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 :   תחומי הפעולה המרכזיים של הארגון 

 רווחת הפרט, רווחת הקהילה ורווחת הדיירים בבתי ההורים ❖

"הייק ❖ מורשת  חברי שימור  הארגון,  לחברי  זו  מורשת  והנחלת  החמישית  העלייה  בני  ים" 

 הקהילה וצאצאיהם  ולכלל הציבור בישראל 

כלכלית ותרבותית לעולים חדשים ולצעירים יוצאי ארצות ,סיוע ותמיכה לקליטה חברתית ❖

 דוברות גרמנית 

 קשרים עם גורמים רשמיים במדינות מרכז אירופה  ❖

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

 פעולות פנים ארגוניות   ❖

 

 

   2008-2011תלת שנתית  ה מתווה לתוכנית העבודה  ה מתוך  

 30.3.08אושר בישיבת נשיאות הארגון מיום  אשר 

 ניתן לעיין במסמך המלא במשרדי הארגון  

    jeckes.org-www.irgun ובאתר האינטרנט של הארגון    

 

 

וולונטרי, ציוני וישראלי הפועל ברוח של 'ערכי הליבה'  ארגון  
לתרגמם לשירותים ופעולות למען כלל חבריו    -של מייסדיו  

ובני הקהילה; בפועלו ועל יסוד ערכי היסוד שלו שואף  
 . הארגון להשפיע על צביונה של החברה הישראלית 

 

http://www.irgun-jeckes.org/


 

 

 

 הארגון  נשיאות  דו"ח יו"ר  

   2009יוני    –  2008יוני  

 יו"ר הנשיאות  – ראובן מרחב

 

 

שחלפה  ב האירועיםשנה  סידרת  את  החמישית   75ציון  ל  חתמנו  העליה  של  לראשיתה  שנה 

אירו לציון  הועדה  יו"ר  כהן  לעדי  להודות  מבקש  אני  זה,  בהקשר  הארגון;  ה  ולייסוד    75עי 

ולכל מי שעמלו על הצלחת האירועים השונים. כמו כן מבקש להודות לאילן  לחברי הוועדה 

רומן, יוזם יער 'אלטנוילנד' ולחברים שעזרו על ידו. הקדשת היער הייתה אירוע מרומם אשר 

 בטא נכונה את רוח אבות הארגון והבאים בעקבותיהם.  

ש השוטפת  הפעילות  התרחבה  ואף  נמשכה  סניפיו,במקביל  הארגון,  וחברותיו    ל  מוסדותיו 

 השלובות.   

 ( 2011 –  2008)   תלת שנתית ה עבודה  ה המתווה לתכנית  תקציר  

הארגון  2008בפברואר   נשיאות  ובסניפים,   אישרה  בנשיאות  דיונים  סדרת  אחרי   מתווה , 

 .  2011 – 2008של הארגון לשנים התלת שנתית לתוכנית העבודה 

 :יבה של האבות המייסדים, אשר לא נס ליחם המתווה מבוסס על ערכי הל

 הזדהות עם מדינת ישראל על בסיס ערכי הציונות •

 נם ולמע בין חברי הקהילה סולידאריות חברתיתו עזרה הדדית •

 חברה מתוקנת  - ותרומה לחברה האזרחית  קליטת עליה ,התנדבות •

 תרבות החינוך ו קידום הו  השכלה ,ויצירה עבודה, מצוינות חינוך לערכי  •

 וסובלנות  רליזם מחשבתיפלו •

 להלן התקציר של המיתווה ,ובצמוד אליו תרגומו לעקרונות מסגרת לתכנית העבודה: 

של   .א לסל  הארגון  של  הליבה  ערכי  ושירותים תרגום  ובני    פעולות  הארגון  חברי  למען 

 הקהילה 

 לקהילה רב דורית ורב לשונית והתאמתן  גיוונן ,  רענון פעולות הארגון  .ב

 ותים לחברי הקהילה שומרי המסורת התאמת הפעולות והשיר .ג

למען החברה בכלל וחברי הקהילה    באמצעות הגופים השלובים  דרוגםושפיתוח השירותים   .ד

 בפרט 

 למען בני הקהילה והחברה בכללותה   מורשת האבות המייסדים והנחלתהשימור   .ה



 

)גיוס וביסוסם  להבטחת קיום הפעולות והשירותים  פיתוח מתמיד של משאבים ומקורות   .ו

המתנדביםמשאב עבודת  ופיתוח  לביטאון  מקרנות/תרומות/חסויות  שיטתי  ים  ומאמץ   )

 לאיתור מקורות נוספים

לקידום פעולות ושירותים עם גופים/מוסדות/ארגונים וולונטריים בארץ    יצירת שותפויות .ז

 ובחו"ל 

ובחו"ל  .ח בארץ  השונות  והקהילות  המשפחות  לבין  הקהילה  חברי  בין  הזיקה  תוך    חיזוק 

 רת כתובה ואלקטרונית הפעלת תקשו

 
לארגון ולעלייה   75הקדשת יער 'אלטנוילנד' הייתה סיום מתאים מאין כמוהו לה לשנת יובל ה  

תוך  הארגון  של  המייסדים  האבות  של  העשייה  מסורת  את  להמשיך  גאים  ואנו  החמישית, 

רבות   ואזרחיות  חברתיות  משימות  לפנינו  בימינו.  הנדרשים  ולכיוונים  לצרכים    -התאמתה 

כי אם נמשיך לדבוק בערכי הליבה של האבות המייסדים   נוכל להמשיך להנחיל    -בטוח אני 

 מערכינו לכלל החברה הישראלית. 

דווקא בימים אלה, בהם מתערער האמון במערכות השלטון, אין די בנוסטלגיה, יפה וצודקת 

ים בסביבתנו  ככל שתהיה, והתרפקות על נקיון הכפיים של אבותינו. האור הצנוע שאנו מקרינ

וראוי גם שקולנו, קולם של ממשיכי מסורת של אנשים  לו שייראה למרחוק;  הקרובה, ראוי 

 הזולת וללא שיקולים זרים, יישמע ברמה וללא מורא.    ברי לבב שעשו ועושים למען

לכולכם   להודות  מבקש  עובדים    –אני  מתנדבים,  פעילים,  על   –נבחרים,  וצעירים,  ותיקים 

אמון שאתם נותנים בנשיאות הארגון ובח"מ, ותודה מיוחדת למנהלת הארגון,  עבודתכם ועל ה 

 הגב' דבורה הברפלד, העושה לילות כימים לקידום פעולות הארגון ושלוחותיו.  

יצחק   לבית  מיוחדת  ותודה  טובה  מכירים  מרכז   –אנו  יוצאי  תרומת  של  מפוארת  דוגמא 

   . ה ועל הכנסת האורחים שזכינו בה, על האכסניאירופה לבניין הארץ, החברה והמדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

. האירועים הצטיינו  לארגון  75הוקדשה למינוף האירועים לציון שנת ה    2008/9שנת העבודה  
 חברי הקהילה והקהל הרחב.של בהשתתפות ערה 

:יו לו לפעי הבסיס   הארגון  שנתי    ת  התלת  נשיאות (  2008-2011)המיתווה  בישיבת  שאושר 
 . 2008 ברוארפהארגון ב

 
 ית הפעולה אסטרטג 

 

עצמיים  ▪ אמצעים  על  המבוססות  פעולות  המיועד  ייזום  עצמי  הארגון  ותובמימון  , לחברי 

והשלישי,  ולצאצאי השני  הדור  בני  התרבות  ם  פעולות  עבור  ותשלום  חבר  דמי  גביית 

 והמשתתפים בפעולות הארגון מחברי הארגון והאירועים 

הסניפים  ▪ בין  ואיגום משאבים  לשם  –  הגברת שיתוף הפעולה  , תוך הדגשת טיוב פעולות 

, איתור נושאים לפעולות ע"פ כדוגמת יער העלייה החמישית  –עיקרון השילוב בין הדורי

 : גיל, מקצוע וכיו"ב דיפרנציאציות שונות

   השענות על עבודת המתנדבים בעבודה הציבורית ובפעולות הארגון  ▪

ציבוריים ▪ וגופים  מקרנות  משאבים  למ ו   ל ובחו" בארץ    גיוס  פעולות  מכלול    כיצרחסויות 

השלובות וחברותיו  וקליטה    –  הארגון  מורשת,  דיור,  רווחה,  הבטחת  ולשם    –למטרות 

 מורשתיעדי למפעל לעזרה הדדית ול מקורות לטווח ארוך

עידה השנתית של הארגון בשנת ובעקבות החלטת הו.  נפגעי השואה מתן עדיפות לסיוע ל  ▪

ע לניצולי שואה נזקקים בסיו  הארגון והמפעל לעזרה הדדית  מעורבותמתן עדיפות ל  . 2007

אירופה. מרכז  ארצות  ומוסדות הגברת    יוצאי  בגופים  הקהילה  לחברי  הולם  ייצוג  מתן 

  . באמצעות חברות ב"פורום הארגונים"  -ציבוריים המטפלים בסיוע לפליטי השואה בארץ

   מתן סיוע במידע ותיווך גם לנפגעי שואה שאינם מבני הקהילה

כדי  שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והעבודה הקהילתית  הגדלת   ▪

חברתית מקצועית הולמת; לאתר את הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה  

הצעת עודד באומן ז"ל להקמת בית סעודי לתשושי    –המשך בדיקת פרוייקט תשושי נפש  

 נפש )הצעה לשם: בוסת"ן באומן(

תפן  פע  ▪ מוזיאון  עם  בשיתוף  המורשת  והנחלת  לשימור  הפעולה  ולות  העמקת שתוף  תוך 

הגברת המגמה של    -; במקביל  ובמרכז הארץ בתל חי, בעומר    –עמו, בשלוחותיו השונות  

הרחבת  כל זאת למען    . שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום המורשת והתרבות 

 תמצית פעולות הארגון הארצי 

   2009יוני    –  2008יוני   

 מנהלת הארגון   -  פלד דבורה הבר 

 
 



 

ובמערכות החינוך,  בני הקהילה והציבור הרחב  בקרב  המורשת החינוכית    הפעילות והנחלת

 פעולות הארגון תוך מתן ביטוי ל

  להגיעמשיכה בחו"ל, במגמה  יקינתון לביטאון בעל כוח     MB-העמקת הפעולה להפיכת ה  ▪

וחתירה להרחבת מעגל המנויים ;  2010מנויים בארצות דוברות גרמנית עד סוף    םאלפייל

 כולל שילוב פנקס היקים באתר. בארץ; העמקת הפעולה באתר האינטרנט 

בתשתיות בסניפים בהכוונה מקצועית   –במיצובו ובהרחבת פעילותו    סיוע מתמשך לנועם ▪

 ובגיוס מקורות 

הסדר  יהיה תלוי בהבטחת מקורות;  –המשך הרחבת הפעילות  –המשך תהליך ההתייעלות  ▪

 סופי למשרדי הארגון 

וההועדה  ההפעלת   ▪ המנהליים  היחסים  להסדרת  בחיפה,  פריטטית  הארגון  עם  ארגוניים 

 צורך בהקמת הסניף שםהדגשת הובמהלך פעולתה 

    שילובו המלא והמעמיק במכלול פעולות הארגון בובחיפה סיוע להפעלת הסניף  –בהמשך  ▪

 
 : 2008נושאים שטופלו על ידי מוסדות הארגון במהלך שנת  

 
1 " ביטוי  משבר"  (  נשיאות  שקיבל  יו"ר  שם  שרבוב  בעקבות  הארגון בתקשורת.  הארגון, 

 . והגופים השלובים לסרט "מוסר השילומים" שעסק בהתנהלות וועידת התביעות בארץ

הארגון  2 משרדי  של  הבית  בעל  עם  "משבר"  עירוני -,תל15רמב"ם  )(  צוו  בעקבות  אביב(. 

לשיפוץ חיצוני של המבנה.  הדבר גרר הטרדות ואיומים של נציגי בעל הבית על העובדים  

בעקבות   הארגון במקום.  עובדי  של  הסדיר  העבודה  למהלך  והפרעה  טרדה  נגרמה  כך 

 והוצאות כספיות.  

 ( פירוק חברות יערות הכרמל ולדור. כולל העברת האג"חים לידי חמ"ה וחב"ה. 3

גרמניה/אוסטריה  (  4 לבין  הארגון  בין  ידי  –היחסים  על  שאושר  עקרונות  מסמך  סוכם 

 נשיאות הארגון;

 בשלבי בדיקה; –י נפש בקהילה ובחברה קט למען תשושהקמה של פרוי (5

ת"א   (6 וסניף  הארגון  בנושא    –משרדי  עובדת  הנשיאות  מטעם  ההתנעה  טרם    –ועדת 

 הושלם המהלך; 

הארגון   (7 העבודה  בשנת    –ממשקי  נוע"ם.  של  ההתארגנות  וצורת  הוקמה    2008נוע"ם 

לארגון  משותפת  אמנה  ואושרה  נכתבה  הארגון.  ולנשיאות  לנוע"ם  משותפת  ועדה 

נקבעו סדרי העבודה של נוע"ם לנוע"ם ואושרה על ידי נשיאות הארגון וועד נוע"ם .  ו

 ושילובו בפעילות החברתית תרבותית של הסניפים; 

  



 
 

 

 

 2009עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 

: פעולות למיצוב הארגון בתודעה הציבורית כארגון מתנדבים הפועל להנחלת ערכי   המטרה 

 ה הישראלית בכלל ובקרב צאצאי הקהילה בפרט הליבה של הקהילה בקרב החבר 

 תשתיות .1

זאת לצורך מימון פעולות    .לגיוס תרומות/קרנותמשותף לארגון ולגופים השלובים  הקמת מרכז משאבים   •

הרווחה של המפעל לעזרה הדדית, שדרוג בתי ההורים, פעולות הארגון בתחומי המורשת והנחלתה, מפעל 

 המלגות ועוד.  

 קצר על הארגון והגופים השלובים והשלמת ה'פולדר' על הארגון השלמת סרט תדמית •

 )שיטה/שיווק/פרסום(  בארץמינויים הביטאון להקמת התשתית הארגונית להרחבת תפוצת  •

)שיטה/ שיווק/ רישום/תמחור/מעקב/הגדלת  בחו"ללהפצת ביטאון הארגון תשתית הארגונית הקמת  •

  החלק הכתוב בגרמנית(

בשלבי ביצוע    –)יפו(  השלמת טיוב הנתונים ע"ג תוכנת ניהול המידע  -שלב ב'   -מאגר נתוני הארגון  •

 מתקדמים 

 בשלבי ביצוע מתקדמים   -המשך העברת ארכיון הארגון "למכון משואה" •

 יישום המבנה המוצע ותוכנית העבודה  –הטמעת מהלכי ההתארגנות של נוע"ם בארגון  •

 תכנון   בשלב   – לחברי הארגון –הנפקת כרטיס חבר  •

 2009בשלבי תכנון תחילת ביצוע בנובמבר   -תוכנית להכשרת עובדים/מתנדבים/פעילים  •

 מתוך מאגר הנתונים הקיים שכבר נאסף ומתוך מאגר המתעניינים הנוספים   –איתור וגיוס חברים  •

 המשך מגמת ההסתייעות, העצמה והפעלה של מתנדבים בפרוייקטים מאתגרים ובעלי משמעות   •

  מעבר לשוטף() עיקרי הפעולות . 2

בשיתוף עם סניף  –המנחה מתנדב חבר הארגון   2009הקורס נפתח במאי  –קורס למתעדי סיפורי חיים   •

 אביב והמרכז-תל

מפגשים ואירועי תרבות לדור שני ושלישי באמצעות הסניפים )כדוגמת "ערב מספרי סיפורים" בשיתוף   •

 עם תיאטרון העם, השקת ספר הרופאים בארץ ישראל וכיו"ב(   

 פיתוח פעולות יער חי. התקיים טקס נטיעות ביער –יער העלייה החמישית 'אלטנוילנד'  •

 אתר אינטרנט   שידרוגהמשך  •

 :   מורשת והנחלתה .  3

 לינקים לאתרים קשורים/מוזיאונים/ארכיונים וכיו"בבאתר האינטרנט :  •

 האינטרנט  העלאת הנרשמים לאתרהמשך של   –הייקים   ספר •



 
 

 

 

 פעולה קבועה  – תיעוד/ייקים סיפורים מהקהילה •

 פעולה קבועה  -  MB מאמרים מרכזיים מהיקינתון  •

   פיתוח ויזואלי  העלאת סרטי ההצלה -העלייה החמישית •

 העלאת סרטונים /סרטים •

 תיעוד שוטף, פרסום אירועים וכיו"ב  -פעולות מורשת •

 טרנט שלנואינגבי אתר המשך פיתוח תוכנית הלימודים האינטרנטית בשיתוף עם מט"ח והעלאתה על  •

 .   2009סיום משוער    ושל מט"ח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(

 בא"יחינוך תרומת הייקים למערך  הפיתוח והשלמת מצגת :  מצגות תפן •

 ואירועים נוספים   ימי עיון בשיתוף עם תפן  . 4

 התקיים  –נדר אאוגוסט זבתערוכת הצילום של חי -סיור בתערוכה ויום עיון במוזיאון הצילום בתל •

 ת העלייה החמישית למערך החינוך בא"יתרומ–בתפן י. שילוני    עיון לזכרו שלם יו •

 יום עיון לציון תרומת הייקים יוצאי העלייה החמישית למערכות הביטחון והדיפלומטיה   –בתכנון  •

 גבעת חייםקיבוץ ב "בית טריזין"תקיים במתוכנן לה -אירוע מרכזי לציון פוגרום נובמבר •

 
גון באמצעות סניפיו והגופים השלובים מבוססות על מתן מענה צרכים לסיכום: פעולות האר

מופת  המהווה  הורים  בתי  של  רשת  ולקשישים  המבוגרים  לאזרחים  הקהילה.  של  המגוונים 
ולנצרכים באמצעות המפעל לעזרה הדדית;  לדורשי התרבות   מקצועי ואנושי;סיוע לנזקקים 

לשימור והנחלת המורשת של האבות  ויות  פעילמגוון    –  הייקית ופעולות המורשת    המסורת
 המייסדים. 

  

 

   2008נתונים  –חברי הארגון ומשתתפים  

   1200כ  : אביב-מספר חברי סניף תל  •

   610:  כ  מספר חברי סניף ירושלים •

    960: מספר חברי סניף חיפה  •

   חברים תושבי בתי ההורים( 220)מתוכם כ     

 עפ"י נתונים שהתקבלו מסניף חיפה     

 ירושלים /ת"א/חיפה ) לא כולל חברי נוע"ם(   -: סה"כ  חברי ארגון  

-בתל 100חברים חדשים )כ  150אביב( : כ -)ירושלים/תל 2008בשנת מצטרפים מס' ה  •

 חברים.  60נפטרו כ  2008בירושלים(, במהלך שנת  50אביב/כ 



 
 

 

 

ה,  תורמי המ.ע.  ה, חברי המ.ע. , מתעניינים  חברי הארגון, מנויים,  –יקינתון   MBתפוצת  •

 3,500( : וכותבים בביטאון מוסדות מתעניינים )כולל מפרסמי מודעות

 חברים 150כ : 2008שנת מס' חברים ב:    נוע"ם 
 

 שאינם חברים   10%  -כ   מהם   2300כ  :  ם(  -באירועים )ארצי, סניף ת"א, סניף י   השתתפו 
 

 500: כ     מתעניינים /חברים פוטנציאליים   -שיווק  רשימת 
   
 

 

 

 

 המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה   דו"ח 

 2009יוני    -  2008יוני  

 ר הנהלת המע"היו"  -בתיה מעוז  

 

 תמצית הפעולות 

הועידה   .1 החלטת  בשנת  הארצית  בעקבות  הארגון  והעברת    ניתן  2007של  טיפול  על  דגש 

 ה ולארגון משותף למע"  –מידע לניצולי/נפגעי שואה 

זכויות בכלל וזכויות ניצולי שואה בפרט הועבר באופן שוטף מידע שוטף ועדכני על מיצוי   .2

 לקהל הרחב בכלל ולעובדות הרווחה בפרט 

ה .3 בקהילה,מפגש  הסוציאליות  לעובדות  ההוריםכשרה  השונים  בבתי  מיצוי   –  ובארגונים 

 2008בוצע באוקטובר  –זכויות של ניצולי שואה 

אוסטריה   .4 ממשלת  "י  ע  הקריטריונים  הרחבת  הזכאים  והר  -בעקבות  מעגל  מקרב  חבת 

בכל אמצעי   –הפצה    –פרסום    .לקבלת סיוע בטיפול רפואי-נפגעי השואה ילידי אוסטריה  

הארגון   של  האינטרנט  ובאתר  במספר    .המע"  –התקשורת  גידול  חל  הפרסום  בעקבות 

פונים   600הפונים של יוצאי אוסטריה והורחב הטיפול בהם. המע"ה מטפלת כיום בקרוב ל  

 נה סוציאלי ותמיכה אישית.כולל גם מע



 
 

 

 

המערכת:  מ  .5 על  חשוב  העבודה  נתונים  המשך  מסד  במע" הקמת  התורמים/חברים    ,השל 

 ם  יוסהתהליך בשלבי  -כולל התאמת התוכנות לתוכנות הארגון 

 ה מדור קבוע ומתעדכן של המע" –אתר אינטרנט .6

  מדור קבוע בביטאון הארגון .7

סך   –שני בתי הורים )חמ"ה וחב"ה(  ולי( ב)חדר טיפה בהקמת חדרי סנוזלן  סיוע של המע"  .8

  2007מה ייעודית שהתקבלה בשנת  תרו  –א'₪ לכל בית הורים. המקור הכספי    80הסיוע   

 ה במע"

להלן תמצית המסקנות: "מהביקורת עולה כי . 2008שהוגש וסוכם שנת  פנים דו"ח ביקורת  .9

מלא להנהלת הארגון    ניהול כספי המפעל לעזרה הדדית מנוהלים היטב ובקפדנות. יש דווח

על מצב ההשקעות ועל התשואות של החברות השונות.ועדת ההשקעות מתכנסת על פי 

 ת ההנחיות לחברות ניהול ההשקעות" המינימום הנדרש, דנה בהשקעות ומעדכנת א

 ה יחידת הנהלת החשבונות  של המע"בחינת   - 2009דו"ח הביקורת המתוכנן לשנת   .10

 0092-2008מספר נתונים כמותיים  

    85מספר הנתמכים בקהילה :   •

 ₪  1,285,406: 2008שנת  ל סכום התמיכה    

 23מספר הנתמכים "הצעירים" )בני דור שני ושלישי( : מתוכם  •

 ₪ לשנה  276,000-התמיכה : כ סכום     

  10 מספר הנתמכים בבתי ההורים: •

 .₪ 526,061 :(מב"ר דמקבלי קו  )כוללסכום התמיכה   

 23 בלים השלמת קוד מב"ר:ספר נתמכים המקמ   •

 2008תרומות ועיזבונות שנת  

 ₪  426,607: 2008לשנת תרומות סך ה •

 ₪  2,839,678:  2008לשנת עיזבונות סך ה •

 

 ( 2009 מרץ  עד      2005)אפריל    יוצאי אוסטריה תוכנית הסיוע ל 

  560: מקבלי הסיועמספר  •

 ₪   12,914,188: כולל( 2009עד מרץ  2005שחולקה )אפריל  התמיכה סך סכום •



 
 

 

 

 

 

 

 סניף תל אביב והמרכז  דו"ח  

 2009יוני    –  2008יוני  

   מנהל  -יהושע שפיר  

 

   כללי .1

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

שהותוותה,  2009במאי    31ועד    2008ביוני   למדיניות  בהתאם  יושמה  הסניף  פעילות   .

ת התקציביות. בתקופה הנסקרת בדו"ח התקיימה פעילות  לתוכניות העבודה ולמסגרו

ולהעמיק את  ונועדה  ותרבות  רווחה  ואינטנסיבית שהתמקדה בתחומי חברה,  מגוונת 

קשריו של הסניף עם הפרט והקהילה. כמו כן, גוייסו חברים ומתנדבים חדשים והורחב  

 שיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים. 

  חברי הסניף  .2

המצטרפי החברים  זה,  מספר  דו"ח  בתקופת  מתמדת.  עלייה  במגמת  נמצא  לסניף  ם 

 חברים, משלמי דמי חבר. 1,004חברים חדשים. סניף תל אביב מונה כיום  96הצטרפו 

  ועד הסניף  .3

מונה   אוריאל    7הוועד  חנה  אלי   –חברים:  ויינברגר,  משה  וירשובסקי,  מרדכי  יו"ר, 

צטרף כחבר מן המניין, בהתאם מאיוס, מרגנית רווה, מיכאל רוזנבאום וחיים ביידא שה

ותיק   ועד  חבר  של  פטירתו  לאחר  בבחירות,  לישיבות   –למיקומו  )ז"ל(.  באומן  עודד 

מניסיונם,  התורמים  וחדשים,  ותיקים  פעילים,  חברים  קבע  בדרך  מוזמנים,  הועד 

שוטפים  נושאים  מדווחים  בהן  סדירות,  ישיבות  מקיים  הוועד  ומזמנם.  מכישוריהם 

כגון: יחסי הארגון  ונדונות סוגיות   יומו של הארגון ושל הסניף   –העומדות  על סדר 

ועדות  גם  לוועד  וכו'.  שונים  תרבות  אירועי  נוע"ם,  נפש,  תשושי  פרוייקט  גרמניה, 

משנה: ועדת תרבות, ועדת קבלה לבתי הורים, ועדת פרוייקטים וועדה לתיאום וקישור  

חברי הוועד והפעילים מייצגים  עם בתי ההורים. ועדות אלה מתכנסות בהתאם לצורך.  

 את חברי הסניף  גם  בוועדות ובמוסדות השונים של הארגון, תוך גילוי מעורבות רבה.  



 
 

 

 

  פעילות הסניף  .4

  פעילות רווחה   4.1

עובדת הרווחה של הסניף, בשיתוף פעולה הדוק עם המפעל לעזרה הדדית ועם גורמים 

ומ הולם  מענה  נותנת  לה,   ומחוצה  בקהילה  חברים נוספים  של  למצוקותיהם  כובד 

פניות בנושאי רווחה    90  –ומקיימת איתם קשר ישיר ובלתי אמצעי. השנה התקבלו כ  

  מחברי הסניף.מדי חודש נערכים כעשרה  ביקורי בית וניתן ייעוץ פרטני. 

חילופי עובדות סוציאליות, לאחרונה, הקשו מעט על פעילות הרווחה, אך אנו מקווים 

  טנסיבית בקרוב. לחזור לפעילות אינ

מאוסטריה  מקדישה   -  פיצויים  האוסטרית,  הקרן  של  הקריטריונים  הרחבת  בעקבות 

של  הפניות  את  מרכזת  בנושא,  מידע  להפצת  מזמנה  ניכר  חלק  הסוציאלית  העובדת 

סוציאלי,   דו"ח  כותבת  הטפסים,  במילוי  והדרכה  הכוונה  בייעוץ,  מסייעת  החברים, 

  עורכת ביקורי בית וכו'. 

גוייסו   –תיעוד   וגידים,  עור  קורמת  הייקים  ותיקי  של  החיים  קורות  לתיעוד  היוזמה 

מתעד   ידי  על  תיעוד  מיומנויות  הקניית  שמטרתו  קורס  נפתח  ולאחרונה  מתנדבים 

  מתנדב .  –מקצועי 

יצוקה"   מיוחדים    –"עופרת  ועשה מאמצים   אביב  תל  סניף  נרתם  פרוץ המבצע,  עם 

ע להם. על פעולותיו אלו הוענקה לסניף תל אביב לאתר את חבריו בדרום הארץ ולסיי

  תעודת הוקרה מטעם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל. 

פרוייקט שנועד לשמירת קשר הדוק בין הסניף לחבריו  ומופעל על    -   "קו הקשר"   . 4.2

ידי מתנדבים. השנה גוייסו מתנדבים נוספים המפעילים את הקו חמישה ימים בשבוע. 

 שים והוותיקים מקבלים הדרכה מסודרת.  המתנדבים החד

שעות עבודה חודשיות.   100-המתנדבים בפעילויות השונות תורמים לסניף תל אביב כ 

  

    פעילות חברה ותרבות  4.3

סניף תל אביב משתדל להתאים את תכני הפעילות התרבותית והחברתית גם לחברים 

 הצעירים יותר, שהצטרפו לאחרונה. 

מפגשים עם אנשי מפתח מתחומים שונים; המפגשים נערכים   – ."סדרת "מפגש עם.. 

אחת לחודש, במועדון סניף תל אביב, באווירה אינטימית, סביב שולחנות ערוכים. 

"המנהיג הכריזמטי כמיישב   –מפגשים: דבורה הברפלד   5בתקופת הדו"ח נערכו 



 
 

 

 

על ועידת  "כל מה שרצית לדעת –סכסוכים" )המקרה של שבתאי צבי(, ראובן מרחב 

הלכה   –""זכויות" האזרח בישראל  –התביעות ולא העזת לשאול", מרדכי וירשובסקי  

"בין רחוב הפרחים   –"הדמוקרטיה בישראל", רוביק רוזנטל  –ומעשה", דליה דורנר 

"על ילדות ייקית, כתיבה בין ספרות לתיעוד, העברית החדשה   –לרחוב דיזנגוף" 

  ב ימשיך סדרה זו גם בעתיד.והעיתונות הישנה". סניף תל אבי

בשנה זו התקיימו חמישה טיולים, כמו כן, התקיים נופשון בים המלח. טיולים   - טיולים

אלה מהווים הזדמנות לגיבוש חברתי בין חברי הסניף והזדמנות לגיוס מתנדבים 

  לפרוייקטים שונים. 

גלסברג,  סדרה בת שלושה מפגשים, בהנחיית המתנדבת ורה   –התנ"ך בראייה אחרת  

  על פרשנויות שונות לסיפורי התנ"ך. 

  בעקבות המצב הכלכלי. –  פישמן"  –"תמיר  מפגש במשרדי בית ההשקעות  

הסניף, בשיתוף המפעל לעזרה הדדית והארגון,   -)ז"ל(  ערב לזכרו של עודד באומן

  קיימו ערב זה ב"פינה הירוקה" בהשתתפות המשפחה וחבריו של עודד ז"ל. 

בסיוע ועדת תרבות ארצית, הסניף   –מסגרת ועדת תרבות ארצית  פעילות הסניף ב 

הרצאתה של פרופ' עדנה   -קיים שתי הרצאות ב"מכון גתה": "תל אביב העיר הלבנה" 

מריל מאייר )לרגל חגיגות מאה שנה להיווסדה של ת"א(. "שורשיו היהודיים של יוהאן 

    )בגרמנית(. גיזלה דאקסהרצאתה של העיתונאית  –שטראוס" 

המועדון של סניף תל אביב, שפעל במשך שנים רבות, התרוקן מחבריו,   –  מועדון   4.4

מסיבות דמוגרפיות, לאחר ניסיונות שונים ודיונים יסודיים, הוחלט לסגור אותו.  

לחברים המעוניינים הוצעו אלטרנטיבות שונות, הסניף ממשיך ללוות אותם ולעזור 

  להם. 

  ל ארגונית פעילות כל   –סניף תל אביב    4.5

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

סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון, אותו יזם ומוביל   – מלגות 

 שנים.   8מזה  

הוטמעה תוכנה חדשה לניהול בסיס נתונים ועדכון לכלל הארגון.    –תוכנת "יפו"  

יף, תוכנה זו מאפשרת, לראשונה, לקבל תמונה מלאה  נתונים שוטף של חברי הסנ

 ומדוייקת של מצבת החברים הפעילים  בסניף.

 סניף תל אביב ממשיך לרכז ולטפל בפרוייקט "פנקס הייקים".  -"פנקס הייקים"  



 
 

 

 

שבועות, ביוזמת   10 –בתקופת הדו"ח, התקיימו אחת לכ  - מפגשי עובדות סוציאליות 

של סניף תל אביב,מפגשים של העובדות הסוציאליות   המפעל לעזרה הדדית והעו"ס

הקהילתיות להחלפת דעות, עדכונים שוטפים, ניתוח מקרים, ליבון בעיות והעשרה. 

במסגרת זו, התקיימו ימי עיון בנושאים: מיצוי זכויות של ניצולי שואה ושיקום נכים 

  בקהילה.   

השתתף בתכנון וביצוע  הסניף  -פעילות תרבותית בשיתוף עם הנהלת הארגון    4.6

  פעילות הארגון בתחום התרבות באזור המרכז:  

הייקים "... אבל המולדת היא כאן" בבית התפוצות. פעילות זאת זכתה   -( ימי עיון 1

 2009להצלחה רבה וסידרת המשך נקבעה לנובמבר  

בתיאטרון   –בשיתוף עם תיאטרון העם )של יוסי אלפי(    –( פסטיבל מספרי הסיפורים  2

 בעתיים  ג

ישראל,  3 ארץ  של  "רופאיה  לוי  ניסים  פרופסור  של  ספרו  השקת   )1798  –  1948  ,"

 בתיאטרון גבעתיים

 

    סיכום .  5

ביישום  מרכזי,  תפקיד  ממלאים  ועובדיו,  מתנדביו  נבחריו,  ציבור  על  אביב  תל  סניף 

  מטרותיו של הארגון. 

עיבוי מעגל ללהרחבה ו  ,גם בשנת הפעילות הבאה ימשיך סניף תל אביב לפעול, ביתר שאת

והשלישי.    השני  הדור  מבני  גם  חדשים  חברים  ולגיוס  והפעילים   המתנדבים 

כמו כן, ימשיך סניף תל אביב לטפח ולהעמיק את קשריו עם ארגונים וגורמים בעלי זיקה  

לארגון כמו מכון גתה, נספחויות התרבות בשגרירויות הרלוונטיות, התאחדויות קרובות, 

מקומי וממלכתיות.רשויות  פעילות    ות  לתחומי  מטרות  וזיהוי  לאיתור  המאמצים  יימשכו 

מתן ביטוי אישי לחבריו ושילובם   תאפשרנהנוספים, לפיתוח תוכניות וליצירת המסגרות ש

 בעבודה התנדבותית. 

 

 

 

 ירושלים סניף  דו"ח  

 2009יוני    –  2008יוני  



 
 

 

 

 מנהל - יורם מנייביץ' 

 

 

בו הכללית  באסיפה  נבחר  הסניף:  לובנטל,  -יו"ר      :2007במאי    1  עד  אורי  יובל     ד"ר  ד"ר 

בחנא,   דרורה  לביא,  שטייניץ,  נוימן,  איילה  דוד  דאוס,  גדעון גבי  רומן,  אילן  לסטרל,  ריקרדו 

 . פוזן, מיכאל שילה, חנה אלרואי, בתיה מעוז, אורי פרושאור ואסתר גולן

מעוז, דו לסטרל, בתיה           ריקראילן רומן,  דרורה בחנא,  : ד"ר אורי לובנטל,  הנהלהועדת  

 ואורי פרושאור דוד נוימן

   אלרואי : ד"ר אורי לובנטל, דרורה בחנא וחנהתרבותועדת 

   ייטה גרונוולד: אסתר גולן ו"בית המפגש"ועדת 

הייקים בני  פורום  רומן                    :  ועדת  אילן  שילה,  מיכאל  לסטרל,  ריקרדו  לובנטל,  אורי  ד"ר 

 . ודרורה בחנא

 : ד"ר אורי לובנטל, איילה לביא, דרורה בחנא, גבי דאוס ורפי קאופמן ועדת תיעוד

משלמי דמי חבר. בבית מוזס כמאה ששים דיירים. במהלך תקופה זו הצטרפו   610 :חברי הסניף 

 הלכו לעולמם.  8חברים חדשים,  43

   :פעילויות הסניף

המפגש" בבוקר.    ":בית  ג'  בימי  הסניף  במשרדי  שנת סיום  את  יחגוג    2009יוני  ב  29בפועל 

   שישית באירוע בחווה האורגנית בעמק הארזים.הפעילות ה

 האירועים שהתקיימו השנה:  

הסלנג העברי; איילה   -סיפור חייו; פרופסור רפאל ניר    -יעקב הלברשטט    :בהתנדבות   הרצאות 

הרצאות; דוד  על מלחינים יהודיים.שלוש    -שירותים לקשישים בירושלים; רפי קאופמן    -לביא  

הקהילה    -תפילת ונתנה תוקף; עליזה מלול    -סיפורי רבי נחמן מברסלב; שפרא ספרא    -צורי  

 -יהודה המכבי; מנחם מאייר על סרטו "מנחם ופרד"; יורם שטייניץ    -התומכת; שלמה מאיר  

  -האדריכל לה קורבוזייה; דבורה הברפלד כיצד אנו מתמודדים עם שינוי; ד"ר אורי אפשטיין  

על  –נציג של חברה המתמחה בתחום; אברהם פרנק  -ופרה יפנית; קבורה חילונית ואזרחית א

 השומרונים; פרופסור  משה צימרמן על ספרו החדש "גרמנים נגד גרמנים".

צפו  סדנאות  במהלכן  קאפר  הנס  המתנדב  ע"י  מונחות  דיון  קבוצות  שתי  התקיימו   :

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



 
 

 

 

וייצמן טיולים למכון  ביאליק;  בקריית  "אהבה"  הנוער  אביב;לכפר  בתל  ההגנה  למוזיאון   :

ברחובות; לגדרה וטיול לנגב הצפוני. התקיים גם פיקניק לציון סיום שנת הפעילות החמישית 

 בעין חמד. 

רגליים: ש  סיורים  יעל",  "עין  הפעיל  במוזיאון  נחלאות,  רחביה,  שכונת  בשכונת  סיורים  ני 

 מוזיאון ישראל, האוניברסיטה המורמונית ואוגוסטה ויקטוריה. 

 חברנו מיכאל אנפנגר מדריך את הסיורים והטיולים בהתנדבות. 

 מסיבת פורים, ערב לזכרה של הילדה פיליפ ז"ל, אירועים בשיתוף עם בית מוזס:  

 מסיבת חנוכה ואסיפה כללית.     

 הופקה תערוכה של הצייר גדעון שרון ז"ל בבית מוזס. :  פרוייקטים מיוחדים

נמשכת הפקת הסרט על בתי העסק של הייקים בירושלים על ידי המתנדבים עליזה אשד, אלי 

 אביר ויעל ארד. 

סיפוריתיעוד   הסניףחיים  -של  חברי  ידי    של  על  הכפרה"  מתנדבמתבצע  "אות  ,  מארגון 

   .תלמידות מביה"ס פלך והמתנדב רפי קאופמן

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

 החוג לציור בהדרכת גב' חווה אבי יונה ממשיך לפעול בבית מוזס. 

"אלטנוילנד",    -: נטיעות ביער הארגון בגליל  הארציים הבאיםהשתתפו באירועים חברי הסניף 

ציון ליל הבדולח ביד ושם, תערוכה  תערוכה של הרמן שטרוק בגן התעשייה בעומר, אירוע ל

ישראל  ארץ  של  רופאיה  הספר  והשקת  חי  בתל  התעשייה  בגן  זנדר  אוגוסט  הצייר  של 

 בתיאטרון גבעתיים.

שני מפגשים במלון דן פנורמה: אחד  :  עוזי ורנר   אירועים ביזמת יו"ר ועדת התרבות הארצית 

זיכרונות מעבודתו    -חיים יבין    עם הצלם והעיתונאי דוד רובינגר )חתן פרס ישראל( והשני עם

נוסקובה   יאנה  גב'  פרי עבודתה של  גיהינום"  "עברו  צילומים    -העיתונאית. פתיחת תערוכת 

 ז'אנטובסקה בבית מוזס. 

 פורום בני הייקים   –סדרת פעולות לבני דור ההמשך  

סופרים  ארבעה  בהשתתפות  פנורמה,  דן  במלון  ספרותי"  "שלאפשטונדה  האירוע  הופק 

 ים מקרב בני הייקים. ועיתונא

בעקבות הקרנת הסרט "מונית לגונדר" הוחלט לארגן טיול שורשים של בני הייקים לגרמניה 

 ולצלם במהלך הטיול את המשתתפים בניסיון להפיק סרט תיעודי על המסע. 



 
 

 

 

ייטה  המתנדבת  בהנחיית  בגרמנית  שיחה  שעת  הסניף  במשרדי  מתקיימת  לחודש  אחת 

 גרונוולד. 

גב'    ע"י: סיוע במילוי טפסים ומתן אישורי חיים )גם למרותקים למיטתם(    תעבודה סוציאלי 

פרנק הסניף  אילזה  לחבריוצוות  ויעוץ  תמיכה  ליווי,  מוזס(; .  לבית  המעבר  בעת  )במיוחד  ם 

לצורך בהתאם  בית  ל ;ביקורי  הבקשות  הדדית  ריכוז  לעזרה  ולמפעל  האוסטרית  ליווי קרן 

הקשר   המתנדבהטלפוני  פרוייקט  באמצעות  המתבצע  הסניף  חברי  גרונלנד  יםעם    , אריקה 

  .אניטה גולדשמידט

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

ולילדיהם. יתקיימו מפגשים אזוריים נוספים של חברים ירושלמים במטרה לגבש את קהילת  

גיוס יורחבו מאמצי  רותי קופרמן.   החברים.  כיום בסיוע רב ע"י המתנדבת  החברים הנעשים 

בביצוע   בקהילה  מתנדבים  שיותר  כמה  יופעלו  נוע"ם.  לחברי  בפעילויות  סיוע  יחודש 

 הפעילויות השונות.  

 

                                

 

 

 

 

 
 

 דו"ח פעילות  סניף  חיפה וחברת בתי הורים 

 2009יוני    –  2008יוני  

 מנהל  –יאיר קסמי 

 
 בתי הורים 

ברמת  משתקפת  אשר  ביותר  גבוהה  שירות  ברמת  הורים,  בתי  חמישה  מפעיל  חיפה  סניף 
 תפוסה. כולל רשימת ממתינים למספר בתים. 100% -האכלוס הגבוהה שנושקת ל
 סיעודיים, השאר עצמאיים. 115 -תושבים, מתוכם כ 530 -מספר התושבים כיום הוא כ

 תושבים. 35 -ה, לאור הרחבות שביצענו, בעוד כתגדל התפוס  2009כאשר בשנת 
הבתים   כל  את  לשדרג  ושאיפתנו  הארגון,  למודל של  הפך  חן  פסגת  ההורים  שבית  ספק  אין 

 לרמת פסגת חן מכל הבחינות. 
 



 
 

 

 

 פעילות בקהילה 

ואשר  הקהילה  את  המשרת  חברים  מועדון  מפעילים  אנו  בבתים,  הענפה  לפעילות  במקביל 
 חוגים, הרצאות וטיולים.תחת קורת גגו מתקיימים 

 חברים והמקום צר מלהכיל את כל המתדפקים על דלתות המועדון.  112המועדון מונה כיום 
ורכשו   מיוחדים  לצרכים  ילדים  גן  המועדון  חברי  אימצו  הקהילה  למען  הפעילות  במסגרת 

 עבורם אמצעים מיוחדים.
ר פתחה מודל של קבוצות  במקביל לפעילות זו מפעיל הארגון עובדת סוציאלית קהילתית, אש

 פעילות במספר בבתי ההורים ע"י הפעלת מתנדבים מהקהילה. 
כמו כן, פועלת בצורה שיטתית וסדורה תכנית של קשר רציף עם חברי הארגון בקהילה, אשר 

 מתבטאת בקשר טלפוני, ביקורי בית והפעלת מתנדבים שמבקרים בבתי החברים. 
 דדים להתארח בבתים ולחגוג ביחד את חג הפסח. לערב פסח האחרון הוזמנו חברי קהילה בו 

 
 טיפוח דור המשך 

במסגרת הפעילות הקהילתית השוטפת של העמותה, הצבנו לעצמנו מטרה נוספת והיא: גיוס 
 חברים לפעילות במסגרות הארגון השונות. 

לאחר המפגש הראשון, התקיים מפגש שני שכלל טיול לתפן וסיור במוזיאון העלייה החמישית 
 רת זאת נשא דברים מר סטף ורטהימר. במסג

חברים, בעיקר מדור ההמשך,    400  -כמו כן, ערכנו שבת תרבות, במהלך חודש אפריל וארחנו כ
 בפסגת חן. 

 
 מקצת הפעילויות שבוצעו במהלך התקופה האחרונה: 

 
 למידה והשתלמויות: 

מ שכללו  עובדים  השתלמויות  נקבעו  שנתית,  עבודה  תכנית  עפ"י  ובית,  בית  אחד  בכל  צד 
 השתלמויות פנים ארגוניות ומצד שני השתלמויות מחוץ לארגון 

 : רופאות   -
 הארגון מממן דרך קבע את לימודי הרופאות בתחום הגרנטולוגיה באוניברסיטת ת"א 

 : צוות רפואי   -
 עברו השנה השתלמויות יסודית וארוכה בתחום הטמעת תוכנת הפרדיגמה החדשה 

 : מנהלות   -
דרך קבע בהשתלמות שנתית שנערכת מטעם אוניברסיטת חיפה  מנהלות הבתים משתתפות  

 בתחום ניהול בתי אבות 
מפעיל    - זו,  במסגרת  הבכיר.  הסגל  לכל  מובנת  השתלמות  הארגון,  עורך  שלישית  שנה  מזה 

דיסציפלינארית  בשיתוף עם המרכז הישראלי לניהול, כאשר -הארגון תוכנית לימודים אינטר
 ניהול זמן בישיבות ומצוינות בשירות  -:השנה הושם דגש על שני תחומים

רוח, כאשר במסיבה נוטלים חלק העובדים    - ומצב  נחגגה מסיבת עובדים שנתית ברוב הדר 
 ובני/בנות זוגם 

סבבים בבקעה ובים המלח, כאשר הטיול עמד בסימן של    2כמו כן, יצאנו השנה לטיול בין    -
 ערכים מסורת והיסטוריה 

בשנ  - שנבנתה  המסורת  מחמשת  במיטב  אחד  בכל  מצטיין  עובד  טקסי  נערכו  האחרונות  ים 
הבתים, שמהווים מדי שנה הכרת תודה של הנהלת הארגון לעובדיו וכמו כן,מופת לנאמנות  

 העובדים לארגון. 



 
 

 

 

כהכרת תודה על מאמצי העובדים במשך השנים הגדילה ההנהלה, ללא יוצא מן הכלל, את   -
 המענקים המוענקים לעובדים אחת לשנה. 

 שנה. 67נבנתה ומיושמת תוכנית פרישה מרצון של עובדים בטרם מלאו להם   -
 

 השקעות:   

מיליון ₪, במקביל השקיע הארגון   4  -עומדות על כ  2008סה"כ ההשקעות המצטברות לשנת  
 מיליון ₪. 14 -בעלות של כ 2009בשני פרויקטים חדשים שתאריך סיומם הוא: 

 
 אירועים: 

בתים את אירועי ראש השנה, ט"ו בשבט, פורים, פסח, יום הזיכרון חגגנו וציינו בצוותא בכל ה
 לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום העצמאות, חג השבועות ומסיבת סוף הקיץ. 

קונדיטור ממלון "קינג    -בהשתתפות השף,    ”Wiener Kaffee“ כמו כן, ערכנו בכל בית אירוע  
 דיויד" בירושלים. 

 
 

 : לסיכום 

קי פעילות   76ים  הארגון  תוך  הקהילה  רווחת  למען  עקרונות  חרוטים  דיגלו  על  כאשר  שנה 

 -פעילויות אלו מתבטאות בין היתר בפרסום ה  בשקט ובצנעה.  –האופיינית ל"תרבות הייקית"  

Heimexpress    שנה, בהשתתפות   25)העיתון המקומי של הארגון בחיפה( היוצא לאור כבר

ן הארצי(, באימוץ גני ילדים ומעון לנשים מוכות, בתרומה יקינתון )העיתון של הארגו   MB  -ב

עבור "מנות חמות" לבית תמחוי בנווה שאנן, בליווי בודדים בדרכם לחדר מיון בבתי החולים 

 )פרויקט חדש בארגון(. 

והזמן  הניסיון   , מהידע  המקדישים  מתנדבים  קבוצת  הדרך  כל  לאורך  הארגון  משלב  בנוסף, 

 ו של הארגון. שלהם למען קידום מטרותי

 
 
 

 

 

 

 

 

 דו"ח פעילות חברת מעונות הורים )חמ"ה( 

   2009יוני    –  2008יוני  



 
 

 

 

 מנהל חמ"ה –חגי גולן 

 

 
 דו"ח כספי 

 ל איזון תקציבי )הכנסות והוצאות( מראה ע  2008מאזן חמ"ה לשנת  .1

בחמ"ה. כיום כל עובדי   כח אדםהתקיים תהליך ארגון מחדש בתחום    2008במהלך שנת   .2

 נים נחוצים ברמת השכר של העובדיםבחוזים אישיים; נעשו תיקו חמ"ה נמצאים

ופעילות שוטפת, דבר המאפשר להנהלת    כח אדםחמ"ה נהנית מיציבות בתחום הכספי,   .3

 יות נוספות לביסוס עתידה של חמ"ה החברה לבדוק אפשרו

חמ"ה הצליחה עד כה לשמור על איתנותה הכספית גם במצב המשבר הכלכלי העובר על   .4

 העולם. 

 פרויקט הרחבת בית ההורים ע"ש פנחס רוזן 

שנים   12. מאז עברו  1997הקודמת הסתיימה בתחילת שנת    פנחס רוזןהרחבת ב"ה ע"ש   .5

 נוספת ובהתאמת חלקים בב"ה לתקופה ונוצר צורך בהרחבה 

 מקווה שהעבודות יסתיימו תוך שנה החלה הרחבה חדשה והנהלת חמ"ה 2008באוגוסט  .6

 העבודות וההרחבה כללו: .7

 יח' דיור חדשות, גדולות ומודרניות.  9הקמת אגף חדש של  .א

 שיפוצים בבית הקיים כולל האחדת יח' דיור קטנות והפיכתן ליח' מודרניות וגדולות.  .ב

שיפוץ קומת הכניסה של ב"ה ע"י שיפוץ הלובי, אולם התרבות, מרפאת הדיור המוגן  .ג

 והתומך. 

 ף הטיפולי. הרחבת ושיפוץ הגינה של ב"ה באגף הדיור המוגן ובאג .ד

הקמת מרכז אומנויות בתפישה חדשה לשימוש דיירי הבית וחברי ארגון המעוניינים  .ה

 בכך.

בניית מועדון/פאב/מקלט חדש לאגף הדיור המוגן, המאפשר קיום אירועים תרבותיים  .ו

 בזמן שלום ומחסה בזמן מלחמה. 

בית קניית ציוד, ריהוט, מכשור ומערכות אלקטרוניות חדשות שתפקידן לשמש את ה .ז

 באגף החדש ובמתקני התעסוקה החדשים לדיירי הבית.

 כל היחידות החדשות נרכשו כבר ע"י דיירים חדשים, הממתינים למועד הכניסה לב"ה.  .ח



 
 

 

 

בחודש ספטמבר מתכננת הנהלת ב"ה לקיים אירוע/טקס לכבוד פתיחת האגף החדש  .ט

 בב"ה. 

 

 פיתוח חדש בחמ"ה 

ופועלת כל הזמן לפיתוח ח .8 יכולתה לתת הנהלת חמ"ה מתכננת  מ"ה, במטרה לשמר את 

 שירות איכותי ומודרני לחברי הארגון. 

 תחומי פיתוח  .9

 באמצעות ציוד, מערכות מחשוב ותקשורת רפואיים.  – פיתוח איכות הטיפול .א

 באמצעות מערכות התראה וצילום.  –  פיתוח מערכות אבטחה .ב

ז. מוזס בירושלים ובב"ה ע"ש א.  –  תכניות הרחבה .ג ר"ג. זאת ב  מילר כהן  בב"ה ע"ש 

להם   הסמוכים  שטחים  ו/או  הקיימים  הבתים  בסיס  את   –על  להגדיל  במטרה 

 פוטנציאל הבתים בהיקף אכלוסם. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוע"ם   דו"ח 

 2009  יוני   –  2008  יוני 



 
 

 

 

 מנהלת הארגון   –דבורה הברפלד  

 
 

מעשור.  נוע"ם, ארגון העולים של יוצאי מרכז אירופה, פועל בסיוע ובתמיכת הארגון כבר למעלה  

בחברה  ובשילובם  גרמנית  דוברות  הארצות  יוצאי  העולים  של  בארץ  בקליטתם  מסייע  נוע"ם 

שונה תקנון הארגון במטרה לאפשר הכנסת נציג קבוע מחברי וועד נוע"ם   2006בשנת  הישראלית.  

 כחבר בנשיאות הארגון. 

ות הגומלין שבין  לחזק את זיק   בתום עשור של פעילות החליטה נשיאות הארגון שיש צורך לגבש,

 תוכניות סיוע בקליטת עלייה.    להבנותהארגון לבין נוע"ם מתוך מטרה 

מתוך   –החליטה נשיאות הארגון למסד דיאלוג שוטף ומתמיד בין נוע"ם לבין הארגון    2007בדצמבר  

שבראשה נשיאות ועדה  המגמה להגיע להסכמות על העקרונות ועל דרכי הפעולה. לצורך זה מינתה  

רס ואורי לובנטל. מטעם וועד נוע"ם היו"ר ;חברים נוספים מיכה וקס,גדעון ל   -כאל בלסבלגמי  עומד

השתתפו בוועדה ילון גרייבר ואריה שליקר. תפקידי הוועדה : להגדיר ולמסד את הדרכים ההולמות 

הארגון.   משאבי  במסגרת  זאת  כל  העלייה  קליטת  יעדי  ועד   2009בשנת  למימוש  יו"ר  גרייבר  ילון 

 סיים תפקידו ובמקומו נבחר אריה שליקר.  נוע"ם

מוסכם בין הארגון   מסמך "אמנה"  2009והמחצית הראשונה של    2008הוועדה גיבשה במהלך שנת  

של   העבודה  ליבת  את  המגדיר  נוע"ם  לארגון   נוע"םלבין  הפעולה  יעדי  את  גם  יוצא   וכפועל 

 ולנוע"ם:  

 .  כז אירופה יוצאי מר  -קליטת עולים  ליבת העבודה של נוע"ם היא  

המטרות   את  לממש  מנת  העלייה   –על  קליטת  נושא  שבבסיס  המקצועיים  והעקרונות  הערכים 

 הארגון יפעל באופן הבא:

גורם    - יהווה  עלייה   משליםהארגון  בקליטת  העוסקים  והציבוריים  הרשמיים  לגופים  ומסייע 

 במדינת ישראל קרי; הסוכנות היהודית/משרד הקליטה וגופים נוספים  

 אביב(-עולות החברתיות של נוע"ם יתבצעו באמצעות סניפי הארגון )ירושלים,חיפה ותלהפ -

 פעילות עיקרית 

 מרכז מידע, יעוץ לעלייה וקליטה  •

 להפצת מידע ולעדכון החברים  אינטרנטאתר  •

 התעופה בשדה חדשים של עולים וליווי קבלה  •

• JOBCLUB –  ה סיוע לעולים חדשים בנושאי תעסוקה ומציאת מקום עבוד 



 
 

 

 

  ת חברתית )באמצעות הסניפים של הארגון(יופעילו •

 1מספר חברים ומתעניינים פעילים 

 . חברים 170מספר חברי נוע"ם )משלמי דמי חבר( כ  •

 500מספר המתעניינים/המשתתפים בפעילויות החברתיות כ  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת הביקורת  דו"ח  

   2009  יוני   –  2008  יוני  

 
 בימים אלה נערך הארגון לארגון מסד הנתונים של חברי נוע"ם ושל המתעניינים הפעילים  1



 
 

 

 

 יו"ר ועדת הביקורת    -  אל -שמואל זיק

 

באס נבחרה  הארגון  של  הביקורת  ב  יועדת  שהתקיימה  הבוחרת  הכללית  .  2007ביוני    13פה 

,  אלי אביר  עלי נתן ו היינץ גאורג בוכולד החברים   ,יו"ר הוועדה  אל  -שמואל זיק  :חברי הוועדה

 אלי אביר.   ואת מקומו ממלא   2008פרש ב עלי נתן    נבחר למ"מ. 

 

 ביקורת הפנים 

מ  ע • הביקורת  ועדת  החלטת  פי  ושרותי  2007ל  החשבונות  ניהול  להעברת  המהלך  נבדק   ,

 החשבות מביצוע על ידי עובדי הארגון לרכישת השירות במיקור חוץ.  

עם חברת "גדות".  החוזה שנחתם   לשרותי ביקורת חוזה התקשרות נחתם  2007בסוף יולי  •

 . 2008לדצמבר   31עד ל  2007לאוגוסט  1מה  הוא 

 .  2009לדצמבר  31ועדת הביקורת החליטה על חידוש החוזה לשנה נוספת, עד ל     

המצב  • לעומת  חוץ  במיקור  והחשבות  החשבונות  הנהלת  עלויות  את  השוותה  הביקורת 

 הקודם ומצאה חסכון בסעיפים אלה .  

 
 2009לשנת המתוכננת תכנית הביקורת 

 
   2009שנת  ועדת הביקורת החליטה כי הנושא לביקורת בארגון ל

  מערך יחסי הגומלין בין הארגון לבין נוע"ם.הינו 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ע"ר  –מרכז אירופה  יוצאיארגון 
 מ א ז נ י ם 

 2007 -ו 2008בדצמבר  31לימים 
 )בש"ח  שלמים( 



 
 

 

 

 
  .8031.12    באור      
 7031.12. 

 רכוש שוטף 
 

 מזומנים ושווי מזומנים 
 

   21,021   351,115     מזומנים בבנק ובקופות 
          

 224,862      59,772  ב'3   בנק, פקדון במטבע חוץ 
          410,887 245,883  
             

 222,247 442,218    4   חייבים שונים ויתרות חובה 
          853,105 468,130 
            -  -  -  -  -  

 מיועדות השקעות-
 

   167,215   223,737      בנק, בחשבון עו"ש 
 

6,474,304   6,049,751  5-ג' ו 3    בטוחות סחירות 
          
          6,273,488
 6,641,519  

 - - -  - - - -     6  -ו 'ד3     רכוש קבוע
 

 92,509    74,302       כלי רכב 
  

 
95,600    73,858      רהוט וציוד משרדי 

     
          148,160 188,109 
            -  -  -  -  -  

 7-ו 'ה3     השקעות  -
 

  43,785,050  א' 7  אנשים בגיל המתקדםבתי הורים ל
 34,132,064       

 מועדון יום, דירות למטרות 
 

       564,297  ב'7    סוציאליות ושונות 
 580,390                
 44,349,347 34,712,454  
           ________ -  -  -  -  -  

- - - 
          51,624,100
 42,010,212          
  =======  ======= 

 
 2009במאי   12 אביב,-תל

 
 
 



 
 

 

 

 
-2- 

           
 
 
 
 
 
 

.8031.12     באור     
 7031.12. 

 התחייבויות שוטפות 
 

 67,056        בנק, המחאות לפרעון 
 108,350            

  239,742 282,679     8 זכאים שונים והוצאות לפרעון 
   
___ -___     7    בנות חברות 

 1,009,894    
          349,735 1,357,986
            
 התחייבויות לזמן ארוך- -  - - - -  

 
 -            9    אגרות חוב 

 1,811,241          
   - - - -  - - - 

 עתודות 
 

  300,000     250,000        10  עתודה לפיצויי פרישה 
            
  

   _ )366,958)                ( 248,933)        10  יעודה  לפיצויים  -בניכוי
                          1,067               (66,958  

   )                       
   96,000              11              עתודה לדמי חופשה 

 102,500                       97,067
  35,542          
    - - - -  - - 

 כסים נטונ
 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה )גרעון 
 בנכסים נטו( 

 ( 2,473,833)                       406,303                 לשימוש לפעילויות 
 

  44,497,507                 ששימשו לרכוש קבוע 
 34,637,757                

6,641,519    6,273,488             יועדו ע"י הנשיאות לפעילויות מיוחדות 
                                               51,177,298
 38,805,443  



 
 

 

 

           ________ -  -   -  -  
- - -           51,624,100

 42,010,212  
           =======
  ======= 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים  

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם 
   

 ______________ חברי נשיאות  ________
   
    _______ _______________ 
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 ע"ר  -מרכז אירופה יוצאיארגון 
 דוחות על הפעילויות 

 2007 -ו 2008בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
 )בש"ח שלמים( 

 
    2  0 0 7    2  0 0 8   באור       

 הכנסות 
 

  1,060,105    805,493 12      רשתמפעולות רווחה, תרבות ומוהכנסות 
 

   סניף ו   השתתפות חברת בת
   2,215,311 13                    בהוצאות 
 1,959,967                  
  

       656,167 14                הקצבות ממוסדות 
 630,400              
   
         3,676,971 
 3,650,472 
            -  -  -  -  -  

- -   
     הוצאותפחות:

 
3,076,102    3,103,620 15             ומורשת  פעולות רווחה תרבות

                                  
 

   815,163      715,617 16               הנהלה וכלליות 
                  
         3,819,237 
 3,891,265         
  _______  - - - -  - - -   



 
 

 

 

 
(   240,793)  ( 142,266)                   ף גרעון שוט

            
  

 נוסף:
 

 83,783  ___ -___                 הוצאות בגין שנים קודמות 
    
 

             (   142,266)                  גרעון מפעילות רגילה 
(324,576) 

               -  -  -  -  -  
-   

 ( 5)באור  ותנוסף: שינויים בתרומה שיועדה ע"י הנשיא
 

  504,419    310,281     ירידת ערך תרומה 
  100,000        57,750 שימוש בתרומה למטרה שנקבעה ע"י הנשיאות 

         368,031  604,419 
          _______  -  -  -  -  -  

-  
 ( 510,297)                    גרעון השנה

 (928,995   )  
            -  -  -  -  -  

- 
 נסות והוצאות מיוחדותהכ :נוסף

 
 -            19,461,160 ( 7)באור  רווח הון מפירוק חברות בת 

 
 ____ -___       _  6,579,008              תרומה לעמותה אחרת-בניכוי 

         12,882,152         -        
                         ________  -  -  -  -  -  

- - 
 עודף/)גרעון(השנה מועבר לדוח

   928,995)             12,371,855       על השינויים נטו 
) 

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

 
 
 
 
 
 

 ר "ע –ארגון יוצאי מרכז אירופה 

  58-002543-5 עמותה מס'  
 2008בדצמבר    -31  בינואר  1 ח מילולי לתקופה "דו

 2008ח הכספי לשנת "מצורף לדו 
 
 
 



 
 

 

 

 
   המטרות העיקריות .1

 
 . 1980 ם"העמותות התש   לחוק  61י סעיף "רשום כעמותה עפ) "הארגון"ז אירופה )להלן ארגון יוצאי מרכ

יוצאי  "להלן  (הארגון מייצג את היהודים שעלו לישראל מארצות מרכז אירופה ואת צאצאיהם לדורותיהם  

 :כקבוע בתקנון הן,העמותה היא גוף ציבורי וסוציאלי ומטרותיה  ")מרכז אירופה

 י שתמצא למועיל.כפ,אירופה בכל השטחים לסייע ליוצאי מרכז  .א

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

ולנהל מפעלי סעד ,לעודד,ליזום .ג ומוסדות צדקה אחרים ,מדע  ,חברה,בריאות,להקים   ,חינוך תרבות 

 .ל"ת הנובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה מהמטרו

תפקידים   .ד ולבצע  ובתפוצות  בישראל  דומות  שמטרותיהם  וארגונים  אגודות  עם  קשרים  לקשור 

 .בשיתוף איתם

    2009הדו"ח נערך במהלך מאי  .2
 

עדת הביקורת בתאריך וו על ידי נשיאות הארגון ו ועדת הכספים שפועלת ליד אושר על ידיח "הדו .3
12/5/2009    

 
 16/6/2009בתאריך  של הארגון אסיפה הכללית ה מוגש לאישורח "הדו .4
 
 חשב הארגון   –הדו"ח נערך ע"י עמיחי ויסמן  .5
 
 שבוצעו השנה   תפעולות עיקריו .6

 
חברי   ❖ לציבור  המיועדות  עצמי  ובמימון  עצמיים  אמצעים  על  המבוססות  וחברה  תרבות  פעולות  ייזום 

 הארגון ולקהילת יוצאי מרכז אירופה לדורותיה )ולצאצאי הייקים(  

על מנת של שיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחום הרווחה והעבודה הקהילתית  הגברת המגמה   ❖

כולל   הולמת,  מקצועית  חברתית  ותמיכה  טיפול  להם  ולהעניק  הקהילה  בני  הנזקקים  את  בדיקה  לאתר 

 מערכתית של אפשרויות כניסה לתחומי פעולה משיקים 

גופים מובילים בארץ  ❖ והתרבות   הוגברה המגמה של שיתופי פעולה עם  לצורך הרחבת    בתחום המורשת 

 הפעילות והנחלתה בקרב בני הקהילה והציבור הרחב ופרסום פעולות הארגון 

 דגש על פעילות משותפת בכל רחבי הארץ   –פעולות לשימור המורשת והנחלתה בשיתוף עם מוזיאון תפן   ❖

 החמישית   כדוגמת יער העלייה –בחלק מהפעולות מבוססות על עיקרון השילוב בין הדורי  ❖

 ושדרוג אתר האינטרנט של הארגון   MBשדרוג ביטאון הארגון יקינתון  ❖

 
 

 צעדים ארגוניים

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



 
 

 

 

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

 ציבורית ובפעולות הארגון השענות על עבודת המתנדבים בעבודה ה  ❖

 המשך תהליך הסדרת היחסים במערכת הפנים ארגונית עם הגופים השלובים  ❖

 המשך תהליך ההכנות ליציאה ממשרדי הארגון   ❖

 2008נושאים נוספים שטופלו על ידי נשיאות הארגון בשנת  
 
 2011 - 2008נכתב ואושר מתווה לתוכנית עבודה תלת שנתית של הארגון לשנים  ❖

 סוכם מסמך עקרונות שאושר על ידי נשיאות הארגון; –בין הארגון לבין גרמניה/אוסטריה היחסים  ❖

 בשלבי בדיקה;   –הקמה של פרויקט למען תשושי נפש בקהילה ובחברה  ❖

 2008התקיימה ביוני   2008ועידה שנתית  ❖

וע"ם הוקמה ועדה משותפת לנ 2008נוע"ם וצורת ההתארגנות של נוע"ם. בשנת  –משקי העבודה הארגון מ ❖

ולנשיאות הארגון. נכתבה ואושרה אמנה משותפת לארגון ולנוע"ם ואושרה על ידי נשיאות הארגון וועד  

 נוע"ם 

 
 המבנה הארגוני .7

 
 חברי הנשיאות

 יו"ר -א. ראובן מרחב  
 חנה אוריאל ב. 
 משקיף  -  גדעון אקהאוזג. 
 ילון גרייבר ד. 
 מרדכי וירשובסקי ה. 
 מיכה וקסו. 
  עוזי ורנרז. 
 ני זוסמןבח. 
 יוסי טייג ט. 
 מנחם כרמיאל י. 

 אורי לובנטליא. 
 בתיה מעוז יב. 
   כתריאל צימטיג. 
 מיכאל רוזנבאום יד. 
 אילן רומן טו. 
 משקיף  –נר נתן שטייטז. 

 יז. יובל שטייניץ 
 הנהלת הארגון 

 מנכ"ל  –א. דבורה הברפלד 
 מרכזת פרויקטים –ב. דגנית סלנט 
 יבמנהל סניף תל אב –ג. יהושע שפיר 

 מנהל סניף ירושלים  –ד. יורם מנייביץ 
 ברי ועדת הביקורתח

 ר "יו –א. שמואל זיק אל 
 גאורג היינץ בוכוולד  ב.
  . אלי אבירג

 חברי בית דין כבוד 



 
 

 

 

 יו"ר – גבריאל בךא. 
 אלי אביר ב. 
 מיכאל גביטש ג. 

 מ"מ –ד. לוי יואל 
 חברי ועדת כספים

 יו"ר  –מרדכי וירשובסקי  א.
 הרי אלישיב  ב.
 גבי דאוס  .ג

 מיכה וקס  ד.
 בני זוסמן ה.
 מרגנית רווה  ו.
 אילן רומן  ז.
 יוחנן בי לב  ח. 

 
 

 מצורף כנספח א'     -תרשים מבנה   7.1
 
 
   תאגידים קשורים.  8
 
 ( "חמ"ה" ( )להלן:  520030800)ח"פ  חברת מעונות הורים בע"מ - 

 

 ן עבור חברי  א.י.מ.א. חמ"ה שמה לה למטרה להקים ולנהל בתי הורים ובתים לדיור מוג

העמותה נשוא הדו"ח מסייעת לנזקקים שאין ידם משגת לממן את כניסתם לבתי ההורים או את מגוריהם  

 בהם.

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

 מוזס. 

ונו א.י.מ.א  הם  של חמ"ה  הכללית  האסיפה  בה,  חברי  המשרה  בה  שאי  משרה  ונשאי  ראש  מע"ה  יושבי  וכן 

 הסניפים כולם בתוקף תפקידם. 

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

יוצאי מרכז    מבני  לנזקקים  ותמיכה  חומרי  סיוע  תענקפעילות, ה   היא  מטרתה העיקרית של העמותה קהילת 

 . ותרבות רווחה  לפעולות כספים גיוס וכן , דיור בפתרונות סיוע לרבותאירופה, 

הועד  שיו"ר  נפרדת  משפטית  ו  ישות  א.י.מ.א.  נשיאות  חבר  שלה  ע"י  המנהל  נבחרים  הועד  מחברי  חמישה 

 נשיאות א.י.מ.א.  

 
 כנספח ב' מצורף  –תרשים חב' קשורות   8.1
 
 
 
 נושאי משרה בעמותה שמכהנים גם בתאגידים אחרים .  9

 תפקיד בתאגיד האחר  שם התאגיד האחר  התפקיד בעמותה    שם 

יו"ר הארגון      יו"ר   -ראובן מרחב    ועידת התביעות      יו"ר האקזקוטיבה       



 
 

 

 

 

 חבר הנהלה  ועד ידידי אלין  ועדת כספים  גבי דאוס 

 יו"ר  ארגון הגג לארגוני הנכים  יו"ר   -ועדת כספים   מרדכי וירשובסקי 

 יו"ר   -ועדת כספים   מרדכי וירשובסקי 
האוניברסיטה העממית  

 יו"ר ההנהלה  ת"א 

 חבר הנהלה  סוזן דלל  יו"ר   -ועדת כספים   מרדכי וירשובסקי 

 חברת נשיאות  חנה אוריאל 
מרכז לעזרה    -עצה 

 חברת הנהלה  עצמית והדדית 

 דירקטוריון  חמ"ה  נשיאות, ועדת כספים  אילן רומן 

 משקיף   -נשיאות   גדעון אקהאוז 
ארגון פנסיונרים  

 יו"ר  ים אוסטר 

 חבר ועד מנהל  מע"ה  חבר נשיאות , ועדת כספים  מיכה וקס   

 חבר ועד מנהל  סניף חיפה   -ארגון   חבר נשיאות , ועדת כספים  מיכה וקס 

 יו"ר הסניף  סניף חיפה   -ארגון   חבר נשיאות   יוסי טייג 

 ועד מנהל חבר   סניף חיפה   -ארגון   חבר נשיאות   מנחם כרמיאל 

 חבר דירקטוריון  ה חמ"  יאות  חבר נש  מיכאל רוזנבאום 

 יו"ר  ארגון יוצאי צכוסלובקיה  משקיף -חבר נשיאות   נתן שטיינר 

 חבר כבוד   -נשיאות  עוזי ורנר  
הארגון המאוחד להחזרת  

 חבר הנהלה  רכוש 

 נשיא לשכת דוד ילין  בני ברית  חבר כבוד   -נשיאות  עוזי ורנר 

 חבר הנהלה  מכון ליאו בק  חבר כבוד   -נשיאות  עוזי ורנר 

 חבר כבוד   -נשיאות  עוזי ורנר 
התאחדות יוצאי  

 חבר נשיאות  צכוסלובקיה 

 חבר ועד, ועדת השקעות  מע"ה  חבר נשיאות , ועדת כספים  בני זוסמן 

 יו"ר , ועדת השקעות  מע"ה  חבר נשיאות  בתיה מעוז 

 מנהלת העמותה  מע"ה  מנכ"ל  דבורה הברפלד  

 מנכ"ל  דבורה הברפלד  
טופז לקידום ורווחת  

 ועד מנהל  ובני נוער ילדים  

 חבר הנהלה  אות הכפרה והשלום  מ"מ   -בית דין   לוי יואל 

 חבר ועדת ביקורת  מע"ה , חמ"ה  יו"ר   -ועדת ביקורת   אל    -שמואל זיק 

 תפקיד בתאגיד האחר  שם התאגיד האחר  התפקיד בעמותה  שם  

 יו"ר -ועדת ביקורת  אל -שמואל זיק 

עמותת יוצאי  -י.ה.מ.ה. 
–ההכשרות והמחתרות  

 התנדבות   -רו"ח   הולנד 

 יו"ר -ועדת ביקורת  אל -שמואל זיק 
המרכז הישראלי לחינוך  

 חבר ו' ביקורת  ללידה 



 
 

 

 

 

 נותני שירותים עיקריים .10
 
 ש"ח  189,442   –ארנונה ונלוות   –רשויות מקומיות  -

 ₪  130,433  -ים  והפקת סרט  ןעריכת ביטאו -

 ₪  100,000  -תכניות לימודים בנושאי מורשת יוצאי מרכז אירופה  -

 ₪   95,697 –חשבות  -

 ₪  90,289  –ישראל  רדוא -

 ₪  73,415  –יחסי ציבור  -

 
 שימוש בתרומות  .11

₪ שימש למימון הערכות למעבר משרדי    57,500מתוך תרומה שנתקבלה בשנים קודמות סכום של   .א

פי החלטת על  יעוד התרומה    הארגון  על  נשיאות הארגון החליטה   5ראה באור    –מוסדות הארגון. 

 לדוח הכספי.

המוזיאון הפתוח    –ועידת התביעות שימש למימון פעולות מורשת  ו₪ שנתקבל מ  186,894סכום של    .ב

 בתפן והכנת תוכניות לימוד. 

 אין  -   עלות גיוס תרומות .12

 לא הועברו כספים ונכסים - העברת כספים ונכסים  .13

במקרקעין   .14 ששייכ  –עסקאות  ,   תדירה  הארגון  של  מלאה  בבעלות  בע"מ,  אביב  תל  לדור  לחברת 
 בעקבות הליכי פירוק החברה מרצון  נמצאת בהליכי העברה לארגון

 עסקאות עם צדדים קשורים   .15
 

 ב' במאזן(   17המפעל לעזרה הדדית ) מ.ע.ה.(        )באור  
 ש"ח   415,000 תמיכות בפעילות רווחה ופעילות סניפים

 ש"ח 10,000  השתתפות בפעולות הארגון 
 ש"ח 173,000 עבור תורמים      ןהביטאו תרכישת גיליונו

 וחברי ה מ.ע.ה. 
 ש"ח  320,000  השתתפות /החזר הוצאות לארגון

 
 ש"ח  918,000  סה"כ ממפעל עזרה הדדית

 

 חבר ועדת ביקורת  מע"ה , חמ"ה  חבר ועדת ביקורת  היינץ ג'ורג' בוכוולד 



    
 

 ב' במאזן(  17) ח.מ.ה.(     ) באור  חברת מעונות הורים 
 ש"ח    1,532,000   ר הוצאות לארגוןהשתתפות /החז

 ש"ח       74,000השתתפות בפעולות הארגון                               
 ש"ח     22,000                     ןרכישת עמודים בביטאו

 ש"ח   628,000   סה"כ מחברת מעונות הורים 
           

 ע"י גורם מוסמך בשנת הדו"ח לא נקבעו ליקויים - ליקויים שנקבעו ע"י גורם מוסמך  .16
 
 א היו אירועים חריגים בשנת הדו"חל – אירועים חריגים בשנת הדו"ח .17

 
 

 פריסה גיאוגרפית  .18
 

 , תל אביב  15רמב"ם  –א. משרדי הנהלה       
 , תל אביב 15רמב"ם  –ב. סניף תל אביב      
 ירושלים,33המלך ג'ורג'   –מועדון ירושלים וג. סניף ירושלים        

 , תל אביב 8גנסין  –ד. מועדון תל אביב       
 תל אביב,15רמב"ם  –(  ם"ה. נוער עולי מרכז אירופה ) נוע      
 

ח הוחלט על פירוק מרצון של שתי חברות בבעלות מלאה "בשנת הדו -  אירועים מהותיים אחרים .19

י פירוק  האחרת נמצאת בשלבשל הארגון, ועל העברת נכסיהן לארגון. מתוכן פורקה חברה אחת ו

 מתקדמים 

 אין מה לעדכן –עדכונים  .20

 
 
 

 אילן רומן – חבר נשיאות                                       מרדכי וירשובסקי    -  חבר נשיאות
 
 
 

 חתימה    אישור רו"ח/ עו"ד                             תאריך                          
 

 

 

 

 

 

  נספחים
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 א' נספח
 

 עדות הארגון ו 
 

 מתכנסת  הוועדה   יו"ר  עדה ו שם הו 
באופן שוטף אחת לשישה  ראובן מרחב  נשיאות הארגון

 שבועות 
 באופן שוטף אחת לרבעון מרדכי וירשובסקי   כספים הועדת 

 בממוצע אחת לרבעון  אל -שמואל זיק ביקורת  הועדת 

 ע"פ הצורך  גבריאל בך בית דין כבוד

 פ הצורך ע" מיכאל בלסבלג ועדת התקנון 

לשלושה  אחת בממוצע   צימט כתריאל  ועדת המורשת 
 חודשים 

ועדת תכניות חינוכיות  
 ונוער )תח"ן( 

 אחת לשישה שבועות  רונית ורד

 אחת לרבעון  עוזי ורנר ועדת התרבות הארצית 

 אחת לרבעון  יובל שטייניץ  ועדת היגוי – MBיקינתון 

 
 רךלפי צו/ אחת לרבעון אילן רומן  ועדת היער בגליל 

 
 ועדות משנה הפועלות לצד הנשיאות 

 
 מתכנסת  יו"ר הוועדה  עדה ו שם הו 
 ע"פ הצורך  מרדכי וירשובסקי  מכון לאו בק  –הסדרת זכויות 

 ע"פ הצורך  הרי אלישיב פירוק יערות הכרמל ולדור 
 אחת לרבעון  מרדכי וירשובסקי   כ"א שכר 

 ע"פ הצורך  צימט כתריאל  ועדת האינטרנט 
לייעוד  עדה להמלצותוהו

 התרומה   
 סיימה עבודתה  מרדכי וירשובסקי 

מעבר  לבחינת  התנעה  ועדת 
 משרדי הארגון 

 ע"פ הצורך  אילן רומן 

ועדת ההיתכנות להקמת 
 פרויקט תשושי נפש

 ע"פ הצורך  דבורה הברפלד  –מרכזת 

יחסי הגומלין והו עדה לבחינת 
 בין נוע"ם לארגון 

 ע"פ הצורך  מיכאל בלסבלג  

 לאחר /לפני כל גליון  מיכה לימור –עורך ראשי  ינתוןיק - MBמערכת 
 אחת למספר חודשים יובל שטייניץ ועדת המלגות 

 
 
 

 
 


