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 2022יוני  13שני  יום

 

 ישיבה  -אסיפה כלליתפרוטוקול 

 580674182 :רשת מרכזי הצעירים )ע"ר(, מספר עמותה –צעירי ישראל 

 zoom: ב  13:00בשעה:  12/06/2022אשר התקיימה ביום: 

 

יעקוב  יד, רז הררי, שי דנון, אלי חביב,דנה מורן רב ,בן דויד ניסיםוועד מנהל:  נוכחים

 רינת לפידות, טל צרפתי. אורלי הלל, סהר דהרי, גנאיים,

 אודליה סבג : וועד מנהל נעדרים

 .רשימה שמית מצורפת –חברי עמותה  35נוכחים:

 כדין.כל חברי האסיפה הכללית קיבלו הזמנה 

 : ניסים בן דויד  יו"ר הועד

 פתח תקווה, מנהלת מרכז צעירים רז הררי: יושב ראש האסיפה

 "הגג" נתניה , מנהלת מרכז צעיריםסהר דהרי מזכיר האסיפה:

  איציק לבמנכ"ל העמותה: 

 יועצים: 

 עו"ד רם תורן. -יועץ משפטי לעמותה

 נוכחים  -שמוליק גני ועופר רחמים -רואה חשבון

 https://youtu.be/azk8vog9WUg: הקלטה בערוץ יוטיוב יעוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/azk8vog9WUg


 

 

2 

 הנושאים לסדר היום כפי שהופצו לחברים כדין היו כדלקמן:

 עדכוני סטטוס מצב חשבון, דמי חבר, חשבון בנק וכו.. . .1

 2021אישור דוח + המלצת ועדת ביקורת  .2

 2021כספי  אישור דוח .3

 2021אישור דוח מילולי  .4

 ושמוליק גניאה חשבון עופר רחמים הונה לשנה נוספת לרוכאישור  .5

 הצגת חברי ועד מנהל + סגן ויו"רואישור  .6

 חבר ועד מנהל חסר -המלצה לאסיפה בנושא  .7

 חתימה בבנק  המורש .8

 אישור חברי ועדת הביקורת  .9

 הצטרפות –צוותי עבודה  .10

 עדכונים: .11

 שאלות והערות חברי האסיפה הכללית .12

 

 .דיון והחלטות

 . חשבון בנקשבון, דמי חבר, עדכוני סטטוס מצב ח .1

 1/6/2022איציק לב, מנכ"ל הרשת נתן סקירה ועדכון לגבי מצב חשבון בנק נכון ל 

לאחר קבלת התמיכה של קרן גנדיר, מצב סטטוס דמי חבר ₪  60,590שעומד על 

מרכזי צעירים ששילמו, וחתימה על טופס הצטרפות לעמותה שעומד  45עומד על 

 מנהלים.  98על 

א שילמו את דמי החבר לשנה זאת מתבקשים לסיים את מנהלי המרכזים שעדין ל

תהליך פתיחת הספק ולוודא העברת התשלום בהקדם, זה מאוד חשוב וקריטי 

להמשכיות ולתפקודה של הרשת במטרה להעצים ולחזק את הפעילות שמושקעת 

 במנהלים. 
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 2021אישור דוח + המלצת ועדת ביקורת  .2

 

הדו"ח נשלח לחברי האסיפה הכללית  – 2021הצגת דוח ועדת הביקורת לשנת 

קל להבחין שמנגנון הפעולה של העמותה באמצעות ומתוך הדוח ניתן לציין ש  "

 "...2021ועד מנהל, יו"ר ומנכ"ל השתפר באופן דרמטי ב 

, מתוך  2021םהצגת דו"ח המלצת ועדת הביקורת לדוחות הכספיים והמילוליי

לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת "אנו ממליצים לאסיפה הכללית : הדו"ח

2021"  

איציק לב, אודה בשם רשת מרכזי הצעירים לחברי ועדת הביקורת היוצאים על 

עבודתם בשנתיים האחרונות ועל שיתוף הפעולה המקצועי לקידום התשתיות של 

  העמותה.

 אושרו פה אחד.

 

 2021דוח כספי  אישור .3

הסביר על תהליך הגשת הדוחות והמורכבות במעבר  –עופר רחמים, רו"ח 

 לניהול עצמאי לרבות הסבר על הדוח הכספי. 

 אושרו פה אחד.

 

 2021אישור דוח המילולי  .4

הסביר על תהליך הגשת הדוחות והמורכבות במעבר לניהול  –עופר רחמים, רו"ח 

 .מילוליעצמאי לרבות הסבר על הדוח ה

 אושרו פה אחד.

 אישור כהונה לשנה נוספת לרואה חשבון עופר רחמים ושמוליק גני .5

תה ומבקשים ומתן שירותים לעמופר ושמוליק בליווי על עבודתם של עום מברכי

 .עם העמותההתקשרות וותם תנאים אבריך בשנה נוספת אהל

 

 אושרו פה אחד.    
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 + סגן ויו"ר הצגת חברי ועד מנהלוישור א .6

תודה רבה לחברי הוועד המנהל היוצא על עבודתם המשמעותית והחשובה 

בשנתיים האחרונות, בהצלחה בעשייה הרבה שלכם במרכזי הצעירים בעירכם 

 ובכל אשר תפנו בעתיד. 

דווה א ,דימונה -עדיאל אלגי, אור יהודה -מירי שמאי גיס, ירושלים -לדד וילא

 השרון  דרום -שחר יפה יוקנעם -חיים

ועמדות.ים שלקחו חלק בבחירות, ניסים בן דוד יו"ר ועד מנהל אודה לכלל המ

נשמח להמשיך ולראות את פעילותכם לצד וביחד עם וועד המנהל הנבחר 

והזמין אותם ואת כלל מנהלי הרשת לקחת חלק פעיל  עיריםצלקידום מרכזי 

 בוועדות ובצוותי עבודה.

 

, על העבודה המקצועית 2022ירות אפריל וועדת הבחאיציק לב, הודה לחברי 

נירן בן אבי, רמת , שרון מיר, אילת וההשקעה הרבה להצלחה ולתקינות הבחירות.

 .גן

ות הבחיר 4/4/2022בשהתקיימו ארציות חרו בבחירות ועד מנהל נבחברי 

 :םית.ונבחרההם אלו , אם לתקנון הבחירותבהתוקית צורה תקינה וחבהתקיימו 

 שקלון , אניסים בן דויד 

 קרית גת  , אודליה סבג 

 גליל עליוןזורית אמועצה , רביד -דנה מורן 

  ולן אזורית ג, מועצה טל צרפתי 

 פתח תקווהרז הררי , 

 נתניה סהר דהרי , 

 רחובותאורלי הלל , 

 קרית ביאליק שי דנון , 

 עכואלי חביב , 

 טירת כרמלרינת לפידות , 

 אל גרבייה, באקה יעקוב גנאיים 

 

בחירת סגן ליו"ר ועד מנהל, ועד מנהל בחר את רז הררי, מנהל מרכז צעירים 

 .2022, בהתאם לתקנון הבחירות פתחת תקווה להיות סגן

  

 אושרו פה אחד.

 

 ועד מנהל חסר חבר -המלצה לאסיפה בנושא  .7

לאור חוסר בחבר ועד מנהל מאזור הדרום ועד מנהל ממליץ לאסיפה הכללית 

במחוז  4לאשר את שי שבו, מנהל מרכז הצעירים מעלה אדומים שנבחר למקום ה 

 מרכז להצטרף לועד מנהל על חשבון מחוז דרום 

 אושרו פה אחד.
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 חתימה בבנק  מורשה אישור .8

 וסיום תפקידו של עדיאל אלגי בוועד מנהל.לאור שינויים בוועד מנהל 

 הסרה כמורשה חתימה 

 אושרו פה אחד.      

 מל, חברת ועד מנהל ובוועדת כספים רינת לפידות, טירת כר

  הוספה כמורשת חתימה

 אושר פה אחד.

 

 2022אישור חברי ועדת הביקורת  .9

  . מונסוןיהוד , לוטן מגר ,יעקב , עומר גנדלר, זכרוןירוחם ,ליאור ברנבחרו: 

 אושרו פה אחד.

 מנהלים: הצטרפות –צוותי עבודה  .10

להוביל וועדת מנהל מתכנס לצוותי עבודה ומזמין את מנהלי הרשת להצטרף 

 ולקחת חלק פעיל ומשמעותי, ביקשו להצטרף לצוותים אלו: 

 משאבים ושותפויות כנס מרכזי צעירים. -, פרדס חנהמור הובר

 חדשים, מפגש מנהלים אזורי.קליטת מנהלים  -שי מעלה, אדומים

 צוות יח"צ. -שוקי עמאר, גוליס

 חוק הצעירים. -רולה

 

 עדכונים: .11

על סכום  הפעימה הראשונה) 2022התקבלה התמיכה לשנת  –תמיכה קרן גנדיר 

נעמה מירן ולאפרת בנימין אל ד"ר ל ,אנו מודים לקרן גנדיר ₪(אלף  45של 

 . כל הדרך ךהתמיכה והסיוע לאור

עדכון שבחודשים הקרובים יתבצע פילוט  –שת"פ עם מפעל הפיס בנושא תוכנה 

 . המרכזים למפעל הפיס 3, אנו נקשר את מרכזי צעירים 3ל 

 מבקשים נציגות של מועצות אזוריות, הביעו עניין המועצות נוף גליל ועמק הירדן.

 

ים על מאפשר מענה מקצועי לטובת מרכזי הצעירים ואנו ממליצ –מערכת תוכי 

התוכנה כמענה מידי לאחר פילוט ממושך שבוצע כבר, חשוב לציין שאם הפעלת 

המערכת לכלל המרכזים דרך מפעל הפייס יתאפשר לכל אחד.ת לעבור ללא 

 בות. יהתחי

אנו מודים למנהלי הרשת על התמיכה והאפשרות לקיים משא ומתן  -מערכת קוינג

בשמכם, על הסבלנות והגיבוי, לאור כך הוצג שת"פ שהצגנו בו יש מודל מודולרי 

שיכול להתאים למרכזים קטנים, בינונים וגדולים במחיר מופלת משמעותית 

 מהצעה שניתנה למרכזים. 
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ת קידום מרכזי הצעירים, נשלח חיזוק פלטפורמות נוספות לטוב -שת"פ עם איזי

לאור הטענות שעלו מהשטח צוות ועד מנהל  –שת"פ עם מערכת המאי"ה 

 והמנכ"ל יפגשו עם צוות ממערכת המאיה למצוא פתרונות לטענות, נעדכן. 

מברכים על הקמת השדולה  –שת"פ עם פורום תעסוקה לרבות כנס בכנסת 

כ יוראי הרצנו, אנו לוקחים לצמצום פערים בתעסוקה בקרב צעירים בהובלת ח"

 חלק בכדי לעלות את המודעות בתחום הצעירים בכל דיון בכנסת ומחוצה לו. 

אנו מקיימים קשר רציף ובוחנים דרכים לשיתוף פעולה  -שת"פ לשכת התעסוקה

 ארצי ומקומי, בתקופה הקרובה נעדכן. 

התקיים כנס לתוכנית בהובלת זרוע  –כנס תוכנית תעסוקה משרד הכלכלה 

לקחנו חלק ואנו מחכים למידע מהם על התוכנית והשתלבות במרכזי העבודה 

 הצעירים, נעדכן. 

אנו מזמינים את המנהלים לקחת חלק בוועדות בכנסת  -דיונים ועדות בכנסת

ובדיונים ארציים בתחום הצעירים, אנו נשמח לראות נציגי הרשת, נשלח למייל את 

 האירועים ופרטי ההרשמה מוזמנים לעדכן מי ירצה לקחת חלק בנציג הרשת

 והשפעה ועל צוותי העבודה שהוקמו. 

 

 , יו"ר ועד מנהלניסים בן דוד

                               

 מזכיר האסיפה, סהר דהרי    יו"ר האסיפה, רז הררי


