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        5555        ר נשיאות הארגוןר נשיאות הארגוןר נשיאות הארגוןר נשיאות הארגון""""סקירת יוסקירת יוסקירת יוסקירת יו

        9999        פעילות הארגוןפעילות הארגוןפעילות הארגוןפעילות הארגון

        11115555            ועדת כספיםועדת כספיםועדת כספיםועדת כספיםפעילות פעילות פעילות פעילות 

        11117777            פעילות המפעל לעזרה הדדיתפעילות המפעל לעזרה הדדיתפעילות המפעל לעזרה הדדיתפעילות המפעל לעזרה הדדית

        21212121        ם ם ם ם """"פעילות ועדת תופעילות ועדת תופעילות ועדת תופעילות ועדת תו

        25252525        פעילות ועדת תיעוד וספר היקים פעילות ועדת תיעוד וספר היקים פעילות ועדת תיעוד וספר היקים פעילות ועדת תיעוד וספר היקים 

        27272727        פעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגות

        29292929        אביב והמרכזאביב והמרכזאביב והמרכזאביב והמרכז- - - - פעילות סניף תלפעילות סניף תלפעילות סניף תלפעילות סניף תל

        35353535        פעילות סניף ירושליםפעילות סניף ירושליםפעילות סניף ירושליםפעילות סניף ירושלים

        33337777        ))))הההה""""חבחבחבחב((((פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים 

        41414141        ))))הההה""""חמחמחמחמ((((פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים 

        45454545        ועדת קליטת עלייה ועדת קליטת עלייה ועדת קליטת עלייה ועדת קליטת עלייה פעילות פעילות פעילות פעילות 

        46464646        פעילות ועדת יערפעילות ועדת יערפעילות ועדת יערפעילות ועדת יער

        47474747        יקינתון יקינתון יקינתון יקינתון      MBפעילות ה פעילות ה פעילות ה פעילות ה 

        49494949        פעילות ועדת הביקורתפעילות ועדת הביקורתפעילות ועדת הביקורתפעילות ועדת הביקורת

        51515151        2014201420142014ח מילולי לשנת ח מילולי לשנת ח מילולי לשנת ח מילולי לשנת """"ח כספי ודוח כספי ודוח כספי ודוח כספי ודו""""דודודודו

        

        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים

        77777777        ועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגון        - - - -         ''''נספח אנספח אנספח אנספח א

        79797979                2015201520152015----2014201420142014טבלת מעקב החלטות הנשיאות לשנת טבלת מעקב החלטות הנשיאות לשנת טבלת מעקב החלטות הנשיאות לשנת טבלת מעקב החלטות הנשיאות לשנת         - - - -         ''''נספח בנספח בנספח בנספח ב

  

  

 



  

  ,נוסף על מגוון הפעילויות של הארגון עמידל
  והגופים השלובים הסניפים

  שלנוהאינטרנט  יבקרו באתר

jeckes.orgjeckes.orgjeckes.orgjeckes.org----www.irgunwww.irgunwww.irgunwww.irgun   

yishuvim.org.ilyishuvim.org.ilyishuvim.org.ilyishuvim.org.il----www.yekewww.yekewww.yekewww.yeke  

www.yeke.cet.ac.ilwww.yeke.cet.ac.ilwww.yeke.cet.ac.ilwww.yeke.cet.ac.il  

        fחפשו אותנו ב חפשו אותנו ב חפשו אותנו ב חפשו אותנו ב 

        ))))רררר""""עעעע((((ארגון יוצאי מרכז אירופה ארגון יוצאי מרכז אירופה ארגון יוצאי מרכז אירופה ארגון יוצאי מרכז אירופה 
        
        
        

  
  
  

        
        ::::הארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםהארגון והגופים השלוביםתחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של תחומי הפעולה המרכזיים של 

  רווחת הקהילה ורווחת הדיירים בבתי ההורים, רווחת הפרט �

 פיתוח ותמיכה ברשתות בתי ההורים של הארגון �

 שיח מתמשך עם חברי הקהילה באמצעים שונים - הפצת מידע ודו �

, והנחלת מורשת זו לחברי הארגון, בני העלייה החמישית, "יקיםיה"שימור מורשת  �

 חברי הקהילה וצאצאיהם ולכלל הציבור בישראל

 דורית–פעילות בין  �

 הרחבת הפעילות לפריפריה ולמרחב הכפרי �

  תמיכה בקידום השכלה ומצוינות לחברי הקהילה וצאצאיהם �

ותרבותית לעולים חדשים ולצעירים יוצאי כלכלית ,קליטה חברתיתבסיוע ותמיכה  �

  ארצות דוברות גרמנית

 תרבות וחברה בעלי עניין וזיקה לפעולות הארגון, קשרים עם ארגוני מחקר �

 ייצוג קהילת יוצאי מרכז אירופה בארץ ובעולם �

 ל"פיתוח וגיוס משאבים בארץ ובחו �

 שיווק ויחסי ציבור של הארגון והגופים השלובים, פרסום �

  

  
   

של של של של ' ' ' ' ערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבה''''ציוני וישראלי הפועל ברוח ציוני וישראלי הפועל ברוח ציוני וישראלי הפועל ברוח ציוני וישראלי הפועל ברוח , , , , ארגון וולונטריארגון וולונטריארגון וולונטריארגון וולונטרי
לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו ובני     - - - - מייסדיו מייסדיו מייסדיו מייסדיו 
שואף הארגון שואף הארגון שואף הארגון שואף הארגון     ,,,,בפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלו; ; ; ; הקהילההקהילההקהילההקהילה

        ....להשפיע על צביונה של החברה הישראליתלהשפיע על צביונה של החברה הישראליתלהשפיע על צביונה של החברה הישראליתלהשפיע על צביונה של החברה הישראלית
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        הארגוןהארגוןהארגוןהארגוןנשיאות נשיאות נשיאות נשיאות     רררר""""יויויויו    סקירתסקירתסקירתסקירת

                                ראובן מרחבראובן מרחבראובן מרחבראובן מרחב    

            

  

אנו מתכנסים לקראת תום השנה השנייה בקדנציה הנוכחית של גופי הארגון במהלך יישום  •

 . 2013-2015תכנית העבודה 

, הפירוט נכלל בדיווחים של מנהלת הארגון; בשנה החולפתבדיווח שלפניכם עיקרי הפעילות  •

 .הוועדות והגופים השלובים המצויים בתיקי הצירים, הסניפים

 

 ה ה ה ה """"ר המער המער המער המע""""חברת הנשיאות ויוחברת הנשיאות ויוחברת הנשיאות ויוחברת הנשיאות ויו    ----ל ל ל ל """"בתיה מעוז זבתיה מעוז זבתיה מעוז זבתיה מעוז ז

סלע , ה"ר המע"יו, הוכינו השנה מכה אנושה עם פטירתה הפתאומית של חברתנו בתיה מעוז •

יחד עם המשפחה סיכמנו על עריכת מפגש הולם . ומקצועיותחברות , יושרה, איתן של אחריות

 .נזכור אותה באהבה ובהוקרה אין קץ. בו נחשוב גם על דרך לשמור את זכרה, לזכרה

 נושאים חברתייםנושאים חברתייםנושאים חברתייםנושאים חברתיים

י סיוע במידע ובמאמץ "ע, העמקנו את טיפולינו בכל הקשור בניצולי שואה ובנפגעי הנאצים •

נציין גם . 'בין הכיסאות'הילה שעלו כילדים הנופלים למניעת קיפוח חברי הק, לשינויי החקיקה

למוסדות '; בית טרזין'ואת היזמות להידוק הקשר עם ' מכון משואה'את הקשרים ההדוקים עם 

 .הללו ייחוד בקשר עם קהילתנו

הרצון להישאר במסגרת , העלייה בתוחלת החיים  –עלינו לתת מענה לשינויים בדפוסי החיים   •

סניף חיפה /ה"ובהמשך ליוזמות של חב, לשם כך; ירותים לחברים בבתיהםביתית וזמינות הש

, ה עם נציגי הסניפים וגורמים מקצועיים"קיימנו דיונים במסגרת המע', הדיור המושלם'במפעל 

נוכל  –אם זו תוכתר בהצלחה ; בדיקת היתכנות מקצועית ומקפתללבחינת הנושא לפני כניסה 

 .  שותפויות מתאימות בקהילה ומחוצה לה תוך הפעלת, לגשת ליישום הדרגתי

ה והקשיים בגיוס מקורות אנו  נערכים להשלמת החסרים מהקהילה "לאור הידלדלות יתרות המע •

 . אולם הדרך עוד ארוכה - יש לכך סימנים חיוביים ; והמשכנו לטפל בהשגת מקורות חוץ

המתמודדות בשוק תחרותי ומצליחות , אנו מלווים את פעולות הפיתוח של חברות בתי ההורים •

 .  ואף נמצאו הדרכים להתגבר על תקלות שנתגלו בהן, בכך בזכות שמירה על רמה גבוהה

בתום , חברנו חגי גולן, ל"ציינו לאחרונה את פרישתו של המנכ –חברת מעונות הורים  –ה "בחמ •

ה "גם בחב. נציין זאת באופן הולם בעת חילופי המשמרות. ה עתירות הישגיםעשרים שנות עבוד

 .שניהם יבורכו –ל חדש "אמור להיכנס לתפקידו מנכחברת בתי הורים 
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לשמש כממלאת מקום מנהל , תודה והוקרה מיוחדת לעדנה נרדי שנרתמה ולפרק זמן ממושך •

אפשרה , בכך. וכושר ניהולי מרשיםאחריות , תוך גילוי מנהיגות, בתקופת מעבר משברית, ה"חמ

 . ה"ל לחמ"למיין ולבחור בצורה סדורה מנכ, לנו לאתר

בפני שאלות שעניינן הפעלת סמכויות הדירקטוריון , באופנים שונים, בשתי החברות עמדנו השנה •

    .עמדנו בו כנדרש. עיקרון שהוא נר לרגלינו –חברה לתועלת הציבור  –ץ "כגוף הקובע בחל

המהוות אבן שואבת , עלינו להעמיק את שיתופי הפעולה עם בתי ההורים במכלול פעולות תרבות •

 . ובמה מבוקשת לביטוי  בתקשורת, לדיירים פוטנציאליים

     נושאי מורשתנושאי מורשתנושאי מורשתנושאי מורשת

ה "המהווה יחד עם המע, העמקנו את פעולותינו בתחום המורשת' אור יקרות'בהמשך למפעל  •

בשנה הקרובה נפעל למציאת הדרך הנכונה לייחד . ודתנועמוד יסוד בעב ,וחברות בתי ההורים

תוך שנסתייע גם בקרן נפרדת , לכך את המעמד הסטטוטורי הראוי ואת האמצעים הדרושים

לציון מיוחד ראויות פעילויות המבורכות בנושאי מורשת הנעשות בסניפים . ממקורות חוץ

; לטה לרפואה  היה מוצלח במיוחדשיתוף הפקו, האירוע על הרופאים הייקים בירושלים; ביזמתם

לאחרונה יזם סניף . המעורר עניין רב, עתה מתוכנן אירוע הזכרת פועלם של המשפטנים הייקים

 אירוע  –המוזיאון למורשת הייקים - תפןומרכז מורשת המודיעין מ "בשיתוף המל –א והמרכז "ת

.                                                                                     במודיעין לציון חלקם של הייקים', בונד- יקה, 'מרתק

.                                                                          בארכיטקטורה, עתה מוצע לחיפה לציין את חלקם של הייקים בהנדסה

בין , בהכוונת ועדות ההנהלה –ראוי לחשוב על שיתופי פעולה  בכל מקום בו הדבר מועיל וניתן

פרחים  100 -ניתן ל. ביוזמה עצמית ביישובים ועם הארגון הארצי, עם בתי ההורים, הסניפים

 . כולנו ניהנה ונפרח יחד אתם –לפרוח 

מרכז  –המוזיאון לתולדות היהדות דוברת הגרמנית 'המשכנו לפעול בשותפות הברוכה עם  •

בסיוע (והתחלנו מפעל משותף להקמת ארכיב דיגיטלי של המשפחות  בתפן 'הייקים מורשת

; כן עולה חשיבות הנושא', מתבגר'ככל שהדור השני . מפעל מכונן וחיוני, )ועידת התביעות

ואירועים ובתחומי פעולה  תרבותית באמצעות כנסים/במקביל נמשכת הפעילות החינוכית

וזאת להודות שוב לחברינו סטף ורותי ולצוותם , ף הפעולה הזההשנה נציין עשור לשיתו. נוספים

לציון המועד הזה החליטה הנשיאות להעניק . על התמיכה הבלתי מסויגת ושיתוף הפעולה המצוין

שיחד עם חברים אחרים , וכמתבקש גם לחברתנו מיכל כצנלסון –את אות יקיר הארגון לשניהם 

השנה נמצא את הדרך המכוננת לבחון את . מוזיאוןהובילה בזמנו את הארגון להתקשרות עם ה

 . הניסיון שנרכש מההתקשרות המבורכת הזאת ולהיערך לקראת השנים הבאות

ולתיעוד סיפורי משפחות ' ספר הייקים'נמשכת הפעולה ברישום אנשי הקהילה ולהשלמת  •

 .   נותרה עוד עבודה רבה; ונשתדל לייחד מאמץ בנושאי שורשים

נחשוב על המדיניות בהוצאת  "מילון בן יהודה שטראסה"דולה של כלקח מההצלחה הג •

, זו מטלה כבדה מאוד מכל הבחינות; בשותפויות מתאימות, י הארגון"ספרים מכוננים ע/פרסומים

 . המחייבת מחשבה ותכנון מדוקדקים
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באשר לחידוש  שיתוף הפעולה ' ליאו בק'לאחרונה אישרה הנשיאות מסמך הבנה עם מכון  •

אנו שותפים לצורך לשמור על הרלוונטיות . זאת לאחר נתק ממושך, בין הגופיםהמתבקש 

שיתוף הפעולה יתבצע ; והאקטואליות של נכסי הרוח של היהדות הדוברת גרמנית ומורשתה

והוא יעמוד לבחינה מחודשת , בדומה לזה הנעשה בשני המוסדות עם ארגונים ומוסדות אחרים

, תודתנו שלוחה לחברנו ריקרדו לסטרל. מבטיחות ומעניינותהיו לכך התחלות . בתום שנה מעתה

  . ו הברוכה בחידוש הקשרתעל יזמ

        נושאי תקשורת ועניין ציבורינושאי תקשורת ועניין ציבורינושאי תקשורת ועניין ציבורינושאי תקשורת ועניין ציבורי

כדי לבחון ולבטא נושאים מהותיים המשתקפים בתקשורת הציבורית הפעלנו ועדת מדיה  •

לאחרונה הצטרפו אליהם . בהשתתפות חברי נשיאות ואנשי מקצוע, בראשות חברנו מיכה לימור

הוועדה תגבש . כלי הביטוי המרכזי והמוערך שלנו, יקינתון -   -MBחברי ועדת ההיגוי של ה

ן כדי להביאם לנשיאות באופן חסות לנושאים כאלה הן בזמן אמיתי והכללים ברורים להתיי

הוועדה הוכיחה כבר את חיוניותה . עם והמלצה על הפעלה נאותה של האמצעים הזמינים, סדור

תוך חשיפה , אה את הדרך להביא לידי ביטוי את השקפותינו על בסיס ערכי הליבה שלנובכך שמצ

בכל נושאי החשיפה . ללא כל גלישה לפוליטיקה מפלגתית, הולמת של הקהילה ודיון ציבורי ער

אלכסנדרוביץ -התודה לטל -של הארגון קבלנו סיוע חשוב ואיכותי מהגורם המקצועי המסייע לנו 

 .ולאנשיהם

ראל עם גרמניה מהווה הזדמנות נאותה לבדוק התאמת החלטתנו שיהיובל לכינון יחסי שנת  •

נמצא את הדרך . תוך התחשבות מלאה ברגישות הנושא בקהילה שלנו, בנושא זה 2008משנת 

 .תוך הכרת תרומתם של בני הקהילה שלנו בתהליך, לציין את שנת היובל

יחד עם וועדת . חברנו מיכאל דק, יקינתון -  MBה , הצלחנו בבחירת העורך החדש של ביטאוננו •

ההיגוי של הביטאון נמשיך לפתח ולקדם אותו לעידן הטכנולוגי ולפעול לביסוס תשתיתו 

בהיות הביטאון צרכן מרכזי של משאבים . הכלכלית תוך שמירה על עצמאותו המערכתית

את הפעולה לשיווקו ונגביר . נקדיש לשם כך מאמץ מיוחד בשנה הקרובה, המצויים בצמצום רב

  .ל"בחו

 מטלות ארגוניות לשנה הקרובהמטלות ארגוניות לשנה הקרובהמטלות ארגוניות לשנה הקרובהמטלות ארגוניות לשנה הקרובה

משימתית שלנו והתאמתה  –הפעלנו גוף מקצועי שיחד עמנו בדק את המערכת הנושאית  •

זאת בחלוף שמונה שנים מאז הבדיקה האחרונה ; לנסיבות המשתנות בקהילה המורחבת ובחברה

. שרויות לתקשורת פתוחה ונגישהוכן לאור פריסת החברים בעשרות יישובים ברחבי הארץ והאפ

במהלכו נידרש . הבדיקה  נמצאת עתה בשלב הסיכומים לקראת תהליך ההטמעה שיחל בקרוב

עם חילופי המשמרות בכמה מגופי הארגון נמשיך בהסדרת . כולנו לבחינת המסקנות ולדיון בהן

 . עבודת הוועדות וההנהלות בקביעת סדרי תפעול ודיווח

 . ת התקנון שתציע את ההתאמות המתחייבות לאישור הגופים המוסמכיםלכך יתלוו דיוני ועד •

שותפות מבורכת שלנו , פרי יזמתה של דבורה -בהקשר זה יש לציין את קורס הדירקטורים שלנו  •

הצלחתה של יצירת שפה משותפת וקולגיאלית בין העובדים בכל . עם האוניברסיטה הפתוחה
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היא , בבתי ההורים ובארגון הארצי, בחברות השלובות, המתנדבים והנבחרים בסניפים, הדרגים

  .  מתכון בטוח להצלחתנו וערובה לשמירת החיוניות שלנו

. ללא כל גירעון, הולם ואסתטי, יגאל אלון למבנה משימתי' ם לרח"רמב' צלחנו את המעבר מרח •

ון לכך התלוו שינויים בשיבוץ ובתפקוד בהנהלת הארג. נודה לכל מי שעשו להצלחת המבצע

  . אלה הביאו לייעול ולגיבוש של כבודת המטה; א והמרכז"וסניף ת

        :  :  :  :  סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

בסניפים , בשם הנשיאות ובשמי אני מבקש להודות לצירי הוועידה ולכל המתנדבים והעובדים בארגון

; מנהלת הארגון דבורה הברפלד, בראש ובראשונה לחברתי ועמיתתי, ובבתי ההורים, ובחברות השלובות

יחד עם צוותה ; יוזמותיה וכישוריה הארגוניים הכוללים לא היינו מגיעים עד הלום, בלי מסירותה

מפיק הארגון  תפוקות של מפעל ענק ממנוע של , א והמרכז"עשרות המתנדבים ואנשי סניף ת, המסור

ר יהושע "ובתיאום עם הי, שהסכימה, א והמרכז"מנהלת סניף ת, ברכה מיוחדת  לחגית גדסי. מערבל מזון

  . ניסיון השנה האחרונה מעודד ביותר. לתת לארגון מכישוריה ומזמנה, שפיר

ברכה ; שהחלו השנה במילוי תפקידיהם בוועדות ובגופים השלובים' חדשים'ברכת הצלחה לחברים ה

, תפקיד מאתגר –ה "ר המע"ל לתפקיד יו"של בתיה ז הנכנס לתפקידה, לחברנו יובל שטייניץ מיוחדת

  . מרכזיחיוני ו

ות בוועדי הסניפים /וכל החברים, ות ראש הסניפים והחברות השלובות/ברכות לבביות שלוחות ליושבי

לכולם ולכל החברים מן השורה . ות בהן/ות ראש הוועדות הארגון והחברים/יושבי, ובהנהלות החברות

  .ולמאות המתנדבים והפעילים העושים לילות כימים להצלחת עבודתנו

אלא מנחה אותנו מישרין , ץ משפטי מהשורה הראשונה שאינו רק עושה מלאכתו נאמנההתברכנו ביוע

  .ץ ולאנשיו"ד אופיר כ"תודתנו שלוחה לעו. בתוך סבך הבעיות שהן לחם חוקנו

  

   

 ראובן מרחב                                                                                                                   
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        מגמות מרכזיות מגמות מרכזיות מגמות מרכזיות מגמות מרכזיות 

רב גילאית  –קהילה רב דורית  - מינוף הארגון ומיתוגו כארגון קהילת צאצאי היקים בארץ ישראל  .א

  המטפחת את חבריה ודואגת לצרכיהם

נטיות וותוך הדגשת הרל. אירופה והנחלתה לציבור הישראלי- המורשת של יוצאי מרכזטיפוח  .ב

שלה להבנת דילמות וקונפליקטים בחברה ובכך לקחת חלק בשיח הזהויות המתקיים בחברה 

 הישראלית 

מוסכמת  תפיסה  י"פעהפועלת  "פתוחה רשת"ארגוני משנה פעילים ל מספר המאגדמעבר מארגון  .ג

 זאת תוך שמירת האוטונומיה המלאה של הארגוניםמשותף וקוד ערכי 

את ייחודיותו נטיות המשקפות רה הישראלית תוך סיפוק תועלות רלוופעולות לטובת כלל החב .ד

כל זאת עם שותפים המזדהים עם ערכי הארגון  .לחבריו ולחברה הישראלית, וערכיו המוספים

     ותוך הקפדה שלא לגלוש לפוליטיקה מפלגתית

  
 ::::דה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותדה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותדה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותדה שהתגבשו בארגון בשנים האחרונותעקרונות העבועקרונות העבועקרונות העבועקרונות העבו

 הרחבת המעגל הן כערך בפני עצמו והן כצורך מעשי.  עבודת המתנדבים והפעילים של הארגון .א

 למטרת השבחת פעולות ואיגום משאבים –הידוק שיתוף הפעולה בין הסניפים  .ב

 .פיתוח מתמיד של משאבים ומקורות להבטחת קיום הפעולות והשירותים וביסוסם .ג

  זבונות ע/תורמים פרטיים /חסויות לביטאון/תרומות/גיוס משאבים מקרנות 

חיזוק והרחבת המגמה לשיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום המורשת והתרבות  .ד

לצורך מיקסום תקציבי הפעולה ולמטרת פרסום . לצורך הרחבת פעילויות המורשת והנחלתה

  פעולות הארגון

על מנת ליצור שיח שוטף עם מירב חברי , תקשוב וכדומה, שורתפיתוח מתמיד של אמצעי תק .ה

 הפרושים בכל רחבי הארץ  -הקהילה 

        

        תמצית הפעילויותתמצית הפעילויותתמצית הפעילויותתמצית הפעילויות

        נושאיותנושאיותנושאיותנושאיות////פעילויות תחומיות פעילויות תחומיות פעילויות תחומיות פעילויות תחומיות     - - - - ' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

     םםםם""""ועדת תוועדת תוועדת תוועדת תותכנית העבודה של תכנית העבודה של תכנית העבודה של תכנית העבודה של ––––שימור המורשת והנחלתה שימור המורשת והנחלתה שימור המורשת והנחלתה שימור המורשת והנחלתה , , , , תכניות חינוכיותתכניות חינוכיותתכניות חינוכיותתכניות חינוכיות .1

על ידי  2012התכנית אושרה ביולי . 2012-2015גזרת מהמתווה לתכנית עבודה תלת שנתית נ

        םםםם""""ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת תוראה פירוט בסקירת פעילות ועדת תוראה פירוט בסקירת פעילות ועדת תוראה פירוט בסקירת פעילות ועדת תו. הוועדה ועל ידי נשיאות הארגון

        יוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהיוצאי מרכז אירופהארגון ארגון ארגון ארגון פעילות פעילות פעילות פעילות 

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     ––––        2014201420142014יוני יוני יוני יוני 

 מנהלת מנהלת מנהלת מנהלת     - - - - דבורה הברפלד דבורה הברפלד דבורה הברפלד דבורה הברפלד 
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     MBיקינתון יקינתון יקינתון יקינתון  .2

        ::::החלטות שהתקבלו בועדת ההיגוי של היקינתוןהחלטות שהתקבלו בועדת ההיגוי של היקינתוןהחלטות שהתקבלו בועדת ההיגוי של היקינתוןהחלטות שהתקבלו בועדת ההיגוי של היקינתון

שמתקבלים מציבור הקוראים ההדים . לאמץ את הצעת העורך ולהגדיר לכל גיליון נושא מרכזי .א

 כתוצאה מהחלטה זאת הם חיוביים ביותר

עמודים וכן לא להפיק גיליונות  44עמודי היקינתון ל ' לקבל את הצעת העורך ולהקטין את מס .ב

 ובכך להוזיל את עלויות ההפקה של כתב העת ) בראש השנה ובפסח(כפולים 

למדיה דיגיטלית ומתפרסמים באתר  הגיליונות של כתב העת מועברים 2015בינואר  1החל מה  .ג

 הארגון וכן נשלחים בדיוור ישיר לכל רשימת הנמענים של הארגון

  לללל""""יקינתון חויקינתון חויקינתון חויקינתון חו .ד

  נמשכת הבדיקה לגבי המשמעות של הפצת  היקינתון בארצות דוברות גרמנית    

  מינויים קבועים  1000: הוגדר יעד     

 קליטת עליה  קליטת עליה  קליטת עליה  קליטת עליה   .3

סיוע במציאת עבודה ופעולות , הפצת מידע, העוליםנמשכת הפעילות הקבועה למיצוי זכויות 

        ראה פירוט בסקירת פעילות קליטת עליהראה פירוט בסקירת פעילות קליטת עליהראה פירוט בסקירת פעילות קליטת עליהראה פירוט בסקירת פעילות קליטת עליהמול הרשויות הממלכתיות והציבוריות " סינגור"סיוע ו

         מלגותמלגותמלגותמלגות .4

תהליך מתן     , בדיקת הבקשות, העלאת טופסי ההרשמה לאתר, פרסומם, עדכון הקריטריונים. א

  המלגות וארגון טקס חלוקת המלגות 

  מעקב וליווי שוטף, איתור מקומות ההתנדבות לסטודנטים מקבלי המלגות. ב

        ראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגותראה פירוט בסקירת פעילות ועדת המלגות

 ועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיהועדת המדיה .5

ר "ליו .מדיהעל הקמת ועדת  2013 בנובמבר 28נשיאות הארגון החליטה בישיבתה בתאריך מיום ה 

  חבר נשיאות הארגון וחבר ועד סניף חיפה מיכה לימורמיכה לימורמיכה לימורמיכה לימורהוועדה מונה 

  :פעולות הוועדה 

אחריות  :הנגזרות כולל. וסניפיו של הארגון ההסברה והתדמית , נושאי התקשורתבעבודת המטה ) 1

  ב"יחסי הציבור וכיו, דפי הפייסבוק, אתרי האינטרנטעל 

ותגובותיו לנושאים , הגוף המוסמך מטעם נשיאות הארגון לנסח ולהפיץ את התייחסות הארגון) 2

  הנמצאים על סדר היום של החברה הישראליתחברתיים וערכיים 

        

 ריכוז עבודת המטה של הארגון ריכוז עבודת המטה של הארגון ריכוז עבודת המטה של הארגון ריכוז עבודת המטה של הארגון  – ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

 עבודה שוטפתעבודה שוטפתעבודה שוטפתעבודה שוטפת    ––––    ריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגוןריכוז וביצוע עבודת המטה של הארגון, , , , ניהולניהולניהולניהול ....1111

  עדות הארגוןת השוטפת של נשיאות הארגון ושל וריכוז הפעילו .א

 ריכוז וביצוע של העבודה השוטפת מול הרשויות הסטטוטוריות  .ב

 הארגון בשיתוף עם ועדת הכספיםבנית תקציב  .ג
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 ,בוק של הארגוןהאינטרנט של הארגון ולדפי הפייס עריכה והעלאת חומרים לאתרי, כתיבה .ד

פיתוח ועידוד השיח הקהילתי המקוון בתחומים שונים ומגוונים המעניינים את חברי  –התוצאה 

 הקהילה

 באמצעות פניה לקרנות ואיתור קרנות חדשות  גיוס משאבים  .ה

 שיווק ויחסי ציבור בתיאום עם ועדת המדיה , פרסום ,הסברה .ו

פניות אינטרנטיות בחודש  1200-מתן מענה שוטף לפניות חברי הארגון והמתעניינים למעלה מ .ז

 פקס/ועוד כמה עשרות פניות טלפוניות באמצעות הדואר

 )אלף נמענים 15הכולל למעלה מ (של הארגון  הנתוניםתחזוקה שוטפת וטיוב של מאגר  .ח

והפנייתם לביצוע  –חברה וקהילה /בחינה ובדיקה של יוזמות המופנות אל הארגון מגופי תרבות .ט

 לסניפים ולגופים השלובים , לארגון

 סיוע מקצועי והכוונה לעבודת מנהלי הסניפים  .י

 הארגון /באמצעות הסניפים –    הכשרה וטיפוח מתנדבים, שילוב, איתור .יא

  נושא להתמקצעות ולשכלול מתמיד –ההפעלה של מתנדבים על בסיס קבוע 

 צירוף חברים חדשים לארגון  .יב

לתרום מזמנם  מתחייביםמקבלי המלגה ה. ריכוז עבודת המטה    .מחויבות אישית של המלגאים .יג

עבודת המלגאים תורמת ומעשירה את עבודת הארגון והסניפים . ומהידע שלהם לקהילה

 בתחומים שונים ומגוונים

 1השונות הֶמדיותו, מאגר המידע של הארגון    העמדת .ית ומתמחהנטוב הארגון ככתובת רלוומיצ .יד

לרשות בתי ההורים ולרשות גופי תרבות וגופים העוסקים , לרשות חברי הקהילה בכל רחבי הארץ

, בחומריםסיוע , חיפוש מידע וקשר עם הקהילה, פרסום אירועיםבאמצעות . בשימור המורשת

   ל"סיוע לעיתונאים בארץ ובחו, מורשתשימור לגופי לגופי תרבות ובידע ובמידע 

, גופי תקשורת, גופי תרבות -ל "מתן מענה קבוע וסיוע לגופים ומוסדות מחו, קשר שוטף .טו

 ב"עיתונאים וכיו, שגרירויות,  ארכיונים

 ::::    הההה""""המעהמעהמעהמע////באמצעות הסניפיםבאמצעות הסניפיםבאמצעות הסניפיםבאמצעות הסניפים    ––––פעילות שוטפת למען הקהילה פעילות שוטפת למען הקהילה פעילות שוטפת למען הקהילה פעילות שוטפת למען הקהילה  ....2222

הארגון והמפעל לעזרה הדדית ממשיכים   .לנפגעי השואה ולבני הדור הוותיקבמיצוי זכויות סיוע  .א

בעקבות שינויים בחקיקה . יוצאי ארצות מרכז אירופה, לתת עדיפות בסיוע לניצולי שואה נזקקים

ובפסיקה הורחבו הזכאויות של ניצולי השואה אך הם ובני משפחותיהם זקוקים לסיוע במיצוי 

תחנת שירות שמטרתה  ופתח, הומתנדב ערן בן יוסף אליבעזרת ה, ה"הארגון והמע. האפשרויות

מגיע להם מהרשויות השונות באירופה בכלל לסייע לניצולים ולבני משפחותיהם לקבל את ה

ערן מסייע בקביעות לניצולי שואה ובני משפחותיהם בתרגום . ובארצות דוברות גרמנית בפרט

מסייע ; ניםבמילוי בקשות וטפסים לקבלת הסיוע מגופים שו, מסמכים מגרמנית לעברית ולהפך

  . נטיים וכן באיתור רכוש יהודיבאיתור מסמכים רלוו

                                                 
   דף הפייסבוק והדיוור הישיר, אתרי האינטרנט של הארגון, MB יקינתון 1

11



10  
 

מופעל על     .דגש על קשר עם דור ההורים המבוגר –קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הקהילה  .ב

אצל חברים הזקוקים לסיוע  –ביקורי בית סדירים ) 1: וכולל המפעילים מתנדבים – ידי הסניפים

   קשר טלפוני קבוע עם חברי הארגון –קו הקשר ) 2. בסידורים ולחברה נעימה להפגת בדידות

 . הגברת שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והעבודה הקהילתית  .ג

הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית מקצועית  לאתר את  - המטרה 

        ; הולמת

 בביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפים    ––––פרויקטים שוטפים פרויקטים שוטפים פרויקטים שוטפים פרויקטים שוטפים  ....3333

  תכנון וארגון הוועידה השנתית של הארגון ושל המפעל לעזרה הדדית  .א

קורס דירקטורים בשיתוף עם האוניברסיטה ) 1: העשרה והעצמה של פעילים ומתנדבים  .ב

. ות/חברים 25בקורס השתתפו . 2014והסתיים ביוני  2014מחזור שלישי נפתח במרס  –הפתוחה

השנה פתחנו את הקורס גם בפני עמיתים . מפגשים 11שעות הקורס על פני  56משך ההכשרה 

, מנהלת המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן(מעמותות הנמצאות בקשרי עבודה עם הארגון 

פעולות שוטפות ) 3ומנהלת העמותה של ארגון יוצאי הולנד ועוד  של גן התעשייה בתפן החשב 

" תיעוד זה כל הסיפור) "4 'שיחות הכוונה וכו, סיורים – להעשרה והעצמה של מתנדבים ופעילים

 למתעדי סיפורי חיים  הכשרהמפגש  -

 15ם "ברמב" ההיסטוריים"פרידה ממשרדי הארגון ) 1: לפעילים ולעובדים , עים למתנדביםאירו .ג

קשר -סדנא למתנדבי קו) 3 א"בת 157יגאל אלון ' חנוכת משרדי הארגון החדשים ברח) 2א "ת

 .א והמרכז"וביקורי בית שנערך ביוזמת סניף ת

ה "מפגש אוריינטציה והכרות להעמקת קשרי הגומלין בין מנהלי בתי ההורים והצוותים של  חמ .ד

רים של הסניפים "פגש לקחו חלק גם היובמ. ה ושל הסניפים "לבין העובדים של  הארגון של המע

 ה "ל חמ"מ מנכ"עדנה נרדי מ –יוזמת המפגש .  ה"ר חמ"והיו

התקיים בהרצליה וכלל בין  -ה  "הסניפים והמע, יום למידה וגיבוש לעובדי ומתנדבי הארגון .ה

עבודתם בשנה ביום זה נפרדנו גם מעובדים שסיימו . עם שלמה בר" סדנת מתופפים"השאר גם 

 נההאחרו

        בביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפיםבביצוע הארגון הארצי ובסיוע הסניפים    ––––פרויקטים מיוחדים פרויקטים מיוחדים פרויקטים מיוחדים פרויקטים מיוחדים  ....4444

 א"בת 157יגאל אלון ' לרחאביב -בתל 15ם "רמב' מרחמעבר משרדי הארגון  .א

עד לקבלת  – 15ם "טיפול משפטי ומנהלי בהשלמת מכירת זכויות הארגון במשרדים ברמב )1

 יגאל אלון' י בית המשפט והשלמת רכישת המשרדים ברח"מלוא הסכום שנקבע ע

מיון החומרים , כולל. קומה עליונה וקומת המשרדים הפעילה. ם"פינוי משרדי הארגון ברמב  )2

חומר . אריזה והעברה לארכיונים, גריסת חומרים רגישים, זריקת חומרים, הכתובים והאחרים

חומר היסטורי ". מכון משואה ללימודי השואה"הועבר לארכיון הארגון ב היסטורי של הארגון

הועברו לארכיון המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית ' ספרים וכו, תעודות, קיתיעל העלייה הי

' אריזת הציוד והעברתו למשרדי הארגון ברח. לארכיון חיצוני –חומר מינהלי פעיל . בתפן

 יגאל אלון
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של אנשי הציבור  והכוונה מקצועית פיקוח, בליווי. יגאל אלון' חשיפוץ משרדי הארגון בר )3

ל "בסיוע מנכ. גדעון ממרוטגדעון ממרוטגדעון ממרוטגדעון ממרוטוהמהנדס  אלי מאיוסאלי מאיוסאלי מאיוסאלי מאיוסהארגון האדריכל נשיאות מטעם ) מתנדבים(

, המפקח –בחירת האדריכל , התהליך כלל. ש"חגי גולן ובתיאום עם היועמ היוצאה "חמ

מעקב . חוזים עם הספקים. קבלת הצעות מחיר. בחירת ספק הריהוט, בחירת הקבלן המבצע

. )ב"ציוד מטבחון וכיו, ציוד משרדי(רכישת הציוד למשרד . אחר הביצוע ואחר לוחות הזמנים

  התקנת מערכות המחשוב והטלפוניה

  ניהול ותיאום תהליך מעבר המשרדים , תכנון )4

מנהלת סניף תל  חגית גדסיחגית גדסיחגית גדסיחגית גדסי -הליך מעבר המשרדים ושיפוץ המשרדים החדשים ניהול וריכוז ת

 אביב והמרכז ומנהלת הפרויקטים של הארגון 

.  וטרם הושלם 2014פרויקט שהחל בשנת . ליווי והפעלה של תהליך מינוף ופיתוח הארגון .ב

) 2. תכנית אסטרטגית מקיפה לארגון שאושרה על ידי נשיאות הארגון)1111: התוצרים של הפיתוח 

 בשלבי הטמעה ראשוניים –טיוטת תכנית הטמעה 

אתר האינטרנט החדש יותאם לצרכי . בתיאום עם ועדת המדיהבנית אתר אינטרנט חדש לארגון  .ג

 . האתר נמצא בשלבי האפיון והתכנון. הארגון ויבנה בטכנולוגיות חדשות ומתקדמות

ה בתיאום עם ועדת האיתור ועם "ל חמ"ריכוז מקצועי ומנהלי של וועדת האיתור לתפקיד מנכ .ד

ריכוז ) 2בתיאום עם חברי הוועדה (הגדרת התפקיד ותנאי הסף ) 1: כולל . ה"ר דירקטוריון חמ"יו

) 3ריכוז תהליך בחירת החברה לאיתור ולמיון המועמדים ) 3תהליך הפניה לחברות איתור והשמה 

  ליווי תהליך הבחירה ) 4תהליך המיון והבחירה  ריכוז

        

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

בשנת העבודה הנוכחית הורחבו פעולות הארגון ופעולות הסניפים שודרגו והגיעו לקהלים בשנת העבודה הנוכחית הורחבו פעולות הארגון ופעולות הסניפים שודרגו והגיעו לקהלים בשנת העבודה הנוכחית הורחבו פעולות הארגון ופעולות הסניפים שודרגו והגיעו לקהלים בשנת העבודה הנוכחית הורחבו פעולות הארגון ופעולות הסניפים שודרגו והגיעו לקהלים גם גם גם גם 

הפעולות זכו לתהודה תקשורתית נרחבת והארגון ממשיך למצב עצמו הפעולות זכו לתהודה תקשורתית נרחבת והארגון ממשיך למצב עצמו הפעולות זכו לתהודה תקשורתית נרחבת והארגון ממשיך למצב עצמו הפעולות זכו לתהודה תקשורתית נרחבת והארגון ממשיך למצב עצמו .  .  .  .  נוספים בציבור הישראלינוספים בציבור הישראלינוספים בציבור הישראלינוספים בציבור הישראלי

        . . . . לציבור הרחבלציבור הרחבלציבור הרחבלציבור הרחבומנחילה ומנחילה ומנחילה ומנחילה     צאצאי  היקיםצאצאי  היקיםצאצאי  היקיםצאצאי  היקיםקהילת קהילת קהילת קהילת מורשת מורשת מורשת מורשת המעורר ומשמר את המעורר ומשמר את המעורר ומשמר את המעורר ומשמר את כגוף משמעותי  כגוף משמעותי  כגוף משמעותי  כגוף משמעותי  

        ::::בשנים הקרובותבשנים הקרובותבשנים הקרובותבשנים הקרובותלפתחו של הארגון לפתחו של הארגון לפתחו של הארגון לפתחו של הארגון     המונחיםהמונחיםהמונחיםהמונחיםהאתגרים האתגרים האתגרים האתגרים 

    המכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית לצאצאי היקיםהמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית לצאצאי היקיםהמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית לצאצאי היקיםהמכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת ועדכנית לצאצאי היקיםהעמקת חיפוש העמקת חיפוש העמקת חיפוש העמקת חיפוש  )1

 ולאפיין את תרומתם לחברה הישראליתולאפיין את תרומתם לחברה הישראליתולאפיין את תרומתם לחברה הישראליתולאפיין את תרומתם לחברה הישראלית' ' ' ' קיםקיםקיםקיםייייישראלים היישראלים היישראלים היישראלים הי''''הההה    ––––

, , , , בתי ההוריםבתי ההוריםבתי ההוריםבתי ההורים: : : : הנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיוהנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיוהנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיוהנכסים הפיסיים של הארגון ושל גופיו ושותפיוהידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין הידוק הזיקה בין וווופיתוח הארגון פיתוח הארגון פיתוח הארגון פיתוח הארגון  )2

על מנת לפתוח רשת פעילות בפרישה על מנת לפתוח רשת פעילות בפרישה על מנת לפתוח רשת פעילות בפרישה על מנת לפתוח רשת פעילות בפרישה . . . . לבין פעילותולבין פעילותולבין פעילותולבין פעילותומכון ליאו בק מכון ליאו בק מכון ליאו בק מכון ליאו בק , , , , תפןתפןתפןתפןבבבבאון און און און יייימוזמוזמוזמוזהההה, , , , הסניפיםהסניפיםהסניפיםהסניפים

        מבלי לפגוע באוטונומיה של כל אחד מהגופים האמוריםמבלי לפגוע באוטונומיה של כל אחד מהגופים האמוריםמבלי לפגוע באוטונומיה של כל אחד מהגופים האמוריםמבלי לפגוע באוטונומיה של כל אחד מהגופים האמורים    ,,,,זאתזאתזאתזאת. . . . עבור מגוון קהליםעבור מגוון קהליםעבור מגוון קהליםעבור מגוון קהלים, , , , רחבהרחבהרחבהרחבהארצית ארצית ארצית ארצית 

גבולות הייקיות מיהו גבולות הייקיות מיהו גבולות הייקיות מיהו גבולות הייקיות מיהו " " " " פרימתפרימתפרימתפרימת""""זאת על רקע של זאת על רקע של זאת על רקע של זאת על רקע של     - - - - """"ןןןןהחברות בארגוהחברות בארגוהחברות בארגוהחברות בארגו""""לקיים דיון פתוח במושג לקיים דיון פתוח במושג לקיים דיון פתוח במושג לקיים דיון פתוח במושג  )3

 . הגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותיהגדרת השייכות לארגון על בסיס ערכי ותרבותי? ? ? ? קה בימינוקה בימינוקה בימינוקה בימינוייייהיהיהיהי

        קים והתאמת הפעילויות למציאות המשתנהקים והתאמת הפעילויות למציאות המשתנהקים והתאמת הפעילויות למציאות המשתנהקים והתאמת הפעילויות למציאות המשתנהיייימינוף ופיתוח קהילת צאצאי הימינוף ופיתוח קהילת צאצאי הימינוף ופיתוח קהילת צאצאי הימינוף ופיתוח קהילת צאצאי הי )4

הכשרתם הכשרתם הכשרתם הכשרתם , , , , לנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןלנושאי התפקידים בארגוןכעתודה כעתודה כעתודה כעתודה  ))))חילופי דורותחילופי דורותחילופי דורותחילופי דורות" (" (" (" (צעיריםצעיריםצעיריםצעירים""""עתודת פעילים עתודת פעילים עתודת פעילים עתודת פעילים איתור איתור איתור איתור  )5

            לפעילות ציבורית בארגוןלפעילות ציבורית בארגוןלפעילות ציבורית בארגוןלפעילות ציבורית בארגון    ורתימתםורתימתםורתימתםורתימתם

    חוליםחוליםחוליםחוליםולולולול    ערירייםערירייםערירייםערירייםלללל, , , , קשישיםקשישיםקשישיםקשישיםבכלל ולבכלל ולבכלל ולבכלל ולמערכות התמיכה והסיוע לחברי הקהילה מערכות התמיכה והסיוע לחברי הקהילה מערכות התמיכה והסיוע לחברי הקהילה מערכות התמיכה והסיוע לחברי הקהילה פיתוח ושכלול פיתוח ושכלול פיתוח ושכלול פיתוח ושכלול  )6

      בפרטבפרטבפרטבפרט
  

 .א
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 2015201520152015מאי מאי מאי מאי     ––––    2014201420142014    יונייונייונייוני    נתוניםנתוניםנתוניםנתונים    ––––חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים 

 5/2015  – 1/2013הנתון מתייחס לחברי ארגון ששילמו דמי חבר בתקופה 

  1456: אביב-מספר חברי סניף תל •

   700: מספר חברי סניף ירושלים •

     1020  : חיפה ארגוןמספר חברי  •

 3182318231823182: : : : סך כל חברי ארגון משלמי דמי חברסך כל חברי ארגון משלמי דמי חברסך כל חברי ארגון משלמי דמי חברסך כל חברי ארגון משלמי דמי חבר

 :  מתוכם

 ) חיפה 120, ם-י 72, א"ת 177(חברים חדשים  369: 2010הצטרפו ב  •

 )חיפה 87, ם-י 94, א"ת 300(חברים חדשים  481 :2011הצטרפו ב  •

 )חיפה 87, ם-י 54, א"ת 231(חברים חדשים  372 :2012הצטרפו ב  •

    )חיפה 110, ם-י 44, א"ת 103(חברים חדשים  257: 2013ב : הצטרפו •

 )חיפה  74, ם-י 55, א"ת 74( חברים חדשים  212: 2014הצטרפו ב  •

 ).).).).    204204204204חיפה  חיפה  חיפה  חיפה  , , , , 165165165165ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים , , , , 419419419419תל אביב תל אביב תל אביב תל אביב ((((        788788788788: : : :     70707070חברים עד גיל חברים עד גיל חברים עד גיל חברים עד גיל 

  70707070    - - - - ככככסיוע ומידע מהארגון  לצורך קבלתעולים חדשים שיצרו קשר  •

 באתר הארגון" צור קשר"סיוע ושרות באמצעות , פניות לקבלת מידע •

   www.irgun-jeckes.org  חודשממוצע בב 800800800800    - - - - ככככ    

  בחודש     20,00020,00020,00020,000מספר גולשים באתר הארגון בממוצע    

 : מספר שעות התנדבות •

  שעות לשנה 1700170017001700 - כ: המפעל לעזרה הדדית -    

  שעות לשנה שעות לשנה שעות לשנה שעות לשנה     5000500050005000        - - - - ככככ  -) MBיקינתון , ירושלים, סניף תל אביב(הארגון הארצי  -    

, ה"תורמי המע ,ה"המע בריח ,מתעניינים ,מנויים ,חברי הארגון :MBיקינתון  תפוצת •

 עותקים 3500350035003500    - - - - ככככ): כולל מפרסמי מודעות וכותבים בביטאון(מוסדות 

סיפורי חיים מתוכם  270ון עד כה הועלו לאתר הארג –סיפורי חיים בקהילה , ייקים •

 .בשנה זו 55

 . רישומים חדשים בתקופה זו 40: רישום בספר הייקים •

        ) :) :) :) :ארגון חיפהארגון חיפהארגון חיפהארגון חיפה, , , , םםםם- - - - סניף יסניף יסניף יסניף י, , , , אאאא""""סניף תסניף תסניף תסניף ת, , , , ארציארציארציארציארגון ארגון ארגון ארגון ((((ופעילויות ופעילויות ופעילויות ופעילויות השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים 
 שאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חברים        30303030%%%%    - - - - משתתפים מהם כמשתתפים מהם כמשתתפים מהם כמשתתפים מהם כ    5200520052005200כ כ כ כ 
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        ב ועדת כספיםב ועדת כספיםב ועדת כספיםב ועדת כספיםהרכהרכהרכהרכ

  ח דב מאיר"רו: רררר""""יויויויו

  אורי פלד ומרגנית רווה, גלעד לוין, מיכה וקס, ח יורם דוד"רו, גבי דאוס, עלי בלום ::::חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

  ד יובל פרוכטר"עו ::::מזכירמזכירמזכירמזכיר

  

        עיקרי פעולות הוועדהעיקרי פעולות הוועדהעיקרי פעולות הוועדהעיקרי פעולות הוועדה

  : התקיימו ארבע ישיבות  2015יוני  – 2014במהלך התקופה יוני 

  4.5.15- ו 18.3.15, 24.11.2014, 17.9.2014

  2015הוכן ואושר תקציב הארגון לשנת  ♦

  נערך מעקב אחר ביצוע התקציב על בסיס רבעוני ♦

  2015 -נתקבלה החלטה ביחס לדמי חבר ב ♦

  ואושר להצגה בפני האסיפה הללית 2014ח הכספי לשנת "נסקר הדו ♦

  נטוותה מדיניות הביטוח של הארגון ♦

יגאל ' ם לרח"רמב' העברת המשרדים מהמבנה ההיסטורי שברחעלות : נדונו באופן שוטף ♦
העברה מקבילה של היקינתון במדיה דיגיטלית והמיזם לשרות , תביעות נגד הארגון, אלון

  .הקהילה

  טופלו נושאים שוטפים בניהול הכספי והמנהל ♦

  .נתקיימה שיחה אודות התנהלות אתית של חברי הוועדה ♦
        

        תת וועד לעינייני כח אדם ושכרתת וועד לעינייני כח אדם ושכרתת וועד לעינייני כח אדם ושכרתת וועד לעינייני כח אדם ושכר

  וקבעה מתווה לשכר העובדים 2015הוועדה גיבשה את מדיניות השכר לשנת 

  

 )נדרש תיאום מוקדם(הפרוטוקולים של הוועדה פתוחים לעיון חברי ארגון בכל עת 

   

        פעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספיםפעילות וועדת הכספים

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     ––––    2014201420142014יוני יוני יוני יוני 
 מאיר ח דב"ר רו"יו
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        המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית פעילות פעילות פעילות פעילות 

        2012012012015555יוני יוני יוני יוני     - - - -     2012012012014444יוני יוני יוני יוני 

   מנהלת  –דבורה הברפלד 

        

        כלליכלליכלליכללי
ע לרווחת הנזקקים שמקרב חברי יסימרכז אירופה משל ארגון יוצאי ) ה"מע(לעזרה הדדית המפעל 
   .שביניהם העריריים והחולים, קשישיםלרווחת ה היא הדאגה ליבת פעילותו  . הקהילה

אותם הם , בשנים האחרונות אנו עדים לכך שחלק ניכר מבני הקהילה הפונים למפעל לעזרה הדדית
אבים הנדרשים על מנת לסייע שמדינת ישראל השיבה את פניהם ריקם ולא מצאה את המש אלה
. הזקוקים לאוזן קשבת ולתשומת לב אישית, בסתיו חייהם, חלק אחר הם חברי הקהילה. להם

  . אחרים מתקשים  למצות את  זכויותיהם במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים
מסייע מדי חודש  ;הפועלים בסניפים –באמצעות העובדות הסוציאליות והמתנדבים , ה"המע

שים המתקשים להתקיים אנ, ניצולי שואה, קשישים סיעודייםל .מחברי הקהילה רבות תלעשרו
  .בעלי צרכים מיוחדיםחולים כרוניים ול כלכלית

: ה יעד נוסף לשנים הקרובות"הגדירה הנהלת המע, למען הנזקקיםהקבועה והשוטפת לצד הפעילות 
לרתום ולערב את חברי , כלומר. ''''ה שייך לקהילהה שייך לקהילהה שייך לקהילהה שייך לקהילה""""המעהמעהמעהמע''''        -מיתוג ומיצוב המפעל לעזרה הדדית 

ה "המע' שגרירי'ה ולהפוך אותם ל"בעיקר החברים החדשים שאינם מכירים את המע, הקהילה
  .בקהילה ומחוצה לה

  

        הההה""""מוסדות המעמוסדות המעמוסדות המעמוסדות המע

סילביה ; ר"יו/ס –יעקב הירש ; )2015בינואר  12נפטרה ביום (ר "יו -ל"בתיה מעוז ז: : : : הההה""""הנהלת המעהנהלת המעהנהלת המעהנהלת המע
  יעל פורת ויובל שטייניץ; אילה לביא; מיכל כצנלסון; מיכה וקס; ברג

  יעל פורת; רנטה מיכאליס; אילה לביא; סילביה ברג ::::ועדת הרווחהועדת הרווחהועדת הרווחהועדת הרווחה
. בני זוסמן ודב מאיר; עלי בלום; ) ז"במאי ש 12עד ליום פטירתה ב( ר"יו - בתיה מעוז: : : : ועדת השקעותועדת השקעותועדת השקעותועדת השקעות

  גדי רוזנטל:  משקיףמשקיףמשקיףמשקיף
  

        תמצית הפעולות בתחומים השוניםתמצית הפעולות בתחומים השוניםתמצית הפעולות בתחומים השוניםתמצית הפעולות בתחומים השונים
        

        רווחות הפרט והקהילה רווחות הפרט והקהילה רווחות הפרט והקהילה רווחות הפרט והקהילה 
 בהשלמת וועידת התביעותבחלקו (ה "ממקורות המע –בקהילה ובבתי ההורים תמיכות בנזקקים  .א

קרן פרץ נפתלי , מימון החברה להשבת רכוש הניספים/ חלקו בהשלמת , לגבי ניצולי שואה זכאים
  )א"ועיריית ת

באמצעות , ממשלת אוסטריהתכנית במימון  –תמיכות בנזקקים ניצולי שואה ממוצא אוסטרי  .ב
 ועידת התביעות

. יהםמיצוי זכויותסיוע לניצולי שואה בכלל וחברי הקהילה בפרט ב. "תכנית ערן" – ניצולי שואה .ג
איתור מידע על , מילוי טפסים בשפה הגרמנית, כולל סיוע בתרגום מסמכים לשפה הגרמנית

ניה שונים בגרמ אינטרנט יאתרבאמצעות .) קרקע ביטוחים ועוד, בתים, דירות(זכויות ברכוש 
ניסוח וכתיבת בקשות לרשויות השונות בגרמניה ואוסטריה בשמם של הניצולים . ואוסטריה

טיפול מנהלי ואחר מול הרשויות בארצות האמורות למימוש . להכרה בזכויות ולמימוש הזכויות
מקומיים בגרמניה , בדיקה בארכיונים ממשלתיים. זכאויות בזכויות הסוציאליות והאחרות

 .ועוד המשפחות של הניצולים שנספו בשואהבלת מידע על בני ואוסטריה לשם ק
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 אינטרנטי למשפחות הנזקקים/ מייל בדיאלוג / למתעניינים/ לקהילה –מיצוי זכויות ותיווך מידע  .ד
  עמותות וגופים ציבוריים/ באמצעות עובדות הרווחה של הסניפים 

שואה בפרט מועבר באופן שוטף מידע שוטף ועדכני על מיצוי זכויות בכלל וזכויות ניצולי מתן  .ה
 לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרט

, לצורך קיום קשר קבוע עם הנזקקים) בשלוש הערים הגדולות(שלוש עובדות סוציאליות  הפעלת .ו
 .ב"בטיפול וכיו, בליווי, ם ביעוץמתן תמיכה וסיוע לנזקקי

הם ברשויות הממלכתיות לקהל הרחב בכלל ולבני הקהילה בפרט במיצוי זכויותיפעיל סיוע  .ז
 והציבוריות השונות

 על מנת לסייע להם –ייזום פעולות לאיתור וחיפוש חברי הקהילה הנזקקים מקרב הקהילה  .ח

/ ביקורי בית/ קו  הקשר(מימשק עם הפרויקטים של סניפי הארגון  - עבודה סוציאלית בקהילה .ט
 )ועוד

        
 הההה""""יחסי הציבור ותדמית המעיחסי הציבור ותדמית המעיחסי הציבור ותדמית המעיחסי הציבור ותדמית המע, , , , ההסברהההסברהההסברהההסברה: : : : ''''ה שייך לקהילהה שייך לקהילהה שייך לקהילהה שייך לקהילה""""המעהמעהמעהמע''''

 ?ה ולמען מי פועל"של מי המע? ה "קשר ישיר עם הקהילה והסברה אישית לגבי מהו המע .א

  מדיות ארציות/ מדיות ארגון  –שיווק /פרסום/יחסי ציבור  .ב

בתוספת חומרים  ה"מדור קבוע ומתעדכן של המע -ודפי הפייסבוק של הארגון אינטרנטהאתר  .ג
ציון , הבלטת אישים. ה בהקמתם"המעהעוסקים בהיסטוריה של מערכות הרווחה וחלקו של 

  ב"תורמים וכיו

 יקינתון MBה  מדור קבוע בביטאון הארגון .ד

 בקרב חברי הקהילה כביטוי של הזדהות ושייכות  " התרומות העממיות"עידוד מפעל   .ה

 בשלבי תכנוןבשלבי תכנוןבשלבי תכנוןבשלבי תכנון –לטר קבוע לכלל הקהילה - ניוז .ו

        
 גיוס המשאבים גיוס המשאבים גיוס המשאבים גיוס המשאבים 

 )לעיל 5ראה סעיף (תרומות עממיות  .א

 )לעיל 4בסעיף  2014פירוט הסכומים שגויסו בשנת (קרנות באמצעות  גיוס משאבים .ב

        
        הפעילויות המנהליותהפעילויות המנהליותהפעילויות המנהליותהפעילויות המנהליות

ה ביחד עם הארגון הארצי "המע, 2014בסוף ספטמבר . ה"פרויקט התארגנות ומעבר משרדי המע .א
א זאת לאחר "ת 157יגאל אלון ' א לרח"ת 15ם "רמב' א והמרכז העתיק את משרדיו מרח"וסניף  ת

 ב  "קטלוג וכיו, אחסון, פעולה זאת לוותה בהתארגנות מורכבת למיון מסמכים. שנה 70למעלה מ 

, כולל. מענה שוטף לפניות הציבור הרחב בכלל ולחברי הקהילה בפרט – ניהול והתנהלות שוטפת .ב
 בחריגים ובבקשות מיוחדות/טיפול בפניות 

 דוחות הנהלת חשבונות  / התאמת בנקים / טיפול בחשבונות הבנקיםמעקב ו .ג

 סדר יום ופרוטוקולים –ה "ישיבות הנהלת המע .ד

ב לזכות חשבונם או "דרך מסהעברה הכנת ו מכתבים לנתמכים ,סדר יום –ישיבות ועדת הרווחה  .ה
  לפי הצורך  המחאות

 קעהוקשר שוטף עם חברות הש פרוטוקולים/ סדר יום –ועדת השקעות  .ו

  פרוטוקולים/ סדר יום -ועדת הביקורת .ז

  תהליך מתמיד – לניהול המידע – 'תוכנת יפו'טיוב  .ח

 טיפול בביקורות העומק של רשם העמותות .ט

 2014ח המילולי לשנת "הכנת הדוחות הכספיים והדו .י
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        2014201420142014ביקורת פנים לשנת ביקורת פנים לשנת ביקורת פנים לשנת ביקורת פנים לשנת 
ה ואת "בדקה את מערך ההשקעות הכספיות של המע, ועדת הביקורת באמצעות המבקרת הפנימית

וההקדשות  העמותה כספי לניהול ומסודר מוגדר מנגנון קיים ככלל כי התרשמה הביקורת". התנהלותו
הערות  ."זה בנושא והדיווחים הדיונים בתיעוד צורך ישנו כי נמצא אך השונים באפיקים המושקעים

  ה"קרת נלמדו ומרביתן התקבלו על ידי הנהלת המעהמב
  

            2014201420142014שנת שנת שנת שנת     ––––נתונים על קצה המזלג נתונים על קצה המזלג נתונים על קצה המזלג נתונים על קצה המזלג 

 ) 104 – 2013בשנת ( 130:  מספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילהמספר הנתמכים בקהילה ....אאאא

  )₪ 1311,124 -  2013בשנת (₪  1,336,079: 2014201420142014לשנת לשנת לשנת לשנת     התמיכההתמיכההתמיכההתמיכהסכום סכום סכום סכום                         

  )16 -  2013בשנת ( 10: מספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההוריםמספר הנתמכים בבתי ההורים ....בבבב

  )₪ 450,691 – 2013בשנת (₪  600,130 ::::סכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכה                        

        2014201420142014ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת ע לניצולי שואה יוצאי אוסטריה בשנת תכנית הסיותכנית הסיותכנית הסיותכנית הסיו ....גגגג

 ))))184184184184    ––––    2013201320132013בשנת בשנת בשנת בשנת ((((, , , , 128 - 2014בשנת:  מספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיועמספר מקבלי הסיוע ....דדדד

        ))))₪₪₪₪    32,640,422,640,422,640,422,640,42    ––––    2013201320132013בשנת בשנת בשנת בשנת ((((₪ ₪ ₪ ₪     1,484,1671,484,1671,484,1671,484,167 ::::    2014201420142014כום התמיכה שחולקה בשנת כום התמיכה שחולקה בשנת כום התמיכה שחולקה בשנת כום התמיכה שחולקה בשנת סססס                    

 פניות מתוכן למעלה  2000  -למעלה  מ – 2014כ פניות שטופלו בשנת "סה     ::::ניצולי שואהניצולי שואהניצולי שואהניצולי שואה ....הההה

 )ה"מתנדב במע(פניות טופלו על ידי ערן בן יוסף אליהו  1000מ  ....וווו

 

 י סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהי סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהי סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופהי סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופה""""תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות עתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות עתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות עתמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע ....זזזז

  ₪  ₪  ₪  ₪  577,500577,500577,500577,500:  :  :  :  סכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זו                        

 

  לעולים ייעוץ,  חדשים תמיכה בפעילות קליטת עלייה וסיוע לעולים: קליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייה ....חחחח

  .תעסוקה בנושאי ותווך סיועוכן  חברתיות פעילויות ארגון, קליטה בנושאי        
        ₪ ₪ ₪ ₪     30,00030,00030,00030,000: : : : הסכום שהוצא בפועל לטובת פעילות זוהסכום שהוצא בפועל לטובת פעילות זוהסכום שהוצא בפועל לטובת פעילות זוהסכום שהוצא בפועל לטובת פעילות זו        

  עבור התורמים לעמותה ועבור תורמים פוטנציאליים:      MBרכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון רכישת ביטאון יקינתון  ....טטטט
        ₪ ₪ ₪ ₪ 140,000140,000140,000140,000: : : : הסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זו                

 מלגות לסטודנטים מבני הקהילה  31חולקו : ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשךללימודים אקדמיים לבני דור ההמשךללימודים אקדמיים לבני דור ההמשךללימודים אקדמיים לבני דור ההמשך    מלגותמלגותמלגותמלגות ....יייי

            ₪₪₪₪    196,000196,000196,000196,000כ כ כ כ ): ): ): ): פייזרפייזרפייזרפייזר- - - - מפירות הקדש בקרמפירות הקדש בקרמפירות הקדש בקרמפירות הקדש בקר((((הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש         
        

        2014201420142014שנת שנת שנת שנת     - - - - גיוס משאבים גיוס משאבים גיוס משאבים גיוס משאבים 
 ₪ 390,610: 2014ה לשנת "סך התרומות הייעודיות למע: תרומות  .א

 )  ₪ 301,885:  2013שנת (        

  )524,491₪  -  2013בשנת ( ₪  59,283: 2014זבונות לשנת סך הע:זבונות ע .ב

 :קרנות  .ג

 ₪  50,000:קרן פרץ נפתלי  •

 )₪ 10,791 - 2012בשנת(₪  12,154אביב  - קרן תל •

 ₪ 140,000 –הקרן להשבת רכוש הניספים  •

 

19



17  
 

     2015201520152015אתגרים לשנת אתגרים לשנת אתגרים לשנת אתגרים לשנת 
 ומיצובו כמפעל של הקהילה ולמענה ה"מיתוג המעהמשך הפעולות ל .א

ה וחברי העמותה הוא להירתם למאמץ משותף  בתחום "האתגר המשותף של חברי הנהלת המע .ב
 ב"וכיו  עזבונות, ל"קרנות בארץ ובחו, גיוס המשאבים בקרב חברי הקהילה

 מבוגריםמתן שירותים מגוונים לחברי הקהילה   -בחינת מיזם של יזמות חברתית כלכלית  .ג
חברים המתקשים למלא את המטלות ההכרחיות לניהול עצמאי . המעוניינים להישאר בבתיהם

 של משק הבית ונזקקים לעזרה ותמיכה  
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        ) ) ) ) םםםם""""תותותותו((((ועדת תכניות חינוכיות ומורשת ועדת תכניות חינוכיות ומורשת ועדת תכניות חינוכיות ומורשת ועדת תכניות חינוכיות ומורשת 

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     - - - - 2014201420142014ספטמבר ספטמבר ספטמבר ספטמבר 

  ר "יו  - רונית ורד 

        
   מטרת הוועדהמטרת הוועדהמטרת הוועדהמטרת הוועדה

  
לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  ולקהלים מגוונים לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  ולקהלים מגוונים לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  ולקהלים מגוונים לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה  ולקהלים מגוונים המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה     תתתתהפצהפצהפצהפצ

        חברה הישראלית חברה הישראלית חברה הישראלית חברה הישראלית בבבב
  :ובפירוט

  הנחלתהקביעת הדרכים לקביעת מדיניות הפיתוח וההפעלה של תחום המורשת ו •

 בניה ואישור תכנית עבודה רב שנתית ושנתית לפיתוח והפעלה של התחום •

  מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה •

 פיתוח תכנים ותכניות , תכניותו אישור תכנים •

 
   חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

אורי , ר רונית אשנהיימר"ד, יעל ארד, ברוש -אילנה אלרואי, צימט) קורט(כתריאל , ר"יו –רונית ורד
  . ר נעמי מרחב"ד, רנטה מיכאליס ,מיכל כצנלסון ,גבי דאוס, יאיר בר קול, בלוך

  ה"נהלת הארגון והמעדבורה הברפלד מ, ר נשיאות הארגון"יו, ראובן מרחב: מוזמנים
  

  מבחר מהפעולותמבחר מהפעולותמבחר מהפעולותמבחר מהפעולות

על פי תכנית עבודה שנתית הנגזרת מהמתווה לתכנית העבודה התלת על פי תכנית עבודה שנתית הנגזרת מהמתווה לתכנית העבודה התלת על פי תכנית עבודה שנתית הנגזרת מהמתווה לתכנית העבודה התלת על פי תכנית עבודה שנתית הנגזרת מהמתווה לתכנית העבודה התלת     ––––    שימור המורשת והנחלתהשימור המורשת והנחלתהשימור המורשת והנחלתהשימור המורשת והנחלתה
        ....על ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגוןעל ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגוןעל ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגוןעל ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגון    2012201220122012התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי התכנית אושרה ביולי .  2015201520152015----2012201220122012שנתית שנתית שנתית שנתית 

 ::::המתווה מגדירהמתווה מגדירהמתווה מגדירהמתווה מגדיר

; קית וצאצאיהםיחברי הקהילה הי; חברי הארגון ובני משפחותיהם: את קהל היעד לפעולות .א
גופים ומוסדות . כותבים ומארגני אירועים, קהל אמנים ויוצרים –קיות ימתעניינים שוחרי הי

חוקרים ותלמידים העוסקים בנושאי . ב"מוסדות אקדמיים וכיו, בתי ספר. בארץ ובעולם –נוך יח
  ל"קהל רחב בארץ ובחו, מורשת ותרבות

צאצאיהם ; רובם בני הגיל המבוגר -חברי ארגון בני כל הגילים :יקיםצאצאי האת טווח הגילאים  .ב

תלמידים בבתי הספר העל יסודיים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בארץ ; 45-55 בני

 "יקה"באמצעות תכנית הלימודים  ,ובארצות דוברות גרמנית

 :ם לבין עבודת סניפי הארגון"יחסי הגומלין בין עבודת ועדת תו .ג

במרכז עמדה .  ם ביחסי הגומלין שבין עבודתה לבין עבודת סניפי הארגון"דנה ועדת תו 2014בשנת 

ם בהקשר לימי עיון העוסקים בשימור המורשת "השאלה מהי האחריות ומהם סמכויות של ועדת תו

  . והנחלתה שיש להם עניין לכלל הקהילה

. חסי של כל אחד מהשותפיםתוקדש לגיבוש משותף של המסקנות תוך שמירת היתרון הי 2015שנת 

תבחן הוועדה מחדש את תחום שמירת המורשת והנחלתה לציבור הישראלי ותגבש בהתאם , בנוסף

 . אסטרטגיות ודרכי פעולה
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        מבחר מהפרויקטים המרכזים והפעולות מבחר מהפרויקטים המרכזים והפעולות מבחר מהפרויקטים המרכזים והפעולות מבחר מהפרויקטים המרכזים והפעולות 

דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט של אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון , , , , מחשובמחשובמחשובמחשוב, , , , שדרוגשדרוגשדרוגשדרוג .א
פרויקט רב שנתי  ....קים בתפןקים בתפןקים בתפןקים בתפןיייימרכז מורשת הימרכז מורשת הימרכז מורשת הימרכז מורשת הי    ––––במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית  המשפחותהמשפחותהמשפחותהמשפחות

לספרייה הלאומית בירושלים למשרד ראש הממשלה ולמוסד , למוזיאון בתפן, המשותף לארגון
מימון . מטרתו הפצת חומרי הארכיון לחוקרים ולמתעניינים בארץ ורחבי העולם". יד ושם"

 .ותרומות ושילוב עבודת מתנדבים מהקהילה קרנות, הפרויקט משיתופי פעולה

 )סריקת חומרי הארכיון(נמצא בשלבי ביצוע  –של הפרויקט ' שלב א

 ₪  'א 660גייס הארגון לטובת  הפרויקט סך של  2013בשנת 
הסרט מבוסס . . . . עדי פוגרום ליל הבדולחעדי פוגרום ליל הבדולחעדי פוגרום ליל הבדולחעדי פוגרום ליל הבדולח    תתתתהפקת סרט תיעודי מעדויוהפקת סרט תיעודי מעדויוהפקת סרט תיעודי מעדויוהפקת סרט תיעודי מעדויו    ----) ) ) ) שם זמנישם זמנישם זמנישם זמני"("("("(עדים מדבריםעדים מדבריםעדים מדבריםעדים מדברים"""" .ב

 א והמרכז"סניף ת: הפקה וביצוע. מתנדבים  ועל עריכה מקצועיתבעיקרו על עבודת 

 הפרויקט בתכנון  -כחלק מהפעולות למינוף הארגון  –קים בישראל יהקמת פורטל הי. יקה נטיקה נטיקה נטיקה נט .ג

יצירת הקשר המקצועי עם מכון ליאו בק וביססו באמצעות חשיבה משותפת ואירועים משותפים  .ד
וקולן "ערב הוקרה לספר ; א והמרכז"בביצוע סניף ת –וילי כהן ' דרערב להשקת ספרו של (

אביב -בביצוע סניף תל –בשיתוף עם פסטיבל אישה בחולון . בברלין נאורות יהודיות-" יישמע
 )אביב והמרכז-פירוט בסקירת הפעולות של סניף תל –והמרכז 

 חחחח""""בשיתוף עם מטבשיתוף עם מטבשיתוף עם מטבשיתוף עם מט" " " " יקהיקהיקהיקה""""    ––––האינטרנטית האינטרנטית האינטרנטית האינטרנטית     והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים והטמעה של תכנית הלימודים פיתוח פיתוח פיתוח פיתוח המשך המשך המשך המשך  .ה

ke.cet.ac.ilye . 

החומר לאתר .  2013הושק ביוני . שובי אור ֶיֶקרותשובי אור ֶיֶקרותשובי אור ֶיֶקרותשובי אור ֶיֶקרותיייימיזם הנצחה אינטרנטי לימיזם הנצחה אינטרנטי לימיזם הנצחה אינטרנטי לימיזם הנצחה אינטרנטי לי" " " " אתר היישוביםאתר היישוביםאתר היישוביםאתר היישובים"""" .ו
המימון מכספי . יישובים 52היעד להעלות . נאסף בשיתוף עם היישובים ומועלה בקביעות לאתר

 . רשת מלונות דן - תרומת משפחת פדרמן 
לשם השלמת האתר לשם השלמת האתר לשם השלמת האתר לשם השלמת האתר ₪ ₪ ₪ ₪ ' ' ' ' אאאא    50505050יישובים ואנו מנסים לגייס עוד כ יישובים ואנו מנסים לגייס עוד כ יישובים ואנו מנסים לגייס עוד כ יישובים ואנו מנסים לגייס עוד כ     35353535בשלב זה הועלו לאתר בשלב זה הועלו לאתר בשלב זה הועלו לאתר בשלב זה הועלו לאתר 

 ואחזקתו ואחזקתו ואחזקתו ואחזקתו 

סיפורי התיישבות סיפורי התיישבות סיפורי התיישבות סיפורי התיישבות , , , , סיפורי אנשיםסיפורי אנשיםסיפורי אנשיםסיפורי אנשים, , , , סיפורי משפחותסיפורי משפחותסיפורי משפחותסיפורי משפחות    - - - - סיפורים מהקהילה סיפורים מהקהילה סיפורים מהקהילה סיפורים מהקהילה , , , , יקיםיקיםיקיםיקים    ––––" " " " קיםקיםקיםקיםייייספר היספר היספר היספר הי"""" .ז
    ––––    עבודה שיטתית ומסודרת של תיעוד סיפורי חיים והעלאתם לאתר האינטרנט של הארגון. ועודועודועודועוד

        ר נעמי מרחבר נעמי מרחבר נעמי מרחבר נעמי מרחב""""י די די די ד""""ח עח עח עח ע""""ירוט בדוירוט בדוירוט בדוירוט בדוראו פראו פראו פראו פ

מעקב שוטף אחר עבודת המכון להמשך  ....ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואהארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואהארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואהארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה .ח
  סריקת המסמכים והעלאתם לאתר האינטרנט של הארגון

, ימי עיון, חומרי מורשת ותרבות יקית. חומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטייםחומרים כתובים וחומרים אינטרנטיים פרסום והפצה שלפרסום והפצה שלפרסום והפצה שלפרסום והפצה של .ט
באמצעות מערכת הדיוור הישיר ובאמצעות , אירועים באמצעות אתרי האינטרנט של הארגון

השיח המתקיים בדפי הפייס בוק של הארגון  ושל גופים אחרים העוסקים בשימור המורשת 
 והנחלתה 

ות פניות מגופים שונים לעשרהולם מתן מענה . פניות לתמיכות במיזמים של מורשת היקיםפניות לתמיכות במיזמים של מורשת היקיםפניות לתמיכות במיזמים של מורשת היקיםפניות לתמיכות במיזמים של מורשת היקים .י
 )מתן מענה הולם לכל פניה(.  ואנשים פרטיים

 מוסדות ולגורמים פרטיים לצורך גיוס משאבים לפרויקטים, פניה מתמדת לקרנות. גיוס משאביםגיוס משאביםגיוס משאביםגיוס משאבים .יא

        פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים פרסום והפצה לציבור הרחב של תחומי המורשת והפרויקטים , , , , יחסי ציבוריחסי ציבוריחסי ציבוריחסי ציבור .יב
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  מוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמוסדות וגופי מורשת ותרבות בארץמבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם 
  

        2015201520152015    - - - -     2014201420142014בשנת בשנת בשנת בשנת 
        
ולחלקם של החיילים  שנים למלחמת העולם הראשונהשנים למלחמת העולם הראשונהשנים למלחמת העולם הראשונהשנים למלחמת העולם הראשונה    100100100100יום עיון לציון יום עיון לציון יום עיון לציון יום עיון לציון     """"יריבים בעל כורחםיריבים בעל כורחםיריבים בעל כורחםיריבים בעל כורחם"""" .א

גרמנית  התקיים בחודש מאי בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת עהאירו .היהודיים במלחמה
 .איש 440 והשתתפ. עליכםועם בית שלום 

בשיתוף  2014התקיים בנובמבר  .2014201420142014שנה לפוגרום ליל הבדולח שנת שנה לפוגרום ליל הבדולח שנת שנה לפוגרום ליל הבדולח שנת שנה לפוגרום ליל הבדולח שנת     76767676השנתי לציון השנתי לציון השנתי לציון השנתי לציון האירוע האירוע האירוע האירוע  .ב
תנועות הנוער בארצות מרכז אירופה טרום השואה :מכון משואה שבתל יצחק בנושא עם מוסד 
אירוע רב משתתפים שזכה לסיקור נרחב באמצעי  –וארגון אות הכפרה ושלום.ובתחילתה
 התקשורת

 

        ::::    2014201420142014שנת שנת שנת שנת     - - - - פעולות ותכנון פעולות ותכנון פעולות ותכנון פעולות ותכנון     
        
        שנים לפטירתו של מרטין בובר בשיתוף המוזיאון ליהדות דוברתשנים לפטירתו של מרטין בובר בשיתוף המוזיאון ליהדות דוברתשנים לפטירתו של מרטין בובר בשיתוף המוזיאון ליהדות דוברתשנים לפטירתו של מרטין בובר בשיתוף המוזיאון ליהדות דוברת    50505050לציון לציון לציון לציון     עעעעאירואירואירואירו     אאאא
            2015201520152015מתוכנן לאוקטובר מתוכנן לאוקטובר מתוכנן לאוקטובר מתוכנן לאוקטובר מכון ליאו בק ובית שלום עליכם מכון ליאו בק ובית שלום עליכם מכון ליאו בק ובית שלום עליכם מכון ליאו בק ובית שלום עליכם     ,,,,גרמניתגרמניתגרמניתגרמנית                

        תאטרון  תאטרון  תאטרון  תאטרון  """"    ––––במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים     ––––ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים ערב הוקרה לדיפלומטים היקים  ....גגגג
        עד סוכותעד סוכותעד סוכותעד סוכותמתוכנן לחול המומתוכנן לחול המומתוכנן לחול המומתוכנן לחול המו    ––––""""העםהעםהעםהעם

        בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מתוכנן לסוף  בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מתוכנן לסוף  בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מתוכנן לסוף  בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מתוכנן לסוף      ––––יקינתון יקינתון יקינתון יקינתון כנס קוראי כנס קוראי כנס קוראי כנס קוראי     ....בבבב
        2015201520152015דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר             

 

        חינוך וקרנות חינוך וקרנות חינוך וקרנות חינוך וקרנות     ,,,,שיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבותשיתופי פעולה עם גופי תרבות

 :בפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבותבפעולות מורשת ותרבות המשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגוןהמשתפים פעולה עם הארגון גופי תרבות ומורשתגופי תרבות ומורשתגופי תרבות ומורשתגופי תרבות ומורשת .א

מרכז המורשת , יד ושם, בית טריזין; המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מרכז מורשת היקים בתפן
תיאטרון העם ; הספרייה הלאומית בירושלים. המכון ללימודי השואה ועוד –משואה , בגבעת חביבה

מרכז  -האוניברסיטה העברית ; אביב וההוצאה לאור-אוניברסיטת תל; בית התפוצות; יוסי אלפי –
בית שלום ; אתר התיאטרון היהודי העולמי; סמינר אבות ומייסדים ללימודי מורשת ישראל; נרקב

אביב מכון -בית ברודט בתל; המרכז האקדמי רופין; בצלאל; מכון גתה; אגודת ישראל גרמניה; עליכם
  ועוד סימפונט רעננה ; מוזיאון ארץ ישראל; חולון –פסטיבל אישה ; ליאו בק

  
 סדייםסדייםסדייםסדייםקרנות ותורמים מוקרנות ותורמים מוקרנות ותורמים מוקרנות ותורמים מו .ב

הפדרציה ; חברת הראל; רשת מלונות דן; האוסטרית –קרן הזיכרון והעתיד ; ועידת התביעות
, קרן בורדינסקי; קרן פרץ נפתלי; מ"התאחדות היהודים יוצאי גרמניה בע; ב"יקית בארהיהיהודית ה

 החברה לאיתור ולהשבת נכסי הנספים ועוד
        

            סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

והנחלתם מהווים מוקד התעניינות לחברי הקהילה ונדבך והנחלתם מהווים מוקד התעניינות לחברי הקהילה ונדבך והנחלתם מהווים מוקד התעניינות לחברי הקהילה ונדבך והנחלתם מהווים מוקד התעניינות לחברי הקהילה ונדבך     קיתקיתקיתקיתיייינושאי המורשת של בני העלייה הינושאי המורשת של בני העלייה הינושאי המורשת של בני העלייה הינושאי המורשת של בני העלייה הי
        . . . . חשוב בפעילות הארגון והסניפיםחשוב בפעילות הארגון והסניפיםחשוב בפעילות הארגון והסניפיםחשוב בפעילות הארגון והסניפים

    ––––האתגר המונח לפתחו של הארגון הוא כיצד להתאים את פעולות הנחלת המורשת לצאצאי היקים האתגר המונח לפתחו של הארגון הוא כיצד להתאים את פעולות הנחלת המורשת לצאצאי היקים האתגר המונח לפתחו של הארגון הוא כיצד להתאים את פעולות הנחלת המורשת לצאצאי היקים האתגר המונח לפתחו של הארגון הוא כיצד להתאים את פעולות הנחלת המורשת לצאצאי היקים 
תעסוק הועדה בחשיבה ובעשיה לחיבור בין נושאים שהם בלבו של תעסוק הועדה בחשיבה ובעשיה לחיבור בין נושאים שהם בלבו של תעסוק הועדה בחשיבה ובעשיה לחיבור בין נושאים שהם בלבו של תעסוק הועדה בחשיבה ובעשיה לחיבור בין נושאים שהם בלבו של     6666----2015201520152015בשנת בשנת בשנת בשנת . . . .     65656565----50505050בגילאים בגילאים בגילאים בגילאים 

        ....ון לבין חיינו ביום יוםון לבין חיינו ביום יוםון לבין חיינו ביום יוםון לבין חיינו ביום יוםערכי הארגערכי הארגערכי הארגערכי הארג
        

אתגר נוסף הוא כיצד  להביא את דבר מורשת הארגון  לבני הקהילה המתגוררים במקומות שונים אתגר נוסף הוא כיצד  להביא את דבר מורשת הארגון  לבני הקהילה המתגוררים במקומות שונים אתגר נוסף הוא כיצד  להביא את דבר מורשת הארגון  לבני הקהילה המתגוררים במקומות שונים אתגר נוסף הוא כיצד  להביא את דבר מורשת הארגון  לבני הקהילה המתגוררים במקומות שונים 
   ....בארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים ופועלים סניפי הארגוןבארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים ופועלים סניפי הארגוןבארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים ופועלים סניפי הארגוןבארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים ופועלים סניפי הארגון
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        קיםקיםקיםקיםיייירישום בספר הירישום בספר הירישום בספר הירישום בספר הי
הספר כולל דפי רישום של יקים וצאצאיהם . קים הינו ספר דיגיטלי הנמצא באתר הארגוןיספר הי

  .1948שעלו לארץ עד שנת 
סיפור קורות חיים קצר , הרישום נעשה באמצעות דפי רישום בהם נכללים פרטי הנרשם ומשפחתו

  .ותמונות משפחתיות בהתאם לבקשת הרושם
  . קים הוא ללא עלותיהרישום בספר הי 2013ץ החל מחודש מר

        ....נרשמים חדשיםנרשמים חדשיםנרשמים חדשיםנרשמים חדשים        40404040        - - - -     2012012012015555    אפרילאפרילאפרילאפריל    ––––    2012012012014444    יונייונייונייוניהחדשים החדשים החדשים החדשים     ביןביןביןבין
  

        יקים סיפורים מהקהילה יקים סיפורים מהקהילה יקים סיפורים מהקהילה יקים סיפורים מהקהילה     - - - - תיעוד סיפורי חיים  תיעוד סיפורי חיים  תיעוד סיפורי חיים  תיעוד סיפורי חיים  
  

. בשנים האחרונות מתקיים מפעל תיעוד של סיפורי קורות חייהם של חברי הקהילה ומשפחותיהם
סיפורי , סיפורי משפחות –" סיפורים מהקהילה, יקים"הסיפורים מועלים לאתר הארגון בקטגוריה  

י מראיינים "או ע, מקורביהם, י בעלי הדבר עצמם"התיעוד נעשה ע. סיפורי התיישבות ועוד, אנשים
  בעקבות פנייתנו לצירוף מתעדים לקבוצה נכבדה זו .תנדבים העושים עבודתם בדבקות ובנאמנותמ

  .התקבלו כחמישים תשובות
אנו יוצאים בהמלצה לחברי הארגון לקריאת שני סיפורי קורות , בצמוד לתכנית השבועית, כל שבוע

  .יתוהזדהות רגש, ההדים המתקבלים מוכיחים על העניין בהכרת המורשת .חיים
, לפנינו נפרשים עשרות רבות של סיפורים אישיים מרתקים המתארים קורות המשפחות לפני עלייתן

  .ותרומתם המשמעותית לבניין הארץ,  סיפורי העלייה והקליטה של יוצאי מרכז אירופה בארץ ישראל
אפריל אפריל אפריל אפריל ––––    2014201420142014בחדשים יוני בחדשים יוני בחדשים יוני בחדשים יוני  .מעטרים ומאששים צילומים משפחתיים ומסמכים, את התיעוד מלווים

        " ." ." ." .סיפורים מהקהילהסיפורים מהקהילהסיפורים מהקהילהסיפורים מהקהילה, , , , יקיםיקיםיקיםיקים""""סיפורי קורות חיים חדשים בקטגוריה סיפורי קורות חיים חדשים בקטגוריה סיפורי קורות חיים חדשים בקטגוריה סיפורי קורות חיים חדשים בקטגוריה     55555555הועלו לאתר הועלו לאתר הועלו לאתר הועלו לאתר     2015201520152015
  

הדבר . בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת והנחלת המורשתרבה ניכרת התעוררות 
   .ל בנושא חיפוש מקורבים"מתבטא גם בהתעניינות ובקשות מחו

  
WWW.IRGUN- את סיפורי קורות החיים ואת הרשומים בספר היקים תמצאו באתר הארגון 

JECKES.ORG 
  

ארבעה חברי   TAZ.מהעיתון  Klaus Hillenbrand בחודש מרץ ראיין העיתונאי קלאוס הילנברנד
  . 1945במאי  8חוויותיהם ביום , תחושתם, הקהילה בנושא  מקום הימצאם

  
באמצעות סטודנטים העושים התמחותם בבתי  סיפורי המורשת מוצאים דרכם לאוכלוסייה רחבה גם

סטודנט עבודה סוציאלית , ש פנחס רוזן"זה עתה סיים התמחותו בבית ההורים ע .ההורים
  . מאוניברסיטת קיל

  
   

        פעילות תיעוד וספר הייקים פעילות תיעוד וספר הייקים פעילות תיעוד וספר הייקים פעילות תיעוד וספר הייקים 

        2015201520152015מאי מאי מאי מאי     ––––    2012012012014444    יונייונייונייוני

  ר"יו –נעמי מרחב 
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        פעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגותפעילות ועדת מלגות
        

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     ––––    2014201420142014יוני יוני יוני יוני 
  ר"יו –מיכאל מאיר ' פרופ

        
        
        

   רקערקערקערקע

המלגות מוענקות לחברי קהילת . מעניק הארגון מלגות לימודים מפירות הקדש ייעודי 2002מאז שנת 
  . הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, יוצאי מרכז אירופה ולצאצאיהם

קריטריונים ברורים בלתי תלוי ואובייקטיבי על פי , מסודרבחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך 
   .ומאושרים בנשיאותי חברי ועדת המלגות "ע מעת לעת מתעדכניםה
        

   חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

עדנה ,  עמרי לרנאו' פרופ, גלעד לוין, מיכה ווקס,  שולמית גבער "ד , מאירמיכאל ' ר הוועדה פרופ"יו
    . רגלית שלאיןר מ"וד רבקה פרנגלר, יורם סלומון, נרדי

  .                                                  בעלי רקע וניסיון אקדמאי, כל חברי הוועדה הם נבחרי ציבור
        

      הפעילותהפעילותהפעילותהפעילותתמצית תמצית תמצית תמצית 

כל בקשה שעברה . בקשות שעברו את קריטריון הסף  322322322322נבדקו  מתוכן, בקשות למלגות  339הוגשו 
וועדה ובודקים מבין חברי ה, י שני בודקים בלתי תלויים"ענבדקה ביסודיות , ףאת קריטריון הס

מלגות  30303030הוענקו  ,בסופו של ההליך .שנרתמו לנושא נוספים מקרב חברי הארגון והקהילה
  .ל"ש בתיה מעוז ז"לסטודנטים מתחומי לימוד שונים מתוכם הוענקה מלגה ע

דניאלה , מתרומתה האדיבה של בתה, ל"ז אירנה מוחריקאירנה מוחריקאירנה מוחריקאירנה מוחריקש "הוענקה גם השנה מלגה ע, בנוסף
  .מלגות    31313131כ "סה, א"מוחריק שתבדל

, בני משפחותיהםהזוכים ובמעמד " מועצה לישראל יפה "המלגות הוענקו בטקס חגיגי שהתקיים ב
  .נבחרי ציבור ואורחים, פעילים –חברי ארגון 

מנת להעלות את  על במה לפרוייקט חברתי ניתנה, כמנהגנו בשנים האחרונות, במהלך הטקס 
   .המודעות לפעילויות בתחום זה

        
        מחויבות לקהילהמחויבות לקהילהמחויבות לקהילהמחויבות לקהילה

בתי ההורים ומוסדות , שעות לפעילות בסניפי הארגון 35שנים מתחייבים המלגאים להקדיש  3מזה 
הרצאות , קשר אישי עם וותיקי הקהילה: הסטודנטים תרמו בתחומים שונים. הקשורים לארגון

עזרה בארגון , סקירת חומר ארכיוני, הדרכה אישית לשימוש במחשב, בנושא לימודיהם בבתי ההורים
  .בודה משרדיתאירועים וע

במהלך ביצוע מחויבותם המלגאים לומדים להכיר את הארגון ופעילותו ומפיצים את הידע 
  . במשפחותיהם

        
  התכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאההתכנון לשנה הבאה

י צמצום השאלות הדורשות "בישיבות הוועדה הועלו הצעות לשיפור תהליך בחירת המלגאים ע
הערכה ודירוג של הבודקים דבר שיתרום להקטנת השונות בין הבודקים ונבחנו רעיונות שונים 

  .להעלאת המוטיבציה של המלגאים להשלים את שעות המחוייבות
        

בודקי בודקי בודקי בודקי לצוות לצוות לצוות לצוות בבקשה לעזור לנו לגייס חברים חדשים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים חדשים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים חדשים בבקשה לעזור לנו לגייס חברים חדשים     ,,,,לחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרטלחברי הארגון בכלל ולצירים בפרט    אנו פוניםאנו פוניםאנו פוניםאנו פונים
  ....הבקשות למלגההבקשות למלגההבקשות למלגההבקשות למלגה
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 כלליכלליכלליכללי ....1111

 2014 יוניב 1ח שלהלן מתייחס ומסכם את פעילות סניף תל אביב והמרכז  לתקופה שבין "הדו

לתוכניות העבודה , פעילות הסניף יושמה בהתאם למדיניות שהותוותה. 2015 מאיב 31ועד 

התקיימה פעילות  זו תקופהב. ולמסגרות התקציביות שאושרו על ידי ועד הסניף והנהלת הארגון

צירוף וגיוס לפעילות דור שלישי ליוצאי מרכז , פעילות רב דורית: אינטנסיבית תוך שימת דגש על

מפגשים שבועיים קבועים לשיחות בגרמנית ודיונים , פרויקט פעילות בקהילה פיתוח, אירופה

  .מיסוד ופיתוח שיתופי פעולה עם גופי תרבות ורווחה שונים, בענייני דיומא וביקורי בית

ם ששימש "השינוי המשמעותי ביותר בשנת הפעילות הנוכחית הוא המעבר מהבית ברחוב רמב

המעבר העלה זיכרונות . למשרדנו החדשים ברחוב יגאל אלון, שנה 75את הסניף והארגון במשך 

יחד עם זאת משרדינו החדשים מאפשרים לנו . הפרידה הייתה לא קלה, רבים ונוסטלגיה

  .התכנסות של חברינו במשרדים דבר שפתח אפשרויות נוספות לעשייה למען הקהילה שלנו

  

 והמרכזוהמרכזוהמרכזוהמרכז    אאאא""""סניף תסניף תסניף תסניף ת    ייייחברחברחברחבר ....2222

הגיל הממוצע של . מכלל חברי הארגון 48%חברים המהווים  1500-סניף תל אביב והמרכז מונה כ

שנים והגיל הממוצע של המצטרפים החדשים בשנה האחרונה צעיר  75חברי הסניף עומד על 

  .69בשש שנים לערך ועומד על 

  

   ועד הסניףועד הסניףועד הסניףועד הסניף ....3333

, מיכאל בלסבלג, נעמי מרחב, ר הסניף"יו -יהושע שפיר: הועד המכהן מונה את החברים הבאים

  . בין'ובני גז, ויולה וירשובסקי, יעל פורת, דב מאיר, ויןגלעד ל

ונושאים , עד הסניף מקיים אחת לחודש ישיבה בה דנים בפרויקטים שהסניף מתבקש לקדםו

חברים  20 - בנוסף לחברי הוועד מוזמנים לישיבות כ. העומדים על סדר יומו של הסניף והארגון

 .פעילים

        פעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניף.  .  .  .  4
        

    חהחהחהחהפעילות רוופעילות רוופעילות רוופעילות רוו    4.14.14.14.1
  

. שאלותיהם ובקשותיהם של חברי הקהילה, נותנת מענה לפניותיהם, של הסניף סוציאלית עובדת

- מענה לכניתן  .יםרה אחגורמי רווחללעמותות ו, המענה הניתן כולל פנייה למפעל לעזרה הדדית

בהם ניתן  בנושאים שונים, משפחותיהם וגורמים אחרים, חודשיות מחברי הקהילהפניות  100

כעשרה  נערכים .על מיצוי זכויות מול הגופים השונים ועזרה בפניה לגופי השירות השוניםמידע 

        פעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכזפעילות סניף תל אביב והמרכז

 2015201520152015מאי מאי מאי מאי     - - - - 2014201420142014יוני יוני יוני יוני 

  תמנהל - חגית גדסי
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ח סוציאלי ומתן המלצה וכן מתן "הכנת דו .ר פגישות במשרדי הארגון מדי חודשביקורי בית וכעש

  .ה"הסבר כללי לגבי מעבר לבתי הורים והפנייה לאנשי השיווק בבתי ההורים של חמ

  

        התנדבותהתנדבותהתנדבותהתנדבות    4.24.24.24.2

  :נעשית בעזרתם של מתנדבי הסניף בתחומים השוניםת רבה בסניף פעילו

תיעוד סיפורי , תחומי קשרי קהילה וקליטת עלייה, עזרה במילוי טפסים למימוש זכויות, קו הקשר

  . וגיוס חברים חדשים, ביקורי בית, חיים

מתחייבים  הם. המלגות מהארגון של מקבלי  יתהתנדבותבנוסף לאלה מתקיימת פעילות 

ופעילויות אחרות הקשורות  בתי ההורים, סניפי הארגון, ארגון הארצישעות ב 35התנדבות של ל

  . לקהילה

המלגאים  .שיותשעות חוד 300- כ תורמים בפעילויות השונות בסניף הקבועים המתנדבים 

  .שעות שנתיות 350-מוסיפים עוד כ

  

דורשים  ונית לחברי הקהילהמתנדבי הקו מתקשרים טלפ, רב שנים בסניף פרויקטהוא : קו הקשרקו הקשרקו הקשרקו הקשר

כשמאתרים שולחים כרטיסי ברכה לימי הולדת ו, לפני חגיםביום ההולדת ומברכים , בשלומם

ועד הסניף בחר השנה . להמשך טיפולוחים לעובדת הסוציאלית מדו, בעיה או מתעורר צורך

  .להעניק אות יקיר הארגון למתנדבי קו הקשר כהוקרה והערכה לפועלם ולמסירותם

        

פרויקט שהחל בשנה שעברה בו חברי הסניף מבקרים חברי ארגון שהיציאה מהבית  :קורי ביתקורי ביתקורי ביתקורי ביתביביביבי

  .  קשה להם

  

בנוסף בודקת הוועדה דרכים נוספות . ועדת קהילה פועלת לחידוש ורענון קו הקשר :ועדת קהילהועדת קהילהועדת קהילהועדת קהילה

  .לתת שירות לחברים הבוחרים להישאר בקהילה

  

  .ישיות עם חברים המעוניינים בכךיהושע שפיר מקיים פגישות א :פגישות אישיותפגישות אישיותפגישות אישיותפגישות אישיות

  

            עילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותעילות חברה ותרבותפפפפ    4.34.34.34.3

אינטנסיבית ורבת , התקיימה בסניף תל אביב פעילות חברתית ותרבותית מגוונת, ח"בתקופת הדו

תקופה זו . וקיום פעילויות רב דורית תכנים גם לבני הדור השני והשלישיתוך התאמת ה, היקף

  .ל משתתפים בכל אחת מהפעילויותבלטה בגיוון פעילותיה וריבוי גדול ש

  

        נושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשתנושא בתחום המורשת    אירועיאירועיאירועיאירועי

קין במוזיאון 'אירוע רב משתתפים באולם קלצ -אירוע הוקרה לשפיונים הייקים - "יקה בונד"ה •

באירוע סיפרו את הניתן לספר . יםבו השתתפו טובי אנשי קהילת המודיעין הייק. ארץ ישראל

פ עם "האירוע היה בשת. עין השונים בישראלתרומתם של הייקים לבניית גופי המודיעל 

 .מרכז למורשת המודיעין והמוזיאון למורשת היהדות דוברת גרמנית בתפן - מ"המל
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 -1933-1941, וילי כהן' דריומנו של  ,"בציפורני הרייך השלישי"השקת הספר  -קברט ספרותי •

  ארץ ישראלאירוע בשיתוף פעולה עם מכון ליאו בק שהתקיים באולם נופים במוזיאון 

נערך בחולון פרי שתוף פעולה עם פסטיבל אישה " ויישמע קולן"על הספר  - קברט ספרותי •

 בעיר ועם מכון ליאו בק

 –ערב על הקולינריה הייקית בשיתוף פעולה עם בית זרובבל חיבת ציון  –" שטויות במיץ" •

  צ "עיריית ראשל

  

        הצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטיםהצגות וקונצרטים    תתתתסדרסדרסדרסדר

 ארץ ישראלי סיפור אהבה •

 יקלית עם גיל שרוןשחרית מוס •

 פינה באוש –הרצאה + סרט •

 "הנמר" •

  סוף'רואים ת •

        

        

        פעילות בין דוריתפעילות בין דוריתפעילות בין דוריתפעילות בין דורית

 , מפגשים לכתיבת סיפור חיים בשיתוף פעולה בין דורי 6בת  סדנא -אבא ספר לי ציור •

 .דני קרמןהמאייר והסופר בהנחייתו של 

עים של ות מאחורי הקל/סיור של סבים וסבתות עם נכדים –פרה הישראלית וסיור בא •

        .וצפייה באופרה לילדים הנזל וגרטל) כולל הצצה לחזרה(האופרה הישראלית 

        

        ::::ביקור תערוכותביקור תערוכותביקור תערוכותביקור תערוכות

 "בחזרה לברלין"תערוכה  –מוזיאון הרצליה  •

 בוקר במוזיאון ארץ ישראל •

 סיור בבית התפוצות •

  

        טיולים וסיוריםטיולים וסיוריםטיולים וסיוריםטיולים וסיורים

 בבני ברק סיור חנוכיות •

 טיול למקורות הירקון •

 טיול לדרום אדום •

 סיור בשרונה •

 טיול גבינות ויין לקראת שבועות •
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        פעילות קהילתיתפעילות קהילתיתפעילות קהילתיתפעילות קהילתית

אחת לשבועיים בהן משתתפים רבים מתקיימות שתי קבוצות שיחה  -קבוצות שיחה בגרמנית •

 לשמחתנו משתתפים בקבוצות גם חברה צעירים . ומתארגנת קבוצה שלישית

  . אחת לשבועיים מתכנסת קבוצה לדיונים בענייני דיומא -שולחן עגול •

  

ת התרבותית חברתית בתקופה האמורה בלטה בגיוון פעולותיה דבר שהביא להרחבת הפעילו

חברים   2000-ח כ"כ השתתפו בפעילויות הסניף בתקופת הדו"סה. מעגל המשתתפים באירועים

המעבר למשרדינו החדשים ברחוב יגאל אלון . לעומת התקופה המקבילה אשתקד 20%עליה של 

ות הקהילתית ולקיים מפגשי בוקר שבועיים לשיחות בגרמנית אפשרו לנו להרחיב את הפעיל 157

 .ולדיונים בעניני דיומא

  

                פעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגונית    ––––סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב         4444....4444

  פל במספר תחומים כלל ארגוניים יטוסניף תל אביב ארגן גם בשנה זו 

הארגון שנים יחד עם הנהלת  75סניף תל אביב והמרכז עזב את ביתו מזה  -םםםם""""המעבר מהבית ברמבהמעבר מהבית ברמבהמעבר מהבית ברמבהמעבר מהבית ברמב

הסניף היה אחראי על פרויקט המעבר משלבי תכנון המשרדים החדשים ועד הכניסה . ה"והמע

   .ואירוע חנוכת הבית במשרדים החדשים 15ם "למשרדי החדשים כולל האירועים לפרידה מרמב

 13אותו יזם ואותו מוביל מזה , סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון: מלגותמלגותמלגותמלגות

קליטת הבקשות . המלגות וארגון טקס הענקת המלגותריכוז עבודת ועדת הסניף ביצע את : שנים

הכנתן לבדיקה ותהליך הבדיקה עם הבודקים נעשתה בשיתוף פעולה הדוק עם  הארגון , ומיונן

  . בחיפה

סניף תל אביב והמרכז מרכז את פרויקט צילום עדי פוגרום      - - - - ליל הבדולחליל הבדולחליל הבדולחליל הבדולחפוגרום פוגרום פוגרום פוגרום פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי פרויקט צילום עדי 

  ל הבדולחלי

  . א עוזר בארגון ותפעול של האירועים הארגוניים הארציים"סניף ת     - - - - אירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגונייםאירועי מורשת אירגוניים

  

    סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . 5555

. א והמרכז פעל השנה רבות להגשמת המטרות והיעדים שנקבעו על ידי ועד הסניף והארגון"סניף ת

קבעו תכניות להמשך נעשו השנה אירועי תרבות רבים בשיתוף פעולה עם גופים שונים איתם כבר נ

כמו כן שם הסניף דגש מיוחד על הגדלת מספר הפעילים והמתנדבים בני הדור . שיתופי פעולה

  . א"השלישי דבר שבא לידי ביטוי במועמדים לתפקידים השונים בסניף ת

ם והכניסה למשרדים החדשים ברחוב יגאל "אירוע מרכזי בשנה זו היה המעבר מהבית ברחוב רמב

  .  אלון

נמשיך לפעול . ה להגיע לפריפריה נערכו סיורים בישובים השונים אליהם הגיעו רבים מהסביבהבמטר

  .לקירוב הייקים הגרים ביישובים מחוץ לערים הגדולות  לארגון
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, חברי ועד סניף תל אביב והמרכז החליטו לחזק להעמיק ולהרחיב את הקשר עם חברי הקהילה וכך

מפגשים של קבוצות קבועות בשפה , מות פעילויות בוקרמתקיי, בנוסף לפעילויות המסורתיות

  .ביקורי בית ופגישות אישיות עם חברים המעוניינים, "שולחן עגול"ו, הגרמנית

ימשיך למלא תפקיד מרכזי בארגון ולפעול , מתנדביו ועובדיו, פעיליו, חבריו, א והמרכז"סניף ת

 .להגשמת מטרות הארגון ויישומן
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  ח פעילות של סניף ירושלים "דו 5201.30.4
  

  
  
  
  
  

    2015-ו 2014במועדם דמי חבר לשנת  שילמו 591: מנין חברי הסניף
  .חברים הלכו לעולמם 6-חברים חדשים ו 26בתקופה הנדונה הצטרפו 

        
  , יעל ארד, ברוש-אילנה אלרואי: : : : 2013201320132013חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית 

  , אורי ינאי, גבי דאוס, קול-יאיר בר, עלי בלום, דרורה בחנא, אנפנגרמיכאל 
  , )ר"יו(אילן רומן , דוד נוימן, ריקרדו לסטרל, גדעון ממרוט, יונתן לבני

  .  יובל שטייניץ
  

                                                                                                          62):   כולל חברי ועד( פעיליםומתנדבים מניין 
        

 33' ורג'המלך ג' ומפגשים ברחהרצאות 

  תתפיםשמ. מס  תאריך                                                                                      
  15  2.6.14  רב שיח –סיפורים אישיים על זהות ורות המואביה 

  17  10.6.14  "שטויות במיץ"הקרנת הסרט 
  15  1.9.14  שני פירושים חזותיים לסיפור הבריאה

  32  18.9.14  יעל הכהן –אחרי החגים יתחדש הכל 
  27  7.12.14  ינאי .א. לובנטל ופרופ. ר א"עם ד" ללכת על המים"הקרנת הסרט 

  37  21.12.14  ר אבנר פלק"ד –המקורות הכנעניים של חג החנוכה 
  37  28.1.15  " א לברלין"להתיר את הקשר בין ת"הקרנת סרטה של יעל קציר 

  26  18.2.15  אברהם הופמן –האורתודוכסיה היהודית ותרומתה להקמת המדינה 
  42  3.3.15  ר אבנר פלק"ד –ממרדוך ואשתר למרדכי ואסתר 

  22  30.3.15  קוים לדמותו של האמן יהודה בקון מפי שרה בוגן
  25  20.4.15  דומיניק בורל. מפי פרופ" ?מי מפחד ממרטין בובר"
                                                                                   295כ                                                                                          "סה 

  
  טיולים וסיורים

  25  12.11.2014  עם דוד ויצטום 1סיור באולפני הטלוויזיה הישראלית ערוץ 
  25  9.3.15  גיא בן הינום ומנזר אנפוריוס בהדרכת אסתי חביב

  13  1.7.14  קופרמן-עיר דוד בהדרכת נעמי ארליך
  15  11.9.15  מוזיאון ארץ ישראל

  28  22.9.14  סליחות במקור ברוך ומחנה יהודה 
  38  28-29.10.14  טיול בן יומיים לעמק יזרעאל –" העמק הוא חלום"

  51  5.11.14  יהודי צפון אפריקהמרכז מורשת 
  42  16.12.14  שכונת ימין משה ופארק טדי

  17  23.12.14  קופרמן- מוסררה והעיר העתיקה בהדרכת נעמי ארליך
  40  19.1.15  בהדרכת אסתי חביב –בית חולים הנסן 

  13  2.2.15  מרכז המבקרים של בנק ישראל
  23  11.2.15  מכון איילון בגבעת הקיבוצים ומכון ויצמן

  34  6.3.15  פורים במאה שערים 
  23  15-16.3.15  טיול בן יומיים לערד ומצדה

  358        כ                                                                                                                            "סה

  

  

  

        ירושליםירושליםירושליםירושליםפעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף 

 2015201520152015אפריל אפריל אפריל אפריל     - - - - 2014201420142014יוני יוני יוני יוני 

  מנהל - מנייביץיורם 
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  'ורג'המלך ג' רחגלריה של בית המפגש בב  צגוותערוכות שה

  32  18.9.14  ציורים –הדרה לוין 
  20  5.1.15  דיוקנאות עצמיים –ברנהרדט ) הנזי(יוסף 

  22  30.3.15  דיוקנאות של יקים מפורסמים –יהודה בקון 
  74                           כ                                                                                                         "סה

  

  מפגשים בבתי חברים

  26  1.1.15  מפגש מוסיקלי בביתו של אילן רומן
  10  19.3.15  פרי גרין'מפגש מוסיקלי בביתו של ג

  42  16.12.14  נר ראשון של חנוכה בביתם של זהרה ואוריאל בכרך
  78                                                       כ                                                         "סה

  סדנאות ושיעורים

  10  מפגשים 14  גרמנית לבני דור ההמשך עם ייטה
  10  אחת לשבוע  פז-סדנא לכתיבה אוטוביוגראפית בהדרכת מירה קני

  16  1.12.14  תרפיה בהנחיית איקה יוסוף-פוטו
  36                                                                                                    כ                                 "סה

  אירועים בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים

  184  24.6.2014        יקים הירושלמיםיקים הירושלמיםיקים הירושלמיםיקים הירושלמיםייייאירוע הוקרה לרופאים האירוע הוקרה לרופאים האירוע הוקרה לרופאים האירוע הוקרה לרופאים ה
  19  10.11.14  טכס ליל הבדולח בקיבוץ תל יצחק

  )מירושלים( 22  20.4.15  ערב הוקרה למרגלים היקים –" בונד-יקה"
  225    כ                                                                                                                            "סה

  פרויקטים נוספים                              

  .  הפקה בידי המתנדבים עליזה אשד ואלי אביר: : : : קים בשכונת רחביהקים בשכונת רחביהקים בשכונת רחביהקים בשכונת רחביהייייייייסרט על הסרט על הסרט על הסרט על ה
  .ההפקה הסתיימה והספרון נמכר לחברי הארגון    - - - - " " " " יקישע עייצסיקישע עייצסיקישע עייצסיקישע עייצס""""ספרון ספרון ספרון ספרון 

  .חברי ארגון ותיקים 30מתנדבים מבקרים  20 ::::ביקורי בית אצל חברי סניףביקורי בית אצל חברי סניףביקורי בית אצל חברי סניףביקורי בית אצל חברי סניף" = " = " = " = אל תשליכניאל תשליכניאל תשליכניאל תשליכני""""
דשי בהפקת מתנדבי הסניף שישודר מגזין וידאו ח: מגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבהמגזין חדשות קהילת היקים בירושלים והסביבה    ––––" " " " ניוזניוזניוזניוז- - - - יקהיקהיקהיקה""""

  .  2015מגזין הפיילוט יושק בקיץ ). הטלוויזיה הקהילתית( 98בערוץ 
  . דורית טרבס ונילי שני, ברוש-בידי המתנדבות אילנה אלרואי – קשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניףקשר טלפוני עם חברי הסניף

  . הפקת מצגת על הנושא עם קישורים לסרטוני וידאו של חברי ארגון – קיםקיםקיםקיםיייישירי הילדים של הישירי הילדים של הישירי הילדים של הישירי הילדים של הי
   

  
תמיכה ויעוץ , ליווי. י צוות הסניף"ע) םגם למרותקים לבית(ן אישורי חיים סיוע במילוי טפסים ומת: עבודה סוציאליתעבודה סוציאליתעבודה סוציאליתעבודה סוציאלית

 .עזרה/יעוץ/בצמתים בחיים הבוגרים בהם יש צורך בסיועלחברים 
  . ריכוז בקשות תמיכה מהמפעל לעזרה הדדית והקרן האוסטרית, ורי ביתביק, מיצוי זכויות לנפגעי שואה

        
עם דגש על , לבני דור ההמשך ולילדיהם, הרחבת ביצוע אירועים לקהילה לדור המייסדים ::::מדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתיד

קהילת עם הקשר  וחיזוק פעילים מתנדביםוגיוס חברים . אירועים בבתים פרטיים בערים ובישובים בדרום הארץ
  .היקים הדתיים

שיתקיים , פ עם התאחדות התעשיינים"שת – יתישראלהיה ילתעשהירושלמים קים יתרומת הייום עיון על מתוכנן 
  .2016בקיץ 

 
   

36



30  
 

  
  
  
  
  
  

        חילופי מנהל הארגוןחילופי מנהל הארגוןחילופי מנהל הארגוןחילופי מנהל הארגון
  

שנים  5מתוכם , שנים 10 - סיים מר בורשטין  תקופת עבודה כשכיר בארגון כ  2014בחודש פברואר 
  .שנים כמנהל 5- כחשב ו

מר . אירופה בחיפה- לאחר תהליך מיון נבחר מר חיים ישראלי לכהן כמנהל הבא של ארגון עולי מרכז
  .2015ישראלי נכנס לתפקידו באמצע אפריל 

  
        בתי הוריםבתי הוריםבתי הוריםבתי הורים

  
לשניים מתוך . 100%-ל 97%התפוסה הממוצעת נעה בין . עיל חמישה בתי הוריםסניף חיפה מפ

 533 -מספר התושבים מסתכם בכל חמשת הבתים ב. רשימת ממתינים ארוכה - חמשת בתי ההורים 
כי המוניטין של ארגון  סקרים שונים מלמדים. סיעודיים 123-תושבים עצמאיים ו 410מתוכם . דיירים

. הניהול הכספי מייצר עודף תפעולי. פה הוא הגורם העיקרי לתפוסה המלאהאירופה חי עולי מרכז
כל זאת , אוזן קשבת טיפול ודאגה לפרט, עובדה זאת מאפשרת להעניק לתושבים תשומת לב מרבית

במקביל נמשכים המאמצים .  ההורים-תוך שאיפה מתמדת לשיפור רמת השירות ואיכות החיים בבית
בחודשים המסוקרים נמשכה השקעה . אב החשוב ביותר בבתי ההוריםלטיפוח העובדים שהינם המש

  .בשדרוג יחידות דיור מיושנות ובשדרוג תפריטים
  

        ::::מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונהמקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונהמקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונהמקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונה
  

        ::::השתלמויות וקשר לאקדמיההשתלמויות וקשר לאקדמיההשתלמויות וקשר לאקדמיההשתלמויות וקשר לאקדמיה    ,,,,למידהלמידהלמידהלמידה
        
        

הבכיר ולצוות התקיימו השתלמויות פנים ארגוניות לצוות , י תכנית עבודה שנתית"עפ, בכל בית ובית
חלקם אף זכו ללימודים אוניברסיטאיים . כמו כן התקיימו ימי עיון לצוות הבכיר מחוץ לארגון. הזוטר

  .במימון מלא
השנה ממשיך פרויקט משותף בין ארגון עולי מרכז אירופה לבין החוג לגרונטולוגיה של אוניברסיטת 

  .חיפה
  . לציבור המקצועי ולחברי הארגוןפיתוח והפצת ידע בתחום הדיור המוגן :* המטרות הם

י פיתוח מיומנויות מקצועיות וחשיפה לחידושים "אקדמי פנימי של הארגון ע- קידום מקצועי*
העמקת הידע האמפירי , קידום מחקר בתחום הדיור המוגן. *גריאטרי-ושינויים בתחום הגרונטולוגי

  .ומתן תשובות לצרכים משתנים בעולם המודרני
  .לת שני הצדדים כאשר הארגון מהווה שדה קליני מחקרי לסטודנטים בחוגהפרויקט פועל לתוע

  
        ":":":":דיור מושלםדיור מושלםדיור מושלםדיור מושלם""""פרויקט פרויקט פרויקט פרויקט 

  
הפרויקט נוצר . הפרויקט הינו  ראשון מסוגו בארץ". דיור מושלם"השנה המשכנו בפתוח פרויקט 

במטרה לתת מענה לאוכלוסיית הקשישים בקהילה המעוניינים להישאר בדירתם ולקבל סל שירותים 
  .דומה לזה של דיירי בתי הדיור המוגן של הארגון

  .אוכלוסיית היעד היא קשישים עצמאיים או תשושים קל המתגוררים בסמוך לבתי הדיור המוגן
, שירותי פנאי, בטחון ותפעול בשעת חירום, שירותי בריאות: תחומי המענה של הארגון הינם

  . 'שירותי תיקונים וכו, ניקיון, ארוחות חמות הביתה
  .נפתחו מסלולים נוספים, מהניסיון שנרכש עד היום

אולם במרוצת ) 50היעד הראשוני היה (משתמשים  60 -הצטרפו לפרויקט כ 2015עד חודש מאי 
. כתוצאה מפטירות או מעבר לבתי ההורים של הארגון 50- החודשים נעים מספר המשתמשים סביב ה

  . ההורים כך התגלה הפרויקט גם כמגייס עתודה של דיירים לבתי
  

        חיפה וחברת בתי הוריםחיפה וחברת בתי הוריםחיפה וחברת בתי הוריםחיפה וחברת בתי הוריםפעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף פעילות סניף     ההההאירופאירופאירופאירופ- - - - ארגון עולי מרכזארגון עולי מרכזארגון עולי מרכזארגון עולי מרכז

        2015201520152015מאי מאי מאי מאי     - - - - 2014201420142014יוני יוני יוני יוני 

 ר ר ר ר """"יויויויו    - - - -     בני זוסמןבני זוסמןבני זוסמןבני זוסמן

37



31  
 

        ::::מנהלות ועובדיםמנהלות ועובדיםמנהלות ועובדיםמנהלות ועובדים
  

  .עבודתם המסורה והנאמנה וההשקעה היומיומית בטיפוח תושבי הבתים ראוי להערכה
במסיבה משתתפים העובדים . אשר נהפכה למסורת" קריגר"נחגגה מסיבת עובדים שנתית באולם 

  . בנות זוגם/ובני
  . במסגרת האירוע חולקו פרסי עובד מצטיין לעובדים בארגון

. עובדים ובני משפחה 300 -השתתפו כ. יצאנו השנה לנופש באי כרתיים בשלושה מחזורים, ןכמו כ
  .מתוכננת חופשה נוספת באזור אשקלון

  ".פסגת חן"חגגנו וציינו בצוותא בכל הבתים את חגי ישראל וכן עשור ל
  .ות הבכירוהצו, של הבית, אנו ממשיכים במסורת הנהוגה  בארגון לקיים יציאה לגיבושים מחלקתיים

  . הסיעודיות ירדו לים ונהנים מאירועים פנים מחלקתיים' התושבים של המח
, נערכו טקסי עובד מצטיין בכל אחד מחמשת הבתים, במיטב המסורת שנבנתה בשנים האחרונות

  . מופת לנאמנות העובדים לארגון, שמהווים מדי שנה הכרת תודה של הנהלת הארגון לעובדיו וכמו כן
  .עובדים 9ודד העסקת עובדים בעלי צרכים מיוחדים וכיום עובדים אצלנו מע, הארגון

  
        ::::הסעדההסעדההסעדההסעדה

  
אנו מתכוונים בעתיד הקרוב בנוסף לאוכל המזין . השנה המוטו בתחום הסעדה הוא אוכל בריאותי

  .להציע לדיירים אוכל בריאותי מלווה בהרצאות וייעוץ דיאטטי, הרגיל שהינו ברמה גבוהה
  

        ::::השקעותהשקעותהשקעותהשקעות
  

  .₪מיליון   4.3עומדות על   2014קעות המצטברות לשנת כ ההש"סה
  : סכוםהכולל

  . חדר אוכל ולובי, שיפוצי דירות. 1
  .רכישת ציוד. 2
  .ילר חדש חסכוני בפסגת חן'התקנת צ. 3
  . ע במסגרת פרויקט הרחבת פסגת אחוזה"מתקדם נושא שינוי תב. 4
  .בבית מיכל 38א "מתקדם נושא תמ. 5
  

        : : : : הקהילההקהילההקהילההקהילה
  

הוחלט על שדרוג הביטאון ששימש עד כה את בתי ההורים והפצתו ככלי מידע  2014שנת במהלך 
  .עותקים המופצים בקהילה 1000-מודפסים כ. ושיווק לחברי הקהילה כולה

  
השתתפות באירועים , טיולים,"שישי שבת"אירועי : התקיימו הפעילויות הבאות, במסגרת הקהילה

השתתפות החברים בהרצאות בבתי : בתי ההורים-קהילה :שיתופי פעולה פנים ארגוני, ארציים
הזמנת תושבי . הזמנת חברים בודדים בקהילה לערב ראש השנה ולליל הסדר בבתי ההורים. ההורים

  . הבתים לטיולים ואירועים במסגרת הקהילה
כאשר , נפגשים פעם בשבוע, קבוצה חברתית –קבוצת בית מיכל : מתקיימות פעילות מתמשכות כגון

  .ם בחודש מופיע מרצה אורחפע
  .חברי הקבוצה נפגשים אחת לשבועיים למפגש חברתי בגרמנית. קבוצת שיחה בגרמנית –מיזם חדש 

  .קורס לימוד גרמנית למתחילים ומתקדמים
הוקמה קבוצת תמיכה למתנדבים בהנחייתה של חברת ארגון דוברת  –פעילות מתנדבים מגרמניה 

אשר מתנדבים ללמד את המתנדבות את השפה , קרב חברי הארגוןכמו כן ישנם מתנדבים מ. גרמנית
  .העברית

גמלאים וחברי קהילה שובצו בבתים ובקהילה בביקורי , המתנדבים –פעילות מתנדבים מהקהילה 
  .בהרצאות במסגרת קבוצת בית מיכל ובקו ישיר, בית

לבני משפחות ניצולי  הייעוץ ניתן גם –הפעלת מוקד ייעוץ וליווי למיצוי זכויות ניצולי שואה 
  .משפטיות- בתחום מיצוי זכויות כלכליות, השואה

כמו כן משמש ככלי נוסף לחשיפה לארגון ולצירוף . פועל לרווחת חברי הקהילה –המועדון הקהילתי 
  .חברים
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הפרויקט הינו . אינטל בנושא הדרכת מחשבים' הארגון יזם מיזם משותף עם חב –הדרכת מחשבים 
להקנות לחברי הארגון מיומנות בהכרת והפעלת המחשב ובכך לאפשר להם מטרתו . התנדבותי

  .ליהנות מעולם שלם של שימושים יומיומיים
  . הקשר עם המתנדבים מתקיים על בסיס שבועי
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    מבואמבואמבואמבוא
     . פרש מר חגי גולן לגמלאות, שנה בתפקיד 19לאחר ,  2014בסוף דצמבר 

מיכאל בלסבלג  הדירקטוריון ר"ל לניהול הבתים ויו"מ מנכ"עדנה נרדי כמ' מונתה הגב, לתקופת מעבר

לתקופת הביניים עד  -,המינויים. אורי פישוף' מונה כמלווה למנהל פרוייקט הבניה בבית מוזס אינג

 . ל החדש"למינוי המנכ

 .2015במאי  1-עדו נכנס לתפקידו ב. ה"ל חמ"נבחר מר עדו נירן למנכ 2015באפריל 

 
    כלליכלליכלליכללי

 :הם  ה"מים הנמצאים בטיפול וקידום בחהנושאים העיקרי

 Eפרויקט אגף  –מוזס בירושלים . ש ז"הרחבת בית הורים ע .1

 .גן-רמת, חן רחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתה .2

 .נף בהתאם לחוק הדיור המוגןהיערכות לשינויים בע .3

 .2016לפרוגרמה לשנת  משרד הבריאותהנחיות י "התאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ .4

 .  פעילות מתמשכת לפיתוח הצוותים ושיפור השרות לדייר .5

 

    מוזס בירושליםמוזס בירושליםמוזס בירושליםמוזס בירושלים. . . . ש זש זש זש ז""""הרחבת בית הורים עהרחבת בית הורים עהרחבת בית הורים עהרחבת בית הורים ע ....1111

שנים ולאחר הכנות יסודיות שכללו הכנת תשתית וחתימה על  10-לאחר תהליך ממושך של למעלה מ

הפרויקט . בבניית הרחבת בית מוזס, 2014ה במרץ "החלה חמ, עם קבלנים) 2013בשנת (הסכמים 

 :מתחלק לשני חלקים

 . דירות חדשות בשתי הקומות שנוספו  32בניית  -

,  בריכת שחיה לטיפול הידרותרפי וחדרי טיפוליםבנית מרכז בריאות ותרבות הכולל  -

 .  בית קפה וחדרי חוגים, אולם מופעים

בעיקר  –המימון . ₪'מ 61-וצפי עלותו נכון להיום מגיע לכ₪ 'מ53 -הפרויקט תוקצב בכ .1.1

 .     .C.C –מוועידת התביעות ₪ 'מ 2 -מליווי בנקאי וכ₪ 'מ 10- כ,  ה  ובנוסף"ממקורות חמ

  

 

        ))))הההה""""חמחמחמחמ((((פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים פעילות חברת מעונות הורים 

            2015201520152015מרץ  מרץ  מרץ  מרץ      - - - - 2014201420142014

 הההה""""לית חמלית חמלית חמלית חמ""""מ מנכמ מנכמ מנכמ מנכ""""עדנה נרדי מעדנה נרדי מעדנה נרדי מעדנה נרדי מ
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 :בשני חלקים עיקריים 2015מתוכנן להסתיים עד סוף שנת ז הפרויקט "לו .1.2

והאכלוס בפועל לאחר קבלת אישור אכלוס  2015דיור מוגן חדשות עד יולי ' יח 32בנית  -

 . 2015כאשר ההתחייבות החוזית מול הנרשמים היא לסוף שנת 

קפה בית , אולם מופעים, בנית מרכז בריאות ותרבות כולל בריכת שחיה וחדרי טיפולים -

 .כפוף לקבלת אישורים מהרשויות 2016וחדרי חוגים עד סוף אפריל 

מצאה החברה לנכון להקנות למבנה יציבות הנדסית    Eבמהלך עבודות הבניה של אגף .1.3

ז שתוכנן מראש "עבודות אלו גרמו לעיכוב מסוים בלו. מרבית ונקטה בפעולות הנדרשות

  . לעיל  2שכלולות בסכום שצוין בסעיף  ה עלויות נוספות בלתי צפויות מראש "ונגרמו לחמ

נכנסה החברה להליך תכנון של חיזוק הבית בפני רעידות , בהמשך לבנית הפרויקט , בנוסף 

 .  חיזוק אשר יבוצע בהמשך, אדמה

ה לבעייתיות בניה במבנה מאוכלס ונוקטת באמצעים שונים להקלה על הדיירים רה ע"חמ .1.4

 .לכל אורך מהלך הבניה

 .  Eרישום עם הדיירים העתידיים לדירות באגף נחתמו הסכמי  .1.5

    גןגןגןגן    רמתרמתרמתרמת, , , , חןחןחןחן    הרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמתהרחבות ושיפורים בבתי ההורים ברמת ....2222

    ש פנחס רוזןש פנחס רוזןש פנחס רוזןש פנחס רוזן""""בית הורים עבית הורים עבית הורים עבית הורים ע ....2.12.12.12.1

 - נפתח תיק בעיריית רמת גן לבקשת היתר בניה להרחבת בית ההורים ל 2014בסוף שנת  -

תוספת שתי קומות תוך חיזוק המבנה  – 38א "יחידות דיור חדשות במסגרת תמ 25

 לעמידה ברעידות אדמה

    כהןכהןכהןכהן- - - - ש אניטה מילרש אניטה מילרש אניטה מילרש אניטה מילר""""בית הורים עבית הורים עבית הורים עבית הורים ע ....2.22.22.22.2

באזור חדש שנרכש לאחרונה הנקרא , בבית ההורים נפתח מרכז ספורט וטיפול משלים -

 .המרכז החדש מספק לדיירי הבית שירות נוסף ומעשיר את מגוון הפעילות בו". הבאר"

ו בבוא היום לתת שיאפשר, נבנו שני מרכזי יום חדשים בדיור המוגן בתוך בית ההורים -

כיום . נגיש ואיכותי לדיירי הבית כשירות תומך לדיירי הדיור המוגן, טיפול תומך מלא

 .משמשים המרכזים כמועדון נוסף לדיירים וחדר מחשבים

 .בבית ההוריםהפטיו שופץ  -

    היערכות לשינויים בענף בהתאם לחוק הדיור המוגןהיערכות לשינויים בענף בהתאם לחוק הדיור המוגןהיערכות לשינויים בענף בהתאם לחוק הדיור המוגןהיערכות לשינויים בענף בהתאם לחוק הדיור המוגן ....3333

לבדיקה  ה"מחעברו למשרד היועץ המשפטי של הו, הסכמים עתידיים עם דיירים -

 .והתאמתם לחוק הדיור המוגן

מ כנדרש הן מבחינת חוק הדיור המוגן והן מבחינת "בע ה"מחהיערכות להתאמת מחירוני  -

 .הסביבה התחרותית בשוק הדיור המוגן
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    2016201620162016י הנחיות משרד הבריאות לתכנית שנת י הנחיות משרד הבריאות לתכנית שנת י הנחיות משרד הבריאות לתכנית שנת י הנחיות משרד הבריאות לתכנית שנת """"התאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפהתאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפהתאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפהתאמת מבנה המחלקות הסיעודיות עפ ....4444

המיפוי . בוצע מיפוי של כל הדורש שינוי , 2016בדרישות משרד הבריאות לשנת  כדי לעמוד

 .י משרד הארכיטקטים פייפר"בוצע ע

 

    פעילות והכשרת צוותים לשיפור השרות לדיירפעילות והכשרת צוותים לשיפור השרות לדיירפעילות והכשרת צוותים לשיפור השרות לדיירפעילות והכשרת צוותים לשיפור השרות לדייר, , , , תרבותתרבותתרבותתרבות ....5555

פעילות והכשרת הצוותים שלה כמתוכנן במהלך , ביצעה את כל תכניות התרבות ה"מחהנהלת 

 :2015ניותיה בשנת וממשיכה לבצע את תכ 2014שנת 

תוך הגברת שילוב תושבי השכונות הסמוכות " אקדמוזס"ו " שבתרבות"התקיימו האירועים  .5.1

 .לבתי ההורים

י השתלמויות במקצועות "ממשיכה במסורת של פיתוח הצוותים בבתים ע ה"מחהנהלת  .5.2

 . השונים

חגי ופעילות תרבות כללית וכן פעילות מגוונת במועדי , מתקיימת פעילות חוגים ענפה ה"מח .5.3

 .ישראל

המותאמת לגיל הזקנה במרכזי הבריאות , הגבירה מאד את הפעילות הגופנית לדייריה ה"מח .5.4

 .שבבתים

 

    2014201420142014תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת תוצאות כספיות לשנת  ....6666

, בתוצאות כספיות טובות 2014את שנת  ה"באמצעות תקציב מתוכנן ומאוזן סיימה חמ .6.1

ה לשמור על איתנות כלכלית לממן את "תזרים מזומנים חיובי שבאמצעותם מאפשרים לחמ

 .הציוד בהם/פרויקטים להרחבת בתי ההורים ושיפור השירות, הוצאותיה השוטפות

 .ה מצליחה לשמור על רמת אכלוס גבוהה בכל בתי ההורים שלה"חמ .6.2

  

 בקרה וביקורתבקרה וביקורתבקרה וביקורתבקרה וביקורת

י משרדי הבריאות והרווחה וראוי לציין את התוצאות "נערכו בקרות רבות ע ה"בחמ .6.3

 .מצב בו לכל הבתים רשיונות הפעלה לתקופות ארוכות –החיוביות בכל הבתים 

 .מקיף והתקבלו תעודות בהתאם   ISOנערך מבדק   .6.4

המופעלת , מבקרת פנים -ה ביקורת באמצעות משרד איריס שטארק "גם השנה נערכה בחמ .6.5

 התוצאות חיוביות וראויות, גם כאן. . א.מ.י.ועדת ביקורת של א י"ע

 

    הההה""""שינויים בדירקטוריון חמשינויים בדירקטוריון חמשינויים בדירקטוריון חמשינויים בדירקטוריון חמ ....7777

שלושה  2015פרשו שלושה דירקטורים מתפקידם ובמקומם מונו בחודש מארס  2014במהלך שנת 

 . דירקטורים חדשים
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הארגון הארגון הארגון הארגון . . . . י הנשיאותי הנשיאותי הנשיאותי הנשיאות""""י הוועדה על פי המדיניות שהותוותה עי הוועדה על פי המדיניות שהותוותה עי הוועדה על פי המדיניות שהותוותה עי הוועדה על פי המדיניות שהותוותה ע""""תחום קליטת העלייה בארגון מנוהל עתחום קליטת העלייה בארגון מנוהל עתחום קליטת העלייה בארגון מנוהל עתחום קליטת העלייה בארגון מנוהל ע
מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים האמונים על קליטת מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים האמונים על קליטת מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים האמונים על קליטת מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים האמונים על קליטת 

        ....י מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבועי מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבועי מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבועי מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבוע""""התחום מרוכז עהתחום מרוכז עהתחום מרוכז עהתחום מרוכז ע. . . . עלייה במדינת ישראל אינם עוסקיםעלייה במדינת ישראל אינם עוסקיםעלייה במדינת ישראל אינם עוסקיםעלייה במדינת ישראל אינם עוסקים
        

  ריקרדו לסטרלו אורי אסטרייכר, ר"יו –נעמי מרחב  :ועדהחברי הו
        

        תמצית הפעילות תמצית הפעילות תמצית הפעילות תמצית הפעילות 
, יצירת קשר עבורם עם הרשות המתאימה לטיפול בבעייתם, הדרכתם, פגישה עם העולים •

  .מעקב אחרי הטיפול ותוצאותיו וסיוע בהמשך הקליטה

הסוכנות , משרד הקליטה, משרד הפנים: קיום ופיתוח קשר הדוק עם הרשויות המטפלות •
, באמצעות השתתפות בדיוני שיטות עבודה והתייחסות לעולים,  ל"היהודית בארץ ובחו

  .ודרכים לשיפורן

  .סיוע בכתיבת ותרגום מסמכי קורות חיים •

  .הדרכה אישית בפנייה למקומות עבודה •

, גרמנית ואנגלית, בשפות עברית NEWSLETTERשל ידיעון , פעמיים בשבוע, הפצה קבועה •
המפעלים המפרסמים  .י חברות ומפעלים"בו אנו מפרסמים הצעות עבודה הנשלחות לארגון ע

  . באמצעותנו תורמים למפעל לעזרה הדדית

וונטי והפצת מידע רל NEUEINWANDERERפרסומים לעולים באתר הארגון בקטגוריית  •
  .והסוכנות היהודית מאת מועצת ארגוני העולים

הכנה לקראת מבחנים להענקת , משרדי הממשלה בנושאים העוסקים בקורסים מקצועיים
  .תעודות המפשרות לבעלי המקצוע לעסוק בו בארץ

  .קיום קשרים עם לשכת המסחר ועם חברות להשמת כח אדם •

ד "עו(לעולים החדשים   PRO BONOשהתנדבו לסייע ) חברי ארגון(קשר רציף עם עורכי דין  •
  ).ד אנגלה גרסיה"ועו, ייונתן ליבנ

הקשר מתאפיין בהשתתפות בדיונים . קיום שיתוף פעולה הדוק עם מועצת ארגוני העולים •
 .עיצוב וליבון  מדיניות נושאי עלייה וקליטה, חילופי מידע, בנושאי פנייה למשרדי הממשלה

ת וונה למוסדוכה, בהפניה למקומות עבודה, תוך סיוע בתרגום השתתפות בירידי תעסוקה •
 . .לימוד

   

        פעילות הוועדה לעלייה וקליטהפעילות הוועדה לעלייה וקליטהפעילות הוועדה לעלייה וקליטהפעילות הוועדה לעלייה וקליטה

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     ––––    2014201420142014מאי מאי מאי מאי 
 ר נעמי מרחב"יו
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  .ל להקדשת עצים ביער אלטנוילנד הסתיימה בהצלחה"מחויבות הארגון לקק

  .ועדת היער ממשיכה לעודד חברים להקדיש עצים ביער לטובת אירועים משפחתיים ואחרים

 איתור לשקולעדת היער ווגרמו ל, העליה החמישית בצפוןהקשיים והוונדליזם מהם סובל יער 

 . מרכז הארץבאיזור  בחיק הטבע ,אלטרנטיבות לנושא הפעילויות באוויר הפתוח

  .הארגון אישור נשיאותדיון ולל ויובא בוועדת היער יגובש הנושא, ל"עם קבלת הצעות הקק

 

   

        פעילות ועדת יער פעילות ועדת יער פעילות ועדת יער פעילות ועדת יער 

        2015201520152015מאי מאי מאי מאי     ––––    2012012012014444    יונייונייונייוני

  ר"יו –אילן רומן
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של התמקדות , החל יקינתון לשוט בנתיב קבוע פחות או יותר, בשנה השנייה לעריכה של מיכאל דק

, ייזום, מבחינת כתיבה, בנושא מוביל ובניסיון מחייב לשתף את חברי המערכת בעבודת העיתון

  . הבאת רעיונות וחומר מערכתי לשיבוץ

ראשית נפרדנו מדגנית . במבנה היקינתון ובפעילותולקראת השנה הקלנדרית החדשה חלו שינויים 

היא פנתה לאפיקי ביטוי . 'יקינתון'סלנט רכזת הפרויקטים שהייתה כוח מניע בעבודתו השוטפת של 

כתבה , וקשריה התרמה מניסיונ) 272(האחרון  ןמקצועי עצמאיים אך הצטרפה למערכת וכבר בגיליו

החל בשיתוף פעולה עם חגית תגורי שהצטרפה למנוע יקינתון . אסתר הרליץ, על כלת פרס ישראל

  . מלא לתפקיד' שוונג'ונכנסה ב' יקינתון'המפעיל את 

היה צורך לתת ', עוגה התקציבית'וחלקו הלא קטן של יקינתון ב, ההכרחי' הידוק החגורה'מפאת 

ט עם מב, ביטוי מחודש למחויבות של הביטאון לערכי הארגון ולאמות המידה המדריכות אותו

, הלכך הוחלט להסתפק בארבעה עמודים פחות מדי גיליון. מפוכח למציאות הכלכלית והתקשורתית

על המשמעות . לשחור לבן וביטול הגליונות הכפולים בראש השנה ובפסח) מאד(מעבר חלקי 

 - די אם נאמר שהקיצוץ הכספי ניכר וההתפשרות העיתונאית והארגונית , התקציבית ידברו הנתונים

מפאת הירידה בשטח המוקצה (מובן שיש צורך להתאים את הדרישה המוקטנת לחומר . יתמינימאל

  .אך זהו תהליך שלא יתחיל ויסתיים בגליון אחד) לכתבות

  : לנושאים ממוקדים וכך ראינו את הנושאים הבאים בשנה החולפת, כאמור, הגיליונות הוקדשו

  מלחמת העולם הראשונה) גליון המשך( 267

  ברלין-ושליםיר-ברלין 268

  האורתודוכסיה היקית 269

  זיכרון והנצחה 270

  נשים ראויות לציון 271

  נשים ותרומתן )  גליון המשך( 272

חמישים למותו של , יהדות שווייץ, וינה ויהודיה, צילום: בנושאים הבאים תבהמשך צפויים גיליונו

פראג וחלקה בתרבות הדוברת , ספורט ותרבות הגוף אצל יהודים, יחסי ישראל גרמניה, מרטין בובר

  .גרמנית ועוד ועוד

הם ניסיון להתמודד וב, מציבה יעדים מתמשכים וגם חדשים) אינטרנט(העלאת הגיליונות למרשתת 

זאת  מתוך מחויבות לתפקיד התרבותי . תוך הטלת נטל כלכלי סביר על הארגון, תעם מדיה מתפתח

  .במיוחד אלה המבוגרים יותר, חבריה יקינתון בחיי הקהילה וחייהוהחברתי המשמעותי של 

  מיכאל דק                                                                                                           

  עורך                                                                                                               

        MBפעילות יקינתון פעילות יקינתון פעילות יקינתון פעילות יקינתון 

        2015201520152015מאי מאי מאי מאי     ––––    2014201420142014מאי מאי מאי מאי 

        עורךעורךעורךעורך    - - - - מיכאל דק מיכאל דק מיכאל דק מיכאל דק 
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  .הרי אלישיב ומיכאל מאיר ברודניץ,ל "יואל לוי ז,ר "אל יו-שמואל זיק -חברי הועדה חברי הועדה חברי הועדה חברי הועדה 
  

    ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת ביקורת הפנים לשנת 2014201420142014    
  

   MBון תיקינ -הנושא 
  .מספר הגליונות בשנה, נבדקה ונבחנה עלות ההפקה 

  .'השלכות פרסום באינטרנט וכו
  נמצאים עדיין בדיון בין ועדת הביקורת לבין , ממצאי הביקורת וההמלצות 

  .וןתועדת ההיגוי של היקינ
  

  ח איריס שטרק"הבקורת נערכה על ידי מבקרת הפנים של האירגון רו
  .וצוות משרדה

  
  

 אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי לשנת 2014
  

.ועדת הביקורת  בדקה את הדוחות   
.הערות הביקורת תוקנו בדוחות בהתאם  

  .את הדוחותועדת הביקורת ממליצה לחברי האסיפה הכללית לאשר 
  
  

    תוכנית ביקורת הפנים לשנת תוכנית ביקורת הפנים לשנת תוכנית ביקורת הפנים לשנת תוכנית ביקורת הפנים לשנת 2015201520152015
 

.בדיקת עלויות המעבר והשיפוץ של המשרדים החדשים  
  

.סניף תל אביב והמפעל לעזרה הדדית, רגון חלוקת הוצאות התפעול בין הא  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        
        

        פעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורתפעילות ועדת ביקורת

        2015201520152015יוני יוני יוני יוני     ––––        2014201420142014יוני יוני יוני יוני 

 רררר""""יויויויו    ––––שמואל זיק אל שמואל זיק אל שמואל זיק אל שמואל זיק אל 

        

49



40 

 

  
  
  
  
  

  מרכז אירופה יוצאיארגון 
  

  עמותה רשומה
  

  דוחות כספיים
  

  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
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  מרכז  אירופה   יוצאיארגון   
  עמותה רשומה

  

  
  

  דוחות כספיים 
  2014בדצמבר  31

  
  תוכן העניינים

  דף                
  

  54          דוח רואה החשבון המבקר. 1
  
   55                2013 -ו 2014בדצמבר  31מאזנים לימים . 2
  
  דוחות  על הפעילויות לשנים שנסתיימו בימים. 3

   57          2013 -ו 2014בדצמבר  31    
  
  דוח על השינויים  בנכסים נטו לשנים שנסתיימו . 4

  58        2013 - ו 2014בדצמבר  31בימים     
  
  דוחות על תזרימי המזומנים לשנים שנסתיימו . 5

  59        2013 - ו 2014בדצמבר  31בימים      
  
  60                             באורים לדוחות הכספיים . 6
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

53



42 

 

  
  

                                     CC..PP..AA..  ((IISSRR..))        --          IIllaann  KKaammiill                                                                                                                                                                                          רואה חשבוןרואה חשבון--  אילן קמיל אילן קמיל 
  
  

  קרדוח רואה החשבון  המב
  לחברי

  עמותה רשומה - ארגון יוצאי מרכז אירופה
  
  

  לימים) הארגון - להלן(ר   "ע-ביקרתי את המאזנים המצורפים של ארגון יוצאי מרכז אירופה 
  דוח על השינויים בנכסים נטו ודוחות על , ואת הדוחות על הפעילויות  2013 -ו 2014דצמבר   31

  דוחות כספיים אלה הינם . באותם תאריכים תזרימי מזומנים  לכל אחת מהשנים שהסתיימו
  אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס .  באחריות הנשיאות של הארגון

  .על ביקורתי
  

  לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון, ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת -לע. 1973 –ג "התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

  .ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
  .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

  ם המשמעותיים שנעשוביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני
  .ידי הנשיאות של הארגון  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות כספיים בכללותה-על

  .אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי
  

  .על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית בערכים נומינליים ל ערוכים"הדוחות הכספיים הנ
  לא נכלל , וסד הישראלי לתקינה בחשבונאותסכומים מדווחים כאמור בתקני הממידע בדבר 

  אשר היקף הכנסותיהם הוא , ם"מאחר ותקנים אלה לא חלים על מלכרי, בדוחות כספיים אלה
  .בגובה היקף הכנסות הארגון

  
  , ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתי

  ואת  2013 -ו 2014בדצמבר   31של הארגון  לימים  את מצבו הכספי, מכל הבחינות המהותיות
  השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלו  לכל אחת מהשנים שהסתיימו, תוצאות  פעולותיו
  .)Israeli GAAP(בהתאם  לכללי חשבונאות מקובלים בישראל , באותם תאריכים

  
  

                                                 _______________                                                                        
  ,אילן     קמיל                                                                                                                    

  רואה חשבון                                                                                                                     
  
  

  2015 במאי 11, אביב-תל
  

  
  
  
  
 

  
  
  MOSHE DAYN P.O.B  3659 KIRIAT ARIE  PETACH- TIKVA 49130 ISRAEL 16  072-2204245:פקס, 03-9214286, 03-9212877: 'תקוה טל- פתח 16משה דיין ' רח

  
ilan57@bezeqint.netmail: -E   
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  ר"ע –מרכז אירופה  יוצאיארגון        
  מ א ז נ י ם                                                                                                                 

  2013 -ו 2014בדצמבר  31לימים                   
  )ח  "בש(                                                                                                              

  
  31.31.12   41.31.12        באור            

  רכוש שוטף

  
  מזומנים ושווי מזומנים

  
    150,699  515,896              מזומנים בבנק ובקופות

                    
    219,873  140,024              פקדון לזמן קצר , בנק

  
  175,233  106,547        'ב3      פקדון במטבע זר, נקב

                    762,467  545,805  
                    

  245,947  141,546        4      חייבים שונים ויתרות חובה
                    904,013  791,752  
                               

  
  
  

  377,075  359,847,1        5-ו' ג 3        השקעות מיועדות
  
  
  

    84,117  217,797      6 - ו 'ד3          רכוש קבוע
  
  
  

  7-ו 'ה3          השקעות
  

  45,708,370  45,708,370        'א7    אנשים בגיל המתקדםל דיור מוגן
                          

       857,303      4,151,296        'ב7    זכויות שכירותונכסי דלא ניידי 
                    49,859,666  46,565,673  
                    ________  ________    
                    52,341,323  47,818,617  
                    =======  ======= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2015 מאיב 11 ,אביב-תל
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  31.31.12  41.31.12          באור          

  
  
  

  התחייבויות שוטפות
  

  128,024  201,787                המחאות לפרעון,בנק
                              

  361,595  416,271          8  זכאים שונים והוצאות לפרעון
                    
                    8,05861  489,619    
  עתודות

  
  206,000  200,000               9    עתודה לפיצויי פרישה

                              
               257,199          267,853                                                        9    יעודה  לפיצויים - בניכוי

                                                       )67,853       (   )51,199         (  
                                     

    77,400    000,77                       10                עתודה לדמי חופשה
                               9,147    26,201      

  כסים נטונ
  

  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
  

  154,848          276,808                          לשימוש לפעילויות
                      

  46,649,790  50,077,463                       והשקעות  ששימשו לרכוש קבוע
    
        377,075  359,847,1                   י הנשיאות לפעילויות מיוחדות"יועדו ע
                    51,714,118  47,181,713  

      84121,0         -                  נכסים שיועדו לטובת פרויקט מיחשוב

                        
                    51,714,118  47,302,797    

________  ________  
          
  52,341,323  47,818,617    

                    =======  =======  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

      
  ______________________חברי נשיאות  

      
        ______________________  
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  ר"ע - מרכז אירופה יוצאיארגון 
  דוחות על הפעילויות

  2013 - ו 2014בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
  )ח"בש(

  
    2 0 1 3      2 0 1 4      באור            

  הכנסות
  

    802,372  *         796,597      11     תרבות ומורשת, מפעולות רווחההכנסות 
      סניףו  השתתפות חברת בת

  2,225,000    2,317,000      12                       ותבהוצא
                               

    409,710        412,223      13                  הקצבות ממוסדות
                  3,525,820    437,082,3    
                     

          הוצאות:פחות
  

  3,009,552    2,959,676      14             ומורשת תרבות,פעולות רווחה
                                                           

    657,007        735,906      51                 הנהלה וכלליות
               
                  3,695,582    3,666,559  
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -   

  ) 229,477(    )  169,762(                         גרעון שוטף
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -    
        

  מיוחדות הכנסות: נוסף
  

  א "ם בת"רמב' דמי פינוי נכס ברח
  _ _ _-_ _    3,598,311          בניכוי הוצאות מעבר לנכס החדש

                  _______    _______  
  )      229,477(    3,428,549                           מפעילות השנה) גרעון(עודף 

                                   ======    ======  
  
  
  
  
  
  
  
  מוין מחדש*
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  ר"ע - מרכז אירופה יוצאיארגון 
  דוח על שינויים בנכסים נטו

  2013 - ו 2014בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
  )ח"בש(

          נכסים נטו                                                        
                                 שלא קיימת לגביהם                               

  ___ הגבלה____                  
  נכסים נטו   י"יועדו ע                                             
  כ"סה   שקיימת        ששימשו לרכוש    הנשיאות לפעולות  לשימוש             
       הגבלה               מיוחדות              קבוע            לפעילויות             

  
  48,493,913    208,736    1,338,714         739,988,46         206,475     2013בינואר  1יתרה ליום 

  2013תוספות במהלך שנת 
  

  50,968        50,968                   עליית ערך תרומה
  2013שנת גריעות במהלך 

  )229,477(                           )229,477(    גרעון מפעילות שוטפת
  

  פ מטרות שקבעה "תרומה עיעוד 
  )30,000(                  )30,000(                 גיוס משאבים -הנשיאות

  
  פ מטרות שקבעה"יעוד תרומה ע

  )  982,607(                  )   982,607(           )מימון נכס חדש( מעבר משרדים -הנשיאות
  

  תרומות לטובת פרוייקט מיחשוב
  -        )   87,652  (                        87,652        הארכיון

  סכומים שהועברו לכיסוי
    -                -           -          ) 93,205(              93,205          הוצאות פחת

  
  סכומים שהועברו להתאמת

  ____-____  ____-____    _____-___       3,007              )3,007(                יתרת רכוש קבוע

  47,302,797    121,084    377,075         649,790,46            154,848                      312.1.31 יתרה ליום

  2014תוספות במהלך שנת 
  

  165          -              165                        -              -                      עליית ערך תרומה
  פינוי נכס מד –אחרות נטו הכנסות 

3,598,311                         3,598,311מעבר   ' בניכוי הוצ ם"ברמ' ברח
          

  2014במהלך שנת  גריעות
  

  )   169,762(                   -                   -      -        )169,762(    גרעון מפעילות שוטפת             
  982,607                   982,607             מימון נכס חדשבגין –תרומה ל החזר 

  לטובת פרוייקט מיחשוב הוצאות 
  הארכיון ואתר תרומת 

  -        )    121,084(              -                            -                  121,084                האוסטרים
  סכומים שהועברו

  -             -            -    )128,594(                  128,594                        לכיסוי פחת
  כיסויסכומים שהועברו ל

     ___-___  ____-____    ____-____       556,267,3             )556,267,3(             רכוש קבועב גידול 

  בדצמבר 31יתרה ליום 
2014                    276,808        50,077,463        359,847,1                  -     51,714,118  

                  =====          =======        =======              =======   =======  
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  ר"ע - מרכז אירופה יוצאיארגון 
  דוחות על תזרימי המזומנים

  2013 –ו  2014בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
  )ח"בש(

                  4 1 0 2     3 1 0 2  
  ת שנבעו מפעילות שוטפתזרימי מזומנים 

  
                )229,477(             )169,762(                                                           רעון השנהג

                   ---------     ----------  
  התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים

  מפעילות שוטפת
  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

                            פחת והפחתות
      -          34,041                                א"משרדים ת פחת 
    58,853      58,853            סניף ירושליםמשרדי פחת 

      17,451      15,109                פחת כלי רכב
 16,901      20,591              פחת ריהוט וציוד

                            128,594    93,205    
  2,549                       ) 17,054(                             נטו בעתודות)קיטון( גידול

        -          452          הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

                           111,992    95,754              

  שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

      45,717    104,401                                 ייביםחב  קיטון 
  179,231    128,439                                       יבויות שוטפותבהתח ) קיטון( גידול

                             232,840    224,948                      
                                      -  - -  - -  -    -  - -  - -  -  
                         
                         344,832     320,702  
                             - -  - -  - -    -  - -  - -  -  

    91,225    175,070                         תפעילות שוטפמנבעו מזומנים נטו ש
                                     - - - -  -    -  - -  - -  -     

  פעילות השקעה ל/מ) ששימשו(שנבעו  תזרימי מזומנים
  3,598,311               מעבר' ם בניכוי הוצ"רמב' דמי פינוי נכס ברח

               -           ) 3,386,887(                               נכס לצורך משרד והוצאות להתאמתוישת רכ
  -           )      95,525(                        רכישת רכב

    -             40,300                     תמורה ממכירת כלי רכב
  )   3,007(              )   114,607(            )עבור משרד חדש 87,852כולל ( רכישת ריהוט וציוד

  )   3,007(                            41,592             פעילות השקעהל/מ) ששימשו(נבעו שמזומנים נטו 
                          - - - - - -    -  - -  - -  -  
                           

      88,218      216,662                                 במזומנים ושווי מזומנים עליה
    457,587       545,805                 יתרת מזומנים לתחילת שנה 

   545,805       762,467               יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
                           =====              =====                
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  ר"ע - מרכז אירופהיוצאי ארגון 

  םבאורים לדוחות הכספיי
  2013 - ו 2014בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 

  מהות ומטרות .1
  

  לחוק 61י סעיף "רשום כעמותה עפ") הארגון" –להלן (מרכז אירופה  יוצאיארגון 
  .1980 -ם"העמותות התש

הארגון מייצג את היהודים שעלו לישראל מארצות מרכז אירופה ואת צאצאיהם 
, העמותה היא גוף ציבורי וסוציאלי ומטרותיה . ") יוצאי מרכז אירופה"להלן (לדורותיהם 

  :כקבוע בתקנון הן

  .כפי שתמצא למועיל, לסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחים   .א

לפעול  למען ובשם יוצאי מרכז אירופה בכל עניין שלדעתה מחייב או מצדיק פעולה   .ב
  .כאמור

חינוך ותרבות , מדע ,חברה, מורשת, בריאות, להקים ולנהל מפעלי רווחה, לעודד, ליזום  .ג
ובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה , ומוסדות צדקה אחרים

 .ל"מהמטרות הנ

 בישראל ובתפוצות  ולבצע , לקשור קשרים עם ארגונים שמטרותיהם דומות   .ד

  .פעילויות בשיתוף איתם 
  או / ולא יהיה רשאי לחלק את הכנסותיו " הארגון"כי "  הארגון"תקנון עוד קובע 

  וכי בעת פרוק יימסרו הנכסים שיוותרו אחרי שנפרעו כל, נכסיו בין חבריו 
  ".הארגון"לגוף שמטרותיו זהות או דומות למטרות  ,התחייבויותיו

  .נוהג בהתאם לתקנון" הארגון"
  

  דוחות כספיים וחשבונות .2
  

  על שלוחותיו מנהל ספרי חשבונות תקינים המבוקרים מידי שנה" ארגון"ה  .א
  .אה חשבוןי רו"ע

  דוחות כספיים אלה כוללים בתוכם את הפעילויות המתבצעות בשלוחות   .ב
  :הבאות

  אביב-מרכז וסניף תל -"הארגון" )1(

  סניף ירושלים -" הארגון" )2(

של מוסדות פ כללי חשבונאות ודיווח כספי "עורך את דוחותיו הכספיים ע" הארגון"  .ג
לשכת רואי חשבון ותקן  של 69בהתאם לנוסח משולב של גילוי דעת  ,ללא כוונת רווח

 .של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 5חשבונאות 

הזקיפה . הנהלה וכלליות לפעילויותיו השונות , זוקף הוצאות שכר " הארגון"  .ד
 .י כל פעילות"נעשיית בהתאם להערכת ההנהלה על כמות המשאבים שנצרכת ע

 

  מדיניות חשבונאית .3
  :כללי החשבונאות והדווח שננקטו בעריכת הדוחות הכספיים הינם כדלקמן          

  
  ירידת כוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי. א  

  
העלות  על בסיס מוסכמת, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים

על ההיסטורית ללא התחשבות בהשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי 
ם שהיקף הכנסותיהם הינו בגובה "היות שכללים אלו אינם חלים על מלכרי, הדוחות הכספיים

  ".הארגון"היקף הכנסות 
  

  :להלן שינויי המדד בשנים המדווחות           
    שינוי    שנה                                                                 
        

            2014    -0.2%  
            2013      1.8%  
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  יתרות במטבע חוץ  . ב

    
  דהיינו , פ השערים היציגים ליום המאזן"יתרות במטבע חוץ או צמודות אליהן מוצגות ע  

  .או שערים מקבילים₪  3.889= דולר 1, ₪ 4.72= אירו  1
  
  בטוחות סחירות  .ג
  

  . אביב-בבורסה לניירות ערך בתל, פ שווין ליום המאזן"בטוחות סחירות מוצגות ע  
  
  רכוש קבוע  .ד

  
  .בניכוי פחת שנצבר , הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות

  על בסיס משך השימוש, הפחת על הרכוש הקבוע מחושב לפי שיטת הפחת השווה
  .המשוער של הנכסים

  :ורי הפחת שבהם הופחת הרכוש הקבועלהלן שע
  

  2%  א"ובת בירושלים יםמשרד
  15%      כלי רכב

  6%-33%      ציוד וריהוט
  

  ותהשקע  .ה
  

  ,מוצגות לפי העלות"  הארגון"השקעות המוחזקות באמצעות תאגידים שבשליטת 
  .)' א7ראה גם באור  (
  

  ראה(או בערך סמלי , נכסי דלא ניידי מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר
  .))6(-ו) 5(, )3() 2)  (1('  ב7גם באור 

  
  ראה גם (לי בערך סמ ותזכויות שכירות נרשמו כהוצאה בשנת רכישתן ומוצג

  )).6( -ו) 4(' ב7  באור
  

  חייבים שונים ויתרות חובה  .4
              41.31.12    31.31.12  
                    ₪             ₪  

        16,985      41,975            אשראי לגביה
        60,746      27,223                  *הכנסות לקבל

        40,045      21,654          הוצאות מראש
        18,416      -               הלואות לעובדים

   ))5.(ב7ראה באור ( 103,213  **           -         נטו, ח נכס חדש והוצאות מעבר"תשלומים ע
      6,542      50,694            אחרים
              141,546    245,947      
              =====    =====  

  הכנסות לקבל  *
        15,000      -      תמלוגים בגין מילון הייקים -משכל הוצאה לאור  
        21,036      -            פרסום בבטאוןהכנסות מ  
      24,710      27,223    עבור קליטת עליה –הסוכנות היהודית   
                27,223      60,746        
                =====    =====  

  
    902,007              ח נכס חדש"תשלומים ע  **

  183,813          משרדים ששולמו מראשהוצאות מעבר   
    )982,607(                               י תרומה מיוחדת"מימון ביניים ע  

        103,213  
        =====  

  
  
  
  
  

61



50 

 

  השקעות מיועדות  .5
  

 18נשיאות  הארגון החליטה בישיבתה מיום . 2006מתרומה שהתקבלה בשנת נובעת היתרה 
מסך סכום כספי התרומה יועברו למפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי  75%כי , 2009בספטמבר 

ישמשו למימון  העברת  25%-ו למטרות שמופיעות בתקנונו ויתרת הר וישמש"ע -מרכז אירופה
  . י הנשיאות"כפי שיוחלט ע, פעילויות נוספות ו" הארגון"המשרד הראשי של 

  
  :הרכב היתרה. א

            41.31.12      31.31.12  
                      ₪             ₪  

      377,075        2,692            ש"עו
  -                  1,209,065    )'ג 3ראה באור ( בטוחות סחירות

  ____-___      148,090          הכנסות לקבל
    1,359,847      377,075      

            ======      ======  
  :הרכב ההשקעות הינו כדקלמן. ב

              %           
              42.3            צמודי מדד

              38.9            לא צמוד
            18.8              מניות

                                           100%               
              ====            

  ניים לרכישת המשרדים מימון ביהחזר ביתרת ההשקעה המיועדת נובעת בעיקרה מ עלייהה. ג
   )).5.(ב.7ראה באור (א "אלון תיגאל  ברחוב    

    
  רכוש קבוע  .6
  

  :הרכב הסעיף הינו כדלקמן
  עלות מופחתת                            
  31.31.12  41.31.12    פחת שנצבר    עלות        
  ח"ש       ח"ש        ח"ש          ח"ש                  

  
  34,657    84,778    )  10,747(            95,525      כלי רכב

  49,460  133,019    )  92,894(         225,913    ריהוט וציוד משרדי  
        321,438         )103,641(    217,797  84,117    
                 =====         =====            =====         =====  

  השקעות     .7
  
  אנשים בגיל המתקדםל דיור מוגן.   א

  
  .אביב-בירושלים ובאיזור תל דיור מוגןמנהל שלושה בתי " הארגון"

   ,ציבורהלתועלת ההשקעות המופיעות בדוחות הכספיים מוחזקות באמצעות חברה 
  ".הארגון"המלאה של אשר בבעלותו  צ"חל ,מ"בע היא חברת מעונות הורים

  .ההשקעות מוצגות בסכומים שהושקעו  
  

    זכויות שכירות ונכסי דלא ניידי   .ב

  דירה בת חדר אחד בחולון )1
  ,2011במהלך שנת , " ארגון"הועברה ל, מ"בע) א"ת" (לדור"במסגרת פירוק חברת 

  .שהיתה בבעלות החברה, דירה בת חדר אחד בחולון
  .מליהדירה רשומה בדוחות הכספיים בערך ס

  .ת/הדירה מושכרת בשכר דירה שנקבע בהתחשב בהיבטים הסוציאליים של השוכר
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  ירושלים, 33בוסתנאי ' משרד ואולם ספריה ברח )2
  ")הנכס"–להלן ( של משרד ואולם ספריה , 1962מאז שנת , םהינו הבעלים  הרשו" הארגון"  
     העוסק בחקר תולדות יהדות ") המכון"-להלן(ש ליאו בק "המשמשים את מכון היהודים ע      

  מאז הקמתו בשנות החמישים ועד לשנת  "הארגון"היה חלק מ "כוןהמ". גרמניה ותיעודו      
      1992.  
  )."העמותה" -להלן( כעמותה עצמאית נפרדת" המכון"פועל  1.1.93החל מיום   
  .חלק מבית משותף הבנוי על אדמה חכורה לזמן ארוך הינוהנכס   
  תביעה משפטית נגד , )בנכס דרך קבע משתמשתה ("העמותה"הגישה  2011ת שנת בתחיל  
   "העמותה"טענת . בדרישה להעביר אליה ללא תמורה את כל הזכויות בנכס" הארגון"      
  היה מיועד למעשה , ה כי הכסף שנתקבל בשנות השישים לצורך מימון רכישת הנכסתהי     
  שימש רק כמעין נאמן " הארגון"המשפטית דרכה הוא פועל וללא קשר לאישיות  ,"מכון"ל     
  . "העמותה"עד יסוד , על הנכס     

  .והתנהל דיון משפטי בנושאתנגד לדרישה ה "הארגון"  
  .18/11/12דין ביום -וקף של פסקתלהסכם פשרה שקיבל הגיעו הצדדים  2012במהלך שנת   
  :עיקרי ההסכם הם כדלקמן  
    א יעלה וזאת לפרק זמן של ללא תמורהות בנכס שימוש תמשיך לעש "העמותה". א  

  .31.10.22דהיינו עד ולא יאוחר מיום , שנים  10על             
  במהלך תקופת השימוש תישא העמותה בכל תשלומי החובה וכן בתשלומים השוטפים . ב  

  ).כפי שנעשה על ידה בעבר(החלים על הנכס            
  תמורה לאחר הו "הארגון"י "ימכר הנכס ע, "העמותה"י "ש בנכס עעם תום תקופת השימו. ג  

  בין ) 50%-50%(תתחלק בחלקים שווים ) לרבות מס שבח(ניכוי כל ההוצאות והמיסים          
  ".ארגון"ל "העמותה"         

  כאשר המחיר יקבע באופן (הנכס  לכל אחד מהצדדים תהיה זכות רכישה ראשונית על. ד  
  יערך  ,ובמידה ושני הצדדים יחפצו לממש את זכות הרכישה הראשונית) מפורט בהסכםה          
  .להסכם' תהליך התמחרות בין הצדדים באופן המפורט בנספח א          

  
  משרד בירושלים).   3    

  
את מלוא זכויות הבעלות בדירה הנמצאת בבנין שברחוב " הארגון"רכש  2009במהלך נובמבר 

 משמשתו הדירה שימשה . זכויות שכירות כדייר מוגןלו היו בה ,בירושלים 33' ורג'המלך ג
 .בירושלים" הארגון"כמשרדי  כיום 

  ".הארגון"במטרה להתאימה לצורכי , בוצע בדירה שיפוץ נרחב, 2011במהלך שנת   
  

  זכויות שכירות).4
, א"ת 15ם "רמב' במשרדים ברחזכויות שכירות כדייר מוגן היו " ארגון"ל

עלויות רכישת הזכויות נרשמו . א"וסניף ת" הארגון"כמשרדי הנהלת  שו ששימ
 .בשנת רכישתןכהוצאה 

שקיבלה תוקף של פסק  דין בבית משפט השלום , להסכמה " הארגון"הגיע , 2013ביוני  3בתאריך 
  :פיה-עם בעלי הנכס על, א"בת

 .יפנה את הנכס" הארגון" .1

 .₪ 3,800,000סך של בדמי פינוי " הארגון"תמורת הפינוי יקבל   .2

  .ועד פינוי הנכספטור מתשלום דמי שכירות מיום פסק הדין יהיה " הארגון" .3
  

  ).₪מליון  3.8בסך (את הנכס וקיבל את מלוא דמי הפינוי " הארגון"פינה  2014במהלך שנת 
                  

  
  

  אביב-תל 157יגאל אלון ' רכישת משרדים ברח .5
  

הארגון "עבור הנהלת ם לרכישת משרדים נחתם הסכ  2013 באוקטובר 31בתאריך   .א
מבני גאיה ייזום " משרדים נרכשו מחברת ה .א"ת 157יגאל אלון ' ברחא "וסניף ת

  "מ"והשקעות בע
  .חניות 2כולל , ר"מ 177שטח הנכס  
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כאשר עד , 2014בינואר  5ביום " ארגון"החזקה בנכס נמסרה ל  .ב
החזקה           דמי השכירות ממועד. הנכס הושכר לדייר אחר 23/7/14

 ".הארגון"תקבלו בידי ה, י הדייר"ועד הפינוי ע

  

  :הנכס כפי שהיא מוצגת בדוחות הכספיים הינה כדלקמןעלות   .ג
                     ₪  

 2,301,000      הנכס רכישתתשלומים ל  

  117,000          מס רכישה
       61,667      ד ודמי תיווך"ט עו"שכ

  
    2,479,667    )לפני שיפוצים( הנכס סך עלות 

              
     907,220  "הארגון"שיפוץ הנכס והתאמתו לצורכי       

  3,386,887        כ עלות הנכס"סה      
                  ======  

  
  ₪  87,852ריהוט וציוד בסך כולל של  ,בנוסף נרכשו עבור המשרדים      
  ם והמעבר לנכס "פינוי הנכס ברמבלצורך ) כולל בשנים קודמות(הוצאו הוצאות ו      

, משפטיות בקשר לפינויהוצאות , אגרות: לרבות(₪  330,339כולל של  בסךהחדש 
  ).של הרכישה ריבית בגין מימון ביניים

 

 אלא, במלואה תוצגמעלות רכישת הנכס לא  2013דוחות הכספיים לשנת ב  .ד
, "התרומה המיוחדת"נמשכו מכספי בניכוי סכומים ש ח רכישתו "התשלומים ע

      ).4ראה באור (רות חובה שונים וית בסעיף חייבים מוצגים
  

  :כדלקמן ינוהרכב הסעיף המופיע במאזן ה  )6      
                       41.31.12  31.31.12  
   ח"ש                  ח"ש                      
  1         1            סמלי ערךב, דירה בת חדר בחולון. א  
  ,ירושלים 33בוסתנאי ' משרד ואולם ספריה ברח . ב  
   1         1                  בערך סמלי     

  רכישת יתרת זכויות בעלות של דירה המשמשת.  ג
  550,660  550,660        כמשרדי הארגון בירושלים  
   478,400      478,400        ירושליםב משרדהשיפוץ   

 א"בת 15ם "רמב' זכויות שכירות כדייר מוגן ברח.ד

  -         -                   בערך סמלי

 עלות רכישת והתאמת נכס  .ה

                                         __ -         3,386,887                           א"ת 157יגאל אלון ' חבר 
  1,029,062  4,415,949            כ עלות"סה

      )  171,759(       ) 230,612(                     בירושלים שרדפחת שנצבר על המ
        -        )    34,041(             אביב-פחת שנצבר על המשרדים בתל  

                4,151,296  857,303      
                ======  =====  

  
  זכאים שונים והוצאות לפרעון     .8

  
  :סעיף זה מורכב כדלקמן  

                41.31.12  31.31.12  
  ח"ש       ח"ש                    

  
      218,093  133,298      נותני שרות ומוסדות, ספקים  
      138,192  282,973          הוצאות לפרעון  
        5,310  __-___              אחרים  
                416,271  361,595      
                =====  =====  
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  עתודה לפצויי פרישה בניכוי יעודה לפצויים.   9
  

 לתשלום פצויי פרישה " הארגון"סכום העתודה המוצג במאזן מהוה את התחייבות   .א

, ביטוח י הפרשות לחברות "אשר ההתחייבות בגינם אינה מכוסה ע ולעובדי
     .במסגרת ביטוחי מנהלים

            .היעודה  לפיצויים מופקדת בקופת פיצויים מוכרת.  ב
משיכת כספי הפיצויים מקופת הפיצויים מותנית בקיום ההוראות .   ג

  .1963 –ג "תשכפיצויי פטורים המפורטות בחוק 
  

  עתודה לדמי חופשה  .10
  

  חישוב הערך הכספי  ליום המאזן של ימי חופשה  אתמופיעה במאזן מהוה ההעתודה 
  ".ארגון"בי הסכם העבודה "עפ ,ידי העובדים הזכאים להם- על שלא נוצלו

  
                41.31.12    31.31.12  

                        ₪            ₪  
  תרבות ומורשת, הכנסות מפעולות רווחה. 11

    חסויות, הכנסות מתרומות -"יקינתון"בטאון   
      262,098    186,207      .ה.ע.י מ"ת גליונות עורכיש פרסום  
      217,336    280,455          דמי חבר  שנתקבלו  
      56,385      34,223        מפעילות מורשתהכנסות   
    266,553    295,712  יההפעלת מועדונים וקליטת על, רבות ות תפעול  
                  796,597    802,372    
                  =====    =====  

  
  וסניף בהוצאות השתתפות חברת בת. 12

      698,000    719,000  מימון פעילות סניפים -צ"חברת מעונות הורים חל  
      997,000    1,057,000  השתתפות בהוצאות -צ"חברת מעונות הורים חל      
   -ר "ע,ארגון עולי מרכז אירופה סניף חיפה      

       000305,       000415,          השתתפות בהוצאות  
                         2,317,000    2,225,000    
                   ======    ======  

  הקצבות ממוסדות. 13
  

  385,000    385,000      לפעילות רווחה - מפעל לעזרה הדדית  
         24,710         27,223                        הסוכנות היהודית   
                  412,223    409,710    
                  =====    =====  

  
  

  תרבות ומורשת, ההוצאות בגין פעולות רווח. 14
                31.12.14    31.12.13  

                        ₪            ₪  
      785,104    676,226      "יקינתון"ה   הוצאה לאור של  בטאון  
  קליטת עליה, פעולות תרבות  
    581,298    588,544        והפעלת סניפים  ומועדונים  
      573,202    489,285      פעילות מורשת                              
      1,069,948    1,205,621    משכורות ונלוות עובדים בפעילות רווחה  
                  2,959,676    3,009,552      
                      ======    ======  
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  הוצאות הנהלה וכלליות. 15
  

      330,126    404,087          משכורות ונלוות עובדים  
  31,133      29,555                                 אחזקת רכב  
        24,247      19,384          חנייה ונסיעות בתפקיד  
        11,668      5,624            דואר וטלפון  
        73,920      61,333    החזקת משרד' דמי שכירות מיסים והוצ  
        32,446      26,547        כינוסים כיבודים ומתנות  
        33,707      37,264            פרסום ושיווק  
        72,539      91,151          שרותים מקצועיים  
        15,161      16,363      הדפסות והוצאות מיחשוב,צורכי משרד  
        4,259      6,193    השתלמויות וספרות מקצועית, דמי חבר   
               5,075      4,360              הוצאות מימון  
         22,726      34,045            פחת ריהוט וציוד  
                  735,906    657,007    
                     =====    =====  

  צדדים קשורים. 16
  
    יתרות עם צדדים קשורים .א

  במסגרת השקעות   
  
      45,708,370    45,708,370         צ"חברת מעונות הורים חל    

                  =======    =======  
  עסקאות עם צדדים קשורים. ב  
                  2014      2013    
                     ) ₪(          ) ₪(  
  הכנסות  
  ר"ע,מפעל לעזרה הדדית   
  

  385,000    385,000          ת בפעילות רווחהתמיכו  
  140,000    140,000      "יקינתון"רכישת גליונות של בטאון ה  
  30,000      30,000        קליטת עלייהתמיכה בפעילות   
         361,000    435,000        השתתפות בהוצאות הארגון  
        -                71,710      השתתפות בהוצאות מעבר משרדים  

      916,000    1,061,710      ממפעל לעזרה הדדית סך הכנסות  
                  -  - -  - -  - -      -  - -  - -  -  
  צ"חל ,מ"בע חברת מעונות הורים  
  

      1,695,000    1,776,000    בהוצאותוהשתתפות מימון פעילות סניפים   
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -  
      2,611,000    2,837,710        סך הכנסות מגופים קשורים  
                  ======    =======  
  
  

  התחייבויות תלויות.17
  

השניה  על חוב לכאורה של ארנונה  בגין הקומה" הארגון"העירייה תובעת את  -א יפו"תביעה של עיריית ת
 .א"ת 15ם "של הנכס ברחוב רמב

  .בקירוב₪  60,000סכום התביעה עומד על סך 
  .ואינו רשום על שמו" ארגון"ו שייך להיות והנכס אינ, מתנגד לחיוב זה " הארגון"

  .על חלק מסכום התביעהרק  לבצע הפרשה , החליטה הנהלת הארגון , לאור האמור לעייל
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 ר"ע –ארגון יוצאי מרכז אירופה 

   58-002543-5 '  עמותה מס

  2014בדצמבר  - 31  בינואר  1 ח מילולי לתקופה "דו    

   2014ח הכספי לשנת "מצורף לדו
  

  המטרות העיקריות .1
  

 .1980 מ  "העמותות התש לחוק  61י סעיף "רשום כעמותה עפ )"הארגון"להלן (ארגון יוצאי מרכז אירופה 

יוצאי מרכז "להלן (הארגון מייצג את היהודים שעלו לישראל מארצות מרכז אירופה ואת צאצאיהם לדורותיהם 

 :כקבוע בתקנון הן,העמותה היא גוף ציבורי וסוציאלי ומטרותיה  ")אירופה

 .י שתמצא למועילכפ,םלסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחי •

 .ניין שלדעתה מחייב או מצדיק פעולה כאמורובשם יוצאי מרכז אירופה בכל ע לפעול  למען •

ובלבד  ,חינוך תרבות ומוסדות צדקה אחרים ,מדע ,חברה,בריאות,דועילהקים ולנהל מפעלי ס ,לעודד ,ליזום •

 .ל"שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה מהמטרות הנ

 .ולבצע תפקידים בשיתוף איתםלקשור קשרים עם אגודות וארגונים שמטרותיהם דומות בישראל ובתפוצות  •

  
 . 2015ח נערך במהלך חודש  אפריל  "הדו .2

  

וועדת הכספים שפועלת ליד נשיאות הארגון בתאריך  ,  4/5/2015הועבר לאשור ועדת הביקורת בתאריך  ח"הדו .3
11/5/2015 . 

 .   29/6/2015ח באסיפה הכללית של הארגון   "מועד אשור הדו .4

 .חשב הארגון  –זיק חיים - י בר"ח נערך ע"הדו .5
  

 שבוצעו השנה תפעולות עיקריו .6
  

  עיקרי הפעולות 

 .אירועים וימי עיון, מפגשים •

 .שיווק ופרסום הארגון והגופים השלובים •

  .בכל רחבי הארץ של אירועי תרבות קהילתיים סדרות •

. שנה לתום מלחמת העולם הראשונה 100לציון  –" יריבים בעל כורחם" כדוגמת  –פעילויות מורשת ותרבות  •
 ).2014למאי  30( ובית שלום עליכם בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן 

 .סניפי הארגון הארגון ושל הרחבת הפעולות והאירועים של  •

 .חברה המקדמים ערכים זהים לארגון /המשך העמקת שיתוף הפעולה עם גופי תרבות •

בשיתוף עם " ערב מספרי סיפורים"כדוגמת (מפגשים ואירועי תרבות לדור שני ושלישי באמצעות הסניפים  •
  .) ב"וכיו טיוב-סרטים וסרטונים ביוהפקת , תיאטרון העם

שפה עיקרית עברית יש גם : שפות 3 - האתר ב(אשכולות תחומיים  3כולל  –המשך פיתוח  אתר אינטרנט  •
 .) חומרים באנגלית ובגרמנית

 .פיתוח הדיאלוג הקהילתי באמצעות דפי פייסבוק •

 .מינויים 3,500הפצה לכ  –יקינתון   MBשל ביטאון הארגון שנתיים גיליונות  6הפקה ופרסום של , עריכה •

 

 jeckes.org-www.irgunפרטים באתר האינטרנט  –ג אתר האינטרנט "ע – מורשת והנחלתה

 
  :המשך פיתוח

 .הרחבת תכנית הלימודים בעקבות קבלת מענק מקרן אוסטרית –פעולות תרבות וחינוך  •

דיגיטציה והעלאה לאתר אינטרנט  בשיתוף עם המוזיאון בתפן ועם הספרייה , מחשוב -ארכיון המשפחות בתפן  •
 .פרויקט רב שנתי –הלאומית בירושלים 

  .פרויקט רב שנתי –ך של העלאת הנרשמים לאתר המש – "ספר הייקים" •

 .פרויקט רב שנתי –פעולה קבועה  –תיעוד /ייקים סיפורים מהקהילה •

 .פרויקט רב שנתי –פעולה קבועה  -  MBמאמרים מרכזיים מהיקינתון  •

 .פעולה קבועה –סרטים /העלאת סרטונים  •

 .ב"פרסום אירועים וכיו, תיעוד שוטף - פעולות מורשת •

  .להנחלת נושא המורשתתכניות  •

  .זכה לתהודה בתקשורת. במכון משואה שבתל יצחקהתקיים  -שנה לפוגרום נובמבר 75אירוע מרכזי לציון  •
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 .העלאה על אתר האינטרנט  –פרסום  והמשך מתכונת קודמת  – "ספר הייקים" •

ח "ושל מט ח והעלאתה על גבי אתר אינטרנט שלנו"הטמעת תכנית הלימודים האינטרנטית בשיתוף עם מט •
  .)המרכז לטכנולוגיה חינוכית(

 .חלוקת מלגות לימודים לצאצאי יוצאי מרכז אירופה •

  . 2014  יוני – של הארגוןועידה שנתית  •

 ...ועוד ועוד •
  

  :פעולות להכשרת והעשרה של המתנדבים והפעילים

חוץ של האוניברסיטה לימודי  –" תפנית"קורס דירקטורים לפעילים ובעלי תפקידים בשיתוף עם מחזור שני של  •
 .2014ביוני והסתיים  2014במרס הפתוחה נפתח 

 ).מ"מל(ביקור במוזיאון למורשת המודיעין בגלילות  •

 
  צעדים ארגוניים

 .ריכוז והפעלה של נשיאות הארגון •

 .)וועדות 25מעל ל (ריכוז והפעלה של וועדות הארגון וועדות הסניפים  •

 .פעולת המשך –למטרת טיוב פעולות ואיגום משאבים  –שיתוף פעולה בין הסניפים  •

  .השענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגון •

 .המשך תהליך הסדרת היחסים במערכת הפנים ארגונית עם הגופים השלובים •

 157יגאל אלון ' ומעבר למשרדים חדשים ברח) שנה 70לאחר למעלה מ (א "בת 15ם "רמב' פינוי משרדי הארגון ברח •

  .2014המעבר התקיים בספטמבר .  א"ת

        
  תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות

 .טיפוח תורמים והגדלת מאגר הקרנות –גיוס משאבים ומקורות מימון להרחבת פעילות הגופים השלובים  •

 .העלאת נתוני החברים למסד נתונים משותף  של כלל חברי הארגון •

 .) פרסום/שיווק/שיטה(תפוצת הביטאון המינויים בארץ הקמת התשתית הארגונית להרחבת  •

 .ג תוכנת ניהול המידע "השלמת טיוב הנתונים ע -השלמת מאגר נתוני הארגון  •

 .תשתית של מתנדבים –פיתוח היחידה לקליטת עלייה  •

 .השנה הושם דגש על הכשרת מתנדבים בתחום התיעוד. פעולה קבועה -פעילים  /מתנדבים/הכשרת עובדים •

מתוך מאגר הנתונים הקיים שכבר נאסף ומתוך מאגר המתעניינים  –ך עבודה על איתור וגיוס חברים המש •
 .הנוספים

 .מבצעים לגיוס חברים מקרב יישובים וקיבוצים  •

 .העצמה והפעלה של מתנדבים בפרויקטים מאתגרים ובעלי משמעות •

תגובות גם של בני /הזוכים לביקורים  face book-פי האתרי האינטרנט של הארגון ודשוטפת וקבועה של  החזקא •
 .הדורות השלישיים והרבעים

 .פעולות לגיוס מתנדבים נוספים לפעולות הארגון והגופים השלובים •

 .)עומר ועוד, אשקלון, צ"ראשל( הרחבת מספר החברים וגיוסם בפריפריה  •
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  )  28/11/2013 –כל בעלי התפקידים בטבלאות שלעיל נבחרו והתמנו ב  (  בנה הארגונימ
  

  שמות חברי הנשיאות
  

שמות חברי   שמות חברי ועדת הכספים
  ועדת הביקורת

שמות חברי 
  בית דין כבוד

  
  ר"יו-מרחב ראובן

  006362230ז "ת
  ר"יו דב מאיר

  030549893ז  "ת
זיק אל 

  ר"יו-שמואל
  6110449ז "ת

  בך גבריאל
  246462ז "ת

  אלרואי ברוש אילנה
  52633443ז "ת

  בלום עלי
  001623206ז "ת

  ל"ז לוי יואל
  3645785ז "ת

נפטר ביוני 
2014  

  גביטש מיכאל
ז "ת

002194264  

  בייט יורם   
  3423753ז  "ת 

  דאוס גבי
  000533877ז "ת

ברודניץ -מאיר
  מיכאל

  6519193ז "ת

  רוטנברג צבי
  413740ז "ת
  

  בלסבלג מיכאל
  6050116ז "ת

  דוד יורם
  050564087ז "ת

  הארי אלישיב
מונה מיולי 

2014  

  

  ברג סילביה
  65318511ז " ת

  האן שמעון 
  051904738ז "ת

    

  זוסמן בני
  006061642ז "ת

  ווקס מיכה
  006296172ז "ת

    

  לימור מיכה
  000462267ז "ת

  לוין גלעד
  054493507ז  "ת

    

  מאיר דב
  30549893ז "ת

  פלד אורי
  006664619ז "ת

    

  ל"ז מעוז בתיה
  001154251ז "ת

  2015נפטרה בינואר 

  רווה מרגנית
  51009165ז "ת

    

  מרחב נעמי
  8066649ז "ת

      

  רומן אילן 
  009817925ז "ת

      

  שפיר יהושע
  5284039ז "ת

      
  

 
  ל "שם המנכ

הכפופים  משרה ונושאי
  לנשיאות

  ל"הכפופים למנכ שמות בעלי התפקיד
  

מנהלת  ,דבורה הברפלד
  העמותה

  001075662ז "ת

  )2015עד ינואר ( מרכזת פרויקטים, דגנית סלנט 
  056504905ז "ת

  מנהל סניף ,  גדסי חגית  רואה חשבון, אילן קמיל 
  תל אביב

  058411794ז "ת
  מנהל סניף ירושלים, יורם מנייביץ   יועץ משפטי' , אופיר כץ ושות

  14482335ז "ת
  חשב  זיק חיים-בר

  051356202ז "ת
    מספר תעודת זהות  שם מורשה החתימה

  'קבוצה א  030549893  דב מאיר
  'קבוצה א  001623206  בלום עלי
  'קבוצה א  000533877  גבי דאוס
  'קבוצה א  050564087  דוד יורם

  'קבוצה א  051904738  האן שמעון
  'קבוצה א  006296172  מיכה וקס
  'קבוצה א  054493507  לוין גלעד

  'קבוצה א  006664619  אוריפלד 
  'קבוצה א  051009165  מרגנית רווה

      
  'קבוצה ב  001075662  דבורה הברפלד

  'קבוצה ב  026709659  רינה שוורץ
  'קבוצה ב  051356202  )2015מפברואר ( זיק חיים-בר
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לסכום של תחייבנה את העמותה עד , בצירוף חותמת העמותה ' שתי חתימות של מורשי חתימה מקבוצה ב  .א
100,000 ₪.  

בצירוף חותמת ' , יחד עם חתימה של מורשה חתימה מקבוצה ב' , חתימת מורשה חתימה מקבוצה א  .ב
 .תחייב את העמותה בכל סכום שהוא, העמותה 

  

   תאגידים קשורים .7
  

   )520030800פ "ח( מ"צ בע"חברת מעונות הורים חל
  )" ה"חמ": להלן(
  

  .א.מ.י.שמה לה למטרה להקים ולנהל בתי הורים ובתים לדיור מוגן עבור חברי  א ה"חמ
  .ח מסייעת לנזקקים שאין ידם משגת לממן את כניסתם לבתי ההורים או את מגוריהם בהם"העמותה נשוא הדו

  . יד מוזסש זיגפר"ש פנחס רוזן ובית הורים ע"בית הורים ע, ש אניטה מילר כהן"בית הורים ע :בתי ההורים הנם
וכן יושבי ראש הסניפים , ה ונושאי משרה בה.ע.מ, א ונושאי המשרה בה .מ.י.ה הם א"חברי האסיפה הכללית של חמ

  . כולם בתוקף תפקידם
  

  )580021319. ר.ע(,   המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה
  )ה"מע: להלן ( 

 לרבות, קהילת יוצאי מרכז אירופה מבני לנזקקים ותמיכה חומרי סיוע תענקה היא מטרתה העיקרית של העמותה
  .ותרבות רווחה לפעולות כספים גיוס וכן, דיור בפתרונות סיוע

  
וחמישה מחברי הועד נבחרים , . א.מ.י.ר הועד המנהל שלה חבר נשיאות א"ישות משפטית נפרדת שיוה הינה "ה מע

  . א.מ.י.י נשיאות א"ע
  

  ) 510044209פ  .ח(  צ"חל, מ "חברת בתי הורים בע
  )"ה"חב"להלן (

  . או בכל מקום אחר בישראל בתי הורים לקשישים, מטרות החברה הן להקים ולתחזק בחיפה
  . שרות רפואי ומזון לתושבים בבתים, לספק שירותי אחסון

  .מדע וחינוך, חברה, בריאות, לקיים מפעלי סעד
  
  
  

  . ה"א  מכהנים גם כחברי הנהלת חב.מ.י.שלושה חברי נשיאות ב א
פסגת "ואת בית האבות " רעות התשבי", "פסגת חן", "ראשוני הכרמל: "ה את בתי הדיור המוגן "כיום מפעילה חב

  ".אחוזה
  

 'ב' ,  מצורף כנספח א –תרשים מבנה  7.1
  

 םנותני שירותים עיקריי .8
שרותי תכן לאתר ,  ₪ 106,372חשבות , ₪ 115,050יחסי ציבור ,  ₪ 227,855שרותי דפוס :  שירותים שוטפים

  .₪  113,286שירותים משפטיים , ₪ 123,301ייעוץ ארגוני  ,₪  129,125 פרויקט הנצחה,  ₪ 80,535הארגון 
    אדריכלות , ₪  814,229שרותי בניה ₪  91,778משפטיים  םשירותי:  שירותים בגין מעבר המשרדים       
    .₪ 80,388ופיקוח        

  

 שימוש בתרומות .9
  .ח"לא היו תרומות בשנת הדו           
  

 עלות גיוס תרומות    .10
 אין

 העברת כספים ונכסים  .11
  לא רלבנטי

  

 עסקאות במקרקעין  .12

" הארגון"תמורת הפינוי קיבל .  א"ת 15ם "רמב' פינה הארגון את משרדיו ברח 2014בחודש ספטמבר   .א
  . ₪ 3,800,000דמי פינוי בסך של 

  .לדוחות הכספיים.  4. ב.  7פירוט בביאור               

' רחוסניף תל אביב ב" הארגון" נחתם הסכם לרכישת משרדים עבור הנהלת  2013באוקטובר  31בתאריך   .ב
הארגון עבר למשרדיו .₪  3,386,887הינה ,  כולל עלות השיפוץ, סך עלות הנכס. א"ת 157יגאל אלון 

  .2014החדשים בסוף חודש ספטמבר 
 .לדוחות הכספיים. 5. ב. 7פירוט בביאור              
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 עסקאות עם צדדים קשורים   .13

 
  מפעל לעזרה הדדית 

   385,000תמיכה בפעילות רווחה ופעילות סניפים   
   140,000של ביטאון היקינתון        תרכישת גיליונו

   30,000                  תמיכה בפעילות קליטת עליה
   435,000                   השתתפות בהוצאות הארגון

  71,710השתתפות בפרויקטים                           
   1,061,710סך הכנסות ממפעל לעזרה הדדית           

  
  )צ"חל(מ "חברת מעונות הורים בע

  1,776,000השתתפות בהוצאות הארגון                   
  
  

  )צ"חל(מ "חברת בתי הורים בע
  541,000                   השתתפות בהוצאות הארגון

  
  
  

  .ח"י גורם מוסמך בשנת הדו"לא נקבעו ליקויים ע - י גורם מוסמך"ליקויים שנקבעו ע .14

 .ח"לא היו אירועים חריגים בשנת הדו -   ח"בשנת הדואירועים חריגים   .15

 

 

 פריסה גיאוגרפית  .16
        

  תל אביב,  157יגאל אלון  –משרדי הנהלה . א  
  תל אביב,  157יגאל אלון  –סניף תל אביב . ב  
  ירושלים,  33' ורג'המלך ג –מועדון ירושלים וסניף ירושלים  . ג  
    

  .לא היו השנה אירועים מהותיים פרט לפינוי ומעבר משרדים כפי שפורט -  אירועים מהותיים אחרים .1

  .אין מה לעדכן  - עדכונים .2
  
  
  
  
   

-------------- ---                                                   ------------- ---  
  נשיאותחבר נשיאות                                                        חבר 

  
  
  

                                  ------------                                -----------  
  חתימה                    ח         תאריך                  "רו/ד"אישור עו
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ארגון יוצאי מרכז אירופה ע"ר
 מבנה הארגון ושלוחותיו
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 נספחים
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 א' נספח
 

 ועדות הארגון
 

 התכנסות יו"ר הוועדה שם הוועדה
באופן שוטף אחת לשישה  ראובן מרחב נשיאות הארגון

 שבועות
באופן שוטף אחת   דב מאיר ועדת הכספים

 / לפי צורךרבעוןל
 ךלפי הצור גבריאל בך בית דין כבוד

 אל-שמואל זיק ועדת הביקורת
 

 ע"פ הצורך

 /אחת לשלושה חודשים רונית ורד ועדת תכניות ומורשת )תו"ם(
 לפי צורך

 אחת לרבעון יובל שטייניץ ועדת היגוי – MBיקינתון 
 

 אחת לחודש וחצי מיכה לימור ועדת המדיה

 אחת לרבעון/לפי צורך אילן רומן ועדת היער בגליל

 אחת לחודש  יהושע שפיר באבי-ועד סניף תל

 אחת לחודש אילן רומן ועד סניף ירושלים

 אחת לחודש בני זוסמן הנהלת סניף חיפה

 אחת לחודש מיכאל)מייקל( דק מערכת יקינתון

 ע"פ הצורך מיכאל מאיר ועדת המלגות
 

 ע"פ הצורך נעמי מרחב ועדת עליה וקליטה
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