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2017אפריל

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

2016לשנתהפעילותחמילולי"דו
6201חהכספילשנת"מצורףלדו


 המטרות העיקריות  .1


 )להלן אירופה מרכז יוצאי ") הארגון"ארגון כעמותה פע"רשום התשלחוק61סעיף מ"העמותות
1980 -. 

לישראלמארצותמרכזאירופהואתצאצאיהםלדורותיהם מייצגאתהיהודיםשעלו להלן(הארגון
 :כקבועבתקנוןהן,העמותההיאגוףציבוריוסוציאליומטרותיה")יוצאימרכזאירופה"

 ישתמצאלמועיל.כפ,םלסייעליוצאימרכזאירופהבכלהשטחי 

 ובשםיוצאימרכזאירופהבכלענייןשלדעתהמחייבאומצדיקפעולהכאמור לפעוללמען. 

 ליזום לעוד, ד, מפעלי ולנהל חברה,בריאות,דועיסלהקים מדע, צדקה, ומוסדות תרבות חינוך
 הנ"ל.ובלבדשההכנסותשלמפעליםומוסדותאלהישמשומטרהמהמטרותאחרים

  ולבצע ובתפוצות בישראל דומות שמטרותיהם וארגונים אגודות עם קשרים פעילויותלקשור
 .עמםבשיתוף

 .2017מאיהדו"חנערךבמהלךחודש .2

חהדו" .3 ילאהועבר שור הארגון בתאריךמבקר הארגון נשיאות ליד שפועלת הכספים ועדת
03/09/2017. 

 .06/09/2017שורהדו"חבאסיפההכלליתשלהארגוןימועדא .4

 חשבהארגון.–דודרייזמןהדו"חנערךע"י .5


 שבוצעוהשנהתפעולותעיקריו .6


 :עיקרי הפעולות

 וימיעיוןם,סיוריאירועיםמפגשים,. 

 שיווקופרסוםהארגוןוהגופיםהשלובים. 

 .בכלרחביהארץשלאירועיתרבותקהילתייםסדרות 

  ותרבות מורשת עיוןכדוגמת–פעילויות יום הכחול"זהוי"שיח "פסנתרי מוסיקלי ערב ,ות",
ערב לילהבדולחבנושא"מדעורפואהבמרחבשלרשע", לציון יוםעיון תערוכתחפציםמגלים,

 "."ביןישראללישראליות

 סניפיהארגוןהארגוןושלהרחבתהפעולותוהאירועיםשל. 

 םלארגוןהמשךהעמקתשיתוףהפעולהעםגופיתרבות/חברההמקדמיםערכיםזהי. 

 סיפורים" מספרי "ערב )כדוגמת הסניפים באמצעות ושלישי שני לדור תרבות ואירועי מפגשים
 .וכיו"ב(טיוב-סרטיםוסרטוניםביובשיתוףעםתיאטרוןהעם,הפקת

  אינטרנט אתר  פיתוח –המשך 3כולל )האתר לשוני-תלתאשכולותתחומיים העי: קריתשפתו
 .גםחומריםבאנגליתובגרמנית(נםיש,עברית

 פיתוחהדיאלוגהקהילתיבאמצעותדפיפייסבוק. 

 שלביטאוןהארגוןשנתייםגיליונות6עריכה,הפקהופרסוםשלMBהיקףתפוצתוהינו-יקינתון
 .המועליםבאתרהארגוןליונותדיגיטלייםיגכולל.מינויים3,500-כ
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 המשך פיתוח:
 מחשוב,דיגיטציהוהעלאהלאתראינטרנטבשיתוףעםהמוזיאוןבתפן-ארכיוןהמשפחותבתפן

 .פרויקטרבשנתי-ועםהספרייההלאומיתבירושלים

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

 מרכזייםמהיקינתוןמאמריםMB פרויקטרבשנתי-פעולהקבועה-. 

 פעולהקבועה-העלאתסרטונים/סרטים. 

 תיעודשוטף,פרסוםאירועיםוכיו"ב-פעולותמורשת. 

 .תכניותלהנחלתנושאהמורשת
  לציון הגטאותבהתקיים-לילהבדולחשנהלפוגרום78אירועמרכזי בנובמבר9-בביתלוחמי

.זכהלתהודהבתקשורת.2016

 אתראינטרנטשלנו הטמעתתכניתהלימודיםהאינטרנטיתבשיתוףעםמט"חוהעלאתהעלגבי
 .ושלמט"ח)המרכזלטכנולוגיהחינוכית(

 חלוקתמלגותלימודיםלצאצאייוצאימרכזאירופה. 

 .2016יוני–שלהארגוןועידהשנתית
 ...ועודועוד 

 :באתרהאינטרנט–פרטיםנוספיםwww.irgun-jeckes.org 
 

 צעדים ארגוניים

 ריכוזוהפעלהשלנשיאותהארגון. 

 עדות(ו25-ריכוזוהפעלהשלוועדותהארגוןוועדותהסניפים)מעלל. 

 .השענותעלעבודתהמתנדביםבעבודההציבוריתובפעולותהארגון 

 

 תשתיות
 טיפוחתורמיםוהגדלתמאגר-גיוסמשאביםומקורותמימוןלהרחבתפעילותהגופיםהשלובים

 .הקרנות

 העלאתנתוניהחבריםלמסדנתוניםמשותףשלכללחבריהארגון. 

 )הקמתהתשתיתהארגוניתלהרחבתתפוצתהביטאוןהמינוייםבארץ)שיטה/שיווק/פרסום. 

 ע"גתוכנתניהולהמידעטיובהנתונים-מאגרנתוניהארגון. 

 תשתיתשלמתנדבים–היחידהלקליטתעלייה. 

 השנההושםדגשעלהכשרתמתנדביםבתחוםפעולהקבועה-הכשרתעובדים/מתנדבים/פעילים.
 .התיעוד

  וגיוסחברים איתור על עבודה מאגר-המשך ומתוך נאסף הקייםשכבר הנתונים מאגר מתוך
 .המתענייניםהנוספים

 וקבועההחזקא שוטפת ודשל הארגון של האינטרנט האתרי הזוכים Facebook-פי
 .הדורהשלישיוהרביעילביקורים/תגובותגםשלבני

 פעולותלגיוסמתנדביםנוספיםלפעולותהארגוןוהגופיםהשלובים. 

 ריפריההרחבת מספר החברים וגיוסם בפ. 
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 בנה הארגוני  מ .7

 
שמות חברי 

  הנשיאות
 2016אוגוסט מונו 

 

שמות חברי ועדת 
  הכספים

מונו אוגוסט 
2016 

מונה מ גוף מבקר
 2016ספטמבר 

שמות חברי 
 כבודבית דין 

מונו נובמבר 
2013 

 
 יו"ר - בועז דוד

 006948228ת"ז 
 יו"ר - דוד בועז

 006948228ת"ז  
 לי ידפנה ברז

 058726258 ת"ז
 בך גבריאל

 246462ת"ז 
 שטייניץ יובל 

 001012749ת"ז 
 

 – מאיר דב
 יו"ר מ"מ 
 030549893ת"ז  

 גביטש מיכאל 
ת"ז 

002194264 
    אלרואי ברוש אילנה

 052633443ת"ז   
 בלום עלי

 001623206ת"ז 
 רוטנברג צבי 

 413740ת"ז 
 

 בלסבלג מיכאל
 006050116ת"ז 

 דאוס גבי
 000533877ת"ז 

  

 ברג סילביה
 65318511ת" ז 

 דוד יורם
 050564087ת"ז 

  

 זוסמן בני
 006061642ת"ז 

 ווקס מיכה
 006296172ת"ז 

  

 לימור מיכה
 000462267ת"ז 

 לוין גלעד
 054493507ת"ז  

  

 כצנלסון מיכל
 006100911ת"ז 

 פלד אורי
 006664619ת"ז 

  

  לבני יונתן
 006591622ת"ז 

 רווה מרגנית
 51009165ת"ז 

  

 מרחב נעמי
 8066649ת"ז 

 בני זוסמן
 006061642ת"ז 

  

 רומן אילן 
 009817925ת"ז 

 נוימן דוד
 008332884ת"ז 

  

 שפיר יהושע
 005284039ת"ז 

 נחמיאס גיא
 032794380ת"ז 

  
 

 
 

 שם המנכ"ל 
 הכפופים לנשיאות משרה ונושאי

 הכפופים למנכ"ל שמות בעלי התפקיד
 

מנהלתהעמותה,דבורה הברפלד
31.12.2016עד001075662ת"ז
058411794ת"זחגית גדסי

01.01.2017-החלמ

,מרכזתפרויקטיםאריאלה לחיאני
025292301ת"ז

סניףתלאביבת,מנהלגדסי חגיתץ,יועץמשפטי"אופירכ
31.12.2016עד058411794ת"ז

01.03.2017-החלמ058369257טלקלנרת"ז

,מנהלסניףירושליםיורם מנייביץ
014482335ת"ז

,חשבזיק חיים-בר
051356202ת"ז
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 רואה חשבון מבקר
אילןקמיל,רואהחשבון





 רשימת מורשי חתימה

 שיוך לקבוצת חותמים מספר תעודת זהות שם מורשי החתימה
030549893דבמאיר

קבוצהא'


001623206בלוםעלי
000533877גבידאוס
050564087דודיורם
051904738האןשמעון

006296172מיכהוקס
054493507גלעדלוין
006664619אוריפלד

051009165מרגניתרווה


001075662דבורההברפלד
קבוצהב' 026709659ורץרינהש

051356202זיק-חייםבר
העמותהעדשתיחתימותשלמורשיחתימהמקבוצהב'בצירוףחותמתהעמותה,תחייבנהאת .א

₪.100,000לסכוםשל
בצירוף .ב ב', מקבוצה חתימה מורשה של חתימה עם יחד א', מקבוצה חתימה מורשה חתימת

 חותמתהעמותה,תחייבאתהעמותהבכלסכוםשהוא.


 תאגידים קשורים  .8
 

(52-003080-0פ .)חחל"צ בע"מ, חברת מעונות הורים 
("חמ"ה")להלן:


 להלמטרהלהקים הוריחמ"השמה בתי אימ"ולנהל  חברי עבור מוגן יוצאיאםובתיםלדיור )ארגון

.מרכזאירופה(
ביתהוריםע"שאניטהמילרכהן,ביתהוריםע"שפנחסרוזןוביתהוריםע"שזיגפרידבתיההוריםהנם:

 חמ"ההםאימ"מוזס. האסיפההכלליתשל מחברי המשרהבה, וכן"עאונושאי משרהבה, ונושאי ה
ושביראשהסניפיםכולםבתוקףתפקידם.י

 
 (58-002131-9ר "ע) , ע"רהמפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה

(: מע"הלהלן)

העמותה של העיקרית מרכזמבנילנזקקיםותמיכהחומריסיועתענקההיאמטרתה יוצאי קהילת
.ותרבותרווחהלפעולותכספיםגיוסוכןדיורבפתרונותסיועלרבותאירופה,

ועדומחבריהא,וחמישהעדהמנהלשלהחברנשיאותאימ"וו"רהוישותמשפטיתנפרדתשיהמע"ההינה
א.נבחריםע"ינשיאותאימ"

 
 (51-004420-9)ח.פ  חברת בתי הורים בע"מ , חל"צ

("חב"ה"להלן)
לקשישים,ודיורמוגןםאחרבישראלבתיהוריםמטרותהחברההןלהקיםולתחזקבחיפה,אובכלמקו

 אחסון, שירותי לספק בבתים, לתושבים ומזון רפואי מדעשרות חברה, בריאות, סעד, מפעלי לקיים
וחינוך.

שלושהחברינשיאותבא.י.מ.אמכהניםגםכחבריהנהלתחב"ה.
המוגן הדיור בתי את חב"ה מפעילה חן:כיום "פסגת הכרמל", בית"ראשוני ואת התשבי" "רעות ,"

האבות"פסגתאחוזה".

 א',  ב' יםמצורף כנספח –תרשים מבנה  8.1
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 םנותני שירותים עיקריי .9

שוטפים שירותים : דפוס 147,649שרותי ₪, ציבור 106,436יחסי ₪, 94,600חשבות ת₪, כןושרותי
₪.100,766שירותיםמשפטיים₪,296,806לאתרהארגון

 שימוש בתרומות .10
תרומותבשנתהדו"ח.נתקבלולא

 עלות גיוס תרומות   .11
אין

 העברת כספים ונכסים .12
 .לארלבנטי

 עסקאות במקרקעין  .13
 בשנתהדו"ח.עסקאותבמקרקעיןהתבצעולא

 עסקאות עם צדדים קשורים  .14

 
מפעללעזרההדדית

385,000תמיכהבפעילותרווחהופעילותסניפים
140,000שלביטאוןהיקינתוןתרכישתגיליונו

30,000תמיכהבפעילותקליטתעליה
000794,השתתפותבהוצאותהארגון

1,034,000סךהכנסותממפעללעזרההדדית


חברתמעונותהוריםבע"מ)חל"צ(
1,650,470השתתפותבהוצאותהארגון


בתיהוריםבע"מ)חל"צ(חברת

451,000השתתפותבהוצאותהארגון

לאנקבעוליקוייםע"יגורםמוסמךבשנתהדו"ח.-יקויים שנקבעו ע"י גורם מוסמךל .15
 לאהיואירועיםחריגיםבשנתהדו"ח.-אירועים חריגים בשנת הדו"ח .11

 פריסה גיאוגרפית  .11
.,תלאביב157יגאלאלון–א.משרדיהנהלה
.,תלאביב157יגאלאלון–ב.סניףתלאביב
.,ירושלים33המלךג'ורג'–מועדוןירושליםוג.סניףירושלים

לאהיוהשנהאירועיםמהותיים.–אירועים מהותיים אחרים .18
איןמהלעדכן.- עדכונים .19



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





אישורעו"ד/רו"ח


-----------------------
חתימהתאריך



 
 ארגון יוצאי מרכז אירופה )אימ"א( – תרשים ארגוני 2016 – נספח א'

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יו"ר 
 הנשיאות

 

 נשיאות אימ"א

 **מנהלת
 הארגון  

 

 

 MBביטאון 
 יקינתון

 

 יו"ר 

 םתו"ועדת 
 

 ועד סניף 
ביבתל א  

מנהל 
 הסניף 

 

 יו"ר 

 *ועדת
 ביקורת

 בית דין
 כבוד

 יו"ר 

 יקינתון  MBועדת 

 ועדת
 הכספים 

 יו"ר 

 ועדת
 המדיה

 קליטת יו"ר 
 עלייה

 יו"ר 

 מקרא:

 
          

     

 

 
          

     

  
 
 מפעיל מבקר  פנים ביחד עם הנשיאות  *
 מפעיל  מנהלת   פרויקטים וחשב  **
   

 
 
 

ועד סניף 
 ירושלים

מנהל 
 הסניף 

 

 יו"ר 

 

 אימ"א –אסיפה כללית 
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   ארגון יוצאי מרכז אירופה )ע"ר( – מבנה הארגון ושלוחותיו 2016 – נספח ב'
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 (ע"ר)ארגון יוצאי מרכז אירופה 

 מבנה הארגון ושלוחותיו

 

 התאחדות יהודים

 יוצאי גרמניה

 בע"מ

 חברת

 מעונות

 הורים

 חל"צ

 המפעל

 לעזרה

 הדדית

 של ארגון

 יוצאי

 מרכז

 אירופה
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