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 ,ילויות של הארגוןע נוסף על מגוון הפעמידל
  והגופים השלובים הסניפים

 שלנוהאינטרנט  יבקרו באתר

  

 

 

 fחפשו אותנו ב 

 

 (ר"ע)ארגון יוצאי מרכז אירופה 
 
 
 

 
 
 

 
 :והגופים השלוביםהארגון 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  ,בני העלייה החמישית ,"יקיםה"שימור מורשת

 חברי הקהילה וצאצאיהם ולכלל הציבור בישראל, הארגון
  דורית–פעילות בין 
 הרחבת הפעילות לפריפריה ולמרחב הכפרי 
 תמיכה בקידום השכלה ומצוינות לחברי הקהילה וצאצאיהם 

  ים כלכלית ותרבותית לעולים חדשים ולצעיר,קליטה חברתיתבסיוע ותמיכה

 יוצאי ארצות דוברות גרמנית

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

  בארץ ובעולםייצוג קהילת יוצאי מרכז אירופה 

 ל"פיתוח וגיוס משאבים בארץ ובחו 

 שיווק ויחסי ציבור של הארגון והגופים השלובים, פרסום 
 

של ' ערכי הליבה' ברוחהפועל ישראלי וציוני  ,ארגון וולונטרי
כלל חבריו ובני למען לתרגמם לשירותים ופעולות  - מייסדיו

שואף הארגון  ,ועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו ; הקהילה
 .צביונה של החברה הישראלית עללהשפיע 
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 ןוהארגנשיאות  ר"יו סקירת

 של ארגון יוצאי מרכז אירופה 44לוועידה השנתית ה  

       ראובן מרחב

 

 

, סניפיםה –סיום הקדנציה של הנשיאות וגופי הארגון בהוועידה הזאת מתכנסת 

תוך ג ו"תשע/3102שלהי שנת העבודה זאת ב; והנהלות החברות השלובות וועדותה

 .דבר המאפשר רציפות בעבודתנו, לפיה אנו פועלים 3102/3100יישום תכנית העבודה 

     : לציון יםראוינושאים המספר להלן יפורטו  

העזרה ההדדית והדיור המוגן  -העמקנו את פעילותנו בנושאי הליבה החברתיים  ♥

הוק עם ארגונים בעלי עניין משותף והקדשנו מאמץ -בנינו  שותפויות אד -

כמו כן פעלנו להרחבת ; בנפגעי רדיפות הנאציםמיוחד לטיפול בניצולי שואה ו

 .לקירוב תנועות ההתיישבות ובקליטת העולים ממרכז אירופה, שורות החברים

, המשכנו במאמצים לגיוס משאבים חיצוניים לפיתוח פעולותינו בכל התחומים ♥

רשמנו מספר . בתי ההורים ופעולות המורשת, תוך דגש על המפעל לעזרה הדדית

 . הדרך עוד ארוכההצלחות אולם 

המהווים יחד עם נושאים החברתיים , העמקנו את פעולותינו בנושאי המורשת ♥

נמצא את הדרך הנכונה לייחד לכך את . עמוד יסוד בעבודתנו, המסורתיים

 . המעמד הסטטוטורי ואת האמצעים הדרושים לשנים הבאות

ברה ח, ביזמה מבורכת של הסניפים התקיימו פעולות יפות בנושאי מורשת ♥

תוך שהן משתלבות במסכת , הנותנות ייחוד לעבודתם ולצביון המקומי, ותרבות

נראה שאחרי שנושאי התיאום וחילופי המידע נבדקו בכובד ; הפעילות הכוללת

 .   ראש נמצאה דרך הפעולה הנכונה

בנינו ושכללנו את תכנית הלימודים ( ח"מט)יחד עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית  ♥

לחטיבות הביניים   -מורשת הקהילה וערכי יצירה ומצוינות  שעניינה -'יקה'

 . ולחטיבות העליונות

תוצר לוואי מוצלח במיוחד של הפעילות הזו הייתה הוצאתו לאור של המילון  ♥

שהופק בסיוע משפחת ', יהודה שטראסה-מילון  בן' –העולמי לייקית מדוברת 

-היה לרב המילון. 'פןת'עם מוזיאון מורשת הייקים ביפה המבורגר ובשותפות 

כהמשך , מכר חודשים ארוכים והביא את הקהילה לכותרות באור חיובי ומחוייך
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תוך הסתייעות במקצוענים , טבעי לכיסוי הנרחב שקבלנו בשנים האחרונות

 .   שלנו ושל שותפינו

המוזיאון לתולדות היהדות דוברת הגרמנית 'עם ברוכה העמקנו את השותפות ה ♥

סטף ורטהיימר ומנהלת , בהנהגתם של אחינו הבכור', קיםמרכז מורשת היי –

קיימנו כנסים נושאיים ; חברתנו רותי אופק וצוותה המקצועי והמסור, המוזיאון

בהשתתפות מאות אנשים ואנו בפתחו של מפעל משותף להקמת ארכיב 

במקביל לפעולה החשובה שלנו , ( בסיוע ועידת התביעות)המשפחות דיגיטלי 

 .  רישום בני הקהילה שלנו שעלו ארצה –' הייקיםספר 'בהשלמת 

הבניה של יוצאי התיישבות ומפעל השנה ל 50לציון ', אור יקרות'את חתמנו  ♥

 ,אתר פעיל – המוקדש למפעל הזהבהשקת אתר האינטרנט , י"מרכז אירופה בא

  . הרצוףליווייה שהופק בסיוע משפחת פדרמן וב, חי ונגיש

שהמשיך ללכת מחייל אל , יקינתון -  MBה , ננוהמשכנו להשקיע מאמץ בביטאו ♥

חייל והפך לכתב עת מגוון תוך חשיפה הולמת לפעילותנו ויצירת שותפויות 

עם ועדת ההיגוי של . 'דווקא'ו' ארץ אחרת'מרתקות עם ביטאונים אחרים כגון 

נמשיך לפתח את הביטאון ולקדם אותו  , מיכאל דק, הביטאון ועם העורך החדש

ולוגי ולפעול לביסוס תשתיתו הכלכלית  תוך שמירה על העצמאות לעידן הטכנ

שעשה נפלאות , מיכה לימור, אנו נפרדים בצער מהעורך. המערכתית שלו

ומאחלים לו הצלחה רבה , בהפיכת הביטאון לבמה ציבורית מהשורה הראשונה

 .פעולתובהמשך 

יחד עם תהליך שנעשה , כחלק מהפקת לקחים מהפעילות בשנים האחרונות ♥

גוף מקצועי חיצוני לבדיקת לאחרונה הפעלנו , עשרות חברים בוועדות ובסניפים

הדבר ; שלנו והתאמתה לנסיבות המשתנותמשימתית  –נושאית המערכת ה

אפשרויות נוכח הרחבת פריסת החברים לעשרות יישובים ברחבי הארץ והנעשה 

 .אמצעים זמינים ונגישיםבלתקשורת 

הסניפים והנהלות החברות  ועדי, הנשיאות וידרשיהזאת בדיקה העם סיום  ♥

תציע שהתקנון ועדת  יתלוו דיונילכך . לבחינת המסקנות ולדיון בהן השלובות

 .  ההתאמות המתחייבות לאישור הגופים המוסמכיםאת 

בכל הנוגע , בדקנו את עצמנו שוב ושוב בתהליך פתוח ומובנהעם זאת  ♥

בלי לחרוג אנו עושים זאת  .לשאלות על סדר היום הציבורילהתייחסות 

, פתוחה, הדבקות בחברה סובלנית –ו נמעקרונות הליבה הציוניים של

מירה על שלטון שב הדוגלפוליטי -א גוףהארגון כהגדרת מו, דמוקרטית ויוצרת

נכון נראה לפיכך  .לניסיונות לערער על סמכות בתי המשפט ות התנגדבהחוק ו



 

4 
 

לית עם שותפים המזדהים עם אורח שנגביר את פעולתנו לכלל החברה הישרא

ייתכן בהחלט . אולם ללא כל גלישה לפוליטיקה מפלגתית, המחשבה שלנו

כאשר קיימת מודעות רבה יותר לערכים הבסיסיים של חלוקה , שדווקא עתה

 .   מתחיבת פעולה נמרצת יותר שלנו בכיוון זה –שוויונית בנטל ובאחריות 

ת המייסדים וראינו בגאווה את החותם האבוזכרנו את בכל הפעילויות הללו  ♥

ביסודות המדינה ובביצורה תוך  -שהטביעו בכל תחומי העשייה בארץ ישראל 

אנו גאים להיות ממשיכי דרכם ; שותפות נאמנה עם כלל הכוחות היוצרים בארץ

 .הפתוחה והסובלנית, היוצרת, הרצליינית - הציונית

  

 :אני מבקש להודיע הודעה אישית –ולסיום 

מחייבים ויחייבו עבודה מאומצת של הנבחרים , ל הדברים שנמנו לעיל חייבוכ

ונשארו עוד משימות , המלאכה לא תמה. והעובדים של הארגון וחברותיו השלובות

 ,י לפני מספר שנים בעידודם של כמה חבריםעל עצמתי רבות להשלים במה שלקח

לפיכך . שנים סיבית שלבארגון  אחרי חברות פמעשית כשהוזמנתי להצטרף לפעילות 

עמוד שוב לבחירה ל, חברים בכמהעצמי ונועצתי  ביןלאחרי ששקלתי ביני , החלטתי

אני מקווה שבסיועכם . על מכסת הצירים שייבחרו בוועידה הארצית, כמועמד לנשיאות

   .ובעזרת הפעילים והעובדים נוכל לפעול יחד לקידום הנושאים שהצבנו לעצמנו

  

י אני מבקש להודות לצירי הוועידה ולכל המתנדבים והעובדים בשם הנשיאות ובשמ

בראש ובראשונה לחברתי , ובבתי ההורים בסניפים ובחברות השלובות, בארגון

כישוריה הארגוניים ויה זמותוי, בלי מסירותה; הלת הארגון דבורה הברפלדנמ, ועמיתתי

זרה ממתנדבים יחד עם דגנית סלנט והע; לא היינו מגיעים עד הלוםהיצירתיים ו

הוקרתנו . של קטנועהארגון תפוקות של בולדוזר ממנוע מפיק פים סניהמסורים ואנשי 

אחרי שנים ארוכות מתפקידו הפורש  ,יהושע שפיר, א והמרכז"המיוחדת  למנהל סניף ת

מחליפתו ולר הנבחר של הסניף "וימשיך לעשות למען הציבור בהתנדבות כיו ופוריות

 .לוחות ברכותינו להצלחה מלאהלשניהם ש –חגית גדסי 

כל ו, ות ראש הסניפים והחברות השלובות/יושבילות שלוחות מקרב לב ברכ

ות ראש וועדות הארגון /יושבי, הנהלות החברותסניפים ובות בוועדי ה/חבריםה

להצלחת בהתמדה העושים הפעילים ו םבריולכל הח ,התודות לכולם. ות בהן/והחברים

  .מכלול הפעולות שלנו

 

 ראובן מרחב, ברכהב
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 . הארגון ופיתוחומינוף הגדרת כיווני אפיון ועמדה בסימן  2102-2102שנת העבודה 

 .בפרט של הארגון הקורים במרחב הכללי בכלל ובמרחב הפעולהזאת על רקע של שינויים 

שאינו על בסיס גיאוגרפי  –קהילות מסוג חדש , דרוג המערכות הדיגיטליותש; כגוןשינויים 

צאצאים של יקים מרובו מורכב ב –לארגון  של מצטרפיםדור חדש  ,דורייםחיבורים רב , בלבד

  .ועודבעלי זהות ישראלית מובהקת  ילידי הארץשהם 

התחדשות הארגון שיובילו לדרכי הפעולה המתבקשות כל האמור לעיל מוביל למחשבות על 

פעילות הרחבת המעגלים של היצירת סינרגיה בין הוותיק לחדש באמצעות  על .מינופולו

שהתקיים בכפר , תהליך אותו התחיל הארגון במפגש פעילים מורחב ".נכסי הארגון"ומינוף 

 . הארגוןתפקידי הקשורות לבו התקיים רב שיח בשאלות יסוד  2102במרץ  21המכבייה ב 

לה זכה הארגון באמצעי התקשורת ובציבוריות הישראלית הרבה וותה בתהודה לשנת העבודה 

כה והופק על ידי הארגון וזהמילון . "מילון בן יהודה שטראסה" שלההצלחה בעקבות הפרסום ו

 . רבים ברשימת רבי המכר הארציים חודשיםלעמוד 
 אסטרטגית הפעולה:

 

מינוף המשך . גיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפריים ♥

כנית ת העבודה על פי .ה ומינוף הצלחת מילון בן יהודה שטראס "אור יקרות"אירועי 

הסניפים והועדה  יושבי הראש של, על ידי הנהלת הארגוןשהוכנה  שנתית-ועבודה ד

לסניפי הארגון בהתאם " אור יקרות"תכנית צורפו יישובי כפועל יוצא מה .לצירוף חברים

 לשיוך גיאוגרפי הרלבנטי

  .וןצירוף חברים ופעילים חדשים למעגלי הפעילות של הארגמאמץ מוגבר ל ♥
חלקם הוכשרו במסגרת הקורס להכשרת דירקטורים שיזם  –אותרו פעילים חדשים 

  2102הארגון ואשר התקיים בשנת 

תחום שלא . איגום משאבים, הארגון טיוב פעולותלצורך  .שיתוף הפעולה בין הסניפים ♥

  צלח עד כה ויש מקום לשפרו בצורה משמעותית

 הֶמדיותו, מאגר המידע של הארגון העמדת: מיצוב הארגון ככתובת רלבנטית ומתמחה  ♥

ולרשות גופי תרבות בתי ההורים לרשות , בכל רחבי הארץ הקהילהחברי לרשות  1השונות

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

יוצאי מרכז אירופהארגון פעילות   

  2102אוקטובר  - 2102ספטמבר 

מנהלת  -דבורה הברפלד   
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חיפוש מידע וקשר עם , פרסום אירועיםבאמצעות . וגופים העוסקים בשימור המורשת

סיוע , שימור מורשתלגופי לגופי תרבות וובמידע  בידע ,בחומריםסיוע , הקהילה

  ל"לעיתונאים בארץ ובחו

עמותות וארגוני , שיתופי פעולה עם מוסדות תרבותהעמקת . גומלין שותפויות וזיקות ♥

השנה הרחבנו  . לצורך העשרה וגיוון הפעילויות ופרסומן בקרב הקהל הרחב. מתנדבים

 משמעותית את מעגלי שיתוף הפעולה עם גופים ומוסדות תרבות 

  תנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגוןמשילוב עבודת העמקת המגמה של  ♥
באופן שוטף ועל בסיס  חלקם . ארגון הארצי והסניפיםמתנדבים רבים מסייעים לעבודת ה

חד  "גיוסים"על בסיס של  על ידי המתנדביםשניתן " אד הוק"זאת בנוסף על סיוע . קבוע

שא להתמקצעות נו –ההפעלה של מתנדבים על בסיס קבוע  .ופעילויותפעמיים למבצעים 

 ולשיפור

  לתרוםהתחייבו המלגה מקבלי גם בשנה הנוכחית . המלגאיםמחויבות אישית של  ♥
עבודת הארגון ומעשירה את תורמת עבודת המלגאים . לקהילהמזמנם ומהידע שלהם 

  .בתחומים שונים ומגוונים והסניפים

 הוועידה בעקבות החלטת .�ולבני הדור הוותיק סיוע לנפגעי השואהעדיפות במתן  ♥
עדיפות הארגון והמפעל לעזרה הדדית ממשיכים לתת  , 2112השנתית של הארגון בשנת 

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

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

פתח תחנת שירות  ,ערן בן יוסף אליהומתנדב ה בעזרת ,הארגון. במיצוי האפשרויות

שמטרתה לסייע לניצולים ולבני משפחותיהם לקבל את המגיע להם מהרשויות השונות 

תרגום מסמכים מגרמנית מסייע בקביעות לניצולי שואה ובני משפחותיהם בערן  .בגרמניה

מסייע באיתור  ;מילוי בקשות וטפסים לקבלת הסיוע מגופים שוניםב, לעברית ולהפך

 . באיתור רכוש יהודי במזרח ברליןכן ו מסמכים רלבנטיים

.  דור ההורים המבוגרקשר עם דגש על  –קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הקהילה  ♥

אצל  –ביקורי בית סדירים ( 0: וכולל המפעילים מתנדבים – מופעל על ידי הסניפים

קשר  –קו הקשר ( 2. פגת בדידותנעימה לה ולחברה בסידורים חברים הזקוקים לסיוע

  טלפוני קבוע עם חברי הארגון

  .שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והעבודה הקהילתית הגברת ♥
הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית מקצועית  לאתר את: המטרה 

קיבוצים )"אור יקרות"ישובי נזקקים ביחברי קהילה ושקע באיתור ממאמץ מיוחד ; הולמת

 ראה בפרק העוסק במפעל לעזרה הדדית (ומושבים
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עם המוזיאון תוף הפעולה יש . תפןלמורשת היקים בעם מוזיאון העמקת השותפות  ♥

פורטו מרשימות שהועמק והניב תוצאות  ,בתפןבעומר ו, בתל חי –בשלוחותיו השונות 

בפרק  – ימי עיון ועוד ראה פירוט, סהביניהם ההפקה המשותפת של מילון בן יהודה שטרא

 העוסק במורשת ובהנחלתה

 :ער בנושאי מורשת ותרבות יצירת שיח קהילתילפעולות לגיבוש ו ♥

 במגמה להגיע, משיכה כוח יקינתון לביטאון בעל   MB-העמקת הפעולה להפיכת ה  -

 ; וחתירה להרחבת מעגל המנויים בארץ; מנויים בארצות דוברות גרמניתל

  ;יקינתון MB –בין חברי הארגון לבחינת אפשרות המעבר להפקה דיגיטלית של ה  סקר -

 ;הזוכה לפופולריות רבה face book דף של רשתהעלאה ל -

 והמקומיות פעולות הארגון במדיות הארציותשל  כיםמתמשויחסי ציבור פרסום  -

 ;(ועוד אתרי אינטרנט ארצית ומקומית עיתונות, טלוויזיה)

   חלוקת מלגות לסטודנטים צאצאי חברי הקהילה – לוב בין הדוריעיקרון השי ♥
האירוע לציון פוגרום  פעולות בין דוריות כדוגמת  ;מעורבות בקהילה ובארגון וחיובם  ל

  שיח זהבמה לונתן  –שעמד השנה בסימן השיח הבין דורי ליל הבדולח 

 שים בצעדיהם סיוע לעולים חדכנית לקליטת עלייה במסגרת  הת – קליטת עלייה ♥
 בפרק העוסק בקליטת עליה ראה פירוט  –הראשונים בארץ 

 באתר האינטרנט " צור קשר"באמצעות . דיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילה ♥
עומד עדיין ממוצע כניסות חודשי לאתר האינטרנט של הארגון . ובאמצעות דף הפייס בוק

 . פניות 211כ  –באתר " שרצור ק"פניות חודשיות באמצעות . אלף כניסות 21כ על 

השמעת קולו  –דבקות בעקרונות החברה המתוקנת תוך   .מעורבות בחברה הישראלית ♥

/ והפייס בוק אתר האינטרנט/הביטאון) הארגונייםהתקשורת של הארגון באמצעות כלי 

 העלאת עוולות ומצוקות אזרחיותמחאה כנגד  . תוהארצי ותדיוהמֶ ( דיוור ישיר לקהילה

 . בחברה הישראלית

הנושא שנבחר הוא סיוע במתן  .לות לטובת החברה האזרחיתהתארגנות לפעיבחינת  -

השכלה ובמיומנויות למהגרי העבודה והעובדים הזרים שחלקם סועדים את הקשישים 

 בקהילתנו
  מימוןה מקורות

מדמי ההשתתפות של  -מימון הפעולות השוטפות של הארגון . רשתות בתי ההורים ♥

  ת בתי ההוריםרשתו

  גביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועים ♥

 אירועים משותפים ושיתופי פעולה עם גופי תרבות וחברה  ♥
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 לצורך תגבור פעולות הפיתוח  ל"בארץ ובחו גיוס משאבים מקרנות וגופים ציבוריים ♥

 .(ראה פירוט בנספח לחוברת) ופעולות הנחלת המורשת בתחום הרווחה

פירוט שעות להלן ראה )ובמפעל לעזרה הדדית  בסניפים, ארגוןב עבודת מתנדבים ♥

 (בסוף הסקירה -מתנדבים 
 כל הפעולות מתבצעות תוך שמירה על מסגרת התקציב שמאושרת על ידי ועדת הכספים 

 

 צעדים ארגוניים

 הוא .ש הארגון והגופים השלובים"ד אופיר כץ התמנה כיועמ"עו. חילופי יועצים משפטיים ♥

והגופים  ש הארגון"סיים תפקידו כיועמשקידר נבו , גיל נבו ממשרד כבירי ד"וע החליף את

  השלובים

חברנו יהושע שפיר פרש לגמלאות לאחר שנים של . א והמרכז"חילופי מנהלים בסניף ת ♥

 חגית גדסי מונתה במקומו לנהל את הסניף . א והמרכז"ניהול סניף ת

לאחר התדיינות משפטית . (א"ת 01ם "רמב)והמרכז  א"ה וסניף ת"מע, פינוי משרד הארגון ♥

פסק דין שמחייב את הארגון לפנות את הבניין ואת . ז.של מספר שנים התקבל ביוני ש

נמצא בעיצומו של תהליך רכישת נכס  הארגון. בעלי הבניין לפצות את הארגון בגין הפינוי

 א והמרכז"ה וסניף ת"המע, הארגוןשיתאים לצרכים של 

סיים מיכה לימור העורך הראשי של . ז.שסוף אוגוסט ב. MBתון חילופי עורך ליקינ ♥

 .ז.בספטמבר ש 0דק שהחל תפקידו ב במקומו מונה מיכאל . היקינתון את תפקידו
 

 תמצית מעיקרי הנושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  2102-2102
 

כתיבת , ארגון הישיבות  .ריכוז הפעילות השוטפת של נשיאות הארגון ושל וועדות הארגון ♥

מעקב יישום מדיניות והחלטות על ידי , הכנת חומרים לדיון והפצתם, פרוטוקוליםה

 . הגורמים הרלוונטיים

הזמנת , תכנים, פרסום, מנהלות – על כל ההיבטים הכרוכים בכך .הוועידה השנתיתארגון  ♥

  ב"המשתתפים וכיו

פירוט הפעולות בסקירה  .והנחלתהמורשת פרויקט השיטתי של תכנון מקצועי ותפעול  ♥

 נפרדת

 אתר האינטרנט של הארגון ושל דף הפייס בוקלוהעלאת חומרים עריכה , כתיבה ♥

והעלאת עריכה , כתיבת החומרים, עיצובו, תכנון האתר". אור יקרות"העלאת אתר יישובי  ♥

 ם"ועדת תובפרק פירוט בפעילות  – החומרים והתמונות
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, ראה פירוט בפרקים הסוקרים את עבודת הסניפים – ניפיםפעולות ואירועים בארגון ובס ♥

לא חלק . ן ואת עבודת תחום המורשת והנחלתהאת עבודת היקינתו, את עבודת הוועדות

 למילון בן יהודה שטראסה  השנה מהאירועים הוקדשומבוטל 

השתתפו . התקיים בחול המועד סוכות  ."(הופה הופה יקס)"אירוע ארצי קהילתי בין דורי  ♥

האירוע התקיים בגן התעשייה בתפן . חברי הארגון וצאצאיהם 211באירוע למעלה מ 

 מרכז היקים –בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית 

 (ראה נספח) תהליך מתמיד –טובת הארגון והגופים השלוביםל .גיוס משאבים ♥

זכה ( הבעקבות הפרסום הנרחב למילון בן יהודה שטראס)השנה  .פרסום ויחסי ציבור ♥

עשרות מאמרים בעיתונות הכתובה . הארגון לכיסוי נרחב בכל אמצעי התקשורת בארץ

בעקבות המילון התפרסמו גם כתבות . תכניות רדיו ותכניות טלוויזיה, והדיגיטלית

 (בעיקר בארצות דוברות גרמנית)ל "בעיתונות בחו

 מלגותועדת בפרק פירוט  .מלגות ♥

( ס למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה"ביה)' תפנית'בשיתוף עם  קורס דירקטורים ♥

חברות וחברים מהארגון ומהגופים השלובים לתפקיד  21במסגרת הקורס הוכשרו כ 

והותאם  מפגשים 00שעות שהתפרשו על פני  01הקורס כלל . דירקטורים וחברי וועדים

 לצרכי הארגון והגופים השלובים

, הוקרה לפעילים.  מוזס בירושלים. ש ז"סיור בבית המשפט העליון ובבית ההורים ע ♥

הסיור בבית המשפט העליון בהזמנת שופט  .הארגון והגופים השלובים למתנדבים ולעובדי

 . שגם נפגש לשיחה בלתי אמצעית עם חברי הארגון, ר יורם דנציגר"בית המשפט העליון הד
 

 סיכום

בציבור שונים ים פעולות הארגון והסניפים והגיעו לקהל הורחבו בשנת העבודה הנוכחית 

הארגון .  הפכה למותג" העדה היקית"ותהודה תקשורתית נרחבת הפעולות זכו ל . הישראלי

האתגר . בשימור המורשת היקית והנחלתה לציבור הרחב מיצב את עצמו כגוף משמעותי 

העומד לפתחו של הארגון הוא מציאת המכנה המשותף הרחב שיגדיר שפה קהילתית משותפת 

  .היקיםאי צאצועדכנית ל
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 חברי הארגון ומשתתפים – נתונים יוני 2102- ספטמבר 2102

    2102, 2100הנתון מתייחס לחברי ארגון ששילמו דמי חבר בשנים 
 0322: אביב-מספר חברי סניף תל ♥

   002: מספר חברי סניף ירושלים ♥

     829  : חיפה ארגוןמספר חברי  ♥
 סך הכול חברי ארגון משלמי דמי חבר: 2899

   : מתוכם

 ( יפהח 021, ם-י 22, א"ת 022)חברים חדשים  238: 2101 ב הצטרפו ♥

 (חיפה 92, ם-י 83, א"ת 211)חברים חדשים  283 :2100 ב הצטרפו ♥

 (חיפה 92, ם-י 13, א"ת 220)חברים חדשים  291 :2102 ב הצטרפו ♥

    (חיפה 91, ם-י 28, א"ת 90)חברים חדשים  001  :(אוגוסטעד )  2102 ב :הצטרפו ♥
(. 033חיפה  , 021ירושלים , 222 תל אביב)   032:  02 עד גילחברים   

  021כ לצורך קבלת סיוע ומידע מהארגון עולים חדשים שיצרו קשר  ♥

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

   www.irgun-jeckes.org   חודשממוצע בב 211כ   

 בחודש  21,111ר הארגון בממוצע מספר גולשים באת   

 : מספר שעות התנדבות ♥
 שעות לשנה  0211כ   :המפעל לעזרה הדדית-

 שעות לשנה  1111כ   -(  MBיקינתון , ירושלים, סניף תל אביב)הארגון הארצי -

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

 עותקים 2111 כ(: ודעות וכותבים בביטאוןכולל מפרסמי מ)מוסדות , ה"המע

סיפורים הועלו  31: 2102יולי  – 2102ספטמבר סיפורי חיים בקהילה , ייקים ♥

 .לאתר האינטרנט של הארגון

 . רישומים לתקופה זו 12: רישום בספר הייקים ♥
 השתתפו באירועים ופעילויות )ארגון ארצי, סניף ת"א, סניף י-ם, ארגון חיפה( :

שאינם חברים  21% -תפים מהם כמשת 1211כ   
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 ועדת הכספים

2103 ספטמבר – 2102יולי   

ר "יו –אילן רומן   

 
 

 חברי ועדת הכספים

 ר הוועדה "יו - אילן רומן :הרכב הוועדה 
 .מרגנית רווהדב מאיר ו, משה נוי, מיכה וקס, ביעירית זה, גבי דאוס , יורם בייט

 
 עיקרי הפעילות 

1ועדהוהישיבות של  חמש  התקיימובמהלך שנת העבודה   

 להלן עיקרי הפעולות של הוועדה

  2103הוכן ואושר תקציב הארגון לשנת  ♥

 כנון ונדונו נושאים שוטפים שוניםבוצע מעקב שוטף רבעוני על ביצוע התקציב מול הת ♥

 2102לשנת  ת אישור ניהול תקין מרשם העמותותנמסר דיווח על קבל ♥

  2103בדבר גובה דמי חבר לשנת נתקבלה החלטה  ♥

 הוחלט שמימון פעולות גיוס משאבים ייכלל בתקציב השוטף של הארגון  ♥

 ניתנו דיווחים שוטפים על תוצאות הפעילות לגיוס משאבים –גיוס משאבים  ♥

הוועדה . הדוחות נדנו בוועדה – 2102ח המילולי לשנת "הוכנו הדוחות הכספיים והדו ♥
 2102ח המילולי לשנת "המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים ואת הדו

 הובאו לדיון נושאים שונים ונתנו מענים הולמים לסוגיות שהועלו. ניהול כספי השוטף ♥

                                            
המעוניינים מתבקשים לפנות להנהלת הארגון –ניתן לעיין בפרוטוקולים של ישיבות ועדת הכספים   1  
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 המפעל לעזרה הדדית 

 0213יוני  - 0210 ספטמבר

 ר "יו -בתיה מעוז 

 

רואה בסיוע לרווחת הנזקקים שמקרב חברי הקהילה ( ה"מע)לעזרה הדדית המפעל 
 .סיוע לקשישים שביניהםעל האת ליבת פעילותו ושם דגש מיוחד 

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שחלק ניכר מבני הקהילה הפונים למפעל לעזרה 
הם כאלה שמדינת ישראל השיבה את פניהם ריקם ולא מצאה את , הדדית

 . המשאבים הנדרשים על מנת לסייע להם
ניצולי , מקשישים סיעודיים: מחברי הקהילה לעשרותמסייע מדי חודש  ה"המע

בעלי צרכים חולים כרוניים לועד  -אנשים המתקשים להתקיים כלכלית, שואה
 משמעותייםבסכומים , ל הנזקקים תוך זמן קצרהמפעל נחלץ לעזרתם ש. מיוחדים

 .ולאורך זמן
עודד מועידוד מצוינות ורכישת השכלה על ידי טיפוח דור העתיד במסייע ה "המע

 ,מפירות הקדש ייעודי ,ה"מעניק המע מדי שנה . את קידומם של בני דור ההמשך
 .יוצאי הקהילה לצאצאיהם של  גבוהים לימודיםלעשרות מלגות 

ה וחברי העמותה הוא להירתם למאמץ "שותף של חברי הנהלת המעהאתגר המ
עיזבונות  , ל"קרנות בארץ ובחו, משותף  בתחום גיוס המשאבים בקרב חברי הקהילה

 . ב"וכיו
 תמצית הפעולות

ה בהשלמת וועידת "ממקורות המע –בקהילה ובבתי ההורים תמיכות בנזקקים  .1
 התביעות 

תכנית במימון ועידת  –א אוסטרי תמיכות בנזקקים ניצולי שואה ממוצ .0
 התביעות

מענה /זכויות –אתר אינטרנט /מיצוי זכויות"/תכנית ערן" – ניצולי שואה .3
 אינטרנטי לזכויות ניצולי שואה

אינטרנטי / דיאלוג מייל / למתעניינים/ לקהילה –מיצוי זכויות ותיווך מידע  .4
 למשפחות הנזקקים

כלל וזכויות ניצולי שואה בפרט מידע שוטף ועדכני על מיצוי זכויות במתן  .5
 ועבר באופן שוטף לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרטמ

לצורך קיום קשר ( בשלוש הערים הגדולות)שלוש עובדות סוציאליות  הפעלת .6
 .ב"בטיפול וכיו, בליווי, ם ביעוץמתן תמיכה וסיוע לנזקקי, קבוע עם הנזקקים

ברשויות במיצוי זכויותיהם  בכלל ולבני הקהילה בפרט סיוע לקהל הרחב .7
 השונותהממלכתיות והציבוריות 

על מנת  –נזקקים מקרב הקהילה חברי הקהילה האיתור וחיפוש ייזום פעולות ל .8
 לסייע להם

קו  )מימשק עם הפרויקטים של סניפי הארגון  -עבודה סוציאלית בקהילה .9
 (ועוד/ ביקורי בית/ הקשר
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  ה"מעחברי ה/התורמים של מסד נתוניםוהטיוב השוטף של  דכוןעההמשך  .12
 התקבל מרשם העמותות  - 0213אישור ניהול תקין לשנת  .11
 :ה"שיווק ויחסי ציבור למע ,פרסום, הסברהפעולות תשתית ל .10

 מדיות ארציות/ מדיות ארגון  –שיווק /פרסום/יחסי ציבור  ♥

בתוספת חומרים העוסקים  ה"מדור קבוע ומתעדכן של המע –אינטרנטהאתר  ♥
 ה בהקמתם"בהיסטוריה של מערכות הרווחה וחלקו של המע

 יקינתון MBה  מדור קבוע בביטאון הארגון ♥
 פעולות לגיוס משאבים .13

 נספח גיוס משאביםראה  –" התרומות העממיות"עידוד מפעל  ♥
נספח גיוס ראה  -פניה לקרנות עיקר הדגש על  –תשתית לגיוס משאבים הכנת  ♥

 משאבים
 מנהלות והתנהלות שוטפת .14
 דוחות הנהלת חשבונות  / התאמת בנקים / טיפול בחשבונות הבנקים ♥
 סדר יום ופרוטוקולים –ה "ישיבות הנהלת המע ♥
קים לנתמכים 'הכנת הצו סדר יום ומכתבים לנתמכים –ישיבות ועדת הרווחה  ♥

 ומשלוחם
 פרוטוקולים/ סדר יום –ועדת השקעות  ♥

 תהליך מתמיד – ידעלניהול המ –טיוב תוכנת יפו  ♥

הכנת האסיפה ו 0210ח המילולי לשנת "סיוע בהכנת הדוחות הכספיים והדו ♥
 ז.התקיימה במאי ש – הכללית

 בחריגים ובבקשות מיוחדות/טיפול בפניות  ♥

 ביקורות .15

עבודת וועדת הרווחה הביקורת בדקה את   - 0210שנת ב פנים ח ביקורת"דו 15.1
הערות המרכזיות היו טכניות והן תוקנו ה, הבהצלחעברה  הביקורת. ה"מעשל ה

 .בהתאם
וטרם  0210תהליך החל בשנת ה. רשם העמותותעומק מטעם ביקורת  15.0

 הסתיים

 : 0210שנת  – נתונים על קצה המזלג .16

  (151 – 0211בשנת ) 141:   מספר הנתמכים בקהילה ♥
 ח"ש 1,641,160: 0210סכום התמיכה לשנת 

 (35 - 0211בשנת ) 02: מספר הנתמכים בבתי ההורים ♥
 ₪ 047,557:סכום התמיכה  

 0210יוצאי אוסטריה בשנת ניצולי שואה תכנית הסיוע ל ♥

  387  - 0211בשנת  - 021:  0210בשנת : מספר מקבלי הסיוע  ♥
  1,818,563₪ - 0211בשנת  -₪  0,089,700: סך סכום התמיכה שחולקה

 מרכז אירופה י סניפי ארגון יוצאי"תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע ♥

 ₪  577,522 : סכום שהוצא בפועל לפעולה זו
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 ייעוץ , סיוע לעולים חדשיםו תמיכה בפעילות קליטת עלייה :קליטת עלייה ♥
 בנושאי ותווך סיועוכן  חברתיות פעילויות ארגון, קליטה בנושאי לעולים

 .תעסוקה
 ₪  32,222: פעילות זוטובת שהוצא בפועל ל הסכום

ועבור תורמים  התורמים לעמותהעבור  :  MBון רכישת ביטאון יקינת ♥
 פוטנציאליים

  142,222₪: הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו

מלגות לסטודנטים  08חולקו : מלגות ללימודים אקדמאיים לבני דור ההמשך ♥
 מבני הקהילה 

 ₪ 172,222כ : (פייזר-קרבהקדש פירות מ) וקדשהסכום שה
 0021תרומות ועיזבונות שנת 

 - 0211בשנת ).  ח"ש 039,831:  0210לשנת ה "הייעודיות למעות סך התרומ ♥
186,564 ₪ ) 

: הערה) ₪ 1,807,912  - 0211בשנת . ח"ש 505,012: 0210סך העיזבונות לשנת  ♥
. ש ז"שיועד לבית ההורים ע –₪ מיליון  1.6על סך של עיזבון ייעודי מתוכו 

 .(מוזס
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 ( ם"תו)ועדת תכניות חינוכיות ומורשת 

 2103 ספטמבר – 2102י ליו

 ר "יו  - רונית ורד

 

  מטרת הוועדה
המורשת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז אירופה   תהפצ

 . חברה הישראליתקהלים מגוונים בלו
 :וביתר פירוט

ביעת הדרכים קהמורשת וקביעת מדיניות הפיתוח וההפעלה של תחום  -

 הנחלתהל

 כנית עבודה רב שנתית ושנתית לפיתוח והפעלה של התחוםבניה ואישור ת -

 כנית העבודהמעקב ובקרה אחר ביצוע ת -

 ופיתוחם תכניות,תכנים אישור  -
  חברי הוועדה

 -אלרואיאילנה , חנה אוריאל נעמי אגמון, צימט( קורט)כתריאל . ר"יו –רונית ורד
 ,מיכאל ברודניץ -מאיר, נעמי מרחב ,מיכל כצנלסון ,עדי כהן ,גבי דאוס ,ברוש

  .מרגנית רווה ורחל רוטמן
דבורה הברפלד , ר רונית אשנהיימר"ד, ר נשיאות הארגון"יו ,ראובן מרחב: מוזמנים

  .יקינתון  MBעורך ה, מיכה לימורו ה"מנהלת הארגון והמע –
 פעולותמבחר מה

 .2102-2102 תלת שנתית תכנית עבודהמתווה ל – שימור המורשת והנחלתה ♥

 על ידי הוועדה ועל ידי נשיאות הארגון 2102ביולי רה שהתכנית או
חברי ; חברי הארגון ובני משפחותיהם: קהל היעד לפעולות מגדיר אתהמתווה  -

, קהל אמנים ויוצרים  –מתעניינים שוחרי היקיות ; הקהילה היקית וצאצאיהם
, בתי ספר. בארץ ובעולם –נוך גופים ומוסדות ח. כותבים ומארגני אירועים

 חוקרים ותלמידים העוסקים בנושאי מורשת ותרבות .ב"מוסדות אקדמיים וכיו
  ל"הקהל הרחב בארץ ובחו

 -חברי ארגון בני כל הגילים :קיםצאצאי היהמתווה מגדיר את טווח הגילאים  -

 תלמידים בבתי הספר העל יסודיים;52-22  צאצאיהם בני; רובם בני הגיל המבוגר

באמצעות  ,בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בארץ ובארצות דוברות גרמנית

 "יקה"תכנית הלימודים 

יחסי הגומלין הוועדה דנה ב . ם לבין סניפי הארגון"יחסי הגומלין בן ועדת תו -

אחריות במרכז עמדה השאלה מהי ה –ם לבין סניפי הארגון "בין ועדת תוש
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לימי עיון העוסקים בשימור המורשת בהקשר  ם"ועדת תושל סמכויות מהם ו

 והנחלתה שיש להם עניין לכלל הקהילה

בשיתוף עם  "יקה" –האינטרנטית  והטמעה של תכנית הלימודים פיתוח המשך  ♥

אתר ")מודולה הושם דגש על בניית השנה . /http://yeke.cet.ac.il .ח"מט
מודולה זאת . של יהדות אוסטריה במורשת היקים ההעוסק בחלק – ("קטן

המודולה מיועדת למתעניינים מארצות דוברות גרמנית בכלל . תתורגם לגרמנית
 האוסטרית" קרן העתיד והזכרון"מימון הפרויקט מכספי . ומאוסטריה בפרט

והושק  עלה לאוויר. שובי אור ֶיֶקרותימיזם הנצחה אינטרנטי לי" אתר היישובים" ♥
 ומועלה בקביעות לאתר החומר לאתר נאסף בשיתוף עם היישובים ,.ז.ביוני ש

המימון מכספי תרומת . יישובים  22הועלו לאתר מעל ל . ז.עד לספטמבר ש
 . רשת מלונות דן -משפחת פדרמן 

 ,סיפורי אנשים ,סיפורי משפחות -יפורים מהקהילה ס, יקים –" ספר היקים" ♥
רכזת המ. נעמי מרחבר "דומסודרת של  עבודה שיטתית. סיפורי התיישבות ועוד

 "תיעוד וספר היקים"נפרד פירוט בפרק . את תחום התיעוד וספר היקים

אחר עבודת שוטף מעקב  .ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה ♥
 הארגוןשל  האינטרנט לאתר סריקת המסמכים והעלאתםמכון להמשך 

 בתרומת משפחת. יקית מדוברתמילון קהילתי ל -שטראסה  מילון בן יהודה ♥
 ההפקה הושלמה  המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפןהמבורגר בשיתוף 

המילון זוכה להצלחה והיה לרב . "ידיעות אחרונות"הספר יצא לאור בהוצאת 
פרסום המילון והצלחתו בעקבות . עותקים' א 22עד היום נמכרו למעלה מ . מכר

ועים רבים בהם השתתפו קהלים רבים באמצעות הסניפים אירקיים הארגון 
  חלק מהאירועים היו בשיתוף גופי תרבות ואמנותומגוונים 

עשרות השנה הופצו . חומרים כתובים וחומרים אינטרנטיים פרסום והפצה של ♥
באמצעות אתרי האינטרנט של  אירועים, ימי עיון, חומרי מורשת ותרבות יקית

  ובאמצעות מערכת הדיוור הישיר הארגון
 עשרות פניות ומתן מענהמתן מענה ל. פניות לתמיכות במיזמי מורשת היקים ♥

 הולם לכל פניה
לצורך גיוס  לגורמים פרטייםו מוסדות, לקרנותמתמדת פניה . גיוס משאבים ♥

 בנספח גיוס המשאביםראה פרטים  –משאבים לפרויקטים 
 

 :בארץ מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות
יד "מוסד בשיתוף עם  .2102האירוע השנתי לציון פוגרום ליל הבדולח שנת  ♥

ביד ושם בירושלים בהשתתפות של התקיים , וארגון אות הכפרה והשלום "ושם
" כבעיה משפחתית"פוגרום ליל הבדולח האירוע עמד בסימן . איש 311למעלה מ 

 תקופהוניתן דגש מיוחד על גבורתן של הנשים היהודיות באותה 
 בתפן  התקיים בחול המועד סוכות. אירוע קהילתי רב דורי –הופה הופה יקס  ♥

איש  311השתתפו למעלה מ . מוזיאון ליהדות דוברת גרמניתבשיתוף ה
 (נכדים/הורים/סבים)

ם בשיתוף ע התקייםהאירוע . להשקת מילון בן יהודה שטראסהמרכזי האירוע ה ♥
והמוזיאון ליהדות דוברת  המבורגרמשפחת , אגודת הידידים של בית התפוצות
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. איש והוא זכה לכיסוי תקשורתי רחב 311באירוע השתתפו כ . גרמנית בתפן
אות , על ידי ההוצאה לאור של ידיעות אחרונות, במסגרת האירוע הוענק לארגון

 ".  ספר הפנאי הנמכר ביותר"מיוחד על 
. פטירתו של ארתור רופיןשנה ל 01יום עיון לציון ." ...מה רופין היה אומר על זה" ♥

והמוזיאון עם המרכז האקדמי בשיתוף . במרכז האקדמי ברופין. ז.התקיים ביוני ש
היום שילב סוגיות של מורשת . איש 311השתתפו כ  .ליהדות דוברת גרמנית בתפן

 .עם סוגיות חברתיות אקטואליות
 :בביצועמרכזים  פרויקטים

סודות הבישול "סרט המתעד את  (.לקראת סיום ) סרט הבישול היקיבתמיכה  ♥
ב ומשקף "סיפורים משעשעים וכיו, בראיונותהסרט שזור . בראי הבין דורי" היקי

יורם מרכז את הפרויקט . את תולדות קליטתם של עולי מרכז אירופה בארץ
 תוף וסיוע מתנדבים בני כל הגיליםבשי מנהל סניף ירושלים, מנייביץ

 של ארכיון המשפחותאתר אינטרנט והעלאה לדיגיטציה , חשובמ, שידרוג ♥
פרויקט רב שנתי  .מרכז מורשת היקים בתפן –במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית 

הפצת מטרתו . ולספרייה הלאומית בירושלים מוזיאון בתפןל, המשותף לארגון
קט מימון הפרוי. עולםרחבי החומרי הארכיון לחוקרים ולמתעניינים בארץ ו

עד . מתנדבים מהקהילהעבודת ומות ושילוב קרנות ותר, משיתופי פעולה
  ₪ 'א 661גוייס לפרויקט סך של . ז.אוגוסט ש

 
 : שיתופי פעולה עם גופי תרבות חינוך וקרנות

 

 המשתפים פעולה עם הארגון מבחר מגופי תרבות ומורשת ♥
, יד ושם, בית טרזין; המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מרכז מורשת היקים בתפן

הספרייה . המכון ללימודי השואה ועוד –משואה , גבעת חביבהמרכז המורשת ב
-אוניברסיטת תל; בית התפוצות; יוסי אלפי –תיאטרון העם ; הלאומית בירושלים

סמינר אבות ומייסדים ; מרכז קבנר -האוניברסיטה העברית ; אביב וההוצאה לאור
אגודת ; כםבית שלום עלי; אתר התיאטרון היהודי העולמי; ללימודי מורשת ישראל

אביב -בית בורודט בתל; המרכז האקדמי רופין; בצלאל; מכון גיתה; ישראל גרמניה
 ועוד

 קרנות ותורמים מוסדיים

; חברת הראל; רשת מלונות דן; האוסטרית –קרן הזיכרון והעתיד ; ועידת התביעות
קרן ; מ"התאחדות היהודים יוצאי גרמניה בע; ב"הפדרציה היהודית היקית בארה

 .קרן ברדינסקי ועוד; תליפרץ נפ
 

  סיכום

מוקד התעניינות לחברי מהווים  םוהנחלתשל בני העלייה היקית נושאי המורשת 
האתגר המונח לפתחו של הארגון . נדבך חשוב בפעילות הארגון והסניפיםהקהילה ו

.  21-62בגילאים  –כיצד להתאים את פעולות הנחלת המורשת לצאצאי היקים הוא 
בני הקהילה המתגוררים ל  הארגון כיצד  להביא את דבר מורשת הוא אתגר נוסף

ופועלים מקומות שונים בארץ ולא רק בשלושת הערים הגדולות בהם קיימים ב
 .סניפי הארגון
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 רישום בספר היקים 

 .ג אתר הארגון"ספר היקים הינו ספר דיגיטלי הנמצא ע

 .8491הספר כולל דפי רישום של יקים וצאצאיהם שעלו לארץ עד שנת 

סיפור , הנרשם ומשפחתו הרישום נעשה באמצעות דפי רישום בהם נכללים פרטי
 .חיים קצר ותמונות בהתאם לבקשת הרושם

 .הרישום בספר היקים הוא ללא עלות 3182החל מחודש מרץ 

 .נרשמים חדשים   81   - 3182מרץ  –חודשים ינואר תקופת הב

 .נרשמים חדשים   24 -  3182יולי   – אפרילחודשים תקופת הב

 יקים סיפורים מהקהילה  –תיעוד סיפורי חיים 

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

התיעוד נעשה על ידי בעלי הדבר  .סיפורי התיישבות ועוד, סיפורי אנשים, משפחות
 .י מראיינים מתנדבים"או ע, מקורביהם, עצמם

 נפרשים עשרות רבות של סיפורים אישיים מרתקים המתארים קורות לפנינו
סיפור העלייה והקליטה של יוצאי מרכז אירופה בארץ  ,ןלפני עליית המשפחות

 .ואת תרומתם המשמעותית לבניין הארץ ,ישראל

 .מעטרים ומאששים צילומים משפחתיים  ומסמכים, את התיעוד מלווים

סיפורי קורות חיים  91הועלו  3182יולי  – 3183בתקופת החודשים ספטמבר 
 ". סיפורים מהקהילה, יקים"בקטגוריה 

ניכרת התעניינות והתעוררות בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת 
 .ל בנושא חיפוש מקורבים"הדבר מתבטא גם בהתעניינות ובקשות מחו .המורשת

 תמצאו באתר הארגוןאת שמות הרשומים בספר היקים ואת סיפורי קורות החיים 

WWW.IRGUN-JECKES.ORG 

 תיעוד וספר הייקים 

  3182 יולי-ינואר 

  ר"יו –נעמי מרחב 
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 פעילות ועדת מלגות
 

 0223 ספטמבר - 0220 יולי
 

 ר"יו –מיכאל בלסבלג 
 

 
  רקע

המלגות . שנים מעניק הארגון מלגות לימודים מפירות הקדש ייעודי 20מזה 
הלומדים במוסדות , מוענקות לחברי קהילת יוצאי מרכז אירופה ולצאצאיהם

 . להשכלה גבוהה בישראל
על פי בלתי תלוי ואובייקטיבי , מסודרבחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך 

נבחרי  כולם – י חברי ועדת המלגות"ע מעת לעתנקבעים הקריטריונים ברורים 
 .ורקע אקדמאי עשיר ןבעלי ניסיו, ציבור

 
  חברי הוועדה

רבקה , מיכאל מאיר, ליאור לב, עירית דנציגר, שולמית גבע, ר"יו –מיכאל בלסבלג 
 . פרנגלר ועוזי ראב

 
  הפעילותתמצית 

בקשות שעברו את קריטריון   032נבדקו  ,מתוכם. בקשות למלגות  072 –הוגשו כ 
כל . לסטודנטים מתחומי לימוד שונים ,מלגות 32הוענקו  ,בסופו של ההליך. הסף

, י שני בודקים בלתי תלויים"נבדקה ביסודיות ע ,ףבקשה שעברה את קריטריון הס
 .שנרתמו לנושא מקרב חברי הארגון והקהילהעדה ובודקים נוספים וומבין חברי ה

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

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

לעמותה חברתית במה  ניתנהגם השנה , כמנהגנו בשנים האחרונות ,במהלך הטקס 
זאת על מנת להעלות את המודעות לפעילויות  העוזרת לאוכלוסיות מוחלשות

הפועלת   community educational centerתזו עמות ההשנה היית .בתחום זה
 .מאפריקהומהגרי עבודה לרווחתם של פליטים 

 לשנה הבאהתכנון ה
בישיבתה האחרונה של הועדה הוחלט שלקראת הענקת המלגות לשנת הלימודים 

קדנציה של חבר ן המגמה היא שרובעיק. תתקיים רוטציה בין חברי הועדה, ד"תשע
 . ארבע שנים מהן שנה של הרצה ובנוסף שלוש שנות כהונהבוועדת מלגות נמשכת 

מתוכנן , כפועל יוצא מהפקת הלקחים, 0223-24 לשנים המלגותחלוקת לקראת 
 .הניקוד דף התאמת ולמועמדים השאלונים שיפור , הפרסוםשיפור ושינוי 

בבקשה לעזור לנו לגייס חברים  ,לחברי הארגון בכלל ולצירים בפרט אנו פונים
 .ולצוות הבודקים  חדשים לוועדת המלגות
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 כללי .1

 

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

פעילות הסניף יושמה בהתאם למדיניות . 1010 ספטמברב 00ועד  1011 אוגוסטב

לתוכניות העבודה ולמסגרות התקציביות שאושרו על ידי ועד הסניף , שהותוותה

: ת אינטנסיבית תוך שימת דגש עלהתקיימה פעילו זו הבשנ. והנהלת הארגון

פיתוח , צירוף וגיוס לפעילות דור שלישי ליוצאי מרכז אירופה, פעילות רב דורית

, מיסוד ופיתוח שיתופי פעולה עם גופי תרבות ורווחה שונים, פרויקט ביקורי בית

 .פעילות בפריפריה

 

 והמרכז א"סניף ת יחבר .1

הגיל הממוצע של חברי הסניף . גוןמחברי האר 84%א והמרכז מהווים "חברי סניף ת

שנים  6שנים והגיל הממוצע של המצטרפים בשנה האחרונה צעיר ב 57עומד על 

 .66לערך ועומד על 

 
 

  ועד הסניף .0
 

, ר"יו –חנה אוריאל : מונה את החברים הבאיםח זה "בזמן כתיבת דוהועד המכהן 

. לי מאיוס ונעמי מרחבא, עליזה הרט, מלכיתה דובניקוב, בין'בני גז, מיכאל בלסבלג

מוזמנים ומשתתפים גם , המתקיימות באופן סדיר ובתדירות קבועה, לישיבות הועד

 . פעילים בכל ישיבה חברים כעשרים

בחרו ועד יא בו י"בחירות בסניף ת תערכנהד "בתשרי תשע' ו 10.06.1010בתאריך 

 .הסניף ונציגיו למוסדות השונים של הארגון

 

 פעילות הסניף.  8
 

  פעילות רווחה 8.1
 

שאלותיהם ובקשותיהם , נותנת מענה לפניותיהם, עובדת הרווחה של הסניף

לעמותות , המענה הניתן כולל פנייה למפעל לעזרה הדדית. של חברי הקהילה

 פעילות סניף תל אביב והמרכז

1010 ספטמבר –1011 יולי  

תמנהל - חגית גדסי  
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, חודשיות מחברי הקהילהפניות  100-מענה לכניתן  .יםרה אחגורמי רווחלו

כעשרה ביקורי בית  כיםנער .בנושאים שונים, משפחותיהם וגורמים אחרים

ח סוציאלי ומתן המלצה "הכנת דו .ר פגישות במשרדי הארגון מדי חודשוכעש

וכן מתן הסבר כללי לגבי מעבר לבתי הורים והפנייה לאנשי השיווק בבתי 

 .ה"ההורים של חמ

 

 התנדבות 8.1

 :נעשית בעזרתם של מתנדבי הסניף בתחומים השוניםפעילות רבה בסניף 

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

 . וגיוס חברים חדשים, ביקורי בית, תיעוד סיפורי חיים, עלייה

 של מקבלי  יתהתנדבותפעילות ה יבנוסף לאלה מתקיימת זו השנה השני

סניפי , ארגון הארצישעות ב 00מתחייבים להתנדבות של  הם. המלגות מהארגון

 .ופעילויות אחרות הקשורות לקהילה יםבתי ההור, הארגון

 .שיותשעות חוד 000-כ תורמים בפעילויות השונות בסניף הקובעים המתנדבים 

 .שעות שנתיות 000-מוסיפים כ המלגאים

 

מתנדבי הקו מתקשרים טלפונית לחברי , רב שנים בסניף פרויקטהוא : קו הקשר

שולחים כרטיסי , יםלפני חגביום ההולדת ומברכים , דורשים בשלומם הקהילה

 .להמשך טיפולוחים לעובדת הסוציאלית מדושמתגלה צורך ברכה לימי הולדת ו

 

פרויקט שהחל השנה בו חברי הסניף מבקרים חברי ארגון  :ביקורי בית

 . שהיציאה מהבית קשה להם

 

  עילות חברה ותרבותפ 8.0

, גוונתהתקיימה בסניף תל אביב פעילות חברתית ותרבותית מ, ח"בתקופת הדו

 תכנים גם לבני הדור השני והשלישיתוך התאמת ה, אינטנסיבית ורבת היקף

 .חברים רבים לקחו חלק בפעילויות השונות .רב דורית פעילויותוקיום 

 

 " ..מפגש עם"סדרת 

 פעילות עם מסורת של שנים בסניף

 אייקון של ייסורים נשגבים -על פרידה קאלו -נורית כנען קידר ♥

 ".קיבוץ געגועים"על ספרה  -עוזית דגן ♥

 לקראת פורים –" להסיר את המסיכה" -האומן גד אולמן ♥
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המושבה הגרמנית והפעילות הנאצית  -האדריכל והחוקר דוד קרויאנקר ♥

 בירושלים

 ". קול באישה תפילה"על סרטה על נשות הכותל   – יעל קציר ♥
 

 

 :תערוכותביקור 

 בית ראובן – חלפנחיים היינץ  –מכחולו של אדריכל  ♥

 מוזיאון תל אביב -הולך ושב : בזםנפתלי  ♥

 מוזיאון ישראל -הורדוס תערוכת  ♥
 

 טיולים וסיורים

 ובקבוצת יבנה, סיור בגבעת ברנר –סדרת סיורים  בעקבות ההתיישבות  ♥

 .בנווה אילן והמשך טיול באיזור 1טיול רב דורי לאולפן החדשות של ערוץ  ♥

 טיול בירושלים   ♥
 

 פעולהף תוישת ומורשת בתרבולות פעו

 "מחיר זה מחיר"אירוע הקרנת הסרט   -צ"עריית ראשל ♥

 על מילון בן יהודה שטראסה  –(צ"עיריית ראשל)כנס השפה העברית  ♥

 פסטיבל מספרי סיפורים  -תיאטרון העם ♥

 ."לגדול בבית ייקה"ערב  -בית ברודט ♥

 .ערב הוקרה למילון בן יהודה שטראסה –מכון גתה  ♥

 .ל בשיתוף המשפחה"ירוע לזכרו של מרדכי וירשובסקי זא -א "עיריית ת ♥
 

 נוספת בסניף חברתית פעילות 

 שיחהלרעים לקפה ו ימפגש - 'הפרלמנט של מלכיתה' ♥

האחראית על קליטת  נעמי מרחב' דרמפגשים ביוזמתה של  -שיחות עם עולים ♥

 .עלייה

 אירוע הוקרה למתנדבים ♥

 

  פעילות כלל ארגונית –סניף תל אביב   8.8

  :  פל במספר תחומים כלל ארגוניים כגוןיטוארגן  ,סניף תל אביב יזם
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אותו יזם ואותו , סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון :מלגות

המלגות וארגון טקס ריכוז עבודת ועדת הסניף ביצע את : שנים 11מוביל מזה 

יך הבדיקה עם ותהלהכנתן לבדיקה  ,ומיונןקליטת הבקשות . הענקת המלגות

 . נעשתה בשיתוף פעולה הדוק עם  הארגון בחיפההבודקים 

 א"על ידי סניף תריכוז הקורס והפעלתו נעשה  : קורס דירקטורים

ל של האירועים ופעא עוזר בארגון ות"סניף ת  -אירועי מורשת אירגוניים

 ן בן יהודהערב הוקרה למילו, אירוע לציון ליל הבדולח) .הארציים הארגוניים

 ( ועוד שטראסה בבית התפוצות

  סיכום. 7

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

נעשו השנה אירועי תרבות רבים בשיתוף פעולה עם גופים שונים . הסניף והארגון

כמו כן שם הסניף דגש מיוחד על  .איתם כבר נקבעו תכניות להמשך שיתופי פעולה

מספר הפעילים והמתנדבים בני הדור השלישי דבר שבא לידי ביטוי  הגדלת

 . א"במועמדים לתפקידים השונים בסניף ת

במטרה להגיע לפריפריה נערכו סיורים בישובים השונים אליהם הגיעו רבים 

 ייקים הגרים ביישובים מחוץ לערים הגדולות נמשיך לפעול לקירוב ה .מהסביבה

 .לארגון

 ,אביב והמרכז ראו לנכון לחזק את הקשר עם חברי הקהילה וכךחברי ועד סניף תל 

 .והוחל בפרויקט ביקורי ביתנוספו פעילויות בוקר  ,בנוסף לפעילויות המסורתיות

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

 .ויישומן בארגון ולפעול להגשמת מטרות הארגון
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 .  3163-ו 3163שילמו במועדם דמי חבר לשנת  136: מנין חברי הסניף
 .חברים הלכו לעולמם 7ו חברים חדשים 33בתקופה הנדונה הצטרפו 

 
יונתן , גבי דאוס , דרורה בחנא, יעל ארד :3161חברי הועד שנבחר באסיפה הכללית 

, רפי קאופמן, גדעון פוזן, דוד נוימן, ראובן מרקין, בתיה מעוז, אביבה מונבז, לבני
 (.  ר"יו)אילן רומן , מיכאל שילה, ריקרדו לסטרל

 
                                                                                                    23  (: כולל חברי ועד)מניין מתנדבים פעילים 

 
 33' ורג'המלך ג' ברח הרצאות ומפגשים

                                                                                      
 משתתפים תאריך האירוע

 31 66.9.63 הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
 61 69.9.63  על עשרת ימי תשובה מפי דוד צרי

 2 על האסכולה הירושלמית מפי סבינה שווייד
 מפגשים

31 

 33 1.66.63 מפי בירוטה שטרןעל המאבק האנטיפשיסטי 
 1 31.63.63 מפי עליזה ארגוב" ח"עזרא וכי"על אגודות 

 3 61.6.63 ו בשבט בהנחיית מיכאל אנפנגר"סדר ט
 3 39.6.63  סיפור משפחתה של אסתר גולן

 9 1.3.63 מפי נעמי ארליך Abrasha and Mr. Cowanעל הספר 
 61 3.3.63 רון פריר י"על הגרמנים בארץ בשנות השלושים מפי ד

 33 7.1.63 סיפורים ייקיים על ירושלים
 31 66.1.63 על מורשת הבישול של יהדות אירופה עם איריס מקלר

 9 31.1.63 הקראת שירים שכתבו חברינו –" שירים מהמגירה"
                                                                                     

 לים וסיוריםטיו

 משתתפים תאריך האירוע
 33 31.61.63 מנוה צדק דרך שדרות הנדיב עם רפי קאופמן

 61 63.66.63 ר סטפן ליט"והרצאה מפי ד ביקור בספריה הלאומית
 3 33.63.63 "הקיסר מגיע לירושלים"ביקור בתערוכת 

 3 6.6.63 משרונה לגן הדסה בהדרכת רפי קאופמן
 1 66.6.63 ר אייל מירון"שלים מפי דעל ביקור הקייזר בירו

 33 33.1.63 ממגדל האופרה לכיכר השעון ביפו עם רפי קאופמן
ראובן . והרצאה מפי פרופ י עגנון"ביקור מודרך בבית ש

 מירקין
63.63.63 7 

 69 63.3.63 עם רפי קאופמן" שטראסה בניהודה"אתרים יקיים ברחוב 
 61 69.3.63 ביקור במוזיאון ארצות המקרא

 לות סניף ירושליםפעי

  3163 יולי - 3163ספטמבר 

 מנהל-' יורם מנייביץ
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 33 67.2.63 ביקור בתערוכת הורדוס במוזיאון ישראל
 63 31.1.63 ביקור בגלריה נורה

 3 1.1.63 "על התפר"ביקור בתערוכה במוזיאון 
 31 63.1.63 ביקור בתערוכת הורדוס במוזיאון ישראל

 63 1.7.63 "דיאלוג בחשכה"ביקור במוזיאון חולון בתערוכת 
 

 'ורג'המלך ג' רחית המפגש בגלריה של בב  צגוושהתערוכות 

 משתתפים תאריך האירוע
 31 66.63.63 ציורים – אסף אדיב

 32 69.3.63 ציורים – יעקב שרקינגר
 31 2.1.63 ציורים -ל "אסתר גולן ז

 

 סדנאות ושיעורים

 משתתפים תאריך האירוע
 61 גרמנית לבני דור ההמשך עם ייטה

 מפגשים
61 

 3 רסרט ודיון בהנחיית האנס קאפ
 מפגשים

1 

 3 1.3.63 פעילות גופנית למבוגרים עם נעמי ארליך
 63 קורס צילום בוידאו

 מפגשים
1 

 

 אירועים בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים

 משתתפים תאריך האירוע
במשכנות  יום עיון על תרומת הייקים למוסיקה –" המוזיקנטים"

 שאננים
63.7.63 91 

 33 2.9.63 במכון גתה ר אבנר פלק"מפי דהרצאה  :הכחשת העבר
 21 61.61.63 מגרמניה אקרפוגטקרל היינץ פיקניק תרומת מר 

ר גבריאל אלכסנדר בבית "הקרנת הסרט מחיר זה מחיר והרצאה מפי ד
 יד לבנים בראשון לציון

31.66.63 631 

 3 3.2.63 לרגל יום השואה  "יד ושם"טקס הנחת הזרים ב
Freitagmorgenkafeeklatsch – 3 מפגש בני היקים 

 מפגשים
31 

   ב בדולחהליל השתתפות בטכס לציון 
 

 ש זיגפריד מוזס"פעילויות בשיתוף פעולה עם בית ההורים ע

 משתתפים תאריך האירוע
הנספחת הכלכלית של שגרירות , גד ליאור ואנקה פופר: ראיון חי
 חיינו בישראל עלעל כלכלת אירופה והשפעתה  גרמניה 

2.63.63 11 

 31 61.63.63 שירי חנוכה מפי ביני ברויאר –" אור פניך"
 11 63.1.63 ר גיא מירון"הרצאה על יהדות גרמניה מפי ד

 63 מפגש שבועי פלדנקרייז לגיל המבוגר עם דרורה בחנא
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                               רויקטים נוספיםפ

החומר  עריכה ראשונית של ההסתיימ:  היקי סרט על הבישול ומנהגי האוכל
 .3163הסרט יצא להקרנה ראשונה בסוף שנת  .מתקיימים צילומי השלמה. המצולם

 
התקיים במשכנות שאננים  :תרומת היקים לספרות הישראלית ליום עיון ע

 .61.7.3163ב
 

מארגון  יםמתנדבושני רפי קאופמן ידי במתבצע  :סניףשל חברי  חיים-תיעוד סיפורי
 .אדית קיי. את סיפור חייה של פרופלתעד  סיימה' נוגה קופלוביץ ."אות הכפרה"
 
חברי ארגון  31מתנדבים מבקרים  31 :ביקורי בית אצל חברי סניף :" אל תשליכני"

 .ותיקים
 

מפגשים ולמספר עולים צעירים חברי ועד התקיים מפגש בין  :טיפול בעולים טריים
 .מנית עם ריקרדו לסטרללים צעירים מארצות דוברות גראישיים בין עו

 
( גם למרותקים למיטתם)סיוע במילוי טפסים ומתן אישורי חיים  :עבודה סוציאלית

, (מעבר לבית מוזסלקראת  עיקרב)תמיכה ויעוץ לחברים , ליווי. צוות הסניף י"ע
  .והקרן האוסטרית מפעל לעזרה הדדיתתמיכה מהריכוז בקשות , ביקורי בית

 
 
 

 מדיניות לעתיד 

 .ילדיהםלבני דור ההמשך ול, המייסדיםלדור  :אירועים לקהילה הרחבת ♥
  .פעילים מתנדביםומאמצי גיוס חברים  הרחבת ♥
 .לקהילת היקים הדתייםהקשר  חיזוק ♥

 

 לעתיד תכניות

 

הפקת תכנית בת חצי שעה עם כתבות מצולמות בנושאים ייקיים שונים  ♥
 .   ציבהוגשה בקשת תק – 93ושידורה בטלוויזיה הקהילתית בערוץ 

 תרומת היקים הירושלמים למשפט הישראלייום עיון על  ♥
פ עם "שת –יה בישראל ילתעשהירושלמים תרומת היקים יום עיון על  ♥

 התאחדות התעשיינים
                               .היקים והספרות הישראליתיום עיון על  ♥
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 בתי הורים

 
עם רשימת ו 011%של  סניף חיפה מפעיל חמישה בתי הורים רוב הזמן בתפוסה

 .ממתינים
, תושבים עצמאיים 245מתוכם . תושבים 551מספר התושבים כיום בכל הבתים הוא 

 .סיעודיים 045
שמוניטין הארגון הוא הגורם לתפוסה המלאה ואנו מצליחים לשמור על  ,אין ספק

אוזן , מיד תשומת לבבאופן מת לתת לתושבים מאפשרת ש עובדה. תפעוליעודף 
, שאיפה מתמדת לשיפור רמת השירות כל זאת תוך, טיפול ודאגה לפרט קשבת

מאפשר לנו לטפח את העובדים שהינם המשאב החשוב כמו כן איכות החיים ו
 .ביותר בבתי ההורים

 .הארוחות יפריטתבשדרוג יחידות הדיור בבתים והשנה השקענו רבות ב
 

 :מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונה
 

 וקשר לאקדמיה למידה והשתלמויות
 

פנים ארגוניות השתלמויות  התקיימו, י תכנית עבודה שנתית"עפ, תבכל בית ובי
 .מחוץ לארגון כמו כן התקיימו ימי עיון לצוות הבכיר. לצוות הבכיר ולצוות הזוטר

 .ם אוניברסיטאיים במימון מלאחלקם אף זכו ללימודי
 .נשלחו ללמודי אחיות מוסמכות( מטפלים ואחיות מעשיות)עובדים  5

השנה התחיל פרויקט משותף בין ארגון עולי מרכז אירופה לבין החוג לגרונטולוגיה 
 .של אוניברסיטת חיפה

 :ןהמטרות ה
 . ןפיתוח והפצת ידע בתחום הדיור המוגן לציבור המקצועי ולחברי הארגו* 
י פיתוח מיומנויות מקצועיות וחשיפה "אקדמי פנימי של הארגון ע-קידום מקצועי*

 . גריאטרי-לחידושים ושינויים בתחום הגרונטולוגי
העמקת הידע האמפירי ומתן תשובות לצרכים , קידום מחקר בתחום הדיור המוגן*

 .משתנים בעולם המודרני
מהווה שדה קליני לסטודנטים הפרויקט פועל לתועלת שני הצדדים כאשר הארגון 

 .בחוג
 

 "דיור מושלם"פרויקט 
 

 סניף חיפה וחברת בתי הוריםפעילות 
 

  4102אוקטובר  - 4104ספטמבר 

 מנהל  - אהרן בורשטיין
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נוצר במטרה לתת הפרויקט , ראשון מסוגו בארץ השנה השקנו את הפרויקט שהינו 
מענה לאוכלוסיית הקשישים בקהילה המעוניינים להישאר בדירתם ולקבל סל 

 .שירותים דומה לזה של דיירי בתי הדיור המוגן של הארגון
היא קשישים עצמאיים או תשושים קל המתגוררים בסמוך לבתי  אוכלוסיית היעד

 .הדיור המוגן
, בטחון ותפעול בשעת חירום, שירותי בריאות: תחומי המענה של הארגון הינם

   .'שירותי תיקונים וכו, ניקיון, ארוחות חמות הביתה,שירותי פנאי
 
 
 

 ועובדים מנהלות
 

ראוי י הבתים תושבבטיפוח נאמנה וההשקעה היומיומית המסורה וה עבודתם
 .להערכה

 . ברוב הדר ומצב רוח אשר נהפכה למסורתבפורים  נחגגה מסיבת עובדים שנתית
 . בנות זוגם/ובניבמסיבה נוטלים חלק העובדים 

 211 -השתתפו כ. בשלושה מחזורים יצאנו השנה לנופש במצפה רמון, מו כןכ
 .עובדים ובני משפחה

, פסח, פורים, ו בשבט"ט, חגגנו וציינו בצוותא בכל הבתים את אירועי ראש השנה
חג השבועות , יום העצמאות, ל"יום הזיכרון לחללי צה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 .ומסיבה השנתית של הארגון

 
של , מחלקתיים ה  בארגון לקיים  יציאה לגיבושיםאנו ממשיכים במסורת הנהוג

 .בכירוהצוות ה, הבית
 . ונהנים מאירועים פנים מחלקתיים לים הסיעודיות ירדו' של המח תושביםה

נערכו טקסי עובד מצטיין בכל אחד , במיטב המסורת שנבנתה בשנים האחרונות
שמהווים מדי שנה הכרת תודה של הנהלת הארגון לעובדיו וכמו , מחמשת הבתים

  .מופת לנאמנות העובדים לארגון, כן
 
 
 

 השקעות
 

 .₪מיליון    9  עומדות על  4104כ ההשקעות המצטברות לשנת "סה
 : לסכום הכול

  .שיפוצי הדירות. 0
 .שיפוץ חדר אוכל .4
שמשלים חלקנו , ₪מיליון  5תשבי מעיריית חיפה בעלות של רכישת מגרש ה. 2

 .בקרקע  של הבית שלנו שם
  .פסגת אחוזהע במסגרת פרויקט הרחבת "מתקדם נושא שינוי תב. 2
 
 

 הקהילה
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 ,טיולים,"שישי שבת"אירועי : הבאות תיופעילוההתקיימו , במסגרת הקהילה
: בתי ההורים-קהילה: שיתופי פעולה פנים ארגוני, השתתפות באירועים ארציים

הזמנת חברים בודדים בקהילה לליל . השתתפות החברים בהרצאות בבתי ההורים
  .אירועים במסגרת הקהילההזמנת תושבי הבתים לטיולים ו. הסדר בבתי ההורים

נפגשים , קבוצה חברתית –קבוצת בית מיכל : מתקיימות פעילות מתמשכות כגון
 .כאשר פעם בחודש מופיע מרצה אורח, פעם בשבוע
חברי הקבוצה נפגשים אחת לשבועיים למפגש . קבוצת שיחה בגרמנית –מיזם חדש 

 .חברתי בגרמנית
 .קורס לימוד גרמנית למתחילים ומתקדמים

בים בהנחייתה של תמיכה למתנד הוקמה קבוצת –פעילות מתנדבים מגרמניה 
 .חברת ארגון דוברת גרמנית

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

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

כמו כן משמש ככלי נוסף לחשיפה . פועל לרווחת חברי הקהילה –המועדון הקהילתי 
 .לארגון ולצירוף חברים

 
 
 
  

ומרצם המשקיעים את זמנם , ר מר בני זוסמן"המנהל וליו יש להודות לוועד ,לסיום

על היותם קשובים לצרכי התושבים והעובדים ועל , במסירות ובנאמנות אין קץ

 .התווית מדיניות ודרכו של הארגון
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 כללי
 
 :ה בתחומים הבאים"מתאפיינת הפעילות בחמ 3112בשנת  .1

 
התמודדות עם השינויים בענף הדיור לגיל הזיקנה בעקבות החלת חוק הדיור  .א

 ;המוגן החדש
 ;חילופי משמרות בניהול הבתים ברמת חן .ב
 בית ההורים פעילות מורכבת בחתירה לקבלת היתר בניה לפרויקט הרחבת  .ג

 ;ושליםמוזס ביר. ש ז"ע
 ;תכנית המשך להכשרת הצוותים בבתי ההורים .ד
 ;"שישי בחן"הפעלת תכנית שיווק חדשה  .ה
לבית דיור . כ.מ.ש א"ה ע"ניהולית ופיזית להפיכת ב, הכנת תשתית רעיונית .ו

 ;מוגן תומך
 ;ה ברמת חן"י לגבי שטחי ב"הסדרים כספיים עם ממ .ז
בי שנים קודמות לגבי היטלים ואגרות לג רמת גןהסדרים כספיים עם עיריית  .ח

 .3112עד שנת 
 

 
 
 
 

 3113תוצאות כספיות לשנת 
ה לסיים עם תוצאות כספיות טובות "הצליחה הנהלת חמ 3113גם בשנת  .3

וכן להמשיך בבתי ההורים המאפשרות לה לקיים שגרת עבודה נוחה , ויציבות
 .בפיתוח הבתים ורענון ציוד וריהוט בכל אגפי הבתים

 
 

 
 פעולות תרבות וחברה

בבתי ה פועלת בהתמדה להרחבת הפעילות התרבותית והחברתית "לת חמהנה .2
אירועי , כל זאת באמצעות חוגי פעילות –למען רווחת ועניין דייריה  ההורים

 .תרבות וסדר יום מגוון ומעניין במהלך כל השבוע בבתי ההורים
 
 
 
 

 (ה"חמ)פעילות חברת מעונות הורים 

  3112 שנת

 מנהל  - גולןחגי 
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 ברמת חןבתי ההורים פרידה ממנהלות 

 
רינה ' גב, ברמת חן הודיעו המנהלותורים בתי ההלאחר כשני עשורים של ניהול  .4

 .על רצונן לפרוש מניהול בתי ההורים.( כ.מ.א)עדנה נרדי ' וגב.( ר.פ)הכט 
ויחליף אותה בניהול בית ההורים מר  3112פרשה בינואר .( ר.פ)רינה הכט ' גב .5

 .אמנון סירוטה
ית ההורים ותחליף אותה בניהול ב 3112תפרוש בספטמבר .( כ.מ.א)עדנה נרדי ' גב .6

 .נעמי סגל' גב
ה נתנה ביטוי להערכתה ולתודתה העמוקה לשתי המנהלות שפרשו "הנהלת חמ .7

בתי עובדי , בתי ההוריםי אירועי פרידה מרשימים בהשתתפות דיירי "וזאת ע
 .ה"ה והנהלת חמ"דירקטוריון חמ, .א.מ.י.ונבחרי א ההורים

 
 
 

 מבט לעתיד
ארגונית -עילותה ברמה החברתיתה את זירת פ"מדי עשור בוחנת הנהלת חמ .8

הדיור לגיל הזיקנה מחייב כל הזמן שינויי הערכות . מקצועית -וברמה הרגולטיבית

כולם יחד . לצורך התאמת הדיור לביקוש בישראל ולשינויים הרגולטיביים הרבים

מחייבים השקעה מתמדת וגדולה בהכשרת צוות העובדים ובעדכון וחידוש 

לגייס את ( בימים אלה)ה עושה כמיטב יכולתה "הנהלת חמ. התשתיות בדיור

המשאבים הנחוצים ולקבל את האישורים הנחוצים כדי שתוכל גם בעתיד לעמוד 

 .בקו הקדמי של הדיור לגיל הזיקנה בישראל
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 ועדת קשרי קהילה וצירוף חברים

  2102 אוקטובר - 2102ספטמבר 

 ר "יו –מלכיתה דובניקוב 

 

 מטרת הוועדה

פועלת   הוועדה. 2101י הנשיאות בשנת "מונתה עועדת קשרי קהילה וצירוף חברים 
 עם החבריםהשוטף טיפוח הקשר ל, לארגון וכן חדשים ר וצירוף חבריםאיתול

  .ולותיווהמתעניינים בארגון ובפע

  חברי הועדה

 - ומנהלי הסניפיםאילנה ברוש , לן רומןאי ,חנה אוריאל ,ר"יו - מלכיתה דובניקוב
 .שבע וייס-בתו יורם מנייביץ ,יהושע שפיר

 תמצית הפעולות

 צירוף חברים לארגון

 מתנהלת כמקובל בכל אחד מסניפי הארגון צירוף חבריםהפעילות השוטפת ל ♥

מאגר לחברות בארגון אנשים הרשומים ב לצרףנמרצת הפעולה הנמשכת  ♥
  של הארגון המתעניינים

אתרי : שיווק הארגון לצורך צירוף חברים חדשים נעשה בכלים מגוונים ♥
מפגשים , טלפונים, בנוסף. דף הפייסבוק ודיוור ישיר, האינטרנט של הארגון

וגיוס חברים  –נוכחות מתמדת באירועי הארגון השונים , "על כוס קפה" אישיים
 ב"משלוח חומרים וכיו, מקרב המשתתפים

 הדורות הצעיריםמקרב מאמץ מיוחד מוקדש גם לצירוף חברים  ♥

 איתור מובילי דעה מקרב הקהילה ופעילות מיוחדת לצירופם לארגון ולפעולותיו ♥
 

  קשרי קהילה

ארבעה מפגשים כל אחת  בנותסדרות  התקיימו שתי  –" פרלמנט היקים" ♥
לענות על הצורך של היתה  מטרת המפגשים. אביב-ניף תלבשיתוף עם ס

וההיענות להזמנה  החברים לקשר חברתי ובלתי אמצעי בינם לבין עצמם
 . להשתתף הייתה רבה

: השנה הושם הדגש על פיתוח קשרים עם אנשי מפתח בתחומים שונים כגון ♥
שות התקיימו פגי. עתונות חוץ וקשרי חוץ בכלל, דיפלומטיה, אקדמיה, תרבות

כתבות בעתוני חוץ  –התוצאה . בהן הוצגו מטרות הארגון ופעולותיו, רבות
קשרים עם מובילי דעות בתחומים השונים והצטרפות של אנשים , מובילים

    . מובילים בתחומם לחברות ולפעילות בארגון
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י "ועדה על פי המדיניות שהותוותה עוי ה"תחום קליטת העלייה בארגון מנוהל ע
הארגון מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים . הנשיאות

התחום מרוכז . אינם עוסקים הרשמיים האמונים על קליטת עלייה במדינת ישראל 
 .י מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבוע"ע

 .אורי אוסטרייכר, ר"יו –נעמי מרחב  :עדהוחברי הו

 תמצית הפעילות

יצירת קשר עבורם עם הרשות המתאימה , הדרכתם, פגישה עם העולים ♥
 .מעקב אחרי הטיפול ותוצאותיו וסיוע בהמשך הקליטה, לטיפול בבעייתם

משרד , משרד הפנים: קשר הדוק עם הרשויות המטפלותקיום ופיתוח  ♥
 .ל וגורמים רשמיים נוספים"הסוכנות היהודית בארץ ובחו, הקליטה

 .סיוע בכתיבת ותרגום מסמכי קורות חיים ♥
 .הדרכה אישית בפניה למקומות עבודה ♥
עולים חדשים וותיקים  - GESPRAECHSKREISמפגשי שיחה בעברית  ♥

רכישת , חילופי חוויות, הכרויות -המטרה. ת צוותי הארגוןבהנחיינפגשים 
  .דיון בענייני דיומא ,מושגים בסיסיים בשפה העברית

 ומיצוי זכויות" פעולות סנגור"הפצת מידע , פרסום ♥

בשפות עברית  NEWSLETTER של ידיעון, פעמיים בשבוע, הפצה קבועה ♥
י "לארגון ע הצעות עבודה הנשלחותבו אנו מפרסמים  גרמנית ואנגלית
 .חברות ומפעלים

 NEUEIWANDERER באתר הארגון בקטגוריית פרסומים לעולים ♥
הסוכנות , מועצת ארגוני העולים עבור העולים מאתהפצת מידע רלבנטי  ♥

 .משרדי הממשלה, היהודית
 .קיום קשרים עם לשכת המסחר ועם חברות להשמת כוח אדם ♥
   PRO BONO לסייעשהתנדבו ( חברי ארגון)קשר רציף עם עורכי דין  ♥

 (.ד אנגלה גראסיה"ד יונתן ליבני ועו"עו. )לעולים החדשים

הקשר מתאפיין בהשתתפות . קיום קשר הדוק עם מועצת ארגוני העולים ♥
ובליבון נושאי עליה , חילופי מידע, דיונים, ר הועדה בישיבות"קבועה של יו

 .וקליטה

 .ייצוג הארגון בפני גורמים ממלכתיים ♥
 .בירידי תעסוקה השתתפות קבועה ♥

 פעילות הוועדה לעלייה וקליטה

  3102 יולי-ינואר 

 ר נעמי מרחב"יו
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 יםינתונים כלל
-יקינתון"העת -גיליונות של כתב 21הופקו והופצו  (עד לחודש ספטמבר) 1022 – 1021בשנת 

MB" , עריכה משותפתגיליון מיוחד ב 2-ו פסח וראש השנהחגי ב 4, פוליםכגיליונות  5מתוכם 
, (ני מרמר ב" הארץ"העורך הספרותי של עיתון  שעורכו הוא" )דווקא"עם כתב העת האקדמי 

, גיליונות רגילים 1מתוכננים עוד  1022עד תום  .גיליונות רגילים 27משמע היקף מספרי של 
גיליונות רגילים  9דהיינו הממוצע המתוכנן של , 1021-1022גיליונות רגילים לשנים  29משמע 

שני העורכים נערך בשיתוף פעולה הדוק בין  "דווקא"בשותפות עם  הגיליון המיוחד .בשנה
בין התרבות , היחסים שבין הקהילה היקית לבין קהילת האוסטיודןעסק בנושא וערכותיהם ומ

 "יקינתון"מנויים כפול מזה של ההופץ למספר  הגיליון. גרמנית לבין תרבות האידיש-היהודית
 תקשורתית ציבור וחשיפה-יצר גל יחסי תכנו של הגיליון המיוחד. גיליונות 7000-כ ,לבדו

בדומה לתהודה הציבורית הרחבה שהניבה , אירופה כאחד-גון יוצאי מרכזולאר" יקינתון"ל
בעריכה משותפת בין אנשי היקינתון  ,"ארץ אחרת"העת -עם כתב 1022-שותפות דומה ב

 ". ארץ אחרת"ומערכת 
-עמודים שהופק ונערך על 4נספח בן  פתסבתו ,עמודים כל אחד 44הגיליונות הרגילים כללו 

 27-עמודי המערכת נחלקו דרך קבע ל 44". עלי ביתנו"תחת השם " ריםחברת מעונות הו"ידי 
עמודים בעברית הוקצו דרך  17מתוך . עמודים בשפה העברית 17-עמודים בשפה הגרמנית ו

, הגיליונות הכפולים שמרו על אותו יחס בין שתי השפות " .חדשות הארגון"עמודים ל 6קבע 
 .נוחדשות הארגון ועלי בית –והיקף המוספים 

 
 להלן מועדי ההפקה וההפצה

 (ראה לעיל" )קרובים רחוקים"גיליון מיוחד שנושאו , עמודים 77, דווקא-יקינתון – 1021   'פבר
 152מספר , עמודים 88, גיליון כפול, גיליון פסח   - 1021 ' אפר
 ריהיקים בתיאטרון העב –נושא מרכזי , 151מספר , עמודים 44, גיליון רגיל   - 1021  מאי 
 הקיץ –נושא מרכזי , 152מספר , עמודים 44, גיליון רגיל  – 1021  יולי 
 154מספר , עמודים 88, גיליון כפול, גיליון ראש השנה  – 1021 'ספט
 מפגש צאצאי היקים -נושא מרכזי, 155מספר , עמודים 44, גיליון רגיל   - 1021  ' נוב

 הבחירות הכלליות  –נושא מרכזי , 156מספר , עמודים 44, גיליון רגיל   - 1021 'דצמ
 יצירות של אמנים יקים –נושא מרכזי , 157מספר , עמודים 44, גיליון רגיל   - 1022' פבר

 158מספר , עמודים 88גיליון כפול , גיליון פסח  – 1022מרס 
 ספרים חדשים בנישה היקית –נושא מרכזי , 159מספר , עמודים 44, גיליון רגיל  -  1022  מאי
 "גורקן זאלאט"שובו של ה –נושא מרכזי , 160מספר , עמודים 44, גיליון רגיל  -  1022  יולי

 162מספר , עמודים 88, גיליון כפול, גיליון ראש השנה  – 1022'ספט
 

 

 MBפעילות יקינתון 

 (עד ספטמבר) 1022 – 1021לשנת 

עורך ראשי –לימור  מיכה  
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 ועדת היגוי

וועדה המקשרת בין נשיאות הארגון לבין המערכת העצמאית של  היאועדת ההיגוי 

להבטיח את והעת מחד גיסא -מבחינה ציבורית על מדיניות כתב לפקחתפקידה  ."היקינתון"

 1022-ו 1021שנים המשיכה בהוועדה  .העת ואת חופש הביטוי מאידך גיסא-עצמאותו של כתב

ידי הנשיאות לאחר -כפי שנקבע על, הרכב הוועדה. מעקב שוטף אחר פעילות המערכתב

גבי , כתריאל צימט, ראובן מרחב ,ר"יו –ר יובל שטייניץ "ד: הוא כדלהלן 1020-היבחרה ב

מיכה : משתתפים קבועים. עליזה אשד, מייקל דק, דוד ויצטום, מיכה וקס, אלי מאיוס, דאוס

מנהלת ההפקה של  –נט דגנית סל, מנהלת הארגון –הברפלד  דבורה, עורך ראשי –לימור 

 ". יקינתון"ה

רצון -לכן הובעה שביעותישיבות שבמה שלושקיימה ועדת ההיגוי  1022 – 1021במהלך שנת 

ל והוסכם להטביע מחיר על השער של "הובעה השאיפה להגביר תפוצה בארץ ובחו, מן המוצר

סופרים ויצירתם נמסרת -נשמרה המדיניות לפיה לא מקבלים הכותבים שכר. כל גיליון

ר יובל שטייניץ התארח בישיבת המערכת ועקב מקרוב "ר ועדת ההיגוי ד"יו. כתרומה לארגון

 . ר דיוניה ושיקוליהאח

 
 המערכת

 . םחברי 27 מונההתרחבה במהלך השנה החולפת ו" MB-יקינתון"מערכת 

' פרופ, (א"ת) אדריכל אלי מאיוס, (א"ת) חנה אוריאל; עורך ראשי –מיכה לימור  :ואלה הם

 ר מיכאל"ד, (ירושלים)פרופסור משה צימרמן , (א"ת) תום לוי' פרופ, (מודיעין) קדר-נורית כנען

 אורי רוזנפלדר, (ירושלים) ד יונתן לבני"עו, (א"ת) 'ר רפאלה סטנקביץ"ד, (נורדיה) נויברגר

יורם , דגנית סלנט, דבורה הברפלד, (סבא-כפר) עמרם קליין, (אביב-תל) עופר אדרת, (חיפה)

 .צ של הארגון"ה ונציג יח"אל המערכת נספחו בכל הישיבות נציגת חמ. 'מנייביץ

תקיים דיון ביקורתי על הבמהלכה של כל ישיבה . ת מערכת אחת לחודשוישיב ההמערכת קיימ

או גיוס /וטלו משימות כתיבה והתכנים לקראת הגיליון הבא ו ונדונ, שהופץ הגיליון האחרון

  .כמו כן התקיימו דיונים מעמיקים על נושאים אתיים ועל נושאים היסטוריים. כתבות

 
 סיכום 

 . MB-יקינתוןי על סיום תפקידי כעורך ראשי של ההודעתפעילות )!( שנות  9לאחר 
 רבות במכתב לחברי הנשיאות ולחברי מערכת היקינתון הבהרתי כי ערכתי את היקינתון שנים

בפני אתגרים עתה כי אני עומד ו כי נהניתי מכל רגע, מעבר לתקופה שהקציתי לעצמי

 . איות חדשותומועיד את זמני לפעילות זאת ולפעילויות עיתונאקדמיים חדשים 

 . מיכאל דק – נכנסברכותי לעורך ה
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. בהתנהלות יציבה ונעדרת זעזועים 1022-ו 1021ים המשיך בשנ" MB-יקינתון"העת -כתב

מספר המנויים גדל במידה מסוימת וממשיך לצמוח בעקבות כל אירוע וחשיפה שניתנת 

חברי . עם בפעםאולם טרם נרשמה פריצת דרך שיווקית המתבקשת פ, "יקינתון"לארגון ול

את דעתם כי נוכח המשוב המגיע , לא אחת, חברי נשיאות וחברי צוות ההיגוי הביעו, ארגון

. ראוי וניתן להפיצו בשוק הפתוח ובארצות דוברות גרמנית, לארגון על איכות ורמת הירחון

 . אולם עד כה לא נמצא התקציב הנחוץ לצורך מסע שיווקי כזה

 

 

ראשה -יושבלעדת ההיגוי ווולמערכת היקינתון והוקרתה של  אני מבקש להביע את הערכתה

ברוח הערך היקי של  ,עניקה למערכתהעל הגיבוי והעצמאות שהוועדה  ,ר יובל שטייניץ"ד

 תפיסה . ואחרות מן הזרם המרכזי שונותגם , מגוונותביטוי ואומץ אזרחי להביע עמדות -חופש

מפי  ,יה של ועדת ההיגוי ובישיבות הנשיאותזאת מאופיינת ובאה לידי ביטוי מתמיד בישיבות

אירופה רשאי להתנאות ולהתגאות בגישה -ארגון יוצאי מרכז. ר הנשיאות ראובן מרחב"יו

 . ליברלית הומניסטית זאת
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 ועדת הביקורת 

2102 - 2102  

 ר "יו  - אל -שמואל זיק

 

  אלי אביר והרי אלישיב, ר"אל  יו -שמואל זיק: חברי הוועדה
 

 2012לשנת  ביקורת הפנים

של הארגון הארצי  2012      על פי החלטת ועדת הביקורת תוכנית הביקורת לשנת 
את . רגון הארציבא" תפקוד ועדות האירגון ובעלי התפקידים"של כללה בחינה 

מבקרת הפנים של הארגון והגופים  –איריס שטרק ' הגבח "ביקורת הפנים ביצעה רו
 .השלובים 

הוראות ,עמידה בהוראות חוק העמותות : "הביקורת התמקדה בנושאים הבאים ♥
 ".תקנון העמותה והוראות ניהול תקין 

 :להלן המסקנות 

ונות מתנהלים בצורה הביקורת התרשמה כי מוסדות העמותה  והועדות הש" ♥
המלצות הביקורת לשיפור . תקינה ויעילה ובהתאם להוראות ניהול תקין 

 ..תהליכי העבודה התקבלו במלואן 
 

 2102ח המילולי לשנת "אישור הדוחות הכספיים והדו

. 2102ח המילולי לשנת "וועדת הביקורת אישרה את הדוחות הכספיים ואת הדו ♥
וועדת הביקורת ממליצה . ות תוקנו בהתאםהוועדה העירה מספר הערות והדוח

 .לחברי האסיפה הכללית לאשר את הדוחות
 

 2102לשנת  ביקורת הפנים

ואי אישור תקציב נוסף   2102עקב חריגה משמעותית בשעות הביקורת בשנת  ♥
תיעשה  עבודת הביקורת שש, ועדת הביקורת והוחלט ב, י ועדת הכספים "ע

 .י ועדת הביקורת"ע תיעשהבשנה זו 
 .ועדת הכספים וועדת הביקורת, ייבדקו יישום הנוהלים לגבי הנשיאות  ♥
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 'א נספח
 

 ועדות הארגון
 

 התכנסות הוועדה ר"יו עדהושם הו
באופן שוטף אחת לשישה  ראובן מרחב נשיאות הארגון

 שבועות
 באופן שוטף אחת לרבעון אילן רומן  ועדת הכספים

 בממוצע אחת לרבעון גבריאל בך בית דין כבוד

 אל-שמואל זיק ועדת הביקורת
 

 פ הצורך"ע

 פ הצורך"ע סבלגמיכאל בל ועדת התקנון

 אחת לשלושה חודשים רונית ורד (ם"תו)ועדת תכניות ומורשת 

 אחת לרבעון יובל שטייניץ ועדת היגוי – MBיקינתון 
 

 לפי צורך/אחת לרבעון אילן רומן ועדת היער בגליל

 אחת לחודש  ** חנה אוריאל אביב-ועד סניף תל

 אחת לחודש אילן רומן ועד סניף ירושלים

 אחת לחודש בני זוסמן ניף חיפההנהלת ס

 
 

 הפועלות לצד הנשיאות ועדות משנה
 

 מתכנסת ר הוועדה"יו עדהושם הו
 פ הצורך"ע ראובן מרחב הועדה הגרעינית

 פ הצורך"ע אילן רומן נכסיםהתנעה וועדת 
עורך  –מיכה לימור  יקינתון מערכת

 ** ראשי
 אחת לחודש

 פ הצורך"ע מיכאל בלסבלג ועדת המלגות
 

 פ הצורך"ע נעמי מרחבר "ד ועדת עליה וקליטה

 פ הצורך"ע מלכיתה דובניקוב חברים ועדת קהילה וצירוף 

 
 .ר הסניף"נבחר יהושע שפיר ליו 3300בספטמבר  03 -בישיבת ועד סניף תל אביב ב** 

 
 .MB עורך החדש של היקינתוןלמיכאל דק  מונה 3300בספטמבר  0 –ב ** 
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 נספח ג'
 דו"ח גיוס משאבים

 ספטמבר 3103 – אוגוסט 3102
 

 (התקבלו+אושרו)כספים שגוייסו 
 

יחידה  שם הפרוייקט
 ח"הסכום שגוייס בש מקור ארגונית

 213011111 וועידת התביעות ה"חמ בריכה טיפולית עבור בית מוזס

  311111 קרן פרץ נפתלי ה"חמ פעילויות מורשת בבתי ההורים

 8191809 חברי קהילה ה"מע עיזבונות 

 0891801 חברי הקהילה ה"מע תרומות לנזקקים

 111111 קרן פרץ נפתלי ה"מע יוע לחברי קיבוצים במצוקהס

 011,80 קרן תל אביב ה"מע א"המתגוררים בת סיוע לנזקקים
 1181111 וועידת התביעות ארגון דיגיטציה של ארכיון המשפחות בתפן

 111111 פדרמן' משפ ארגון תחזוקת אתר אור יקרות
 111111 המבורגר' משפ ארגון תוספת -מילון בן יהודה שטראסה 

 111111 סטף ורטהיימר ארגון יקינתון

 ₪  54,454,5,     כ"סה
 

 וטרם התקבלה תשובה בקשות שהוגשו
 

יחידה  שם הפרוייקט
הסכום המבוקש  מקור ארגונית

 ח"בש
 21,8,1111 וועידת התביעות ה"מע לנזקקים" כיפת ברזל"

 ה"שיפוץ והרחבת בתי ההורים של חמ
 ה"וחב

/ה"חמ
 3911111111 וועידת התביעות ה"חב

 2081111 וועידת התביעות ארגון טלוויזיה קהילתית
 0831110 קרן ברגינסקי ארגון (השלמה)ארכיון תפן 

קרן העתיד  ארגון (השלמה)ארכיון תפן 
 2381111 האוסטרית

 ,,15578754     כ"סה
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