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מתוך מטרה  2021יפות כלליות בשנת אס 4נה יתקיימו ששהומניין חוקי לאסיפה, שיש פותח ומודיע ניסים 

הישיבות מאוד חשובות וחברי האסיפה  לחברי העמותה, העמותהפעילות של הוועד מנהל ואת ה לשתף ולשקף

במייל ואם מי שהוא לא  נשלחים חומרים ומידעשמו לב ש, בות הבאותמתבקשים לעקוב ולהשתתף בישי

  .הוא מתבקש לפנות אלינו בפרטי מקבל

 ט של תשתיותלהיום בעיקר בהיבהקודמת מהאסיפה הכללית ים משמעותיים המון פעילויות וצעדנעשו 

 לניהול העמותה, וועדת ביקורת, מינוי יעוץ משפטי ועוד.

 

 נבחרה ללא מתנגדים ,אורלי הלל :הכללית האסיפה ראשיושב מינוי 

 אדווה חיים.  :פרוטוקולכתיבת 

 

 תפות באסיפה הכללית נוכחות והשת -השלים פרטים בלינק המצורף בצאטלהאסיפה מתבקשים חברי 

 

 2020טטוס תקציב עדכון ס .1

 :   30/12/2018רשת מרכזי צעירים נרשמה כעמותהמסביר את היסטוריה של העמותה איציק 

 

  :נקודות ציון חשובות 2יש 

 עמותת קהילהעמותת רשת מרכזי צעירים נוהלה תחת  5/2019 - 2/2020: מתאריך

 מנהיגות אזרחיתרשת מרכזי צעירים מנוהלת תחת עמותת  2021עד היום  7/2020: מתאריך

הול הנתונים מתייחסת לני ג את, אנו מתייחסים וכאן נציהעמותה פרקי זמן שונים בניהול הפיננסי שלשני 

מתנהל שיח ומשא ומתן לגבי התקציב והחובות מול עמותת קהילה, כיום התקציב בעמותת מנהיגות אזרחית. 

 עם גמר המשא ומתן וסגירת החשבון נעדכן את חברי האסיפה הכללית 

 

 :עודכן וזה מדבר על עמותת מנהיגות אזרחית  הסטטוס 2020בשנת 

 2021יועברו לשנת  ₪ 7,707בסה"כ  2020יתרות משנת 

 ₪  22,400בסה"כ צעירים מרכזי  16 -דמי חבר מבוצע גבייה 

 ₪  30,107בסכום של יתרות דמי החבר והתמיכה של קרן גנדיר 

 . 2021תוכנית העבודה בשנת הועברו לתקציב השוטף ולביצוע 

 

 2021עדכון סטטוס תקציב  .2

 ועודכן בתוכנית עבודה נוספו  2020יתרות של שנת 

 

 2020-2021עדכון דמי חבר  .3

יש .  ₪ 19,600מרכזים בסכום של  12בחודש ינואר שילמו , ששילמו דמי חבר מרכזים 28עומדים על כיום 

לית וזה האפשרות שלנו לצמוח ולגדול ללא תשלום דמי חבר לא נוכל שקיפות מלאה מול חברי האסיפה הכל

 להשיג יעדים שנקבעו.

  דמי חבר אך זה לא נחשב בתקציב שלנו כיום. עמותת קהילהלשולמו לציין שחשוב 
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ם זה הבסיס שלנו להוציא את המטרות, יש מרכזים שיש להם קושי בסעיף התקציבי, אנחנו נמצאי -ניסים

  רשת.ל משרדי הממשלה לסעיף דמי חבר לבמשא ומתן מו

   

 2021הצגת תוכנית עבודה  .4

בתשתיות, עבודה להסדרת  :אנו מתמקדיםהמפורטת שנשלחה אליכם בתחילת השנה העבודה בתוכנית 

ותים רוחביים המותג רשת מרכזי הצעירים כגוף המוביל והמשמעותי במתן שיר חיזוק ,לניהול תקין העמותה

ציבים של העמותה מקורות התק הגדלת אבים ותקציבים פיתוח מש לאוכלוסיית הצעירים בישראל, ואישים

נוהלי ודרכי עבודה בין הרשת למנהלי המרכזים בדגש על העצמה  יסודמ ושיתופי הפעולה עם גורמים נוספים

 המקצועי  הכשרה וחיזוק הקשר

מזמין את המנהלים לקחת חלק בבנית האתר אינטרנט לרשת שכולל מידע מקצועי להצטרף לצוות ניסים 

 .ההקמה והבניה

   

 עדכון תקציב תכנון מול ביצוע  .5

 ית דמי חבר לעומת התכנון.בגביתכנון מול ביצוע והפער  - 2021לחודש ינואר התקציב הצגת 

 מתבקשים לסייע ולהירתם בגיוס ותשלום דמי החבר. כולם 

 

 .עדכונים שוטפים .6

 ר ניסיון העבר שלה ובכך שהיא בני מקום התקבלה לאוהחלטת השותפים לניהול המיזם  -קהילת בני מקום

בשנים ול המיזם לגורם אחר, פעולה זאת מצמצמת את קבלת דמי הניהול שהרשת קיבלה מעבירה את ניה

חשוב לציין , מתוך מטרה לחבר ולשלב אותו בעתידאנו נשארים ופועלים בוועדת הייגוי של המיזם  –עברו 

הפיננסי התנהל בכרטסת אחת ויש המון בעיות  יהולמול עמותת קהילות היה היות והנ שקיום הבעיות הרבות

 על אף האמור, מרכזים שהגישו את הקול קורא יקבלו תשובה בקרוב. בנושא. 

 המשמעותיים והחזקים ביותר, הקשר חודש ומתקיים שיח משמעותי  אחד השותפים -המרכז לשלטון מקומי

 עביר הרצאה בעניין תו תקן של מרכז צעירים.מול המרכז. אלי חביב ה

 הסקר שהוצאנו יכול לסייע לנו מאוד מול המרכז לשלטון מקומי

 ש ערוץ פעיל יחד עם המשרד לטובת קידום מרכזי קיים שיח וי -המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 הצעירים. 

 פ"השת , ומחזקים אתנמצאים בקשר הדוק -המשרד לשיוויון חברתי 

 המנהל של פורום תעסוקה, הוקם בעקבות משבר הקורונה. מטרת  וועדצעירי ישראל חברים ב -פורום תעסוקה

הפורום לתקוף את סוגיית התעסוקה בישראל. אנחנו רואים את מרכזי הצעירים כפלטפורמה העיקרית 

 שדרכה יופעלו תכניות תעסוקה לצעירים. 

 במקביל נבנית תכנית ברמה הארצית בתחום התעסוקה. 

 מודים לחברי ועדת ביקורת בכתיבת הדו"ח החשוב. קואמיר, ליאור ומושי -וועדת ביקורת . 

 ס לקידום התוכנה,  לצערנו מי שקידם דכנו בישיבה קודמת שיש מגעים מול מפעל הפיע -תוכנה מפעל הפיס

 את הנושא חלה בקורונה ולכן חל עיכוב בנושא. בע"ה מקווים לעדכן בקרוב על התקדמות.
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 והם  2021ך לצערנו התרופף לאחרונה. קיבלו תמיכה חדשה לשנת תי אמדובר בקשר חזק ומשמעו -קרן גנדיר

 מקשרים בינינו עם גורמים ושותפים נוספים ולקדם את מרכזי הצעירים.

 קרוב תצא חו"ד ע"י היועמ"ש של העמותה ובה תוכלו להיחשף למלוא הנתונים בהרחבה.ב -חובות העמותה 

 ים סיור בחברה הערבית.התקי -ביקור בחברה הערבית 

אסיפה הכללית הקודמת עלתה הסוגיה של החברה הערבית ובה עלה כי החברה הערבית הייתה פחות ב

מרכזים רבים מהחברה הערבית הצטרפו לעמותה. המחשבה מעורבת וכיום ניכר שינוי  משמעותי ובהיר כי 

 ת. לייצר שיתופי פעולה בין החברה היהודית לערבית וכן קידום של פרויקטים שונים בחברה הערבי

 בוצעו ביקורים לפני הסגר, אנו נחזור וסיורים בהקדם  ביקורים במרכזי צעירים 

 דיברנו והסברנו  -עמותת קהילה 

 דיברנו והסברנו  -מיתוג ובנית אתר לרשת 

 אירועים אותם אנחנו מובילים 2פיין ייעודי המתאים לקהל היעד שלנו. נבנה קמ -מיזם אבא ברבע-  

י מנהל מרכז צעירים פ"ת ינחה את הערב, ארגונים שונים יהיו בפאנל רז הרר 10.2 -א. דרושים הורים

 נטיות להורים. ויפורסמו משרות רלוו

גום, אמאל'ה אבוק, אבא פ -קהילות משמעותיות של אבות בפייסבוק 3אירוע בשת"פ עם  13.02.21ב. מוצ"ש 

 אני אבא. 

 המטרה חיזוק רשת מרכזי צעירים כמותג. 

 2021ים יעשה השתדלות בתשלום דמי החבר גם לשנת חשוב שכל אחד מהמנהל -דמי חבר . 

 ע"ר צעירי ישראל.  -ם הגוףמדובר בחשיבות גבוהה לקיו

 פס חדש להעביר. תזכורת לכל המנהלים שלא העבירו טו -טופס הצטרפות 

 

 בחירות בחברה הערבית .7

 

בדבר בחירת נציגות לוועד ע"ר  9/2019בעקבות החלטה של האסיפה הכללית מיום:  -בחירות בחברה הערבית

 בקרב מנהלי המרכזים בחברה הערבית . צעירי ישראל

שנבחרה היא  נבחרה וועדת בחירות לחברה הערבית הנציגות 13/1/2021בישיבת וועד שהתקיימה בתאריך: 

 .ניסים בן דוד, עדיאל אלגי ,:אדווה חיים

 

 מנהלים הגישו מועמדות. 4מנהלים הגישו טפסי הצטרפות.  18 

 הל מרכז צעירים באקה אל גרביה.מנ –יעקוב גנאיים  .1

 יס.מנהל מרכז צעירים ג'ול -שוקי עאמר  .2

 הל מרכז צעירים כפר אכסאל.מנ -הילאל איברהים  .3

 ם דבוריה .מנהל מרכז צעירי -אחמד דראושה  .4

 . יעקוב גנאיים -חבר הועד המנהל הנבחר       

 

 הצגת חברי וועד מנהל חדשים .8
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ו והודה לחברי ועדת בחירות, לחבריו הציג את עצמ -מנהל מרכז צעירים באקה אל גרביה –יעקוב גנאיים 

 וקידום שיתוף הפעולה עם החברההמנהלים מהחברה הערבית. לחברי הועד המנהל על קידום הבחירות 

 .היהודית והערבית יחד. לקידום צעירים בישראל מכל המגזרים והחברות

 .ונהמנהל מרכז צעירים דימ  -עדיאל אלגי

 

 ן יעוץ משפטי נבחר לעמותה, עו"ד גדעון פישרעדכו .9

ן ונמנה עם המשרדים עורכי די 35 -משרד גדעון פישר ושות' מונה כשהיועץ המשפטי של העמותה הינו העדכון 

מובילים בארץ. המשרד מעניק שירותים משפטיים בנושאים מורחבים, בכל תחומי המשפט המסחרי, ה

, המשרד מייצג לקוחות רבים בתחומי הנדל"ן לאומי. בנוסף-הליטיגציה והבוררות, בשוק המקומי והבין

ות ממשלתיות והתחדשות עירונית, צווארון לבן, ביטחוני, מנהלי ומוניציפלי, בתחומי דיני הביקורת, בחבר

 ובעבודה עם משרדי ממשלה, בתחום ההייטק, בדיני משפחה ועוד.

 

 

 אישור אסיפה כללית לרואה חשבון לעמותה  .10

לרו"ח של העמותה ישנו תפקיד חשוב ומכריע בהתנהלות מול גופי הממשלה והמשרדים הממשלתיים השונים 

ביקורת וחשיבות זו באה לידי ביטוי באופן הצגת הדוחות הכספיים שהוא עורך, בניסוח המושגים בדוחות, ב

 שלו על הנהלת החשבונות של העמותה ובעצות שהוא נותן למנהלי הגוף.

 

חשוב ומשמעותי בתפקודה של עמותה, לצערנו  לרו"ח תפקיד -אישור אסיפה כללית לרואה חשבון לעמותה

ה לא פעלה לפתיחת תיקים והגשת נתונים נדרשים מול שנים העמות 3-חרף העבודה שהעמותה קיימת כ

בדיקה וקבלת הצעות מחיר ושכלול לאחר  .'משלתיים כמו גם הגשת דו"חות רלוונטיים וכיובהגופים המ

  המידע והצרכים של העמותה נבחר 

  :הוחלט פה אחד

 .ו"חר -גן נשיא וגזבר לשכת יועצי המס ומינויו של רחמים עופרס -על משרדו של שמואל גני

 

 ני רבעון ראשון וש -למידת עמיתים .11

ן השני למידת עמיתים רז הררי מסביר על למידת עמיתים, עמלים עם שחר יופה על תיק למנהל החדש והכיוו

  .ים וותיקיםחדשים, פחות חדש -לכלל המנהלים

 .הידע שיש לעמיתים היא הדרך הכי טובה ללמוד ולהתקדם

 .בוקש ממנהלים להצטרף להובלת הנושאמ -לטובת למידת העמיתים

 .גרביה באקה אל -כרון יעקב, יעקובז -רית אונו, עומרק -בעתיים, מושיקוג -רכז צעירים נתניה, שימ -סהר

 

 .ניסים הוסיף בעניין עתודות וחשיפה לצוערים לשלטון המקומי שיסופר לגביו בהמשך
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 ערוצי תקשורת ומדיה של העמותה  .12

ווטסאפ, לטלגרם,  מוזמנים להצטרף, ברי האסיפהחודשים האחרונים חערוצי התקשורת שהקמנו ב וצגה

 ובקרוב אינסטגרם ואתר אינטרנטיוטיוב, מייל,  פיסבוק,

 

 עדכון הנתונים שהתקבלו מהמיפוי וסקר מנהלי מרכזי צעירים.  .13

 נותן סקירה והסבר על הנתונים של הסקר ומיפוי מנהלים שבוצע. יסים נ

 .בהמשך ייצא מיפוי נוסף בשיתוף פעולה עם המשרד לשיוויון חברתי

ן ניסים מסביר על המיפוי ועל המשמעויות של המיפוי, מבחינת שכר, תקנים, תקציבים ובכדי לייצר אחידות ה

 'ים, כפיפות ארגונית, שכר, תקצוב וכיובלגבי אופי המרכז

 

 דיון פתוח שאלות ותשובות חברי הוועד. .14

 

 השת"פ עם יחידת משימה שתחת התאחדותה סטודנטים בנוגע למלגות.מספרת על , (גליל תחתון)דנה  .א

 ברך על הפעילות ומבקש לצרף את החברה הערבית למיזם אבא_בארבע.מ -יעקוב .ב

 .15K -ניסים  מספר על מלגות מוגדלות של משרד החינוך .ג

קווה לראות כמה שיותר מנהלים מעורבים ולוקחים חלק בפעילויות ניסים מציין כי הוא והועד המנהל מ .ד

 ובקידום העמותה. 
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 . נוכחיםרשימת 
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 ___________אורלי הלל :האסיפה ראשיושב 

 

 ____________אדווה חיים :האסיפהמזכיר 

 

 _____________ ניסים בן דויד :וועד מנהל ר"יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 


