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 4 # - אסיפה כלליתפרוטוקול 

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

  zoom ב:      14:30- 13:00: בשעה    22/12/2021: אשר התקיימה ביום

 קיבלו הזמנה כדין. האסיפה הכלליתכל חברי 

 מצ"ב קובץ עם רשימת הנוכחים נוכחים: אסיפהחברי 

 : ניסים בן דויד  יו"ר הועד

 : איציק לב מנכ"ל העמותה

 : יועצים

 לא נוכח -יועץ משפטי לעמותה –רם תורן עו"ד 

 לא נוכח -ה חשבון, שמוליק גני ועופר רחמיםרוא

 : על סדר היום

 לסדר היום כפי שהופצו לחברים כדין היו כדלקמן:הנושאים 

 דמי חבר, טופס הצטרפות תקציב, –עדכון סטטוס  .1

 בנקודות 2021סיכום שנת  .2

 2021דוח וועדת הביקורת לשנת  .3

 עדכון מורשי חתימה בבנק .4

 תמיכה ותקצוב קרן רש"י ברשת .5

 עדכון תוכנת לניהול תהליכים במרכזי הצעירים: תוכי, מפעל הפיס, קוינג .6

קה, תקנון, בחירות ליו"ר ומתווה חלצוות להובלת בחירות ארציות לוועד מנהל )בחירת  .7

 וסגן וניהול הבחירות(

 2022תכנית עבודה לשנת  .8

 הרחבת השירותים למרכזי הצעירים דרך רשת מרכזי הצעירים .9

 2022למידת עמיתים והרצאות לשנת  .10

 שאלות ותשובות חברי הוועד -דיון פתוח  .11

 



 

 

 : והחלטותדיון עדכונים, 

 :טופס הצטרפותדמי חבר ו תקציב, -עדכון סטטוס  .1

) הקובץ שנשלח  - של הדו"ח התקציבי הנתוניםאת   מנכ"ל העמותה, איציק לב הציג תקציב: 

 ( בשונה משנים קודמות הרשת נמצאת בעודף ולא בגירעון.2021מציג את הנתונים עד נוב' 

גביית דמי חבר  של הנתוניםאת   איציק לב הציג מנכ"ל העמותה,: דמי חברו הצטרפות סטטוס     

רשת מרכזי  -מנהלים.ות חתמו על טופסי הצטרפות לעמותה 80וחתימה על טופס ההצטרפות )

הצעירים( ועדכן שבשבוע הבא יישלחו טופסי הצטרפות ודמי חבר והדגיש את חשיבותם להנעת 

 העמותה.  

שתיות, הציג את הנתונים לגבי ת לב מנכ"ל העמותה, איציק - בנקודות 2021סיכום שנת  .2

עדכן שבינואר תקציביים ושת"פ ו הגדלת מקורות יח"צ, ניהול רשת מרכזי הצעירים,שיווק ו

יו"ר ההתאחדות, . 2021יישלח מסמך המפרט על כל הנתונים והפעילות  שנעשו בשנת  2022

ניהול תקין לשנת ניסים בן דוד הציג את התשתיות והשינויים שנעשו והובילו לקבלת אישור 

2022. 

מושיקו רשף, מנהל מרכז הצעירים בקרית אונו, הציג  – 2021 ועדת הביקורת לשנת ח "דו .3

אמיר קנצ'וק  , ירוחם -)ליאור בר  נקודות חוזק ונקודות לשיפור ואת חברי ועדת הביקורת

תפקידו הוא יסיים את ( בנוסף, מושיקו עדכן שת אונויקר - מושיקו רשף, רמת השרון -

כמנהל מרכז הצעירים בקרית אונו בסוף החודש והועלה הצורך במינוי מחליף שימלא את 

 מקומו בוועדת הביקורת )סוכם שתתקבל החלטה בנושא בפגישה הבאה(

 עדכן לגבי סטטוס מורשי חתימה: מנכ"ל העמותה, איציק לב -עדכון מורשי חתימה בבנק  .4

החתימה והוחלט על הסרתו של חבר הוועד עדיאל אלגי כמורשה  הוועד המנהל דן במורשי

הציג את שנקמן  שי )רז הררי ומירי שמאי גיס(. וספיםמה ומינוי של שני חברי ועד נחתי

 :השינויים להצבעת חברי האסיפה הכללית

 הסרה –עדיאל אלגי, חבר ועד, דימונה  .1

 להוסיף –רז הררי חבר ועד מנהל, פתח תקווה  .2

 להוסיף    –ברת ועד מנהל אור יהודה מירי שמאי גיס, ח .3

 החלטות: 

 :מורשי חתימהלאחר ההצבעה להלן רשימת 

 ניסים בן דוד, יו"ר ועד מנהל, אשקלון .1

 איציק לב, מנכ"ל  .2

 רז הררי חבר ועד מנהל, פתח תקווה .3

 מירי שמאי גיס, חברת ועד מנהל אור יהודה .4



 

 

אישור  לב הציג אתמנכ"ל העמותה, איציק  - קרן רש"י ברשת של תמיכה ותקצוב .5

ניסים בן דוד, . ₪ 100,000ברשת מרכזי הצעירים בסכום של י "קרן רש תהשתתפות ותמיכה

הציג את השותפות עם הקרן גם בתמיכה הכספית ברשת מרכזי הצעירים  יו"ר ועד מנהל

סטרטגית הקצאת משאבים לבניית תכנית אל וגם בכניסתה של קרן רש"י לתחום הצעירים

 .לתחום הצעירים

מנכ"ל  – לניהול תהליכים במרכזי הצעירים: תוכי, מפעל הפיס, קוינג עדכון תוכנות .6

תכנות לניהול קשרי לקוחות ושימור מידע עדכן סטטוס בנוגע להטמעת העמותה, איציק לב 

עדכן שלאחר ישיבה עם גורמים במפעל  ניסים בן דוד, יו"ר ועד מנהלבמרכזי צעירים וארגוני 

מרכזי צעירים שהתחילו  -ע"י מפעל הפיס Salesforceהפיס אושר מימונה של המערכת 

וטמיעה של התכנה במרכזיהם יוכלו להמשיך לעבוד עם התכנה בשנה  Tuqqiהתקשרות מול 

מידע לניהול קשרי לקוחות ושימור  Salesforceהקרובה עד שיהיה ניתן לרכוש את תכנת 

 ארגוני.

צוות להובלת בחירות ארציות לוועד מנהל )מתווה חלוקה, תקנון, בחירות ליו"ר בחירת  .7

לב הציג את התקנון ולוחות הזמנים מנכ"ל העמותה, איציק  - וסגן וניהול הבחירות(

 לאחר מכן איציק הציג את המתווה לבחירות:, לבחירות הארציות לוועד מנהל

 נציגים ממחוז צפון  3 -

 נציגים מחוז מרכז  3 -

 )צריך להוסיף את ההסתייגות של אלדד ומירי( -נציגים מחוז דרום  3 -

 נציגים מועצות אזוריות  2 -

 נציגים חברה הערבית 1 -

יבחרו ע"י הוועד מנהל שנבחר בהתאם לקריטריונים שייבחרו ע"י  -נציגים חיצונים 2 -

 הוועד

 :ההסתייגויות שהועלו:ועדה שתבחן את שתי על מינוי  הוחלט באסיפה הערה 

 מספר הנציגים במחוז דרום לאור כמות המרכזים הנמוכה .1

 מספר נציגים בחברה הערבית .2

 להלן חברי הוועדה  שנבחרו באסיפה הכללית:

 שרון מיר, אילת  -

 , קרית ביאליק שי דנון -

 , באקה אל גרביה ייםגנא יעקוב -

 לפני דיווח לרשם ה הכללית הוועדה תעלה את המלצתה לאישורם של חברי האסיפ

 . העמותות

 



 

 

מנכ"ל העמותה, איציק לב הציג את היעדים המרכזיים לשנת  – 2022תכנית עבודה לשנת  .8

2022: 

  ניהול העמותה וחיזוק התשתיות .1

  יח"צ וקידום רשת מרכזי הצעירים .2

 קידום תחום ומעמד מנהל/ת מרכזי הצעירים .3

 איגוד מקצועי .4

 פיתוח משאבים וגיוס תקציבים .5

  2022לוועד מנהל בשנת בחירות. 

מנכ"ל העמותה, איציק  – הרחבת השירותים למרכזי הצעירים דרך רשת מרכזי הצעירים .9

 לב מציג  את השירותים שיינתנו ע"י הרשת:

 תהליך ייעוץ לבניית תכנית אסטרטגית מרכז הצעירים .1

 אסטרטגיה, תכניות עבודה ופרויקטים .2

 המקומיתליווי בהובלת תהליכי שיתוף ציבור ברשות  .3

 יצירת תשתית קהילתית מיטיבה .4

 ליווי למנהלים .5

מנכ"ל העמותה, איציק לב הזמין את חברי האסיפה  - 2022למידת עמיתים והרצאות לשנת  .10

 הכללית להעלות הצעות ורעיונות לפרויקטים/הרצאות לחברי האסיפה.

נושא לדיון העלה  מנכ"ל העמותה, איציק לב  - שאלות ותשובות חברי הוועד -דיון פתוח  .11

תהליכים אשר נעשו בשנה  -"הסדרת תחום הצעירים  :לבקשת מור הובר, פרדס חנה כרכור

 האחרונה"

חיזוק המותג "רשת מרכזי הצעירים" איציק הציג את השינויים שנעשו בתשתיות, שיווק ויח"צ )

 וניהול רשת מרכזי הצעירים.  (כגוף המוביל והמשמעותי במתן שירותים רוחביים ואישיים

 

 

                               

 , מזכיר הישיבהסהר דהרי                     יו"ר הישיבה _,שי שנקמן

 

 

 

    


