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 סקירת יו"ר נשיאות הארגון
 

 

  חברות וחברים יקרים,

, שהיא התכנסות של ארגון יוצאי מרכז אירופה בישראל 49-ברוכים הבאים לוועידה השנתית ה

  בסימן "שבת אחים גם יחד".וחבריו חגיגית של חברות הארגון 

 

בשנה האחרונה עלתה החשיבות של פעילות הארגון בתוך החברה הישראלית. בשנה זו התרחשו 

שבחלקם גרמו להפרת האיזון במרקם החברתי העדין שבו  ,בחברה הישראלית תהליכים שונים

וכתוצאה ממנו נפגעו הלכידות  ,אנו חיים, תהליכים שהבליטו את השסע שנפער בציבור הישראלי

 תות חירום.אחדות שמתגלות בעם שלנו בעיקר בעוה

באמצעות עשייה קהילתית  היתרלהקמת המדינה ולקידומה, בין מייסדי הארגון פעלו רבות 

נרחבת. אנחנו מצווים להמשיך את דרכם ולתרום כיום לחברה הישראלית בחיזוק ערכים של 

 הנחלת ערכי הדמוקרטיה. של חינוך לחופש ולשוויון ושל כבוד הדדי, של סובלנות, 

  

 בשנה החולפת התמקדה פעילות הארגון בעיקר בשישה נושאים:

  

  .םייעודיי הגברנו את התמיכה לנזקקים בזכות גיוס כספים – בני הקהילהעזרה הדדית לנזקקים  .א

. הומניותשל ערכים של ליברליות ואת הבעיקר  ,מורשת מייסדי הארגוןאת משכנו להנחיל ה .ב

 ועדת מורשת חדשה ומקצועית. באמצעות  זו למען הדורות הבאים פעלנו לטיפוח מורשת

 .יכותי לדייריהםאו רמת שירות גבוהה וטיפול אישיתוך שמירת בתי ההורים המשכנו לקדם את  .ג

קרב הקהילה ברחבי הארץ ומכל מבסיס החברים את  נושורות הארגון והרחבאת  נוחיזק .ד

  ים.אהגיל

של עקרוניים קולנו בנושאים  . השמענו אתבנעשה בחברה הישראליתשלנו מעורבות הגברנו את ה .ה

של ו קיום סובלנות בין חברתיתשל שמירה על החוק ומערכת המשפט, של תקינות הממשל, 

  הקפדה על ערכי מוסר, יושר וטוהר מידות.

קידמנו שיתופי פעולה עם ארגונים דומים. חיזקנו והרחבנו את שיתוף הפעולה עם פורום לאוטמן,  .ו

  .החברה הישראלית ריים עם בני נוער במטרה לחזק את שורשידו-קיימנו מפגשים ביןו

  

פעילותה להתאמת יעדי הארגון לרוח הזמן ולמאפייני הנשיאות בהמשיכה בשנה החולפת 

  הפעילות המשתנים של הארגון. הפעילות העיקרית התמקדה בנושאים הבאים:

בנושאים  יםקורא-ותצוות התגובות של הארגון הוציא קול - ישראליתהה מעורבות בחבר .א

 לערכי היסוד ולעקרונות הליבה של הארגון.שיש להם נגיעה  ,שוניםאקטואליים 

תכנים של מורשת הקהילה ב ולישתוך  ,משיך להיות האייקון של הארגוןמהיקינתון  - היקינתון .ב

שינויים רבים הוטמעו  .ימינוהתאמה למציאות בערכי תרבות של דור המייסדים של וטיפוח 

 ביקינתון תוך שיפור חזותי והוצאה דיגיטלית של שני גיליונות בשנה.

מתכונת של ימי עיון וביימנו פעילויות קהילתיות במסגרת הסניפים ק - הקהילה מורשת .ג

כדוגמת התערוכה  ,וכנסים ארציים גדולים. חלק מאירועים אלה משמשים כגשר בין דורי

" במוזיאון תפן, הכנס החשוב לציון פוגרום ליל הבדולח שנערך לפרסומותועכשיו המצליחה "

בו דנו בנושאים העולים מתוך "קריאה ש ,שנה למדינה 70לכבוד ויום העיון ב"בית התפוצות" 

מייסדי  דור בני את העשייה שלהפקנו סרטון מיוחד המוקיר  כן כמו .במגילת העצמאות"

 .פנאי ובערוץ הטלוויזיה רשת ynet הארגון. הסרטון זכה לפרסום באתר

המשכנו בקשר המסורתי עם המוזיאון ליהדות דוברת  – עם גופים שונים עולהפופי תיש .ד

גרמנית בנושאי שימור המורשת, עם הספרייה הלאומית בפעילות דיגיטציה של ארכיון 
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ימי עיון עם גופים בוכן בכנסים ו ,משותפיםעיוניים בק בנושאים -המשפחות, עם מכון ליאו

עם ארגון יוצאי מיזוג של פעילויות , יצרנו על כך נוסף שלנו.זו לה דומהאג'נדה נוספים בעלי 

 עם ארגון יוצאי בוקובינה.אוסטריה ו

המשכנו לחלק מלגות לסטודנטים מבני הקהילה המתחייבים לפעילות  - מפעל המלגות .ה

 ומעוז על תרומתם למפעל המלגות. משפחות מוחריקבני לה התנדבותית למען הקהילה. תוד

 רשם העמותות.שאושר ע"י נשיאות הארגון אישרה את נוהל הבחירות החדש  – נוהל בחירות .ו

 

 העתיד? צופן לנו ומה 

 את העיקריות שבהן:רק בתוכנית העבודה שלנו משימות רבות, אציין 

  המלגות.להגביר את העזרה ההדדית, לחזק את פעילות בתי ההורים ואת מפעל 

 תוך התייעלות פנימית וגיוס מקורות חדשים. ,לבסס את היסודות הכלכליים של הארגון 

 שיתופי פעולה עם גופים דומים למען קידום ערכים חברתיים משותפים. המשיך ולהרחיב ל 

 עקרונות היסוד של הארגון. את הטמעתהגביר את הנחלת המורשת של מייסדי הקהילה ול 

 ברוח ערכי היסוד של הארגון.קולנו בחברה הישראלית ולהשמיע את  נומעורבותרחיב את לה 

 המייצגים את יוצאי מרכז אחרים גם ארגונים , כמו לצרף לשורות הארגון חברים חדשים

 אירופה. 

 

לסיום, אני מבקש להודות לחברי נשיאות הארגון, ליושבי הראש של הסניפים, למנהלת הארגון 

על תרומתם לקידום מטרות הארגון, למתנדבים המסורים ומנהלת הסניפים, לעובדי הארגון לו

 אנו פועלים. למענם ומכוחם ש ו,וחברילכל חברות הארגון  -וכמובן 

 

 ועידה שנתית מוצלחת,באיחולי 

 

 שלכם,

 

 

 

 בועז  דוד

 2018ירושלים, יוני 
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 סיכום שנת פעילות הארגון
 2018יוני  – 2017יוני 

 חגית גדסי -מנהלת הארגון 
 

 חדרתהב, שבה הוטמעו השינויים השונים במבנה הארגוןשנת עבודה זו מסתמנת כשנה 

. במשך השנה המשכנו לבחון את העשייה שלנו ואת החלתנהוב המורשת בחברה הישראלית

צד מ חד ולזמנים המתחדשיםצד איעדים של הארגון מל ןדרכי הפעולה, במטרה להתאים אות

ומים לנו בתחומים השונים הדך השנה בנינו שיתופי פעולה חדשים עם גופים הל. במשני

 ועד המרכזי ליהודים יוצאי אוסטריהעם הו י פעולהפותיש . בנינונוכוחאת במטרה להכפיל 

 עם הוועד ליוצאי בוקובינה אשר מורשתם היא חלק ממורשת הארגון שלנו. ו

מרחיב את ההתחלנו בשת"פ אסטרטגי חשוב עם פורום לאוטמן, שת"פ  על כך נוסף

 ת זאת נעשתה במקבילהאפשרויות שלנו לפעול ולהשפיע בחברה הישראלית. התפתחו

נו בשמירת המורשת בתוך הקהילה ובמתן מענה לצרכים המשתנים של חברי להמשך פעילות

  הקהילה.

 

 הארגון השנהמנחים בפעילות קווים  2.1

 .ותבעתים המשתנלפעול למען קידום הארגון והתאמתו למלא את משימותיו  .1

 ולדאוג לחבריו.עקרונות הליבה שלו על ו לשמור על יסודות הארגון .2

 דור ההורים. ולדאוג לרווחת םביסוסלולפעול לחיזוק בתי ההורים  .3

 .העזרה ההדדית בקהילה תבלפעול להרח .4

 תוך שימוש בכלים העומדים לרשות הארגון.להשפיע בחברה הישראלית  .5

לפעול למען הנחלת מורשת יוצאי מרכז אירופה בקרב דורות ההמשך של הקהילה  .6

 ובקרב החברה הישראלית. 

דור ההמשך בני בעיקר מקרב  ,צירוף חברים חדשים על ידילהרחיב את שורות הארגון  .7

 וצירופם למעגל המתנדבים והפעילים בארגון.

  

 הדגשים בפעולות הארגון בשנה האחרונה 2.2

 סניפים.במפעל לעזרה הדדית וב ,הטמעת השינויים במטה הארגון .1

 שיתופי פעולה עם גופים בעלי מטרות דומות. .2

 פעילות לשמירת המורשת של הקהילה.המשך  .3

 המשך פעילות קהילתית תרבותית בסניפים. .4

 פעילות למען החברה הישראלית. .5

 מנהלה ופיננסים 2.3

עם סיום תפקידה של רינה שורץ החלה לפעול יחידת  –מע"ה ולארגון לחשבות אחודה  .1

 חשבונות אחודה לארגון ולמפעל לעזרה הדדית. ות והנהלת חשב

. נוסף 2018נבנה תקציב אחוד למע"ה ולארגון לשנת  – לארגון ולמע"התקציב אחוד  .2

 ניהול. צורכי העל כך מנוהל תזרים מזומנים המאפשר מעקב מסודר וברור ל

 אישרה נשיאות הארגון את נוהל הבחירות. בהמשך לשינוי התקנון –נוהל בחירות  .3

 השונים שלם בדיקה מעמיקה של התאמת הספקים לצרכי המשכנו לקיים –ספקים  .4

 . והתאמה לניהול תקין של הארגון הוצאות הארגון צמצוםבדיקה ל לרבותהארגון, 

משרד לוטרבך כרו"ח של השנה נבקש את אישור האסיפה הכללית לבחור את שירותי 

 .המע"השל הארגון ו
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 פירוק חברות לא פעילות בבעלות הארגון 2.4

 . שנת הפעילות האחרונה MB-החברה הוציאה לאור את ה - הוצאת הביטאון בע"מ .1

נעמי מרחב  .אינה פעילהש ,חברהב ון הוא בעל המניות היחידג, האר1998הייתה 

 דירקטורית של החברה למטרת סגירתה.לנבחרה 

 החברה נסגרה. – בית המורשת בע"מ .2

 

 התאחדות היהודים יוצאי גרמניה בע"מ 2.5

נה חברה שבבעלות ארגון יוצאי מרכז אירופה, התאחדות היהודים יוצאי גרמניה ה

 : הבאות ההחלטות הוחלטווהדירקטוריון שלה הוא הארגון. 

 אחור.לתשלום האגרה שלוש שנים  .1

 .2017עד  2013-הקמת דוחות כספיים מ .2

 . 2017עד  2011-אישור דוחות כספיים מ .3

 הגשת כל החומרים לרשם החברות.  .4

 

  אורו 2.6

קבלת הכספים.  על כספי האורולאחר משא ומתן רב שנים הגענו להסכם עם הקרן של 

. הקמנו תשתית פעילות 2017הכספים הגיעו לארגון ביולי ו ,נחתם ההסכם 2017באפריל 

לחלוקת הכספים על פי הקריטריונים שנקבעו בהסכם, ובכך הרחבנו את יכולתנו לתת 

 מענה לנזקקים בקהילה בשנה זו. 

 

 ועדת הכספים פעילות 2.7

 .2018אישרה את תקציב  .1

תקבלה הועל בסיס רבעוני,  2018מחצית בו 2017-נערך מעקב אחר ביצוע התקציב ב .2

 .2017 לשנת דמי חבר ענייןהחלטה ב

 .2017אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת  .3

 קצר.הנבחנה מדיניות השקעת הכספים על ידי הארגון לטווח  .4

 מנהל.בשוטפים בניהול הכספי וטופלו נושאים  .5

 

 חמ"ה 2.8

הארגון וחמ"ה פועלים בשת"פ לחתימה על הסכם בין הגופים למען המשך העבודה 

 כן נבחנות אפשרויות פיתוח של חמ"ה.  המשותפת לאורך השנים הקרובות. כמו

 יו"ר דירקטוריון חמ"ה. ,ל פעילות חמ"ה ניתן לראות בסקירה של מיכאל מאירפירוט ש
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 מורשת 2.9

אחת ממטרות הארגון היא שמירת מורשת קהילת יוצאי הארצות דוברי הגרמנית 

 פעולה עם גופים שונים.  משתף. לשם כך הארגון מקיים פעילויות שונות ובישראל

 עיקרי הפעילות השנה:

שעיקרו דיגיטציה  ,המשך פרויקט ארכיון המשפחות -פרויקט ארכיון המשפחות  .1

ות דוברת אלפי המסמכים הנמצאים בארכיון המשפחות במוזיאון ליהד תוהעלא

יה הלאומית יאינטרנט של הספרהלאתר  -קים בתפן מרכז מורשת הי -גרמנית 

 בירושלים. 

כנית עבודה שנתית ובניית תקיום אירועים משותפים ו - שת"פ עם מכון ליאו בק .2

 .טלאירועים המתוכננים לשנת העבודה תשע"

 

 כנסים וימי עיון בנושא מורשת 2.9.1

קיימנו יום עיון בהנחיית פרופ'  –ראה העבר שלנו בעתיד" ייום עיון "איך י .1

כיצד נרצה לנהל את המורשת שלנו, מהי בנושא בו קיימנו דיון שיניב פוריה, 

פי ומהו קהל היעד שלה. הדיון התקיים אחרי ששמענו הרצאה מ ,אותה מורשת

מפי  - תקשורתבניהול מורשת, וכיצד ניתן לקדם מורשת  פרופ' יניב פוריה על

שלנו אלה בו שמענו כיצד עמותות דומות לשוקיימנו פאנל , טל אלכסנדרוביץ

. את סיכום הדיונים הבאנו להחלטות וכמצע סוגיות האלהמתמודדות עם ה

  לדיונים בנשיאות הארגון ובוועדת המורשת.

בין הארגון למוזיאון  שת"פתערוכה פרי  – "ועכשיו לפרסומות" התערוכה .2

הדור  בני בשיתוף פעולה עםליהדות דוברת גרמנית בתפן. התערוכה נבנתה 

. את התערוכה פתחנו השני של הפרסומאים היקים, ועל כך נתונה תודתנו

 קיימנואירוע בדורי מרגש ורב משתתפים במרחב המוזיאונים בתפן. -באירוע בין

החפצים מתוך את סדנאות, והחיינו את הביגוד וכנו ער ,סיור מודרך בתערוכה

 הפרסומות לתצוגה חיה.

"נרטיבים של זיכרון" יום עיון בנושא  -יום עיון לציון פוגרום ליל הבדולח  .3

שמענו  עצמוביום העיון ו. היום נפתח בטקס יזכור, בבית התפוצות התקיים

דניאל הרטמן, וקיימנו פאנל שדן בדרכים השונות  "רהרב והדפי הרצאה מ

נציגת "זיכרון בסלון", נציג "בני דרור",  , בהשתתפותיום זיכרוןכמתקיים  ןבהש

  קיום הזיכרון הממלכתי."ר לילך ניישטט הציגה את חשיבות ד, גבעת חביבה

הפעם נגענו במורשת  - שנה לישראל 70 -קוראים במגילת העצמאות""  .4

כארגון יוצאי מרכז אירופה  במדינת ישראל מתוך נקודת המבט שלנושל כולנו 

 ןבמגילת העצמאות ומה הם באים לכדי ביטוי כיצד :ומתוך בחינת ערכינו

  יום.כההשלכות של הכתוב במגילה עלינו 

נפתח באירוע משפחתי חגיגי את  הקרוב סוכותהחג ב – "יקה בול" תתערוכ .5

רוכה תעסוק תערוכת "יקה בול" במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן. התע

ידיהם. כחלק -קים ונאספו עלבבולים אשר הוקדשו ליקים, עוצבו על ידי הי

מהתערוכה קראנו לילדי הקהילה להציע עיצוב מיוחד לבול. הבול של הזוכה 

 הפרסומים.  אתם מוזמנים לעקוב אחר במוזיאון.בתחרות יוצג בתערוכה 
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 הנחלת המורשת בחברה הישראלית  2.9.2

בדצמבר התקיים כנס לאוטמן לחינוך לחיים  - שת"פ עם פורום לאוטמן .1

יו"ר  דוד בועז, .חלק בכנס הארגון לקחמשותפים במרחב הציבורי בישראל. 

 תופתח את הכנס בהציגו את החשיבות שהארגון רואה בהשפע ,נשיאות הארגון

המאפשרת חיים לכל  ,חברה סובלנית יותר תבחברה הישראלית למען יציר

 חלקי החברה מתוך כבוד הדדי.

 םדוריי-קיימנו סדרה של מפגשים בין -שיח רב דורי עם "שגרירים צעירים" .2

ם צעירים" בעיריית בין חברי ארגון ובני נוער המשתתפים בתוכנית "שגרירי

ים של הנוער בימי הקמת רעננה. בסדרת המפגשים למדו בני הנוער על החי

חיים עם כבוד איש לרעהו,  קריאה משותפת למעןבו הם פניחד המדינה, ו

ת האחר ועוד. את הקריאה צילמה כל קבוצה , קבל, חיים ליברלייםסובלנות

ר עריכה הציגה את ולאח ,בעזרת הטכנולוגיה הזמינה בטלפונים הניידים

הקריאה המשותפת שלה. מתוך הסרטונים יצרנו סרטון אחד המכיל את 

הקריאה המשותפת לארגון ולבני הנוער בתוכנית שגרירים צעירים. תוכנית זו 

הסרטון הופיע באתר האינטרנט  .קיבלה תהודה רבה בכלי התקשורת השונים

ynet .  

קים הפקת סרט הוקרה לי - ם בבניין הארץסרט הוקרה לתרומתם של היקי .3

אשר הביאו  ,בו הדגשנו את הערכים יוזמה, התמדה, ועזרה הדדיתש ,בוני הארץ

לתרומה הגדולה כל כך של הקהילה בבניין המדינה. כמו כן שמנו דגש על 

 ,וייםומבנה עכשבלדורות הבאים. הסרטון נבנה בשפה ו ההעברת ערכים אל

(. 13שודר בערוץ "רשת" )התקשורת בימינו. סרט ההוקרה  יהמתאימים לכל

כל זאת בנוסף לערוצים  -  ynetמלבד זאת הופיע הסרט בערוץ האינטרנט

 דפי הפייסבוק שלו. ללאתר הארגון ו, הפנימיים

 

 פרויקט התיעוד של הקהילה 2.9.3

 
ת סיפורי קורות אמצעומפעל תיעוד הקהילה ב וגידים עור קרםבשנים האחרונות 

חייהם של חברי הקהילה ומשפחותיהם ורישום ב"ספר היקים". את הפרויקט כולו 

 מרכזת נעמי מרחב. 

 
הסיפורים מועלים לאתר הארגון בקטגוריה "יקים,  - תיעוד סיפורי חיים .1

סיפורי משפחות, סיפורי אנשים, סיפורי התיישבות ועוד.  -סיפורים מהקהילה" 

התיעוד נעשה על ידי בעלי הדבר עצמם או מקורביהם, או על ידי מראיינים 

 מתנדבים העושים עבודתם בדבקות ובנאמנות.

 ירושלים, תל אביב וחיפה. ימאזורצוות המתעדים מונה עתה שבעה מתעדים 

קורות  את ים עשרות רבות של סיפורים אישיים מרתקים המתאריםסלפנינו נפר

סיפורי העלייה והקליטה של יוצאי מרכז אירופה  אתהמשפחות לפני עלייתן, 

 ת לבניין הארץ.מכרעתרומתם ה ואת ,בארץ ישראל

 בנושא תיעוד מקורבים והכרה בחשיבות שמירת המורשת גובר ענייןניכר 

 געבקשות מחו"ל בנובו פניותגם ב באה לכלל ביטויזו  התעוררותה. והנחלת

 בים.וקרחיפוש ל

 

 למצוא אותם בכתובת  ואפשרסיפורי החיים מועלים לאתר הארגון, 

6-jeckes.org/yellow-http://irgun  של םסיפורי 700-מיותר כה תועדו  עד 

 סיפורים שתועדו השנה.  חמישיםכ יישובים, מהםשל ומשפחות של אנשים, 

http://irgun-jeckes.org/yellow-6/
http://irgun-jeckes.org/yellow-6/
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. קיםהי בספר הקהילה חברי של הפרטים הזנת תהליך נמשך - יקיםה ספר .2

 עובדה, עצמם הקהילה חברי הפרטים את ממלאים הארגון של החדש באתר

 באתר היקים ספר. המורשת שימור בעצםקהילתי  דיאלוגיצירת ל שמסייעת

 על יהםבמחקר שונים בחתכים נתונים לקבל לחוקרים שיסייע כך בנוי החדש

 .ערכים 800 מעל יקיםה בספר עלו כה עד. החמישית העלייה

 

 ועדת מדיה 2.10

אנחנו מודים ; הודיע השנה על בקשתו לסיים את תפקידו ,יו"ר ועדת המדיה ,מיכה לימור

. ה. יונתן לבני קיבל על עצמו את התפקיד כיו"ר הוועדהילו על שנים רבות של עשי

באה לידי ביטוי המדיה של  ןבהשהוועדה התכנסה לבחון מחדש את הדרכים השונות 

 יות הארציות.להביא את הארגון לידי ביטוי רב יותר במדשבאמצעותן ניתן הארגון ו

 יקינתון 2.10.1

 מהם היו דיגיטליים בלבד.  שניים ,גיליונות שישהבשנה האחרונה הופקו 

 בנושאים הבאים:השנה עסקו הגיליונות 

 מתנ"ך גוטנברג ועד פרויקט גוטנברג – 285

 גיליון ראש השנה - מסע הפרסום מאירופה לא"י – 286

 פוגרום ליל הבדולח – 287

 2018גיליון  – 288

 עתידו של העבר - לישראל 70 – 289

 זיכרון ותיעוד – 290

 

 הארגון בתקשורת האינטרנטית 2.10.2

. האתר וולשפר של הארגוןהחדש אתר ההמשכנו לשדרג את  - אתר הארגון

תיו. באתר ישנו מידע יופעילו שלמהווה את הפלטפורמה הדיגיטלית של הארגון ו

מורשת הקהילה )לרבות ספר  , עלארגוןהשל על ההיסטוריה של הקהילה ו

. נוסףדפים של מידע רב  אלפיכן ו ,הארגון במדיה עלקים וסיפורי התיעוד(, הי

קהילה קשר ישיר עם הארגון. אנחנו מקבלים מדי שנה ההאתר מאפשר לחברי 

מידע, רישום לת והאתר בנושאים השונים: מלגות, בקש באמצעותאלפי פניות 

השנה חידשנו והוספנו את האפשרות להירשם  סיוע ועוד.לקים, בקשות יבספר ה

 באופן מקוון. האפשרות חייבה פיתוח טכנולוגי והתארגנות שלנו בנושא.לארגון 

 

  על כעת עומדפייסבוק שאנו מנהלים ה מספר החברים בדף -פייסבוק הדף 

. דף הפייסבוק משמש אותנו לתקשורת בלתי אמצעית עם חברים 4,000

 הקהילה.
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הארגון מנהל קבוצת פייסבוק  -קבוצת פייסבוק "הופה הופה רייטר" 

מורשת וזיכרונות מבית  יםתוססת, שעיקרה דיאלוג בין חברי הקבוצה בנושא

למצוא סיפורים אישיים, מתכונים לחג ותמונות  אפשרההורים. בקבוצה 

 המורשת של הקהילה. אתמייצגות את התרבות וש

של הצטרפות  מגמה מסתמנתבשנה האחרונה וחברים,  5,000כבר בקבוצה זו 

אנחנו שוקדים על תכנית של "העברת" החברים  הבימים אל חברים צעירים.

 וירטואלי לארגון שלנו.ומהעולם ה

 

 קשרי חוץ 2.11

 כאמור לעיל, התקבלה החלטה לחיזוק קשרי החוץ של הארגון עם שגרירויות אוסטריה

 וגרמניה. במסגרת הידוק הקשרים אפשר לציין את הפעילויות הבאות: 

 ,במעונו קבלת פניםלר קלמנס פון גוטצה הזמין את נציגי הארגון "שגריר גרמניה ד .1

במהלך קבלת  שגרירות גרמניה שת"פ בישראל.מקיימת איתם שמהגופים  אחדכ

 הפנים נערך קונצרט.

"צלב הזהב" שגריר אוסטריה הזמין למעונו את נציגי הארגון לאירוע הענקת אות  .2

 .על פועלו לגדעון אקהאוז

אירחו את הנשיאות ופעילי  ,פון גוטצהוד"ר סוניה ר קלמנס "ד ,שגריר גרמניה ורעייתו .3

 הארגון למפגש פרידה עם תום תקופת תפקידם בארץ.

 

 שיתופי פעולה 2.12

מכון עם שיתוף פעולה עם המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית והארגון ממשיך לקיים  .1

 שימור המורשת של הקהילה. לשםליאו בק 

חברה  -חלת ערכי הקהילה נפעולה עם פורום דב לאוטמן בנושא ה שתףמהארגון  .2

השתתף  השת"פ במסגרתליברלית, הומנית, דמוקרטית ומשותפת לכל מרכיביה. 

וקיים פעילות של שיח  ,פורום דב לאוטמן בדצמברבכנס למדיניות החינוך של הארגון 

 .פרויקטים נוספיםעם רב דורי עם תוכנית "שגרירים צעירים" ו

למען שמירת  ,חשוב עם הוועד המרכז של יהודי אוסטריה שת"פהארגון מקיים  .3

 המורשת והעשייה למען חברי הקהילה.

 דורותיהם.יהודי בוקובינה להחל הארגון בשיתוף פעולה עם ארגון  כמו כן .4

 

 מלגות 2.13

, גם השנה הארגון והמפעל לעזרה הדדית מעניקים מלגות. עיקר 2002כבכל שנה מאז 

הלומדים  הם,וצאצאילחברי קהילת יוצאי מרכז אירופה  תייעודי מוקדשהמלגות 

 במוסדות להשכלה גבוהה. 

קריטריונים בחירת מקבלי המלגות נעשית בהליך מסודר, בלתי תלוי ואובייקטיבי, על פי 

בקשות למלגות, שעברו את קריטריון הסף. כל בקשה שעברה  116 הוגשו השנה ברורים.

את קריטריון הסף נבדקה ביסודיות על ידי שני בודקים בלתי תלויים מבין חברי הוועדה 

 .כךבודקים נוספים מקרב חברי הארגון והקהילה שנרתמו ל ידי עלו

מכספי תרומה של משפחת  ,גב' בתיה מעוז ז"לגם השנה הוענקו שתי מלגות לזכרה של 

מלגה ע"ש אירנה מוחריק ז"ל, מתרומתה האדיבה של בתה,  גם מעוז. כמדי שנה הוענקה

 ת לסטודנטים מתחומי לימוד שונים.מלגו 33חולקו  לוהכ ךדניאלה מוחריק תבדל"א. בס
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במעמד הזוכים ובני  סמינר הקיבוציםשהתקיים ב ,גות הוענקו בטקס חגיגיהמל

 משפחותיהם, חברי ארגון, פעילים, נבחרי ציבור ואורחים.

על על ההיסטוריה ו ,ארגוןהשמענו הרצאה של פרופ' בני גדרון, חבר במהלך הטקס 

 התפתחות ההתנדבות במדינת ישראל. 

ומשולבים בפעילות  ,שעות התנדבות לטובת הקהילה חמישיםהמלגאים מחויבים ב

 ים ובבתי ההורים.בארגון, בסניפ

 פעילות רווחה באמצעות הסניפים והמע"ה 2.14

. הארגון והמפעל יהםלנפגעי השואה ולבני הדור הוותיק במיצוי זכויות מסייע הארגון .1

עדיפות בסיוע לניצולי שואה נזקקים, יוצאי ארצות  העניקלעזרה הדדית ממשיכים ל

מרכז אירופה. בעקבות שינויים בחקיקה ובפסיקה הורחבו הזכאויות של ניצולי 

השואה, אך הם ובני משפחותיהם זקוקים לסיוע במיצוי האפשרויות ובמימושן. 

יוסף אליהו, פתחו תחנת שירות שמטרתה -הארגון והמע"ה, בעזרת המתנדב ערן בן

ייע לניצולים ולבני משפחותיהם לקבל את המגיע להם מהרשויות השונות לס

לניצולי שואה  קבע דרךבאירופה בכלל ובארצות דוברות גרמנית בפרט. ערן מסייע 

בני משפחותיהם בתרגום מסמכים מגרמנית לעברית ולהפך, במילוי בקשות לו

וכן באיתור רכוש  ,נטייםוווטפסים לקבלת הסיוע מגופים שונים, באיתור מסמכים רל

 ארצות דוברות גרמנית. בבעיקר בגרמניה ו -יהודי ברחבי אירופה 

במטרה לאתר את הנזקקים בני הקהילה ולהעניק להם טיפול ותמיכה חברתית  .2

סניפים. ב ומתנדבים ותסוציאליות בדעופועל הארגון באמצעות  ,מקצועית הולמת

 באופנים הבאים:  וסיסטמתיתנעשות בצורה שוטפת הפעולות 

 קשר טלפוני קבוע עם חברי הארגון. -קו קשר  .א

למיצוי מתן  ותעוזרש ותהסוציאלי בדותהעו שלביקורי בית  הן -ביקורי בית  .ב

 שלביקורי בית סדירים  והן ,הגופים השונים, ובעת הצורך גם מהמע"המתמיכות 

 הבדידות.  הפגתל, לחברה ושונים מתנדבים אצל חברים הזקוקים לסיוע בסידורים

הרווחה,  מישיתופי פעולה עם גופים מובילים בארץ בתחו להגברת פועל הארגון .3

 צוי זכויות לקהילה המבוגרת. יהעבודה הקהילתית ומ

 

 סניפים 2.15

ועדי הסניפים, וכפופות בו נקבעתהפעילויות בסניפים מיושמות בהתאם למדיניות ש

הנהלת על ידי ידי ועד הסניף ו לתוכניות העבודה ולמסגרות התקציביות שאושרו על

קבועה השוטפת והפעילות ה ובעיקרענפה, הפעילות הכה משנהארגון. בשנה זו 

 יםשמתקיימת מדי שבוע בסניפים עצמם, כמענה לביקוש מצד חברי הארגון בני הגיל

השלישי והרביעי. בשני הסניפים מתקיימים מפגשים שבועיים קבועים לשיחות בגרמנית 

פעילות לגיוס ופעילות קו קשר  לצדענייני דיומא, בומפגשים שונים בענייני תרבות ו

מים אירועים ייחודיים, יוזסיורים שונים ולחברים. חברי הסניפים יוצאים יחד לטיולים ו

 ת ועדי הסניפים. יהתווי פיולכישוריו,  יפל כל חבר ע
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 סניף תל אביב 2.15.1

 -השנה קיימנו מספר סדרות של הרצאות: קבוצת קריאה בספרי שטפן צווייג 

בכל מפגש דנה הקבוצה  בהנחיית ד"ר מיכל בן חורין.ו בשיתוף מכון ליאו בק

וספרותי; "גאונות  היסטורי, מגדרי היבטיםבנושא אחר בכתיבתו של צווייג, ב

מהרנסנס ועד האמנות המודרנית" עם מרגלית  –וטירוף באמנות הציור והפיסול 

שנים" עם אלעזר  2000 –אבישר, מרצה לתולדות האמנות; ו"יהודיות הנצח 

שטורם, על שלוש נשים יהודיות יוצאות דופן ופורצות דרך בתקופתן: גליקל 

 .איתמהמלין, דונה גרציה וברוריה תרדיון התנ

 

חבי רבבמשך השנה יזם הסניף טיולים וסיורים ברחבי הארץ ו - טיולים וסיורים

כרון יעקב, טיול לז ,סיור בנווה שכטר :לדוגמה ;העיר תל אביב בנושאים שונים

טיול אורות חג המולד לחיפה משולב בביקור במוזיאון חיפה, טיול לירושלים 

  .ועוד

 

חברי הסניף הרבו ללכת יחדיו לתערוכות ולהצגות בולטות  - תערוכות והצגות

 ;תערוכותבהיוצרים בהצגות ועם ונפגשו עם האוצרים ו ,במוזיאונים ובתיאטראות

ההצגה "חצאית כאן  ,במוזיאון ארץ ישראל "לדוגמה: תערוכת הנייר "מצבי קיצון

 קודקוד" בתיאטרון הבימה, ההצגה "ביניהם" בהשתתפות אסתי זקהיים,

יקה זיקה פליציה בלומנטל, האופרה שרה בצוותא, ימי מוזפסטיבלי המו

 .בקונסרבטוריון שטריקר ועוד

 

ערב השקה לספרו של פרופ' שמואל  :ת"פ עם מכון ליאו בקש - אירועי מורשת

 .ב"עלמא", בית לתרבות עברית פיינר

  

על ידי חברי ארגון  דש במועדון האוסטרינערכות אחת לחו - הרצאות

ומתנדבים. בין ההרצאות: "ישראל רוחומובסקי וכתר הזהב" עם פרופ' עודד 

 ,הנשים של המחר -הנערות של היום לכבוד יום האישה הבינלאומי "ומיוחס, 

 .עם רונית לב ארי, לשעבר יועצת רוה"מ למעמד האישה

 

קום מסיבת חנוכה נערכה במועדון האוסטרי, מ - אירועים קהילתיים

ההתכנסות החדש של הסניף, עם הדלקת נרות חגיגית והרצאה של עורך 

 .היקינתון מיכאל דק

 

מתקיימות במשרדי הארגון בהדרכתה של סיסיל ליפמן, וכן  - שיחות בגרמנית

 .דב-ברמת השרון בשיתוף עם העירייה ובהדרכתה של אילנה בן
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 סניף ירושלים 2.15.2

הרצאות  ארבע סדרות של הסניף אירחבמהלך השנה החולפת  - בית המפגש

במגוון רחב של נושאים: "פנים רבות למקרא" עם המורה לאמנות סבינה שביד 

 ארבעהיהדות ואנטישמיות" עם עו"ד יונתן לבני ) ,יקהזמפגשים(, "מו עשרה)

 שלושהלא מה שחשבתם" עם ד"ר מיכאל בייט ) - מפגשים(, ו"גאולוגיה

. השנה קיימנו גם סדרות וסדנאות בעזרת מלגאי הארגון: "חכמים על מפגשים(

 תשעהמפגשים(, סדנת צילום למתחילים ולמתקדמים ) שישההסמרטפון" )

הרצאות  מגוון נוסף על כך התקייםמפגשים(.  שלושהוסדנת סריגה ) מפגשים(

יהדות מרכז אירופה, שהועברו כולן בהתנדבות על  בנושאים הקרובים למורשת

בשעות אחר  ,. כן קיימנו לאורך השנההםוידידי ידי חברי הסניף והארגון

פז, מפגשי -רה קניסדנה לכתיבה אוטוביוגרפית בהנחיית מי :חוגים ,הצהריים

דב טרגץ ושיעורי גרמנית עם עם ברוש ו-קית עם אילנה אלרואישיחה בגרמנית י

  יטה גרונוולד.

 

סיירנו באתרים שונים ברחבי העיר, דוגמת מוזיאונים ואתרים  - טיולים וסיורים

יקה העברית, בית זהיסטוריים מתחדשים, בהם: מוזיאון ישראל, מוזיאון המו

 המשפט העליון, והתחנה לחקר ציפורי ירושלים.

 

 :"אין כמו בבית" -במהלך החופשות  לחברים ולנכדיהם רב דוריתפעילות 

סיור אינטראקטיבי במוזיאון ישראל, סדנת יצירה בחרוזים, וביקור באקווריום 

 ישראל.

 

 קליטת העלייה 2.16

הארגון מסייע בקליטת עולים חדשים בתחומים ובנושאים שבהם הגופים הרשמיים 

האמונים על קליטת עלייה במדינת ישראל אינם עוסקים. התחום מרוכז על ידי 

 הארגון הקבוע.צוות ב מסתייעמתנדבים ו

 

 תמצית הפעילות 

 ותרגום  הסיוע לעולים בנושאים שאינם מקבלים מענה בגופים הרשמיים, למשל כתיב

 עבודה. חיפושהדרכה אישית בומסמכי קורות חיים  של

  ,באופן קבוע  ותבו מופצשניהול דף פייסבוק ייעודי לעולים, אימ"א למען העולים

 הצעות עבודה לעולים מטעם משרדי הממשלה ומועצת ארגוני העולים.

  הצעות העבודה מתקבלות באמצעות הסוכנות היהודית, מפעלים, חברות השמה

 עברית, גרמנית ואנגלית. -בה הן נשלחות שמועלות בשפה  והןוחברות פרטיות, 

 חברות להשמת כוח אדם. עםקיום קשרים עם לשכת המסחר ו 

  הצעותיהם באמצעותנו תורמים למפעל לעזרה הדדית. אתהמפעלים המפרסמים 

 מאת מועצת ארגוני  ,נטיוופרסומים לעולים, הכוונה להתמצאות והפצת מידע רל

עוסקים בקורסים שבנושאים  ,משרדי הממשלהוהעולים, הסוכנות היהודית 

המקצוע המאפשרות לבעלי  ,הכנה לקראת מבחנים להענקת תעודותובמקצועיים 

 לעסוק בו בארץ. 
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  לה גרסיה( שהתנדבו ')עו"ד יונתן לבני ועו"ד אנג ארגון חבריקשר רציף עם עורכי דין

 בונו לעולים החדשים.-פרו לסייע

 יותפנב שעוסקים, השתתפות בדיונים םשיתוף פעולה הדוק עם מועצת ארגוני העולי 

 נושאי עלייה וקליטה.בעיצוב וליבון מדיניות ובחילופי מידע בלמשרדי הממשלה, 

  הכוונה ובסיוע בתרגום, בהפניה למקומות עבודה והשתתפות פעילה בירידי תעסוקה

 למוסדות לימוד.

 

 יחסי ציבור 2.17

ה בצורה בולטת סקירת הארגון במדיות השונות ובמדיות התרחבבשנה האחרונה 

הארציות. לאחר דיונים באופי הסקירה הרצויה לארגון הוחלט כי הארגון ישנה את אופי 

יפנה לקהל היעד הצעיר יותר  וכןהסיקור וידגיש את העשייה שלו בחברה הישראלית 

אפילו ו ,וצאות רבותבמדיות הדיגיטליות. השינוי במדיניות הוכיח את עצמו והביא לת

די חודש הארגון של הארגון במדיות השונות. כמעט מלהופעה של הקריאות החברתיות 

 , הכוללות עיתונות, אתרי אינטרנטמקבל סיקור של פעולותיו השונות במדיות השונות

 שידורי רדיו. ו

 להלן מקבץ דוגמאות:

מצוטט יו"ר  הבש ,בנושא גירוש הפליטים YNET כתבה בעמוד הראשי באתר ♥

 קורא שהארגון הוציא.-מתוך הקולדוד בועז הארגון 

דוריים להנחלת המורשת -על המפגשים הבין YNETכתבה בעמוד הראשי של  ♥

 שהארגון קיים בשת"פ עם פורום לאוטמן ועיריית רעננה.

בה משולבים ש ,כתבה באתר בני הנוער "פרוגי" מבית ידיעות אחרונות ♥

 תרצה הלבני וציטוט של דוד בועז. של סיפוריהם של יוחנן בי לב ו

 מעריב. NRG כתבה על התערוכה "ועכשיו לפרסומות" באתר ♥

 . YNETשל  דוד בועז מתראיין בכנס לאוטמן למדיניות החינוך מהאולפן הישיר ♥

ואזכור  ,גל"צבאיון עם ניצול פוגרום ליל הבדולח אברהם שומרוני ביומן הבוקר יר ♥

 הארגון בבית התפוצות.טקס הזיכרון ויום העיון שערך 
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 מוסדות הארגון
 

 דוד בועז - יו"ר נשיאות הארגון

 גדסי חגית – מנהלת הארגון

 ברג, בני בלסבלג, סילביה מיכאלעלי בלום, ברוש, -אלרואי אילנה – חברי נשיאות הארגון

 שפיר מרחב, יהושע נעמיד"ר גדעון ממרוט, לימור,  לבני, מיכה כצנלסון, יונתן זוסמן, מיכל

 , פרופ' זאב נוימןשב ראשיו -אמנון גולדשמידט ר"ד –ועדת ביקורת 

 , גביבלום , עליאשרשב ממלא מקום יו -מאיר  , דבאשרשב יו – בועז דוד – כספיםהועדת 

 רווה , מרגניתפלד אורינוימן דוד, , גלעד לוין, מיכה ווקס, דוד , יורםדאוס

 השופט בדימוס גבריאל בך, מיכאל פטר גביטש, צבי רוטנברג  -בית דין כבוד 

 , אילנה אלרואי ברוש, רמי גוט, דוד ויצטוםאשרשב יו – פרופ' משה צימרמן – ועדת מורשת

אורן  ,מיכאל דק ,קול-, יאיר בראשרשב יו – יונתן לבני – ועדת המדיה והיגוי היקינתון

 נויברגר ד"ר מיכאל  ,דן כנר, טוקטלי

 נויברגרמיכאל ד"ר , דן כנר, אשרשב יו –יונתן לבני  – תגובותצוות 

 , מיכה ווקס, יורם סלומון, רבקה פרנגלר, אשרשבת יו –שולמית גבע ד"ר  – ועדת מלגות

 מרגלית שלאיין ד"ר 
 

 נעמי מרחב ד"ר  –ה וקליטה יועדת עלי

, בלסבלג , מיכאליורם בייטפרופ' , אשרשב יו – יהושע שפיר – ועד סניף תל אביב והמרכז

 , ליאורמרחב נעמיד"ר , מגן , עליזהנעמי לימור, לוין , גלעדדובניקוב מלכיתה ,קול-בר יאיר

 שגיא , תמימרטנס

 , דרורהבאבד , יעלאלרואי ברוש , אילנהאשרשב יו – גדעון ממרוט – ועד סניף ירושלים

 שני , נילישילה נוימן, תמר דוד, הופמן , אברהםדאוס גבי ,בלום , עליבייט , מיכאלבחנא

 משה, מרטנס , ליאורמלי ברון, גלעד לוין, אשרשב יו - מיכאל מאירפרופ'  - דירקטוריון חמ"ה

 אורון שטרןרגב, תלי , סמי קידר, נאמן

, ברג , סילביהבלסבלג , מיכאלאשרשבת יו - מיכל כצנלסון – הנהלת המפעל לעזרה הדדית

 שפיר יהושע , מרחב נעמיד"ר , לבני ונתןי, ווקס מיכה

 , סילביהאשרשב יו - בני זוסמן – (חיפה הנהלת פסגות כרמל )ארגון עולי מרכז אירופה

 פלד אורי ,ברודניץ מאייר הנה, לימור , מיכהווקס מיכה ,גלס , מיכאלברג

 תוםפרופ' לבני,  הופמן, יונתן קול, אברהם-בר עורך, יאיר – מיכאל דק – מערכת היקינתון

, צימרמן משהפרופ' , סלנט , דגניתנוימן , דודנויברגר מיכאלד"ר , מרחב ראובן ליבנה, תמרלוי, 

 , רימונה שיףרוזנפלד, אוריאל קליין עמרם
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 ל לעזרה הדדיתהמפע

 שנה למדינה 70בסימן 

 כצנלסון מיכל יו"ר 

 

שנות פעילות  77בשנת השבעים לקיומה של המדינה, המפעל לעזרה הדדית סוקר בגאווה 

, הגשימה שראלירץ לפני התגשמות החלום הציוני של הקמת מדינה יהודית בא רציפה. עוד

שתורגם  ,קבוצה קטנה של אנשים מהנהגת הקהילה היקית את החזון של "עזרה הדדית"

שרדו את שואת אירופה. בא"י של שנת שלפעילות למען קליטתם של העולים שנרדפו ו

עשייה לרמזים מעטים לחשיבה והפעילות הסוציאלית הייתה בחיתוליה, והיו  1941

בתחום. הוגי המפעל הביאו את הרעיון לאחריות הדדית לרווחת בני הקהילה מדפוסים 

דומים בקהילות של ארצות מוצאם: גרמניה ואוסטריה. הם הדביקו ברעיונם את 

וכך רתמו את הציבור להתרמה  ,ות לפני פרוץ המלחמהספור"הוותיקים" שהגיעו שנים 

, מציאת עבודה, לימודים, פתרונות דיור - יומיומית למען קליטת הבאים כספית ולעשייה

 .לישפה וכו

. העולים המבוגריםו המבוגרים שבחבורהת וכבר בתחילת הדרך הבינו שיש לפתור את בעי

מכאן החלה העזרה הכלכלית הממוסדת לקשישים שלא יכלו להתפרנס בכוחות עצמם. 

 ,קופה הביאה והציפה בעיות חדשותשל המאה הקודמת, כל ת 40-מאז שנות ה

משיכון בחדר בדירה משותפת  ,רכי השעה )למשלוובעקבותיהן פותחו פתרונות הולמים לצ

אפילו בניית שיכון לחיילים שחזרו  ובהמשך ירהדר עזרה בשכעבור ב ,לכמה משפחות

  (.מהמלחמה

הקהילה  רכי האוכלוסייה וגובה התרומות הכספיות של חבריותם צוא ,הזמנים השתנו

כגובה נמוך  הכולל כומןסאבל  ,שקיימו את פעולות המפעל. בתחילה התרומות היו רבות

תקבלו במפעל. שנות הההכנסות של התורמים. ככל שהתבססו בארץ גדלו התרומות ש

השיא באו בעקבות כספי השילומים שחברי הקהילה החלו לקבל. רבים מהם תרמו בנפש 

בסיס להקדשות שהמפעל נעזר  הם בחלקם הבונות אלזיורכוש. תרומות ועחפצה נכסים 

עד עצם היום הזה. השנים הטובות של הכנסות מתרומות מפרטים וגם מגופים  בהם

מיכה פרטנית הקיימת עד היום, תשל חיצוניים אפשרו למפעל לבנות תשתית של עזרה ו

 - לימודיםן מימול סיועדה יכול היה המפעל לעזור בפיתוח בתי ההורים שלנו ולהקצות ולצ

המברכת  י:ל חלוקת מלגות נסגר מעגל היסטורבאחד הטקסים ש מלגות לצאצאי הקהילה.

קיבל תמיכה מהמפעל  ,40-בשנות הארצה שעלה  ,כיצד סבה יפרהמטעם המלגאים ס

שנה זכתה הנכדה במלגת לימודים.  חמישיםרכי עבודתו. בחלוף כום לצילרכישת אופני

 וניו השונים, נשמר כל הדרך.על גו ,קרון ה"עזרה ההדדית"ע

הן משום קיטון  ,יום עזרתנו הולכת ומצטמצמתכאם בעבר עזרנו לאלפי אנשים, הרי 

בניגוד לעבר, קיימת עזרה ממוסדת רבה  ,יוםכהאוכלוסייה הנזקקת לשירותינו והן משום ש

כל עוד קיימים בקרבנו, בקהילתנו, חברים שהמדינה לא  ,ואולם יותר של הרשויות.

חובה עלינו להמשיך את מסורת המפעל  - מעוטי יכולת וחולים - מצליחה לסייע להם:

 ואנו מצווים לעזור להם ככל יכולתנו.
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בכל אחד ואחת  ותתלוי בה נצליח לעזור לנזקקיםשהתקופה הכלכליות ומשך  נויתויכול

ת הטמע זכותחוסנו של המפעל נשמר לאורך השנים ב נותכם לתרום.בנכו -מכם  - מאתנו

קרון העזרה העצמית ההדדית בקרב החברים והחשיבות שהם ייחסו לעיקרון זה ע

רפיון ביחס החברים של כרת מידה מסוימת של אדישות ויבראייתם החברתית. כיום נ

עזרה  צאצאי הורינו היקים. - המפעל הוא של כולנו והדבר ניכר בקיטון התרומות. ,למפעל

נוכל להבטיח  עזרה הדדית הנכונות שלכם להמשיך ולתרום. זכותנוכל לקיים רק ב הדדית

רק כל עוד יהיו אתנו חברים שמורשת האחריות הציבורית, הנתינה והעשייה פועמים 

 בקרבם.

 

 

 

 המע"ה מוסדות

 

וקס מיכה, לבני ו, בלסברג מיכאל, ברג סילביה, יושבת ראש –כצנלסון מיכל ההנהלה: 

 יהושע יונתן, מרחב נעמי, שפיר

 לביא אילה, מיכאליס רנטהכצנלסון מיכל, ברג סילביה, ארז רותי,  ועדת הרווחה:

 רוזנטל גדי, דב , מאיראשרשב יו –זוסמן בני  ועדת השקעות:
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2017 שנת  -נתונים על קצה המזלג מע"ה 

 

  (80 - 2016)בשנת  84: מספר הנתמכים בקהילה .א

 ₪( 1,536,857 - 2016)בשנת ₪  1,430,914: 2017סכום התמיכה לשנת 

 (7 - 2016)בשנת  6: מספר הנתמכים בבתי ההורים .ב

 ₪( 374,601- 2016)בשנת ₪  457,427סכום התמיכה: 

 7201יוצאי אוסטריה בשנת  כנית הסיוע לניצולי שואהות .ג

 (128 - 2016)בשנת  111מקבלי הסיוע:  מספר .ד

 ₪( 1,498,042 - 2016)בשנת ₪  1,359,183 :2017סכום התמיכה בשנת 

 מתוכןפניות,  2,500-מ יותר - 2017סה"כ פניות שטופלו בשנת  ניצולי שואה: .ה

 (ה"במע מתנדב) אליהו יוסף בן ערן ידי על אישית טופלו פניות 1,700-מ יותר

 תמיכה בפעולות רווחה שמבוצעות על ידי סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופה .ו

 ₪( 585,000 - 2016)בשנת ₪   345,716סכום שהוצא בפועל לפעולה זו:

: עבור התורמים לעמותה ועבור תורמים MBרכישת ביטאון יקינתון  .ז

 -2016) 120,000 הסכום שהוצא בפועל לפעילות זו:פוטנציאליים. 

140,000 ₪)  

מלגות  30חולקו  2017: במרץ מלגות ללימודים אקדמיים לבני דור ההמשך .ח

שנתרמו על ידי ₪  12,000לסטודנטים מבני הקהילה, וכן שתי מלגות בסך 

שנתרמה על ידי ₪  6,000משפחת מעוז לזכרה של בתיה ז"ל ומלגה נוספת בסך 

 דניאלה מוחריק לזכרה של אימה אירנה ז"ל.

 ₪   188,491-פייזר(: כ-שהוקדש )מפירות הקדש בקרהסכום 

 ₪( 201,776 - 2016)בשנת 

 

 7201שנת  -גיוס משאבים 

- 2016 בשנת) ₪ 147,809: 2017 לשנת ה"מעל הייעודיות התרומות סך: תרומות .א

301,047  ₪ ) 

 (₪ 675,589 - 2016 בשנת) 1,321₪: 2017 לשנת העיזבונות סך: עיזבונות .ב
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 חברת מעונות הורים )חמ"ה(

 סיכום פעילות

 

כדי לספק לחברי  ,שנה על ידי ארגון יוצאי מרכז אירופה שישיםחמ"ה הוקמה לפני למעלה מ

 הארגון בני הגיל השלישי ומשפחותיהם דיור מוגן וטיפול סיעודי. 

רפואית וסיעודית,  ותחמ"ה מספקת לדייריה מסגרת חיים מקיפה, הכוללת טיפול מסור ותמיכ

בריאותם של לו כבודםלהמבוגר, תוך דאגה לרווחתם, בהתאם לצרכים המשתנים בגיל 

 הדיירים.

חמ"ה שוקדת על איכות הטיפול בעזרת עובדים מקצועיים, ישרים ומסורים בתחומי הרפואה, 

ובאמצעות שדרה ניהולית הפועלת בהתמדה  ,רפואה, הסיעוד, המשק והרווחה-הפרה

 למען הדיירים. מסירותבו

להיות חברה רווחית, יציבה ואיתנה מבחינה כלכלית, ולהוות מופת של במטרה חמ"ה פועלת 

 וניהולית.  ת מקצועית, ארגוניתיומצוינו

כחברה לתועלת הציבור )חל"צ( מושקעים כל רווחיה של חמ"ה מחדש בחברה לצורך מימוש 

 יעדיה.

ועידה ות חברי הארגון וציריו, במסגרת האני שמח על ההזדמנות שניתנה לי להביא לידיע

השנתית של הארגון, את האתגרים הגדולים העומדים בפני חמ"ה, כמו גם לעדכן אתכם 

 בשינויים שבוצעו בחמ"ה בשנה האחרונה לשם התמודדות עם אותם אתגרים.

 

  שוק הדיור המוגן והסיעודי עובר שינוי מהותי בשנים האחרונות:

במקום הבעלות המסורתית של בתי הדיור המוגן על ידי מלכ"רים, נשלט התחום כיום על  .א

ידי חברות עסקיות בעלות עוצמות פיננסיות אשר מתחרות באופן אגרסיבי ומנצלות את 

 יתרון הגודל והעורף הכלכלי שלהן. 

כתוצאה מעליית רמת החיים וביקוש הלקוחות, המגמה המסתמנת בשוק היא של בתים  .ב

 עלי מספר גדול של דירות, גדולות בשטחן, ומבנים הכוללים שטחי ציבור מרווחים.ב

 65מהציבור שמעל גיל  3.5%תוחלת החיים בישראל היא מהארוכות בעולם, אך רק  .ג

מתגוררים במוסדות דיור מוגן או סיעודי לסוגיו. לפיכך, מתחרה חזק לחמ"ה הוא ביתו 

 הפרטי של הקשיש.

 27, תיקון לסעיף האשר מכבידה על בתי הדיור המוגן. כך לדוגמ קיימת ופועלת רגולציה .ד

על כל דירה או ערבות בנקאית לפיקדון הכניסה.  הבחוק הדיור המוגן יחייב מתן משכנת

תקנות אחרות דורשות עמידה בתקני כוח אדם מפורטים ומכתיבות את ציוות העובדים 

שים ביצוע שינויים מבניים בכל משמרת. כמו כן, משרד הבריאות מיישם תקנים הדור

תקנה מחייבת להתקנת להיכנס לתוקף ושיפוצים בעלויות משמעותיות, ובקרוב אף צפויה 

 מצלמות במרחב הפרטי של דיירי המחלקות הסיעודיות. 

כדי להתמודד כראוי בשוק התחרותי הנוכחי, על חמ"ה לפתח כלים וגישות חדשניות, תוך 

  של כל שינוי. בחינה מתמדת של הכדאיות הכלכלית
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מת תקופה של שנה וחצי מאז החל בפעילותו הדירקטוריון הנוכחי של יבימים אלה מסתי

רים בעלי רקע מתאים והבנה הדירקטוריון החדש כולל חבחברת מעונות הורים בע"מ )חמ"ה(. 

 זמנם לחמ"ה.מו מרצםמנות לתרום ולהקדיש מיכולתם, עם נכו -וחשוב לא פחות  ,כלכלית

מנכ"ל להחלטתו הראשונה של הדירקטוריון החדש הייתה לאשר את בחירת מר רועי נצר 

 , במהלך חופשת פרישתו מצה"ל. 2018החברה, והוא נכנס לתפקידו בחודש פברואר 

מהלכים רבים מאז, בעבודה המשותפת של הדירקטוריון החדש והנהלת החברה, הוחל ב

 ולייצב את מצבה הכלכלי של החברה. במטרה לשפר את תפקוד בתי ההורים של חמ"ה 

 ליים בהנהלת החברה ובמטה.ויים מבניים, ארגוניים ופונקציונכוללים שינ המהלכים אל

 בין היתר יש לציין את הפעולות הבאות:

o  שודרג המערך הכספי של חמ"ה, כולל מינוי מנהל כספים, מינוי אחראית לניתוחים

כלכליים כפונקציה תומכת או שוללת החלטות, והטמעת מערכת מחשוב חדשה במערך 

 ניהול החשבונות והכספים. 

o  יושם ניהול משותף ואוחדו פעילויות של יחידות תפקודיות בבית אניטה מילר ובבית פנחס

 מים בקרבה גיאוגרפית ברמת גן.רוזן הממוק

o .אוחד מערך הרכש ומונה קניין לביצוע מרוכז של קניות עבור שלושת בתי הרשת 

o הלי העבודה בחברה, ויושמו שיפורים טכנולוגיים משמעותיים, כולל שדרוג ושופרו נ

 תשתית המחשוב ומערך התקשורת.

o ברמת גן. שופר מערך השיווק והמכירות ומונתה מנהלת מכירות לבתי הרשת 

o המתבסס על תמחור עדכני המותאם לשווי האובייקטיבי של  ,יושם מחירון לדיירים חדשים

 יחידות הדיור השונות בבתי חמ"ה. 

o .עודכנו ושופרו פוליסות הביטוח של החברה והורחבו כיסויי הביטוח 

o .יושם חיסכון בעלויות האנרגיה וכל רשת חמ"ה עברה לשימוש בחשמל מייצור פרטי 

o  באמצעות צמצום מספר המיטות במחלקה הסיעודית בבית פנחס רוזן נחסכה השקעה

 כספית משמעותית להתאמת המחלקה לתקן משרד הבריאות.

o  .גדל מספר הדירות באמצעות הוספת דירות בבתים הקיימים 

o והמבנה הושכר עד לקבלת  ,פונו משרדי ההנהלה ממבנה חיצוני בבית אניטה מילר

 שינוי ייעודו או הרחבתו.  החלטה לגבי אפשרות

o ( ושיפוצן לצורך שיפור תנאי  שלושיםבכל בתי הרשת מתבצע איחוד דירות קטנות )מ"ר

 הדיור לדיירים חדשים. 

o  מחלקות סיעודיות לתקנים החדשים הנדרשים על פי פרוגרמת משרד  ארבעהותאמו

 הבריאות.

o פרידמן-בוצעה שמאות של נכסי חמ"ה באמצעות משרד השמאים ברק. 

o  תביעה שהגישה חמ"ה בגין נזקים שנגרמו במהלך הבנייה בבית מוזס הסתיימה בפשרה

 שהניבה פיצוי כספי משמעותי.

o ללא עלות לחברה. –נגד חמ"ה רישות כספיות שונות שהיו תלויות הוסרו ד 

o .מתבצעת היערכות לאירועי חירום כולל אפשרויות לדיור חלופי לדיירי הרשת 

o בדי החברה.וודה לכל רהלי העבומתבצע עדכון נ 

o  סתיימה הבנייה של האגף החדש הבבית מוזסE) ,) חדר של האודיטוריום, של הבריכה, של

 והתקבלו אישורי האכלוס.₪, מיליון  69-המבנה לשימור, בעלות כוללת של כשל הכושר ו

o .הוחלפה וחודשה כל צנרת המים בבית אניטה מילר 

o בעקבות ניתוח כדאיות  –מיטות  24-ל צומצמה המחלקה הסיעודית בבית פנחס רוזן

 כלכלית.

o ששירת את החברה למעלה  ,הוחלף משרד רואי החשבון של חמ"ה ואת רו"ח אילן קמיל

 החליף משרד רו"ח דפנה ברזילי ויורם משולם.  ,מעשרים 

o ץ בגין "תגלו חילוקי דעות עם עו"ד אופיר כהלאחר ש ,הוחלף היועץ המשפטי של חמ"ה

 ין עבודתו עבור הארגון לעבודתו עבור חמ"ה.ניגוד אינטרסים ב
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o  נבדקות אסטרטגיות שונות להתרחבות פנימית וחיצונית, כגון על ידי תוספת דירות

בשטחים פנויים בכל הבתים. בבית פנחס רוזן נבדקת אפשרות לבניית יחידות דיור 

 כנית חלופית.ואו ת 38מרווחות וחדשות לעצמאיים במסגרת תמ"א 

o ונים מקצועי באמצעות משרד רואי חשבון חיצוני.מתבצע סקר סיכ 

o משפחותיהם.של בני בחודש הקרוב יחל ביצוע סקר שביעות רצון של הדיירים ו 

o  משרד הבריאות ביצע מספר ביקורות פתע במחלקות הסיעודיות בבתי חמ"ה ברמת גן

 ובירושלים. בכל הביקורות הללו התקבלו דוחות חיוביים ושבחים לפעילות המחלקות. 

o כנית עבודה ומבקר הפנים של חמ"ה )רו"ח אורי נייגר( ממשיך בביצוע ביקורות על פי ת

נבחנת פעילות בית  2018בית פנחס רוזן, ובשנת נבדקה פעילות  2017שנתית. בשנת -רב

 אניטה מילר. כמו כן מבצע המבקר ביקורת שוטפת על פעילויות חמ"ה בבנקים.

 

משרות.  225עובדים, כולל עובדי מיקור חוץ, בהיקף כולל של  313בחמ"ה מועסקים כיום 

יירים נתמכים דירות לד 43, 94%-דירות לדיירים עצמאיים בתפוסה של כ 239הרשת מפעילה 

 .88%-מיטות בתפוסה של כ 126מחלקות סיעודיות הכוללות  ארבע, ו90%-בתפוסה של כ

הדירקטוריון, ההנהלה וכל צוות עובדי חמ"ה מצפים להמשך החיזוק, הפיתוח והצמיחה של 

 החברה גם בשנים הבאות עלינו לטובה.

 

 

 

 בברכה,

 פרופ' מיכאל מאיר

 הציבור חברה לתועלת - הורים )חמ"ה(טוריון חברת מעונות יו"ר דירק
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 פסגות כרמל

 חיפה -ארגון עולי מרכז אירופה 
 

ים תחומ שלושהשנים להיווסדו בחיפה. הארגון פועל ב 85ארגון פסגות כרמל יחגוג השנה 

 מרכזיים: 

קהילה ומועדון חברים, בתי הורים ודיור מושלם. לאחרונה סיימנו בחינה אסטרטגית של 

 מובן .והוא משמש כבסיס לקבלת החלטות ולגיבוש דרכו לעתיד ,הארגון על כל שלוחותיו

 .2018ובאו לידי ביטוי בהכנת התקציב לשנת  ,שחלק מהנושאים כבר מיושמים השנה

הקליניקה ו החוג לגרנטולוגיהכמו  ,אנחנו ממשיכים בשיתופי פעולה רבים עם גופים שונים

העיר  מראש. יש לנו שיתוף פעולה עם עיריית חיפה וקיבלנו באוניברסיטת חיפה למשפט

ה החיפאית יאוכלוסיבני הכנית "דיור מושלם" המאפשרת למכתב המלצה חם לגבי ת

מיזם לגבי  הגאווראש העיר שיש מדגיש במכתבו  יהם.תבב להתגוררהמבוגרת להמשיך 

 כזה שפועל בעיר ותורם לרווחת האוכלוסייה המבוגרת.

י שרת ל ידה הבוגרת בארץ בצוות שהוקם עינבחרתי להיות נציג האוכלוסי ,כמו כן

האפוטרופסות ולהגנה על בגירים  לגיבוש תכנית לאומית לתחום ,המשפטים איילת שקד

 במדינת ישראל.

 

 בקהילה

עבודה  ,הפעילויות כוללות תרבות .חברים 950-במועדון ובבתי ההורים נמצאים כ 

 י זכויות ניצולי שואה. מיצווסוציאלית קהילתית, 

 ,המרצים שלנוכמו:  לפרויקטיםצוות החשיבה האסטרטגי של הקהילה התווה קווים 

 קבוצות שיחה ;תיעוד סיפורי חיפה, תיעוד סיפורי חיים ;חדשה לגיל השלישי קריירה

 אנגלית. כמו כן קיימות שותפויות בין בתי ההורים והקהילה.בבגרמנית ו

פרויקט תיעוד סיפורי  הוא ן חיפה. אחד מהםמתבצעים עם ארכיושיתופי פעולה מגוונים 

יזמנו  . כןחיפה. הפרויקט ותוצריו הוצגו בתערוכה נודדת במועדון הקהילתי ובבתי ההורים

שילוב הפרויקט ותוצריו בבתי  – דורי לשימור המורשת ולהנחלתה-פעילות של גשר בין

ולסיום התקיים מפגש עם מספרי  ,הספר בחיפה. התלמידים למדו והתרשמו מהתערוכה

 חיפה שהשתתפו בפרויקט.  תזיכרונו
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 בתי ההורים

מחלקות סיעודיות ומחלקה  ; שלושת ביאליקיאחד בקריבחיפה ו ארבעה - בתים חמישה

 אחת לתשושי נפש.

בהתאם לתוכנית האסטרטגית אנחנו נערכים לשינויים מבניים הן בתחום המחלקות והן 

 ,ה בבית מיכליקיבלנו כבר אישור לתוספת בני .יותרגדולים ה לחדרים יבתוספות בני

 ת חדרים בבתים נוספים.ותוספוכן הגשנו בקשות לאישור  ,38במסגרת תמ"א 

 במחלקות הסיעודיות. 120-כדיירים עצמאיים ו 390-יש לנו כיום כ

 . בבתים ציבורייםע סכומים נכבדים לשיפוצי דירות ושטחים הארגון משקי

 ביטחון אישי. מתזונה מעולה ומ ,הדיירים שלנו נהנים מתוכניות תרבות מגוונות

 ומשקיעים בהם במתן השתלמויות, סדנאות וימי עיון.  ,עובדי הארגון הם הנכס היקר שלנו

 נופש שנתי לחו"ל. לעובדים מצטיינים ולהוקצו משאבים לגיבושי עובדים, 

 

 דיור מושלם

שנים, ממשיכה להצליח וזכתה השנה בתעודת  זה חמש תכנית "דיור מושלם", הפועלת

הוענקה לאות תרומה ייחודית  הוקרה מאת האגודה הישראלית לגרנטולוגיה. התעודה

 ומשמעותית לאוכלוסיית הקשישים בארץ.

ארוחות, שירותי  שירותים שונים עד הבית, כמודי יום יכה לספק לחבריה מכנית ממשוהת

אפשרת להם סידורים ומוקד מצוקה בכל שעות היממה, ובכך מ, ניקיון, ליווי למרפאות

 . יםם הפרטייהתלהמשיך ולהתגורר בב

המתקנים בבתי הדיור המוגן ובמועדון מ, יכולים החברים ליהנות מהפעילויות ועל כך נוסף

 הקהילתי. 

שירותים נוספים על מנת לתת מענה לאוכלוסייה עם אנו שוקלים להתרחב עם מסלולים ו

 כולל לממתינים לכניסה לדירות בדיור המוגן.  ,ותררחבה י

 

 לסיכום

עומדת  2018וגם שנת  ,שגים שלנויגאווה על ההבבסיפוק ו 2017אנו מסכמים את שנת 

 ברף הציפיות ובמימוש התוכניות כפי שקבענו לנו בתוכנית העבודה.

 

 

 

 בני זוסמן

 יו"ר ארגון עולי מרכז אירופה
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 2018עד מאי  2017 יונימטות נשיאות חלה

 

תאריך ישיבת 

 הנשיאות 

מצב  תוכן מס' החלטה

 עדכני

ישיבה מס' 
מיום  4/2017

8.6.2017 

 'החלטה מס
41/2017  

 25/04/2017באין הערות הפרוטוקול מיום 
 .אושר

 בוצע

 'החלטה מס  
42/2017  

בישיבת הנשיאות הבאה יתקיים דיון 
בנושא המלגות ויועלו נושאים נוספים 

 .עלותהשהנהלת המע"ה מבקשת ל

 בוצע

 'החלטה מס  
43/2017 

 4ליונות של היקינתון בשנה. יג 6יופקו 
ליונות יג 2-בשנה וליונות מודפסים יג

דיגיטליים בלבד. הנשיאות תדון בנושא 
הורדת החלק בשפה הגרמנית בעוד מספר 

 .3 – נגד ,5 – חודשים. בעד

 בוצע

 'החלטה מס  
44/2017 

ינוסחו הצעות החלטה מחדש ע"י צוות 
הכולל את יונתן לבני, מיכה לימור וחגית. 

שלח לאישור חברי הנשיאות יהנוסח י
 .במייל

 בוצע

 'החלטה מס  
45/2017 

יוענק  48-בוועידה האות יקיר הארגון 
 .לחניתה רודני

 בוצע

 'החלטה מס  
46/2017 

כתבו קריטריונים למתן אות "יקיר יי
לקראת הוועידה השנתית בשנה  הארגון"

 .הבאה

 בוצע

 'החלטה מס  
47/2017 

צים ביער הענקת תעודה על נטיעת ע
 .אלטנוילד לשגריר גרמניה

 בוצע

ישיבה מס' 
מיום  5/2017

31.7.2017 

 'החלטה מס
48/2017 

אישור פרוטוקול מישיבת הנשיאות 
. באין הערות 8.6.2017-שהתקיימה ב

 .הפרוטוקול אושר

 בוצע

 'החלטה מס  
49/2017 

הסכם העקרונות מאושר. חברי הוועדה עם 
ונתן לבני. האוסטרים יהיו יהושע שפיר וי

 .ההחלטה התקבלה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס  
50/2017 

פי פסק דין מנובמבר -הארגון יפעל על
 .אחד. ההחלטה התקבלה פה 2012

 בוצע

 'החלטה מס  
51/2017 

הוועד המנהל של המע"ה ימנה ועדה 
 ,בנושא הקצאת מלגות להכשרה מקצועית
 אשר תביא את החלטותיה לוועד המנהל

 .ולנשיאות. ההחלטה התקבלה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס  
52/2017 

הצוות להכנת נוהל הבחירות: יהושע שפיר 
יו"ר סניף  -יו"ר סניף ת"א, בני זוסמן  -

ות התקנון. חבר בצו -חיפה ויונתן לבני 
 .ההחלטה התקבלה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס  
53/2017 

הצוות שיטפל בהסכם בין חב"ה לארגון 
חגית גדסי. ההחלטה הוא אלי פלד ו

 .התקבלה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס  
54/2017 

הארגון ימשיך להיות חבר במועצת העולים. 
 .אחדההחלטה התקבלה פה 

 בוצע



24 
 

ישיבה מס' 
מיום  6/2017

12.09.2017 

 'החלטה מס
55/2017 

אישור פרוטוקול מישיבת הנשיאות מיום 
 .. אין הערות. הפרוטוקול מאושר31.7.2017

 בוצע

 'החלטה מס  
56/2017 

 בוצע .נוהל הבחירות התקבל

 'החלטה מס  

57/2017 

 בוצע .שת"פ עם פורום לאוטמן אושר

ישיבה מס' 
מיום  7/2017

7.11.2017 

 'החלטה מס
58/2017 

  .באין הערות הפרוטוקול מאושר

 'החלטה מס  
59/2017 

צועי נשיאות הארגון מאשרת גיוס אדם מק
 .שיעזור בגיבוש תהליכי עבודה

 בוצע

ישיבה מס' 
מיום  8/2017

28.12.2017 

 'החלטה מס
60/2017 

 בוצע .באין הערות הפרוטוקול מאושר

 'החלטה מס  
61/2017 

מאושר. ההחלטה התקבלה  2018תקציב 
 .פה אחד

 בוצע

ישיבה מס' 
מיום  1/2018

22.1.2018 

 'החלטה מס
62/2018 

אישור פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 
מתקיימת הצבעה: עשרה  .28.12.2018

 .מאושר הפרוטוקול בעד, אחד נמנע.

 בוצע

 'החלטה מס  
63/2018 

 25הוועידה השנתית תתקיים ביום שני 
 ביד בן צבי ,ב בתמוז תשע"ח"י, 2018יוני ב

 .בירושלים. ההחלטה התקבלה פה אחד
מקום הוועידה בבית מוזס ע"פ החלטת )

 (הנשיאות

  בוצע

 

 'החלטה מס 
64/2018 

 –ועדת ההכנה של הוועידה: גדעון ממרוט 
 –יו"ר )כיו"ר הסניף המארח(, יהושע שפיר 

סניף יו"ר  -יו"ר סניף תל אביב, בני זוסמן 
 .חיפה. ההחלטה התקבלה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
65/2018 

יש לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין 
 7. מתקבלת: לשם חילופי גברי בדירקטוריון

 .נמנעו 3הצביעו בעד, 

התייתר 

 לביצוע

 'החלטה מס 
66/2018 

 ,למען המשך תפעול הארגון ,במקרה הצורך
עד סוף  ש"חאלף  300-ניתן להשתמש ב

ה הגדולה. ההחלטה אפריל מהתרומ
 .מתקבלת פה אחד

התייתר 

 לביצוע

ישיבה מס' 
מיום  2/2018

11.3.2018 

 'החלטה מס
67/2018 

אישור פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 
. באין הערות הפרוטוקול 22.1.2018

 .מאושר

 בוצע

 'החלטה מס 
68/2018 

הקמת צוות מצומצם לבדיקת הנושאים 
ארגון. הצוות יכלול -הקשורים ביחסי חמ"ה

 יו"ר הנשיאות, יהושע שפיר - את דוד בועז
יו"ר  -יו"ר סניף תל אביב, גדעון ממרוט  -

ה יו"ר המע" -סניף ירושלים, מיכל כצנלסון
 .יו"ר ועדת המדיה –ויונתן לבני 

 בביצוע

 'החלטה מס 
69/2018 

' יונתן לבני נבחר ליו"ר ועדת המדיה, פרופ
 .צימרמן נבחר ליו"ר ועדת מורשת

 בוצע
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 'החלטה מס 
70/2018 

הנשיאות ממליצה לאסיפה הכללית 
להחליף רו"ח ולקבל את המלצת הוועדה 

 7 למינוי משרד לוטרבך כרו"ח של הארגון.
  .נמנע 1בעד. 

 בוצע

 'החלטה מס 
71/2018 

להמשיך את ההסכם עם מבקר הפנים עד 
בעד להחליף את  2ד, בע 6. 2018סוף שנת 

 .המבקר מיידית

 בוצע

 'החלטה מס 
72/2018 

כנית בנושא דילמת דרכו של הארגון תוכן ת
 4בסעיף  מצויןותובא לנשיאות כפי ש

הוגש היום לנשיאות. הוחלט פה במסמך ש
 .אחד

 בביצוע

 'החלטה מס 
73/2018 

לבחירת יקיר הארגון אושרו פה קריטריונים 
 .אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
74/2018 

ארגון העולמי הארגון יוצאי מרכז אירופה ו
של יהודי בוקובינה יפעלו בשיתוף פעולה 

 .יפו נציגים בהנהלות. אושר פה אחדויחל

 בביצוע

ישיבה מס' 
מיום  3/2018

1/5/2018 

 'החלטה מס
75/2018 

כספיים של הארגון מאושרים פה הדוחות ה
 .אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
76/2018 

 11.3.2018-פרוטוקול ישיבת הנשיאות מ
 .אושר פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
77/2018 

לא ניתן להעביר את הכספים כיוון שזה לא 
 .ממטרות הארגון. החלטה פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
78/2018 

 כעת אינו יכול לקבל על עצמוהארגון 
 הובלת מהלך כל כך גדול. החלטה פה אחד.

 בוצע

 'החלטה מס 
79/2018 

יט סדר היום מאושר והוועדה המכינה תחל
 .על יו"ר הוועידה. אושר פה אחד

 בוצע

 'החלטה מס 
80/2018 

 בוצע ון. עמרם מצנע נבחר לקבל את יקיר הארג

 'החלטה מס 
81/2018 

י החלטות נוסח ,שהתבקשו בכפוף לשינויים
  .הוועידה מאושרים

 בוצע
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 עמותה רשומה
 

 דוחות כספיים
 

 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
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 דוח רואה החשבון  המבקר

 לחברי
 עמותה רשומה -ארגון יוצאי מרכז אירופה

  
 

 הארגון( לימים -ע"ר   )להלן-ביקרתי את המאזנים המצורפים של ארגון יוצאי מרכז אירופה 
 ואת הדוחות על הפעילויות , דוח על השינויים בנכסים נטו ודוחות על  2016 -ו 2017דצמבר   31

 תזרימי מזומנים  לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם 
 באחריות הנשיאות של הארגון.  אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 

 על ביקורתי.
 

לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  ערכתי את ביקורתי בהתאם
 חשבון

פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את -. על1973 –)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 
 הביקורת 

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
 מהותית.

 ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
 ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו

 ידי הנשיאות של הארגון  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות כספיים בכללותה.-על
 אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי.

 
 .על בסיס המוסכמה של העלות ההסטורית בערכים נומינליים הנ"ל ערוכים הדוחות הכספיים

 סכומים מדווחים כאמור בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, לא נכלל מידע בדבר 
 בדוחות כספיים אלה, מאחר ותקנים אלה לא חלים על מלכרי"ם, אשר היקף הכנסותיהם הוא 

 בגובה היקף הכנסות הארגון.
 

 הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, לדעתי, 
 ואת  2016 -ו 2017בדצמבר   31מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של הארגון  לימים 

תוצאות  פעולותיו, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלו  לכל אחת מהשנים 
 שהסתיימו

 (.Israeli GAAPלכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) בהתאם באותם תאריכים, 
 
 
 

                                                                                                                _______________ 
 אילן     קמיל,                                                                                                                    

 וןרואה חשב                                                                                                                     
 

 2018 ביוני 25אביב, -תל
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 ע"ר –מרכז אירופה  יוצאיארגון        
 מ א ז נ י ם                                                                                                                 

 2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים          
 )בש"ח  (                                                                                                              

 
 

 61.31.12  71.31.12    באור      

 רכוש שוטף
 
  255,557 419,097                             מזומנים  

          
   -             URO                2,598,047מיועד להקצבות  ,פקדון לזמן קצר 
 
  307,805 315,591    ב'3                נירות ערך סחירים 
 
 __-___       5,108    'ג3               במטבע זר חשבון 

          3,337,843 563,362 
             

 114,044     166,567    4   חייבים שונים ויתרות חובה
          3,504,410 677,406  
                
  

 1,372,753 1,444,736    5    השקעות מיועדות
 

 156,779 123,196   6 -ו 'ד3     רכוש קבוע
   

 
 

  'ה3     השקעות
 

 45,708,370 45,708,370    א'7  אנשים בגיל המתקדםל דיור מוגן
             

 3,786,022 3,603,383    ב'7    נכסי דלא ניידי
          49,311,753 49,494,392 
          ________ ________  
          54,384,095 51,701,330 
          ======= ======= 
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 61.31.12 71.31.12     באור     
 התחייבויות שוטפות

 
 185,936 115,604        המחאות לפרעון

               
 396426, 618,115     10 ים והוצאות לשלם            זכא

             
          733,719 ,332612  
 עתודות

 
 200,000 100,000          8  עתודה לפיצויי פרישה

               
 (275,779(       ) 237,531)                                                       8  יעודה  לפיצויים -בניכוי
                                                  (137,531 )       (75,779       )    
                         

  000,60  000,66                              עתודה לדמי חופשה
                    (71,531         ) (15,779)  

 כסים נטונ
 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
 

  80,853 205,957                  לשימוש לפעילויות
                    

  49,651,171 49,434,949                 והשקעות ששימשו לרכוש קבוע
 

 1,372,753 1,444,736              יועדו ע"י הנשיאות לפעילויות מיוחדות
  

  51,104,777 51,085,642     נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
 

         -          265,2,636   (9)באור  UROהקצבות -נכסים נטו שהוגבלו זמנית 
53,721,907 51,104,777 

          54,384,095 51,701,330 
          ======= ======= 

 
 

 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

  
 
 

  
___________________   ______________________ 
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 ע"ר -מרכז אירופה יוצאיארגון 
 דוחות על הפעילויות

 2016 -ו 2017בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
 )בש"ח(
 
 
 

 
  2 0 1 6   2 0 1 7   באור      

 הכנסות
 
 776,918  1,151,803   11                  מפעולות רווחה, תרבות ומורשת 

          
  חברה קשורהו  השתתפות חברת בת

 2,486,470  2,257,716   12                   בהוצאות
               

             61422,      3,130   31               הקצבות ממוסדות
         3,412,649  3,286,002 
           
     הוצאותפחות:

 
 2,759,084  2,792,194   14            ומורשת תרבות,פעולות רווחה

                                                  
      096931,  711,573   51              הנהלה וכלליות

          3,503,767  3,690,180 
         - - - - - - -  - - - - - - -  

 ( 404,178)  (   91,118)                            מפעילות השנה גרעון
         =====  ====== 
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 ע"ר -מרכז אירופה יוצאיארגון 
 דוח על שינויים בנכסים נטו

 2016 -ו 2017בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
 )בש"ח(

         נכסים נטו                                                     
                           שלא קיימת לגביהם                               

 ____הגבלה___                 
   יועדו ע"י                           
           ששימשו לרכוש    הנשיאות לפעולות לשימוש        
 סה"כ UROקרן                             מיוחדות             קבוע           לפעילויות      

 
 51,500,660    1,364,458                     49,869,350          266,852        2016בינואר  1יתרה ליום 

 
 2016במהלך שנת שינויים 

 
 

  8,295    8,295            עליית ערך תרומה
 

  (404,178)                               (404,178)         גרעון מפעילות שוטפת
 

 סכומים שהועברו לכיסוי
       -                              ( 226,469)          226,469         הוצאות פחת

 
 סכומים שהועברו להתאמת

       _______                                  8,290      (     8,290 )       יתרת רכוש קבוע

51,104,777  -                  1,372,753                  49,651,171           80,853               631.12.1 יתרה ליום
  

 
 2017שינויים במהלך שנת 

 
 URO           3,116,100 3,116,100קבלת הקצבות קרן 

 
 URO                   (479,835   )      (479,835)תמיכות ודמי ניהול שניתנו מקרן 

 
 71,983                    71,983                        -                  -           עליית ערך תרומה

    
 (  91,118)                                       -          -               (91,118)   גרעון מפעילות שוטפת         

 
 סכומים שהועברו

 -                       -                      (222,099)    222,099        פחתהוצאות לכיסוי 
 

 התאמתסכומים שהועברו ל
              ________                              5,877            (  5,877)      רכוש קבועיתרת 

 
 53,721,907 2,636,265   1,444,736                 434,949,94         205,957        731.12.1יתרה ליום 

          ======      ========      ======  ======= ======= 
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 ע"ר -מרכז אירופה יוצאיארגון 
 המזומניםדוחות על תזרימי 

 2016 –ו  2017בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
 )בש"ח(

         7 1 0 2   6 1 0 2 
 )ששימשו(שוטפת  פעילותנבעו משתזרימי מזומנים 

 
              (404,178)            (91,118)                                                      שוטףרעון ג

         ---------  ---------- 
 התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים

 מפעילות שוטפת
 הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

              פחת והפחתות
  123,784  123,784                          משרדים ת"א פחת 
  58,853   58,853      סניף ירושליםמשרדי פחת 

  14,329   14,329        רכב פחת כלי
 29,503   25,133       פחת ריהוט וציוד

                   222,099  226,469  
                      ( 5,726)                   (   55,752)                        נטו בעתודות)קיטון( גידול

                  166,347  220,743 
   

 שינויים בסעיפי רכוש והתחיבויות

   URO     9,800   7,771))בנטרול הכנסות לקבל ייבים חב קיטון 
                    142,487  121,387                                   בהתחיבויות שוטפות )קיטון(  גידול

         131,187  150,258 
                             - - - - - -  - - - - - -   
                   297,534   371,001 
         - - - - - -  - - - - - - 

 (33,177)            206,416            )ששימשו( תשוטפפעילות מ נבעוש מזומנים נטו
         - - - - - -  - - - - - -   

 פעילות השקעה ל  תזרימי מזומנים
              (      8,290)           (  5,878)                  רכישת ריהוט וציוד

  (      8,290)           (   5,878)                       פעילות השקעהלששימשו מזומנים נטו 
                  - - - - - -  - - - - - -  

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -        URO                3,053,778קבלת הקצבות קרן 
   -        URO               (479,835   )תמיכות שנתנו מקרן 

                                       -                   2,573,943               מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
         _______  _______ 

  ( 41,467)                  2,774,481                                      מזומניםבמזומנים ושווי  עליה
          604,829     563,362               יתרת מזומנים לתחילת שנה 

 563,362            3,337,843                         יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
                    ======             =====              
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 ע"ר -מרכז אירופהיוצאי ארגון 
 באורים לדוחות הכספיים

 2016 -ו 2017בדצמבר  31לשנים שנסתיימו בימים 
 
 

 מהות ומטרות .1
 

 לחוק 61"הארגון"( רשום כעמותה עפ"י סעיף  –מרכז אירופה )להלן  יוצאיארגון 
 .1980 -העמותות התש"ם

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

 כקבוע בתקנון הן:
 לסייע ליוצאי מרכז אירופה בכל השטחים , כפי שתמצא למועיל.�.א
רופה בכל עניין שלדעתה מחייב או מצדיק פעולה פעול  למען ובשם יוצאי מרכז איל�.ב

 כאמור.
חברה, מדע, חינוך ותרבות מורשת, ליזום, לעודד, להקים ולנהל מפעלי רווחה, בריאות, �.ג

ומוסדות צדקה אחרים, ובלבד שההכנסות של מפעלים ומוסדות אלה ישמשו מטרה 
 מהמטרות הנ"ל.

 ל ובתפוצות  ולבצע לקשור קשרים עם ארגונים שמטרותיהם דומות, בישרא �.ד
 פעילויות בשיתוף איתם. 
 תקנון "הארגון"  כי "הארגון" לא יהיה רשאי לחלק את הכנסותיו ו/ או עוד קובע        
 נכסיו בין חבריו , וכי בעת פרוק יימסרו הנכסים שיוותרו אחרי שנפרעו כל       
 לגוף שמטרותיו זהות או דומות למטרות "הארגון". ,התחייבויותיו       
 "הארגון" נוהג בהתאם לתקנון.       
   ( 2) 9"הארגון" מסווג באגף מס הכנסה כ"מוסד ציבורי" ע"פ סעיף �.ה

 לפקודת מס הכנסה ומסווג כמלכ"ר לצורכי מע"מ.        
 .2018ל"ארגון" אישור ניהול תקין, מרשם העמותות עד לסוף שנת �.ו

 
 
 

 וחות כספיים ד .2
 

"הארגון" עורך את דוחותיו הכספיים ע"פ כללי חשבונאות ודיווח כספי של מוסדות  �.א
של לשכת רואי חשבון ותקן  69ללא כוונת רווח, בהתאם לנוסח משולב של גילוי דעת 

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 5חשבונאות 
 דוחות כספיים אלה כוללים בתוכם את הפעילויות המתבצעות בשלוחות �.ב

 הבאות:
 אביב-מרכז וסניף תל -"הארגון" (1)
 סניף ירושלים -"הארגון"  (2)

"הארגון" זוקף הוצאות שכר , הנהלה וכלליות לפעילויותיו השונות . הזקיפה �.ג
 נעשיית בהתאם להערכת ההנהלה על כמות המשאבים שנצרכת ע"י כל פעילות.
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 מדיניות חשבונאית .3
 כללי החשבונאות והדווח שננקטו בעריכת הדוחות הכספיים הינם כדלקמן:        
 

 כוח הקניה הכללי של המטבע הישראליב שינויים א.  
 

    העלות  הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, על בסיס מוסכמת  
  ההיסטורית ללא התחשבות בהשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על   
  , היות שכללים אלו אינם חלים על מלכרי"ם שהיקף הכנסותיהם הינו הדוחות הכספיים  
 בגובה היקף הכנסות "הארגון".  
 להלן שינויי המדד בשנים המדווחות:             
  שינוי  שנה                                                                
    

      2017  0.4%   
      2016  0.2%- 

 
 
 נירות ערך סחירים ב.
 

 אביב. -ליום המאזן, בבורסה לניירות ערך בתל נירות ערך סחירים מוצגים ע"פ שווים                         
 
 
 במטבע חוץיתרות  . ג

  
 יתרות במטבע חוץ או צמודות אליהן מוצגות ע"פ השערים היציגים ליום המאזן, דהיינו  
 ₪(. 4.044אירו=  1)אשתקד ₪  4.153אירו=   1

 
 
 רכוש קבוע .ד

 
 הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות, בניכוי פחת שנצבר .

 השימושהפחת על הרכוש הקבוע מחושב לפי שיטת הפחת השווה, על בסיס משך 
 המשוער של הנכסים.

 :ורי הפחת שבהם הופחת הרכוש הקבועלהלן שע
 

 2% ובת"א בירושלים יםמשרד
 15%   כלי רכב

 6%-33%   ציוד וריהוט
 

 השקעות .ה
 

 השקעות המוחזקות באמצעות תאגיד שבשליטת "הארגון"  מוצגות לפי העלות,
 .(א' 7)ראה גם באור  

 
 העלות בניכוי פחת שנצבר, או בערך סמלי )ראהנכסי דלא ניידי מוצגים לפי 

 (.ב'7גם באור 
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 חייבים שונים ויתרות חובה .4
       71.31.12  61.31.12 
             ₪          ₪ 

    34,446   21,433     אשראי לגביה
    22,614   73,024               הכנסות לקבל
    37,370   13,387     הוצאות מראש

   19,614   58,723      אחרים
       166,567  114,044            
                         =====  ===== 

 
 

 
 השקעות מיועדות .5
 

 –ע"פ החלטת נשיאות הארגון . 2006בשנת   מתרומה שהתקבלהנובעת היתרה 
 ידה.-כפי שיוחלט על  ,ישמשו לפעילויות במסגרת "הארגון",הכספים שנותרו

 
 א. הרכב היתרה:

      71.31.12   61.31.12 
                ₪         ₪ 
    45,356    22,974      עו"ש

   1,327,397   1,421,762  '(ב 3)ראה באור  נירות ערך סחירים
  1,444,736   1,372,753   

      ======   ====== 
 הרכב ההשקעות הינו כדקלמן:ב. 

       %  %      
    35.5  45.0      צמודי מדד

  -      1.0      צמודי מט"ח
     45.5  35.7      לא צמוד
    19.0  18.3       מניות
                                       100  100      
       ===  ===   
  

 רכוש קבוע .6
 

 הרכב הסעיף הינו כדלקמן:
 עלות מופחתת                   
 61.31.12 71.31.12  פחת שנצבר  עלות    
 ש"ח     ש"ח      ש"ח        ש"ח               

 
   56,120  41,792  (  53,733)           95,525   כלי רכב

 100,659  81,404  (  108,126)         189,530  ריהוט וציוד משרדי 
     285,055         (161,859)  123,196 156,779  

                         =====         ==========         ===== 
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 השקעות     .7
 
 אנשים בגיל המתקדםל דיור מוגן.   א

 
היתרה מהווה את סך הסכומים בערכים נומינליים שהושקעו ע"י ה"ארגון" או באמצעותו   

בחמ"ה במהלך השנים עד לתאריך המאזן. הסכומים נועדו בעיקרם לרכישת נכסים בבתי 
 להשקעות אלה לא נקבעו תנאי ההחזר. או להרחבתם.ההורים של חמ"ה 

 
השקעה זו בתנאים שיהיו מוסכמים פנה ה"ארגון" לחמ"ה בדרישה להחזר  2017במאי  

 ומקובלים ע"י ה"ארגון" והחברה.
 

 
 נכסי דלא ניידי .ב
   

 דירה בת חדר אחד בחולון (1
 הדירה רשומה בדוחות הכספיים בערך סמלי.

 הדירה מושכרת בשכר דירה שנקבע בהתחשב בהיבטים הסוציאליים של השוכר/ת.
 

 , ירושלים33משרד ואולם ספריה ברח' בוסתנאי  (2
 
 "הנכס"(–)להלן  של משרד ואולם ספריה , 1962ם, מאז שנת "הארגון" הינו הבעלים  הרשו 
    "המכון"( העוסק בחקר תולדות יהדות -המשמשים את מכון היהודים ע"ש ליאו בק )להלן      
 מאז הקמתו בשנות החמישים ועד לשנת  "הארגון"היה חלק מ "כוןהמ"גרמניה ותיעודו.       
      1992. 
 (."העמותה" -)להלן המכון" כעמותה עצמאית נפרדת"פועל  1.1.93החל מיום  
 חלק מבית משותף הבנוי על אדמה חכורה לזמן ארוך. הינוהנכס  
 בנכס דרך קבע(, תביעה משפטית נגד  משתמשתה )ה"עמות"ההגישה  2011בתחילת שנת  
 "הארגון" בדרישה להעביר אליה ללא תמורה את כל הזכויות בנכס.       
 .18/11/12דין ביום -וקף של פסקתלהסכם פשרה שקיבל הגיעו הצדדים  2012במהלך שנת  
 עיקרי ההסכם הם כדלקמן: 
   א יעלה וזאת לפרק זמן של ללא תמורהתמשיך לעשות בנכס שימוש  "העמותה"א.  

 .31.10.22שנים , דהיינו עד ולא יאוחר מיום  10על             
 במהלך תקופת השימוש תישא העמותה בכל תשלומי החובה וכן בתשלומים השוטפים  ב.  

 החלים על הנכס )כפי שנעשה על ידה בעבר(.           
 תמורה לאחר הו "הארגון", ימכר הנכס ע"י "העמותה"עם תום תקופת השימוש בנכס ע"י  ג.  
 ( בין 50%-50%ניכוי כל ההוצאות והמיסים )לרבות מס שבח( תתחלק בחלקים שווים )           
 ל"ארגון". "העמותה"           
 הנכס )כאשר המחיר יקבע באופן  ד. לכל אחד מהצדדים תהיה זכות רכישה ראשונית על 

 יערך  ,ישה הראשוניתהמפורט בהסכם( ובמידה ושני הצדדים יחפצו לממש את זכות הרכ          
 תהליך התמחרות בין הצדדים באופן המפורט בנספח א' להסכם.          

 
 משרד בירושלים    (3

 
רכש "הארגון" את מלוא זכויות הבעלות בדירה הנמצאת בבנין שברחוב  2009במהלך נובמבר 
 כיום  משמשת. הדירה שימשה וזכויות שכירות כדייר מוגןלו היו ,בה בירושלים 33המלך ג'ורג' 

 כמשרדי "הארגון" בירושלים.
 , בוצע בדירה שיפוץ נרחב, במטרה להתאימה לצורכי "הארגון".2011במהלך שנת 
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 אביב-תלב  יםמשרד  (4

 
 "עבור הנהלת "הארגוןנחתם הסכם לרכישת משרדים   2013 באוקטובר 31בתאריך  .א

 חניות. 2מ"ר כולל  177שטח הנכס:  ת"א. 157ברח' יגאל אלון וסניף ת"א 
 
 .2014בינואר  5החזקה בנכס נמסרה ל"ארגון" ביום  .ב

 
 הנכס כפי שהיא מוצגת בדוחות הכספיים הינה כדלקמן:עלות  .ג

               ₪ 
 2,301,000   הנכס רכישתתשלומים ל 

 117,000     מס רכישה
      61,667   שכ"ט עו"ד ודמי תיווך

  2,479,667  )לפני שיפוצים( הנכס סך עלות 
       

     907,220 שיפוץ הנכס והתאמתו לצורכי "הארגון"   
 3,386,887    סה"כ עלות הנכס   
         ====== 

 
 
 

 כדלקמן: ינוהרכב הסעיף המופיע במאזן ה (5      
               31.12.17 61.31.12 
  ש"ח                 ש"ח             
 1       1         סמלי ערך, בדירה בת חדר בחולוןא.  
 

 ירושלים, 33משרד ואולם ספריה ברח' בוסתנאי  . ב 
  1       1            בערך סמלי   
 

 .  רכישת יתרת זכויות בעלות של דירה המשמשתג
 1,029,060 1,029,060   כמשרדי הארגון בירושלים ושיפוצה 
 
 עלות רכישת והתאמת נכס .ד

                                          3,386,887 3,386,887                         ת"א 157ברח' יגאל אלון  
 4,415,949 4,415,949      סה"כ עלות

    (  348,319)       ( 407,173)                    בירושלים שרדפחת שנצבר על המ
  (    281,608)     (  405,393)            אביב-פחת שנצבר על המשרדים בתל 
        3,603,383 3,786,022   
        ====== ====== 

 
 
 עתודה לפצויי פרישה בניכוי יעודה לפצויים.   8
 

 סכום העתודה המוצג במאזן מהוה את התחייבות "הארגון" לתשלום פצויי פרישה  .א
   .מנהלים ביטוח, במסגרת ביטוחי אשר אינה מכוסה ע"י הפרשות לחברות  ולעובדי

      .היעודה  לפיצויים מופקדת בקופת פיצויים מוכרתב.  
משיכת כספי הפיצויים מקופת הפיצויים מותנית בקיום ההוראות ג.   

 .1963 –תשכ"ג פיצויי פטורים המפורטות בחוק 
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 UROהקצבות  .9
 

מסכומי הכסף חלק , באופן חד פעמי ,לידיו, קיבל ה"ארגון" UROבעקבות פירוקו של ארגון 
ת ע"פ ים לניצולי שואה וזאקסכומי כסף אלו אמורים להיות מוענשנותרו לאחר הפירוק. 

. הסכום המופיע בדוחות הכספיים קריטריונים מיוחדים שנקבעו לצורך חלוקת סכומים אלו
בהתאם מהווה את יתרת הכסף שנותר בידי ה"ארגון" לאחר מתן הקצבות ותמיכות 

 לקריטריונים שנקבעו.
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן . 10
 

 , הגישו שהעסקתם הסתיימה במהלך השנה ,ונותן שרות "ארגון"של ה לשעבר  עובד
 דין לעבודה כנגד "הארגון" בדבר סכומי כסף שלטענתם הם זכאים להם. תביעות לבתי  

 בקירוב.₪ . מליון 1.1סך שתי התביעות מסתכם לסכום של 
 בסכום הנהלת ה"ארגון",לאחר קבלת יעוץ משפטי,ביצעה הפרשה בקשר לדרישות אלו,

 שלדעתה,יכסה את העלות בהליכים הצפויים.
 
 

        71.31.12  61.31.12 
               ₪         ₪ 

 הכנסות מפעולות רווחה, תרבות ומורשת. 11
   137,265  124,990                            קינתון" בטאון "י 
   260,175  260,275     דמי חבר                         
  -       URO    455,843הכנסות מהקצבות קרן  
  -        URO    23,992הכנסות מדמי ניהול קרן       
    89,178   42,467                             פעילות מורשת      
  290,300  244,236 יההפעלת מועדונים וקליטת עלרבות , ות תפעול 
         1,151,803  776,918   
         ======  ===== 
 

 בהוצאות השתתפות חברת בת וחברה קשורה .12
   1,650,470  1,661,000    חברת מעונות הורים חל"צ 
   451,000  451,000   )חיפה(  חברת בתי הורים בע"מ,חל"צ      
     000385,     145,716     לעזרה הדדית, ע"רמפעל  
                 2,257,716  2,486,470  
         ======  ====== 

 הקצבות ממוסדות. 13
 

   22,614   3,130                    הסוכנות היהודית  
         ====   ==== 
 

 הוצאות בגין פעולות רווחה, תרבות ומורשת. 14
                
   549,497  456,554   ה"יקינתון"  הוצאה לאור של  בטאון 
       קליטת עליהפעולות תרבות,  
  495,802  473,636    והפעלת סניפים  ומועדונים 
   597,970  474,676   פעילות מורשת                             
 -                           URO     455,843תמיכות שנתנו מקרן  
  115,815,1    931,485  משכורות ונלוות עובדים בפעילות רווחה 
         2,792,194  2,759,084  
             ======  ====== 
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 31.12.16  31.12.17                                                הוצאות הנהלה וכלליות. 51

                                                                                                ₪        ₪ 
 

   463,324  445,081     משכורות ונלוות עובדים 
    11,286      5,848                             אחזקת רכב 
    9,339      6,638     חנייה ונסיעות בתפקיד 
    8,493   9,737      דואר וטלפון 
    76,245   51,610   משרד ואחזקת דמי שכירות מיסים  
    46,365   27,831    כינוסים כיבודים ומתנות 
    48,724   59,671      פרסום ושיווק 
   223,013              68,873     שרותים מקצועייםיעוץ ו 
    16,176   8,840   והוצאות מיחשובצורכי משרד,הדפסות  
    442   394  דמי חבר , השתלמויות וספרות מקצועית 
   1,182   1,854     ועמלות כרטיסי אשראי בנקהוצאות  
   26,507              25,196      פחת ריהוט וציוד 
         711,573  931,096  
                   ======  ===== 

 צדדים קשורים . 16
 

  יתרות עם צדדים קשורים א.
 במסגרת השקעות  
         731/12/1            631/12/1 
             )₪(                           )₪( 
 
   45,708,370  45,708,370     חברת מעונות הורים חל"צ   

         =======  ======= 
 עסקאות עם צדדים קשוריםב. 
         2017   2016  
           ) ₪ (      ) ₪ ( 
 הכנסות 
 
 1,034,000             805,198     ע"ר,מפעל לעזרה הדדית  
         
 1,650,470         1,661,000                                    חל"צ בע"מ, חברת מעונות הורים 
  
   000514,     000514,                             )חיפה(  חברת בתי הורים בע"מ,חל"צ    
            
   3,135,470  2,917,198    סך הכנסות מגופים קשורים 
         ======  ====== 
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2018יוני

 ארגוןיוצאימרכזאירופה)ע"ר(
 58-002543-5 עמותהמס'

2017לשנתהפעילותחמילולי"דו
7201חהכספילשנת"מצורףלדו


 המטרות העיקריות 


מ"לחוקהעמותותהתש61סעיףע"פרשוםכעמותה") הארגון"ארגוןיוצאימרכזאירופה)להלן .1

1980 -. 
לדורותיהם צאצאיהם ואת אירופה מרכז מארצות לישראל שעלו היהודים את מייצג הארגון

 :כקבועבתקנוןהן,העמותההיאגוףציבוריוסוציאליומטרותיה")יוצאימרכזאירופה"להלן(

 כפישתמצאלמועיל.,השטחיםלסייעליוצאימרכזאירופהבכל ♥
 .ובשםיוצאימרכזאירופהבכלענייןשלדעתהמחייבאומצדיקפעולהכאמור לפעוללמען ♥

ליזום ♥  ,לעודד, מפעלי ולנהל חברהלהקים בריאות, סיעוד, מדע, ומוסדות, תרבות חינוך
 הנ"ל.ובלבדשההכנסותשלמפעליםומוסדותאלהישמשומטרהמהמטרותצדקהאחרים

ולבצע ♥ ובתפוצות בישראל דומות שמטרותיהם וארגונים אגודות עם קשרים לקשור
 .עמםבשיתוףפעילויות

 .2018מאיהדו"חנערךבמהלךחודש .2
 .15/05/2018שפועלתלידנשיאותהארגוןבתאריךועדתהביקורתשוריהועברלאחהדו" .3
 .25/06/2018שורהדו"חבאסיפההכלליתשלהארגוןימועדא .4
 חשבהארגון.–דודרייזמןהדו"חנערךע"י .5
 :פעולותעיקריותשבוצעוהשנה .6


 :עיקרי הפעולות

 .וימיעיוןאירועים,סיוריםמפגשים, ♥
 ♥ ותרבות "עיוןמייכדוגמת–פעילויותמורשת ייראהבעתיד", שלנו העבר אמת"איך בין

לתקשורת-"לאג'נדה הייקים להתפתחות הייקים לכלתרומת הפנינג "ועכשיו, המשפחה
לז–לפרסומות" עיון יום הייקים, הפרסומאים תרומת הבדולחיעל ליל פוגרום כרון

 .התקייםבביתהתפוצות–כרון"י"נרטיביםשלז

 .סניפיהארגוןהרחבתהפעולותוהאירועיםשלהארגוןושל ♥
 שיווקופרסוםהארגוןוהגופיםהשלובים. ♥
 סדרותשלאירועיתרבותקהילתייםבכלרחביהארץ. ♥

 .המשךהעמקתשיתוףהפעולהעםגופיתרבות/חברההמקדמיםערכיםזהיםלארגון ♥
 קידוםשיחביןדורישלחבריארגוןעםבנינוערבשת"פעםגופיםשונים.-שיחביןדורי ♥

 .מפגשיםואירועיתרבותלדורשניושלישיבאמצעותהסניפים ♥
המש ♥ אינטרנט אתר  פיתוח –ך 3כולל )האתר תחומיים שפתו:לשוני-תלתאשכולות

 .גםחומריםבאנגליתובגרמנית(נםיש,קריתעבריתהעי

 .פיתוחהדיאלוגהקהילתיבאמצעותדפיפייסבוק ♥
 ♥ של ופרסום הפקה 6עריכה, הארגון ביטאון של שנתיים MBגיליונות היקף–יקינתון

 .המועליםבאתרהארגוןליונותדיגיטלייםיגכולל.מינויים3,500-כתפוצתוהינו


:אירועים מיוחדים
2017באפריל .הקמנותשתית2017נחתםההסכםעםקרןהאורו.הכספיםהגיעולארגוןביולי

לתת אתיכולתנו ובכךהרחבנו בהסכם, הקריטריוניםשנקבעו פי פעילותלחלוקתהכספיםעל
ילהבשנהזו.מענהלנזקקיםבקה
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 המשך פיתוח:
 ♥ מחשוב,דיגיטציהוהעלאהלאתראינטרנטבשיתוףעםהמוזיאון–ארכיוןהמשפחותבתפן

 .פרויקטרבשנתי-בתפןועםהספרייההלאומיתבירושלים
.פרויקטרבשנתי–המשךשלהעלאתהנרשמיםלאתר–"ספרהייקים" ♥
 .פרויקטרבשנתי–פעולהקבועה-סיפוריםמהקהילה/תיעוד,ייקים ♥

 .פרויקטרבשנתי–פעולהקבועה- MBמאמריםמרכזייםמהיקינתון ♥
 הפקתסרטוניםמיועדיםלתקשורתההמוניםבמטרהלהגיעלדורהצעיר. ♥
 שיחרבדוריבמסגרותשונות. ♥

 .פעולהקבועה-העלאתסרטונים/סרטים ♥
 .וכיו"בתיעודשוטף,פרסוםאירועים-פעולותמורשת ♥

.תכניותלהנחלתנושאהמורשת ♥

אתראינטרנט ♥ הטמעתתכניתהלימודיםהאינטרנטיתבשיתוףעםמט"חוהעלאתהעלגבי
 .שלנוושלמט"ח)המרכזלטכנולוגיהחינוכית(

 .חלוקתמלגותלימודיםלצאצאייוצאימרכזאירופה ♥
.2017יוני–ועידהשנתיתשלהארגון ♥

 ועודועוד... ♥
 www.irgun-jeckes.org:באתרהאינטרנט–ספיםפרטיםנו ♥
 

 צעדים ארגוניים

 .ריכוזוהפעלהשלנשיאותהארגון ♥

 .ריכוזוהפעלהשלוועדותהארגוןוועדותהסניפים ♥

 התייעלותבעבודתהארגוןובמבנהו. ♥

 .השענותעלעבודתהמתנדביםבעבודההציבוריתובפעולותהארגון ♥
 

תשתיות
 .מימוןלהרחבתפעילותהגופיםהשלוביםגיוסמשאביםומקורות ♥

 .למסדנתוניםמשותףשלכללחבריהארגוןומצטרפיםחדשיםהעלאתנתוניהחברים ♥

 .הקמתהתשתיתהארגוניתלהרחבתתפוצתהביטאוןהמינוייםבארץ)שיטה/שיווק/פרסום( ♥
 .טיובהנתוניםע"גתוכנתניהולהמידע-מאגרנתוניהארגון ♥

 .תשתיתשלמתנדבים–עלייההיחידהלקליטת ♥
 פעולהקבועה.–הכשרתעובדים/מתנדבים/פעילים ♥

מתוךמאגרהנתוניםהקייםשכברנאסףומתוךמאגר–המשךעבודהעלאיתורוגיוסחברים ♥
 .המתענייניםהנוספים

שוטפת ♥ הארגוןאחזקה של האינטרנט אתרי של הוקבועה הזוכים Facebook-ודפי
 .הדורהשלישיוהרביעיםשלבנילביקורים/תגובותג

 .פעולותלגיוסמתנדביםנוספיםלפעולותהארגוןוהגופיםהשלובים ♥

ריפריה.הרחבתמספרהחבריםוגיוסםבפ ♥
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 מבנה הארגוני  ה .7


 שמות חברי הנשיאות
 2016מונו אוגוסט 

 

שמות חברי ועדת 
 הכספים
 2016מונו אוגוסט 

 שמות חברי ועדת ביקורת
 7201 יוני מונו

שמות חברי בית 
מונו  דין כבוד
 2013נובמבר 

 
יו"ר-בועזדוד

006948228ת"ז
יו"ר–דודבועז
006948228ת"ז

יו"ר–אמנוןגולדשמידט
003494051ת"ז

בךגבריאל
000246462ת"ז

אלרואיברושאילנה
052633443ת"ז

–מאירדב
מ"מיו"ר

030549893ת"ז

זאבנוימן
007546369ת"ז

גביטשמיכאל
002194264ת"ז

בלוםעלי
001623206ת"ז

(2017)מונהיולי

בלוםעלי
001623206ת"ז

רוטנברגצבי
000413740ת"ז

בלסבלגמיכאל
006050116ת"ז

דאוסגבי
000533877ת"ז



ברגסילביה
065318511ת"ז

דודיורם
050564087ת"ז



זוסמןבני
006061642ת"ז

ווקסמיכה
006296172ת"ז



כצנלסוןמיכל
006100911ת"ז

לויןגלעד
054493507ת"ז



לבנייונתן
006591622ת"ז

נוימןדוד
008332884ת"ז



לימורמיכה
000462267ת"ז

פלדאורי
006664619ת"ז



ממרוטגדעון
(2018)מונהמרץ

000705392ת"ז

רווהמרגנית
051009165ת"ז



מרחבנעמי
008066649ת"ז



שפיריהושע
005284039ת"ז




 שם המנכ"ל 
 ונושאי משרה הכפופים לנשיאות

 שמות בעלי התפקיד הכפופים למנכ"ל
 

058411794ת"זגדסי חגית


שיווקויח"צ,אריאלהלחיאני 
025292301ת"ז

ת"אוירושליםפיםמנהלתסני ,טלקלנר,יועץמשפטיאופירץ "כ
058369257ת"ז


,חשבדודרייזמן 
011965506ת"ז


 רואה חשבון מבקר

אילן,רואהחשבוןקמיל
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מקבוצ .א חברים שני בצהחתימת דלעיל, עדיב' העמותה את תחייב העמותה חותמת רוף

₪.25,000לסכוםשל
חתימתמורשהחתימהמקבוצהא',יחדעםחתימהשלמורשהחתימהמקבוצהב',בצירוף .ב

 חותמתהעמותה,תחייבאתהעמותהבכלסכוםשהוא.


 תאגידים קשורים  .8
 

(520030800)ח"פ חל"צ בע"מ, חברת מעונות הורים 
("חמ"ה")להלן:


)ארגוןיוצאיאםובתיםלדיורמוגןעבורחבריאימ"חמ"השמהלהלמטרהלהקיםולנהלבתיהורי

.מרכזאירופה(
:ביתהוריםע"שאניטהמילרכהן,ביתהוריםע"שפנחסרוזןוביתהוריםע"שנםיבתיההוריםה
הונושאימשרה",מעונושאיהמשרהבהאחבריהאסיפההכלליתשלחמ"ההםאימ"זיגפרידמוזס.

46-ההשקעהשלהעמותהבחמ"המסתכמתלכבה,וכןיושביראשהסניפיםכולםבתוקףתפקידם.
 המתקדם.₪מיליון בגיל לאנשים מוגן בדיור השקעות בסעיף במאזן ומוצגת נומינליים בערכים
 להחזר2017במאי בדרישה לחמ"ה אירופה מרכז יוצאי ארגון שיהיופנה בתנאים זו השקעה

ידיארגוןיוצאימרכזאירופהוהחברה.-מוסכמיםומקובליםעל
 

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

הענקתסיועחומריותמיכהלנזקקיםמבניקהילתיוצאימרכזמטרתההעיקריתשלהעמותההיא
אירופה,לרבותסיועבפתרונותדיורוכןגיוסכספיםלפעולותרווחהותרבות.

מחבריוחמישהאעדהמנהלשלהחברנשיאותאימ"וו"רהוישותמשפטיתנפרדתשיהמע"ההינה
א.ועדנבחריםע"ינשיאותאימ"וה
 


.אימ"אחברינשיאותבמכהניםכחבריהנהלתחב"המשלושהלאורהעובדהש
 (510044209)ח.פ   , חל"צחברת בתי הורים בע"מ

("חב"ה"להלן)
בהתאםלתקנוןהחברה.מטרותהחברההן

ית,"פסגתחן","רעותהתשבי"ואתב"ראשוניהכרמל":כיוםמפעילהחב"האתבתיהדיורהמוגן
ו"רעותביאליק".האבות"פסגתאחוזה"









 רשימת מורשי חתימה
 שיוך לקבוצת חותמים מספר תעודת זהות שם מורשי החתימה

006948228דודבועז

קבוצהא'


030549893דבמאיר
000533877גבידאוס
000778423אברהםהופמן
008332884דודנוימן

006296172מיכהקסוו
054493507גלעדלוין
006664619אוריפלד
051009165מרגניתרווה


058411794חגיתגדסי

קבוצהב'
026709659רינהשורץ
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 א',  ב' יםמצורף כנספח –תרשים מבנה  8.1


 נותני שירותים עיקריים .9
דפוסי:ששירותיםשוטפים 88,731רותי ציבור₪, 116,112יחסי  כןלאתרהארגוןורותיתיש₪,

.₪96,217עריכתביטאון₪150,080שירותיםמשפטיים₪,116,165


 שימוש בתרומות .10
תרומותבשנתהדו"ח.נתקבלולא


 עלות גיוס תרומות   .11

.אין


 העברת כספים ונכסים .12
.נטיוולארל

 
 עסקאות במקרקעין  .13

בשנתהדו"ח.עסקאותבמקרקעיןהתבצעולא
 

 עסקאות עם צדדים קשורים  .14
 

מפעללעזרההדדית
539,482תמיכהבפעילותרווחהופעילותסניפים
120,000רכישתגיליונותשלביטאוןהיקינתון

145,716השתתפותבהוצאותהארגון
805,198סךהכנסותממפעללעזרההדדית


חברתמעונותהוריםבע"מ)חל"צ(

1,661,000השתתפותבהוצאותהארגון



 לאנקבעוליקוייםע"יגורםמוסמךבשנתהדו"ח.-ליקויים שנקבעו ע"י גורם מוסמך .15


 לאהיואירועיםחריגיםבשנתהדו"ח.-אירועים חריגים בשנת הדו"ח  .16
 

 פריסה גיאוגרפית  .17
.,תלאביב157יגאלאלון–משרדיהנהלהא.
.,תלאביב157יגאלאלון–סניףתלאביבב.
.,ירושלים33המלךג'ורג'–סניףירושליםומועדוןירושליםג.


 לאהיוהשנהאירועיםמהותיים.–אירועים מהותיים אחרים .18


איןמהלעדכן.– עדכונים .19





---------------------------------
חברנשיאותחברנשיאות





 

 ארגון יוצאי מרכז אירופה )אימ"א( – תרשים ארגוני 2017 – נספח א'
 

 
 
 
 

  
 
 

   
 

     
 

  
 

  
 

                      
           

 
 
 
 
 
 
 

      
 

יו"ר     
 הנשיאות

 

נשיאות 
 אימ"א

 
 **הלתמנ

 הארגון 

 
 

 MBביטאון 
 יקינתון

 

 יו"ר 

 מלגותועדת 
 

 ועד סניף 
 ירושלים

  פיםהסני תמנהל

 

סניף יו"ר 
 ירושלים

 ועדת
 תרביקו

 בית דין
 כבוד

  יו"ר

 ועדת מורשת
 

 מקרא:

 
 פנים  מפעיל מבקרביחד עם הנשיאות    *
ה חשב ורכזת שיווק ויחסי מפעיל  **

 ציבור
 

 

 אימ"א –אסיפה כללית 

סניף יו"ר 
 אביב-תל

 ועד סניף 
אביב-תל  

  יו"ר

 מדיה ועדת

 יו"ר 

 קליטת עליה
 

 ועדת
 הכספים 

 יו"ר 

תת ועדה לענייני 
 וכח אדםשכר 

 

  יו"ר
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 ארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר( – מבנה הארגון ושלוחותיו 2017 – 

 נספח ב'
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 





 ארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר(

 מבנה הארגון ושלוחותיו

התאחדות

 יהודים

 יוצאיגרמניה

 בע"מ

 חברת

 מעונות

 הורים

 חל"צ

 המפעל

 לעזרה

 הדדית

 שלארגון

 יוצאי

 מרכז

 אירופה
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