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 מנהלי מרכזי צעירים בישראל  –אסיפה שנתית פרוטוקול 

 

  16/11/2020: תאריך האסיפה

 13:00 :נפתחה בשעה האסיפה

 מנהלי מרכז צעירים בישראל 58 :מספר נוכחים

 : מצורף לפרוטוקול. סדר היום של האסיפה

 ZOOMפלטפורמת  ב: האסיפה התקיימה

 לליאורלי ה –בחירת יו"ר 

  סימה בוחבוט -ומזכיר אסיפה

 

 יושבת הראש היוצאת של התאחדות מרכזי הצעירים בישראל . ורד פרקל מנחת האסיפה:

 

את באמצעות מצגת הציג .  המנכ"ל פני המנהלים המנכ"ל החדש איציק לבבתחילת הזום הוצג ב

שליחות ציבורית עם יכולת השפעה משמעותית קורות חייו ואת תפיסת עבודתו ורואה בתפקיד זה 

 בשיח הציבורי.

מרכזי צעירים בישראל החדש של התאחדות יושב ראש הניסים מנהל מרכז צעירים אשקלון ו

 בפני המנהלים את האתגרים לשנה הקרובה. הציג 

המנהל ברשות העירונית בתקן אחיד בכל הארץ תחת גוף עירוני ולא כפי שזה   ו שלמעמד מיצוב

 נעשה היום שכל מנהל מרכז צעירים מופעל ע"י גורמים שונים. 

 מברך על ביקורת, מטרת הביקורת לייצר שיח שבאמצעותו ניתן לשפר ולטייב תהליכים. •

חיפוש פלטפורמות תקשורת בין המנהלים ע"מ לשמור על תקשורת רצופה ועדכון בשוטף  •

 על המהלכים שנעשים למען מרכזי צעירים בארץ.

 עותי בהתנהלות הפנים ארגונית של התאחדות מרכזי הצעירים בישראל.עיסוק משמ •

 פיתוח עמותה עצמאית רשומה וזה האתגר של המנכל החדש. •

 ורד:

 . 2017התחילה את הישיבה בסקירה שנתית משנת 

 2017מן את שכרה בשנת ימ אשר קרן גנדירהיו  נקלטה מנכ"לית. מקורות ההכנסה 2017בשנת 

התקציב הסתיים בצורה מאוזנת, יש לציין שכל המסמכים הרלוונטיים לתקציב הועברו ע"י ורד 

 לכלל המנהלים לעיון ולמידה. 

 שקל. 113,000התקציב לא מאוזן, ההוצאות היו גדולות מההכנסות ונוצר גרעון של  – 2018

₪ לא כולל את ההכנסות הצפויות מדמי חבר. דמי חבר  88,000צפי הגרעון הוא  – 2020בשנת 

 ₪. 1600נשלחו לכלל המנהלים והתשלום הוא עבור שנתיים בסך של 

 החזון נכתב ע"י נציגי התאחדות מרכזי הצעירים הוצג במצגת לכלל המרכזים בזום. –לגבי החזון 

 : מנהל מרכז צעירים ביאליק -שי דנון

חקיקה למרכזי  - פון בהתאחדות מרכזי הצעירים, מוביל יוזמה יחד עם חבר כנסתנציג הצ

 חברתי למיצוב מרכזי הצעירים בזירה הציבורית.  לשוויוןהצעירים מול המשרד 



 

 

 

 

 פרויקטורד סקרה את הפעולות שנעשות למען צעירים, שיתופי פעולה עם גורמים שונים, וקידום 

זה יפעל בכל מרכזי הצעירים בישראל. כמו כן, ישנה הובלה  שפרויקטבסלון" שהמגמה  שוויון"

של קמפיין החדשות הטובות של מרכזי הצעירים לחשוף בפני הצעירים את הפעולות שנעשות 

 למענם ברחבי הארץ. 

 

 ניסים:

חודשים נוצר קשר עם מפעל הפיס ולאחר משא ומתן הם החליטו להרים את  4נושא התכנה לפני  

כז לכלל המרכזים לרכישת והטמעת תכנה לשימוש במרכזי צעירים. שלב הכפפה ולצאת למר

ראשוני וייערך פיילוט בכמה מרכזים. מי שמעוניין לקחת חלק שיפנה לנציגות  אפיוןראשון ייעשה 

 .2021רשת מרכזי הצעירים. צפי הפיילוט ברבעון השני של 

 ורד: 

צעירים. אלדד מנהל מרכז צעירים הנושא הוא קשר עם המרכזים מול נציגות התאחדות מרכזי 

ירושלים הרחיב בנושא וציין שבתקופה האחרונה נערכו מספר מפגשים במחוזות בין המנהלים 

והציג שאלה למנהלי המרכזים על חשיבות הקשר בין הנציגות לשטח למנהלים ועל הרצון לייצר 

 חשיבה על דרכים נוספות לשמור על קשר רצוף ואיכותי. 

 מספר אפשרויות:המנהלים הציעו 

 .שליחת פרוטוקולים •

 .מפגש במחוזות •

 .שקיפות בנתונים •

 שניתן להצטרף ולהשפיע.  בפרויקטיםשיתוף מרכזים   •

  .הגדרת תכנים מרכזיים •

 .סקר צרכיםשאלון  •

 .מיפוי האתגרים •

 מנהלת מרכז יקנעם: -והואד

כתוצאה מהצטרפות פרסה בפני מנהלי מרכזי הצעירים את ההטבות שיינתנו לחברי העמותה 

 ותשלום דמי החבר הדו שנתיים.

סבוק ארצית שבו יינתן מידע עדכני וחיוני למיצוי משאבים, קולות קוראים, יקבוצת פי •

 חיבור לגופים עסקיים בכל הארץ.

  .תכנים יעודיים –ערוץ טלגרם  •

 .שיח עמיתים –חשיפה לשאלות ופניות  •

 .אנשי קשר ונתונים •

 .של מרכזי צעירים באופן יומיומי עם קישורים ולינקיםלוח שידורים לצד תוכן  •

 .שיח רצוף עם גורמים שאנו פועלים איתם בשיתופי פעולה •

 .ימי הכשרה ולמידת עמיתים •

 



 

 

 

 .תהליכי שיווק משמעותיים לכלל המרכזים בארץ •

 נהלים ותיקים יחנכו מנהלים חדשים.סיוע ברמה המקומית וברמה הארצית מ •

 

קידה לבקר את פעילות הוועד, בחירת נושאים, רשם העמותות, גוף שתפ הקמת ועדת ביקורת

 נבחרו ללא מתנגדיםפה הכללית, של האסי

 ירוחם מנהל מרכז צעירים -ליאור בר .1

 רמת השרון מנהל מרכז צעירים  -אמיר קנצ'וק .2

 מנהל מרכז צעירים קרית אונו -רשף מושיקו .3

 

 מנהלת מרכז צעירים רחובות: –אורלי הלל 

 השאלות שעלו: .רשמת האסיפה, ריכזה את השאלות שנשלחו בצ'אט

 .שאלות בנושא תקציב .1

  .שאלות בנושא דמי חבר .2

 .חוב של גרעין אומץ .3

 .בדיקת הסוגיה לגבי החוב לתמר המנכ"לית לשעבר .4

 מדוע שכר מנכ"ל של היום גבוה מהשכר של המנכ"לית הקודמת תמר? .5

 שקל חברי הועד על סמינר כאשר יש גרעון? 8000הוציאו מדוע  .6

 מה הצפי לגבי הסכום הסמלי של התכנה? .7

חברתי ולגבי קולות קוראים  לשוויוןנשאלו שאלות בקשר לקול קורא של המשרד  .8

 נוספים.

 

 

 :נוכחים

ורד, ניסים, אדווה, אלדד, שי, רז, אלי, מירי, שחר, )נעמה ודנה נכחו בחלק : חברי הוועד

 מהאסיפה(

 לא   :אורחים

 לא ניתן   :ייפויי כוח

 

 

 

    :עמותהחותמת ה                                     חתימת יו"ר האסיפה:

 

 

   חתימת מזכיר האסיפה:


