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  ,גוון הפעילויות של הארגוןע נוסף על ממידל
  והגופים השלובים הסניפים

  :בקרו באתר האינטרנט של הארגון

jeckes.org-www.irgun  

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

 

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

  

  

  

        
        
        
  

        ::::    תחומי הפעולה המרכזיים של הארגוןתחומי הפעולה המרכזיים של הארגוןתחומי הפעולה המרכזיים של הארגוןתחומי הפעולה המרכזיים של הארגון

  רווחת הקהילה ורווחת הדיירים בבתי ההורים, רווחת הפרט �

והנחלת מורשת זו לחברי  ,בני העלייה החמישית ,"יקיםה"שימור מורשת  �

  חברי הקהילה וצאצאיהם ולכלל הציבור בישראל , הארגון

כלכלית ותרבותית לעולים חדשים ולצעירים ,קליטה חברתיתבסיוע ותמיכה  �

  יוצאי ארצות דוברות גרמנית

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

 ייצוג קהילת יוצאי מרכז אירופה כלפי כולי עלמא �

  פעולות פנים ארגוניות �

  

  

  

  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    

של של של של ' ' ' ' ערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבה''''ברוח ברוח ברוח ברוח הפועל הפועל הפועל הפועל ישראלי ישראלי ישראלי ישראלי ווווציוני ציוני ציוני ציוני     ,,,,ארגון וולונטריארגון וולונטריארגון וולונטריארגון וולונטרי
כלל חבריו ובני כלל חבריו ובני כלל חבריו ובני כלל חבריו ובני למען למען למען למען לתרגמם לשירותים ופעולות לתרגמם לשירותים ופעולות לתרגמם לשירותים ופעולות לתרגמם לשירותים ופעולות     ----    מייסדיומייסדיומייסדיומייסדיו

שואף הארגון שואף הארגון שואף הארגון שואף הארגון     ,,,,ועל יסוד ערכי היסוד שלוועל יסוד ערכי היסוד שלוועל יסוד ערכי היסוד שלוועל יסוד ערכי היסוד שלובפועלו בפועלו בפועלו בפועלו ; ; ; ; הקהילההקהילההקהילההקהילה
        ....צביונה של החברה הישראליתצביונה של החברה הישראליתצביונה של החברה הישראליתצביונה של החברה הישראלית    עלעלעלעללהשפיע להשפיע להשפיע להשפיע 
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        הארגוןהארגוןהארגוןהארגוןנשיאות נשיאות נשיאות נשיאות     רררר""""יויויויו    סקירתסקירתסקירתסקירת

        של ארגון יוצאי מרכז אירופהשל ארגון יוצאי מרכז אירופהשל ארגון יוצאי מרכז אירופהשל ארגון יוצאי מרכז אירופה    42424242    ––––לוועידה השנתית ה לוועידה השנתית ה לוועידה השנתית ה לוועידה השנתית ה     

  ראובן מרחב

  

  

  

הוועידה הזאת מתכנסת בסימן שלושה ציוני דרך הראויים לאזכור ומחייבים 

  :התייחסות

 א"תשע/ 2011אנו בחודשים האחרונים של שנת העבודה  •

שנה למפעל  75יון לצ', אור יקרות'אנו בשלבים האחרונים של מפעל  •

 י "ההתיישבות והבניה של יוצאי מרכז אירופה בא

לפיה פעלנו בשלוש השנים , 2008/2011גמר יישום תכנית העבודה  –ובמקביל  •

  האחרונות

בתוך כך המשכנו בהעמקת ליבת הפעילות של הארגון בנושאי הדיור המוגן והעזרה 

ם בנושאים בעלי עניין משותף הוק עם ארגונים חברתיי-בנינו  שותפויות אד, ההדדית

כמו כן פעלנו ; והקדשנו מאמץ מיוחד לטיפול בניצולי שואה ובנפגעי רדיפות הנאצים

נדרשנו לנושא קליטת העולים מקרב הקהילות במרכז , לקירוב תנועות ההתיישבות

קווים מדיניות הארגון בנושא היחסים עם ,  בתהליך סדור ופתוח, אירופה וגיבשנו

 -'יקה'בנינו את תכנית הלימודים  )ח"מט( עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית יחד. גרמניה

ולחטיבות לחטיבות הביניים   -שעניינה מורשת הקהילה וערכי יצירה ומצוינות 

המוזיאון לתולדות 'במקביל העמקנו את השותפות עם ; של בתי הספרהעליונות 

נושאיים בהשתתפות  – נסיםקיימנו כ', מרכז מורשת הייקים –היהדות דוברת הגרמנית 

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

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

  . 'ארץ אחרת'מעניינת עם 

אולם  ,עם זאת לא ראינו עצמנו פטורים מהתייחסות לשאלות על סדר היום הציבורי

פוליטי וקובעות את -בלי לחרוג מאמות המידה המגדירות את הארגון כגוף ציוני א

על יסוד . דמוקרטית ויוצרת, פתוחה, הדבקות בחברה סובלנית –עקרונות הליבה שלו 

' ח"תמכנו בהשלמת חדר המיון בבי, אלה הבענו התנגדות לגירוש ילדי העובדים הזרים

יונות לערער על סמכות בתי המשפט תוך קריאה באשקלון והתנגדנו לניס' ברזילי

  .  יהיה זה נכון וצודק מכל בחינה אם נתמיד בכיוון זה. לשמירה על שלטון החוק
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בכל הפעילויות הללו העלינו את זכרם של האבות המייסדים וראינו בגאווה את החותם 

דינה ביסודות המ -בכל תחומי העשייה בארץ ישראל , הם והבאים אחריהם, שהטביעו

ולכן היה זה רק טבעי ; ובביצורה תוך שותפות נאמנה עם כלל הכוחות היוצרים בארץ

לפני ' תפן'ששמחנו באמת ובתמים בחברותא שלנו במפגשים השונים ובמפגש הגדול ב

שנערך בשותפות מבורכת שלנו עם כמה מיקירי הקהילה ובהם רעיה , כחודשיים

מרחבי ההתיישבות  –ובהשתתפות אלפים , וסטף ורטהיימר בן דרור שטראוס

קבלנו . והווה אחת מנקודות השיא בעבודתנו בשנים האחרונות, ומהיישובים העירוניים

וכולנו הרגשנו , דורי המרגש-הדים למופע היפה שעמד במרכזו ולחוויית המפגש הבין

כה הממצים שהתבטאה גם בדברי הבר, שהציבור חש ערגה למורשת הברוכה שלנו

רבים מתוכנו היו רוצים שמורשת זו תמשיך ותטביע את חותמה על החברה . שהושמעו

  . הישראלית של היום

, שנתית המסתיימת בקרוב-אנו נמצאים בחודשים האחרונים של תכנית העבודה התלת

, הלקחים מיישום התכנית הנוכחית. 2012-2015ואנו ניגשים לגיבוש התכנית לשנים 

, בקהילה –מחייבים את כולנו ' אור יקרות'הלקחים וההדים משנת  עליהם נוספו

. למאמץ מחשבתי מרוכז באשר לדרכנו בעתיד -בחברות השלובות ובנשיאות , בסניפים

, על שותפויותיו, האם אנו רוצים להסתפק בשמירת המתכונת הנוכחית של הארגון

צה להגביר את פעולתנו האם נר, לחלופין, או? שלוחותיו וחברותיו השלובות, סניפיו

הפתוחה , היוצרת, לכלל החברה הישראלית למען יישמע קולנו כממשיכי דרכם הציונית

מה הדרך , מה הדרכים שעלינו לנקוט –ואם כן , והסובלנית של האבות המייסדים

, מה האמצעים הדרושים לכך וכיצד נגייסם, המועדפת להתאמת מבנה הארגון לכך

שרובם ככולם מוועידת , ולפעולה לגיוס מקורות חיצונייםבהמשך להסדרים הקיימים 

  . התביעות

שקוף ונתון , אציין שהוא מתנהל באורח תקין –וכנציג הארגון בגוף הזה  –ובהקשר זה 

בשנים האחרונות הוא קבל סיקור שהיה במקרים רבים מוטה ובלתי . לביקורת מקיפה

ית והן מתעממות נוכח הישגיו התקלות שהיו בפעולתו זוכות להתייחסות רצינ; הוגן

  .   ההיסטוריים

ולחלקן נידרש בוודאי בדיוני הוועידה הזאת ובעבודת , כל השאלות הללו פתוחות

  . התכנון המשותפת להתוויית תכנית העבודה לשלוש השנים הקרובות

בשם הנשיאות ובשמי אני מבקש להודות לצירי הוועידה ולכל המתנדבים והעובדים 

ולכל הפעילים בוועדי הסניפים ובהנהלות , ים ובחברות השלובותבסניפ, בארגון

על ' אור יקרות'החברות ולשלוח ברכה מיוחדת לחברינו שהתגייסו למימושו של מפעל 

  . וכן למאות המתנדבים והפעילים שעשו לילות כימים להצלחתו, כל רבדיו 

 .   שנה טובה ומבורכת לכולנושנה טובה ומבורכת לכולנושנה טובה ומבורכת לכולנושנה טובה ומבורכת לכולנו
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למפעל ההתיישבות של עולי  75לציון  –" רותקֶ אור יֶ "עמדה בסימן  2010/2011שנת העבודה 

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

 ". אור יקרות"דגש מיוחד על יישובי מתן תוך  קים בפרטוצאצאי הי

שאושר בישיבת נשיאות הארגון ) 2008-2011(התלת שנתי  תווההמ ::::לויות הארגון לויות הארגון לויות הארגון לויות הארגון לפעילפעילפעילפעיהבסיס הבסיס הבסיס הבסיס 

 . 2008 בפברואר

    אסטרטגאסטרטגאסטרטגאסטרטגית הפעולהית הפעולהית הפעולהית הפעולה::::
    
 מינוף אירועי . גיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפרייםגיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפרייםגיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפרייםגיוס חברים חדשים לארגון מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפריים �

יושבי , על ידי הנהלת הארגון ))))2012201220122012----2011201120112011((((    שנתיתשנתיתשנתיתשנתית- - - - הוכנה תוכנית עבודה דהוכנה תוכנית עבודה דהוכנה תוכנית עבודה דהוכנה תוכנית עבודה ד ."אור יקרות"

  והועדה לצירוף חבריםהסניפים  הראש של

  ועדות הארגון וצוותי  .הפעילות של הארגוןהפעילות של הארגוןהפעילות של הארגוןהפעילות של הארגון    ייייצירוף חברים ופעילים חדשים למעגלצירוף חברים ופעילים חדשים למעגלצירוף חברים ופעילים חדשים למעגלצירוף חברים ופעילים חדשים למעגל �

  חדשות/חדשים ת/ופעילים ות/העבודה תוגברו בחברים

 תוך הדגשת עיקרון , לשם טיוב פעולות ואיגום משאבים .שיתוף הפעולה בין הסניפיםשיתוף הפעולה בין הסניפיםשיתוף הפעולה בין הסניפיםשיתוף הפעולה בין הסניפים �

מיועד  –" יהושע הפרוע"אירוע  ;שיתכדוגמת יער העלייה החמי –השילוב בין הדורי

, גיל: פ דיפרנציאציות שונות"איתור נושאים לפעולות ע. נכדות/סבתות ונכדים/לסבים

  ב"מקצוע וכיו

  ה וגיווןלצורך העשר. . . . עמותות וארגוני מתנדביםעמותות וארגוני מתנדביםעמותות וארגוני מתנדביםעמותות וארגוני מתנדבים, , , , שיתופי פעולה עם מוסדות תרבותשיתופי פעולה עם מוסדות תרבותשיתופי פעולה עם מוסדות תרבותשיתופי פעולה עם מוסדות תרבות �

   . הפעילויות ופרסומן בקרב הקהל הרחב

 התנועה התנועה התנועה התנועה עם עם עם עם גומלין עם תנועת האיחוד החקלאי וגומלין עם תנועת האיחוד החקלאי וגומלין עם תנועת האיחוד החקלאי וגומלין עם תנועת האיחוד החקלאי ו    זיקותזיקותזיקותזיקותהגברת הגברת הגברת הגברת שיתוף פעולה ושיתוף פעולה ושיתוף פעולה ושיתוף פעולה ו �

 הקיבוציתהקיבוציתהקיבוציתהקיבוצית

     ....השענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגוןהשענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגוןהשענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגוןהשענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגון �

 מזמנםבנוסף על נבחרי הציבור המשקיעים  ,במסגרת הארגון הארצי והסניפים פועלים

נוסף זאת ב. . . . מתנדבים באופן שוטף ועל בסיס קבוע 30 - מעל לגם  ,בוועדות הציבוריות

חד פעמיים למבצעים  "גיוסים"שניתן לצוותים על בסיס של " אד הוק"על סיוע 

 ופעילויות

 לקהילה  לתרוםשנה הנוכחית התחייבו המלגה במקבלי . . . . המלגאיםהמלגאיםהמלגאיםהמלגאיםמחויבות אישית של מחויבות אישית של מחויבות אישית של מחויבות אישית של  �

הארגון הארציהארגון הארציהארגון הארציהארגון הארציח פעילות ח פעילות ח פעילות ח פעילות """"דודודודו  

        2020202011111111    אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט    ––––    2010201020102010יוני  יוני  יוני  יוני  

מנהלת  -דבורה הברפלד   
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טיוב מאגר ללמחשוב ו ,בין השאר ,עבודת המלגאים תרמה. עבודה פעילה שעות 25כ 

       והסניפיםהארגון הנתונים של 

 בעקבות החלטת הוועידה . ולבני הדור הוותיקולבני הדור הוותיקולבני הדור הוותיקולבני הדור הוותיק    מתן עדיפות לסיוע לנפגעי השואהמתן עדיפות לסיוע לנפגעי השואהמתן עדיפות לסיוע לנפגעי השואהמתן עדיפות לסיוע לנפגעי השואה �

מתן עדיפות למעורבות הארגון והמפעל לעזרה . 2007השנתית של הארגון בשנת 

 . הדדית בסיוע לניצולי שואה נזקקים יוצאי ארצות מרכז אירופה

 עבודה הקהילתית עבודה הקהילתית עבודה הקהילתית עבודה הקהילתית שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והשיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והשיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והשיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה וה    הגברתהגברתהגברתהגברת �

הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית מקצועית  כדי לאתר את

אור "נזקקים ביישובי חברי קהילה מאמץ מיוחד הושקע באיתור ; הולמת

  )קיבוצים ומושבים("יקרות

 שתוף     . . . . תפןתפןתפןתפןלמורשת היקים בלמורשת היקים בלמורשת היקים בלמורשת היקים בפעולות לשימור והנחלת המורשת בשיתוף עם מוזיאון פעולות לשימור והנחלת המורשת בשיתוף עם מוזיאון פעולות לשימור והנחלת המורשת בשיתוף עם מוזיאון פעולות לשימור והנחלת המורשת בשיתוף עם מוזיאון  �

הועמק והניב  ,בתפןבעומר ו, בתל חי –בשלוחותיו השונות מוזיאון עם ההפעולה 

 מרשימות שיפורטו להלןתוצאות 

 ::::    פעולות לגיבוש ויצירת שיח קהילתיפעולות לגיבוש ויצירת שיח קהילתיפעולות לגיבוש ויצירת שיח קהילתיפעולות לגיבוש ויצירת שיח קהילתי �

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

  ; וחתירה להרחבת מעגל המנויים בארץ; בארצות דוברות גרמנית

  ; face book דף של רשתהעלאה ל -

, טלוויזיה( והמקומיות פעולות הארגון במדיות הארציותשל  כיםמתמשויחסי ציבור פרסום  -

  )ועוד אתרי אינטרנט ארצית ומקומית עיתונות

  – כדוגמת הפעילות הקשורה ביער העלייה החמישית – עיקרון השילוב בין הדוריעיקרון השילוב בין הדוריעיקרון השילוב בין הדוריעיקרון השילוב בין הדורי �

ופעולות בין דוריות  ;נטים צאצאי חברי הקהילהחלוקת מלגות לסטוד; האלטנוילנד

  מתן במה לצעירים . "דרך היקים" אירוע  כדוגמת

 בשילוב ארגוני הושלמה  בניית תוכנית לקליטת עלייה והפעלתה    - - - -     קליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייה �

 ובשיתוף עמותות העוסקות בתחום העולים הארציים

 תר האינטרנט בא" צור קשר"באמצעות . . . . דיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילהדיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילהדיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילהדיאלוג מתמשך וקבוע עם חברי הקהילה �

 16ממוצע כניסות חודשי לאתר האינטרנט של הארגון כ . ובאמצעות דף הפייס בוק

 פניות 400כ  –באתר " צור קשר"פניות חודשיות באמצעות . אלף כניסות

 השמעת  –והדבקות בעקרונות החברה המתוקנת  חינוכיתחינוכיתחינוכיתחינוכית    ––––הדגשת האמירה הציונית הדגשת האמירה הציונית הדגשת האמירה הציונית הדגשת האמירה הציונית  �

והפייס  אתר האינטרנט/הביטאון( גונייםהארהתקשורת קולו של הארגון באמצעות כלי 

 בחברה הישראלית  ת להעלאת עוולות ומצוקות אזרחיותוהארצי ותדיוהמֶ ) בוק

 מקורותמקורותמקורותמקורות

 המשתתפים ממחברי הארגון ו גביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועיםגביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועיםגביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועיםגביית תשלום עבור פעולות התרבות והאירועים �

     בפעולות השונות של הארגון
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 תגבור פעולות הפיתוח לצורך  לללל""""בארץ ובחובארץ ובחובארץ ובחובארץ ובחו גיוס משאבים מקרנות וגופים ציבורייםגיוס משאבים מקרנות וגופים ציבורייםגיוס משאבים מקרנות וגופים ציבורייםגיוס משאבים מקרנות וגופים ציבוריים �

  ופעולות הנחלת המורשת בתחום הרווחה

 . בארגון ובסניפים עבודת מתנדביםעבודת מתנדביםעבודת מתנדביםעבודת מתנדבים �

 מאגרי נתונים ותשתיות שיווקהקמת  – תשתיות לשיווק וגיוס משאביםתשתיות לשיווק וגיוס משאביםתשתיות לשיווק וגיוס משאביםתשתיות לשיווק וגיוס משאבים �

תוך שמירה מרבית על מסגרת התקציב שמאושרת על ידי ועדת  כל הפעולות מתבצעות

 הכספים

 צעדים ארגונייםצעדים ארגונייםצעדים ארגונייםצעדים ארגוניים

   -  לניהול בסיס המידע "יפו"תוכנת  –סניפים ארגון ולע משותף למיד בסיסיצירת  �

 בסיס המידע מתעדכן בקביעות. לכל הסניפים ולארגון הארצי המשותף

 הושלם  – תהליך הגשת הבקשות למלגות. מערכות המידעהמשך תהליך מחשוב המשך תהליך מחשוב המשך תהליך מחשוב המשך תהליך מחשוב  �

   והוטמע

        2011201120112011/ / / /     2010201020102010נושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  נושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  נושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  נושאים שטופלו על ידי הארגון ומוסדותיו במהלך שנת  עיקרי העיקרי העיקרי העיקרי ה
        

 וועדות הארגון לאחר הבחירות שהתקיימו /ריכוז מנהלי של תהליך הרכבת מוסדות  �

 2010ביוני 

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

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

 וועדות קבועות 25הארגון הארצי והסניפים מפעילים כ . הגורמים הרלוונטיים

 , תכנים, פרסום, נהלותמ – על כל ההיבטים הכרוכים בכךהוועידה השנתית ארגון  �

  ב"וכיוהמשתתפים הזמנת 

 תהליך בחינת תקנון הארגון והמלצות  – תקנונייםהשינויים היישום ריכוז תהליך  �

  )2011שנת סוף אמור להסתיים ב(לשינויים 

 למפעל ההתיישבות של עולי מרכז אירופה  75בפרוס יובל ה  - רות קֶ רויקט אור יֶ פ �

בארץ ישראל אישרה נשיאות הארגון תכנון והפעלה של תוכנית שתכלול אירועים 

  בסקירה נפרדתבסקירה נפרדתבסקירה נפרדתבסקירה נפרדתפירוט הפעולות פירוט הפעולות פירוט הפעולות פירוט הפעולות .  2010/11שיתפרסו לאורך שנת העבודה  

 ברובוברובוברובוברובו    בוצעבוצעבוצעבוצע – "אור ֶיֶקרות"לפרויקט  –פעולה נרחבת לגיוס משאבים  �

 טופל והושלםטופל והושלםטופל והושלםטופל והושלם –משרדי סניף ירושלים שיפוץ מקיף של  �

 גיבשה נשיאות ") עם הפנים לחברה הישראלית(" 40בעקבות הוועדה השנתית ה  �

 מבוצע מבוצע מבוצע מבוצע  – פוליטיים בעלי עניין אזרחי ציבורי רחב-נושאים אה במספר עמדהארגון 

 אור "ישובי רב ומק" דרך היקים"תוכנית בזק לגיוס חברים לארגון מקרב משתתפי  �

        בביצועבביצועבביצועבביצוע -"יקרות
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 סיכום סיכום סיכום סיכום תמציתתמציתתמציתתמצית    הפעולות הפעולות הפעולות הפעולות - - - -     תוכנית העבודה לשנת תוכנית העבודה לשנת תוכנית העבודה לשנת תוכנית העבודה לשנת 2010201020102010    ––––    2011201120112011    ––––    בסימן בסימן בסימן בסימן """"אור יקרותאור יקרותאור יקרותאור יקרות""""

 

מיצבו את הארגון בתודעה הציבורית כארגון צאצאי " אור יקרות"עיקרי הפעולות של פרויקט 

קיים אירוע רב דורי ורב משתתפים שהת –" דרך היקים"הדבר בא לידי ביטוי ב. היקים

.ישובים 175משתתפים מ  7000נכחו בו כ  –במוזיאון הפתוח בתפן   

 1.תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות

זאת לצורך  .קרנות/מרכז משאבים משותף לארגון ולגופים השלובים לגיוס תרומות פיתוח �

פעולות הארגון , דרוג בתי ההוריםש, המפעל לעזרה הדדית פעולות הרווחה שלמימון 

  ות ועודמפעל המלג, המורשת והנחלתהבתחומי 

 /שיווק /שיטה( בארץמינויים להקמת התשתית הארגונית להרחבת תפוצת הביטאון  �

 בביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמיד –) פרסום

 /תמחור /רישום/ שיווק/ שיטה( ל"חובלהפצת ביטאון הארגון תשתית הארגונית הקמת  �

 טרם הושלםטרם הושלםטרם הושלםטרם הושלם    ––––) הגדלת החלק הכתוב בגרמנית/מעקב

– )יפו( ג תוכנת ניהול המידע"וב הנתונים עהשלמת טי - ' שלב ג –מאגר נתוני הארגון  �

 ףףףףטטטטמתבצע באופן שומתבצע באופן שומתבצע באופן שומתבצע באופן שו

 -"ללימודי השואה מכון משואהב"העלאת פרטי ארכיון הארגון שהועברו ל סיום הסריקה ו �

 בוצע והושלםבוצע והושלםבוצע והושלםבוצע והושלם    ––––לאתר האינטרנט לאתר האינטרנט לאתר האינטרנט לאתר האינטרנט 

דגש על סיוע במציאת עבודה . לקליטת עלייה – יישום תוכנית העבודה. קליטת עלייה �

 בטיפול מתמידבטיפול מתמידבטיפול מתמידבטיפול מתמיד     - "רשת חברתית"שילווה ב Job-Clubלעולים על ידי יצירת 

  בוצעבוצעבוצעבוצע – ה"מעתדמית ל חוברת הפקת ווהסניפים עלון הארגון הפקת  �

ר ר ר ר דצמבדצמבדצמבדצמבביצוע ביצוע ביצוע ביצוע מיועד למיועד למיועד למיועד לבשלבי תכנון בשלבי תכנון בשלבי תכנון בשלבי תכנון  -  פעילים/מתנדבים/להכשרת עובדיםהמשך תוכנית  �

 בתכנוןבתכנוןבתכנוןבתכנון    קורס דירקטוריםקורס דירקטוריםקורס דירקטוריםקורס דירקטורים    ––––    2011201120112011

שכבר נאסף ומתוך  הקיים מתוך מאגר הנתונים –איתור וגיוס חברים למאמץ ממוקד  �

מתוך משתתפי אירוע , באתר האינטרנט" צור קשר"באמצעות מאגר המתעניינים הנוספים 

 שוטףשוטףשוטףשוטף    בביצועבביצועבביצועבביצוע – "דרך היקים"

של מתנדבים העצמה והפעלה , הסתייעותהמשך מגמת ה. פיתוח תחום הפעלת המתנדבים �

  MB;כת היקינתון מער ;קשרי קהילה; ספר הייקים( ובעלי משמעות מאתגריםבפרוייקטים 

 )ועוד ועודועוד ועודועוד ועודועוד ועוד קו הקשר לקהילה, מיון וחלוקת מלגות; קליטת עלייה

דרך דרך דרך דרך """"לקראת אירוע לקראת אירוע לקראת אירוע לקראת אירוע  – ערב הוקרה לפעילים ומתנדבים של הארגון והגופים השלובים �

  הפעילים והמתנדביםהפעילים והמתנדביםהפעילים והמתנדביםהפעילים והמתנדביםגם גם גם גם התקיימה ישיבת נשיאות מורחבת וחגיגית אליה הוזמנו התקיימה ישיבת נשיאות מורחבת וחגיגית אליה הוזמנו התקיימה ישיבת נשיאות מורחבת וחגיגית אליה הוזמנו התקיימה ישיבת נשיאות מורחבת וחגיגית אליה הוזמנו " " " " היקיםהיקיםהיקיםהיקים

 בוצעבוצעבוצעבוצע – רגון והגופים השלוביםהאשל הענקת פרס לעובדים מצטיינים  �
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  )מעבר לשוטף( עיקרי הפעולותעיקרי הפעולותעיקרי הפעולותעיקרי הפעולות. 2

ערב מספרי "כדוגמת (מפגשים ואירועי תרבות לדור שני ושלישי באמצעות הסניפים  �

ימי עיון בשיתוף עם מוסדות , סמינר בית התפוצות, בשיתוף עם תיאטרון העם" סיפורים

  ) ב"וכיו , תרבות

הופקו . בשנת העבודה הנוכחית למערכת מגוונת ופעילה היקינתון זכה. יקינתון  MB-ה  �

העיתון זכה  –" ארץ אחרת"בשיתוף המגזין . ז.מתוכם גיליון מאי ש. גיליונות 8כמתוכנן 

וזכה לכיסוי נרחב באמצעי ) נמעניםאלפים  10הופץ ללמעלה מ (לתהודה רחבה 

 . התקשורת

הכספית לקרן הקיימת  הושלמה ההתחייבות –' ילנדאלטנו'העלייה החמישית יער  �

  פירוט בנפרדפירוט בנפרדפירוט בנפרדפירוט בנפרד    .פיתוח פעולות יער חיהמשך תוכניות ל. לישראל

, חיבור מקבלי המלגות לעבודת הארגון. המשך מפעל המלגות לסטודנטים מהקהילה �

עבודה  הסניפים והגופים השלובים באמצעות התחייבות מקבל המלגה להקדיש שעות

  ם לשנה הבאהם לשנה הבאהם לשנה הבאהם לשנה הבאהגגגגבוצע ומתוכנן בוצע ומתוכנן בוצע ומתוכנן בוצע ומתוכנן  .בפועל לטובת מפעלי הארגון

 בביצועבביצועבביצועבביצועבשלבי בשלבי בשלבי בשלבי  – "באתר הישובים"ותחילת שילובו  אתר אינטרנט  ופיתוח דרוגשהמשך  �

בביצוע בביצוע בביצוע בביצוע  -של הארגון וברשתות דומות" פייס בוק" וח והפצה של אירועים ופעילויות בפית �

 מתמידמתמידמתמידמתמיד

 . בביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמיד –יחסי ציבורבשיווק וב ,פרסוםהשקעה ב �

 באמצעות הארגון והסניפים – )ה"חמ(ות הורים סיוע לשיווק בתי ההורים של רשת מעונ �

 בביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמידבביצוע מתמיד –

 ::::    מורשת והנחלתהמורשת והנחלתהמורשת והנחלתהמורשת והנחלתה. . . . 3333

 :כללשנה לעליית יהודי מרכז אירופה  75לציון  – """"אור יקרותאור יקרותאור יקרותאור יקרות""""פרויקט פרויקט פרויקט פרויקט . 3.1

והקמת מאגר  –" אור יקרות"יצירת קשר והידברות מתמדת עם נציגים בולטים מיישובי  �

 בביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטף. שוטףר ישיר מידע ממוחשב שכולל פרטי הנציגים ודיוו

         סקירה נפרדתסקירה נפרדתסקירה נפרדתסקירה נפרדתראה ראה ראה ראה     ––––פרטי תוכנית מיזם אור יקרות פרטי תוכנית מיזם אור יקרות פרטי תוכנית מיזם אור יקרות פרטי תוכנית מיזם אור יקרות  �

 פעולות מורשת נוספותפעולות מורשת נוספותפעולות מורשת נוספותפעולות מורשת נוספות 3.2

ח "המשותפת לארגון ולמט" יקה"של תוכנית הלימודים האינטרנטית הטמעה הטמעה הטמעה הטמעה  �

הלימודים " סיירת היקים"הוקמה  .במערכות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות

בביצוע בביצוע בביצוע בביצוע . ח"מעה בספרי הלימוד הדיגיטליים של מטהתוכנית הוט; ח"בשיתוף עם מט

  שוטףשוטףשוטףשוטף

הושלם איסוף המונחים . "בן יהודה שטראסהרחוב "הדפסה אלבומית של מילון הפקה ו �

הוחלט על הפקה אלבומית של הספר ; )כאלף ערכים ומונחים(ותרגומם כולל הערות 
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הפקה הפקה הפקה הפקה הספר נמצא בשלבי הספר נמצא בשלבי הספר נמצא בשלבי הספר נמצא בשלבי . בשיתוף עם המוזיאון בתפן ובמימון משפחת המבורגר

        ....זזזז....מתוכנן לצאת לאור בחג החנוכה שמתוכנן לצאת לאור בחג החנוכה שמתוכנן לצאת לאור בחג החנוכה שמתוכנן לצאת לאור בחג החנוכה ש    ––––מתקדמים מתקדמים מתקדמים מתקדמים 

והעלאת סרטונים  ב"ארכיונים וכיו/מוזיאונים/לינקים לאתרים קשורים: באתר האינטרנט  �

 פעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועה  .תיעוד באתר האינטרנט/יקים סיפורים מהקהילה; סרטים בנושאי מורשת/

ב בסיפורי חיים וטיו – האינטרנט העלאת הנרשמים לאתרהמשך של  –קים ספר הי �

 פעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועה . נלווים

 פעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועה.  MB מאמרים מרכזיים מהיקינתון �

פרויקט בהובלת סניף יוזמה והפקת ה –סיפור הקהילה  –סרט העוסק בבישול היקי  �

 בשלבי ביצועבשלבי ביצועבשלבי ביצועבשלבי ביצוע. ירושלים

  פעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועהפעולה קבועה. ב"פרסום אירועים וכיו, תיעוד שוטף - פעולות מורשת �

בשנת ". יד ושם"התקיים ב 2010בשנת  . פעולה קבועה. ובמבראירוע מרכזי לציון פוגרום נ �

מרכז המורשת , "אות הכפרה והשלום"בשיתוף עם . בבית התפוצותמתוכנן להתקיים  2011

 .בגבעת חביבה

  בתפןבתפןבתפןבתפן    ––––פעולות בשיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית פעולות בשיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית פעולות בשיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית פעולות בשיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית     ....3.33.33.33.3

 בוצעבוצעבוצעבוצע - "אור יקרות"הצטרפות המוזיאון לפרויקט  �

 בוצעבוצעבוצעבוצע – ליהדות דוברת גרמנית ספר המוזיאוןהפקת  �

 בביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטף -שיתוף פעולה שוטף והיוועצות מתמדת בנושאי מורשת והנחלתה �

 בוצעבוצעבוצעבוצע -חברים חדשים 80סיור מקיף במוזיאון בהשתתפות  -לחברי ארגון חדשים  �

 בביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטף - פרסום ביקינתון של טור קבוע למוזיאון  �

 בביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטף    - יבור והשיווקשיתוף פעולה מקיף בתחום יחסי הצ �

 בביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטףבביצוע שוטף -פרסום הדדי באתרי האינטרנט של הארגון והמוזיאונים הפתוחים  �

העמדת עמדת מחשב במוזיאון לטובת המבקרים שבו מועלים קבוע עם אתרי האינטרנט  �

המחשב (של הארגון גם במוזיאון בתפן " קיםהיספר  "לשל הארגון ואפשרות להירשם  

 בוצעבוצעבוצעבוצע -)ל ידי המוזיאון בתפןהמשוכלל נרכש ע

בקרב מדריכות החינוך בתפן והפיכתו לאתר שימושי ) הקֶ יֶ (הטעמת אתר תוכנית הלימודים  �

 בוצעבוצעבוצעבוצע    -לנוער וצעירים המבקרים במוזיאון

ליל "השתתפות מנהלת המוזיאון וצוותה באירועי הארגון כולל באירועים לציון פוגרום  �

 ואירועים נוספים" הבדולח

אנשי /חברים/פות כגון אירוח עיתונאים מטעם הארגון וביקורים של אישיםפעילויות שוט �

  קהילה הזוכים לליווי ותשומת  לב מיוחדת
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שנה לייסוד המפעל לעזרה  70מחווה ל  –מערכות הרווחה במדינת ישראל ) 1: ימי עיון �

בעקבות תערוכתו של   - מבט פנים ) 2. ביפו" מרכז נא לגעת"בשיתוף עם בוצע  –הדדית 

  בוצעבוצעבוצעבוצעחי -יום עיון ושיח גלריה מוזיאון בתל. מיכה ברעם

  
פעולות הארגון והסניפים פעולות הארגון והסניפים פעולות הארגון והסניפים פעולות הארגון והסניפים " " " " אור יקרותאור יקרותאור יקרותאור יקרות""""מפרויקט מפרויקט מפרויקט מפרויקט     כפועל יוצאכפועל יוצאכפועל יוצאכפועל יוצאבשנת העבודה הנוכחית בשנת העבודה הנוכחית בשנת העבודה הנוכחית בשנת העבודה הנוכחית : : : : לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

הפעולות הפעולות הפעולות הפעולות . . . . בציבור הישראלי בכלל ושל צאצאי היקים בפרטבציבור הישראלי בכלל ושל צאצאי היקים בפרטבציבור הישראלי בכלל ושל צאצאי היקים בפרטבציבור הישראלי בכלל ושל צאצאי היקים בפרט    הורחבו והגיעו לקהלים נוספיםהורחבו והגיעו לקהלים נוספיםהורחבו והגיעו לקהלים נוספיםהורחבו והגיעו לקהלים נוספים

נוצר קשר ושיתוף נוצר קשר ושיתוף נוצר קשר ושיתוף נוצר קשר ושיתוף ית וכתוצאה מכך ית וכתוצאה מכך ית וכתוצאה מכך ית וכתוצאה מכך בציבוריות הישראלבציבוריות הישראלבציבוריות הישראלבציבוריות הישראלתקשורתית נרחבת תקשורתית נרחבת תקשורתית נרחבת תקשורתית נרחבת קיבלו תהודה קיבלו תהודה קיבלו תהודה קיבלו תהודה 

הדיאלוג הדיאלוג הדיאלוג הדיאלוג הוגברה מגמת הוגברה מגמת הוגברה מגמת הוגברה מגמת , , , , בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף. . . . """"אור יקרותאור יקרותאור יקרותאור יקרות""""יישובי יישובי יישובי יישובי הפעולה עם המייסדים וצאצאיהם בהפעולה עם המייסדים וצאצאיהם בהפעולה עם המייסדים וצאצאיהם בהפעולה עם המייסדים וצאצאיהם ב

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

   

  

    
 חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים חברי הארגון ומשתתפים ––––    נתונים נתונים נתונים נתונים 2011201120112011    ((((עד סוף יוליעד סוף יוליעד סוף יוליעד סוף יולי))))

 
   1428כ     : אביבאביבאביבאביב- - - - מספר חברי סניף תלמספר חברי סניף תלמספר חברי סניף תלמספר חברי סניף תל •

         727כ :   מספר חברי סניף ירושליםמספר חברי סניף ירושליםמספר חברי סניף ירושליםמספר חברי סניף ירושלים •

   895כ      : מספר חברי סניף חיפה מספר חברי סניף חיפה מספר חברי סניף חיפה מספר חברי סניף חיפה  •

    סהסהסהסה""""כ  חברי ארגון כ  חברי ארגון כ  חברי ארגון כ  חברי ארגון שנת שנת שנת שנת 2011201120112011/2010/2010/2010/2010    ((((יונייונייונייוני////יולייולייולייולי) ) ) ) : : : : - - - -     ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ////תתתת""""אאאא////חיפהחיפהחיפהחיפה/: /: /: /: 3,0503,0503,0503,050

  חברים חדשים  519כ  ):אביב-תל/ירושלים( 2010-2011בשנת  המצטרפים' מס •

 )בירושלים 120/ אביב-בתל 399(

 127 - כ  – 2009-2011קשר עם הארגון בשנים עולים חדשים שיצרו  •

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

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

היקף המנויים ירד בשל טיוב נתונים והסרת היקף המנויים ירד בשל טיוב נתונים והסרת היקף המנויים ירד בשל טיוב נתונים והסרת היקף המנויים ירד בשל טיוב נתונים והסרת , , , , 2009200920092009    ––––ב ב ב ב     3,5003,5003,5003,500לעומת לעומת לעומת לעומת ((((    3,0003,0003,0003,000

 ))))יליםיליםיליםיליםמנויים לא פעמנויים לא פעמנויים לא פעמנויים לא פע

    השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים השתתפו באירועים ((((ארגון ארגון ארגון ארגון ארציארציארציארצי, , , , סניף תסניף תסניף תסניף ת""""אאאא, , , , סניף יסניף יסניף יסניף י- - - - םםםם) : ) : ) : ) : 
    

שאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חבריםשאינם חברים    20202020%%%%    - - - - מהם כמהם כמהם כמהם כ) ) ) ) 2009200920092009בשנת בשנת בשנת בשנת     3,7003,7003,7003,700לעומת כ לעומת כ לעומת כ לעומת כ ((((משתתפים משתתפים משתתפים משתתפים     9,0009,0009,0009,000כ כ כ כ   
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            כספיםכספיםכספיםכספיםועדת ועדת ועדת ועדת פעילות פעילות פעילות פעילות ח ח ח ח """"דודודודו

            2012012012011111    אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט    ––––    2010201020102010    יוני יוני יוני יוני 

  ר "יו - מרדכי וירשובסקי

  

פה יאסישיבת הנשיאות הראשונה שלאחר של הארגון נבחרה ב ועדת הכספים

ר "יו מרדכי וירשובסקימרדכי וירשובסקימרדכי וירשובסקימרדכי וירשובסקי :חברי הוועדה. 2010ביוני  15הכללית הבוחרת שהתקיימה ב 

מרגנית רווה , דב מאיר, משה נוי, מיכה וקס, עירית זהבי, גבי דאוסחברים  ,הוועדה

  . ואילן רומן

   עיקרי הפעילות

במהלך שנת העבודה נערכו חמש ישיבות של ועדת הכספים
1

  

בישיבות בוצע מעקב שוטף רבעוני על ביצוע התקציב מול התכנון  ונדונו  •

 נושאים שוטפים שונים

מרכז נתקבלה ואושרה החלטה לגבי שינוי נוסחת חלוקת המימון בין סניפי ה •

 לסניף חיפה

   2011נדון ואושר תקציב הארגון לשנת  •

 2010 -ו 2009ח המילולי של הארגון לשנים "הוצגו הדוחות הכספיים והדו •

  לטה להמליץ לנשיאות הארגון לאשרםונתקבלה הח

  נוהל עבודת חשב הארגוןנדון ואושר  •

ועדת כוח אדם , נעה ונכסים ועדת הת :הכספיםמונו ועדות משנה של ועדת  •

  בק -בו שוכן מכון ליאוושכר וועדה להסדרת זכויות הארגון בנכס 

, יקינתוןועדת היגוי , ם "ועדת תו –מונו נציגי ועדת הכספים בועדות הנשיאות  •

  "אור יקרות"ועדת יער אלטנוילנד ובועדת 

בודה אושרה תכנית הע.  2011הוצגה תכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת  •

  ר ועדת הביקורת"על פי בקשת יו –והקצבת השעות 

  חברות יערות הכרמל ולדור תל אביבנתקבלו דיווחים שוטפים על מהלך פירוק ה •

שאינן  "בית מורשת"ו "הוצאת הביטאון"אושרה המלצה לפעול לפירוק החברות  •

  פעילותחברות 

  ושרה תכנית השיפוץ בסניף ירושליםנדונה וא •

                                                
1
 המעוניינים מתבקשים לפנות למנהלת הארגון –וקולים של ישיבות ועדת הכספים ניתן לעיין בפרוט 
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        המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית המפעל לעזרה הדדית פעילות פעילות פעילות פעילות ח ח ח ח """"דודודודו

        2012012012011111יוני יוני יוני יוני     - - - -     2020202010101010י י י י לללליויויויו

  ה"המעהנהלת ר "יו -בתיה מעוז 

        

        תמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולות

ועבר ממידע שוטף ועדכני על מיצוי זכויות בכלל וזכויות ניצולי שואה בפרט  .1

 באופן שוטף לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרט

הממלכתיות ברשויות הם ה ולקהל הרחב במיצוי זכויותי"סיוע לנתמכי המע .2

 השונותוהציבוריות 

 על מנת לסייע להם –נזקקים מקרב הקהילה חברי הקהילה האיתור וחיפוש  .3

 מושביםהקיבוצים והנזקקים מקרב חברי קהילה איתור וחיפוש דגש מיוחד ל .4

 –למדיניות ההנהלה  עודכנו והותאמו –הקריטריונים לסיוע ולקבלת תמיכות  .5

עובדות ,ועדת תמיכות(ה והופץ לגורמים הרלבנטיים "אושר על ידי הנהלת המע

 )סוציאליות בקהילה ובבתי ההורים

מופעל על ידי מתנדבים . פועל בקביעות ושיטתיות לאורך כל השנה – """"קו קשרקו קשרקו קשרקו קשר"""" .6

. ס"בהכוונה של העו –א והמרכז "קבועים חברי ארגון בסניף ירושלים ובסניף ת

סיוע בפתרון , איתור בעיות ,קשר ישיר ותשומת לב לחברי הקהילה: המטרה

 . 'בעיות מיידיות וכו

 דכון שוטףע – ה"מעחברי ה/התורמים שלמסד נתונים  דכוןעהמשך העבודה על  .7

 התקבל מרשם העמותות  -  2011אישור ניהול תקין לשנת  .8

 ::::הההה""""שיווק ויחסי ציבור למעשיווק ויחסי ציבור למעשיווק ויחסי ציבור למעשיווק ויחסי ציבור למע,,,,פרסוםפרסוםפרסוםפרסום, , , , הסברההסברההסברההסברהפעולות תשתית לפעולות תשתית לפעולות תשתית לפעולות תשתית ל ....9999

בתוספת חומרים העוסקים  ה"מדור קבוע ומתעדכן של המע –אינטרנטהאתר  •

  ה בהקמתם"בהיסטוריה של מערכות הרווחה וחלקו של המע

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

 יקינתון MBה  מדור קבוע בביטאון הארגון •

 לעידוד תרומות עלוניםהפקה והפצת  •

 ה"של חוברת תדמית למע הפקה והפצה •

ביוזמת  התקייםיום העיון . מרכז אירופהמרכז אירופהמרכז אירופהמרכז אירופה רווחה וחוסן חברתי בקהילת יוצאירווחה וחוסן חברתי בקהילת יוצאירווחה וחוסן חברתי בקהילת יוצאירווחה וחוסן חברתי בקהילת יוצאי •

קהילת הארגון  –ארגון עולי מרכז אירופה  המפעל לעזרה הדדית בשיתוף עם

חברי ההנהלה וצוות /פעילים ולעובדים סוציאליים/היום יועד למתנדבים.בחיפה
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קניית ידע וכלים להגברת הרווחה והחוסן ה, העברת מידע: היום מטרת. ה"המע

 )50מספר משתתפים כ ( .אירופה בחיפה והצפון החברתי לקהילת יוצאי מרכז

 70מחווה לציון   – ארצי יום עיון ....שנות מחויבות הדדית בקהילה הייקיתשנות מחויבות הדדית בקהילה הייקיתשנות מחויבות הדדית בקהילה הייקיתשנות מחויבות הדדית בקהילה הייקית    70707070 •

 ה ומימון שלהפק .ביפו" נא לגעת"מרכז  –) 2010דצמבר (ה "שנה להקמת המע

 –המטרה . בשיתוף עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפןהארצי הארגון 

מספר . (ה"מעמפעלי ההעלאת המודעות הציבורית לה ו"למע והוקרה מחווה

 )מכל רחבי הארץ 350משתתפים כ 

 ה"רב שנתי למע –הפקה והפצה של לוח שנה  •

הוגשה טיוטא  – התרומותהניהול הכספי של   -  2011שנת  ב פנים ח ביקורת"דו .10

  ח"הדו םשלהוטרם  -התקבלה תגובת הגוף המבוקר  –בת הגוף המבוקר לתגו

            1010101020202020    לשנתלשנתלשנתלשנת    נתונים כמותייםנתונים כמותייםנתונים כמותייםנתונים כמותייםמספר מספר מספר מספר  ....11111111

 )90- בשנה שעברה(129: מספר הנתמכים בקהילה  •

        חחחח""""שששש    484484484484,,,,781781781781,,,,1111    ::::2020202010101010סכום התמיכה לשנת סכום התמיכה לשנת סכום התמיכה לשנת סכום התמיכה לשנת     

  32) :בני דור שני ושלישי" (הצעירים"מתוכם מספר הנתמכים  •

        חחחח""""שששש    382,785382,785382,785382,785: : : : התמיכה התמיכה התמיכה התמיכה     סכוםסכוםסכוםסכום     

  22: מספר הנתמכים בבתי ההורים •

        חחחח""""שששש    666669696969,8,8,8,803030303: : : : סכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכה  

 25):כולל תמיכות חד פעמיות(מספר נתמכים מקיבוצים ומושבים    •

 חחחח""""שששש    235,000235,000235,000235,000    ----ככככ    ::::סכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכהסכום התמיכה

 י ארגון יוצאי מרכז אירופה"תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות ע   •

 ₪  ₪  ₪  ₪      583,500583,500583,500583,500: : : : סכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זוסכום שהוצא בפועל לפעולה זו

        1010101020202020נות שנת נות שנת נות שנת נות שנת תרומות ועיזבותרומות ועיזבותרומות ועיזבותרומות ועיזבו

  ח"ש 202,424: 2010תרומות לשנת סך ה •

 ח"ש 316,306:  2010עיזבונות לשנת סך ה •

        2010201020102010בשנת בשנת בשנת בשנת     יוצאי אוסטריהיוצאי אוסטריהיוצאי אוסטריהיוצאי אוסטריהתוכנית הסיוע לתוכנית הסיוע לתוכנית הסיוע לתוכנית הסיוע ל

  312: מספר מקבלי הסיוע  •

 ₪ ₪ ₪ ₪ 165165165165,,,,815815815815,,,,1111    ::::סך סכום התמיכה שחולקהסך סכום התמיכה שחולקהסך סכום התמיכה שחולקהסך סכום התמיכה שחולקה

        ))))תמציתתמציתתמציתתמצית((((    נוספותנוספותנוספותנוספותפעולות פעולות פעולות פעולות 
  

 בנושאי וליםלע ייעוץלסיוע לעולים חדשים  תמיכה בפעילות קליטת עלייה .ב
  .תעסוקה בנושאי ותווך סיועוכן  חברתיות פעילויות ארגון, קליטה

        
        ₪ ₪ ₪ ₪     30,00030,00030,00030,000: : : : פעילות זופעילות זופעילות זופעילות זוטובת טובת טובת טובת הסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל להסכום שהוצא בפועל ל
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   התורמים לעמותהעבור החברי העמותה עבור   MBרכישת ביטאון יקינתון   .ג
  ועבור תורמים פוטנציאליים

        
        ₪ ₪ ₪ ₪ 173,000173,000173,000173,000: : : : הסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זוהסכום שהוצא בפועל לפעילות זו

  

   ים בחיפהבבית הור) חדר טיפולי לקשישים סיעודיים(חדר סנוזלן הקמת  .ד
        ₪₪₪₪    80,00080,00080,00080,000: : : : הסכום שהוצא בפועל הסכום שהוצא בפועל הסכום שהוצא בפועל הסכום שהוצא בפועל 

        

  בדיקת היתכנות להקמת מוסד לתשושי נפש  - "בוסתן באומן"פרויקט  .ה
        

        ₪₪₪₪    60,42060,42060,42060,420: : : : הסכום שהוצא בפועלהסכום שהוצא בפועלהסכום שהוצא בפועלהסכום שהוצא בפועל
  

 מלגות ללימודים אקדמאיים לבני דור ההמשך  .ו
        

        ₪ ₪ ₪ ₪     216,790216,790216,790216,790    ::::))))פייזרפייזרפייזרפייזר----קרקרקרקרבבבבהקדש הקדש הקדש הקדש פירות פירות פירות פירות ממממ((((    וקדשוקדשוקדשוקדשהסכום שההסכום שההסכום שההסכום שה
  

מוזס . ש ז"המחלקה הסיעודית בבית ההורים ע לשדרוג ההקצבהועברה  .ז
  )2011שנת (בירושלים 

 ₪₪₪₪    1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000): ): ): ): מכספי עיזבון ייעודימכספי עיזבון ייעודימכספי עיזבון ייעודימכספי עיזבון ייעודי((((הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש הסכום שהוקדש 
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     סניף תל אביב והמרכזסניף תל אביב והמרכזסניף תל אביב והמרכזסניף תל אביב והמרכזפעילות פעילות פעילות פעילות ח ח ח ח """"דודודודו

2020202011111111    יולייולייולייולי    ––––    2010201020102010    אפרילאפרילאפרילאפריל     

         מנהלמנהלמנהלמנהל    - - - -     יהושע שפיריהושע שפיריהושע שפיריהושע שפיר

 

   כלליכלליכלליכללי .1

תקופה שבין ב) מחדרה עד גדרה(פעילות סניף תל אביב והמרכז לח שלהלן מתייחס "הדו

, בהתאם למדיניות שהותוותה נעשתהפעילות הסניף . 2011 ביולי 31-ל 2010 באפריל 1

שאושרו על ידי ועד הסניף והנהלת  מסגרות התקציביותלתוכניות העבודה ולכפוף 

שנה להתיישבות  75 –" רותקֶ אור יֶ "עולות סניף תל אביב בסימן השנה עמדו פ. הארגון

  .קית בארץ ישראלהי

    חברי הסניףחברי הסניףחברי הסניףחברי הסניף .2

 .בשנה זו גםנמשכה , שמסתמנת בשנים האחרונות, מגמת הגידול במספר חברי הסניף

 רובם, ח"בתקופת הדושהצטרפו חברים חדשים  399חברים מתוכם  1428הסניף מונה 

  .מבני הדור השני והשלישי

    ועד הסניףועד הסניףועד הסניףועד הסניף .3

באפריל  14ב  –חברים שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה ב  10ועד הסניף מונה 

, עליזה הרט, מלכיתה דובניקוב, בין'בני גז, מיכאל בלסבלג, ר"יו –חנה אוריאל : 2010

, לישיבות הועד. נעמי מרחב, אלי מאיוס, די כהןע, עירית זהבי, מרדכי וירשובסקי

. מוזמנים ומשתתפים גם כעשרים פעילים, ר ובתדירות קבועהיהמתקיימות באופן סד

, תרבות ועדת: : : : שמתכנסות מעת לעת ובהתאם לצורך    מטעם הועד פועלות ועדות משנה

בועדות  חברי הועד מייצגים את חברי הסניף .עדת קבלה לבתי הורים וועדת פרוייקטיםו

  .דות הארגוןוסובמ

          פעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניףפעילות הסניף .4

    פעילות רווחהפעילות רווחהפעילות רווחהפעילות רווחה    4.14.14.14.1

מבני משפחה , מחברי הקהילה –פניות בנושאי רווחה  70-מדי חודש מתקבלות כ

בשיתוף פעולה הדוק עם , של הסניףסוציאלית עובדת הה, הגר ברטל. ומגורמים אחרים

נותנת מענה ,  בקהילה ומחוצה לה רלבנטייםהמפעל לעזרה הדדית ועם גורמים 

מדי חודש נערכים כעשרה . למצוקותיהם ומקיימת איתם קשר ישיר ובלתי אמצעי

הדרכה במימוש ניתנים ייעוץ ופגישות במשרדי הארגון בהן ביקורי בית וכן מתקיימות 

ח סוציאלי וחוות דעת לועדת התמיכות "ס מכינה דו"העו .זכויות גם מהקרן האוסטרית

 ת רבות קשורות למעבר לדיור מוגן או למחלקות סעודיותפניו. של המפעל לעזרה הדדית

ס "העו. לבתי ההורים של חברת מעונות הורים  מופניםמקבלים הנחיות ווהפונים 

 . מרכזת גם את עבודת המתנדבים של הסניף
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ויש , קים קורמת עור וגידיםיֶ ה לתיעוד קורות החיים של ותיקי ההיוזמ    ––––תיעוד תיעוד תיעוד תיעוד 

 .קיםהתיעוד בספר הים לקידום מתנדבים ומתעדים שפועלים ג

מתנדבי  .באופן סדיר, פועל, לפני שנים רבות, בו החל הסניף, זהפרוייקט  -  """"קו הקשרקו הקשרקו הקשרקו הקשר""""    

  . ס חברי קהילה הזקוקים לסיועה"מפנים לטיפול העומתקשרים לחברים וכשצריך הקו 

           .שעות עבודה חודשיות 160  -כהמתנדבים בפעילויות השונות תורמים לסניף תל אביב 

      פעילות חברה ותרבותפעילות חברה ותרבותפעילות חברה ותרבותפעילות חברה ותרבות    2222....4444

, תל אביב פעילות חברתית ותרבותית מגוונת ףהתקיימה בסני, ח"בתקופת הדו

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

 1319בפעילות הסניף נטלו השנה חלק ". קרותאור י"עמדה השנה בסימן , לעיל

  .משתתפים

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

מאה שנים לקיבוץ ולתל אביב מנקודת מבט של יוצא "מפגש עם מוקי צור בנושא  -

 .במסגרת האסיפה הכללית, "מרכז אירופה

מקומה של החברה "ר התנועה למען איכות השלטון בנושא "יו –ד אליעד שרגא "עו -

 ".ת בישראלבמאבק נגד השחיתות הציבורי

 ".בירקנאו –תמונות מרציף אושוויץ  –האלבום האלמוני "ר גדעון גרייף בנושא "ד -

 ".מה שרצית לדעת ולא שאלת –ירושות וצוואות "ד דניאל פרידמן בנושא "עו -

 ".מבצע יוזף מנגלה, בעקבות מבצע אייכמן"אמנון בר גיורא בנושא  -

נגן קרן ראשי וחבר הנהלת התזמורת הפילהרמונית הישראלית  –יעקב מישורי  -

הסטוריה והומור , נוסטלגיה. תעלולים ושיעולים בפילהרמונית, חיוכים: "בנושא

 ".להווסדה 75בתזמורת החוגגת 

) משפטי –אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי (ץ "ר תנועת אומ"יו –אריה אבנרי  -

  ".השחיתות השלטונית בישראל"בנושא 

וסיורים לאתרים מגוונים ובעלי עניין שזכו  טיולים שישהבשנה זו התקיימו  - טיוליםטיוליםטיוליםטיולים

לנגב , סיור לספארי ולאתר חיריה, לכרמל בעקבות השריפה הגדולה, :להתעניינות רבה

סיור ביפו העתיקה והצגה בתיאטרון , לירושלים וסביבותיה, המערבי וחבל הבשור

  ".הרצלילנבלום"בנקאות סיור במוזיאון ה, ערבי –היהודי 

אור "הערב עמד בסימן . יוצאי מרכז אירופה, סדי הכפריערב הוקרה למי    ––––    שדה ורבורגשדה ורבורגשדה ורבורגשדה ורבורג

בהם חברים רבים מישובי השרון ועמק , מספר המשתתפים עלה על המשוער". יקרות

        .חפר

השתתפות הסניף בפסטיבל זה הפכה למסורת  ----פסטיבל מספרי סיפורים של יוסי אלפיפסטיבל מספרי סיפורים של יוסי אלפיפסטיבל מספרי סיפורים של יוסי אלפיפסטיבל מספרי סיפורים של יוסי אלפי

, אף הוא, שעמד, "סיפורים מכפר קוקוריקו –יקים מספרים "שא השנה הנו. אף היא

  ".אור יקרות"בסימן 
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נציגי הסניף , נבחרו בה חברי ועד הסניף, 14/4/10 –התקיימה ב     ––––    אסיפה שנתית בוחרתאסיפה שנתית בוחרתאסיפה שנתית בוחרתאסיפה שנתית בוחרת

  .לנשיאות וצירי הסניף לועידת הארגון

ראת הועידה התקיים מפגש עם צירי הסניף לועידה ופעילים להכנה לק ––––מפגש צירים מפגש צירים מפגש צירים מפגש צירים 

  .הבוחרת של הסניף

                פעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגוניתפעילות כלל ארגונית    ––––סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב סניף תל אביב     3333....4444

    :  סניף תל אביב יזם וארגן ומטפל במספר תחומים כלל ארגוניים כגון

אותו יזם ואותו , סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון – מלגותמלגותמלגותמלגות

ס הענקת המלגות והעובד ריכוז עבודת ועדת המלגות וארגון טק: שנים 10מוביל מזה 

      .המצטיין

ריכז את המשיך וסניף תל אביב  ––––    """"קית מדוברתקית מדוברתקית מדוברתקית מדוברתיייי""""ללללמילון מילון מילון מילון     - - - - בן יהודה שטראסה בן יהודה שטראסה בן יהודה שטראסה בן יהודה שטראסה ' ' ' ' רחרחרחרח

  .המונחים והביטויים במילון שיצא לאור בקרוב

  .א מרכז את ועדת התקנון בנושא שינוי התקנון ונוהל הבחירות"סניף ת    ––––    ועדת תקנוןועדת תקנוןועדת תקנוןועדת תקנון

         ))))בארגון וביצועבארגון וביצועבארגון וביצועבארגון וביצוע((((    הארגוןהארגוןהארגוןהארגוןהלת הלת הלת הלת פעילות תרבותית בשיתוף עם הנפעילות תרבותית בשיתוף עם הנפעילות תרבותית בשיתוף עם הנפעילות תרבותית בשיתוף עם הנ    4444....4444

    : הסניף השתתף בתכנון וביצוע פעילות הארגון בתחום התרבות באזור המרכז

. מחווה למפעל ההתיישבות של עולי מרכז אירופה –" טופיה/ אוטופיה" –ימי עיון ) 1

הסדרה כללה גם סיור בתערוכת הצילום של . סדרה בת ארבעה מפגשים בבית התפוצות

  .במוזיאון לצילום בתל חימיכה ברעם 

  .בשיתוף עם מכון גתה –" קוראים לי יקה") 2

  .טקס לציון ליל הבדולח ביד ושם) 3

  .מפגש בין דורי ביער אלטנוילנד) 4

צוע האירוע בארגון ובבי, סניף תל אביב נטל חלק מרכזי בתכנון. בתפן" קיםדרך הי) "5

 500 -יף השתתפו באירוע וכאלפים מחברי הסנ. בתפן" קרותאור י"המרכזי של שנת 

  .שאינם חברים

  .הועדה לקליטה ועלייה) 6

  הועדה לצירוף חברים חדשים) 7

     סיכוםסיכוםסיכוםסיכום. . . . 5555

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

ת בשנ. הקשרים עם חברי הסניף טופחו והועתקו גם לפריפריה. אינטנסיבית ומגוונת ביותר

בפעולות להרחבת השורות על ידי צירוף חברים להמשיך הסניף  מתכווןהבאה הפעילות 

עילות התנדבותית פבד בבד עם זיהוי מטרות לתחומי . חדשים ולעיבוי מערך המתנדבים

  .נוספת
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        חברי הסניףחברי הסניףחברי הסניףחברי הסניף

חברים חדשים שהצטרפו לארגון במהלך התקופה  112מתוכם . חברים 727רשומים 

  .והשאר צפויים לחדש חברותם 8.08.2011שילמו עד ליום  369. הנדונה

            2010201020102010באפריל באפריל באפריל באפריל     22222222נבחר באסיפה הכללית ב נבחר באסיפה הכללית ב נבחר באסיפה הכללית ב נבחר באסיפה הכללית ב : : : : ועד הסניףועד הסניףועד הסניףועד הסניף

ראובן , אביבה מונבז ,יונתן לבני, גבי דאוס, דרורה בחנא, יעל ארד ,אילן רומן –ר "יו

בתיה מעוז , מיכאל שילה, רפי קאופמן, גדעון פוזן, ריקרדו לסטרל, דוד נוימן, מירקין

  .ואסתר גולן

  .דוד נוימןמיכאל שילה ו, דרורה בחנא, אילן רומן: ועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלה

   דרורה בחנא ויונתן לבני, מיכאל שילה, אביבה מונבז: ועדת אירועיםועדת אירועיםועדת אירועיםועדת אירועים

  ייטה גרונוולדולן ואסתר ג ":":":":בית המפגשבית המפגשבית המפגשבית המפגש""""ועדת ועדת ועדת ועדת 

- אילנה אלרואי, אלי אביר, עליזה אשד, יעל ארד: ועדת הפקה של סרט על הבישולועדת הפקה של סרט על הבישולועדת הפקה של סרט על הבישולועדת הפקה של סרט על הבישול

  .ברוש ומיטל עופר

דרורה יונתן לבני ו, מיכאל שילה, מונבז אביבה, דוד נוימן –ר "יו: ועדת גיוס חברים

 בחנא

  .חברים נוספים - בנוסף לחברי הועד פעילים בסניף עשרים מתנדבים

מנהל חברת מעונות , בפיקוח של חגי גולן, וצע שיפוץ נרחב במשרדי הסניףהשנה ב

  ). ה"חמ(מ "הורים בע

   :פעילויות הסניףפעילויות הסניףפעילויות הסניףפעילויות הסניף

שנת סיום את חגג  2011ביוני . בבוקר' פועל במשרדי הסניף בימי ג ":בית המפגשבית המפגשבית המפגשבית המפגש"

שמינית באירוע מחווה לאמני קברט יהודים במרכז ציפורי ביער הפעילות ה

   .ירושלים

  : עים שהתקיימו השנהעים שהתקיימו השנהעים שהתקיימו השנהעים שהתקיימו השנההאירוהאירוהאירוהאירו

על , על חג השבועות וגם על ראש השנה מפי שלמה מאיר ::::בהתנדבותבהתנדבותבהתנדבותבהתנדבות    הרצאותהרצאותהרצאותהרצאותעשר עשר עשר עשר 

, חיים אבני. על סחר נשים בישראל מפי פרופ, תעשיית היין בישראל מפי יונתן לבני

  " עיר ללא אלימות"על תכנית , על ילדים במלחמת העולם השנייה מפי אסתר גולן

על צוואות ועיזבונות , חות נוער מגרמניה מפי עידו פורתעל משל, מפי אילן רומן

  ,  על מנהגי פסח בקהילות של יהודי גרמניה מפי אברהם פרנק, מאת ניידי גילינסקי

            ירושליםירושליםירושליםירושליםח פעילות סניף ח פעילות סניף ח פעילות סניף ח פעילות סניף """"דודודודו

            2020202011111111    וגוסטוגוסטוגוסטוגוסטאאאא    ––––    2010201020102010        אפרילאפרילאפרילאפריל

   מנהל -  'יורם מנייביץ
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מבט של נער על , על ארון הקודש כראי לקהילה מפי הארכיאולוגית רות יעקבי

  בתשלוםהתקיימה גם הרצאה אחת  .ר גבריאל אלכסנדר"ירושלים המחולקת מפי ד

י המתנדב הנס קאפר במהלכן צפו  "קבוצות דיון מונחות ע: : : : ארבע סדנאותארבע סדנאותארבע סדנאותארבע סדנאות

  .כ דנו בנושא"המשתתפים בסרטון קצר המתאר דילמה אופיינית לגיל המבוגר ואח

  .טיול בין דורי לבית מאירלחיפה ו, מערת הנטיפים וקיבוץ צרעהל: טיוליםטיוליםטיוליםטיוליםשלושה שלושה שלושה שלושה 

, במוזיאון ישראל, הרובע הנוצריבהר הבית ו, במוזיאון האיסלאם ::::סיוריםסיוריםסיוריםסיוריםשמונה שמונה שמונה שמונה 

ברובע היהודי , בגן הבוטני, מילאלאורך תוואי שיחזור פרוייקט מ, במוזיאון קו התפר

  .  בבית הכנסת האיטלקי שבמוזיאון יהדות איטליהו

הרצאה מפי אירנה , מסיבת חנוכה: : : : חמישה אירועים בשיתוף עם בית מוזסחמישה אירועים בשיתוף עם בית מוזסחמישה אירועים בשיתוף עם בית מוזסחמישה אירועים בשיתוף עם בית מוזס

מופע , )ל"ז(אירוע לזכר גד גרנך , םשטיינפלד על מפעל חסידי אומות אולם ביד וש

ר הסניף ומתנדבים "הופעה בתחפושת במסיבת פורים של יו, של מקהלת בית אל

  .נוספים

שהופק בהתנדבות על ידי אלי אביר ועליזה " מחיר זה מחיר"של הסרט שש הקרנות שש הקרנות שש הקרנות שש הקרנות 

, בסינמטק תל אביב, במכון ואן ליר, הסרט הוקרן פעמיים בסינמטק ירושלים. אשד

  .מטק חיפה ובהקרנה פרטית בישוב תמרתבסינ

  .הוקרנו גם שלושה סרטים נוספים במסגרת בית המפגש

במהלך השנה : ההפקה נמצאת בשלב של איסוף החומר: : : : סרט על הבישול היקיסרט על הבישול היקיסרט על הבישול היקיסרט על הבישול היקי

בידי חברי ארגון , כיות'אוסטריות וצ, אפיזודות בישול של מנות יקיות 8צולמו 

  . וארבע ראיונות של סיפורים הקשורים לאוכל

האחת של הציירת רותי קופרמן :  יחיד של אמנים מבין חברי הסניףיחיד של אמנים מבין חברי הסניףיחיד של אמנים מבין חברי הסניףיחיד של אמנים מבין חברי הסניף    תערוכותתערוכותתערוכותתערוכותשתי שתי שתי שתי 

  .והשנייה של הציירת דרורה בחנא הוצגו בגלריה של הסניף

הפקת תערוכה של הציירת הדנית נורית לומר קלאברס בנושא פנים מספרות 

  .נמצאת בשלבים סופיים) חברי סניף 18הציירת הגיעה ארצה וציירה דיוקנאות של (

מתבצע בהתנדבות על ידי הפסיכולוג רפי  של חברי הסניף חייםחייםחייםחיים----תיעוד של סיפוריתיעוד של סיפוריתיעוד של סיפוריתיעוד של סיפורי

    .ס פלך"די תלמידות מביהובבית מוזס על י "אות הכפרה"מארגון  מתנדב, קאופמן

  .ס בית חינוך מדריכים חברי ארגון ותיקים בשימושי מחשב"תלמידים של ביה

  .הפסיכולוגית נגה קופלוביץ הצטרפה השנה לפרוייקט כמתעדת בהתנדבות

במסגר פעילות התיעוד התקיים במשרדי הסניף קורס בן ארבע פגישות למתעדים 

  .מתנדבים בהדרכתו של רפי קאופמן

אירוע בין דורי ביער : הארציים הבאיםהארציים הבאיםהארציים הבאיםהארציים הבאיםאירועים אירועים אירועים אירועים הההה    תתתתששששששששהשתתפו בהשתתפו בהשתתפו בהשתתפו ברי סניפנו רי סניפנו רי סניפנו רי סניפנו חבחבחבחב

יום עיון על מחויבות לעזרה , ביד ושם" ליל הבדולח"יום לציון פוגרום , אלטנוילנד

סיור ושיח  -תערוכת מיכה ברעם –" מבט פנים", הדדית והקמת שירותי הרווחה

  שנה לעלייה החמישית 75לציון  "דרך היקים"אירוע , חי-גלריה במוזיאון הפתוח בתל



 

21 

 

  .טקס הענקת המלגותו

  : : : : מכון גתה ביזמת עוזי ורנרמכון גתה ביזמת עוזי ורנרמכון גתה ביזמת עוזי ורנרמכון גתה ביזמת עוזי ורנרבבבבשני אירועים שני אירועים שני אירועים שני אירועים 

סיפורים מאחורי הקלעים של הפילהרמונית מפי , כרו של תיאודור הרצלערב לז

  יעקב מישורי

  ::::פעולות לבני דור ההמשךפעולות לבני דור ההמשךפעולות לבני דור ההמשךפעולות לבני דור ההמשך

בבית , נהמחווה להיינריך היי -הסינג . התקיים אירוע מוסיקלי עם הרצאה של פרופ

אחת לחודש מתקיימת במשרדי הסניף שעת שיחה בגרמנית בהנחיית . אבי חי

  .המתנדבת ייטה גרונוולד

שני חברי ועד ושלושה צעירים ממקבלי המלגות של הארגון : : : : פרויקטים מיוחדיםפרויקטים מיוחדיםפרויקטים מיוחדיםפרויקטים מיוחדים

התנדבו בגיוס חברים חדשים באמצעות שיחות טלפון יזומות למתעניינים 

  .מספר חברים חדשים כפול מהממוצע הרב שנתי פעילות זו הניבה. פוטנציאליים

  .  שאלון בנושא שימוש בלחצני מצוקה ושירותי טלרפואה נשלח לחברי הסניף

ועדה מיוחדת שהוקמה . מתוצאות השאלון עולה כי זהו נושא המעניין חברים רבים

  .לנושא תבדוק את ממצאי השאלון ותחליט על דרכי פעולה בהמשך

אוספת חומר בארכיון הדסה על הרופאים היקים שפעלו  ררררעדנה גוגנהיימעדנה גוגנהיימעדנה גוגנהיימעדנה גוגנהיימהמתנדבת 

  .מצגת בנושא/במטרה היא להפיק תערוכה, בבית החולים במרוצת השנים

הציע לחקור כמותית את נושא התעשייה שהוקמה , חבר ארגון חדש, יורם זינגר

  .בידי יקים בתקופת קום המדינה

) גם למרותקים למיטתם(ם סיוע במילוי טפסים ומתן אישורי חיי: עבודה סוציאליתעבודה סוציאליתעבודה סוציאליתעבודה סוציאלית

, )במיוחד בעת המעבר לבית מוזס(תמיכה ויעוץ לחברים , ליווי. צוות הסניף י"ע

ליווי פרוייקט , ריכוז הבקשות למפעל לעזרה הדדית, ביקורי בית בהתאם לצורך

  . נעמי זאגה תעם חברי הסניף המתבצע באמצעות המתנדבהטלפוני הקשר 

דבים חברי ארגון ותיקים שהפכו במרוצת כאחת לחודש מבקרת משלחת של מתנ

  . השנים לרתוקים לביתם

לבני דור , לדור המייסדים: הרחבת ביצוע אירועים לקהילה ::::מדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתידמדיניות ותכניות לעתיד

יופעלו כמה שיותר . הרחבת מאמצי גיוס החברים בידי מתנדבים, ההמשך ולילדיהם

  . מתנדבים בקהילה בביצוע הפעילויות השונות

 –עופרה כהן ; משרה מלאה –מנהל  –' יורם מייניביץ: בסניףבסניףבסניףבסניף    ם בשכרם בשכרם בשכרם בשכרהעובדיהעובדיהעובדיהעובדיצוות צוות צוות צוות 

תהילה  ;משרה 38% –עובדת סוציאלית  –צופית חיים  ;משרה מלאה –מזכירה 

  .    משרה 60%רכזת קהילה  -וולהיים
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        בתי הוריםבתי הוריםבתי הוריםבתי הורים

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

  .עם רשימת ממתינים 100%
, תושבים עצמאיים 420מתוכם . תושבים 546מספר התושבים כיום בכל הבתים הוא 

  .סיעודיים 126
וצא כפועל י .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 והשנה השקענו רבות ב

  
        ::::התקופה האחרונההתקופה האחרונההתקופה האחרונההתקופה האחרונהמקצת הפעילויות שבוצעו במהלך מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך 

  
  :למידה והשתלמויות

  
נקבעו השתלמויות עובדים שכללו מצד , י תכנית עבודה שנתית"עפ, בכל בית ובית

חלקם אף זכו  .אחד השתלמויות פנים ארגוניות ומצד שני השתלמויות מחוץ לארגון
  .ללימודים אוניברסיטאיים במימון מלא

  .יריםלשיפור השירות לדי עברו קורס ,עובדים בבתיםה
מעבר לדיור מוגן ובתי הורים . מוות, חולי, השתלמות ליווי רוחני בעת משבר

  .באמצעות שיחות מוסיקה ועוד
  

   :סקר שביעות רצון
  

שרותי מחקר והדרכה ערכה עבורנו סקר בנושא שביעות  חברה הנותנת, "שריד"' חב
ות החברה סקרה גם את שביעות רצון דיירי המחלק. רצון של הדיירים בבתים

  . הסיעודיות
  . של הדיירים התוצאות הראו שביעות רבהתה הענות גדולה של הדיירים ויהי
  

  :מנהלות
  

מנהלות הבתים משתתפות דרך קבע בהשתלמות שנתית שנערכת מטעם 
  .אוניברסיטת חיפה בתחום ניהול בתי אבות

עבודתן המסורה והנאמנה וההשקעה היומיומית בטיפוח בתושבי הבתים וצוות 
  .דים ראוי להערכההעוב

במסיבה נוטלים חלק העובדים . נחגגה מסיבת עובדים שנתית ברוב הדר ומצב רוח
  .השנה חולקו באירוע פרס עובד מצטיין לנציג מכל בית. בנות זוגם/ובני

            ))))הההה""""חבחבחבחב((((ח פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים ח פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים ח פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים ח פעילות סניף חיפה וחברת בתי הורים """"דודודודו

            2020202011111111    יולייולייולייולי    ––––    2010201020102010יוני  יוני  יוני  יוני  

  ל"מנכ - אהרון בורשטיין  
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במסגרת הנופש קיימנו . יצאנו השנה לנופש בן שלושה ימים בכפר גלעדי, כמו כן
ה  בארגון כמו כן אנו ממשיכים במסורת הנהוג. ג והגליל העליון"טיולים באזור רמה

  .והצוות הבכיר, של הבית, מחלקתיים לקיים  יציאה לגיבושים
לים ולבתי ושבים ירדו הת, י הבתים השונים"בנוסף לטיולים המאורגנים ע, השנה
  .קפה

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
הגדילה ההנהלה את המענקים המוענקים לעובדים אחת , כהכרת תודה לעובדים

  .לשנה
   

  :השקעות
  

  .₪מיליון  6עומדות על  2010כ ההשקעות המצטברות לשנת "סה
  .ל את שיפוצי הדירות והחלפת מערכותסכום הכול

  
  :אירועים

  
, פסח, פורים, ו בשבט"ט, חגגנו וציינו בצוותא בכל הבתים את אירועי ראש השנה

חג השבועות , אותיום העצמ, ל"יום הזיכרון לחללי צה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  .ומסיבה השנתית של הארגון

או תכנית , מרצה אורח, שכללו ארוחת בוקר, ו מספר אירועים קהילתייםקיימנ
  .לאירועים ישנה הענות יפה של חברי הקהילה. אומנותית

  
המשקיעים את זמנם ומרצם , מר בני זוסמןמר בני זוסמןמר בני זוסמןמר בני זוסמןר "המנהל וליו יש להודות לוועד ,לסיום

על היותם קשובים לצרכי התושבים והעובדים ועל , במסירות ובנאמנות אין קץ
  .התווית מדיניות ודרכו של הארגון

  
  
  
  



 

24 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

        כלליכלליכלליכללי
כהן - ש פנחס רוזן ואניטה מילר"ע( א"של אימ ה מנהלת את בתי ההורים"חמ .1

 .הבאים בשעריה א"ונותנת שירות לחברי אימ) בירושלים מוזס. ש ז"וע, ברמת גן

ה בפיתוח רשת הבתים "בתהליך קבוע במקביל לניהול השוטף עוסקת הנהלת חמ .2
בגיל  א"ים של חברי אימים המשתנבמטרה להתאים את רמת השירות לצרכ

 .זקנתם

  
 ח כספיח כספיח כספיח כספי""""דודודודו
ה להמשיך "המאפשרות לחמ, הסתיימה בתוצאות כספיות טובות 2010שנת  .3

 .בתכניות הרחבה ופיתוח

ח ביקורת פנים לשנת "וכן את דו 2010ה אישר את המאזן לשנת "דירקטוריון חמ .4
 .מרשם ההקדשות 2011ה אישור ניהול תקין לשנת "לחמ. 2010

  
 תתתתח פעילוח פעילוח פעילוח פעילו""""דודודודו
ה עוסקת בתכנון הרחבה לשלושת בתי ההורים במטרה להגדיל את "הנהלת חמ .5

דיור חדשות ומודרניות ולהרחיב את שטחי הציבור ' לבנות יח, הדיור' יח' מס
 .ה"ומגוון השירותים שניתן לקבל בתוך בתי ההורים של חמ

ה שותפה להתארגנות ענף הדיור לגיל הזיקנה בכל הקשור בתהליכי "הנהלת חמ .6
 :ולציה של הענףרג

 חקיקת חוק הדיור המוגן –בתחום הדיור המוגן   .א

ר בכל הקשור להסדרת "בגיבוש הסדרים חדשים מול מב –בתחום הסיעוד   .ב
 .הסיעוד' המימון והתשתיות של מח

ה ממשיכה לבדוק אפשרויות לשיתוף פעולה לצורך הרחבת השירות "הנהלת חמ .7
 .א"שהיא נותנת לאוכלוסיית חברי הארגון באזור ת

במטרה , ה מקיימת תהליך של חידוש ציוד בבתי ההורים בשיטה מחזורית"חמ .8
מצב המשפר מאד את איכות השהות  –לשמור על ציוד טוב ומודרני בבתים 

 .בבתי ההורים

. 2011ש מוזס בירושלים תסתיים בנייה חדשה בחודש ספטמבר "הורים עבבית  .9
שכולו ממוגן בשעת חירום ומאפשר לכל , בבית ההורים נבנה אגף סיעודי חדש

הדיירים של האגפים הטיפוליים בבית מוזס לשהות בנוחיות במקרה של מצב 
יירים שהוא תנאי חשוב והכרחי לד, מבלי לפגום ביכולת הטיפול השוטף, חירום

 .סיעודיים

  
 סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ה עושים כל שניתן במטרה לפתח ולשמר את "ה ודירקטוריון חמ"הנהלת חמ .10
המסוגלת , קנתם קורת גג מכובדת ומקצועיתא לספק לחבריה בגיל ז"ולת אימיכ

  .לספק שירות איכותי בהתאם לצורך של כל חבר וחבר

            ))))הההה""""ממממחחחח((((    מעונות הורים מעונות הורים מעונות הורים מעונות הורים ח פעילות חברת ח פעילות חברת ח פעילות חברת ח פעילות חברת """"דודודודו

            2020202011111111    סוףסוףסוףסוף    ––––    2010201020102010יוני  יוני  יוני  יוני  

   מנהל -  חגי גולן
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        שנה למפעל ההתיישבות שנה למפעל ההתיישבות שנה למפעל ההתיישבות שנה למפעל ההתיישבות     75757575לציון לציון לציון לציון " " " " אור יקרותאור יקרותאור יקרותאור יקרות""""פרויקט פרויקט פרויקט פרויקט ח ח ח ח """"דודודודו

  של עולי מרכז אירופה בארץ ישראלשל עולי מרכז אירופה בארץ ישראלשל עולי מרכז אירופה בארץ ישראלשל עולי מרכז אירופה בארץ ישראל

   הועדהור "יו  -עדי כהן

  

        ::::המטרההמטרההמטרההמטרה

של יוצאי מרכז אירופה במפעל ההתיישבות בארץ ישראל בקרב המרשים חלקם  ציון

מרכזים , יישובים 120במפעל זה נכללים למעלה מ  .הציבור הישראלי ובתפוצות

הושלמו או הושפעו מהתיישבותם של יוצאי , עירוניים ומאות מפעלי תעשיה נוסדו

  . מרכז אירופה

        ::::קהל היעדקהל היעדקהל היעדקהל היעד

  "אור יקרות"יישובי  – תושבי היישובים מיסודם של יוצאי מרכז אירופה - 

  ואנשי הקהילה המורחבת של יוצאי מרכז אירופה םיהתומשפח, חברי הארגון -  

  ליתאוהבלתי פורמלית אמערכת החינוך הפורמ -  

  משפחותיהם וקהילותיהם, יוצאי מרכז אירופה בתפוצות  -  

  הציבור הרחב  -  

        ::::שותפים שותפים שותפים שותפים 

  ועדי  , ועדת אור יקרות,באמצעות נשיאות הארגוןארגון יוצאי מרכז אירופה     - - - - 

  פעילים ומתנדבים וצוות העובדים , הסניפים  

 סטף ורטהיימר  -ו ם בתפןהמרכז למורשת היקי -מוזיאון ליהדות דוברת גרמנית ה -

  רעיה שטראוס בן דרורו  

   שוקן , המבורגר, משפחות פדרמן( אישים בולטים נוספים מבין יוצאי מרכז אירופה -

  )ועוד  

  האיחוד החקלאי -

  התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי -

  רשויות מקומיות ויישובים -

        2011201120112011----2010201020102010    - - - - שתוכננו ובוצעו שתוכננו ובוצעו שתוכננו ובוצעו שתוכננו ובוצעו פעילות פעילות פעילות פעילות עיקרי העיקרי העיקרי העיקרי ה
  

 שותפים \פרטים  לותפעי חודשים

 )בוצע( 2010 מאי 
דורות ביער העלייה  –אירוע פתיחה 

 החמישית
 . משגב עצה אזורית מו
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 שותפים \פרטים  לותפעי חודשים

 )בוצע(  2010 יוני
  "אור ֶיֶקרות"וועידה שנתית בסימן 

 )בוצע( ספטמבר

  
אור "פסטיבל מספרי סיפורים בסימן 

  אביב-סניף תל  –" ֶיֶקרות
  
  

 600על ב,בגרמנית ובעברית של ספרו הופק
ייסוד ר קלאוס קרפל על "של ד,העמודים

 .נהרייה ושנותיה הראשונות

  
 של יוסי אלפי" תיאטרון העם"

  

המוזיאון ליהדות מימון וביצוע 
סטף , תפן–דוברת גרמנית 

רעיה שטראוס . הגב, ורטהימר
 וחמישים תורמים  נוספים 

 )בוצע( אוקטובר
 סיור בתפן לחברי ארגון חדשים

 ועדת קהילה וצירוף חברים – ולמתעניינים
המוזיאון ליהדות דוברת 

 תפן–גרמנית 

 )בוצע( נובמבר
אנשי קשר מיישובי + כנס רכזי תרבות 

 אור ֶיֶקרות
 כפר שמריהו - בית סניור 

  אפריל – ינואר
 )בוצע(

דיאלוג בין " (אוטופיה וטופיה: "קורס
 )הוגי הדעות לבין תנועת ההתיישבות

  בית התפוצות 
  
 

  דצמבר – פברואר
 )בשלבי ביצוע(

המבורגר בשיתוף ' בתרומת מש שטראסה  מילון בן יהודה
המוזיאון ליהדות דוברת 

 גרמנית בתפן

 )בוצע(מאי 

  
חי  –יום עיון במוזיאון הפתוח בתל 

 תערוכת הצילום של מיכה ברעם

  
המוזיאון ליהדות דוברת 

 גרמנית בתפן

 )בוצע( יוני

ווה מח –אירוע סיכום  –" קיםדרך הי"
למפעל ההתיישבות יוצאי מרכז 

  אירופה 
 

' המוזיאון בתפן בשיתוף  הגב
סטף , בן דרור רעיה שטראוס

 ורטהיימר ואחרים

 )בוצע( יוני

  
הוצאה לאור של ספר המוזיאון ליהדות -

  דוברת גרמנית 
  
  
חזור הצריף הראשון מנהרייה במוזיאון ש-

 ליהדות דוברת גרמנית 

  
מיזם משותף לארגון -

צוות  –מקצועי  ניהול. יאוןולמוז
  המוזיאון

  
המוזיאון ליהדות דוברת  -

מועצה לשימור וה גרמנית בתפן
 אתרים ומבנים 

פעילות על פני כל 
טרם ( השנה

 )הושלם

מיזם הנצחה אינטרנטי " אתר היישובים"
 לישובי אור ֶיֶקרות

בשיתוף עם יישובי אור יקרות 
 ובתרומת משפחת פדרמן
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        קהילה וצירוף חברים קהילה וצירוף חברים קהילה וצירוף חברים קהילה וצירוף חברים קשרי קשרי קשרי קשרי ועדת ועדת ועדת ועדת ח ח ח ח """"דודודודו

        2012012012011111    אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט    - - - -     2020202010101010י י י י לללליויויויו

  הוועדהר "יו - מלכיתה דובניקוב

  

ישיבת הנשיאות הראשונה שלאחר של הארגון נבחרה ב ועדת קהילה וצירוף חברים 

מלכיתה  :חברי הוועדה. 2010ביוני  15פה הכללית הבוחרת שהתקיימה ב יאס

 ,יפת זהבה ,אילנה ברוש, ושבי הראש של הסניפיםי :חברים, ר הוועדה"יו    דובניקוב

  .ומנהלי הסניפים דוד נוימן

איתור פוטנציאל של מצטרפים ,צירוף חברים חדשים לארגון ::::תפקיד הוועדהתפקיד הוועדהתפקיד הוועדהתפקיד הוועדה

הפקת חומרים ועזרים . והמתעניינים וצירופם וטיפוח הקשר עם החברים החדשים

  .לשיווק הארגון

        תמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולותתמצית הפעולות

למתעניינים ולחברים . ליהדות דוברת גרמנית בתפן יום עיון וסיור במוזיאון �

 בוצע בוצע בוצע בוצע  –חדשים שהצטרפו לארגון 

 בוצעבוצעבוצעבוצע –הפקת עלון פרסומי של הארגון  �

דרך "הפקת מכתב פניה לצירוף מתעניינים בפעולות הארגון ולמשתתפי אירוע  �

 בוצעבוצעבוצעבוצע - והפצתו " היקים

יוס חברים מקיפה לג)  2012 – 2011(שנתית  - הכנת תוכנית עבודה מערכתית דו �

" דרך היקים"מקרב מאגר המתעניינים והפונים לארגון ומקרב משתתפי אירוע 

בשיתוף עם יושבי הראש של  –מהריכוזים העירוניים ומהיישובים הכפריים 

 .הסניפים והוועדות הסניפיות לצירוף חברים

  עיקרי התוכניתעיקרי התוכניתעיקרי התוכניתעיקרי התוכנית

        הנחיה והדרכההנחיה והדרכההנחיה והדרכההנחיה והדרכה, , , , כליםכליםכליםכלים. . . . 1111

 פילוח מאגר הנתונים  ועבודה על פילוחים מתעדכנים  �

 ".. סיבות טובות למה להצטרף 10" דף : הכנת עזרים כגון �

 " טיפים"קיום פעילויות הדרכת העובדים והמתנדבים במידע הנדרש למגייס וב �

 מיוחדת לתמרוץ מצטרפים הצעות �

  מעניינים ופעילות ייחודית לגיוסם /איתור אישים מובילים  �

  מתוכנת ניהול לקוחות " לידים"לב וקליטת תשומת  �



 

28 

  

תוכנת ישירות ל - " צור קשר"באמצעות  לארגון טפסים מקוונים להצטרפות �

  ")יפו("ניהול לקוחות 

        """"מכירותמכירותמכירותמכירות""""קידום קידום קידום קידום . . . . 2222

הפעלת אנשי ) 'שכונה וכו, כיתה, קבוצת חברים, משפחה(זיהוי קהילות נושא  �

  קשר לתמרוץ וגיוס  

  ' בתים פרטיים וכו, בים מיוחדים בישו םקיום אירועי �

  בארגון ובסניפים ,  השוטפים םנוכחות של פעילות לגיוס חברים בכל האירועי �

מתנדבים לפחות  2 –" מסיבת גיוס"לגיוס כגון ערב אחת לשבועיים  " בליצים" �

  ' וכוטלפונים בערב שעות  3, איש צוות+ 

ת בשאיפה למצות הפעם אפשרויו,הצעות מיוחדות לחברים ולמצטרפים �

  ' אטרקטיביות באמת  כגון יתרון בכניסה לבתי ההורים וכו
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        קליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייהקליטת עלייהועדת ועדת ועדת ועדת פעילות פעילות פעילות פעילות ח ח ח ח """"דודודודו

            2012012012011111    אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט    ––––    2010201020102010    יוני יוני יוני יוני 

  הוועדהר "יו -  ר נעמי מרחב"ד

  

        תחום עלייה וקליטהתחום עלייה וקליטהתחום עלייה וקליטהתחום עלייה וקליטה

שגובשה  הנשיאות כפי  מדיניותלייה וקליטה בארגון מנוהל על פי תחום קליטת הע

בראשות , 2008 – 2009י הוועדה לבחינת הנושא אשר פעלה בשנים "ע ואושרה

  .גדעון להרס ואורי לובנטל, לג והחברים מיכה ווקסר מיכאל בלסב"היו

הארגון מהווה גורם משלים לגופים הרשמיים העוסקים בקליטת עליה במדינת 

  .הסוכנות, ישראל כדוגמת משרד הקליטה

  :חברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדהחברי הוועדה

  גדעון פוזןו דפנה כהן,לב יוחנן בי,אורי אוסטרייכר, ר"יו - נעמי מרחב

  :באיםבאיםבאיםבאיםפעילות הוועדה התמקדה בתחומים הפעילות הוועדה התמקדה בתחומים הפעילות הוועדה התמקדה בתחומים הפעילות הוועדה התמקדה בתחומים ה

משלוח מכתב בעברית וגרמנית לכל העולים הרשומים אצלנו על השינוי שחל  .1

והן בדגש " עלייה וקליטה"המתבטא הן בשינוי כותרת היחידה ל, ם"במסגרת נוע

, שהנושא הינו אחד מתוך פעילויות הארגון והעולים הם חברי ארגון לכל דבר

  ). טורים מדמי חברפרט לעולים בשנתם הראשונה הפ. (כולל תשלום דמי חבר

  .  י מקבלי מלגות"עבוצע " יפו"טלפונים והעלאה לתכנת , עדכון כתובות .2

עידוד להצטרפות בתור חברים , עדכון כתובות, יצירת קשר טלפוני עם העולים .3

ובעיקר , לב השתתף בעבודה יוחנן בי. משלוח חוברות יקינתון, מן המניין

  .יםנוספ מתנדביםאורי אוסטרייכר ו י"מבוצעת ע

במפגש עם ארגוני העולים הבאנו מידע עדכני  -  עם ארגוני העוליםרציף קשר  .4

  :וכן נוצר בסיס לשיתוף פעולה המתבטא , אודות הארגון שלנו

הנושא המלצה לערוך את הבחינות , הכנסת, פנייה משותפת לוועדת הקליטה �

, אנגלית, פורטוגזית ושפות אחרות פרט לעברית, הפסיכומטריות בגרמנית

  .רוסית

  .ארגון המטפל בעולים מארצות דוברות אנגלית, "נפש בנפש"קשר עם   �

צורת  הבאת,ראיונות עבודה, מדעי מחשב –פרסום קורסים המיועדים לעולים  �

  .הטיפול שלנו בעולים לחברות השמה וחברות מסחריות

של הארגון בו האינטרנט באתר  NEUEINWANDERER הפעלת קטגוריית .5

  .אנחנו מפרסמים מידית הצעות העבודה המתקבלות אצלנו



 

    

אופיין , משלוח ניוזלטר לכל אוכלוסיית העולים המכיל את הצעות העבודה .6

  .ואופן התקשורת

" עמך"קשר עם  ,כולל .בעיות קליטהב נתקליםעולים הישיר לתיווך עזרה וסיוע  .7

  . גוף מסייע לניצולי שואה וצאצאיהם

, יצרנו קשר הדוק עם עובדים אחראים לנושאי עלייה וקליטה. נושאי תעסוקה .8

  . וכן עם משרד הקליטה בנושאי תעסוקה, בסוכנות, וקשר עם משרד הפנים

וכן , לעולים PRO BONOונותו לסייע הביע נכ, )פעיל וחבר הארגון( ד ליבני"עו .9

יוצרים קשר ומטפלים  .שוטף לה גרסיה איתה אנו עובדים באופן'ד אנג"עו

  ...קורות חיים, ברור זכויות, תעסוקה, גיור: בבעיות

  .הפצת דף כתובות הרשויות אשר עוסקות בקליטת עלייה .10

 GESPRAECHSKREIS – IVRITשל שתי פגישות התקיימו  .11

  .אולם רבת הדים, הייתה מעוטת משתתפיםהפגישה הראשונה  �

–סיפורי העולים על עצמם בגרמנית , הפגישה השנייה התאפיינה בשמחת מפגש �

  .לימוד מושגים בעבריתוכן ,עברית
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 כללייםכללייםכללייםכלליים    נתוניםנתוניםנתוניםנתונים ....1111

 פסח-באפריל( כפולים גיליונות מתוכם שניים, גיליונות 7 והופצו הופקו 2010 בשנת

  גיליון כל.  גיליונות 9 מספרית-כמותית מבחינה הכול- סך דהיינו) השנה ראש-ובספטמבר

.'הורים מעונות חברת' ידי-על המופקים" ביתנו עלי" עמודי 4+  עמודים 44 כלל  

עמודים ולטקסטים בשפה הגרמנית 31 –נחלקו לטקסטים בשפה העברית  םיעמודה 44  

.רובם ככולם תרגום כתבות מעברית, עמודים 17  

  . גרמנית היחיד בעולם- עברית, לשוני- עת הדו- הינו ככל הידוע כתב יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון    MB    ה

 היגויהיגויהיגויהיגוי    ועדתועדתועדתועדת ....2222

 אירופה- מרכז יוצאי ארגון של 41- ה הארצית הוועידה לאחר, 2010 יוני חודש במהלך

 לכתב חדשה היגוי- ועדת גם נבחרה, הארגון למוסדות מחדש/חדשים חברים של ובחירתם

 לבין הנשיאות בין המקשר כגוף מחדש הוגדר הוועדה תפקיד. לאור הארגון שמוציא העת

, נבחר הוועדה ראש-ליושב. המערכת עצמאות של שמירתה הבטחת תוך' יקינתון'ה מערכת

: הם הוועדה חברי. ירושלים מסניף שטייניץ יובל ר"הד עברב הנשיאות חבר, נוספת פעם

 מעונות חברת ר"ויו צימט כתריאל בעבר מורשת ועדת ר"יו, מרחב ראובן הנשיאות ר"יו

 חבר, מחיפה וקס מיכה הנשיאות חבר, אביב-מתל שניהם, מאיוס אלי אדריכל הורים

 והמתרגם והסופר ויצטום דוד הטלוויזיה איש, מירושלים אשד ועליזה דאוס גבי הנשיאות

 מנהלת, לימור מיכה הראשי העורך: ההיגוי ועדת בישיבות קבועים משתתפים. דק מייקל

 של האדמינסטראטיבית המנהלת גם שהיא הפרויקטים ומנהלת הברפלד דבורה הארגון

.סלנט דגנית העת כתב  

 זאת בישיבה. בחירתה לאחר, 2010 במהלך אחת ישיבה קיימה החדשה ההיגוי ועדת

 והעיצוב התכנים מן כללית רצון שביעות הובעה, המערכת של עצמאותה מחדש הוגדרה

- כתבי עם פעולה שיתוף של למהלכים הסכמה ניתנה, 2010 במהלך שהופקו הגיליונות של

 על והוחלט רלוונטיים בנושאים הטיפול והעמקת התפוצה הרחבת למען אחרים עת

.ל"ובחו החופשי בשוק' יקינתון'ה של תוהפצ אפשרויות בדיקת לצורך מחיר קביעת  

.האחרון בסעיף כלשהי מעשית התקדמות חלה לא 2010 תום עד  

 

        MBקינתון קינתון קינתון קינתון ח פעילות יח פעילות יח פעילות יח פעילות י""""דודודודו

        2010201020102010לשנת לשנת לשנת לשנת 

עורך ראשיעורך ראשיעורך ראשיעורך ראשי    ––––    מיכה לימורמיכה לימורמיכה לימורמיכה לימור     
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 המערכתהמערכתהמערכתהמערכת ....3333

 חברי מבין חדשים חברים לה ונוספו' יקינתון'ה מערכת התרחבה 2010 שנת במהלך

 עורך: הבאים עורכים/יוצרים/הכותבים המערכת חברי עם נמנו 2010 בדצמבר. הארגון

 מודעות תחום על  ואחראית אדמיניסטרטיבית מנהלת; לימור מיכה - מגיההו מעמד, ראשי

 מעצבת; זיידלר הלן- בגרמנית החומר ומעבדת מתרגמת; סלנט דגנית –' הארגון חדשות'ו

, כנען נורית פרופסור, מאיוס אלי, אוריאל חנה: מערכת חברי; גרא יונית – גרפית ועורכת

, מאיר רבקה, ורד רונית', סטנקביץ רפאלה ר"ד, נויברגר מיכאל ר"ד, לוי תום פרופסור

. יוסף- פרנקל מאיה', מנייביץ יורם, הברפלד דבורה, קליין עמרם, ריכטר דינה, אדרת עופר

. אביב-תל', גרפוליט דפוס' ידי-על מבוצעת הגיליונות הדפסת  

 :היום סדר- על קבועים נושאים ארבעה ישיבה כשבכל חודשיות ישיבות 10 קיימה המערכת

. כותבים וגיוס הפקה ז"לו) 3. הבא הגיליון תכנון) 2. לאור שיצא האחרון הגיליון ניתוח) 1

 בכל השתתפו המערכת חברי ממספר 80%-כ. מקצועיים ודיונים מיוחדים נושאים) 4

. ישיבה  

 או כשכר כספי תגמול המקצועיים התפקידים נושאי קיבלו המערכת חברי כלל מתוך

.בהתנדבות – והכותבים ערכתהמ חברי. הוצאות תשלום  

 תכניםתכניםתכניםתכנים ....4444

 : : : : 2010201020102010    בשנתבשנתבשנתבשנת    MBיקינתון יקינתון יקינתון יקינתון     - - - - הההה    שלשלשלשל    התכניהתכניהתכניהתכני    המרחבהמרחבהמרחבהמרחב    אתאתאתאת    המשקפיםהמשקפיםהמשקפיםהמשקפים    נושאיםנושאיםנושאיםנושאים    שלשלשלשל    מבחרמבחרמבחרמבחר    להלןלהלןלהלןלהלן

 על מירקין ראובן' פרופ של הרשימות בסדרת ואחרון ששי פרק:   2010 ינואר – 237 גיליון

 רתבסד ראשון פרק; "הלשון אנשי: "השם את שנשאה היקית העדה בני, העברית -בלשני

 ציבורי דיון של פתיחתו; "העברי והתיאטרון היקים" על לוי תום' פרופ של התחקיר כתבות

 חדשים ספרים: "חדש מדור של היקבעותו; גולדסטון ח"דו על" ותגובות דעות" במדור

;"היקית בנישה  

 במדורו חדשים פרקים; בישראל גרמניים סרטים- חדש נושא: 2010 פברואר – 238 גיליון

 של פתיחתו; העברית לשפה שחדרו בגרמנית מלים על" מילה של סיפורה" מירקין של

: חדש מדור של פתיחתו; ברוד למקס שנמסרו קפקא של והכתבים המסמכים פרשת כיסוי

;בתפן היקים מוזיאון חדשות  

 75-ה לשנת הגיליון רוב הקדשת: 2010 אפריל/מרס – כפולכפולכפולכפול    פסחפסחפסחפסח    גיליוןגיליוןגיליוןגיליון – 239 גיליון

; "יקרות אור" שנת – ישראל-בארץ ריתהכפ היקית להתיישבות  

 השנה שנעשו חיפושים על חדשה סדרה -  השואה ליום בהקשר:  2010 מאי – 240 גיליון

 הונגריה יהודי את שהוביל השנייה ע"מלה מתקופת' טרנספורטים קרון' של ומציאתו

 הוריו על רייכמן אוריאל פרופסור – ל"צה לחללי הזיכרון ליום בהקשר; 1944- ב  לאושוויץ

 הצעירים על –" יקרות אור" ושנת העצמאות ליום בהקשר; בקרב שנפל ואחיו היקים
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; יזרעאל בעמק היוגב ומושב בנגב אשל-בית קיבוץ את שהקימו וגרמניה מאוסטריה

" הבימה" בית של הקמתו על – העברי והתיאטרון היקים על לוי' פרופ של הסדרה במסגרת

.'נאיתברלי'ה קלאוזנר מרגוט ביוזמת  

 אירופה-מרכז עולי/יוצאי ארגון של 41-ה הארצית הוועידה על:  2010 יולי/יוני – 241 גיליון

.  'אלטנוילנד' יער, בגליל הארגון ביער הקיץ אירועי ועל  

  סטורייהה MB –מאמר השוואתי ה  2010ספטמבר -גיליון ראש השנה כפול – 242גיליון 

 מדור עורך של קריאתו מול) לוהט( ציבורי יוןד של פתיחתו; היום של    יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון מול אל

 פתיחתו; בברלין ישראלי-ארץ רוחני מרכז הקמת על ציפר בני' הארץ' עיתון של הספרות

 כלפי הנוכחי העירייה ראש של מעלליו לרבות והיום אז נהרייה על ציבורי דיון של

 מוסיקה אושהבי היקים; בנהרייה' פינגווין' הקפה בית של והמורשת היקית המורשת

  קרון למצוא" בסדרת ואחרון שלישי פרק; גב- עין לקיבוץ לאומיים-בין ואמנים קלאסית

;"טרנספורטים של  

 בארץ ללהיט שהיה הספר; הבדולח מליל זיכרונות:  2010 דצמבר/נובמבר – 242 גיליון

, חותרים של שלישי דור; בירושלים היקית הרפורמית מהקהילה זיכרונות; "בברלין לבד"

 של המונומנטלית בסדרתו) אחרון ולא( שביעי פרק; בחיפה הקישון בנמל, יקים צאצאי

; העברי והתיאטרון היקים על ממש של מחקרית לסדרה שמתפתחת לוי תום' פרופ  

 

 סיכוםסיכוםסיכוםסיכום ....5555

 נרשמה, במתכונתו החדשה והעדכנית" יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון    MB""""שית של ה ישנתו הש,2010שנת     ::::כלליכלליכלליכללי

 מתוך הן, שונים משובים. ששיקף התכנים בדפוסי ניתורוטי הפקתו בדפוסי יציבה כשנה

 מן מחברים והן ומנהיגים מפעילים הן, חיצוניים או אקראיים קוראים מקרב והן הארגון

 בכלי ולהשתמש להשתתף בנכונות גם שהתבטאה  רצון שביעות כלל בדרך העלו, השורה

 אישית-בין תותקשור המונים תקשורת של היא התקשורתית שמשמעותו הזה התקשורת

 כתיבה ברמות, מתנדבים מכותבים שזרמו החומר בכמויות גם התבטאו הללו המשובים. כאחד

. חובבים לכותבים ועד המקצועית ובעיתונאות באקדמיה הראשונה מהשורה כותבים, מגוונות

 שהותירה כזאת אך, אכזרית לעתים, בחירה לקיים המערכת את אילץ אכן הרב החומר

  . מקצועית בחינה מכל אוייםר טקסטים לשימוש

 לה המוענקת הציבורית ההגנה את שיעור לאין מעריכה היקינתון מערכת: המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    עצמאותעצמאותעצמאותעצמאות

 נשיאות ידי- על שנתמנתה ועדה, שטייניץשטייניץשטייניץשטייניץ    יובליובליובליובל ר"ד ר"היו בראשות היקינתון ועדת ידי-על

 רהגמו המקצועי ומהחופש, ולבקרו המוצר על" לפקח", לאור זה עת- כתב המוציא הארגון

פי הערכים - שפועל על ,מרחבמרחבמרחבמרחב    ראובןראובןראובןראובן הנשיאות ראש- יושב ובהשראת ידי-על למערכת שניתן

דהיינו חופש ביטוי , דורות- הליברליים המסורתיים שהנחו את בני הקהילה היקית מדורי

  .ופלורליזם מחשבתי
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 כלשון" הפועלת דבר("מביטאון ארגוני גרידא  יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון    MBמאפיינים אלה הם ההופכים את ה 

  . רחבים ציבורים ידי על ונקרא מוערך לירחון) הברפלד בורהד

השניםהשניםהשניםהשנים    הבאותהבאותהבאותהבאות: היקינתון מצוי, לטעמי, כמו הארגון כולו, בצומת חשוב שממנו מסתעפות 

 יקרה, מודפסת מהדורה של בהפקתה להמשיך האם - טכנולוגי, ראשון ממד) 1: דרכים שתי

 רבות מוקלדות כבר היום גם. (הרבהב זולה, אינטרנטית למהדורה לגמרי לעבור או, יחסית

 בתכנים להמשיך האם - תכני, שני ממד) 2).  הארגון באתר לרשת ומועלות הכתבות מן

 שזמנם כמאפיינים והמורשת הערכים אזכור תוך ובנוסטלגיה העבר בזיכרונות המתמקדים

 או,  הישראלית החברה את המעסיקים עדכניים בנושאים, בשוליים רק, ועיסוק, חלף

 ההתרחשויות מול אל היקית המורשת מאפייני של וביאורן פירושן אל הזרקור את להעביר

 וההעמקה המיקוד בעקבות שנפתח הציבורי הדיון. היום של הישראלית בחברה העדכניות

 על מלמד) 2011 מאי(' אחרת ארץ'ול' יקינתון'ל המשותף בפרויקט האירופי הדרכון בנושא

, הישראלית לחברה להושיט הארגון שיכול והתקשורתית הציבורית, החברתית התרומה

 התשובה. חדשניות אפשרויות יבחר אם, הארגון של הליבה ערכי על התבססות תוך

.שכאלה לשינויים הארגון של ובשלותו נכונותו במידת מותנית  
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        ועדת הביקורת ועדת הביקורת ועדת הביקורת ועדת הביקורת ח ח ח ח """"דודודודו

            2012012012011111    אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט    ––––    2010201020102010    יוני יוני יוני יוני 

  ר ועדת הביקורת "יו  - אל -שמואל זיק

  

ביוני  15פה הכללית הבוחרת שהתקיימה ב יועדת הביקורת של הארגון נבחרה באס

    , , , , הרי אלישיבהרי אלישיבהרי אלישיבהרי אלישיבוווו    אלי אביראלי אביראלי אביראלי אבירהחברים  ,ר הוועדה"יו  אלאלאלאל    - - - - שמואל זיקשמואל זיקשמואל זיקשמואל זיק :חברי הוועדה. 2010

          .מ"נבחר למ    אלחנן ורדיאלחנן ורדיאלחנן ורדיאלחנן ורדי

"  שטרק את שטרק"עם חברת  לשרותי ביקורת חוזה התקשרותנחתם   2010ריל באפ

עם אפשרות  2010לדצמבר  31עד ל  2010באפריל  1מה  החוזה שנחתם הוא 

החברה למדה את הארגון ותפקודו  2010בשנת . חודש נוספים 12להארכה לעוד 

 . בוצעה ביקורת פנים 2011ובשנת 

        2011201120112011לשנת לשנת לשנת לשנת     ביקורת הפניםביקורת הפניםביקורת הפניםביקורת הפנים

של הארגון הארצי כללה  2011תוכנית הביקורת לשנת החלטת ועדת הביקורת  על פי

' ' ' ' הגבהגבהגבהגבח "את ביקורת הפנים ביצעה רו. בארגון הארצי" תקציב מול ביצוע"של בחינה 

 איריס שטרקאיריס שטרקאיריס שטרקאיריס שטרק

מרכיבי והיקפי סעיף : "התמקדה בנושאים הבאים 2011לשנת הביקורת  •

תהליך הכנת התקציב והבדיקה השוטפת של עמידה , ההוצאות וסעיף ההכנסות

  "תוך התייחסות לעמידה בנוהל, בתקציב

התרשמה כי עבודת הכנת התקציב והבדיקות השוטפות של עמידה הביקורת " •

כמו כן מבוצע ניתוח קפדני של . בתקציב נעשות ביסודיות ותוך חשיבה ותכנון

 ות הביקורת לשיפור התהליך התקבלוהמלצ. "ת והפערים מהתקציבהסטיו

  ח הובא בפני ועדת הביקורת ואושר על ידה"הדו •

  
        2012201220122012לשנת לשנת לשנת לשנת     ביקורת הפניםביקורת הפניםביקורת הפניםביקורת הפנים

  2012לשנת  הביקורת ינושא קבעה אתטרם ועדת הביקורת 
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  ר"ע –ארגון יוצאי מרכז אירופה 
  מ א ז נ י ם                                                                                                                 

  2009 -ו 2010בדצמבר  31לימים                   
  )ח  שלמים"בש(                                                                                                              

  
  31.12.09   31.12.10        באור            

  רכוש שוטף

  
  מזומנים ושווי מזומנים

  
    155,737  316,185              מזומנים בבנק ובקופות

                    
  366,718  476,096              פקדון לזמן קצר , בנק

                    792,281  522,455  
    
                          

    615,303       512,181        4      חייבים שונים ויתרות חובה
                    1,304,462  1,137,758  
                               

  השקעות מיועדות
  

    10,453    11,475                ש"בחשבון עו, בנק
           

  1,824,704  1,756,362        5-ו' ג 3        בטוחות סחירות
                    1,767,837  1,835,157  
    

           6 - ו' ד3          רכוש קבוע
  

  104,461    87,010                  כלי רכב
          

        68,823    60,625                רהוט וציוד משרדי
          
                    147,635  173,284  
                      
                       

  7-ו' ה3          השקעות
  

  44,285,050  44,458,370        'א7    בתי הורים לאנשים בגיל המתקדם
                    

       550,660        539,647        'ב7  זכויות שכירות ושונות, כסי דלא ניידינ
                            
                    44,998,017  44,835,710  
                    ________  ________    
                    48,217,951  47,981,909  
                    =======  ======= 

  
  2011במאי   25, אביב-תל
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  31.12.09  31.12.10          באור          
  התחייבויות שוטפות

  
    16,286  192,038                המחאות לפרעון, בנק

                            
  279,887  190,900          8  זכאים שונים והוצאות לפרעון

            
                    382,938  296,173  
                    
                      
                          
  עתודות

  
  230,000  230,000               9    עתודה לפיצויי פרישה

                              
  )289,686()       277,331(                                                        9    יעודה  לפיצויים - בניכוי

                                                                  )47,331)         (59,686  (  
                                     

      86,000    88,000                       10                מי חופשהעתודה לד
                               40,669    26,314    
                      

  
  
  
  
  

  נכסים נטו
  

  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
  815,271  880,855                          לשימוש לפעילויות

                
  45,008,994  45,145,652                           ששימשו לרכוש קבוע

                        
    1,835,157    1,767,837                   י הנשיאות לפעילויות מיוחדות"יועדו ע
                                             47,794,344  47,659,422  
                    ________  ________  
                            
                    48,217,951  47,981,909    
                    =======  =======  

  
  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
      

  
  
  

  ______________________חברי נשיאות  
      
        ______________________  

  
  



38 

 

  
  

  ר"ע - ארגון יוצאי מרכז אירופה
  דוחות על הפעילויות

  2009 - ו 2010בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
  )יםח שלמ"בש(

  
     2 0 0 9      2 0 1 0      באור            

  הכנסות
  

    682,101    860,648      11תרבות ומורשת     , הכנסות מפעולות רווחה
      השתתפות חברת בת  וסניף

  1,966,447    2,074,382      12                       בהוצאות
                   

     596,247      583,781      13                  הקצבות ממוסדות
                  3,518,811    3,244,795  
      
                     

          הוצאות:פחות
  

  2,802,388 *           3,049,479      14             פעולות רווחה תרבות ומורשת
                                        

      585,492 *              670,148      15                 הנהלה וכלליות
                  3,719,627    3,387,880  
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -   

  ) 143,085(    )200,816(                         גרעון שוטף
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -    

  :נוסף
  

    970,642      47,782            רווח ממכירת מועדון יום
  )      4,853(             ___-___                      הפסד הון ממימוש רכב

                  47,782      965,789    
                  -  - -  - -  - -    -  - -  - -  - -  

             822,704     )  153,034(                     מפעילות השנה) גרעון(עודף 
                     -  - -  - -  -    -  - -  - -  -     

                                                            ):פחות(נוסף 
  

                         573,946    129,370              העליית ערך תרומ
          -          ) 109,000(גיוס משאבים     - י הנשיאות"שימוש בתרומה למטרה שנקבעה ע
    -          )   87,690(מעבר משרדים   -י הנשיאות "שימוש בתרומה למטרה שנקבעה ע

                  )67,320   (    573,946                       
                  -  - -  - -  -     -  - -  - -  -   

  1,396,650    )220,354(                     לפני הכנסות מיוחדות) גרעון(עודף 
      

  הכנסות מיוחדות: נוסף
  

      97,751    181,956        )7באור (  רווח הון מפירוק חברות בת
                                        _______  

  1,494,401    )      38,398(             שינויים בנכסים נטומועבר לדוח על ה, השנה) גרעון(עודף 
                                   =====    ======  

  מוין מחדש*
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 ר"ע –ארגון יוצאי מרכז אירופה 

   58-002543-5 '  עמותה מס
  2010בדצמבר  - 31  בינואר  1 ח מילולי לתקופה "דו

   2010ח הכספי לשנת "מצורף לדו
  
  

  המטרות העיקריות .1
  

העמותות  לחוק  61י סעיף "רשום כעמותה עפ )"הארגון"להלן (ארגון יוצאי מרכז אירופה 
 .1980  מ  "התש

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

 :הן

 .י שתמצא למועילכפ,לסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחים   .א

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

חינוך תרבות ומוסדות  ,מדע ,חברה ,בריאות ,להקים ולנהל מפעלי סעד  ,לעודד ,ליזום  .ג
ובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה מהמטרות  ,צדקה אחרים

 .ל"הנ

לקשור קשרים עם אגודות וארגונים שמטרותיהם דומות בישראל ובתפוצות ולבצע   .ד
 .פקידים בשיתוף איתםת

  
 . 2011במהלך חודש מאי  ח נערך"הדו .2
  
 25שפועלת ליד נשיאות הארגון וועדת הביקורת בתאריך  הועבר לאשור ועדת הכספים " הדו .3

 . 2011למאי 

 

 2011בספטמבר  14ח באסיפה הכללית של הארגון "מועד אשור הדו .4

 

 .חשב הארגון  –י עמיחי ויסמן "ח נערך ע"הדו .5
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 שבוצעו השנה תעיקריופעולות  .6
  

 תשתיותתשתיותתשתיותתשתיות
העלאת נתוני החברים למסד נתונים  – סיוע בהקמה של הסניף הקהילתי בחיפההמשך  •

 משותף  של כלל חברי הארגון

 מקורות מימון להרחבת פעולות הארגון והגופים השלוביםגיוס משאבים ו •

 סרט תדמית קצר על הארגון והגופים השלובים  •

 ) פרסום/שיווק/שיטה(ת תפוצת הביטאון המינויים בארץ הקמת התשתית הארגונית להרחב •

 ג תוכנת ניהול המידע "השלמת טיוב הנתונים ע -' שלב ב -מאגר נתוני הארגון השלמת  •

 "למכון משואה"העברת ארכיון הארגון המשך  •

 הקמת יחידה לקליטת עלייה •

 פעילים /מתנדבים/הכשרת עובדים •

ך מאגר הנתונים הקיים שכבר נאסף ומתוך מאגר מתו –עבודה על איתור וגיוס חברים המשך  •
 המתעניינים הנוספים

 מקרב יישובים וקיבוצים שהוקמו על ידי עולי מרכז אירופה מבצעים לגיוס חברים •

 העצמה והפעלה של מתנדבים בפרויקטים מאתגרים ובעלי משמעות, הסתייעות •

הדורות השלישיים תגובות גם של בני /לארגון הזוכה לביקורים  face bookדף פתיחת •
  והרבעיים

 
  )מעבר לשוטף( עיקרי הפעולות 

שנה למפעל ההתיישבות של עולי מרכז  75לציון  שנת אור ֶיֶקרות: פרויקט הדגל של הארגון  •
 :אירופה במסגרתו הפרויקטים הבאים

  שדה ורבורג ועוד/כפר שמריהו: מפגשים ואירועים ביישובים השונים  -
למפעל ההתיישבות של  75לציון  –ותף עם בית התפוצות קורס מש -" טופיה ואוטופיה" -

 יוצאי מרכז אירופה

ליוצאי מרכז אירופה בשיתוף עם המוזיאון ) ביוני 16ב (אירוע הוקרה ענק  -" דרך היקים" -
 . דור -רעיה שטראוס בן ' ליהדות דוברת גרמנית בתפן והגב

 בשלבי הפקה –מילון לייקית מדוברת  -

מאי  –" ארץ אחרת"עם הביטאון  MBהיקינתון  –הארגון  הפקה משותפת של ביטאון -
 .ז.ש

 בשלבי ביצוע –אתר אינטרנט להנצחת יישובי העלייה הייקית  -

 ועוד -

 חברה המקדמים ערכים זהים לארגון שלנו/העמקת שיתוף הפעולה עם גופי תרבותהמשך   •

ספרי ערב מ"כדוגמת (מפגשים ואירועי תרבות לדור שני ושלישי באמצעות הסניפים  •
 –הפקת הסרט התיעודי על בתי העסק בירושלים , בשיתוף עם תיאטרון העם" סיפורים

 )  ב"וכיוואירועים סביבו " מחיר זה מחיר"

 .פיתוח פעולות יער חי –' אלטנוילנד'יער העלייה החמישית  •

שפה עיקרית : שפות 3 -האתר ב(אשכולות תחומיים  3כולל  –המשך פיתוח  אתר אינטרנט  •
 ) ש גם חומרים באנגלית ובגרמניתעברית י

  ג אתר האינטרנט"ע – מורשת והנחלתה 
 :המשך פיתוח

 ב"ארכיונים וכיו/מוזיאונים/לינקים לאתרים קשורים •

  פעולות תרבות וחינוך •

 המשך של העלאת הנרשמים לאתר –ספר הייקים  •

 פעולה קבועה –תיעוד /ייקים סיפורים מהקהילה •

 פעולה קבועה -  MBמאמרים מרכזיים מהיקינתון  •

 פעולה קבועה –סרטים /העלאת סרטונים  •
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  ב"פרסום אירועים וכיו, תיעוד שוטף -פעולות מורשת •

 תוכניות להנחלת נושא המורשת •

 ...ועוד ועוד •

  תפןהמוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בימי עיון בשיתוף עם 

זרה הדדית של מחווה למפעל לע  – שנות מעורבות חברתית בשיתוף עם מרכז נא לגעת ביפו 70 •
 ארגון יוצאי מרכז אירופה

 חי -במוזיאון הצילום בתל -סיור יום עיון וסיור בתערוכה של מיכה ברעם  –מבט פנים  •

  י"מצגת תרומת הייקים למערך  החינוך בא השלמת:  מצגות תפן •

 בירושלים" יד ושם"בהתקיים  -אירוע מרכזי לציון פוגרום נובמבר  •

 העלאה על אתר האינטרנט  –ך מתכונת קודמת פרסום  והמש – 'ספר הייקים' •

ח והעלאתה על גבי אתר אינטרנט "תוכנית הלימודים האינטרנטית בשיתוף עם מטהטמעת  •
 ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית(ח "שלנו ושל מט

  חלוקת מלגות לימודים לצאצאי יוצאי מרכז אירופה •

 מרכז אירופה ציוני של עולישנה למפעל ההתיישבות ה 75 –בסימן אור יקרות  ועידה שנתית •
  

 צעדים ארגוניים

 למטרת טיוב פעולות ואיגום משאבים –הוגברה מגמת שיתוף הפעולה בין הסניפים  �

 ב "מקצוע וכיו, גיל: פ דיפרנציאציות שונות כגון "התווית הפעולות ע �

 השענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגון �

 ם במערכת הפנים ארגונית עם הגופים השלוביםהמשך תהליך הסדרת היחסי �

 המשך תהליך ההכנות ליציאה ממשרדי הארגון  �
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 המבנה הארגוני

  
  שמות חברי הנשיאות

  
שמות חברי ועדת 

  הכספים
שמות חברי ועדת 

  הביקורת
שמות חברי בית דין 

  כבוד
  

  ר"יו-מרחב ראובן
  006362330ז "ת

-וירשובסקי מרדכי
  ר"יו
  07451123ז "ת

  ר"יו-זיק אל שמואל
  6110449ז "ת

  בך גבריאל
  246462ז "ת

  זוסמן בני
  006061642ז "ת

  נוי משה
  006566491ז "ת

  אלישיב הרי
  3869062ז "ת

  גביטש מיכאל
  002194264ז "ת

  נוי משה
  006566491ז "ת

  ווקס מיכה
  06296172ז "ת

  אביר אלי
  1492156ז "ת

  לוי יואל
  3645785ז "ת

  ווקס מיכה
  06296172ז "ת

  רווה מרגנית
  51009165ז "ת

    

  ברג סילביה
  65318511ז " ת

  זהבי עירית
  001350214ז "ת

    

  אוריאל חנה 
  7017197ז "ת

  דאוס גבי
  000533877ז "ת

    

  דובניקוב מלכיתה
  005327267ז "ת

  רומן אילן
  009817925ז "ת

    

  דאוס גבי
  000533877ז "ת

  מאיר דב
  030549893ז "ת

    

  מעוז בתיה
  001154251ז "ת

      

  רומן אילן
  009817925ז "ת

      

  וירשובסקי מרדכי
  07451123ז "ת

      
  

  מאיוס אלי
  004295028ז "ת

      

 
   15.6.2010 –כלל בעלי התפקידים בטבלאות שלעיל מונו ב 
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  ל "שם המנכ

  ונושאי משרה הכפופים לנשיאות
  ל"שמות בעלי התפקיד הכפופים למנכ

  מנהלת העמותה, דבורה הברפלד 
  001075662ז "ת

  מרכזת פרויקטים, דגנית סלנט 
  056504905ז "ת

  מנהל סניף תל אביב, יהושע שפיר   רואה חשבון, אילן קמיל 
  5284039ז "ת

  מנהל סניף ירושלים, יורם מנייביץ   יועץ משפטי, ד גיל נבו "עו
  14482335ז "ת

  חשב, עמיחי ויסמן   
  006290506ז "ת

  
  
  

    עודת זהותמספר ת  שם מורשה החתימה
  'קבוצה א  007451123  מרדכי וירשובסקי

    051009165  מרגנית רווה
    000533877  גבי דאוס

    006296172  מיכה וקס
    006061642  בני זוסמן
    009817925  אילן רומן

    001350214  עירית זהבי
    030549893  דב מאיר

  'קבוצה ב  001075662  דבורה הברפלד
    009466269  חגי גולן

    053478251  ריה פרלשטייןא
    006290506  עמיחי ויסמן

  
תחייבנה את , בצירוף חותמת העמותה ' שתי חתימות של מורשי חתימה מקבוצה ב  .א

  .₪ 150,000העמותה עד לסכום של 
' , יחד עם חתימה של מורשה חתימה מקבוצה ב' , חתימת מורשה חתימה מקבוצה א  .ב

 .בכל סכום שהוא תחייב את העמותה, בצירוף חותמת העמותה 
  
  

  'ב' ,  מצורף כנספח א –תרשים מבנה  7.1
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   תאגידים קשורים .7

  
  ) 520030800פ "ח( מ"בע צ"חל חברת מעונות הורים

  )" ה"חמ": להלן(
  

  .א.מ.י.ה שמה לה למטרה להקים ולנהל בתי הורים ובתים לדיור מוגן עבור חברי  א"חמ
לממן את כניסתם לבתי ההורים או את  ח מסייעת לנזקקים שאין ידם משגת"העמותה נשוא הדו

  .מגוריהם בהם
ש "ש פנחס רוזן ובית הורים ע"בית הורים ע, ש אניטה מילר כהן"בית הורים ע :בתי ההורים הנם

  . זיגפריד מוזס
וכן  ,ה ונושאי משרה בה.ע.מ , א ונושאי המשרה בה.מ.י.ה הם א"חמהאסיפה הכללית של חברי 

  . ף תפקידםיושבי ראש הסניפים כולם בתוק
  
  

  580021319. ר.ע,   המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה
  )ה"מע: להלן ( 
  

קהילת  מבני לנזקקים ותמיכה חומרי סיוע תענקה, פעילות היא מטרתה העיקרית של העמותה
  .ותרבות רווחה לפעולות כספים גיוס וכן, דיור בפתרונות סיוע לרבות, יוצאי מרכז אירופה

  
וחמישה מחברי הועד , . א.מ.י.ר הועד המנהל שלה חבר נשיאות א"ות משפטית נפרדת שיויש

  . א.מ.י.י נשיאות א"נבחרים ע
  
  

 םנותני שירותים עיקריי .8
  ₪ 99,379חשבות , ₪  180,000הכנת תכניות לימודים ,  ₪  199,544שרותי דפוס 

  ח"ש 94,686צ  "יח,  ₪  96,884גיוס משאבים 
  

 שימוש בתרומות .9
  .ח"לא היו תרומות בשנת הדו

  
 איןעלות גיוס תרומות    .10

 

 לא רלבנטיהעברת כספים ונכסים   .11
  
 

 לא היו עסקאות במקרקעיןעסקאות במקרקעין  .12
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 עסקאות עם צדדים קשורים   .13

 
  מפעל לעזרה הדדית 

   385,000תמיכה בפעילות רווחה ופעילות סניפים  
   173,000ביטאון היקינתון      של  תרכישת גיליונו

   30,000מ                             "תמיכה בפעילות נוע
   368,000השתתפות בהוצאות הארגון                    
   956,000סך הכנסות ממפעל לעזרה הדדית           

  צ"חברת מעונות הורים חל
   1,447,000השתתפות בהוצאות הארגון                    

   22,000און היקינתון      רכישת גיליונות של ביט
  1,499,000סך הכנסות מחברת מעונות הורים         

   
  .ח"י גורם מוסמך בשנת הדו"לא נקבעו ליקויים ע - י גורם מוסמך"ליקויים שנקבעו ע .14
 .ח"לא היו אירועים חריגים בשנת הדו - ח "אירועים חריגים בשנת הדו  .15

 

 פריסה גיאוגרפית   .16

 
  תל אביב,  15ם "ברמ –משרדי הנהלה . א  
  תל אביב,  15ם "רמב –סניף תל אביב . ב  
  ירושלים,  33' ורג'המלך ג –מועדון ירושלים וסניף ירושלים  . ג  
  תל אביב,  15ם "רמב –) נועם ( נוער עולי מרכז אירופה . ד  
  

  .לא היו השנה אירועים מהותיים  -  אירועים מהותיים אחרים .17
  .אין מה לעדכן  - עדכונים .18

  
   

 --------------                                                        -------------  
  חבר נשיאות                                                        חבר נשיאות

  
  

 -------------               ------------              -----------  
  ריך                   חתימה  ח         תא"רו/ד"אישור עו
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  'א נספח
  

        ועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגוןועדות הארגון
  

        מתכנסתמתכנסתמתכנסתמתכנסת        הוועדההוועדההוועדההוועדה    רררר""""יויויויו        עדהעדהעדהעדהוווושם הושם הושם הושם הו
באופן שוטף אחת לשישה   ראובן מרחב  נשיאות הארגון

  שבועות

  באופן שוטף אחת לרבעון  מרדכי וירשובסקי   ועדת הכספים

  בממוצע אחת לרבעון  אל-שמואל זיק  ביקורת הועדת 

  פ הצורך"ע  גבריאל בך  בית דין כבוד

  פ הצורך"ע  אל בלסבלגמיכ  ועדת התקנון

ועדת תכניות חינוכיות 
  )ם"תו(ונוער 

  אחת לשלושה חודשים  רונית ורד

 אחת לרבעון  יובל שטייניץ  ועדת היגוי – MBיקינתון 

  

  לפי צורך/אחת לרבעון  אילן רומן  ועדת היער בגליל

  אחת לחודש   חנה אוריאל  אביב-ועד סניף תל

  לחודשאחת   אילן רומן  ועד סניף ירושלים

        
        

        הפועלות לצד הנשיאותהפועלות לצד הנשיאותהפועלות לצד הנשיאותהפועלות לצד הנשיאות    ועדות משנהועדות משנהועדות משנהועדות משנה

  
        מתכנסתמתכנסתמתכנסתמתכנסת        ר הוועדהר הוועדהר הוועדהר הוועדה""""יויויויו        עדהעדהעדהעדהוווושם הושם הושם הושם הו

  אחת לרבעוןבממוצע   מרדכי וירשובסקי         א שכרא שכרא שכרא שכר""""ככככ
  פ הצורך"ע  אילן רומן        נכסיםנכסיםנכסיםנכסיםהתנעה והתנעה והתנעה והתנעה וועדת ועדת ועדת ועדת 

  בממוצע אחת לחודש  מיכה לימור –עורך ראשי         יקינתוןיקינתוןיקינתוןיקינתון    - - - -     MBמערכת מערכת מערכת מערכת 

  פ הצורך"ע  מיכאל בלסבלג        ועדת המלגותועדת המלגותועדת המלגותועדת המלגות
  

אור אור אור אור """"פרויקט פרויקט פרויקט פרויקט ההיגוי ההיגוי ההיגוי ההיגוי ועדת ועדת ועדת ועדת 
        """"יקרותיקרותיקרותיקרות

        

  פ הצורך"ע  עדי כהן

  פ הצורך"ע  נעמי מרחבר "ד        ועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטהועדת עליה וקליטה

  פ הצורך"ע  מלכיתה דובניקוב        חברים חברים חברים חברים ועדת קהילה וצירוף ועדת קהילה וצירוף ועדת קהילה וצירוף ועדת קהילה וצירוף 

 

        



תאריך ישיבת 

הנשיאות

' מס

החלטה
תוכן

אחראי 

לביצוע

תאריך 

יעד
הערותעדכון

30/06/201011/2010
בוצער נשיאות הארגון"י כל חברי הנשיאות ליו"ראובן מרחב נבחר ע

12/2010
בהתאחדות - ראובן מרחב נבחר מחדש להיות נציג הארגון 

בוצעונציג ההתאחדות בוועידת התביעות- היהודים יוצאי גרמניה 

13/2010

מרגנית - ר הוועדה "יו- מרדכי וירשובסקי - הרכב ועדת הכספים 

בני זוסמן ומיכה , אילן רומן, גבי דאוס, דב מאיר, עירית זהבי, רווה

בוצע.ווקס

14/2010
בתיה : י חברי הנשיאות יהיו"ה הנבחרים ע"חברי הנהלת המע

בוצעמיכה ווקס ורנטה מיכאליס, יורם הרטוגזון, איילה לביא, מעוז

15/2010
ר דירקטוריון "י נשיאות הארגון לתפקיד יו"המועמד המומלץ ע

בוצע.הוא אלי מאיוס (ה"חמ)חברת מעונות הורים 

16/2010

המועמדים שאושרו והומלצו על ידי נשיאות הארגון ויובאו להצבעה 

 (ה"חמ)ולאישור של האסיפה הכללית של חברת מעונות הורים 

, בין'בני גז, עליזה מגן, אמנון רפאל, יורם בייט, אלי מאיוס: הם

מועמד נוסף יועלה לדיון . דן פיקר וגדעון ממרוט, ריקרדו לסטרל

בוצע.בהמשך

17/2010
 (שתרכז את הטיפול בנושאי מורשת וחינוך)ם "תוקם ועדת תו

בראש הוועדה תעמוד רונית ורד ובתוקף תפקידה תתמנה לחברה 

בוצעכתריאל צימט ימשיך להיות חבר עמית בנשיאות. עמיתה בנשיאות

יעקב - חברים נוספים , ר הוועדה"יו- מיכאל בלסבלג - ועדת תקנון 18/2010

בוצע.מיכאל רוזנבאום ונציג חיפה ייבחר בהמשך, ד יונתן לבני"הירש עו

19/2010
חברים נוספים , ר הוועדה"יו- מיכאל בלסבלג - ועדת מלגות 

בוצעייבחרו בהמשך

2011יולי - 2010ריכוז החלטות נשיאות  יוני 
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תאריך ישיבת 

הנשיאות

' מס

החלטה
תוכן

אחראי 

לביצוע

תאריך 

יעד
הערותעדכון

ר "יו- מלכיתה דובניקוב - ועדת גיוס חברים חדשים לארגון 20/2010

בוצע.חברים נוספים ייבחרו בהמשך, הוועדה

חברים נוספים , ר הוועדה"יו- נעמי מרחב - ועדת קליטת עלייה 21/2010

בוצע.ייבחרו בהמשך

22/2010

מרדכי : יהיו חברי ועדת הכספים' מורשי החתימה ברשימה א

דב , עירית זהבי, מרגנית רווה, ר ועדת כספים"יו- וירשובסקי 

.                 מיכה ווקס ואילן רומן, בני זוסמן, גבי דאוס, מאיר

דבורה : יהיו עובדי הארגון שלהלן' מורשי החתימה ברשימה ב

בוצע.חגי גולן ואריה פרלשטיין, עמיחי ויסמן, הברפלד

ה לאשר "חברי הנשיאות ממליצים לחברי האסיפה הכללית של חמ02/09/201023/2010

בוצעה"את ראובן ביברינג כחבר דירקטוריון חמ

24/2010

–ועדת היער : חברי הנשיאות מאשרים את הרכב הוועדות הבאות 

–ועדת תקנון ; ר מיכאל בלסבלג"יו– ועדת מלגות ; ר אילן רומן"יו

אם. ר הוועדה עדי כהן"יו– ר מיכאל בלסבלג וועדת אור יקרות "יו

בוצעהם יובאו לאישור הנשיאות– יתווספו חברים חדשים 

25/2010
, מאשרים את הרכב הוועדה לקשרי קהילה וצרוף חברים חדשים 

אם יתווספו חברים . דוד נוימן חבר; ר"יו– מלכיתה דובניקוב 

בוצעהם יובאו לאישור הנשיאות- חדשים 

26/2010

מיכאל ;ר"נעמי מרחב יו-  מאשרים את הרכב ועדת קליטה ועליה 

הם – אם יתווספו חברים חדשים .יוחנן בילב, גבי דאוס, בלסבלג

בוצעיובאו לאישור הנשיאות

27/2010

  יקינתון  יובל MB-מאשרים את הרכב ועדת היגוי והנהלה של ה

, אלי מאיוס, כתריאל צימט, עליזה אשד, וקס מיכה;ר"יו– שטייניץ 

מיכאל דק ומריון , דוד וייצטום, נגה וולף, ראובן מרחב, גבי דאוס

הם יובאו לאישור – אם יתווספו חברים חדשים . בורגרהיימר

בוצעהנשיאות
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תאריך ישיבת 

הנשיאות

' מס

החלטה
תוכן

אחראי 

לביצוע

תאריך 

יעד
הערותעדכון

28/2010
, דוחים את בקשת חיפה לאישור השינויים המבוקשים על ידה

.פ חוק העמותות"זאת במסגרת האפשרי ע. בתקנון

30/11/201029/2010
.רונית ורד תרכז את המגעים לשיתוף פעולה עם האיחוד החקלאי

ר ועדת"אלי מאיוס ויו- ה "ר דירקטוריון חמ"לוועדה יצטרפו גם יו

בוצעעדי כהן ונציג מסניף חיפה- פרוייקט אור יקרות 

משה נוי נבחר לשמש כנציג סניף חיפה בוועדת הכספים של 30/2010

בוצעהארגון

31/2010

הוועדה תדון. הועדה הפריטטית תוקם מחדש ותחדש עבודתה

ותגיע; בזיקות הגומלין בין הארגון הארצי לבין סניף חיפה

 נציגים3:  הרכב הוועדה. להסכמות בנושאים שנותרו ללא מענה

פ הפירוט"ע. ושלושה את הארגון הארצי; שייצגו את סניף חיפה

נציג אחד מוועדת הכספים; ה"נציג אחד מדירקטוריון חמ: הבא

.ר נשיאות הארגון ישמש כמכנס הוועדה"יו. ה"ונציג מהנהלת המע

הוועדה לא סיימה 

עבודתה

32/2010
מרתה' ד הגב"הנשיאות ממליצה ומציעה את מועמדותה של עו

רביב לקדנציה נוספת כדירקטורית בחברה להשבת רכוש נספי

בוצע.מ"השואה בע

33/2010
נשיאות הארגון ממליצה פה אחד לאסיפה הכללית של חברת

חנה קידר כדירקטורית' למנות את הגב (ה"חמ)מעונות הורים 

בוצע.בחברה

משה נוי יצטרף כחבר בנשיאות הארגון מטעם סניף חיפה במקום 04/01/20111/2011

בוצע.מיכה גלאס

נשיאות הארגון ממליצה לאסיפה הכללית של הארגון לאשר את  2/2011

בוצעח אילן קמיל"המשך כהותנו של רו
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תאריך ישיבת 

הנשיאות

' מס

החלטה
תוכן

אחראי 

לביצוע

תאריך 

יעד
הערותעדכון

ר הנשיאות לפעול לפרישת הארגון"נשיאות הארגון מסמיכה את יו25/05/20113/2011

בתהליכי בדיקהש הארגון"בכפוף לבדיקה ולהמלצת יועמ; מפורום הארגונים

05/07/20114/2011

ר בכפוף לתיקון המוצע על "נשיאות הארגון מקבלת את הצעת היו

ברוח זו אנו קוראים לממשלה ולמערכות .  ידי דודו קוכמן

לפעול לשוויון בפני החוק , הציבוריות להגן על שלטון החוק במדינה

המהוות איום , ולמנוע התקפות בלתי מרוסנות על בתי המשפט

פורסם.חמור על המשטר בישראל

החלטות שהתקבלושנה
החלטות 

שבוצעו

החלטות 

שלא 

בוצעו

בשלבי 

ביצוע

27261

2011יולי  - 2010יוני  -סיכום מצב החלטות נשיאות 
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