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 ,ע נוסף על מגוון הפעילויות של הארגוןמידל
  והגופים השלובים הסניפים

 :בקרו באתר האינטרנט של הארגון
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 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
 תמיכה בקידום השכלה ומצוינות לחברי הקהילה וצאצאיהם 

  כלכלית ותרבותית לעולים חדשים ולצעירים ,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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 הארגוןנשיאות  ר"יו סקירת

 של ארגון יוצאי מרכז אירופה 34–לוועידה השנתית ה  

 ראובן מרחב

 

 

 :מחייבים התייחסותכמה מועדים ההוועידה הזאת מתכנסת בסימן 

שנה למפעל ההתיישבות והבניה של  57לציון ', אור יקרות'את מפעל  וסיכמנ ♥

 . י"יוצאי מרכז אירופה בא

לפיה , 2112/2100יישום תכנית העבודה ב ו"תשע/2102 שנת העבודהשלהי אנו ב ♥

בהליכים מתקדמים לתכנון שנת העבודה , פעלנו בשלוש השנים האחרונות

 .2104/2107שנתית -הכנת תכנית העבודה התלתבג ו"תשע/2104

, בהפקת לקחים מהפעילות בשנים האחרונותבאורח רצוף  במקביל עסקנו  ♥

זאת כדי להבטיח בדיקת מכלול ; יפיםבוועדות ובסנ תוף עשרות חבריםישב

 –התקנון ונהלי העבודה , כולל מבנה הארגון –עתה העומדים לרשותנו הכלים 

כדי שנוכל לעעמוד ביעדי הליבה  שיידרשו בשנים הקרובותהאמצעים ו

  . החברתיים שלנו

 

 בנינו , הדיור המוגןהעזרה ההדדית וליבת פעילות הארגון בנושאי עמקנו את בתוך כך ה

הוק עם ארגונים בעלי עניין משותף והקדשנו מאמץ מיוחד לטיפול -שותפויות אד

 ,כמו כן פעלנו לקירוב תנועות ההתיישבות; בניצולי שואה ובנפגעי רדיפות הנאצים

  .ובהרחבת השורות קליטת העולים מקרב הקהילות במרכז אירופהב

 -'יקה'ת תכנית הלימודים אושכללנו בנינו  (ח"מט) יחד עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ולחטיבות לחטיבות הביניים   -שעניינה מורשת הקהילה וערכי יצירה ומצוינות 

ואשר תוך כדי פיתוחה הופק המילון העולמי לייקית מדוברת  ,של בתי הספרהעליונות 

המוזיאון לתולדות 'עם הנפלאה העמקנו את השותפות ; יהודה שטראסה-בן' מילון רח –

נושאיים בהשתתפות  – קיימנו כנסים', מרכז מורשת הייקים –הגרמנית  היהדות דוברת

פיתחנו את מערכת התקשורת והמידע האלקטרונית של הארגון והמשכנו , מאות אנשים

שהפך לכתב עת מרתק ויצר שותפות , יקינתון -  MBה , להשקיע מאמץ בביטאוננו

 . נותן חשיפה הולמת לפעילותתוך מכל זאת ', דווקא'בטאונים אחרים כגון מעניינת עם 
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בכל הנוגע להתייחסות , בתהליך פתוח ומובנה  ,בדקנו את עצמנו שוב ושובעם זאת 

אולם בלי לחרוג מאמות המידה המגדירות את הארגון , לשאלות על סדר היום הציבורי

, פתוחה, ובלניתהדבקות בחברה ס –עקרונות הליבה שלו מפוליטי ו-כגוף ציוני א

לניסיונות לערער על  ות התנגדעקרון השמירה על שלטון החוק וומ, ויוצרתדמוקרטית 

  .יהיה זה נכון וצודק מכל בחינה אם נתמיד בכיוון זה. סמכות בתי המשפט

בהקשר זה אני מבקש לשוב ולהזכיר את פועלו ודמותו של חברנו המנוח מרדכי 

בידה אהיה בבחינת מותו ; שהלך לעולמו לאחרונה, אביר זכויות האדם, וירשובסקי

   . 'חבל על דאבדין דלא משתכחין' –קשה לכולנו 

 

, האבות המייסדים וראינו בגאווה את החותם שהטביעוזכרנו את בכל הפעילויות הללו 

ביסודות המדינה ובביצורה  -בכל תחומי העשייה בארץ ישראל , הם והבאים אחריהם

נו גאים להיות ממשיכי דרכם א; תוך שותפות נאמנה עם כלל הכוחות היוצרים בארץ

 .הפתוחה והסובלנית, היוצרת, הרצליינית- הציונית

שנערך , 2100בקייץ ' תפן'מהמפגש הגדול ביפים בשנה שחלפה המשכנו לקבל הדים  

, וסטף ורטהיימר בן דרור בשותפות עם כמה מיקירי הקהילה ובהם רעיה שטראוס

בינתיים גם הופקה ; מרחבי ההתיישבות ומהיישובים העירוניים –ובהשתתפות אלפים 

  . והיא זמינה לכל, במפגשהמופע המרכזי המשקפת נאמנה את היפה הקלטת 

 

שנתית וניגשים לגיבוש -אנו נמצאים בחודשים האחרונים של תכנית העבודה התלת

אור 'ו לקחי עליהם נוספ, הלקחים מיישום התכנית הנוכחית. 2102-2107התכנית לשנים 

למאמץ  -בחברות השלובות ובנשיאות , בסניפים, בקהילה –מחייבים את כולנו ' יקרות

האם אנו רוצים להסתפק בשמירת המתכונת . מחשבתי מרוכז באשר לדרכנו בעתיד

, או? שלוחותיו וחברותיו השלובות, סניפיו, על שותפויותיו, הנוכחית של הארגון

עם שותפים פעולתנו לכלל החברה הישראלית האם נרצה להגביר את , לחלופין

ייתכן ? אולם ללא כל גלישה לפוליטיקה מפלגתית, המזדהים עם אורח המחשבה שלנו

של חלוקה  בסיסייםשר קיימת מודעות רבה יותר לערכים הכא, שדווקא עתהבהחלט 

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

שתכלול גם הרחבת מעגל , יחייבו הכרעות קשות של כולנו בנושאים אלה הבאות

  . כולנו חייבים בכך. הפעילים המרכזיים והעמקת פעילותם

 

 . אני מבקש להודיע הודעה אישית –לפני שאסיים 

נכנסתי ; יות שליח הארגון בוועידת התביעותלפני כמה שנים נבחרתי על ידכם לה

שרשם , הגוף הזה; י מאות מסמכים ושוחחתי עם רביםלפעילות בו רק אחרי שקראת
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גם הוא , כמו כל גוף המורכב מאנשים, לזכותו הישגים חסרי תקדים עבור נפגעי הנאצים

שקוף , מתנהל באורח תקיןאולם הוא . אינו נקי מטעויות אנוש ופטור מניסיונות הונאה

וסף על המבקר הכללי נ –והחל בחודש הבא  – מקיפהפנימית וחיצונית ונתון לביקורת 

בשנים האחרונות הוא קבל סיקור שהיה . גם אומבודסמן עולמי ישראלי -הישראלי 

שכולנו נחשפנו ', מוסר השילומים'היה הסרט  שיאו; במקרים רבים מוטה ובלתי הוגן

החליטה , במדה רבה בגלל פעולה שלי, ועידת התביעות. 2112 ביום השואהבזמנו אליו 

נסתיימה בפשרה שקבלה תוקף של פסק ש יבהצאת דותביעה על ה םיוצריהלהגיש נגד 

סופה סכום הפיצוי שעל וב' התנצלות'בראשה המלה ; ש המחוזי בירושלים"דין של ביהמ

עמותה ', עמך'שהחליטה להעבירו בשלמותו ל, היוצרים  לשלם לוועידת התביעות

 . שעניינה סיוע נפשי לניצולי שואה

 חכאשר שליח ציבור בטו: ו כרוכה לעתים בעגמת נפשאם כי הפקת, הלקח הוא פשוט

בין אם אנשי תקשורת , מבית או מחוץ, כוף ראשו בפני מלעיזיםאל לו ל –בניקיון כפיו 

 . ובין אם אנשי ציבור

 

בשם הנשיאות ובשמי אני מבקש להודות לצירי הוועידה ולכל המתנדבים והעובדים 

פעילים בוועדי הסניפים ובהנהלות ולכל ה, בסניפים ובחברות השלובות, בארגון

הפעילים למאות המתנדבים ום מן השורה והחברות ולשלוח ברכה מיוחדת לחברי

  .לילות כימים להצלחת מכלול הפעולות שלנוהעושים 

 .   שנה טובה ומבורכת לכולנו
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למפעל ההתיישבות  57לציון  –" רותק  אור י  "מינוף שנת עמדה בסימן  021110210שנת העבודה 

ן בקרב הקהל הרחב מינוף פעולות הארגו כללההתוכנית . של עולי מרכז אירופה בארץ ישראל

 ". אור יקרות"דגש על יישובי מתן ו קים בפרטבכלל וצאצאי הי
שאושר בישיבת נשיאות הארגון ( 0222-0211)ה התלת שנתי תווהמ :לויות הארגון לפעיהבסיס 

 .ותוכניות העבודה השנתיות של הארגון ושל הסניפים 0222 בפברואר

 אסטרטגית הפעולה:
 

 מינוף אירועי . גיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפריים ♥
יושבי , על ידי הנהלת הארגון (0211-0210) שנתית-וכנית עבודה דהוכנה ת ."אור יקרות"

  .הסניפים והועדה לצירוף חברים הראש של

  .צירוף חברים ופעילים חדשים למעגלי הפעילות של הארגוןמאמץ מוגבר ל ♥
והפיכתו  חשיבה על פעולות למיתוג מחדש של הארגון – במסגרת זאת בתהליך עבודה

עוסקים בעבודת הסניפים פירוט בפרקים ה –גרת חברתית תרבותית לדורות ההמשך למס

 ובעבודת הוועדה לצירוף חברים

 תוך הדגשת עיקרון , לשם טיוב פעולות ואיגום משאבים .שיתוף הפעולה בין הסניפים ♥
מקצוע , גיל: פ דיפרנציאציות שונות"איתור נושאים לפעולות ע  - בין הדוריההשילוב 

 .ב"וכיו

  –שות הקהילה ובתי ההורים לר 1והמדיות השונות, העמדת מאגר המידע של הארגון ♥
 . סיוע לגופי תרבות ושימור מורשת, חיפוש מידע וקשר עם הקהילה, פרסום אירועים

 לצורך העשרה . עמותות וארגוני מתנדבים, שיתופי פעולה עם מוסדות תרבותהעמקת  ♥
השנה הרחבנו משמעותית את מעגלי  . וגיוון הפעילויות ופרסומן בקרב הקהל הרחב

 פירוט בפרק  העוסק במורשת והנחלתה –ה עם גופים ומוסדות תרבות שיתוף הפעול

 התנועה עם זיקות גומלין עם תנועת האיחוד החקלאי והגברת שיתוף פעולה ו ♥
 הקיבוצית

  גוןשענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות האריההעמקת ה ♥

                                                 
 דף הפייס בוק והדיוור הישיר , אתרי האינטרנט של הארגון, יקינתון 1

יוצאי מרכז אירופהארגון פעילות   

  0210יולי  – 0211יוני  

מנהלת  -דבורה הברפלד   
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 מזמנםיבור המשקיעים בנוסף על נבחרי הצ ,במסגרת הארגון הארצי והסניפים פועלים

זאת בנוסף על . מתנדבים באופן שוטף ועל בסיס קבוע 32 -מעל לגם  ,בוועדות הציבוריות

חד פעמיים למבצעים  "גיוסים"על בסיס של  על ידי המתנדביםשניתן " אד הוק"סיוע 

 .ופעילויות

  לתרוםהתחייבו המלגה מקבלי גם בשנה הנוכחית . המלגאיםמחויבות אישית של  ♥
עבודת . עבודה פעילה שעות 32- השנה העלנו את מספר שעות התרומה ל . ילהלקה

  .בתחומים שונים ומגוונים עבודת הארגון והסניפיםומעשירה את תורמת המלגאים 

 בעקבות החלטת הוועידה . ולבני הדור הוותיק מתן עדיפות לסיוע לנפגעי השואה ♥
עדיפות ה הדדית ממשיכים לתת הארגון והמפעל לעזר. 0225השנתית של הארגון בשנת 

השנה הרחבנו את פעולת הסיוע . בסיוע לניצולי שואה נזקקים יוצאי ארצות מרכז אירופה

מתנדב המסייע בקביעות לניצולי שואה ובני משפחותיהם במילוי בקשות באמצעות 

 . וטפסים לקבלת הסיוע מגופים שונים

  .הרווחה והעבודה הקהילתיתשיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום  הגברת ♥
הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית מקצועית  כדי לאתר את

קיבוצים )"אור יקרות"נזקקים ביישובי חברי קהילה ושקע באיתור ממאמץ מיוחד ; הולמת

 פירוט ראה בפרק העוסק במפעל לעזרה הדדית – (ומושבים

 שתוף  . תפןלמורשת היקים בוף עם מוזיאון פעולות לשימור והנחלת המורשת בשית ♥
הועמק והניב תוצאות  ,בתפןבעומר ו, בתל חי –בשלוחותיו השונות עם המוזיאון הפעולה 

 בפרק העוסק במורשת ובהנחלתה – פורטו להלןמרשימות ש

 :ער בנושאי מורשת ותרבות יצירת שיח קהילתילפעולות לגיבוש ו ♥

 במגמה להגיע, משיכה כוח ינתון לביטאון בעליק   MB-העמקת הפעולה להפיכת ה  -

 ; וחתירה להרחבת מעגל המנויים בארץ; מנויים בארצות דוברות גרמניתל

 ;הזוכה לפופולריות רבה face book דף של רשתהעלאה ל -

 והמקומיות פעולות הארגון במדיות הארציותשל  כיםמתמשויחסי ציבור פרסום  -

 ;(ועוד אתרי אינטרנט יתארצית ומקומ עיתונות, טלוויזיה)

   חלוקת מלגות לסטודנטים צאצאי חברי הקהילה כולל – עיקרון השילוב בין הדורי ♥
האירוע  פעולות בין דוריות כדוגמת  ;והדורש מהם תרומה ומעורבות בקהילה ובארגון 

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

 סיוע לעולים חדשים בצעדיהם כנית לקליטת עלייה במסגרת  הת – יהקליטת עלי ♥
 בפרק העוסק בקליטת עליה ראה פירוט  –הראשונים בארץ 

 באתר האינטרנט " צור קשר"באמצעות . דיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילה ♥
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אלף  02ממוצע כניסות חודשי לאתר האינטרנט של הארגון כ . ובאמצעות דף הפייס בוק

הוכנס גם  0210בשנת . פניות 722כ  –באתר " צור קשר"פניות חודשיות באמצעות . סותכני

וגם לצורך סיוע לחברים  –ניוזלטר בדיוור ישיר לבית החברים לצורך דיאלוג ומשוב 

 בשאלות יסוד שיח פתוח עם חברים ופעיליםקיום גם אפשרנו השנה . בקבלת מידע

 ('ראה נספח ג)הקשורות לדרכו של הארגון ועתידו 

 –דבקות בעקרונות החברה המתוקנת תוך   ההרצליאנית –הדגשת האמירה הציונית  ♥

 אתר האינטרנט1הביטאון) הארגונייםהתקשורת השמעת קולו של הארגון באמצעות כלי 

 ת להעלאת עוולות ומצוקות אזרחיותוהארצי ותדיוהמ  ( דיוור ישיר לקהילה1 והפייס בוק

התארגנות לפעולות בחינת עבודת הארגון בתהליך מתקדם  במסגרת. בחברה הישראלית

 .אקטיביות לטובת החברה האזרחית
  מימוןה מקורות

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

  רשתות בתי ההורים

  גביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועים ♥

 לצורך תגבור פעולות הפיתוח  ל"בארץ ובחו יםגיוס משאבים מקרנות וגופים ציבורי ♥
  ופעולות הנחלת המורשת בתחום הרווחה

 . בארגון ובסניפים עבודת מתנדבים ♥

. מאגרי נתונים ותשתיות שיווק ה שלהקמהמשך טיוב ו – תשתיות לשיווק וגיוס משאבים ♥

 הפצתו בארגון ובסניפים –כולל הפקה ופרסום של עלון הארגון בעברית ובאנגלית 

 . והעלאתו לאתר הארגון ולאתרי אינטרנט נוספים
תוך שמירה מרבית על מסגרת התקציב שמאושרת על ידי ועדת  כל הפעולות מתבצעות

 הכספים
 צעדים ארגוניים

 "יפו"תוכנת מתמיד של ועדכון פיתוח , טיוב –סניפים ארגון ולמידע משותף ל בסיסיצירת  ♥

 . ם ולארגון הארצילכל הסניפי המשותף  - לניהול בסיס המידע
 

 תמצית מעיקרי הנושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  0211 1 0210
 

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

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

 וועדות קבועות 07הארגון הארצי והסניפים מפעילים כ . רלוונטייםהגורמים ה

 , תכנים, פרסום, נהלותמ – על כל ההיבטים הכרוכים בכךהוועידה השנתית ארגון  ♥
  ב"וכיוהמשתתפים הזמנת 



9 
 

 תהליך בחינת תקנון הארגון והמלצות  – תקנונייםהשינויים היישום ריכוז תהליך  ♥
 (0211שנת סוף אמור להסתיים ב)לשינויים 

פירוט הפעולות בסקירה  .מורשת והנחלתהפרויקט שיטתי של תכנון מקצועי ותפעול  ♥

 נפרדת

 אחזקה שיטתית של אתר האינטרנט של הארגון ושל דף הפייס בוק ♥

, ראה פירוט בפרקים הסוקרים את עבודת הסניפים – פעולות ואירועים בארגון ובסניפים ♥

 . ואת עבודת תחום המורשת והנחלתה את עבודת היקינתון, את עבודת הוועדות

 בתהליך מתמיד –לפעולות המורשת ולמפעל לעזרה הדדיתנרחבת לגיוס משאבים פעולה  ♥

דיון בסוגיות יסוד )" בכפר המכבייה 0210שהתקיים במרס מפגש חברים ופעילים בעקבות  ♥

סמך והנושאים שהועלו מרוכזים במ –וועדה גיבשה נשיאות "( הניצבות לפתחו של הארגון

וועדות  יהנושאים נמצאים בעבודה מתמדת של תת. בספר הוועידה 'גראה נספח  –עבודה 

וועדה העוסקת בתרומת הארגון לחברה  ועדה העוסקת במיתוג הארגון: העוסקות בנושא 

  האזרחית
פעולות הארגון והסניפים " אור יקרות"מפרויקט  כפועל יוצאבשנת העבודה הנוכחית : סיכום

הפעולות . בציבור הישראלי בכלל ושל צאצאי היקים בפרט עו לקהלים נוספיםהורחבו והגי

נוצר קשר ושיתוף בציבוריות הישראלית וכתוצאה מכך תקשורתית נרחבת קיבלו תהודה 

הדיאלוג הוגברה מגמת , בנוסף. "אור יקרות"יישובי הפעולה עם המייסדים וצאצאיהם ב

 . מגזר העמותות –השלישי עם צאצאי הקהילה ועם ארגוני המגזר והשיח 

  

 
 חברי הארגון ומשתתפים – נתונים יוני 0211- יולי 0210

 
  1740כ  : אביב-מספר חברי סניף תל ♥

   576כ :   מספר חברי סניף ירושלים ♥

   606כ      : מספר חברי סניף חיפה  ♥
 סה"כ  חברי ארגון בתקופה יוני 0211- יולי 0210 : - ירושלים 1ת"א1חיפה1: 3004

 352כ  (:אביב-תל1ירושלים)  0210יולי -0211בתקופה יוני  המצטרפים' סמ ♥

 חברים חדשים 

 (בירושלים 167 אביב-בתל 327)
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 לצורך קבלת סיוע ומידע מהארגון בתקופהעולים חדשים שיצרו קשר  ♥
 042כ   0210יולי -0211יוני     

     

 רגוןבאתר הא" צור קשר"סיוע ושרות באמצעות , פניות לקבלת מידע ♥

   www.irgun-jeckes.org   חודשממוצע בב 722כ ,  

 פניות  6222כ כ  "סה 0210יולי -0211בתקופה  יוני    

 

 בחודש  02,222מספר גולשים באתר הארגון בממוצע  ♥

 

 : מספר שעות התנדבות ♥
 שעות לשנה 1722כ  –המפעל לעזרה הדדית 

 שעות לשנה  4472כ  - ( MBיקינתון , ירושלים, סניף תל אביב)הארגון הארצי 

 

,  ה"חברי המע, מתעניינים ,  מנויים, חברי הארגון –יקינתון   MBתפוצת  ♥

( : כולל מפרסמי מודעות וכותבים בביטאון)מוסדות מתעניינים , ה"תורמי המע

 3722 –כ 
 

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

שאינם חברים 02% -משתתפים מהם כ 7122כ   
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 ועדת הכספים

1121י ליו – 1122אוגוסט   

1121ר מיולי "יו –אילן רומן   
  1121מאי  – 1121 -מ ר"יו –( ל"ז)מרדכי וירשובסקי 

 

 חברי ועדת הכספים

.1121חברי ועדת הכספים מונו על ידי נשיאות הארגון בשנת   
ל חברנו מרדכי לאחר פטירתו ש 1121התמנה ביולי ) ר הוועדה "יו - אילן רומן :הרכב הוועדה 

, ביעירית זה, גבי דאוס ,(1121התמנה ביולי ) יורם בייט .(ר הוועדה"ל שהיה יו"וירשובסקי ז
 .מרגנית רווהדב מאיר ו, משה נוי, מיכה וקס

 עיקרי הפעילות 

1ועדהוהישיבות של  חמש  התקיימובמהלך שנת העבודה   

 להלן עיקרי הפעולות של הוועדה

  1121לשנת הוכן ואושר תקציב הארגון  ♥

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

 י גייס המשאבים"ע" אור יקרות"ובי שיאושר המימון לפעילות  גיוס חברים בי ♥

 ח"ואומצו המלצות הדונערך דיון . ח ביקורת הפנים שנערכה בארגון"דוהוצג  ♥

 ע שיפוצים הכרחיים במשרדי הארגוןנתקבל דיווח על ביצו ♥

 ת אישור ניהול תקין מרשם העמותותנמסר דיווח על קבל ♥

  1121בדבר גובה דמי חבר לשנת נתקבלה החלטה  ♥

הוועדה . הדוחות נדנו בוועדה – 1122ח המילולי לשנת "הוכנו הדוחות הכספיים והדו ♥
 1122ולי לשנת ח המיל"המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים ואת הדו

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

 0210יוני  - 0211י ליו

 ר "יו -בתיה מעוז 

 

 וועדיין נמשכת פעילות  - מאז הקמת המפעל לעזרה הדדית שנה חלפו 02מעל ל 
איש "תחת המוטו , התמדה ותחושת מחויבות כבימי המייסדים, מסירות באותה

  ".בקהילתנו לא ירעב
ניצולי , מקשישים סיעודיים :מחברי הקהילה לעשרותמסייע מדי חודש  ה"המע

בעלי צרכים חולים כרוניים לועד  -אנשים המתקשים להתקיים כלכלית, שואה
 משמעותייםבסכומים , המפעל נחלץ לעזרתם של הנזקקים תוך זמן קצר. מיוחדים

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

עשרות  ,מפירות הקדש ייעודי,ה "מעניק המע מדי שנה . ני דור ההמשךקידומם של ב
 .יוצאי הקהילה של  הםצאצאיל גבוהים לימודיםלמלגות 

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

 . ב"וכיו
 תמצית הפעולות

מידע שוטף ועדכני על מיצוי זכויות בכלל וזכויות ניצולי שואה בפרט מתן  .1
 ועבר באופן שוטף לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרטמ

לצורך קיום קשר ( בשלוש הערים הגדולות)שלוש עובדות סוציאליות  הפעלת .0
 .ב"טיפול וכיוב, בליווי, ם ביעוץמתן תמיכה וסיוע לנזקקי, קבוע עם הנזקקים

ברשויות במיצוי זכויותיהם  בכלל ולבני הקהילה בפרט סיוע לקהל הרחב .3
 השונותהממלכתיות והציבוריות 

על מנת  –נזקקים מקרב הקהילה חברי הקהילה האיתור וחיפוש ייזום פעולות ל .4
 לסייע להם

 מושביםהקיבוצים והנזקקים מקרב חברי קהילה איתור וחיפוש דגש מיוחד ל .5
 –למדיניות ההנהלה  עודכנו והותאמו –נים לסיוע ולקבלת תמיכות הקריטריו .6

 ,הרווחהועדת )לגורמים הרלבנטיים  ה והופצו"על ידי הנהלת המע ואושרו
 (עובדות סוציאליות בקהילה ובבתי ההורים

מופעל על ידי מתנדבים . פועל בקביעות ושיטתיות לאורך כל השנה – "קו קשר" .0
בהכוונה של  –א והמרכז "רושלים ובסניף תקבועים חברי ארגון בסניף י

איתור , קשר ישיר ותשומת לב לחברי הקהילה: המטרה. העובדות הסוציאליות
  'דיות וכוסיוע בפתרון בעיות מיי ,בעיות

 דכון שוטףע – ה"מעחברי ה/התורמים שלמסד נתונים  דכוןעהמשך העבודה על  .8
 ת התקבל מרשם העמותו - 0210אישור ניהול תקין לשנת  .9
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 :ה"שיווק ויחסי ציבור למע,פרסום, הסברהפעולות תשתית ל .12
בתוספת חומרים העוסקים  ה"מדור קבוע ומתעדכן של המע –אינטרנטהאתר  ♥

 ה בהקמתם"בהיסטוריה של מערכות הרווחה וחלקו של המע

/?CategoryID=441jeckes.org-http://www.irgun 

 יקינתון MBה  מדור קבוע בביטאון הארגון ♥
 לעידוד תרומות עלוניםהפקה והפצת  ♥
 ה"הפקה והפצה של חוברת תדמית למע ♥

 פעולות לגיוס משאבים .11
בהשוואה   0210בשנת . הניב תוצאות –" התרומות העממיות"עידוד מפעל  ♥

 מות שהתקבלוחל גידול מסוים בסך התרוהתקבלו יותר תרומות ו 0211ת לשנ
 והארגון/מחברי הקהילה 

ונעשתה פניה לחלק  –הוכנה רשימת קרנות  –תשתית לגיוס משאבים הכנת  ♥
מכתבי  05 בפועל נשלחו. ב"הוכנו רשימות של תורמים פוטנציאליים וכיו, מהן

תשובה חיובית אחת  –עד כה התקבלה . בקשות מלאות 3ו פנייה ראשוניים 
 לסיוע לנתמכים קשישים₪ 'א 12סך של  –א "מקרן ת

באמצעות הנציגים הישראליים של הקהילות הגדולות  ה"המעפרסום פעילות  ♥
 בתכנון - וכן באמצעות קרן היסוד( 'וכו וטורונט, שיקגו, לס'לוס אנג, ניו יורק)

 "אימוץ")קטים ותיקים וחדשים ול קורא לשותפויות במימון של פרויהוצאת ק ♥
 (קשישים עריריים

 ביקורות .10
המתקבלות  התרומותהניהול הכספי של   - 0211שנת ב פנים ח ביקורת"דו 10.1
הביקורת מצאה כי העבודה " ה עבר בהצלחה את הביקורת"המע. ה הושלם"במע

יחד . הנוהל על פיו פועלים הינו ברור ופשוט. שמתבצעת הינה יעילה ופשוטה
אותו במדויק יותר הביקורת ממליצה לעדכן אותו מעט ולהתאים , עם זאת

תוקנו הליקויים שאותרו  ואכן .(נוסח סיכום הביקורת" )לנעשה בפועל
 .   יושמו –וההמלצות 

 0211שנת מחצית השנייה של ב. וועידת התביעותעומק מטעם ביקורת  10.0
 המבקר. ביקורת עומק מקיפה ויסודית על ידי מבקר וועידת התביעות נערכה 

ה לקבלת החזרים "שות המוגשות על ידי המעאת תקינות ואמינות הבק ןבח
העומדים בקריטריונים ניצולי שואה הזכאים תמיכות הניתנות לבעבור כספיים 

ה עבר בהצלחה את הביקורת וזכה למחמאות על "המע. של וועידת התביעות
   . מעט הליקויים שאותרו תוקנו לשביעות רצון מבקר. התנהלותו

 קליטת עלייה .13
   בנושאי לעולים ייעוץלסיוע לעולים חדשים  יטת עלייהתמיכה בפעילות קל 
 .תעסוקה בנושאי ותווך סיועוכן  חברתיות פעילויות ארגון, קליטה 
 ₪  32,222: פעילות זוטובת שהוצא בפועל ל הסכום 

  התורמים לעמותהעבור  ,חברי העמותה עבור -  MBרכישת ביטאון יקינתון  .14
 ועבור תורמים פוטנציאליים

  103,222₪: הוצא בפועל לפעילות זוהסכום ש
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 מלגות ללימודים אקדמאיים לבני דור ההמשך  .15
" פרויקט אור יקרות"מלגות לסטודנטים מבני הקהילה ובמסגרת   32חולקו כ 

 שני פרסי מחקר לחוקרות צעירות
 ₪ 310,160: (פייזר-קרבהקדש פירות מ) וקדשהסכום שה

 המחלקה הסיעודית בבית ההורים שדרוג ל ההקצבהועברה  0211-0210בשנים   .16
שיועד לבית מכספי עיזבון ) חממה טיפולית ש מוזס בירושלים ולהקמת "ע

 (ההורים
 ₪ 1,052,222: עברהסכום שהו

 
  1102 לשנת מספר נתונים כמותיים .10

 ( 109 - 0212 בשנת)151: מספר הנתמכים בקהילה  ♥
 ח"ש 1,815,103: 0211סכום התמיכה לשנת     

 (00 - 0212 בשנת) 35: בבתי ההורים מספר הנתמכים ♥
 ח"ש 800,106:סכום התמיכה  
 32(: כולל תמיכות חד פעמיות)מספר נתמכים מקיבוצים ומושבים   

 ₪ 381,045-כ :סכום התמיכה

 י ארגון יוצאי מרכז אירופה"תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע   ♥
 ₪  508,222: סכום שהוצא בפועל לפעולה זו

 0211ות שנת תרומות ועיזבונ

 ₪  020,404 - 0212בשנת .  ח"ש 186,564:  0211סך התרומות לשנת  ♥
 ₪  316,326  - 0212בשנת . 1,800,912: 0211סך העיזבונות לשנת  ♥
 0211תכנית הסיוע ליוצאי אוסטריה בשנת  ♥

  310  - 0212בשנת  - 380: מספר מקבלי הסיוע  ♥
 ₪ 1,815,165 - 0212בשנת  - ₪ 1,818,563: סך סכום התמיכה שחולקה
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 ( ם"תו)ועדת תכניות חינוכיות ומורשת 

 1121יולי  – 1122יוני 

 ר "יו  - רונית ורד

 

  מטרת הוועדה
 

המורשת המפוארת של עולי מרכז אירופה והנחלתה לבני קהילת יוצאי מרכז  תהפצ
 . חברה הישראליתאירופה  וקהלים מגוונים ב

 :וביתר פירוט

 רשת קביעת מדיניות הפיתוח וההפעלה של תחום המו ♥

 תחוםשנתית ושנתית לפיתוח והפעלה של  כנית עבודה רבבניה ואישור ת ♥
 המורשת

 כנית העבודהמעקב ובקרה אחר ביצוע ת ♥

 אישור תכנים ותכניות ופיתוחם ♥

 ח "הטמעה של תכנית הלימודים המשותפת עם מט ♥
 

  חברי הוועדה
אילנה , רדיעל א, חנה אוריאל נעמי אגמון, צימט( קורט)כתריאל . ר"יו –רונית ורד

מרגנית רווה ורחל , נעמי מרחב ,מיכל כצנלסון ,עדי כהן ,גבי דאוס, בני גדרון,  ברוש
מנהלת הארגון  –דבורה הברפלד , ר נשיאות הארגון"יו ,ראובן מרחב .רוטמן
  .מנהל סניף ירושלים - יורם מנייביץו יקינתון  MBעורך ה, מיכה לימור, ה"והמע

 
 :פעולותמבחר מה

בשיתוף עם  "יקה" –האינטרנטית  והטמעה של תכנית הלימודים  פיתוחהמשך  ♥

 /http://yeke.cet.ac.il. ח"מט

 ,סיפורי אנשים ,סיפורי משפחות -יפורים מהקהילה ס, יקים –" ספר היקים" ♥
זת רכהמ. נעמי מרחבר "דעבודה שיטתית ומסודרת של . סיפורי התיישבות ועוד

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

מעקב אחר עבודת מכון  .ארכיון הארגון בבית הספר ללימוד השואה במשואה ♥
 הארגוןשל  האינטרנט לאתר סריקת המסמכים והעלאתםלהמשך 

מיזם משותף . בתפן מרכז מורשת היקים – ספר המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית ♥
בשנת הספר יצא לאור . ניהול מקצועי של צוות המוזיאון. ן ולמוזיאוןלארגו

 1122העבודה 

 בתרומת משפחת. מילון קהילתי ליקית מדוברת -שטראסה  מילון בן יהודה ♥
הספר  ההפקה הושלמה  המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפןהמבורגר בשיתוף 

 "ידיעות אחרונות"יצא לאור בהוצאת 
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על עבודות מחקר מקוריות בתחום בחלקם של היקים  חקרשני פרסי מהענקת  ♥
 ח פעילות הוועדה לפרסי מחקר"דופירוט ראה . בעלייה החמישית

 אירועים, ימי עיון, פרסום והפצה של עשרות חומרי מורשת ותרבות יקית ♥
 – ובאמצעות מערכת הדיוור הישיר באמצעות אתרי האינטרנט של הארגון

 פירוט לעיל
מעבר וקריאה של עשרות פניות ומתן . מיזמי מורשת היקיםפניות לתמיכות ב ♥

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

 לפרויקטים 
 

 :בארץ מבחר מהאירועים וימי עיון בשיתוף עם מוסדות וגופי מורשת ותרבות
 
בשיתוף עם מרכז המורשת  1122האירוע השנתי לציון פוגרום ליל הבדולח שנת  ♥

הוקדש . התקיים בבית התפוצות, בגבעת חביבה וארגון אות הכפרה והשלום
 .שימת לב מיוחדת למשמעות הזיכרון תוך, מבט לעתיד ולדיאלוג בין הדורותל

סדרת . מחווה לפורצי הדרך ממרכז אירופה –" חולמים ומגשימים - דרך היקים" ♥
 . מפגשים בימי שישי ביוזמת הארגון ובשיתוף עם בית התפוצות

דווקא "ערב עיון ודיון לציון הוצאת הגיליון המשותף של  –" יקס ואוסטיודן" ♥
הערב התקיים בבית ציוני אמריקה בשיתוף עם המוזיאון ליהדות ". יקינתון

ות לתרב –מרכז מורשת היקים בתפן ובית שלום עליכם  –דוברת גרמנית 
 .היידיש

ערב עיון בבית התפוצות בשיתוף  –" מכונת הדיבור כמורה שפות"הספר השקת  ♥
 –א והמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית "עם ההוצאה לאור של אוניברסיטת ת

 מרכז מורשת היקים בתפן
 

 :בביצועמרכזים  פרויקטים

" סודות הבישול היקי"סרט המתעד את  (.בהכנה) סרט הבישול היקיבתמיכה  ♥
ב ומשקף את "סיפורים משעשעים וכיו, בראיונותהסרט שזור . ראי הבין דוריב

, יורם מנייביץמרכז את הפרויקט . תולדות קליטתם של עולי מרכז אירופה בארץ
 .בשיתוף וסיוע מתנדבים בני כל הגילים מנהל סניף ירושלים

של ם בשלבי סיו .שובי אור ֶיֶקרותימיזם הנצחה אינטרנטי לי" אתר היישובים" ♥
 .היישוביםבשיתוף עם נאסף החומר לאתר . ולקראת העלאה לאוויר הפיתוח
 . רשת מלונות דן -משפחת פדרמן מכספי תרומת  המימון

 של ארכיון המשפחותוהעלאה לאתר אינטרנט דיגיטציה , מיחשוב, שידרוג ♥
פרויקט רב שנתי  .מרכז מורשת היקים בתפן –במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית 

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

 מתנדבים מהקהילה עבודת קרנות ותרומות ושילוב , משיתופי פעולה
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 הזיכרון"מכספי קרן ) תרגום לגרמנית. ח"בשיתוף עם מט" יקה"תכנית הלימודים  ♥
פיתוחים נוספים של האתר (. האוסטרית ומכספי קרן ועידת התביעות" והעתיד

 .והטמעתו

  :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 , חביבהמרכז המורשת בגבעת 
-אוניברסיטת תל; בית התפוצות; יוסי אלפי –תיאטרון העם ; הלאומית בירושלים

סמינר אבות ומייסדים ; מרכז קבנר -האוניברסיטה העברית ; אביב וההוצאה לאור
גודת א; בית שלום עליכם; אתר התיאטרון היהודי העולמי; ללימודי מורשת ישראל

 ועוד. בצלאל; מכון גיתה; ישראל גרמניה
 קרנות ותורמים מוסדיים

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

 

  סיכום

נדבך חשוב י הקהילה ומוקד התעניינות לחברנושאי המורשת והנחלתה מהווים 
כל האירועים והפעילויות של הארגון בשנה שחלפה . בפעילות הארגון והסניפים

 . הן בקרב הקהילה והן בקרב הקהל הרחב והסניפים שודרגו וזכו להתעניינות רבה
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 תיעוד וספר היקים

 1121סוף שנת  – 1122יוני 

 ר "יו –ר נעמי מרחב "ד

  

 רישום בספר היקים 

דפי רישום  כולל  הספר. אתר הארגוןג "עהנמצא " ספר דיגיטלי"ספר היקים הינו 
דפי הרישום נעשה באמצעות  .2491של יקים וצאצאיהם שעלו ארצה עד לשנת 

  .קצר וסיפור חייםשפחתו רישום נכללים פרטי הנרשם ומב .רישום

 נרשמים חדשים בספר היקים 01 -כ  1121יוני  - 1122בחודשים אוקטובר 

 תיעוד סיפורי חיים

. בשנים האחרונות מתקיים מפעל תיעוד של סיפורי חייהם של חברי הקהילה
סיפורים , יקים"הסיפורים מועלים לאתר האינטרנט של הארגון ונמצאים בקטגוריה 

  .ועוד התיישבותסיפורי  ,סיפורי אנשים, פורי משפחות סי -" מהקהילה
 . או על ידי מתנדבים, או מקורביהם, בעלי הדבר עצמםהתיעוד נעשה על ידי 

ר ואת סיפ המספריםסיפורים אישיים מרתקים עשרות רבות של  לפנינו נפרשים
העלייה והקליטה של יוצאי מרכז אירופה בארץ ישראל ואת תרומתם המשמעותית 

 . לבניין הארץ

תיאורי קורות חיים בקטגוריה  91 לוהוע,  1121יוני  – 1122בחודשים אוקטובר 
 "יקים סיפורים מהקהילה"

ניכרת התעניינות והתעוררות בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת 
תמצאו באתר  את סיפורי החיים מות הרשומים בספר היקים ואת ש. המורשת

 jeckes.org-www.irgun: הארגון
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 ועדת המלגותפעילות 
 

 1021יולי  - 1022יוני 
 

 ר"יו –מיכאל בלסבלג 
 

 
  רקע

המלגות  .ייעודישנים מעניק הארגון מלגות לימודים מפירות ההקדש  22מזה 
הלומדים במוסדות , מוענקות לחברי קהילת יוצאי מרכז אירופה ולצאצאיהם

 . להשכלה גבוהה בישראל
סודר על פי קריטריונים ברורים שנקבעים בחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך מ

 .ורקע אקדמאי עשיר ןבעלי ניסיו, כולם נבחרי ציבור, י חברי ועדת המלגות"ע
 

  עדהוחברי הו
ליאור , מנחם לביא, עירית זהבי, עירית דנציגר, שולמית גבע, ר"יו –מיכאל בלסבלג 

 .שפיריהושע  - עדהומרכז הו. עוזי ראברבקה פרנגלר ו, מיכאל מאיר, לב
 

  הפעילותתמצית מ
 

את בקשות שעברו   720נבדקו  מתוכם. בקשות למלגות  000 –השנה הוגשו כ 
לסטודנטים מתחומי לימוד , מלגות 12בסופו של ההליך הוענקו . הסף ןקריטריו

בודקים בלתי  שניי "הסף נבדקה ביסודיות ע קריטריוןכל בקשה שעברה את  .שונים
מקרב חברי הארגון  ובודקים נוספים שנרתמו לנושא זהמחברי חברי הועדה , תלויים

 .והקהילה
מתרומתה האדיבה של , ל"ז אירנה מוחריקש "מלגה עגם השנה הוענקה , בנוסף
 .  א"דניאלה מוחריק שתבדל, ביתה

במעמד הסטודנטים  "מועצה לישראל יפה"בשהתקיים המלגות הוענקו בטקס חגיגי 
 .נבחרי ציבור ואורחים, פעילים –חברי ארגון , ובני משפחותיהם

במה לעמותה המטפלת במתן  ניתנה, כמנהגנו בשנים האחרונות,במהלך הטקס 
זו  ההשנה היית. יוחדים ובהעלאת המודעות לפעילותןלציבור בעל צרכים מה מענ

 .אספרגר ישראלת עמות
 הבאה הלשנתכנון ה

ת הלימודים בישיבתה האחרונה של הועדה הוחלט שלקראת הענקת המלגות לשנ
קדנציה של חבר בוועדת מלגות נמשכת  .תתקיים רוטציה בין חברי הועדה ,ג"עתש

כמו כן הוחלט על . ארבע שנים מהן שנה של הרצה ובנוסף שלוש שנות כהונה
על בסיס ההצעות , או תיקון הקריטריונים/ו לעדכוןהקמת תת ועדה שתכין הצעה 

  .של חברי הועדה
מתוכנן , כפועל יוצא מהפקת הלקחים, 1021-27 םלשני חלוקת המלגותלקראת 

 .שיטת הניקוד ב יםשיפוריישום שיפור ושינוי השאלונים למועמדים ו
 

לחברי הארגון בכלל ולצירים בפרט בבקשה לעזור לנו לגייס חברים  אנו פונים
 .חדשים לוועדת המלגות
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  חברי הוועדה
 

 חגית לבסקי' אביבה חלמיש ופרופ' פרופ, ר"יו –עדי כהן 
 

 יהושע שפיר   מרכז הוועדה
 

ש פאול זיסמן "הארגון הכריז על הענקת פרס מחקר לעבודת מחקר ולהצעת מחקר ע
הציונית בארץ  תחלקם של עולי מרכז אירופה במפעל בהתיישבו": בנושא, ל"ז

 ". ישראל
 .ה הוגשו ארבע הצעות מחקר וארבע עבודות מחקר שהושלמולוועד

 
 :הוועדה החליטה פה אחד

 

על  לדורית יוסףיוענק ₪  11,,00ס "הפרס בקטגוריה הצעת מחקר מקורי ע ♥
אז אנחנו מוכרחים , גרמניה לא רוצה אותנו: "הצעת המחקר לתואר דוקטור

גרמניות  –ספור חיים וזהותן של נשים יהודיות , עליה. ת ארץ ישראללרצות א
 "שעלו ארצה בעליה החמישית

 נחמיאס לעינתיוענק ₪  11,,0ס "ע –הפרס בקטגוריה עבודת מחקר שהושלמה  ♥
בין גילוי  –ההשלמה הגרמנית בקיבוץ מעברות ", תואר השניל תהעל עבוד

 "לכיסוי
 

נבחרי , ת במעמד כלות הפרס בני משפחותיהםהפרסים הוענקו בטקס הענקת המלגו
 .הציבור ואורחים

 
 
 
 

 הוועדה לפרסי מחקרפעילות 

  1101 יולי – 1100יוני  

 ר"יו –עדי כהן 
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 כללי .1

 

מחדרה עד )ח שלהלן מתייחס ומסכם את פעילות סניף תל אביב והמרכז "הדו

פעילות הסניף יושמה בהתאם . 1111ביוני  01ועד  1111 ניביו 1לתקופה שבין ( גדרה

לתוכניות העבודה ולמסגרות התקציביות שאושרו על ידי ועד , למדיניות שהותוותה

התקיימה פעילות אינטנסיבית תוך שימת דגש ח "בשנת הדו. הסניף והנהלת הארגון

 .מיסוד והרחבת מעגל המתנדבים, גיוס חברים חדשים, העמקת גביית דמי חבר: על

 

  חברי הסניף .1
 

נמשכה ביתר , שמסתמנת בשנים האחרונות, מגמת הגידול במספר חברי הסניף
 חברים חדשים 014מתוכם הצטרפו , חברים 1451הסניף מונה  .גם בשנה זו שאת

 .בעיקר מבני הדור השני והשלישי, ח"בתקופת הדו
 

  ועד הסניף .0
 

שנבחרו באסיפה הכללית   11מתוך  ,חברים 8 ח ועד הסניף מונה"בעת כתיבת הדו

ר ועדת הכספים "יו, חבר הועד -ל"מרדכי וירשובסקי ז. 1545411 –שהתקיימה ב 

הודיע על , א"יבדל -עדי כהן. לעולמו לצערנו הרב הלך, הארגון וחבר נשיאות

 –חנה אוריאל : הועד המכהן מונה את החברים הבאים .בוועד והתפטרותו מחברות

אלי , עירית זהבי, עליזה הרט, מלכיתה דובניקוב, בין'בני גז, מיכאל בלסבלג, ר"יו

, המתקיימות באופן סדיר ובתדירות קבועה, לישיבות הועד. מאיוס ונעמי מרחב

במהלך השנה דן ועד . פעילים בכל ישיבה יםחבר מוזמנים ומשתתפים גם כעשרים

, תקנון:  הארגוןעל סדר יומו של  גם הסניף במספר נושאים עקרוניים שעמדו

י חברי "א מיוצג ע"סניף ת .העמקת שיתוף הפעולה עם חברת בתי ההורים ועוד

מכהנים אשר , הועד וחברים פעילים בכל מסגרותיו ומוסדותיו של הארגון

 .ומגלים מעורבות רבהבתפקידים מרכזיים 

 

 

 

 

 

 פעילות סניף תל אביב והמרכז

1111יולי  –1111יוני   
מנהל -יהושע שפיר   
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 פעילות הסניף.  5
 

  פעילות רווחה 5.1
 

שאלותיהם , נותנת מענה לפניותיהם, עובדת הרווחה של הסניף, הגר ברטל

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

רי חודשיות מחבפניות  111-מתן מענה לכ. ה אחדיםלעמותות וגורמי רווח

עריכת כעשרה ביקורי  .בנושאים שונים, משפחותיהם וגורמים אחרים, הקהילה

חלקם עבור מימוש הסיוע , בית וכעשר פגישות במשרדי הארגון מדי חודש

, הדרכה בהכנת הבקשות לסיוע מהמפעל לעזרה הדדית .מהקרן האוסטרית

הורים ח סוציאלי ומתן המלצה וכן מתן הסבר כללי לגבי מעבר לבתי "הכנת דו

 .ה"והפנייה לאנשי השיווק בבתי ההורים של חמ

 התנדבות 5.1

בעזרה במילוי טפסים למימוש , בקו הקשר: ריכוז עבודת המתנדבים בסניף
המתנדבים בפעילויות השונות . בתחומי קשרי קהילה וקליטת עלייה, זכויות

  .שיותשעות חוד 011-כ ובסניף תרמ
, ס הסניף מרכזת נושא מיון"עו, השנה התווסף נושא התנדבות הסטודנטים

 הם. מקבלי המלגות מהארגוןהשמה ופיקוח על התנדבות הסטודנטים , הפנייה

בתי ההורים , סניפי הארגון, ארגון הארצישעות ב 01מתחייבים להתנדבות של 

 .ופעילויות אחרות הקשורות לקהילה

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

וחים שולחים כרטיסי ברכה לימי הולדת ומדו, מברכים לפני חגים, הקהילה

 .שיש צורך בהתערבות מקצועיתלעובדת הסוציאלית כ

 'הראה פירוט בנספח  – עילות חברה ותרבותפ 5.0
, התקיימה בסניף תל אביב פעילות חברתית ותרבותית מגוונת, ח"בתקופת הדו

. תוך התאמת התכנים גם לבני הדור השני והשלישי, אינטנסיבית ורבת היקף

 .חברים רבים לקחו חלק בפעילויות השונות

 " ..מפגש עם"סדרת 
 . פעילות בה התחלנו לפני מספר שנים והפכה למסורת

 תורכיה ומצריים כמשל -במעגלים האזורייםעל ישראל ראובן מרחב  ♥

 מיכאל מאיר על מה חדש במפות העתיקות' פרופ ♥

 "שבעה על אימא"יעל קציר על סרטה ' פרופ ♥

 "המציל מברלין -וילפריד ישראל"יונתן ניר על הסרט  ♥

 ר רות ורד לוין על מקומן של נשים יהודיות בהיסטוריה הגרמנית"ד ♥

 גרמנים ביצירותיה -דיםהסופרת סביון ליברכט על יחסי יהו ♥
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 :אירועים נוספים

 זיאון ישראל בשיתוף סניף ירושליםבמו -'והילד הזה הוא יהושע פרוע' ♥

גבריאל בך בהשתתפות כל הצמרת  בדימוס ספרו של השופט להשקתאירוע  ♥

 המשפטית

 ארנון גולדפינגר ושיחה עם יוצר הסרטא "תהקרנת הסרט בסינמטק  -'הדירה' ♥

 זה הפכה למסורת  באירועהשתתפות הסניף -יםפסטיבל מספרי סיפור ♥

 מפגשים אינטימיים על הוגים שונים 7סדרה של   -'ינס'פילוסופיה בג' ♥

 רעים לקפה ושיחה ימפגש - 'הפרלמנט של מלכיתה' ♥

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

 עלייה

 .רין ולגליל המערביאזור בית גובל ,טיילנו לאגמון החולה –טיולים

 

  פעילות כלל ארגונית –סניף תל אביב   5.5

  :  פל במספר תחומים כלל ארגוניים כגוןיטוארגן  ,סניף תל אביב יזם

אותו יזם ואותו , סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון :מלגות

 .המלגותהמלגות וארגון טקס הענקת ריכוז עבודת ועדת : שנים 11מוביל מזה 

 

איסוף סניף תל אביב המשיך וריכז את  :"בן יהודה שטראסה לייקית מדוברת"מילון 

 .המונחים והביטויים במילון שיצא לאור בקרוב

 

מרכז את ועדת התקנון בנושא שינוי התקנון ונוהל  תל אביבסניף  :ועדת תקנון

 .הבחירות

 : בשיתוף עם הנהלת הארגון ומורשת פעילות תרבות  5.4

והנחלת  ניף השתתף בתכנון וביצוע פעילות הארגון בתחום התרבותהס

  .המורשת

מחווה לפורצי הדרך -'חולמים ומגשימים-דרך היקים': ימי עיון בבית התפוצות ♥

 ממרכז אירופה

 .שהתקיים בבית התפוצותלציון ליל הבדולח  אירוע ♥

 .בשיתוף בית שלום עליכם -(יקים ואוסטיודן" )קרובים רחוקים" ♥

בשיתוף ' מכונת הדיבור בתור מורה שפות'השקת הספר  -'ת הדיבורמכונ' ♥

 .א"ההוצאה לאור של אוניברסיטת ת

 נסיעה לקיבוץ הזורע להקרנת הבכורה של הסרט על וילפריד ישראל ♥
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  סיכום. 4

 -קיים סניף תל אביב פעילות חברתית , ח שלעיל"בתקופה הנסקרת בדו

רים עם חברי הסניף טופחו הקש. תרבותית אינטנסיבית ומגוונת ביותר

בשנת הפעילות הבאה ימשיך הסניף בפעולות להרחבת . והועמקו גם בפריפריה

בד בבד עם . השורות על ידי צירוף חברים חדשים ולעיבוי מערך המתנדבים

 .התנדבותית נוספת פעילותזיהוי מטרות לתחומי 

בכל י בארגון מתנדביו ועובדיו ממלא תפקיד מרכז, על ציבור נבחריו, א"סניף ת

. נותן מענה בתמיכה וסיוע במסגרת הפרט והקהילהו תחומי פעילות הארגון

 .תוך מעורבות אישית רבה ומתוך מטרה ליישם ולקדם את מטרות הארגון, זאת
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 חברי הסניף
 

חברים חדשים הצטרפו במהלך התקופה הנדונה ושבעה  75. חברים 657בסניף רשומים כיום 
 .הלכו לעולמם

 
 חברי ועד הסניף

 
, אביבה מונבז, יונתן לבני  גבי דאוס,אסתר גולן , דרורה בחנא, יעל ארד. ר"יו -אילן רומן 
 .ריקרדו לסטרל ומיכאל שילה, י קאופמןרפ, גדעון פוזן, דוד נוימן, ראובן מרקין, בתיה מעוז

 
  צוות עובדים

 
 -עופרה כהן , ס"עו -צופית חיים, רכזת קהילה –תהילה וולהיים . מנהל –יורם מנייביץ 

 .עובדת ניקיון –מזכירה ושולה צברי 
 

 עבודת המתנדבים
 

ה רותי קופרמן מגיעה למשרד ליום עבוד: חלק ניכר מעבודת הסניף מתבצע בידי מתנדבים
חברת ועד הסניף . גיוס חברים חדשים ועבודות משרד, אחד בשבוע ומסייעת בגביית דמי חבר

שמירת קשר עם ותיקי הקהילה נעשה . יעל ארד מסייעת בעדכון ותחזוקה של מאגר הנתונים
המבקרים חברי ארגון , דרורה בחנא ואילן רומן, בהתנדבות על ידי אילנה אלרואי ברוש

 .לצאת מבתיהםותיקים שאינם מרבים 
המתנדבים . השנה הצטרפו ארבעה מתנדבים צעירים שהופנו מהקרן לרווחת ניצולי השואה

מתנדב ומתנדבת גרמנים מארגון אות הכפרה . חברה/מבקרים קשישים הזקוקים לסיוע
שמונה . והשלום פעילים בתיעוד ניצול שואה ומבקרים קשישים הזקוקים לסיוע וחברה

, גות מהארגון שובצו כמתנדבים בפעילויות השונות ועירית הירשפלדצעירים מבין מקבלי המל
 . התנדבה במשרדינו במהלך חופשת הקיץ, נכדתה של דבורה פרנקנברג

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ח פעילות סניף ירושלים "דו
  1121סוף יוני  – 1122טמבר ספ

 מנהל - 'יורם מנייביץ
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 (:'נספח ד –פירוט הפעילויות ראה טבלה ) –עיקרי הפעילויות השנתיות 
 
 :פעולות אזוריות של הסניף  ♥

 
 פעילות באזור אשקלון 

 
פעילים מקומית באמצעות מפגש בלתי אמצעי שהתקיים בביתה של אילנה גובשה קבוצת  -

 מרכוס

הוקרן במרכז הכנסים במכללת אשקלון בשילוב ראיון חי של מיכה לימור " הדירה"הסרט  -
 עם בימאי הסרט

 משתתפים מאשקלון סיירה במוזיאון תל אביב 15קבוצה בת  -
 

 פעילות מקומית לתושבי באר שבע והסביבה 
 
ה /איש 01הרצאה של מיכה שגריר בבית דפנה בישוב עומר השתתפו כ  -"מדברייקים ב" -

 מהמקום ומהאזור

 :פעילויות לשימור והנחלת המורשת ♥

נצטברו כארבעים . נמצא בשלב של עריכה ראשונית הסרט על הבישול ומנהגי האוכל היקי -
 ". השאור שבעיסה"מתוכם בוחרים עליזה אשד ואלי אביר את , שעות צילום

יורם בייט התנדב לבצע ' פרופ. יר על סיפורי הרופאים היקים שפעלו בירושליםתחק -
 .מקצועי ומקיףתחקיר 

 .בהנחיית ייטה גרונוולד ממשיך לפעול אחת לשבועיים במשרדי הסניף- קורס הגרמנית -

רפי קאופמן תיעד את (. מתבצע על ידי מתנדבים)תיעוד סיפורי חיים של חברי הסניף   -
מתנדב . סיפורה של אסתר רמון ומתעד בימים אלה את סיפור חייה של שושנה שטאל

המתנדבת נגה . תיעד בגרמנית את סיפור חייה של אדית קליין" אות הכפרה"מארגון 
ונורית ארזי סיימה לתעד   אדית קיי' ממשיכה לכתוב את סיפור חייה של פרופ' קופלוביץ

 . צעיר מעופרה, לאחרונה הצטרף למתעדים מתנדב נוסף. יה של רחל זמיראת סיפור חי

 גיבוש קבוצת פעילים צעירה  ♥
 +(.51)להעמיק את ההיכרות והקשר האישי בין חברים חדשים צעירים יחסית : המטרה 

עם יונתן " צעירים"התקיים בבית הקפה בתיאטרון ירושלים מפגש  21.2.1121ביום ששי 
 " ?27:11ל  20:11מה באמת קרה בין "שסיפרו , אי ברושלבני ואילנה אלרו

שהרעיון להקימה נולד בסניף ירושלים ממשיכה " הופה הופה רייטר"קבוצת הפייסבוק  -
ממשיך לתחזק את פעילות , הוגה הרעיון, ליאור קנר. להתקיים ומונה כשבע מאות חברים

 .ברשת הקבוצה
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 היערכות לשעת חרום  ♥
ה יצרו תכנית הכוללת גיוס מתנדבים מהקהילה המוכנים לסייע "מל ח"הארגון הארצי ומנכ

לסניף שוריין חדר במרחב בית ההורים אליו יעברו המשרדים . בבתי ההורים בעת הצורך
 .בשעת חרום והוכנה רשימה של חברי סניף המתגוררים בגפם

 פעולות רווחה  ♥
אות רפואיות מהקרן הסניף ממשיך לטפל בפניות של יוצאי אוסטריה הזכאים להחזר הוצ

 .האוסטרית
 

 (חלקן כבר בוצע) – תכניות לעתיד
 

פעם הורים היו )נבדקת אפשרות להפיק תערוכת צעצועים שהורים יקים בנו לילדיהם  ♥
 (בונים לילדיהם צעצועים

 (מרגל יקה שהתאבד בכלא המצרי)מתוכנן אירוע לזכרו של מקס בינט  ♥
במסגרת החוג יוכלו חברים מהקהילה בשיתוף  .עריכה והפקה, נפתח חוג צילום 2.6.1121ב  ♥

או כתבות /עם דיירים מבתי ההורים לצלם חומרים דוקומנטריים וליצור סרטים ו
 שתשודרנה בטלוויזיה הקהילתית

אדנאור במשכנות שאננים יום עיון על . ש ק"התקיים במרכז הכנסים ע 20.6.1121 -ב ♥
 תרומת היקים למוסיקה הישראלית

האירוע . ל החזנות הייקית עם הופעה של החזן אריק וולהיים ומקהלהע בתכנון אירוע  ♥
 .1121 בספטמברתוכנן להתקיים בבית אבי חי 

אנו מחפשים מתנדבים נוספים לקשר טלפוני עם חברי הסניף ולביקורי בית אצל חברים  ♥
 ותיקים
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 פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים
 

 1021יולי  - 1022יוני 
 

 ל"מנכ  –אהרון בורשטיין 
 
 

 
 בתי הורים

 
חלקם בתפוסה של . בתפוסה כמעט מלאה, סניף חיפה מפעיל חמישה בתי הורים

 .עם רשימת ממתינים 200%
, תושבים עצמאיים 410מתוכם . תושבים 040מספר התושבים כיום בכל הבתים הוא 

 .סיעודיים 210
כפועל יוצא  .גורם לתפוסה גבוהה, בתחום של הארגון הטוב ששמו ,אין ספק

מיד באופן מת לתת לתושבים עובדה זו מאפשרת . מתפוסה זו קיים עודף תפעולי
כל זאת תוך שאיפה מתמדת לשיפור , טיפול ודאגה לפרט אוזן קשבת, תשומת לב

 .רמת השירות ואיכות החיים
 .הארוחות יתפריטבשדרוג יחידות הדיור בבתים וב השנה השקענו רבות

 
 מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונה

 
 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 אף זכו ללימודים אוניברסיטאיים במימון מלאחלק

 
 מנהלות

 
עבודתן המסורה והנאמנה וההשקעה היומיומית בטיפוח בתושבי הבתים וצוות 

 .העובדים ראוי להערכה
 . ברוב הדר ומצב רוח אשר נהפכה למסורת נחגגה מסיבת עובדים שנתית

אירוע פרס עובד השנה חולקו ב. בנות זוגם/במסיבה נוטלים חלק העובדים ובני
 .מצטיין לנציג מכל בית

במסגרת . בשלושה מחזוריםבן שלושה ימים  יצאנו השנה לשייט לקפריסין, כמו כן
ה  בארגון לקיים  אנו ממשיכים במסורת הנהוג. השייט קיימנו סיורים מודרכים באי

 .והצוות הבכיר, של הבית, מחלקתיים יציאה לגיבושים
 . ונהנים מאירועים פנים מחלקתיים לים ירדוהסיעודיות ' 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
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 השקעות
 

 .₪מיליון   21 עומדות על  1022כ ההשקעות המצטברות לשנת "סה
 : לסכום הכול

 
  .שיפוצי דירות . 2
 .₪מיליון  1.1לבתים בעלות של ( לרים'צי)מערכות מיזוג אוויר  תהתקנ . 1
 ". פסגת אחוזה "פוצי פרוזדורים ביש . 1
       0העלות . מעיריית חיפה את חלקה בשטח מעון רעות התשבי בחיפה רכשנו  .4
 .₪מיליון     
 

 ות שונ
 

 . קבלת הנחות משמעותיות בתשלומי הארנונההגענו להסדר עם עיריית חיפה ל
 

 אירועים
 

, 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

, התקיימו פעילויות חודשיות כמו, סגרת הקהילהבמ .ומסיבה השנתית של הארגון
, טיולים, "הדירה"הקרנת הסרט , תתוכניות אומנותיו, הופעת מרצה אורח

 . 'עצרת מרכזית ליום השועה וכו, ליל הבדולח –שתתפות באירועים ארציים ה
קבוצה חברתית מונחת ומוקד מיצוי , קורסים –מתקיימות פעילויות שבועיות כמו 

יתקיים אירוע להכרות עם הארגון לקהל פוטנציאלי במטרה  .צולי שואהזכויות לני
  .לצרפם כדור המשך לארגון

 
 .לאירועים ישנה הענות יפה של חברי הקהילה

 
  לסיום

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

דיניות ודרכו של על היותם קשובים לצרכי התושבים והעובדים ועל התווית מ
 .הארגון
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 כללי

 
הסדרת חוקי דיור וטיפול  –השנה האחרונה מאופיינת ברמת פעילות גבוהה בכל התחומים 

עבודות פיתוח והרחבה וכן שיפורי , חברתית ענפה/פעילות תרבותית, (סיעודי, דיור מוגן)
 .ה"רהוט וציוד בכל בתי חמ

 
 1122תוצאות כספיות לשנת 

 
ה עמדו ביעדי האכלוס ובתקציב "ב. ת טובותהסתיימה עם תוצאות כספיו 1122שנת 

ה וכן לבצע עבודות שיפוצים "התוצאות הכספיות אפשרו לחדש ציוד וריהוט בב. שנקבע
 .במטרה לשמור על איכות הבתים

 
 פיתוח והרחבה

 
ס מאפשר שהיית שתי "הממ. בבית מוזס( מרחב מוגן סיעודי)ס "נפתח הממ 1122בסוף שנת 

, בתנאים נוחים( כולל צוות מלא)ית מוזס בזמן חירום המחלקות הסיעודיות של ב
ס פועל כחלק ממחלקה "הממ. המאפשרים שהייה ממושכת והמשך טיפול שגרתי בדיירים

 .מצב המאפשר את הפעלתו בזמן חירום באופן מיידי –בשגרה ' סיעודית ב
 

 חברה והשתלמויות מקצועיות, פעולות תרבות
 

. ח זה אפרט ארועים גדולים ומרכזיים בלבד"בדו. במהלך השנה התקיימה פעילות ענפה
אשר נותנת תוכן ועניין בסדר היום של , ה קיימת פעילות חברתית ומקצועית יומיומית"בב

 .הדיירים וצוות העובדים
 

 מיוחדים םואירועיכנסים 

 
 .אירוע פרידה משגריר אוסטריה בישראל .(כ.מ.א) 1122ביולי  12
 .בת סוף הקיץמסי .(ר.פ) 1122באוגוסט  12
 ".שורשים וכנפיים"מפגש סיום פרויקט  .(ר.פ) 1121בינואר  9

 .ביקור המועדון האוסטרי .(כ.מ.א) 1121בינואר  12
 .אירוע פתיחת חממות הצמחים (מוזס) 1121במאי  21
 .כנס מרחב מוגן סיעודי בשעת חירום (מוזס) 1121במאי  21
 .פס והסרת הלוטאירוע השקת קיר הפסי .(ר.פ) 1121ביוני   22

 
 .האקדמיה לגיל השלישי בבית מוזס –" אקדמוזס" -בכל יום שישי בבוקר 

 

  (ה"חמ)פעילות חברת מעונות הורים  

  1121 סוף – 1122יוני  

  מנהל -י גולן  חג

 
 



31 
 

 
 

 טיולים וימי גיבוש
 

 (.מוזס( )חירייה)ש אריאל שרון "טיול לפארק ע 1121בינואר  11
 (.ה"בכל ) בירושלים" עיר הקרח"סיור בתערוכת  1121במארס  21
 (..ר.פ)טיול למוזיאון ישראל  1121במארס  12

 , (מוזס)טיול עובדים לאילת  1121מאי 
 ה ברמת חן"ב)בחן טיול לפארק אוטופיה בקיבוץ  1121מאי 

 .(.כ.מ.א)יום גיבוש בנגב  לעובדים  1121במאי  25
 , .(ר.פ)יום גיבוש בזיכרון יעקב לעובדים  1121יוני 

 
להתקיים צפוי , או קרואטיה/ה לסלובניה ו"ה של חמ"ל של דיירי ב"טיול מאורגן לחו

 .1121בספטמבר 
 

 שבתרבות

 
 .בן דרור ימיני ואילן בן עמי, עמרם מצנע( 'מיל)בהשתתפות אלוף  .(ר.פ) 1122ביולי  11
 .שאפי ועודד קוטלר-סלימאן א, ירון זליכה' בהשתתפות פרופ .(כ.מ.א) 1122בדצמבר  1

 
 .טרם גובש סופית .(ר.פ) 1121אוגוסט /חודש יולי

 
 השתלמויות צוות

 
 .ה וחלוקת פרס עובד המצטיין"השתלמות צוות בכיר חמ   1121באפריל  21

ה "ב)השתלמות בנושא הערכות לשעת חירום בשני מועדים    1121אפריל 
 (.ה"חמ

ה רמת "ב)קורס החייאה ועזרה ראשונה לאחיות ולמטפלות  1121ביוני  1
 (.חן

ודה הפעלתית השתלמות בנושא חשיפה לכלים יישומיים בעב   1121ביוני  11
 (.מוזס)מול חולי דמנציה 

 (.ה"ה חמ"ב)סדנאות בישול לצוות מטבח בשלושה מועדים  1121יולי /יוני
 (.פרטים טרם גובשו)ה "השתלמות צוות בכיר חמ 1121אוקטובר 
ה "ב)ל "השתלמות לאנשי אחזקה ואמהות בית במסגרת אש  1121נובמבר /אוקטובר

 (ה"חמ

 
ר "אי בנושא שיפור איכות השירות הסיעודי במכון מסמתוכננת השתלמות צוות רפו

 .הפרטים טרם גובשו. ש"בתה
 

 (סיעוד, דיור מוגן)הסדרת חוקי דיור וטיפול 
 

  חוק דיור מוגן
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החוק הוא חוק חדשני בענף הדיור לגיל . ביוני פורסם ברשומות חוק הדיור המוגן 1-ב
החוק עוסק ברישוי . משרד הרווחה הזיקנה והוא בא להסדיר את כללי הדיור המוגן בפיקוח

בהבטחת כספי הדיירים , בכללי הפעלה וניהול בתחומי שירותי חובה לדיירים, הדיור המוגן
בדצמבר  1-החוק יכנס לתוקפו באופן חלקי ב. ובמערכת היחסים בין הדיירים להנהלת הבית

לת החוק ה עוסקת בהערכות לקראת הפע"הנהלת חמ .1125ביוני  1-ובאופן מלא ב 1121
 .ה שלה"במטרה ליישמו באופן מלא בב

 
  ר במחלקות סיעודיות"מכרז חדש לקוד מב

 
החל . י בית המשפט"שנפסל ע, היה תקף המכרז הישן 1122ועד שנת  1112אז שנת מ

עיקר מהותו תוספת שירותים לדיירים . צפוי להכנס לתוקף המכרז החדש 1121מספטמבר 
קדם לתהליך זה מאבק משפטי ארוך והנהלת . ר"המב ותוספת כספית למפעילים עבור קוד

ה סבורה שגם המכרז החדש אינו נותן מענה ראוי לכיסוי הוצאות אחזקת דייר סיעודי "חמ
 .המספקת שירותים מתאימים לצרכים ולדרישות הדיירים ומשפחותיהם, במחלקה סיעודית

 .החדש ה שוקלת עדיין את צעדיה בנושא זה לקראת הפעלת המכרז"הנהלת חמ
 

 סיכום
 

, מוזס. ש ז"ה ע"ה מתכננת להתחיל בביצוע פרויקט הרחבת ב"חמ 1121לקראת סוף שנת 
שיכלול מרכז , מודרנית וגדולות וכן מרכז פעילות חדשני, דיור חדשות' יח 11אשר יכלול 
מרכז תרבות גדול ומרכז למפגשים וארועים , מרכז אומנויות, (כולל בריכה)הידרותרפי 

ה עוסקים כל הזמן בקידום ושיפור השירותים הניתנים "ירקטוריון והנהלת חמהד .קטנים
 .ה"שטחי המיגון ושטחי הפעילות בב, כולל הרחבת השטחים הציבוריים, ה"לדיירי חמ

 
 
 
 

      
 



 

33 
 

 

 ועדת קשרי קהילה וצירוף חברים

 1121ספטמבר   - 1122אוגוסט 

 ר "יו –מלכיתה דובניקוב 

 

 מטרת הוועדה

פועלת   הוועדה. 1121י הנשיאות בשנת "מונתה עועדת קשרי קהילה וצירוף חברים 
 עם החבריםהשוטף טיפוח הקשר ל, וכן. לארגון 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

 לארגון צירוף חברים

 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 הפייס בוק 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  ♥

 מובילי דעה מקרב הקהילה ופעילות מיוחדת לצירופם לארגון ולפעולותיואיתור  ♥
 

  קשרי קהילה
 

סניף  שיתוף עםהתקיימו ב" הפרלמנט"של  שלושה מפגשים ."פרלמנט הייקים" ♥
לענות על הצורך של החברים לקשר חברתי ובלתי  מטרת המפגשים . א"ת

 בקרוב יחודשו  המפגשים. ההיענות היא רבה .בינם לבין עצמם אמצעי 

אגודת  כגוןקשר שוטף עם גופים קידום המודעות לארגון ופעולותיו באמצעות  ♥
יצירת כמו כן  .אוסטריהמכון גתה שגרירויות גרמניה ו ,ידידות ישראל גרמניה

  התקשורת מהארצות הדוברות גרמניתאמצעי נציגי קשרים ושמירת קשרים עם 
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 פעילות ועדת קליטת עליה

 1121סוף שנת  – 1122יוני 

 ר "יו –ר נעמי מרחב "ד

 עלייה וקליטה

י "תוותה עעל פי המדיניות שהו הועדהי "ע ה בארגון מנוהלייעלהקליטת תחום 
גופים מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם ההארגון  .הנשיאות

התחום מרוכז על . אינם עוסקיםנת ישראל הרשמיים העוסקים בקליטת עליה במדי
 .ידי מתנדבים ובסיוע צוות הארגון הקבוע

 :חברי הוועדה
 

 אורי אוסטרייכרר ו"יו – נעמי מרחב
 

 :הפעילותתמצית מ

  קשר אישי עם עולים

 ולווי, ניה לרשות המתאימה לטיפול בבעייתםבפ הדרכתם, העוליםפגישה עם  ♥
 במהלך קליטתו בארץ

הסוכנות היהודית , משרד הקליטה, משרד הפנים: תוהמטפל  יותקשר עם הרשו ♥
 וגורמים רשמיים נוספים ל"בארץ ובחו

 ותרגום מסמכי קורות חיים הסיוע בכתיב ♥

 בפניה למקומות עבודהאישית הדרכה  ♥

 
 ומיצוי זכויות" פעולות סינגור" הפצת מידע, פרסום

גלית בשפות עברית גרמנית ואנ NEWSLETTER ידיעון ה קבועה שלהפצ ♥
 לאוכלוסיית העולים

 סיוע בכתיבה ועריכת קורות חיים ♥

 (אותן אנו מקבלים מחברות וארגונים)הצעות עבודה פרסום  ♥

משרדי  ,היהודית הסוכנות ,מועצת ארגוני העולים רלבנטי שלמידע הפצת  ♥
 ונותני תעסוקה ממשלה

  NEUEINWANDERER :בקטגורייתהארגון פרסום המידע באתר  ♥

 להשמת כוח אדםחברות ים עם לשכת המסחר ועם קשרקיום  ♥

 עם העוליםרציף ון כתובות וקשר טלפוני עדכ  ♥

 לעולים  PRO BONOלסייע שהתנדבו  (חברי ארגון)עורכי דין עם רציף קשר  ♥
 (ד אנגלה גראסיה"ד יונתן ליבני ועו"עו)דשים הח
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תוף עם של שיחות עם עולים חדשים בשית ופגישהתקיימו שלוש במהלך השנה  ♥
 הפגישות כללו. רכישת מושגים בסיסים בשפה העברית -המטרה. סניף תל אביב

 אבענייני דיומ ותשיח

 בהשתתפות הקשר מתאפיין . קיום קשר הדוק עם מועצת ארגוני העולים ♥
 בחילופי מידע ובליבון נושאי עליה , בדיונים, ר הוועדה בישיבות"קבועה של יו

 וקליטה 

 תעסוקה לעוליםתפות קבועה בירידי השת ♥
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 יםינתונים כלל

מתוכם שני גיליונות , "MB-יקינתון"העת -גיליונות של כתב 8הופקו והופצו  1122בשנת 
" ארץ אחרת"אקדמי -וגיליון מיוחד בשיתוף עם כתב העת הסמי( בפסח ובראש השנה)פולים כ
. דופן גיליון יוצא ועודגיליונות רגילים  9משמע היקף מספרי של , (במבי שלג' בעריכת הגב)

" ארץ אחרת"לבין עורכת " יקינתון"הגיליון המיוחד שנערך בשיתוף פעולה הדוק בין עורך ה
, מבט שונות-עסק בנושא הצאצאים היקים והדרכונים האירופאיים מזוויות, ומערכותיהם

ציבור וחשיפה -ויצר גל יחסי( גיליונות 21.111-כ" )יקינתון"הופץ במספר מנויים כפול מזה של ה
עמודים כל אחד  44הגיליונות הרגילים כללו . אירופה כאחד-ולארגון יוצאי מרכז" נתוןיקי"ל

עלי "תחת השם " חברת מעונות הורים"ידי -עמודים שהופק ונערך על 4נספח בן  בתופסת
עמודים בשפה  11-עמודים בשפה הגרמנית ו 21-עמודי המערכת נחלקו דרך קבע ל 44". ביתנו

 " .חדשות הארגון"עמודים ל 6בעברית הוקצו דרך קבע  עמודים 11מתוך . העברית

 
 להלן מועדי ההפקה וההפצה

 ; דן וולמן עושה סרט על העלייה הראשונה –עמוד השער ;  1122ינואר  – 144גיליון 
 ;1122חורף  – ( א"טיול סניף ת) נחל הבשור שבנגב –עמוד השער ; 1122מרס  – 142גיליון 
 ;משה בתיבה מתוך הגדת ברלין –עמוד השער ; כפול  –גיליון פסח  ;1122אפריל   - 146גיליון 

/ קרועים: לוח טיסות –עמוד השער ;  1122מאי  –"( ארץ אחרת"בשיתוף עם )גיליון מיוחד 
 ישראלים עם דרכונים גרמניים

 1111-למעלה מ/ כנס היקים וצאצאיהם בתפן –עמוד השער ; 1122אוגוסט  – 141גיליון 
 משתתפים

תכלה שנה ברוכת  –ער עמוד הש; כפול –גיליון ראש השנה ; 1122ספטמבר  – 148ן גיליו
 "יקינתונים"

הפתרון "מוזיאון להנצחת תכנית  –וילה ואנזה  –עמוד השער ; 1122אוקטובר  – 149גיליון 
 "הסופי
 פסל במוזיאון תפן –המהגר שנטע שורשים  –עמוד השער ; 1122דצמבר  – 121גיליון 

 
 יועדת היגו

וועדה המקשרת בין נשיאות הארגון לבין המערכת העצמאית של  היאועדת ההיגוי 
להבטיח את והעת מחד גיסא -מבחינה ציבורית על מדיניות כתב לפקחתפקידה  ."היקינתון"

המשיכה במעקב שוטף אחר הוועדה  .עצמאותו של כתב העת ואת חופש הביטוי מאידך גיסא
הוא  1121-ידי הנשיאות לאחר היבחרה ב-י שנקבע עלכפ, הרכב הוועדה. פעילות המערכת

מיכה , אלי מאיוס, גבי דאוס, כתריאל צימט, ראובן מרחב, ר"יו –ר יובל שטייניץ "ד: כדלהלן
, עורך ראשי –מיכה לימור : משתתפים קבועים. עליזה אשד, מייקל דק, דוד ויצטום, וקס

 ". יקינתון"מנהלת ההפקה של ה –נט דגנית סל, מנהלת הארגון –הברפלד  דבורה

 MBפעילות יקינתון 

 1122לשנת 

עורך ראשי –מיכה לימור   
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, רצון מן המוצר-קיימה ועדת ההיגוי שתי ישיבות שבמהלכן הובעה שביעות 1122במהלך שנת 
. ל והוסכם להטביע מחיר על השער של כל גיליון"הובעה השאיפה להגביר תפוצה בארץ ובחו

. תרומה לארגוןסופרים ויצירתם נמסרת כ-נשמרה המדיניות לפיה לא מקבלים הכותבים שכר
ר יובל שטייניץ התארח בישיבת המערכת ועקב מקרוב אחר דיוניה "ר ועדת ההיגוי ד"יו

 . ושיקוליה
 

 המערכת

 . םחברי 21 מונההתרחבה במהלך השנה החולפת ו" MB-יקינתון"מערכת 
, קדר-נורית כנען' פרופ, אדריכל אלי מאיוס, חנה אוריאל; עורך ראשי –מיכה לימור  :ואלה הם

, רבקה מאיר, ד יונתן לבני"עו', ר רפאלה סטנקביץ"ד, ר מיכאל נויברגר"ד, תום לוי' רופפ
דגנית , דבורה הברפלד, דינה ריכטר, עמרם קליין, עופר אדרת, אורי רוזנפלדר, עליזה הרט

 .מנהלת הפקה –סלנט 
 במהלכה של כל ישיבה מתקיים דיון ביקורתי. המערכת מקיימת ישיבת מערכת אחת לחודש

או גיוס /נדונים תכנים לקראת הגיליון הבא ומוטלות משימות כתיבה ו, על הגיליון האחרון
 .  כתבות

 
 סיכום שנתי

מספר . בהתנהלות יציבה ונעדרת זעזועים 1122המשיך בשנת " MB-יקינתון"העת -כתב
המנויים גדל במידה מסוימת וממשיך לצמוח בעקבות כל אירוע וחשיפה שניתנת לארגון 

, חברי ארגון. אולם טרם נרשמה פריצת דרך שיווקית המתבקשת פעם בפעם, "ינתוןיק"ול
את דעתם כי נוכח המשוב המגיע לארגון , לא אחת, חברי נשיאות וחברי צוות ההיגוי הביעו

אולם עד . ראוי וניתן להפיצו בשוק הפתוח ובארצות דוברות גרמנית, על איכות ורמת הירחון
 . לצורך מסע שיווקי כזה כה לא נמצא התקציב הנחוץ

ר יובל שטייניץ על "ראשה ד-מערכת היקינתון מעריכה ומוקירה את ועדת ההיגוי ואת יושב
הגיבוי והעצמאות שהוועדה מעניקה למערכת ברוח הערך היקי של חופש הביטוי והאומץ 

תפיסה זאת מאופיינת ובאה לידי ביטוי מתמיד . האזרחי להביע עמדות שונות ואחרות
ארגון יוצאי . ר הנשיאות ראובן מרחב"בותיה של ועדת ההיגוי ובישיבות הנשיאות מפי יובישי
 . אירופה רשאי להתנאות ולהתגאות בגישה ליברלית הומניסטית זאת-מרכז
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 ועדת הביקורת 

  1021 יולי – 1022 יוני 

 ר "יו  - שמואל זיק אל

 

   .מ"מ אלחנן ורדי , והרי אלישיב אלי אביר ,ר"יו  אל -שמואל זיק :חברי הוועדה
 

 1022לשנת  ביקורת הפנים

של הארגון הארצי כללה  1022תוכנית הביקורת לשנת על פי החלטת ועדת הביקורת 
' הגבח "את ביקורת הפנים ביצעה רו. בארגון הארצי" תקציב מול ביצוע"של בחינה 

 מבקרת הפנים של הארגון והגופים השלובים – איריס שטרק
מרכיבי והיקפי סעיף ההוצאות וסעיף : "התמקדה בנושאים הבאיםהביקורת  ♥

תוך , תהליך הכנת התקציב והבדיקה השוטפת של עמידה בתקציב, ההכנסות
 ."התייחסות לעמידה בנוהל

 :מסקנות להלן ה

התרשמה כי עבודת הכנת התקציב והבדיקות השוטפות של עמידה הביקורת " ♥
כמו כן מבוצע ניתוח קפדני של . בתקציב נעשות ביסודיות ותוך חשיבה ותכנון

 . "הסטיות והפערים מהתקציב
 ,במלואן וחלקן הגדול יושם התקבלוהעבודה תהליך ות הביקורת לשיפור המלצ ♥

 .בתהליכי יישום נוסףחלק 
 

 1022ח המילולי לשנת "והדו יםהכספי ותחאישור הדו

. 1022ח המילולי לשנת "וועדת הביקורת אישרה את הדוחות הכספיים ואת הדו ♥
וועדת הביקורת ממליצה . הוועדה העירה מספר הערות והדוחות תוקנו בהתאם

 .לחברי האסיפה הכללית לאשר את הדוחות
 

 1021לשנת  ביקורת הפנים

וועדות תפקוד הוועדה החליטה לבחון את . נקבעה 1021תכנית הביקורת לשנת 
 .ובעלי התפקידיםהארגון 

להגשה למבקרת  –תהליך הבחינה נמצא בשלב של איסוף חומרים ומסמכים  ♥
 .לצורך המשך הבחינה
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 נספחים
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 'א נספח
 

 ועדות הארגון
 

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

 שבועות
מרדכי וירשובסקי  ועדת הכספים

 (.2102עד מאי ) ל"ז
 א"אילן רומן יבל

 ( 2102מיולי )

 באופן שוטף אחת לרבעון

 בממוצע אחת לרבעון גבריאל בך בית דין כבוד

 אל-שמואל זיק הביקורת ועדת
 

 פ הצורך"ע

 פ הצורך"ע מיכאל בלסבלג 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 הנהלת סניף חיפה

 
 

 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 
רך עו –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 
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 'נספח ג
 

 הקשורות לתפקידי והארגוןמרכזיות שאלות 
 הסניפים/של הארגון הארצי

 ,נשיאות מורחבתסיכום עיקרי הממצאים של מפגש 
 פעילים וחברים שהתקיים בכפר המכבייה

 0200במרס  02 -ב 
 

 כללי
שנבחרה מתוך ) ובוועדה הגרעיניתהארגון בהמשך לדיונים המקדימים בנשיאות 

במסגרת הפעולה ו(הנשיאות לבחינת שאלות היסוד הנצבות לפתחו של הארגון
 .0202 – 0200להכנת המתווה לתוכנית העבודה התלת שנתית של הארגון לשנים 

קיימנו ישיבת נשיאות מורחבתבמתכונת של רב שיח בשאלות יסוד הניצבות לפתחו 
 .של הארגון ולפתחם של הגופים השלובים

מתנדבים חברי ו פעילים במוסדות הארגון –שתתפים מ 36גש לקחו חלק במפ
 –התנהל במתכונת משולבת המפגש . עובדי הארגון והגופים השלובים.הארגון
למנחים , אחרי עבודת הכנה באשר לנושאים, קבוצות עבודה ומליאה, מליאה

 . ומשתתפים בקבוצות העבודה
 :קבוצות הדיוןששת פירוט עיקרי הנושאים שנדונו בלהלן

 
תפקידם ומקומם של הסניפים ביחס לארגון הארצי בעידן הנוכחי של 

 ? הטכנולוגיה
 

 :להלן כיווני המחשבה 
 :הוצגו שתי תפיסות לגבי מקור הסמכות של הארגון ומוסדותיו

  של הארגון בשטח " הזרוע הארוכה"מקור הסמכות הם מהווים את  –הסניפים– 
 יש לחזקם ולהעצימם

  הם . מקור הסמכות הם החברים -העיקרון הדמוקרטי הבסיסי : משולבת תפיסה
 באמצעות הוועידה  -נבחרים באמצעות האספות הכלליות בסניפים 

 משמעויות ארגוניות 

  מקומם של הסניפים בעידן הטכנולוגי במתכונת הנוכחית דורש חשיבה ואפיון
חברים חדשים  נוספו. הגברת שיתופי הפעולה והתיאום בין הסניפים. מחדש

 יש לחשוב על מענה עבורם   –שאינם קרובים גיאוגרפית לסניפים 

  יש לקחת בחשבון את הצרכים של החברים המבוגרים הזקוקים למגע האישי
 ולקשר האישי שניתן באמצעות הסניפים

  כיום הפעילות איננה עבור יקים בלבד אלא עבור כל המתעניינים ויש להמשיך
   .במגמה זו

 יש להמשיך ולפתח את המגמה של , שטח אינה רק באמצעות הסניפיםנוכחות ב
 .ב"פייס בוק וכיו/הנוכחות והקשר באמצעות האינטרנט

  הפיזור של חברי הארגון בכל רחבי הארץ ונושא פתיחת סניפים חדשים תלוי
 בלמידת הצרכים ובאפשרויות האופרטיביות
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 משמעויות ותפקידים 

  זאת משימה מרכזית וחשובה של הבאיםשימור והנחלת המורשת לדורות
עיקר הערך להנחלת המורשת הינה המשך דרכם של אבותינו לתוך . הארגון

על הפעולות בתחום זה להיות מכוונות גם אל הדורות . החברה הישראלית
 עם מסרים ובאמצעים שיתאימו לדורות אלה, הבאים

  ים על סדר והעומד נושאים הקשורים לחברה האזרחיתפעילות למען לקידום
 היום הציבורי

 דעת הרוב
תוך הישענות על ערכי   -לעבור לפעילות שיטתית ויזומה של מעורבות חברתית 

לפעול להתמודד עם הדרוש להרחבת הפעולה מעבר לקיים . הליבה של הארגון
. הדבר יהפוך את הארגון לרלבנטי יותר לזמנו. במסגרת התקנון והמקובל עד כה

יביא גם לאפשרויות ,כמו כן. חדשים ויסייע בשימור המצטרפיםיביא לצירוף חברים 
 .נוספות בתחום ההתנדבות והתרומה לקהילה

 דעת מיעוט
פעילויות בסוגיות , אין קונצנזוס בין חברי הארגון בסוגיות אזרחיות חברתיות ולכן

 .  אלה יביאו לפוליטיזציה של הארגון ויש סכנה שגם יפלגו אותו

 קשישים/בהוריםבתי ההורים וטיפול 
 ? האם בתי ההורים מהווים מקור משיכה גם לדורות הבאים של הקהילה

 דעת הרוב 
גורסת שבתי ההורים בגלל צביונם ואיכותם מהווים מקור משיכה לבני הקהילה ויש 

 להמשיך ולפתחם 
 :משמעויות

  אופציה  –לבתי ההורים " הצעירים"בהכוונת קהל היקים  -הארגון והסניפים
עדיין  -בהשוואה להתפתחות השוק -כיוםבעבר היו חלוצים וגם . ומודעות

שירותים חדשניים כגון טיפול סיעודי םלצד פיתוח לפתח מומלץ.איכותיים
 . ביחידות פרטיות ועוד

 ות בעתיד הרחוקמפעל כלכלי שיכול לתמוך גם בפעילויות אחר 

 לפתח במקביל שירותים של תמיכה בקשישים שיעדיפו להישאר בבתיהם /
 קהילהב

  הרחבת השימוש במתקני בתי ההורים כמשאב לקהילה כגון השכרת האולמות 
הרחבת והתאמת פעילות התרבות , בעלויות נוחות לפעילויות  משפחתיות

 .'הפתוחה לציבור וכו

 
 מיתוג הארגון  –דימוי הארגון בעיני החברים 

הסכמה גורפת בכל קבוצות הדיון למתג מחדש את הארגון ולהתאימו למציאות של 
יאפשר הצטרפות של . יסייע בצירוף חברים ובשימור החברים: התועלת . ימינו

 ."דורות צעירים"
 משמעויות 

  22  -הם בני ה הגילאים המומלצים לפניה –לארגון " צעירים"גיוס דורות +- 
 מוסכם על כל המשתתפים
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 לאנשים יש כיום הרבה מעגלי שייכות  , השיוך היקי על רקע מוצא איננו רלוונטי
לשווק / והעדתי איננו המוביל שבהם ולכן נדרש למצוא את הדרך להגדיר 

 ולמתג את השייכות באופן אחר

 ות הבאיםמוקד משיכה לבני הדור  –ערכי הליבה והסולידריות הקהילתית 
 מיתוג מחדש של הארגון

 צעירים אינו אומר מאומה לדורות היותר" ארגון יוצאי מרכז אירופה"החלפת השם 

  ארגון יוצאי הארצות דוברות : "הצעות. בשם הארגון –" יקים" /"יקה"הכללת
 "ארגון היקים: "או " גרמנית

  החלפתJeckes  ל- Yekes  דואל של הארגון / בכתובת האתר 

 מכנה משותף  –פעילויות אטרקטיביות לדורות האמורים /פעולות  הכוונת
 יביא גם להצטרפות חברים חדשים –קהילתי /תרבותי

 יביא  -קהילתי /מכנה משותף תרבותי  –פעילויות בין דוריות /הכוונת הפעולות
 גם להצטרפות חברים חדשים

  היקינתון/הגברת הפרסום והשיווק של הארגון 

 הנפקת כרטיס חבר –" גאוות היחידה" עידוד 
 

 שאלות הקשורות לזכות להצטרף לארגון ולמחויבות הנובעת מזכות זאת
 

הדמוגרפיה והעירוב העדתי הטבעי מחייבים אותנו לפתוח את : הנחת העבודה
 .השורות וזה קורה כבר בפועלהמצטרפים לארגון

 המשמעות
 מוצע צירוף דיירי בתי ההורים שאינם יוצאי מרכז אירופה

 יהודים"/יהודי"לעניין תקנון הארגון המקנה את זכות ההצטרפות לארגון ל "
 הדעות חלוקות

 דעת הרוב
יש להשאיר את תנאי הקדם המעוגן בתקנון הארגון הגורס כי הזכות מוקנית 

לא תיבדק יהדותם כהלכה של הפונים להצטרפות , עם זאת..." יהודים"/"יהודי"
 . ני הבודק את היוצאים מהכלליש למסד מנגנון פנים ארגו. לארגון

 דעת מיעוט
מטילה צל גזעני על הארגון ונוגדת את  –" יהודים/ליהודי"ההגבלה של התקנון 

 הפלורליזם והסובלנות  -הערכי הליבה  של הארגון 
 סוגיית דמי החבר 

  מוסכם על ידי רוב המשתתפים שיש להמשיך לגבות דמי חבר הדעות חלוקות
 לגבי גובה דמי החבר

 
 דעת הרוב

 להוריד את הסכום השנתי לסכום סמלי 
 דעת מיעוט

 להשאירו כמות שהוא
אבל מזדהים עם הערכים של הארגון " יקים"האם לצרף לארגון גם חברים שאינם 

 ?מעוניינים להיות שייכים לקהילה /ומרגישים
 דעת הרוב 
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הזדהות עם העקרונות ותחושת שייכות לקהילה , המצטרפים לארגון על בסיס ערכי
 (. שהוא בחלוף הדורות פחות משמעותי" )מוצא עדתי"ולא רק על בסיס 

מומלץ להקים מנגנון . לפתוח את הזכות להצטרף לארגון בתנאים מגבילים: מוסכם
 מוסכם שיאשר הצטרפות גם לחברים שאינם יקים או צאצאיהם 

 שאלות הקשורות לצירוף ושימור חברים
 

 ?" מה יצא לי מלהצטרף לארגון"לשאלה 
 קהילתיות וחברתיות/מגוון הדעות נע בין ההצטרפות לארגון מתועלות תרבותיות 

כרטיס )ההצטרפות צריכה להקנות גם דברים מעשיים , תחושת שייכות עם זאת –
 ב"הקלות והנחות וכיו( /חבר להגברת גאוות היחידה

 הרוב מסכימים 
שבכדי להשאיר את הארגון רלוונטי הארגון חייב לחדד את תפקידו ומקומו בחברה 

לפעול בתוכה .הקהילה' דלת אמות'להקרין עליה ולא להתכנס רק ב .הישראלית 
עיסוק בנוסטלגיה פחות .ולהרחיב את ההתייחסות והאמירה שלו לנושאים כללים

ותכנים שמתחברים לחיי החברה " םמבצעי"יש לייצר . רלוונטי לדור ההמשך
 (תפקידי הארגון הארצי: ראה גם סעיף קודם )בישראל 

 (ראה גם סעיפים קודמים העוסקים בתפקידי הארגון והסניפים)משמעויות ה

 קהילה האירועים יכולים ליצור גאווה /אירועים הקשורים לערכים של הארגון
 . מה שיאפשר לאנשים לרצות להמשיך את הקשר, ותחושת שייכות וכן חשיפה

  ( ראה סעיפים העוסקים במיתוג הארגון) –יותר " צעירים"פניה לקהלים
 באתגרים ובמעורבות חברתית תרבותית

 "ותו לעיתון יותר חי וצעיר וכן לנסות ולחבר דרכו להפוך א, את היקינתון" לרענן
" רשת"לעלות אותו ל. י כתבות וידיעות הקשורות אליהם"את אנשי הפריפריה ע

 .כדי לאפשר נגישות נוספת

  ליצור קשר עם קבוצות שונות של קהלים צעירים בתחומים של תרבות מחד
הפרייה הדדית וליזום איתם מפגשים שיאפשרו גיוון ו, ועשייה חברתית מאידך
 .ואולי גם שיתוף פעולה

  שיכולות לאתגר את אנשי הקהילה בעלי זיקה לקהילה " משימות"למצוא
 .ולהזמין אותם לפעול בתוך הארגון, ולארגון שאינם חברים

  ליצור מסורת של מפגשים בין דוריים שמאפשרים קשר והדברות ולא רק
 .השתתפות משפחתית

 ה לייצר מסורת כזורוטינה של אירועים גדולים יכול. 
 
 
 
 ?שימור חברים כיצד 

המעורבות ,ההסכמה הגורפת ששימור החברים ייעשה על ידי הגברת השייכות
 והרצון להתנדבות של החברים 

 משמעויות

  ביקורים של מתנדבים בבתיהם של חברים  -דאגה לפרט בביתו ובבית ההורים
 (אירועים/חגים, לרגל ימי הולדת)שהביעו עניין בכך 
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 לאתר בקהילה גם למי שקשה . הרחבת והעמקת מערך ההתנדבות הפנים קהילתי
 דרך זה אפשר לחבר גם צעירים יותר שדרך ההתנדבות ירגישו שייכות. לו לבקש

 את מה "  לנצל. " בניסיון וביכולות הקיימים בתוך הקהילה, להשתמש בכוחות
 שיש לחברים לתת

  ם בעלי גוון חברתי מפגשי –הגברת הקשרים האישיים בין החברים 

  (נדון כבר בסעיפים הקודמים)דמי חבר 

  (מוסכם בכל הקבוצות)פרסום ושיווק הארגון 

 
להוות , הארגון קיים על מנת לממש חזון וערכים: מסקנה של כל המשתתפים

 . מסגרת חברתית ולספק שירותים לחבריו ולחברי הקהילה כאחת
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 'ד נספח
 אירועי סניף ירושלים 

 1121עד סוף יוני  1122ספטמבר 
 
 

 .האירועים התקיימו במשרדי הסניף אלא אם כן כתוב אחרת
 מספר המשתתפים בכל אירוע מצוין בסוגריים

 
 (11)  הרצאה על הנזירות במדבר יהודה מאת נעמי ארליך 1.0.1122

 (83)מרוני הטוב טיול לאזור מעלה אדומים ומוזיאון השו 11.0.1122

 ( 55" )לבד בברלין"צימרמן על הספר . הרצאה של פרופ 1.0.1122

 ( 12)חנוכת הסניף המחודש והרצאה מאת שפרה ספרא  11.0.1122

 (1" )האושפיזין"הקרנת הסרט הישראלי  1.21.1122

 (51)פתיחת תערוכת ציוריה של שלומית סאור  1.21.1122

 (1)ודיון " המעלית"צפייה בסרטון . ס קאפרסדנא בהדרכת האנ 15.21.1122

 ( 21)הביוגרף מוטי מרגלית סיפר על תהליך כתיבת ביוגרפיה  2.22.112

 (11)פתיחת תערוכת ציוריה של אסתר גולן  25.22.1122

 (53)הרצאה של יעקב מישורי על זובין מטה והפילהרמונית  12.22.1122

 (11)ושירה בציבור באשקלון  "מחיר זה מחיר"הקרנת הסרט  18.22.1122

 (11)טיול להר ציון והסביבה  11.21.1122

 (11)יצחק מרכוס ' פתיחת תערוכת ציורים של חברנו פרופ 11.21.1122

 (21)ארבע חברות סיפרו על ספרים שהביאו עמן ": מפגש ספר" 11.21.1122

 (81) –סיור למוזיאון תל אביב  8.2.1121

 (21)ודיון בהנחיית הנס קאפר " בובת נסיך"הקצר הקרנת הסרט  21.2.1121

 ( 21)בברלין  "Weissensee"הקרנת סרט תיעודי על בית הקברות  21.2.1121

 (81)עם דיירי בית ההורים " חיריה"טיול לאתר המחזור  11.2.1121

 (212)באשקלון " הדירה"הקרנת הסרט  11.2.1121

 (3" )ינת חייספ"מרים פאלק סיפרה על ספרה  11.2.1121

 (1)של אלישבע להמן " היומנים האבודים"הקרנת הסרט  81.12.1121
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 (28)נזירות ואתר הטבילה של ישו , מנזרים: טיול למדבר יהודה 2.1.1121

 (28)ו בשבט בהנחיית מיכאל אנפנגר "סדר ט 3.1.1121

 (22)ר גבי אלכסנדר על הצלה בידי הכנסיה "הרצאה של ד 21.1.1121

 (0" )אפוטרופסויות וייפויי כוח"הרצאה של צופית חיים על  12.1.1121

 (11)פתיחת תערוכת דיוקנאות חברים בגלריה העירונית  13.1.1121

 (81)סיור למוזיאון תל אביב לחברי אשקלון  1.8.1121

 (11)סיור בתל אביב שהייתה ואיננה בהדרכת רפי קאופמן  1.8.1121

 (21)מפגש יקים צעירים עם יונתן לבני ואילנה ברוש  81.8.1121

 (1)ש מוזס "אירוח לערב ליל הסדר בבית ההורים ע 1.1.1121

 (22)יעקב לורך ' מפגש בגן הבוטני בהדרכת פרופ 11.1.1121

 (28)ר ארי לובנטל  "מפגש עם שולמית שוורצוולד וד 28.8.1121

 (21)ח הדסה "יעוד ביההרצאה מאת עדנה גוגנהיימר על ת 11.8.1121

 (21)ציירת חובבת חברת הסניף , פתיחת תערוכתה של אנה בק 11.8. 1121

 (25) הרצאה של נתן ליפשיץ על יין והרמת כוסית לפסח  8.1.1121

 (11)ר אבנר פלק במכון גתה בירושלים "הרצאה של ד 21.1.1121

 (18)הרצאה מפי אסתר גולן על רחה פריאר  2.5.1121

 (88)טיול לקיסריה העתיקה ועין הוד  3.5.1121

 (31)על היקים והקולנוע הישראלי   יום עיון בסינמטק ירושלים 11.5.1121

 (21)צפיה בסרט תיעודי ושיחה עם נתן ליפשיץ  11.5.1121

 (21. )ודיון בהנחיית האנס קאפר" שורשים"הקרנת הסרט הקצר  10.5.1121

 (25. )תמר מילבסקי' של הגבפתיחת תערוכת ציוריה  1.1.1121

 (21)על ידי דורותיאה הינץ " יהודי רגיל לגמרי"הצגת הספר  28.1.1121

 (22)לר על גנטיקה אקטואלית 'ר כרמלית ריצ"הרצאה של ד 20.1.1121

 (85)פיקניק סוף שנה לציון סיום שנת הפעילות של בית המפגש  11.1.1121
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 רועים ארצייםהשתתפות חברי סניף ירושלים באי

 (21) השקת ספרו של גבריאל באך   1.0.1122

 (18)אירוע לציון ליל הבדולח בבית התפוצות   21.22.1122

 (5)נסיעה להקרנת הסרט וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע   11.2.1121

 (15)ערב על יקס ואוסטיודן בתל אביב  -" קרובים רחוקים"  11.1.1121
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 'נספח ה
 

 ת סניף תל אביביופעילו
 1121יולי -1122יוני 

 
 

 תאריך
 

 משתתפים' מס אירוע

זיאון ישראל בשיתוף במו -"יהושע הפרועוהילד הזה  הוא "  ** 218/81122
 סניף ירושלים

01 

 001  גבריאל בך השופט בדימוס השקת ספרו של  18/81122
 

 011 רון גבעתייםבתיאט פסטיבל מספרי סיפורים  2/82181122
282281122 

 
 (2מפגש ) ינס'פילוסופיה בג

 
21 

 271 בבית התפוצות טקס לציון ליל הבדולח ** 2182281122

2082281122 
 

 (1מפגש ) ינס'פילוסופיה בג
 

21 

1/82281122 
 

 (3מפגש ) ינס'פילוסופיה בג
 

21 

א ושיחה עם יוצר "הקרנת הסרט בסינמטק ת -"הדירה" 082181122
 רט ארנון גולדפינגרהס

011 

2382181122 
 

 21 (0מפגש )ינס 'פילוסופיה בג

2/82181122 
 

 -על ישראל במעגלים האזוריים מפגש עם ראובן מרחב
 תורכיה ומצריים כמשל

/1 
 

17821822 
 

 ( 0מפגש ) ינס'פילוסופיה בג
 

21  

28281121 
 

 10 'הפרלמנט של מלכיתה'

 21 ( 1גש מפ)ינס 'פילוסופיה בג 218281121
 27 מפגש עם עולים חדשים 108281121
 /0 טיול לאגמון החולה 278281121

 
וילפריד ' :נסיעה לקיבוץ הזורע להקרנת הבכורה של הסרט ** 118281121

 המציל מברלין -ישראל
01 

 71 מה חדש במפות העתיקות -מיכאל מאיר. פרופ מפגש עם  328281121
 

 'המציל מברליןוילפריד ישראל 'הקרנת סרט : מפגש עם 08181121
 ושיחה עם הבמאי יונתן ניר

 

71 

08181121 
 

 13 'הפרלמנט של מלכיתה'

 311 (יקים ואוסטיודן" ) 'רחוקים-קרובים ' ** 118181121



 

 

� 

 
 

 .בשיתוף בית שלום עליכם 

 1/ "שבעה על אימא"על סרטה  יעל קציר . פרופ מפגש עם 1/8181121
 

 ימי עיון בבית התפוצות –חולמים ומגשימים  ** 138381121
 

71 

 /0 טיול לבית גוברין והסביבה 18381121
 71 ימי עיון בבית התפוצות –חולמים ומגשימים  ** 118081121
 111 טקס הענקת מלגות 138081121
 07 טיול לעכו והגליל המערבי 128081121
1/8081121 

 
נשים יהודיות  מקומן של -לוין ורד רותר "דמפגש עם 

 בהיסטוריה הגרמנית
71 

08181121 ** 
 
 

 :'מכונת הדיבור'
 'מכונת הדיבור בתור מורה שפות'השקת הספר  

201 

 11 א והמרכז"של סניף תאסיפה כללית  118181121
–  מפגש עם סביון ליברכט 118181121

 גרמנים ביצירותיה -יחסי יהודים
/1 

 

 אירועים ארצייםאביב ב -השתתפות חברי סניף תל** 




