן, ומתן דרורי. את היום הנחה נדב איל  בו השתתפוו, 3בתקשורת דור 

  .להקת "נאדג' חמדי"יקלית זמווליוו 

המוזיאון הפתוח  -" יום בגליל עם סיפורה של הפילהרמונית -  מוזיקת רקע" .5

שנה לפילהרמונית  80חי. ביקור בתערוכה המסכמת -לצילום, בגן התעשייה תל

סרטו של חיים הכט  -נור שחזר" ושיחה עם האוצרת נעמה חייקין. הקרנת "הכי

המתאר את סיפורו של מייסד התזמורת הפילהרמונית, הכנר המכונן ברוניסלב 

. יקאים יהודים לצאת מגרמניה הנאציתזעמיתו אמיל האוזר סייע למו שלצד ,הוברמן

 מפגש עם חיים הכט.  התקיים הסרט אחרל

שהיו מחלוצי ענף תערוכה שתעסוק בפרסומאים הייקים  -"ועכשיו לפרסומות"  .6

גם היא בשיתוף  מופקת הפרסום בישראל ובגרפיקאים שעסקו בפרסומות. תערוכה זו

לאחר הוצאת קול קורא לחברי הקהילה בנושא נשלחו חומרים , וחברי הקהילה

על הכנת אירוע  גםבניית התערוכה. בימים אלו אנחנו שוקדים ב שישמשומרגשים 

 שיתקיים בסוכות. י לכל המשפחההפנינג רב דור -  הפתיחה של התערוכה

  

  פרויקט התיעוד של הקהילה 2.10.2

  

מפעל תיעוד הקהילה בעזרת סיפורי קורות חייהם של חברי  וגידים עור קרםבשנים האחרונות 

  . מרכזת נעמי מרחב וקים". את הפרויקט כוליהקהילה ומשפחותיהם ורישום ב"ספר הי

  

קים, ילאתר הארגון בקטגוריה "יהסיפורים מועלים  -  תיעוד סיפורי חיים .1

סיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי התיישבות ועוד.  -סיפורים מהקהילה" 

מראיינים  על ידימקורביהם, או  או בעלי הדבר עצמם על ידיהתיעוד נעשה 

  מתנדבים העושים עבודתם בדבקות ובנאמנות.

  אביב וחיפה.צוות המתעדים מונה עתה שבעה מתעדים מאזור ירושלים, תל 

לפנינו נפרשים עשרות רבות של סיפורים אישיים מרתקים המתארים קורות 

סיפורי העלייה והקליטה של יוצאי מרכז אירופה  את המשפחות לפני עלייתן,

  ת לבניין הארץ.מכרעותרומתם ה ואתבארץ ישראל 

 ,בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת והנחלת המורשת גובר ענייןניכר 

  בקשות מחו"ל בנושא חיפוש מקורבים.ו פניותגם ב תמתבטאזו  והתעוררות
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  למצוא אותם בכתובת  ואפשר, סיפורי החיים מועלים לאתר הארגון

6-jeckes.org/yellow-http://irgun/  אנשים,  של םסיפורי 526עד כה תועדו

  סיפורים שתועדו השנה.  50מהם  ,יישוביםומשפחות 

  
. הייקים בספר הקהילה חברי של םפרטיה הזנת תהליך נמשך - הייקים ספר .2

 העובדה, עצמם הקהילה חברי הפרטים את ממלאים הארגון של החדש באתר

 כך בנוי החדש באתר הייקים ספר. המורשת שימור בעצם דיאלוג ליירת שמסייעת

 עד .החמישית העלייה על במחקר שונים בחתכים נתונים לקבל לחוקרים שיסייע

 .הייקים בספר ערכים 783 עלו כה

  

  ועדת מדיה 2.11

ועדת המדיה סיכמה השנה את פרויקט העלאת האתר החדש של הארגון לאוויר. ועדת המדיה 

דיונים על אופיו של היקינתון בעידן הנוכחי.  כמההתאחדה עם ועדת היגוי היקינתון וקיימה 

 בדיקה מדוקדקת בנושא. לקייםעדה ווהה החליטבעקבות כך 

הוגש דוח מסודר לוועדת מדיה שכלל השוואה בין ספקים שונים להפקת היקינתון והצעות 

   :החלטות כמהנוספות להוזלת הפקת הביטאון. ועדת המדיה דנה בנושא והחליטה 

 .יםדיגיטלי 2-ו יםמתוכם מודפס 4 - יקינתון בשנה גיליונות 6להפיק  .1

 מוזיל את היקינתון ומשפר את הנראות שלו.  אשר ,נבחר רב גון להפקת היקינתון .2

 בהחלק בגיליון שכתו את הוחלט להמליץ לנשיאות להוריד, נושאדיון ב לאחר .3

  .גרמניתב

ההמלצות הראשונות הנשיאות דנה בהמלצותיה של ועדת המדיה והחליטה לקבל את שתי 

 אך להשאיר את החלק של השפה הגרמנית ולחזור ולדון בנושא בעוד כשנה.

לאחר ניקוי הרשימות הורדנו  .החלה בדיקה לעומק של רשימת נמעני היקינתון על כך נוסף

  .3,000- ל 3,500- מ את מספר החוברות המודפסות

  בשנה.₪ אלף  60-בכל התהליך נחסכים כ

  

  יקינתון 2.11.1

  :גיליונות בנושאים הבאים 6בשנה האחרונה הופקו 

  וינאים ויהודים -  279

  ליון מסכם ועידה יג -  המשך וינאים ויהודים -  280

  גיליון ראש השנה -פראג  -  281

  פוגרום ליל הבדולח - תערוכת חפצים מגלים  -  גיליון מסכם אירועים -  282

  עיתונות ועיתונאים -  283

  קפה סובב עולם -  284
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  הארגון בתקשורת האינטרנטית 2.11.2

המשכנו לשדרג ולשפר את אתר הארגון החדש של הארגון. האתר מהווה את  -  אתר הארגון

פעילותיו. באתר ישנו מידע על ההיסטוריה של  שלהפלטפורמה הדיגיטלית של הארגון ו

הארגון  על, )ספר הייקים וסיפורי התיעוד (לרבותארגון, על מורשת הקהילה ההקהילה ו

. האתר מאפשר לחברי קהילה קשר ישיר עם הארגון. נוסף מידע רבדפים של  אלפיבמדיה ו

מלגות, בקשת מידע, רישום  :אנחנו מקבלים אלפי פניות מדי שנה דרך האתר בנושאים השונים

  יקים, בקשות סיוע ועוד.יבספר ה

בשנת הקדנציה  שאנו מנהלים הוכפל פייסבוקה מספר החברים בדף - פייסבוקהדף 

. דף הפייסבוק משמש אותנו לתקשורת בלתי אמצעית חברים 4,000 על כעת ועומד הנוכחית

  עם הקהילה.

הארגון מנהל קבוצת פייסבוק תוססת, שעיקרה  - קבוצת פייסבוק "הופה הופה רייטר"

למצוא  אפשרבקבוצה  .דיאלוג בין חברי הקבוצה בנושא מורשת וזיכרונות מבית ההורים

המורשת של הקהילה.  אתמייצגות את התרבות ושסיפורים אישיים, מתכונים לחג ותמונות 

  של הצטרפות חברים צעירים. מגמה מסתמנת בשנה האחרונהו ,חברים 4,500בקבוצה זו 

  

  קשרי חוץ 2.12

התקבלה החלטה לחיזוק קשרי החוץ של הארגון עם שגרירויות אוסטריה  לעיל, כאמור

  במסגרת הידוק הקשרים אפשר לציין את הפעילויות הבאות:  וגרמניה.

ביקור שגריר אוסטריה בישראל מר מרטין וייס בבית ההורים אניטה מילר כהן.  .1

 עםהשגריר סייר במחלקות השונות בבית וקיים שיחה בלתי פורמלית עם הדיירים ו

  נציגי הארגון. 

מעונו ב ועוגה קפההארגון לשגריר גרמניה דר' קלמנס פון גוטצה הזמין את נציגי  .2

 .בהרצליה. התקיימה פגישה בלתי פורמלית עם השגריר וצוות השגרירות

ומתקיימות פגישות  ,שגריר גרמניה בישראל מכבד אותנו בנוכחותו בוועידה הארצית .3

 במטרה לפתח שת"פ לטובת הארגון.

  

 שיתופי פעולה 2.13

הארגון ממשיך לקיים שיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית ומכון  .1

 שימור המורשת של הקהילה. לשםליאו בק 

עם פורום דב לאוטמן בנושא החלת ערכי הקהילה לחברה  פעולה ישתףהארגון  .2

שיתוף הפעולה  במסגרתליברלית, הומנית, דמוקרטית ומשותפת לכל מרכיביה. 

בדיוני קבוצות הפורום ובכנס  ישתתפו נציגי הארגוןו ,פרויקטים משותפים ופקוי

 למדיניות החינוך של פורום דב לאוטמן בדצמבר.

  נבחנים שיתופי פעולה נוספים עם גופים דומים לנו ביעדים השונים של הארגון. .3
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  מלגות 2.14

הארגון והמפעל לעזרה הדדית מעניקים מלגות. עיקר גם השנה  ,2002כבכל שנה מאז 

המלגות מוענקות מתוך הקדש ייעודי לחברי וצאצאי קהילת יוצאי מרכז אירופה הלומדים 

  במוסדות להשכלה גבוהה. 

על פי קריטריונים  ,בחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך מסודר, בלתי תלוי ואובייקטיבי

בקשות שעברו את קריטריון הסף. כל בקשה  88בדקו בקשות למלגות, נ 105 מתוך .ברורים

שני בודקים בלתי תלויים מבין חברי  על ידישעברה את קריטריון הסף נבדקה ביסודיות 

  .כךבודקים נוספים מקרב חברי הארגון והקהילה שנרתמו ל ידי עלהוועדה ו

שפחת מעוז. גם השנה הוענקו שתי מלגות לזכרה של גב' בתיה מעוז ז"ל מכספי תרומה של מ

, כמדי שנה הוענקה מלגה ע"ש אירנה מוחריק ז"ל, מתרומתה האדיבה של בתה, על כך נוסף

  מלגות לסטודנטים מתחומי לימוד שונים. 33חולקו  הכל ךדניאלה מוחריק תבדל"א. בס

המלגות הוענקו בטקס חגיגי שהתקיים ב"מועצה לישראל יפה" במעמד הזוכים ובני 

  פעילים, נבחרי ציבור ואורחים. ,משפחותיהם, חברי ארגון

דוד יו"ר נשיאות הארגון שלוש הרצאות "טד" מפי שלושה חברי ארגון:  נישאובמהלך הטקס 

 .יאיר בר קולחבר ועד סניף תל אביב ויונתן לבני  חבר נשיאות ומ"מ יו"ר סניף ירושלים בועז,

וציידו את הסטודנטים בטיפים  ועל ניסיונם בחיים םימקורותיהם הייקי על הדוברים דיברו

  .הבוגרים ביציאתם לחיים

שעות התנדבות לטובת הקהילה ומשולבים בפעילות בארגון,  40- המלגאים מחויבים ב

  בסניפים ובבתי ההורים.

 פעילות רווחה באמצעות הסניפים והמע"ה 2.15

והמפעל . הארגון יהםבמיצוי זכויותלנפגעי השואה ולבני הדור הוותיק  מסייע הארגון .1

עדיפות בסיוע לניצולי שואה נזקקים, יוצאי ארצות  העניקלעזרה הדדית ממשיכים ל

מרכז אירופה. בעקבות שינויים בחקיקה ובפסיקה הורחבו הזכאויות של ניצולי 

. הארגון ובמימושן אך הם ובני משפחותיהם זקוקים לסיוע במיצוי האפשרויות ,השואה

אליהו, פתחו תחנת שירות שמטרתה לסייע  והמע"ה, בעזרת המתנדב ערן בן יוסף

לניצולים ולבני משפחותיהם לקבל את המגיע להם מהרשויות השונות באירופה בכלל 

לניצולי שואה ובני משפחותיהם  קבע דרךובארצות דוברות גרמנית בפרט. ערן מסייע 

בתרגום מסמכים מגרמנית לעברית ולהפך, במילוי בקשות וטפסים לקבלת הסיוע 

 -נטיים וכן באיתור רכוש יהודי ברחבי אירופה וובאיתור מסמכים רל ,ם שוניםמגופי

  ארצות דוברות גרמנית. בבעיקר בגרמניה ו

במטרה לאתר את הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית  .2

 ותסוציאליות בדעו על ידימקצועית הולמת פועל הארגון באמצעות הסניפים, 

  באופנים הבאים: וסיסטמתיתומתנדבים. הפעולות הנעשות בצורה שוטפת 

 .קשר טלפוני קבוע עם חברי הארגון - קו קשר  .א

למיצוי מתן  ותהעוזר ותהסוציאלי ותבדהעו שלביקורי בית  הן - ביקורי בית  .ב

 של ביקורי בית סדירים והן; ובעת הצורך גם מהמע"ה ,הגופים השוניםמתמיכות 

   הפגת הבדידות.למתנדבים אצל חברים הזקוקים לסיוע בסידורים, או לחברה ו

, שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה להגברת פועל הארגון .3

 צוי זכויות לקהילה המבוגרת. יהעבודה הקהילתית ומ
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  סניפים 2.16

ועדי הסניפים, וכפופות לתוכניות בו נקבעתהפעילויות בסניפים מיושמות בהתאם למדיניות ש

העבודה ולמסגרות התקציביות שאושרו על ידי ועד הסניף והנהלת הארגון. בשנה זו המשיכה 

 ,בסניפים עצמם שמתקיימת מדי שבוע קבועההשוטפת והפעילות ה ובעיקר, ענפההפעילות ה

חברי הארגון בני הגיל השלישי והרביעי. בשני הסניפים מתקיימים  מצד כמענה לביקוש

, ענייני דיומאבמפגשים שבועיים קבועים לשיחות בגרמנית ומפגשים שונים בענייני תרבות ו

סיורים לפעילות לגיוס חברים. חברי הסניפים יוצאים יחד לטיולים וופעילות קו קשר  לצד

  ת ועדי הסניפים. יהתווי פי לע חבר ע"פ כישוריו,, כל מים אירועים ייחודייםיוזשונים ו

  

  סניף תל אביב 2.16.1

ברמת השרון  וכן, מתקיימות במשרדי הארגון בהדרכתה של רעיה סיצ'וגה -  שיחות בגרמנית

  בהדרכתה של אילנה בן דוב.ובשיתוף עם העירייה 

  .ומחוצה לה מהקהילהישראלים  יוצריםב שעוסקיםמפגשים  -מפגשים עם פראו קולטור 

הסניף טיולים וסיורים ברחבי הארץ ורחבי העיר תל אביב  יזםבמשך השנה  - טיולים וסיורים

  טיול לעמק חפר, סיור בעקבות אלכסנדר לוי, טיול לגליל ועוד. מהלדוג - בנושאים שונים

הצגות בולטות במוזיאונים ללתערוכות ו יחדיוחברי הסניף הרבו ללכת  - תערוכות והצגות

מוזיאון ב " עדות מקומית" - והתערוכות בהצגות. יאטראות ונפגשו עם האוצרים והיוצריםובת

"מלך ישראל" בצוותא, "מחווה  ההצגה, במוזיאון תל אביב "זיוף?" של טרטקוברארץ ישראל, 

  .לעמוס קינן" ועוד

הסניף קיים הקרנה מיוחדת בסינמטק תל אביב של הסרט "לייקים זה יותר  - אירועי מורשת

  ואביו חבר הארגון. יובל גדרון קשה" בהשתתפות יוצר הסרט 

מחול "מופעי המופע  הוצגבשת"פ עם מכון ליאו בק ופסטיבל אישה  - " "מופעי ההיסטריה

על ברטה ניימרק  החוקרת נטליה תהרצמכן  לאחרההיסטריה" של היוצרת עדילי ליברמן ו

  פפנהיים.

  

  סניף ירושלים 2.16.2

 17  הרצאות בנות  רח במהלך השנה החולפת שתי סדרות שליבית המפגש א - בית המפגש

הרצאות בנושאים  מגוון וכן, סבינה שביד שעסקו באמנות בהנחיית המורה לאמנות  מפגשים

חברי וידידי הסניף  ידיעל יהדות מרכז אירופה, שהועברו כולן בהתנדבות   הקרובים למורשת

התקיימה סדנה לכתיבה  וכן ,מלגאי הסניף על ידיהועברו  נוספותוסדנאות  הרצאותוהארגון. 

   פז.-אוטוביוגרפית בהנחיית מירה קני

  

סיירנו באתרים שונים ברחבי העיר, בהם מוזיאונים ואתרים היסטוריים  - טיולים וסיורים

  כלניות ויין באזור בית שמש. ,המערבי ולטיול מנזרים יומיים לגליל מתחדשים. יצאנו לטיול בן

  

של חברת הסניף אלישבע   בבית המפגש הועלו שתי תערוכות: תערוכת ציורים - תערוכות

  "תמונות מספרות", תצלומים ואנקדוטות מחיי הסניף לאורך שנות קיומו.  רוזנבוים, ותערוכת
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מתקדמים)  שיעורי גרמנית (מתחילים/ נערכים אחת לשבועיים -  שיחות ושיעורים בגרמנית

דב  קבוצת שיחה בגרמנית יקית בריכוזו שליש  וכן לבני דור ההמשך בהדרכת יטה גרונוולד,

    .טרגץ'

  

  קליטת העלייה 2.17

הארגון מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים האמונים 

 מסתייעמתנדבים ו על ידיים. התחום מרוכז על קליטת עלייה במדינת ישראל אינם עוסק

  צוות הארגון הקבוע.ב

  

  תמצית הפעילות 

 ותרגום הכתיב, למשל סיוע לעולים בנושאים שאינם מקבלים מענה בגופים הרשמיים �

  .עבודה חיפושהדרכה אישית בומסמכי קורות חיים  של

באופן קבוע בו מופצים ש ,ניהול דף פייסבוק ייעודי לעולים, אימ"א למען העולים �

  הצעות עבודה לעולים מטעם משרדי הממשלה ומועצת ארגוני העולים.

 הצעות העבודה מתקבלות באמצעות הסוכנות היהודית, מפעלים, חברות השמה �

  עברית, גרמנית ואנגלית. -מועלות בשפה בה הן נשלחות  והן ,וחברות פרטיות

 חברות להשמת כוח אדם. עםקיום קשרים עם לשכת המסחר ו �

  הצעותיהם באמצעותנו תורמים למפעל לעזרה הדדית. את פעלים המפרסמיםהמ �

נטי מאת מועצת ארגוני וופרסומים לעולים, הכוונה להתמצאות והפצת מידע רל �

משרדי הממשלה בנושאים העוסקים בקורסים מקצועיים והעולים, הסוכנות היהודית 

ע לעסוק בו הכנה לקראת מבחנים להענקת תעודות המאפשרות לבעלי המקצווב

  בארץ. 

שהתנדבו  (עו"ד יונתן ליבני ועו"ד אנגלה גרסיה) ארגון חברי קשר רציף עם עורכי דין �

  לעולים החדשים. בונו-פרו לסייע

פנייה ב שעוסקיםהשתתפות בדיונים , םשיתוף פעולה הדוק עם מועצת ארגוני העולי �

  עלייה וקליטה.נושאי בעיצוב וליבון מדיניות ובחילופי מידע בלמשרדי הממשלה, 

הכוונה ובסיוע בתרגום, בהפניה למקומות עבודה והשתתפות פעילה בירידי תעסוקה  �

  למוסדות לימוד.

  

  יחסי ציבור 2.18

במדיות הארציות. בימים אלו מתנהל דיון על אופיו סוקרה פעילות הארגון בשנה האחרונה 

תוכנית לתגבור הופעותינו בתקשורת  מתגבשתו ,הרצוי של הסיקור התקשורתי של הארגון

  למטרות הארגון.  ןולהתאמת

 להלן מקבץ דוגמאות:

כתבת גלי צה"ל הגיעה לסקר את הקרנת הסרט "אצל ייקים זה יותר קשה" ואת יום העיון 

  "בין אמת לאג'נדה" שנערכו מטעם הארגון בסינמטק תל אביב.
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כנית הטלוויזיה ורסם כפרומו לתמאמר דעה של דוד בועז בעניין מצב מערכת הבריאות פו

  .באתר קשת "המערכת"

לזוגיות ארוכת שנים של זוג מדיירי בית ההורים פנחס רוזן  כתבה העוסקת במתכון

  .ynetפורסמה בדף הבית של 
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  מוסדות הארגון

  

  דוד בועז - יו"ר נשיאות הארגון

  חגית גדסי - מנהלת הארגון

זוסמן בני,  ברוש אילנה, בלסבלג מיכאל, ברג סילביה,- אלרואי -  הארגוןחברי נשיאות 

  כצנלסון מיכל, לבני יונתן, לימור מיכה, מרחב נעמי, רומן אילן, שפיר יהושע

ממלא מקום יו"ר, בלום עלי, דאוס גבי, דוד יורם,  -מאיר דב  יו"ר, -בועז דוד  - כספיםהועדת 

  פלד אורי, רווה מרגניתווקס מיכה, זוסמן בני, לוין גלעד, 

  , גביטש מיכאל פטר, רוטנברג צביגבריאל השופט בדימוס בך - בית דין כבוד 

   רו"ח דפנה בריזלי -  גוף מבקר

אלירן גילה, אשד עליזה, בלום עלי, בר יו"ר,  -לימור מיכה  - והיגוי היקינתוןועדת המדיה 

כנר דן, לבני יונתן, מרחב נעמי, ווקס מיכאל, ויצטום דוד, דק מיכאל, קול יאיר, דאוס גבי, 

  נויברגר מיכאל, עדני ערן, רווה מרגנית, שפיר יהושע

  ווקס מיכה, סלומון יורם, פרנגלר רבקה, שלאיין מרגליתיו"ר,  -שולמית גבע  - ועדת מלגות

  נעמי מרחב - ה וקליטהיועדת עלי

   מיכאל ריו"ר, כנר דן, לבני יונתן, נויברג -מיכה לימור  - צוות תגובות

  אביב והמרכז ועד סניף תל

בייט יורם, בלסבלג מיכאל, בר קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, לוין גלעד,  ,יו"ר -שפיר יהושע 

  לימור נעמי, מגן עליזה, מרחב נעמי, מרטנס ליאור, שגיא תמי

  ועד סניף ירושלים

אלרואי ברוש אילנה, באבד יעל, בחנא דרורה, בייט מיכאל, בלום עלי, דאוס  ,יו"ר -רומן אילן 

  גבי, הופמן אברהם, לבני יונתן, ממרוט גדעון, נוימן דוד, שטייניץ יובל, שילה תמר, שני נילי

יו"ר, לוין גלעד, מרטנס ליאור, עו"ד נאמן משה,  -פרופ' מאייר מיכאל  - דירקטוריון חמ"ה

  קידר סמי, רגב תלי, רו"ח שורר דורון, שטרן אורון 

בלסבלג מיכאל, ברג סילביה, ווקס  ,יו"ר -כצנלסון מיכל  -  הנהלת המפעל לעזרה הדדית

  מיכה, לבני יונתן, מרחב נעמי, שטייניץ יובל, שפיר יהושע

  רכז אירופה)הנהלת פסגות כרמל (ארגון עולי מ

ברודניץ הנה, פלד -ברג סילביה, גלס מיכאל, ווקס מיכה, לימור מיכה, מאייר ,יו"ר -זוסמן בני 

  אורי

לבני יונתן, לוי תום, קול יאיר, הופמן אברהם, -עורך, בר -מיכאל דק  - מערכת היקינתון

דגנית, צימרמן משה, ליבנה תמר, לימור מיכה, מרחב ראובן, נויברגר מיכאל, נוימן דוד, סלנט 

   קליין עמרם, רוזנפלדר אוריאל
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  מספרים על קצה המזלג

  1,383אביב: -מספר חברי סניף תל •

  643מספר חברי סניף ירושלים:  •

   1,003 מספר חברי ארגון חיפה: •

 סך כל חברי הארגון: 3,029

  70-כעולים חדשים שיצרו קשר לצורך קבלת סיוע ומידע מהארגון  •

 מספר שעות התנדבות:  •

  שעות לשנה 1,700-המפעל לעזרה הדדית: כ

   שעות לשנה 5,000- כ -) MBהארגון הארצי (סניף תל אביב, ירושלים, יקינתון 

חברי הארגון, מנויים, מתעניינים, חברי המע"ה, תורמי המע"ה,  :MBתפוצת יקינתון  •

 ותקיםע 3,500- כמוסדות (כולל מפרסמי מודעות וכותבים בביטאון): 

דפים  10,000-המבקרים ב ,בחודש גולשים באתר הארגון בממוצע 5,000 -  אתר הארגון •

 רות באמצעות "צור קשר" באתר הארגוןיפניות לקבלת מידע, סיוע ושבאתר. 

www.irgun-jeckes.org  - בממוצע בשנה 800- כ   

מתוכם  50 ,סיפורי חיים 526עד כה הועלו לאתר הארגון  - ייקים, סיפורי חיים בקהילה  •

 בשנה זו

רישומים חדשים  40מהם  ,ערכים בספר הייקים 783רישום בספר הייקים: עד כה עלו  •

 בתקופה זו 

חברים בדף הפייסבוק הרשמי של הארגון, עשרות אלפי לייקים בשנה, חברים  4,000-כ •

 מאות אלפי צפיות בסרטים שאנחנו מעלים בדף ואלפי שיתופים 

   hoppe hoppe reiterבקבוצה  חברים 4,500-כ •

 

  ם, ארגון חיפה):־השתתפו באירועים ופעילויות (ארגון ארצי, סניף ת"א, סניף י

 שאינם חברים 30%- מהם כ ,איש 5,000- כ
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 המפעל לעזרה הדדית

 2017יוני -2016פעילות יוני 

 מיכל יו"ר כצנלסון

  

  כללי

קרב בהמפעל לעזרה הדדית (מע"ה) של ארגון יוצאי מרכז אירופה מסייע לרווחת הנזקקים 

  הדאגה לרווחת הקשישים, העריריים והחולים שביניהם.  חברי הקהילה. ליבת פעילותו היא

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שחלק ניכר מבני הקהילה הפונים למפעל לעזרה הדדית, הם 

 כדיאותם אלה שמדינת ישראל השיבה פניהם ריקם ולא מצאה את המשאבים הנדרשים 

לאוזן קשבת ולתשומת לב לסייע להם. חלק אחר הם חברי הקהילה, בסתיו חייהם, הזקוקים 

זכויותיהם במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים. מדובר  למצות את אישית. אחרים מתקשים

באמצעות העובדות הסוציאליות והמתנדבים הפועלים  להםמסייע  המע"השעשרות חברים ב

  בסניפים.

ניצולי שואה מיצוי זכויות אזרחיות בכלל וזכויות ותמיכה כלכלית  ,בין השאר ,הסיוע כולל

, המפעל מעניק בעזרת מתנדביו תמיכה וסיוע רגשי חברתי לחברי הקהילה על כך בפרט. נוסף

עקב מצב בריאותי  חלקם מנתהם שהמצוקה הנפשית והבדידות  אתלהקל  שנועד הקשישים

  רופף, קשיי ניידות וגילם מתקדם. 

יהם של העולים המפעל מעניק מלגות לעידוד השכלה ומצוינות לסטודנטים שהם צאצא

        ממרכז אירופה.

  

  מוסדות 

מרחב  ,יונתןלבני  ,מיכהוקס  ,סילביהברג  ,מיכאלבלסברג  ,יו"ר - מיכל כצנלסון ההנהלה: 

  יהושע שפיר ,יובלשטייניץ  ,נעמי

  רנטהמיכאליס  ,אילהלביא כצנלסון מיכל,  ,סילביהברג  ועדת הרווחה:

  דב מאיר ,גדירוזנטל  ,יו"ר -בני זוסמן ועדת השקעות: 

  

  עיקרי פעולות המפעל

ממקורות עצמיים של המע"ה  - ניהול תמיכות לנזקקים בקהילה ובבתי ההורים   .א

קרן פרץ נפתלי מועידת התביעות לגבי ניצולי שואה זכאים, חלקן מו חלקן - תוהשלמומ

 . ביבא לועיריית ת

כנית במימון ממשלת ות -כנית תמיכות בנזקקים ניצולי שואה ממוצא אוסטרי וניהול ת  .ב

 .אוסטריה, באמצעות ועידת התביעות

. כנית ערן"ו"ת -כנית סיוע למיצוי זכויות של ניצולי שואה בכלל וחברי הקהילה בפרט ות  .ג

 ;מילוי טפסים בשפה הגרמנית ;סיוע בתרגום מסמכים לשפה הגרמנית כוללת תוכניתה

ביטוחים ועוד) באמצעות אתרי  ,איתור מידע על זכויות ברכוש (דירות, בתים, קרקע
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בשמם של הניצולים להכרה  ניסוח וכתיבת בקשות ;אינטרנט שונים בגרמניה ואוסטריה

נהלי ואחר מול טיפול מִ  ;רשויות השונות בגרמניה ואוסטריהה אל בזכויות ולמימוש הזכויות

בדיקה  ;הרשויות בארצות האמורות למימוש זכאויות בזכויות הסוציאליות והאחרות

בארכיונים ממשלתיים מקומיים בגרמניה ואוסטריה לשם קבלת מידע על בני המשפחות 

 של הניצולים שנספו בשואה ועוד.

משפחות  עם במייל או דיאלוג אינטרנטי יצירת ,למתענייניםותיווך מידע רלוונטי לקהילה   .ד

הנזקקים באמצעות עובדות הרווחה של הסניפים וסיוע פעיל לחברי הקהילה במיצוי 

  כויותיהם ברשויות הציבוריות השונות.ז

הפעלת שלוש עובדות סוציאליות (בשלוש הערים הגדולות) לצורך קיום קשר קבוע עם   .ה

 עוץ, בליווי ובטיפול.יהנזקקים, מתן תמיכה וסיוע לנזקקים בי

 .לסיועייזום פעולות לאיתור וחיפוש חברי קהילה הנזקקים   .ו

ביקורי  ,הקשר טים של סניפי הארגון (קוממשק עם הפרויק - עבודה סוציאלית בקהילה   .ז

 .בית ועוד)

  

 שיווק, יחסי ציבור ותדמית  - המע"ה 

 .קשר ישיר עם הקהילה והסברה לגבי מהות המע"ה ולמען מי פועל  .א

  .מדיות ארציותומדיות ארגון  - שיווקופרסום  ,יחסי ציבור  .ב

  .העלאת תכנים רלוונטיים לאתר האינטרנט ולדפי הפייסבוק של הארגון  .ג

 .יקינתון MB-ה - מדור בביטאון הארגון  .ד

 .הפצת דפי אינסרט לעידוד תרומות בחגים באמצעות היקינתון  .ה

 .חברי הארגון של התפוצההפצת ניוזלטר לעידוד תרומות בקרב רשימת   .ו

  .שיחות תודה ומכתבי הוקרה לתורמים  .ז

  

  הפעילויות המנהליות

מענה שוטף לפניות הציבור הרחב בכלל ולחברי הקהילה  - ניהול והתנהלות שוטפת   .א

 .בחריגים ובבקשות מיוחדות, כולל טיפול בפניות ,בפרט

  .דוחות הנהלת חשבונות ,התאמת בנקים ,מעקב וטיפול בחשבונות הבנקים  .ב

 .סדר יום ופרוטוקולים - ישיבות הנהלת המע"ה   .ג

רות הכספים לזכות חשבונם ביקורת על המכתבים לנתמכים והעב -ישיבות ועדת הרווחה   .ד

 .או בהמחאות, לפי הצורך

  .קיום ייעוץ משפטי שוטף בכל סוגיות המפעל  .ה

 .מעקב - ועדת השקעות   .ו

  .פרוטוקוליםוסדר יום  - ועדת הביקורת   .ז

 .טיפול בביקורות העומק של רשם העמותות  .ח

 .2016הכנת הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת   .ט
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  2016ביקורת פנים לשנת 

הנהלים הרלוונטיים.  אתדרך הפעלתם ו את הפנים בדק את נושא חשבונות הבנקים, מבקר

אך המליץ להקפיד על עקרון הפרדת  ,המבקר ציין את העבודה המקצועית של חשבת המפעל

 ,לדוגמהלתקן את המצב על ידי שיתוף עובדים בין הארגון והמע"ה.  אפשרהסמכויות. לדבריו, 

קים ופיקוח על תשלומים במפעל ולהפך. המבקר מצא חשב הארגון יבצע התאמות בנ

שעמלות הבנקים בשוטף וכן בניירות ערך גבוהות ביחס לנפח הפעילות של המפעל ויש לפעול 

 להקטינן. המבקר העיר על אי קיומו של תזרים מזומנים שנתי והמליץ על הכנתו. כמו כן העיר

 ןחלק ,והמלצות הביקורת נלמדו הערותהעל העדר נהלים כתובים בנושאים אחדים.  המבקר

  כבר תוקן ויושם והחלק הנותר ייושם במהלך החודשים הקרובים.

  

  2016שנת  - נתונים על קצה המזלג 

  )105 -  2015(בשנת  80: מספר הנתמכים בקהילה  .א

  ₪) 1,331,401 -  2015(בשנת ₪  1,536,857: 2016סכום התמיכה לשנת 

  )9 - 2015(בשנת  7: מספר הנתמכים בבתי ההורים  .ב

  ₪) 541,581- 2015(בשנת ₪  374,601 סכום התמיכה:

 2016כנית הסיוע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ות  .ג

 )125 -  2015(בשנת  128מקבלי הסיוע:  מספר  .ד

  ₪) 1,873,854 -  2015(בשנת ₪  1,841,377 :2016סכום התמיכה בשנת 

 יותר מתוכן, פניות 2,300- מ יותר - 2016סה"כ פניות שטופלו בשנת  ניצולי שואה:  .ה

 )ה"במע מתנדב( אליהו יוסף בן ערן ידי על אישית טופלו פניות 1,500-מ

 סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופה על ידיתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות   .ו

  ₪) 577,500 - 2015(בשנת ₪   585,000סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:

ייעוץ לעולים  עלייה וסיוע לעולים חדשים,: תמיכה בפעילות קליטת קליטת עלייה  .ז

הסכום בנושאי קליטה, ארגון פעילויות חברתיות וכן סיוע ותווך בנושאי תעסוקה. 

 ₪  30,000שהוצא בפועל לטובת פעילות זו: 

: עבור התורמים לעמותה ועבור תורמים פוטנציאליים. MBרכישת ביטאון יקינתון   .ח

 ₪  140,000הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו: 

מלגות  30חולקו  2017: במרץ מלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשך  .ט

שנתרמו על ידי משפחת  ₪ 12,000וכן שתי מלגות בסך  ,לסטודנטים מבני הקהילה

שנתרמה על ידי דניאלה ₪  6,000מעוז לזכרה של בתיה ז"ל ומלגה נוספת בסך 

 מוחריק לזכרה של אימה אירנה ז"ל.

  ₪  201,776-פייזר): כ- ש (מפירות הקדש בקרהסכום שהוקד

  ₪) 199,638 -  2015(בשנת 
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  2016שנת  - גיוס משאבים 

- 2015 שנתב( ₪ 301,047 :2016 לשנת ה"למע הייעודיות התרומות סך: תרומות  .א

416,147  ₪(   

 )₪ 77,487 - 2015 בשנת( ₪ 675,589: 2016 לשנת העיזבונות סך: עיזבונות  .ב

  )₪ 12,509 - 2015 בשנת( ₪ 11,919 - אביב תל קרן: קרנות  .ג

 

 

  2017אתגרים לשנת 

   ענון הפורמט היחצני והשיווקי של המע"ה.ר  .א

באמצעות קמפיין גוגל בינלאומי והקמת מיני סייט באנגלית למע"ה,  ניסיון גיוס תרומות  .ב

עם המורשת  יםצאצאי קהיליית הייקים המזדה -  שיפנו לקהל תורמים פוטנציאלי בחו"ל

 הייקית.
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 חברת מעונות הורים (חמ"ה)

  2017דיווח על הרבעון הראשון של שנת 

  

 מבוא 

 2017השנה החולפת התאפיינה בחילופי גברי משמעותיים בחמ"ה. בתחילת חודש ינואר 

נתמנה לחברה דירקטוריון חדש, שחבריו הם רו"ח דורון שורר, רו"ח גלעד לוין, מר ליאור 

שטרן, עו"ד משה נאמן, מר נפתלי רגב, מר שמואל (סמי) קידר ופרופ' מיכאל מרטנס, מר אורון 

דירקטוריון החדש שנבחר ב לחברים מאיר. פרופ' מיכאל מאיר נבחר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

 החדשים החברים. ניסיון ניהולי, כלכלי ומקצועי עשיר ישעל ידי האסיפה הכללית של חמ"ה 

שקיפות, אחריות  אגבהצלחתה של חמ"ה לצון לתרום לקידומה והם בעלי יכולת, מסירות ור

דייריה וחברי  מעןהכלכליות של פעילות חמ"ה לוורגישות להשלכות האתיות, החברתיות 

ועדת כספים  -הארגון. הדירקטוריון החדש פועל בקביעות במסגרת שתי ועדות מובילות 

שות מר אורון שטרן. בהנחיית ועדת והשקעות בראשות רו"ח דורון שורר, וועדת פרויקטים ברא

דוחות ותקציב  ולגיבוש הכספים של החברה ננקטים צעדים לשיפור מערך החשבות של חמ"ה

 משופרים שיסייעו בהשגת יעדי החברה.

בישיבתו הראשונה הודה הדירקטוריון החדש לחברי הדירקטוריון היוצא ולמ"מ המנכ"ל 

היוצאת, הגב' עדנה נרדי, על פעילותם המסורה לטובת החברה בתקופת כהונתם, והחליט 

למנות את מר רועי נצר כמנהל כללי של חמ"ה. מר נצר נכנס לתפקידו בתחילת חודש 

  קד ביחידה מובחרת בצה"ל. פברואר, עם סיום שירותו הפעיל כמפ

) בבית מוזס בירושלים ואוכלסו יחידות Eהסתיימה הבנייה של האגף החדש ( 2016בשנת 

 הדיור היפות שבאגף. עשרות הדיירים החדשים נקלטו בבית מוזס בידידות, בחום ובשמחה.

  :2017הנושאים העיקריים הנמצאים בטיפול וקידום בחמ"ה מתחילת שנת  ואלה

טיפולית משוכללת בבית - ה הידרותרפיתיאודיטוריום ובריכת שחי סיום בניית .1

 4ההורים ע"ש ז. מוזס בירושלים. אנו מצפים לקבלת האישור להפעלתם (טופס 

  ת ירושלים) בשבועות הקרובים.ימעירי

מסתיימת הסבת המבנה לשימור שליד בית ההורים ע"ש ז. מוזס בירושלים  .2

 ולחוגים עבור דיירי הבית ואורחיהם. למתחם המוקדש כולו לפעילות חברתית 

לצורך התאמת המחלקות הסיעודיות של חמ"ה לדרישות משרד הבריאות  .3

התאמות מבניות ושיפוצים  נעשו") 2016(במסגרת הרגולציה של "פרוגרמת 

ו שינויים כאלה גם יערכבמחלקה הסיעודית בבית אניטה מילר, ובשנה הקרובה י

ערנו, הבנייה והשיפוץ גורמים לטרדה מסוימת במחלקה הסיעודית בבית מוזס. לצ

אבל אין אפשרות להימנע מהתאמת המחלקות לדרישות התקינה  ,לדיירי הבתים

 של משרד הבריאות. 

נכפה על דיירי בית אניטה מילר ברמת חן  בהחלפת הצנרת, ךכרוה, שיפוץ נוסף .4

 ,2017בגין הבלאי הטבעי של הבית. עבודה זאת תחל בחצי השני של שנת 

 ולצערנו אף היא עלולה להפריע באופן זמני לשקט ולמנוחת הדיירים.

הן טובות ביותר  2017התוצאות הכספיות של חמ"ה ברבעון הראשון של שנת  .5

רווחים ברבעון ל ביחס) ברווחי הרבעון הזה 225%(ית ניכרה יומשקפות עלי

פעולות מגוונות  שאריעול וי. עם זאת, ננקטים צעדי חיסכון ו2016המקביל בשנת 
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לשיפור מצבה הכלכלי של חמ"ה, כדי לצמצם הוצאות ולהגדיל את ההכנסות. 

צעדים אלו מתבצעים בתשומת לב ובהקפדה שלא לפגוע ברווחת הדיירים וברמת 

 השירותים המסופקת לכל דיירי חמ"ה. בין הצעדים הללו נעשות הפעולות הבאות:

 לבית הסמוכים ה"חמ הנהלת משרדי יפונו 2017 שנת של השני בחצי  .א

 . חדשות דיור יחידות שתי המתפנה בשטח ותוקמנה מילר אניטה

 סכון בעלויותימבין עובדי חמ"ה מונה מנהל רכש מרכזי לקידום ח  .ב

הספקים השונים  עםהאנרגיה (חשמל, דלק) וליישום הסכמי רכש אחידים 

לשלושת הבתים שבבעלות חמ"ה. המטרה היא לנצל את הניהול המרוכז 

 גודל הרשת לחיסכון הנובע מקנייה מרוכזת. ואת

דוח שהוזמן על ידי הדירקטוריון היוצא  החדש הוגש לדירקטוריון 2017בינואר  .6

והוכן על ידי הכלכלן מר דב מישור. הדוח פירט הצעות לייעול התפעול ולשיפור 

עבודת החברה, והמליץ על תהליכי בדיקה וקבלת החלטות הנוגעות לאסטרטגיה 

של חמ"ה. מרבית ההמלצות שבדוח זה אומצו ויושמו על ידי העתידית 

 הדירקטוריון החדש והמנכ"ל.

של חמ"ה הם בית  גאוותה עליהםושלושת הבתים שעליהם מתבססת פעילותה  .7

בית פנחס רוזן בניהולו של מר אמנון סירוטה  מוזס בניהולה של עו"ד נילי שגיא,

שלושת הבתים מתקיימות ובית אניטה מילר בניהולה של גב' נעמי סגל. ב

פעילויות רבות ומגוונות לדיירים בתחום התרבות והספורט. הסגל המסור של 

חמ"ה מסייע לדיירים בכל דרך אפשרית, ואנו שמחים כי שם החברה ממשיך 

בתקופה  דייחוב ,בפז יסולא שלאנכס  זהולהוות מופת לדאגה כנה וחמה לדיירים. 

בלתי הולם של עובדים לדיירים בבתי  אירועים קשים של יחס מתפרסמיםשבה 

חולים סיעודיים ובמוסדות דומים. גם בימים אלה מצליחה חמ"ה להוסיף ולשפר 

את רמת האכלוס הגבוהה בכל בתי ההורים שלה במסגרת מגוון אפשרויות הדיור 

ובהתאם לצרכים האינדיבידואליים של כל דייר ודיירת: דיור עצמאי, דיור תומך 

 ודיור סיעודי. 

 2017בקרות רגולטוריות בוצעו על ידי משרדי הבריאות והרווחה בחודש מרץ  .8

ממצאים  העלובבית אניטה מילר, בבית פנחס רוזן ובבית מוזס. דוחות הביקורת 

 חיוביים ושביעות רצון של הגופים המפקחים.

  בברכה,

  פרופ' מיכאל מאיר

  חברה לתועלת הציבור -יו"ר דירקטוריון חברת מעונות הורים (חמ"ה) 
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 פסגות כרמל

 חיפה -ארגון עולי מרכז אירופה 
  

  שנה. 80 2018שנה ובתי ההורים שלנו יחגגו בשנת  85ארגון חיפה קיים כבר 

  דיור מושלם.ו בתי הורים  5  ,קהילה ומועדון חברים נושאים מרכזיים: 3 -הארגון פועל ב 

  

  כרמל) בסמל חדש. לאחרונה מיתגנו את הארגון בשם (פסגות

  ב"קהילתון" מכהן צוות כותבים נוסף חדש. כמו כן הפקנו סרט תדמית לארגון.

ההנהלה החליטה על בחינה אסטרטגית לארגון שתוכל לשמש כבסיס לקבלת החלטות 

  ולגיבוש דרכו לעתיד.

הצערת הארגון כבר החלה, בקבלת חברים חדשים צעירים יחסית אשר השתבצו בוועדות 

  בהנהלה.השונות ו

אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם גופים רבים ביניהם אוניברסיטת חיפה, הקליניקה למשפט 

והחוג לגרונטולוגיה. הנושאים העיקריים בהם קיים שיתוף פעולה הינם: זכויות האזרח הוותיק, 

כמו כן קיים שיתוף  מוקד מידע וסיוע  משפטי, מחקרים וחידושים אחרים בנושא הזקנה.

  עם ארכיון העיר חיפה.פעולה 

  אתר האינטרנט לבש פנים חדשות והקמנו דף פייסבוק עסקי חדש.

  כוכבי יופי בתחרות של ארץ ישראל יפה 5-בית ההורים פסגת חן זכה ב

  

  חברים. 980 - במועדון ובבתי ההורים נמצאים סה"כ כ -בקהילה 

  יצוי זכויות ניצולי שואה.הפעילויות של הקהילה כוללות: תרבות, עבודה סוציאלית קהילתית, מ

צוות החשיבה האסטרטגי של הקהילה מפעיל את פרויקטים: המרצים שלנו,: קריירה חדשה 

  לגיל השלישי, תיעוד סיפורי חיפה. כמו כן קיימות שותפויות בין בתי ההורים והקהילה.

  

ת במספר נמצאו 4במספר, נמצאים בתפוסה מרבית  המחלקות הסיעודיות  5 -  בתי ההורים

  בתפוסה מלאה.

  מאושפזים במחלקות הסיעודיות. 125דיירים עצמאיים,  ו  420סה"כ ישנם 

הארגון משקיע סכומים נכבדים לשיפוצי הדירות ובשטחים הציבוריים וכן בהתייעלות 

  ובחיסכון. 

  

הדיירים שלנו נהנים מהשגחה צמודה ואנו מעניקים להם תכניות תרבות מגוונות תזונה 

  אישי. כמו כן אנו מספקים להם פעילויות נוספות לאורך כל היממה. מעולה וביטחון 

  עובדי הארגון הם הנכס היקר שלנו ואנו משקיעים בהם במתן השתלמויות, סדנאות וימי עיון.

  מקצים משאבים לגיבוש העובדים: נופש שנתי לחו"ל ובארץ, גיבוש מחלקתי ומסיבה שנתית.

  

שנים, מצליחה לתת לחברים בקהילה מענה  4 - התוכנית הפועלת כבר כ – הדיור המושלם

חברים בפרויקט. במסגרת זו הם נהנים מהשירותים שהם  80 -לצרכים שלהם. כיום ישנם כ

מקבלים לביתם כגון: ארוחות צהריים חמות, שרותי ניקיון, ליווי וכן מענה טלפוני בכל שעות 

  היממה.

ולתת מענה לחברים נוספים הרוצים להישאר בביתם ולכאלו אנו שוקלים להרחיב מסגרת זו 

  המחכים לדירות שלנו בדיור המוגן.
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  הינם טובים מאד. עמדנו במשימות וביעדים שהצבנו לעצמנו.  . 2016נתוני שנת  לסיכום:

, משביעה רצון ומסמנת מגמה של המשך האיתנות 2017גם מחצית הראשונה של שנת 

  ו.והיציבות  של המערכת שלנ

  

  

  בני זוסמן                                                                                    

  יו"ר ארגון עולי מרכז אירופה                                                                       
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2017עד מאי  2016 יונימחלטות נשיאות ה  

תאריך ישיבת 

 הנשיאות 

מצב   תוכן  מס' החלטה

  עדכני

ישיבה מס' 

1/2016/17    

16/8/2016  

החלטה מס' 

1/2016/17  

מאפשרים השתתפות  מיכאל ואילנה 

בישיבה הנוכחית באמצעות תקשורת. לגבי 

ההמשך בעתיד של הסידור הנ"ל, הנושא 

יובא לדיון בוועדה שתבחן ותציע שינויים 

והתאמות לתקנון הארגון. הוועדה תגבש 

  המלצה שתובא להחלטת הנשיאות 

  בוצע

החלטה מס'    

2/2016/17 

נשיאות דוד בועז נבחר פה אחד ליו"ר 

  הארגון.

  בוצע

החלטה מס'    

3/2016/17 

  בוצע  דוד בועז נבחר לכהן כיו"ר ועדת הכספים 

החלטה מס'    

4/2016/17   

יו"ר; דב  –הרכב ועדת כספים: דוד בועז 

מאיר, מרגנית רווה, גלעד לוין, גבי דאוס, 

דוד נוימן, אברהם הופמן, אורי פלד ומיכה 

  ווקס.

  בוצע

החלטה מס'    

5/2016/17 

מורשי החתימה ברשימה א' יהיו דוד בועז 

יו"ר; דב מאיר, מרגנית רווה, גלעד לוין,  –

גבי דאוס, דוד נוימן, אברהם הופמן, אורי 

פלד ומיכה ווקס. בכל סכום שני חברים 

ביחד או חבר אחד עם חבר מקבוצה ב'. 

מהרשימה הקודמת יוסרו  החברים שסיימו 

  ים. את כהונתם כחברי ועדת כספ

  בוצע

החלטה מס'     

6/2016/17   

מאשררים מורשי החתימה ברשימה ב' יהיו 

עובדי הארגון הבאים: דבורה הברפלד, 

חיים בר זיק ורינה שורץ. חתימת שני 

₪. א' 100חברים מהקבוצה עד לסכום של 

גובה סכום ההרשאה ייבחן על ידי צוות 

העבודה הרלבנטי והמלצותיו יובאו לאישור 

  הנשיאות.

  בוצע
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החלטה מס'     

7/2016/17   

מאשררים את החלטת הנשיאות משנת 

. מורשי החתימה בחשבון התיק של 2007

התרומה האלמונית על כל סכום שאושר על 

מתוך יו"ר  3ידי נשיאות הארגון, יישארו 

נשיאות הארגון, יו"ר ועדת הכספים, יו"ר 

  המע"ה ומנהלת הארגון. 

  בוצע

החלטה מס'     

8/2016/17 

מאשרים הקמת ארבעה צוותי משימה 

(אד הוק) בנושאי פעילות מרכזיים  זמניים

מטעם  קבועשל הארגון וכן צוות תגובות 

הארגון לאירועים רלבנטיים בחברה 

הישראלית כמפורט בנייר העובדה 'מינוי 

, שהוגש 2016באוגוסט  16צוותי עבודה' ה 

צוותי הפעולה יפעלו  לחברי הנשיאות .

בהלימה לנייר העבודה האמור ולכתב 

  המינוי שהוצא על ידי יו"ר הנשיאות. 

  בוצע

החלטה מס'     

9/2016/17 

י "החברים שנבחרו ע 5 –ה  תוךמ   4

גילה אלירן,  ה הם"הנשיאות להנהלת המע

  סילביה ברג, מיכה ווקס ונעמי מרחב

 בוצע

החלטה מס'    

10/2016/17 

הארגון ממליצה להנהלת המע"ה נשיאות 

לבחור במיכל כצנלסון כיו"ר הנהלת 

  המע"ה

  בוצע

ישיבה מס' 

2/2016/17    

25/10/2016  

החלטה מס 

11/2016/17   

הוחלט פה אחד כי מיכאל בלסלבג יכהן 

  כחבר בהנהלת המע"ה.

  בוצע

החלטה מס    

12/2016/17 

מינוי אריאלה לחיאני לרכזת שיווק ויחסי 

  ציבור 

  בוצע

החלטה מס    

13/2016/17 

הנשיאות תומכת פה אחד בהצעה למנות 

 1- את חגית גדסי כמנהלת הארגון החל מה

  . 2017בינואר 

  בוצע

החלטה מס    

14/2016/17 

הנשיאות מאשרת את הנחיות תוכנית 

  .2017עבודה ותקציב 

  בוצע
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ישיבה מס' 

3/2016/17    

13/12/2016  

החלטה מס 

15/2016/17  

 25/10/2016הפרוטוקול מיום באין הערות 

  מאושר

  

החלטה מס'    

16/2016/17  

מתקבלות  המלצות התוכנית האסטרטגית  

א. תושלם בדיקת העומק הכלכלית 

והפיננסית לארגון, לחמ"ה ולמע"ה.                                                                   

ב. יותאם המבנה הארגוני והפונקציונלי של 

הארגון והגופים השלובים לחזון, לתכניות 

הארגון.               ג.  העבודה ולמאפייני 

יותאם תקנון הארגון לרוח הזמן ולסביבת 

הפעילות.  ד. תאותר דרך להגדלה 

אפקטיבית של מספר חברי הארגון.  ה. 

תיבדק האפקטיביות של מערך המתנדבים. 

ו. יינקטו פעולות להצערת מנהיגות הארגון                           

ים דומים ז. תקודם תכנית לשת"פ עם ארגונ

ועם חברות עסקיות. ח. יוגדרו מחדש יחסי 

הארגון עם מוסדות גרמניים כולל ממשלה 

ושגרירות.                                                                 

ט. יידון שת"פ בנושאים מוסכמים בין 

חמ"ה וחב"ה כולל הפקת לקחים 

                       תפעוליים, שיווקיים ואחרים.           

י. יתוגברו מאמצי הגיוס של הכנסה 

ותרומות לארגון, למע"ה ולחמ"ה.                                                                   

יא. יוכנו נוהלי עבודה (לרבות נוהל ניהול 

סיכונים וניהול משברים) וייכתב קוד אתי 

כוללת  לארגון.  יב. תגובש אסטרטגיה

לארגון ולגופים השלובים שתהווה בסיס 

לתכניות העבודה.                                                 

בתהליך 

  ביצוע

     

החלטה מס    

17/2016/17  

אימוץ המלצות ועד קשרי החוץ                                        

א. תוקם ועדה קבועה שמטרתה וייעודה 

קידום. ב. תוכן תכנית עבודה מסודרת 

לקיום קשרי החוץ. ג. הצוות יפצל למיסוד 

קשרים קבועים וסדירים עם גופים וארגונים 

ד.      שייקבעו.                                     

הצוות יפעל לגיוס משאבים דרך קרנות 

וגופים שונים.  ה. הצוות ימפה את הגופים 

והקרנות איתם יעבוד הארגון ע"פ החלטת 

הנשיאות.                                                        

ו. יו"ר הנשיאות הוא הנציג הרשמי של 

  הארגון מול הגופים.   

בתהליך 

  ביצוע
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לטה מס הח   

18/2016/17  

בתקנון יהיה: "העמותה   3נוסח סעיף 

מייצגת את היהודים שעלו מארצות מרכז 

אירופה ואת צאצאיהם לדורותיהם ו/או 

תושבי קבע במדינת ישראל המזדהים עם 

  מטרות הארגון וערכי הליבה שלו." 

  בוצע

החלטה מס    

19/2016/17  

  בוצע  הוצאת נוהל בחירות יוצא מהתקנון. 

החלטה מס    

20/2016/17  

חברים ההרכב  12גודל הנשיאות יהיה של 

נציגים לכל סניף. יו"ר + נציג נוסף,  2יהיה 

חברי נשיאות  6נציגים מהסניפים.  6סה"כ 

  נוספים ייבחרו בוועידה הארצית.

  בוצע

החלטה מס    

21/2016/17 

להוסיף לסעיף הנבצרות בתקנון נבצרות 

  במובן המשפטי. 

  בוצע

   

  
  

החלטה מס 

22/2016/17  

ולא  3מספר חברי ועדת כספים לא יפחת מ 

   5יעלה על 

  בוצע

   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

החלטה מס' 

23/2016/2017  

הגבלת הקדנציות של יו"ר נשיאות הארגון 

קדנציות, כאשר קדנציה שלישית תהיה  2ל 

מהבוחרים. לא  75%ע"י רוב מיוחס של 

קדנציות.                                         3ניתן להמשיך לאחר 

קדנציות  2הגבלת קדנציה של יו"ר סניף ל 

כאשר קדנציה שלישית מחייבת רוב של 

 3ים. לא ניתן להמשיך לאחר מהבוחר 75%

  קדנציות. 

    

  בוצע

החלטה מס    

24/2016/17  

השינויים המבניים והפונקציונליים שיבוצעו 

  הם:

ניהול אחוד לשני הסניפים והעברת  - א 

  סניף ירושלים למוזס

  הקמת חשבות אחודה לארגון ולמע"ה  - ב 

יצירת בקרה פיננסית של הארגון על  -ג 

  פעילות חמ"ה

הקמת יחידת שיווק, פרסום, יח"צ וגיוס  - ד 

  משאבים משותפת לארגון, למע"ה ולחמ"ה

האחדת פונקציית הגוף המבקר עם  - ה 

  נקציית מבקר הפניםפו

  

בעיקרו 

  בוצע
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החלטה מס    

25/2016/17 

  בוצע  עלי בלום יהיה חבר בו. כספים  

החלטה מס'     

26/2016/17 

  בוצע  יונתן לבני יכהן כחבר בהנהלת המע"ה 

החלטה מס'    

27/2016/17 

  בוצע  ו. היגוי היקינתון תיכלל בוועדת מדיה 

ישיבה מס' 

1/2017    

09/01/2017  

החלטה מס' 

28/2017  

 13פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 

  מאושר. 2016לדצמבר 

   

החלטה מס   

29/2017 

נשיאות הארגון ממליצה לאסיפה הכללית 

של חמ"ה למנות את החברים המוצעים: 

מיכאל מאייר, ליאור מרטנס, עו"ד משה 

נאמן, רו"ח דורון שורר, תלי רגב, אורון 

  שטרן, סמי קידר, גלעד לוין. 

  בוצע

החלטה מס    

30/2017 

יו"ר דירקטוריון חמ"ה יכהן פרופ' מיכאל 

  מאייר. 

  בוצע

 החלטה מס   

31/2017 

לגב' חגית גדסי מוענקת זכות חתימה 

בארגון כמנהלת הארגון עפ"י ההרשאות 

  של ועדת הכספים.

  בוצע

ישיבה מס' 

2/2017    

20/02/2017  

החלטה מס 

32/2017  

אישור פרוטוקול מישיבת הנשיאות 

. באין הערות 09.01.2017שהתקיימה ב

  הפרוטוקול מאושר. 

   

החלטה מס   

33/2017 

אישור נוסח. נוסח התקנון  - חדשתקנון 

  החדש מאושר בכפוף לתיקונים שעלו

  בוצע

החלטה מס    

34/2017 

  בביצוע  מאושר  2017תקציב 

החלטה מס    

35/2017 

 26מועד קיום הועידה השנתית ביום שני 

  התקבלה  2017ליוני 

  בוצע

ישיבה מס' 

3/2017    

25/04/2017  

החלטה מס' 

36/2017  

אישור פרוטוקול משיבית הנשיאות  

באין הערות  20.2.2017שהתקיימה ב

  הפרוטוקול אושר.
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החלטה מס'   

37/2017 

הנשיאות אישרה פה אחד לפתוח חשבון 

בבנק לאומי לתוכנית האורו. מורשי 

  החתימה יהיו כמו בארגון. 

  בוצע

החלטה מס    

38/2017 

בנוהל הבחירות יהיה  20הנוסח בסעיף   

  6עד 

  בביצוע

החלטה מס    

39/2017 

בנוהל התקנון ייכתב  8הנוסח בבסעיף 

  באתר שייקבע 

  בביצוע

החלטה מס    

39/2017 

דוד בועז יהיה נציג הארגון במועצה של  

  וועידת התביעות 

  בוצע

החלטה מס    

40/2017  

הנשיאות מסמיכה את יו"ר הנשיאות ואת 

מנהלת הארגון לבוא בדברים עם 

חמ"ה בדבר הסכם רב שנתי בין דירקטוריון 

הארגון לחמ"ה שיסדיר את היחסים 

הפיננסיים בין שני הגופים. ההסכם יובא 

לאישור הנשיאות לפני מועד הועידה 

ה הנשיאות ימהקרובה. בהתאם לכך, מסכ

 את היו"ר והמנהלת לשנות את נוסח סעיף 

א של הביאור בדוחות הכספיים של 7

הארגון הארגון המתייחס להשקעות של 

  בחמ"ה.

  בביצוע

 






