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 https://youtu.be/vBLLAGXrooA: הקלטה בערוץ יוטיוב יעוד
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 תקציב, דמי חבר, טופס הצטרפות. -עדכון סטטוס  .1

אלף  39,847יל כולל, התקציב עומד על ציב מינואר עד אפרטוס התקהוצג סט

לאחר ניכוי דמי  32,400בסכום של דמי החבר שכוללת את פיקדון  שח יתרה

 אש"ח.  7.447החבר היתרה הינה: 

 דמי חבר. אש"ח   58גויסו  3/21ועד  11/20 מחודש

 מרכזים חתמו על טופס הצטרפות מתחילת השנה. 46

רך המשמעותי בגיוס דמי חבר וכן המנהלים התבקשו לעדכן בעניין הועלה הצו

 קשיים בתשלום וכיוב'

 

 עדכון רואה חשבון ויועץ משפטי.  .2

ורק כעת נפתחו  12/2018העמותה נפתחה ב -הסדרת העמותה וניהול תקין

הדברים היו אמורים לקרות עוד בסמוך לפתיחת תיקים ברשויות הרלוונטיות. 

העמותה ע"י המנכ"לית הקודמת. הדבר למעשה מקשה על הגשת קולות קוראים 

נפתח תיק אנו יכולים לעדכן שלאחר עבודה מול הרשויות  וגיוס תקציבים.

ובימים אלו אנו עובדים על  נסה, תיק ניכויים להעסקת עובדיםבמע"מ, מס הכ

 להגשה.  םוהמילולייהגשת הדוחות הכספיים 

 

 תוכנית עבודה  -עדכון רבעוני .3

 

בוצעו הפעולות  ,ועצמאות ניהולית הסדרת העמותה לניהול תקין .א

 הבאות: 

 

 .פתיחת תיק במע"מ 

 .פתיחת תיק במס הכנסה 

 .פתיחת תיק ניכויים להעסקת עובדים 

 אישור האסיפה הכללית לגבי בעלי תפקידים 

 לעמותה רואה חשבון ועורך דין, וועדת ביקורת 

 ציב.דוחות ותק 

 עדכון ואישור חברי וועד מנהל נבחרים ברשם 

 .העמותות 

 .אישור מורשה חתימה בעמותה ברשם העמותות 

 עדכון בעלי תפקידים ברשם העמותות ובמוסדות 

 .הרלוונטיים 

 ,עבודה בשוטף ובאופן יומיומי בקבלת יעוץ 

 .הכוונה וליווי מקצועי 

להשלמת 2020-2019 עבודה על הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת

 לניהול תקין לעמותה התהליך לקבלת אישור

 

 

 



 

 

 חיזוק המותג רשת מרכזי הצעירים .ב

למיתוג ובחירת השפה הגרפית לרשת  התקיים תהליך מיפוי ולמידה בכול הנוגע

 והתיעצות עם צוות מנהלים. בשיתוף

 .בניית שפה גרפית, לוגו ומיתוג הרשת 

  פייסבוק- 

  ערוץyoutube. –  

 אינסטגרם– 

 למנהלים. -טלגרם 

  ווטסאפ– 

 והמרכזים בשיתופי פעולה עם ארגונים אירועים ארציים של הרשת 4התקיימו 

 כוח משימה, ערוץ הופ. אבא בארבא, צעירים מתחסנים, -נוספים

 

יצאנו לדרך לבנית אתר לרשת  אפיון אתר, ואישור הקונספט ע"י וועד מנהל

 בקרוב נשיק אותו. מרכזי הצעירים,

 

 הקמה אגודת ידידים/ ועדת היגוי .ג

 

להקים  נאווה גייזנברג להוביל את התהליך הוועד מנהל אישר את בחירתה של

בוצע  -אגודת ידידים .אליה חוזה התקשרות בימים אלו עבר –אגודת ידידים 

אנשי מקצוע  ולמידת הנושא, התקיימו דיונים ומפגשים עם תהליך של מחקר

תוך  נבחנו מספר חלופות ואנשי מקצוע שיובילו ,והתקיימו דיונים בוועד המנהל

 בחינת המודל הכלכלי

 

שותפים  12בה ייקחו חלק כ  6/28 נקבעה פגישת וועדת היגוי ל –וועדת היגוי  

 ל. מנהוועד  לרבות

 

 

 למנהלי המרכזים מיסוד נוהלי ודרכי עבודה בין הרשת .ד

ברורים שנכתבו ואושרו ע"י  פעילות העמותה מתנהלת כיום לפי נהלי עבודה

 ופן פעילותליצור אחידות ובהירות בכל הנוגע לא הוועד המנהל שמטרתם

שקיפות ושיתוף: ישיבות  .העמותה בשוטף, להביא סדר וארגון, מעקב ובקרה

 ,יום, פרוטוקולים, עדכונים נשלחים באופן קבוע וועד מנהל מוקלטות, סדר

לרבעון נקבעו מראש, וועדת  ישיבות וועד מנהל חודשיות, אסיפה הכללית אחת

  .ישיבה ביקורת מוזמנת לכל

מטעם החברה הערבית  לנציג חבר/ה לוועד מנהל התקיים תהליך בחירות

 .האסיפה הכללית בהתאם להחלטת

 

 תקציבים.פיתוח משאבים וגיוס  .ה

בסה"כ  2021גנדיר לקבלת התמיכה לשנת  הוגש דו"ח פעילות העמותה לקרן

והשנייה  אלף ביוני 45של הראשונה בסכום  אלף ש"ח, הפעימה 90של 

בוצע גביית דמי חבר   2021/3 עד 2020/11בין התאריכים הנ"ל:  .בדצמבר

  ₪ 58,000העמותה, בסכום העומד על  עבור

לקבלת  נוכל לפנות לגורמים נוספים 46וטופס  עם הסדרת העמותה לניהול תקין

 ומיזמים תמיכה וניהול פרויקטים



 

 

 והרצאות ברשת.  למידת עמיתים .ו

 

והרצאות  מפגשים של למידת עמיתים 12 במהלך החודשים האחרונים קיימנו כ

 .המנהלים והכרות עם שותפים ברשת להעשרה, ללמידה, לחיבור בין

 

 .בחציון השני אנו ממשיכים בהרצאות ולמידת עמיתים

 

 

וועדות מקצועיות בהובלת חברי הוועד המנהל ובהשתתפות מנהלי  .ז

 רשת מרכזי הצעירים

הקמת וועדות וצוותי עבודה של המנהלים ברשת ובוועד מנהל במטרה לייעץ, 

 לנהל, ולתפעל את העמותה. 

, מנהלי המרכזים שנבחרו ע"י האסיפה הכללית 3וועדת הביקורת  שבה חברים  

 על פי חוק העמותות.

וממשיכה את  2020וועדת הביקורת הגישה את הדוח השנתי שלה לשנת  

 . 2021עבודת בשנת 

 

וועדות וצוותי עבודה לפרוייקטים שונים, שהוקמו ונותנים  10בנוסף לכך יש עוד 

 מענה לפרוייקטים של הרשת.

 

 קשרי שותפים .ח

 ים הרלוונטיים.במהלך חודש פברואר בוצע סבב עדכונים מול השותפ

אנו לוקחים חלק ומשתתפים בוועדות היגוי של פורומים נוספים ומגדילים את 

 שיתופי הפעולה עם שותפים וגורמים נוספים.

 מרכזי צעירים  קידום תוכנה לניהול .ט

 

 

 עדכון -תוכנה .4

בוצע אפיון שהועבר למפעל הפיס והם יצאו למכרז לטובת ספק להקמת התוכנה 

ובמקביל נבחנות אפשרויות נוספות וזאת על מנת לעמוד בלוחות הזמנים 

 שנקבעו.

קצב העבודה מול מפעל הפיס מתעכב ועובד בקצב שלא כמצופה, מפעל הפיס 

למעשה הבינו שמדובר למעשה במערכת מאוד מורכבת ומשמעותית שתהיה 

 רשויות ומ.א ברחבי הארץ. 200 -ביותר מ

 פנימיותחודשים שמפעל הפיס יצטרך לטובת סגירות  3כרגע מדובר על עוד 

 בתוך מפעל הפיס.

 מדובר באישיו משמעותי כיוון שיש מרכזים רבים שממתינים למערכת הזו.

הדבר משמעותי וחיפשנו אלטרנטיביות ונמצאה תוכנה מעניינת שניתן להתחיל 

כבר מחר בבוקר, כסוג של פיילוט. תוכנה שתלמד את הצרכים וכיוב' של 

הצעירים והם יוכלו להתמודד במכרז של מפעל הפיס וזה יכול להוות עבורם 

 כערך מוסף.

 

 

 



 

 

 עדכון -אגודת ידידים .5

התחלנו תהליך מאוד מסודר לטובת הקמת אגודת ידידים, התקיים הליך ארוך 

 מול הועד המנהל ולבסוף התקבלה החלטה להקמת אגודת ידידים.

 רשת מרכזי הצעיריםה תפעל בתוך העמותה הקיימת שלם ידידיאגודה 

ה גיוס כספים לטובת העמותה ולשים את מרכזי הצעירים על סדר היום תמטרש

 ים בישראל. לקידום המרכזים והצעיר הציבורי, רתימת אנשים מובילים לנושא

וה אישר את בחירתה של נא מנהל ועדה של אנשי מקצוע לאחר תהליך של בחינ

   .נשלח אליה בימים אלוהתקשרות , הסכם גיינזברג להובלת אגודת ידידים

. 

 עדכון -אתר אינטרנט .6

ניתן אישור לתחילת בניתו והשקתו אפיון אתר ואישור ע"י הועד המנהל, לאחר 

 . בקרוב

 עדכון –יריד תעסוקה  .7

 ביום ראשון אמור לעלות אתר ייעודי לטובת היריד.

ם, וחשוב שאנחנו ניתן נושא התעסוקה יהיה הדבר הכי חם בחודשים הקרובי

גדולה ורחבה בפריסה ארצית, מרכזי הצעירים פועלים בנושא  מענה כרשת

 מנף את הנושא, נוכל להיות המובילים! להתעסוקה ובדברור ושיווק משותף נוכל 

באופן שגופים שונים שמעוניינים להשקיע ולקדם את התחום יגיעו אלינו אם 

 מסוגלים לקדם את התחום.נוכיח שאנחנו 

שיכלול הרצאות לאורח היום מפגשי  26-27.5.2021 יריד התעסוקה יתקיים:

 .והצעות עבודה של ארגונים וחברות עסיקים,חשיפה של מ

 על מנת לשלב פעילויות ברמה המקומית. 10:00-19:00משעה 

 .מעסיקים שידברו על המשרות שיש להם מפגשי חשיפה וירטואליים של

גדולה שהמרכזים יקחו חלק וישתפו את הירד והתכנים שלו יחד עם חשיבות 

 הפעילות במקומי של כל מרכז צעירים. 

 סטטוס קבלת המידע והחומרים. -ני של העמותהזיכרון ארגו .8

יכרון הארגוני מתוך מטרה ים אנו פועלים לקבלת הזבמהלך החודשים האחרונ

להסדיר את העמותה ולפעול מול הגורמים שפועלים עם הרשת, לאחר מספר רב 

 מטעם וועד מנהל,אל המנכלי"ת הקודמת ל מכתבים אישיים של פניות כול

 המנכ"ל והיועץ המשפטי של העמותה. 

קבלת הזיכרון הארגוני בי קיימת בעייתיות כספר חודשים אנו מבהירים כמר מ

 מהמנכ"לית הקודמת והדבר מטופל ע"י היועץ המשפטי של העמותה.

 עדכון  -חימ"ש .9

עדכנו השבוע, בהמשך לפעילות שלנו מול המשרד הביטחון והאגף לחילים 

משוחררים ומול השר מיכאל ביטון הובטח לנו תוספת תקציבית עבור רכז 

אנו  החיימ"ש לאחר דחייה של מספר פעמים בוועדת חריגים בנוגע לתקציב,

, אנו מודים לרכז החיימ"ש במרכזי הצעירים בלעדכן שאושר התקצישמחים 

 למשרדים ולשר מיכאל ביטון ומודים לכם המנהלים על האמון והסבלנות 

 הסכם פעילות/חוזה -שוויון חברתי .10

מול המשרד, לכן זה  9/2021בתאריך: חוזה הסכם פעילות/אנו מודעים לסיום 

יעלו בפגישה עם מנכלי"ת המשרד בפגישה שנקבעה לסוף אחד הנושאים ש

 החודש. 

 

 



 

 

 איציק לב, מנכ"ל  -חידוש הסכם העסקה  .11

משרה. ראינו את הרתימה שלו  70%ב 5/21-ההסכם היה לחצי שנה ויסתיים ב

ובשאיפה להגדיל את אחוזי  לשנה להאריך את ההסכם והתקבלה החלטה

 המשרה והיקף הפעילות בכוונה להגדיל ההכנסות.

 

  2רבעון  -למידת עמיתים .12

כים את הפעילות וההרצאות למנהלים, נשלחו הזמנות ומידע למייל, ממשי

נים והרצאות לטובת מנהלי לגיבוש תכ וזמנים לקחת חלק ולהצטרף לצוותמ

 הרשת. 

 דיון פתוח שאלות ותשובות חברי הוועד. .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 מזכיר האסיפהאדווה חיים,     ר האסיפה"יו, אורלי  הלל

 

 

    

 

 

 


