
מורשת בסימן 
70 שנה למדינת 

ישראל

המשך התייעלות 
הארגון ומוסדותיו

• התקיים•ערב•חגיגי•שבו•נפתחה•מגילת•העצמאות•	

.לעיון•מחודש•ועכשווי

• בתפן•	 הושקה• חגיגי• משפחות• באירוע•
תערוכת•"ייקה•בול"•–•בולי•אישים,•מעצבים•

.ואמנים•מהמורשת•הייקית

• התקיימה•עצרת•זיכרון•לציון•שמונים•שנה•לפוגרום•	
ושם,•בהשתתפות• יד• ליל•הבדולח•בשיתוף•מוסד•
חברי• של• מרשימה• ובנוכחות• מהפוגרום• עדים•

 .הארגון•וחיילי•חיל•הים

• טקס•"לכל•איש•יש•שם"•התקיים•בכנסת•ביום•הזיכרון•	
לשואה•ולגבורה•בהשתתפות•נציגי•הארגון.

• זמן•	 במסגרת• שודר• הייקית• לעלייה• הוקרה• סרטון•
קהילה•בערוץ•13•וזכה•לתגובות•חיוביות•בתקשורת.••


• היהודית•	 החוויה• על• הרצאות• סדרת• מתקיימת•

המודרנית•בין•מזרח•למערב•במסגרת•שת"פ•עם•

 .מכון•ליאו•בק•ובית•שלום•עליכם

• בסדרה•	 על•השתתפותנו• כאן• תאגיד• עם• סוכם•
ישראל• מדינת• של• שנותיה• •70 על• תיעודית•

ובסדרה•תיעודית•על•פוגרום•ליל•הבדולח.

• של•	 הומוריסטי• סרטון• להפקת• שותפים• היינו•
הייקי• המאכל• השניצל,• של• מוצאו• על• "כאן"•

 .הכי•ישראלי•שיש

• ניכר•	 חיסכון• תוך• להתייעל• המשיך• הארגון•
של• האפקטיביות• והגברת• כספיים• במשאבים•
פעילותו.•בהשוואה•ל-2016•ירדו•ההוצאות•בכ-1.5 
מיליון•שקל•והגירעון•המאוחד•הופחת•בכ-2•מיליון•

שקל.••

• נמשכה•יצירת•נהלים•חשבונאיים•חדשים•והטמעתם•	
בחשבות•הארגון.

• המיזוג•	 את• לאשר• העמותות• לרשם• בקשה• הוגשה•
כל• לאחר• הדדית• לעזרה• המפעל• עם• הארגון• של•

האישורים•הנדרשים•בארגון•ובמע"ה.

• תקנון•הארגון•החדש•אושר•ע"י•רשם•העמותות.	

• הארגון•	 של• השנתית• הועידה• בירושלים• התקיימה•

.בסימן•70•למדינה

• מורשת•	 וועדת• ליו"ר• מונה• צימרמן• משה• פרופ'•
ופרופ'•אסף•פינקוס•מונה•ליו"ר•וועדת•המלגות.

פעילויות רב 
דוריות

חברה תרבות 
וקהילה

• 	 הענקת•מלגות•לסטודנטים•בני•הקהילה

• 	 35 מתנדב• מלגאי• כל• בקהילה;• המלגאים• שילוב•
שעות•למען•הקהילה•והארגון.

• לדור•	 הקהילה• מלגאי• ידי• על• סדנאות• העברת•
התמצאות• סדנת• כגון• נושאים• במגוון• הוותיק•

•בסמארטפון

• שיתוף•מתנדבי•אות•הכפרה•והשלום•בפעילויות•	
הארגון.

• "שגרירים•	 פרוייקט• במסגרת• דוריים• בין• מפגשים•
צעירים".

• הפנינג•חגיגי•בין•דורי•במסגרת•פתיחת•התערוכה•	
"ייקה•בול"•בתפן.

• אירועים•רב•דוריים•בסניפי•הארגון•דוגמת•סדנאות•	
וניניהם,• ולנכדיהם• לחברים• משותפים• וטיולים•

המתקיימים•בחופשות.

• קשר•	 קו• מתחזקים• הקהילה• מתנדבי• •– קשר  קו 
טלפוני••עם•חברי•הארגון•ברחבי•הארץ.

• שיחות בגרמנית –•קבוצות•שיחה•בגרמנית•ברחבי•	
הארץ•ללא•תשלום•לחברי•הארגון•

• אביב 	 תל  סניף  של  השנתית  הכללית  האסיפה 
והמרכז•מארחת•את•הרצאתו•של•ניצן•הורוביץ•על•

.טראמפ

• האסיפה הכללית השנתית של סניף ירושלים•לזכרו•	
של•אילן•רומן•ז"ל•מארחת•את•הרצאתו•של•יהודה•

.משי•זהב

• אירועי תרבות וקהילה בסניפים-•ביקורים•	
משותפים••בתערוכות,•קונצרטים,•הצגות,•הרצאות,•

הקרנת•סרטים•וחוגים•שנתיים

• טיולים וסיורים ברחבי הארץ•-•טיולים•המשלבים•	
ציונות,• המקום,• אנשי• עם• ומפגש• מוזיאון• טבע,•

תרבות•ומורשת•ייקית.

• אני נהג ייקה•-•סטיקר•למכונית•להגברת•המודעות•	
לנהיגה•זהירה,•מחולק•לחברים•ולמתעניינים.

עם הפנים 
עליה וקליטהלחברה הישראלית

• המשך•שיתוף•הפעולה•עם•פורום•דב•לאוטמן•בכנס•	

•החינוך•לשותפות•ודמוקרטיה•בישראל

• שגרירים צעירים –•פרוייקט•משותף•לארגון•יוצאי•	
ועיריית• לחינוך• לאוטמן• פורום• אירופה,• מרכז•
רעננה,•במסגרתו•חברי•הארגון•מדור•מייסדי•הארץ•
נפגשים•עם•דור•העתיד•המקבל•הכשרה•כשגרירים•
של•מדינת•ישראל,•תוך•קידום•ערכים•דמוקרטיים•
בחברה• המשותפים• והחיים• תרבותיות• רב• של•

.הישראלית

• חיבור•והפצה•של•גילויי•דעת•בנושאים•אקטואליים•	
לסוגיות•במחלוקת•בחברה•הישראלית.• הקשורים•
ומגיעים• קהילתי• שיח• מעוררים• הדעת• גילויי•

גם•לקוראים•מחוץ•לקהילה:

• לממשלת•	 אירופה• מרכז• יוצאי• ארגון• קריאת•
לרוח• מנוגד• בג"צ• עוקף• :•חוק• ישראל•
הזמן• לשמר.•הגיע• עלינו• אותה• הדמוקרטיה,•
המקלט• מבקשי• של• במשבר• בכבוד• לטפל•

מאריתריאה•ומסודן

• המשותפת•	 להצהרה• הארגון• התנגדות•

של ממשלות•ישראל•ופולין

• קריאת•הארגון•בנושא•חקיקה•השוללת•	

מאזרחיה•זכויות•יסוד

• פניית•הארגון•לכנסת•שלא•לאשר•את•הצעת•	

חוק•הנאמנות•בתרבות

• מצטרף•	 הארגון• שובתת"-• אני• אישה• "אני•
למחאה•כנגד•ריבוי•מקרי•רצח•נשים•בישראל•

ומשבית•את•פעילותו•ליום•אחד

• בו•	 פייסבוק• דף• הפעלת• •- • העולים• למען• אימ"א•

מתפרסמות•משרות•לעולים•חדשים

• עם•	 קשר• ביצירת• הדרכה• הכולל:• לעולים• סיוע•
עם• שת"פ• חיים,• קורות• בניסוח• סיוע• הרשויות,•

ארגוני•עולים,•עזרה•מעו"ד•חברי•ארגון•פרו•בונו.

דיפלומטיה מדיה ותקשורת
ויחסי חוץ

• התקשורת•	 באמצעי• מסוקרים• ופועלו• הארגון•
במהלך•שנת•2018•הופענו•יותר•בטלוויזיה•ובאתרי•

אינטרנט•מרכזיים•כגון:

זמן•מסך•בטלוויזיה•במסגרת•קמפיין•"זמן•קהילה"•	•
ברשת•13•עם•הסרטון•"מאז•ועד•היום".

מופעים•בעמוד•הראשי••של•אתר YNET•במסגרת•	•
מפגשים•בין•דוריים•להנחלת•המורשת,•אירוע•80 
שנה•לציון•פוגרום•ליל•הבדולח•וקריאת•הארגון•
ומשבר•מבקשי•המקלט.• בגץ• עוקף• חוק• בנושא•



יוצאי•	  ארגון• בהוצאת• העת• כתב• • •- •MB יקינתון 
מרכז•אירופה•רואה•אור•6•פעמים•בשנה.•הביטאון•
השונים• החיים• מתחומי• סקירות• לקוראיו• מביא•
ובהם•תרבות•ופנאי,•כלכלה•ותעשייה,•ומהווה•כלי•

ביטוי•ליוצאי•הקהילה•ולצאצאיהם

• נציגי•	 את• אירוחו• ורעייתו• היוצא• גרמניה• שגריר•

 הארגון•בביתם•לביקור•פרידה•ערב•עזיבתם

• נציגי•הארגון•	 שגרירת•גרמניה•הנכנסת•אירחה•את•
באירוע•רב•משתתפים•לרגל•איחוד•גרמניה•וכניסתה•

לתפקיד

• הארגון•	 נציגי• את• ארחו• ורעייתו• אוסטריה• שגריר•
באירוע•רב•משתתפים•לרגל•יום•העצמאות•האוסטרי

• נר•	 בהדלקת• השתתף• בישראל,• גרמניה• קונסול•
אירופה,• מרכז• יוצאי• ארגון• חברי• עם• יחד• חנוכה•

  דיירי•בית•ההורים,•ע"ש•'פנחס•רוזן'•ברמת•גן

• שגרירת•גרמניה•בישראל,•קונסול•גרמניה•בישראל•	
השתתפו• בישראל• אוסטריה• של• התרבות• ונספח•
בעצרת•הזיכרון•ויום•העיון••לציון•80••שנה•לפוגרום•
ושם••••••••• יד• עם• בשיתוף• הארגון• שקיים• הבדולח• ליל•


• שגרירת•גרמניה•בישראל•הזמינה•את•נציגי•הארגון•	

לקונצרט•במעונה•הרשמי.

מפעל לעזרה 
מורשת ברשתהדדית

• תמיכה•כספית•בנזקקי•הקהילה•	

• הפעלת•הקרן•האוסטרית•של•ועידת•התביעות•	

• הפעלת•הקרן•הגרמנית•של•ועידת•התביעות•	

• מתן•מענה•בנושא•מיצוי•זכויות•לניצולי•שואה•	

• מתן•מענה•למיצוי•זכויות•לקשישים•	

• ביקורי•בית•-•מתנדבים•מבקרים•בביתם•של•חברים	

• מתן•סיוע•לחברי•קהילה•עריריים•	

• אתר•אינטרנט•שוקק•פעילות•-•גולשי•אתר•הארגון•	

 .צפו•בשנה•החולפת•ב-106,000•דפים

• פייסבוק•-•בשנה•החולפת•נוספו•לדף•הארגון•300 	

.לייקים•והוא•מונה•כעת•4,201•חברים

• בספר•היקים•שבאתר•הארגון•מתועדים•880•ערכים•	

.כשמתוכם••28•נוספו•בשנה•זו

• חיים•	 סיפורי• כ-793• הארגון• לאתר• הועלו• כה• עד•
כשבשנה•החולפת•נוספו•43•סיפורי•תיעוד•וקורות•

.חיים

• בפייסבוק-•	 רייטר• הופה• הופה• קבוצת• קבוצת•
צאצאי•ייקים•למען•שימור•המורשת•הייקית,•מונה•
ולצבור• עניין• וממשיכה•לעורר• כיום•5,604•חברים•

תאוצה.

• 	)!( ידי•פייסבוק•העולמי• מנהל•הקבוצה•הוזמן•על•
מכל• מיוחדות• קהילות• מנהלי• עם• למידה• למפגש•

.העולם

פעילות הארגון והסניפים לשנת 2018
כאשר•מופיע•האיור-לחצו•עליו•לקבלת•פרטים•נוספים

https://goo.gl/3jd8ah
https://goo.gl/5VvvYb
https://goo.gl/WMqESY
https://www.facebook.com/IrgunJeckes.org/videos/1881659851868855/
https://goo.gl/xH5Dv1
http://irgun-jeckes.org/media-1/
https://goo.gl/STpchc
https://goo.gl/ZXKifP
https://goo.gl/3RYSCa
https://goo.gl/sj3Ztn
https://www.facebook.com/IrgunJeckes.org/videos/576697099435201/%20
https://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-5434371%2C00.html
https://goo.gl/bjmBT1
https://goo.gl/mT8pKT
https://goo.gl/TvCccB
https://goo.gl/odgFpL
https://goo.gl/C4B7sK
https://goo.gl/S6JCmG
https://www.facebook.com/workolim111/
https://goo.gl/oqM4yc
https://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-5076026%2C00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-5393386%2C00.html
https://goo.gl/zP5ic6
https://goo.gl/mrak62
https://goo.gl/7G57i9
https://goo.gl/Tyh1xF
http://irgun-jeckes.org/
https://www.facebook.com/IrgunJeckes.org/
https://goo.gl/dq1CSZ
http://irgun-jeckes.org/yellow-6/
https://goo.gl/ZycW2H

