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רשת -צעירי ישראל -לעמותת 2021ת העבודה והתקציב לשנת את תוכני י מתכבד להגיש לאישורכםהננ
 . 580674182ע"ר, מרכזי הצעירים בישראל

 פתיחה
. אוכלוסייה זו מהווה 18-40צעירים וצעירות בגילאי מיליון  2-מאוכלוסיית הצעירים בישראל מונה למעלה 

למדינת ישראל ומשאב בעל פוטנציאל הצעירים הינם מנוע צמיחה מרכזי , מן האוכלוסייה הכוללת 25%-כ

רים אלו עומדים בתקופה זו בחייהם בפני עיצרבים מ מהותי לקידום המשק, החברה ואיכות החיים בישראל.

החלטות  - צמתים וקבלת החלטות אשר ישפיעו באופן ישיר על אופי החיים שלהם, על איכותם ועל התנהלותם

בדומה למרבית הצעירים בעולם ישנם  .כלכלית והמשפחתיתההכרוכות בגיבוש הזהות האישית, המקצועית, 

מספר צמתי הכרעה חשובים, שעתידים להשפיע על המשך חיי הצעירים ומכאן גם על עתיד החברה 

  הישראלית.

חוד עם התפרצות נגיף יבשנים האחרונות אוכלוסייה זו מוצאת את עצמה במאבק מתמיד על עתידה ובי

בשנות העשרים  ה/חלטות שיקבל כל צעירהים, ראוי לציין שהיהצעירים הם הנפגעים העיקר .הקורונה בארץ

לחייו ישפיעו במישרין על אופיים, איכותם והתנהלותם בהמשך. החלטות על קריירה, לימודים ועבודה, 

מרכזים  120נכון להיום יש  .ה/המתקבלות בתקופה מעצבת זו, יקבעו במידה רבה את השביל שבו יצעד הצעיר

ישראל בצעירים ה שונים שלהלצרכים  מוסדר ומקיףמערכתי, מצפון ועד דרום, המרכזים באים לתת מענה 

  .18-40 גילאי ב

בשל השכלה, תעסוקה, ומעורבות חברתית, מרכזי צעירים מבוססים סביב שלושה עוגנים מרכזים: רכישת 

תרבות ופנאי, קהילתיות,  ליבה נוספים בניהם:פתחות של תחומי של המרכז ניתן לראות הת יהוורסטילאופיו 

ים, כפרי סטודנטים, צעירים עולים הורות צעירה, צעירים בסיכון, יזמות טכנולוגית, קידום עסקים בקרב צעיר

בין ותיווך גשר לרבות  מרכזי הצעירים מיצבו את עצמם כגורם מרכזי וחשוב בהפעלת תכניות לצעיריםועוד. 

 י.בין המגזר השלישלהמרכזי  הרשות המקומית והשלטון

כיום מרכזי הצעירים בנויים בצורה מבוזרת, כך שכל מרכז צעירים פועל באופן אוטונומי שמבוסס על שיתופי 

פעולה בין הרשות המקומית, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הקליטה, משרד הביטחון היחידה להכוונת 

 קרן גולד ועוד. , ון חברתי,  קרן גרוס, קרן גנדירלשוויחיילים משוחררים, הרשות לצעירים המשרד 

חלק מהמנהלים ורוב הרכזים לא פגע גם במרכזי הצעירים ובצוות המקצועי שנשלחו לחל"ת ומשבר הקורונה 

היו מאד פנויים להתנדב ולפעול למען הקהילה  הללוטחוני, הצעירים יהוגדרו כחיוניים בניגוד לחירום ב

 בהסדרת מעמדם של מרכזי הצעירים בשגרה ובחירום.חשיבות רבה  וקיימת

שמרכזת תחת קורת גג אחת את צורכיהם צעירים  יאחת ממטרות הרשת היא לבנות מודל ארצי של מרכז

, יחד עם זאת להיות והצמיחה "בית" מקצועי וחברתי לצעירים בכל שלב בתהליך התפתחות ולהוות הייחודיים

 .משרדי הממשלהמייצג ומקשר מול ש המקצועי גוףה

 בברכה, 
 איציק לב, 

 צעירים בישראלהמנכ"ל רשת מרכזי 
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 רשת מרכזי הצעירים בישראל 

  : 30/12/2018נרשמה כעמותה 580674182  הצעירים )ע"ר(  רשת מרכזי - צעירי ישראלעמותת 

  :מטרות העמותה העיקריות .1

 ברמה הארצית והמקומית הצבת נושא הצעירים על סדר היום הלאומי וקידום מענים רלוונטיים. 

 ייצוג וולונטרי בלבד של מרכזי הצעירים ומנהליהם  

  ,קידום מעורבות חברתית של צעירים וצעירות בישראל באמצעות הכשרות, השתלמויות אירועים, כנסים
  ימי עיון, מחקר ולימוד וכיוצא באלה

 .2020 מרכזי הצעירים מנהל רשתחזון וועד  .2

הישראלית באמצעות מנהלי מרכזי הצעירים, המשפיעים ופועלים למיצוי "עיצוב המציאות של החברה 

 פוטנציאל הצעירים בזירה המקומית והארצית."

 שנים הקרובות 3ל  ועד מנהלמטרות  .3

 יצירת מדיניות אסטרטגיה לצעירים במדינת ישראל 

 ייצוג הצעירים בנקודות ההשפעה על סדר היום הציבורי 

  ית ידע למנהל ולתחום הצעיריםמומחעמותת צעירי ישראל תהווה  

 תשמש איגוד מקצועי עבור המנהלים 

 של העמותה תביסוס  עצמאות כלכלי 

 תחת עמותת גג:   רשת מרכזי הצעיריםניהול עמותה  .4

  :עמותת קהילהוהלה תחת נ מרכזי צעירים רשת תעמות 5/2019- 2/2020מתאריך  

  : מנהיגות אזרחיתמנוהלת תחת  מרכזי צעירים רשת תעמות( 2021עד היום ) 7/2020מתאריך 

רחית תקורה ע"ס צעירים ישלם למנהיגות אזהרשת מרכזי  -2020-21 לשנים:תקורה לעמותת הגג,  .5

 . )ראה נספח(מכלל ההכנסות שנכנסות למנהיגות אזרחית 5%

  לא מעודכן – 2020נכון לדצמבר : לעמותה מורשי חתימה .6

  16/11/2020חברי הוועדה נבחרו באסיפה הכללית בתאריך וועדת ביקורת:  .7

ממוסדות העמותה המתחייבים בחוק, ויש לה תפקיד מהותי בבדיקת  תועדת ביקורת היא אח

התנהלות העמותה ומוסדותיה ובכלל זה בדיקת התאמת פעילות העמותה בפועל למטרותיה, ביעילות 

 : 2020-2021חברי ועדת הביקורת לשנת  ובחיסכון.

 bohanal@gmail.com 54-34551110 ירוחם ליאור בר 

 amir_k@ramhash.co.il 50-73874040 רמת השרון  אמיר קנצ'וק

 moshikoresh@gmail.com 50-59008080 קרית אונו  מושיקו רשף
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 תוכנית עבודה: 

והכנת השטח לקראת צמיחה והובלת מרכזי  סדרה של תשתיות העמותהתכנית עבודה זו שמה דגש על ה

במסגרת החתירה ליישום מיטבי של תכניות העבודה  הצעירים להיות הגוף המוביל והמקצועי בישראל.

נקבעו מדדים, לוחות זמנים ומנגנוני בקרה מקצועיים שנועדו להבטיח את ביצוע המשימות תוך עמידה 

 . צעיריםהמרכזי למנהלי קין ואיכות השירות ביעדי התקציב, כללי מנהל ת

 : יעדים מרכזיים 5 בבסיס התוכניות כמה

  תשתיות .1

 שומרי הסף בליווי מקצועי שללניהול תקין והובלה לתהליך של עצמאות ניהולית ופיננסית  ההסדרת העמות

 . וועדת ביקורת רואה חשבון, יועץ משפטי

i.   שיווק ויח"צ 
ם יכגוף המוביל והמשמעותי במתן שירותים רוחביים ואישי "רשת מרכזי הצעירים"חיזוק המותג 

גוף שפרוס לכל רוחבה ואורכה של מדינת ישראל על ידי הובלת תהליך  .לאוכלוסיית הצעירים בישראל

מיתוג מחדש, בחירת שפה גרפית אחידה, לוג חדש, אתר אינטרנט, יציאה לקמפיין ארצי לחשיפת מרכזי 

 הצעירים כבית של הצעירים.

   הול הרשתני .2

מיסוד נוהלי ודרכי עבודה בין רשת מרכזי הצעירים, הוועד המנהל ומנהלי המרכזים ברחבי הארץ בדגש על 

  והובלת למידת עמיתים.  ייצוג ומתן פתרונות פרטניים ,מתן שירות מקצועי, חיזוק הקשר

  משותף לחברי רשת מרכזי הצעירים, איסוף, מיון וריכוז המידע בפלטפורמה  מרכז ידע ומידעהקמת

 שיתופית לטובת חברי רשת מרכזי הצעירים.  

  30בחברה הערבית יש יותר מ  - מנהלי מרכזי הצעירים בחברה הערביתהעבודה עם הקשר וחיזוק 

  .רכזי הצעיריםמרכזים ונכון להיום מספר מועט לוקח חלק ושותף בפעילות הארצית וברשת מ

 תקציבים   .3

גיוס מתמחה לבצע מיפוי משאבים ופניה  –פיתוח משאבים וגיוס תקציבים לרשת מרכזי הצעירים בישראל 

פעילות והשירותים של מרכזי הצעירים חברי הרשת ה ולהרחבתלגורמים הרלוונטיים לשיתופי פעולה 

 לרבות:  

  רשתהיוס תקציבים ממקורות ממשלתיים לטובת עצמאות ג -גיוון הכנסות לרשת. 

 ממרכזי הצעירים עבור חברות ברשת מרכזי הצעירים בישראל דמי חבר תגביי. 

 ה בעקבות שיתופי פעולה עם גורמים חיצונים.  הגדלת התקור - הגדלת התמיכה והקשרים 

 שת"פ מפעל הפיס  .4

שתיתן מענה לכלל תוכנה לניהול מרכזי צעירים לבנית  מפעל הפיסל בישראל צעיריםהשת"פ בין רשת מרכזי 

 םהייחודיי בהתאם לצרכיםמותאמת לכל מרכז ומרכז  ושתהייהצעירים ברחבי הארץ מרכזי ההצרכים של 

  תוך התייעצות ואפיון עם צוות מנהלים בקבוצת האפיון. שלו
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 וועדות .5

  :צעיריםהוועד המנהל ובהשתתפות מנהלי רשת מרכזי ה הקמה וליווי וועדות מקצועיות בהובלת חברי

 ניסים, אלדד, אדווה, דנה  ומירי – ועדת תקנון

  –ועדת התקשרויות, כספים ומכרזים 

  ל, ניסים בן דודאלדד וי -ועדת גיוס משאבים ושותפויות

 (11/2020)נבחרו ב  מושיקו רשף, אמיר קנצ'וק, ליאור בר -ועדת ביקורת

 ניסים, שי , שחר  –וועדת מיתוג ודוברות 

 שותפים לדרך:

 אלדד ויל ,שמאי גיס מירי -המשרד לשוויון חברתית, רשות הצעירים

 דנה מורן רביד, חיים אדווה, אלי חביב -שלטון מקומי + מרכז מ.א

 , חיים אדווה, אלי חביב -משרד הפנים

 אלדד ויל ,חיים אדווה, אלי חביב –משרד נגב גליל והפריפריה החברתית 

  -משרד הרווחה

 -משרד הכלכלה

   ,חיים אדווה -משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים

 -משרד החינוך/השכלה גבוהה

 -משרד השיכון

 -משרד לביטחון פנים )מיגור אלימות בחברה הערבית( 

 -משרד לקידום קהילתי

 , שי דנון -משרד הדיגיטל הלאומי

  השחר יפ, אלדד ויל, חיים אדווה -גרוסהקרנות: גנדיר, שחף, קרן 
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 :לו"ז ישיבות רשת מרכזי צעירים בישראל
 

 

  .נשלחו זימונים במייל 

 

 

10:00-12:00רביעי13/01/2021ישיבת וועד 

13:00-14:30רביעי03/02/2021אסיפה כללית 

10:00-12:00רביעי17/02/2021ישיבת וועד 

בהתאם למחוז שני 01/03/2021ישיבות מחוז 

10:00-12:00רביעי 17/03/2021ישיבת וועד 

10:00-12:00רביעי 1304/2021ישיבת וועד 

13:00-14:30רביעי 05/05/2021אסיפה כללית 

10:00-12:00רביעי 12/05/2021ישיבת וועד 

בהתאם למחוז שלישי01/06/2021ישיבות מחוז 

10:00-12:00רביעי 16/06/2021ישיבת וועד 

10:00-12:00רביעי 14/07/2021ישיבת וועד 

13:00-14:30רביעי04/08/2021אסיפה כללית 

10:00-12:00רביעי 18/08/2021ישיבת וועד 

בהתאם למחוז רביעי 01/09/2021ישיבות מחוז 

10:00-12:00רביעי 13/09/2021ישיבת וועד 

10:00-12:00רביעי 13/10/2021ישיבת וועד 

בהתאם למחוז שני 01/11/2021ישיבות מחוז 

10:00-12:00רביעי 17/11/2021ישיבת וועד 

10:00-12:00רביעי 15/12/2021ישיבת וועד 

13:00-14:30רביעי22/12/2021אסיפה כללית 

לו"ז ישיבות 2021
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הערכה 

90,000 ₪קרן גנדיר156,000100% ₪שכר מנכ"ל 

יתרות מתמיכה קרן גנדיר  30,107 ₪יתרות משנת 12,200100%2020 ₪תקורה- עמותת מנהיגות אזרחית

7,707 ₪ + 22,400 ₪ דמי 

חבר מ 16 מרכזים

64,000 ₪דמי חבר070% ₪תוכנה  )שווי תוכנה( 

20,000 ₪ספקי תוכן 20,12470% ₪שירותי ייעוץ משפטי

20,000 ₪קרנות 20,59250% ₪שירותי רואה חשבון

50,000 ₪משרדי ממשלה 050% ₪רכז/ת שיווק / ניהול מידע 

0 ₪דמי ניהול, בני מקום 8,190 ₪מיתוג והקמת אתר אינטרנט 

0 ₪תוכנה- שווה כסף מפעל הפיס12,000 ₪שיווק ויח"צ 

0 ₪תקורה מ.צעירים על רכישת תוכנה0 ₪ייעוץ אסטרטגי והדרכה

7,000 ₪תחזוקת ושיווק אתר אינטרנט 

2,000 ₪קופה קטנה 

2,000 ₪ימי הכשרה צוות

12,000 ₪אדמיניסטרציה ושונות

274,107 252,106₪ ₪סה"כ שנתי 

הכנסות הוצאות עמותה 

סה"כ שנתי 

מעודכן ל 7/1/2021

 

 2021בודה רשת מרכזי צעירים ישראל עתקציב ותוכנית 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2020לא כולל את דצמבר  -מרכזי צעירים שישלמו דמי חבר  40חישוב לפי : דמי חבר 
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Qלוחות זמניםמשתתפיםאחריותיעדיםמטרותתחום

 1

Q

2

Q

3

Q

4 תשתיות1
התקשרות ליעוץ משפטי1.1

**ינואר - מאיניסיםאיציק, עו"דהסדרה מול רשם העמותות

**ינואר - מאיניסיםאיציק, עו"דהסדרה חשבון הבנק

**ינואר - מאיניסיםאיציק, עו"דהסדרה רישום פנקס חברים

ניסיםאיציק, עו"דיעוץ משפטי בשוטף
****

התקשרות לרואה חשבון1.2

**ינואר - מאיניסיםאיציק, רואה הסדרה מול מע"מ
**ינואר - מאיניסיםאיציק, רואה הסדרה מול מס הכנסה

**ינואר - מאיניסיםאיציק, רואה סגירת דוחות כספים שנים עברו
****יעוץ מקצועי בשוטף

*אפרילועד מנהלאיציק1.3

שיווק ויח"צ2
*ינואר - מרץצוות מועד מנהלאיציק

*ינואר פברוארצוות מועד מנהלאיציק

***פברוארועד מנהלאיציק,ניסים

ניהול הרשת3

****ינואר - אפרילועד מנהלאיציק3.1

****שנתיועד מנהלאיציקקידום והפעלת ישיבות ועד מנהל, מחוז,אסיפה הכללית וועדת ביקורת.3.2

****ינואר - דצמברועד מנהלאיציקקידום ותפעול למידת עמיתיים לאורך כל השנה3.3

***מרץ - דצמברועד מנהלקידום הכשרות מקצועיות למנהלי הרשת3.4

**אפרילועד מנהלקידום ריכוז חוברת תוכניות שקיימות במרכזי הצעירים3.5

**אפרילאלי חביב+ ועד מנהלאיציק/ניסיםקידום וסיוע להובלת תו תקן למרכזי הצעירים

**אפרילועד מנהלאיציק/ניסיםקידום והעלאת המודעות למתווה חוק הצעירים

*מאיצוות מנהליםאיציק/ניסיםהפקת כנס מקצועי ארצי  למנהלי המרכזים )כפוף לגיוס תקציב יעודי(3.6

*יוניצות מנהליםאיציקהפקת שבוע הכשרות ותעסוקה ארצי3.6

*מרץועד מנהלאיציקקידום פלטפורמה לניהול הידע והמידע המקצועי3.7

****ינוארניסים,אדווהאיציק3.8

תקציבים4

*אפרילמתמחהאיציק4.1

מתמחה

מתמחה

****ועד מנהלאיציק/ניסיםגיוס תרומות מחברות עסקיות4.2

****ועד מנהלאיציק/ניסיםקידום פעולות לגיוס תקציבים ממשרדי ממשלה4.3

*ינואר- מרץמירי, ניסיםאיציקהגדלת מספר חברי העמותה שמשלמים דמי חבר4.4

**פבורוארועד מנהלאיציק4.5

שת"פ מפעל 5

הפייס

**פברוארועד מנהלאיציק/ניסיםקידום והובלת שיתוף הפעולה עם מפעל הפיס תוך אפיון המערכת

*יוני )הערכה(ועד מנהלאיציק/ניסיםיציאה לפילוט במרכזי הצעירים נבחרים

*אפרילועד מנהלאיציק ניסיםקידום הסכם דמי ניהול ותפעול עבור מרכזי הצעירים

וועדות6

הקמת הוועדות ותפעול להשגת תוצרים  להלן הוועדות וחבריהם :

****ינואר - מרץועד מנהלאיציקועדת תקנון – ניסים, אלדד, אדווה, דנה  ומירי

****ינוארועד מנהלאיציקועדת התקשרויות, כספים ומכרזים – 

****ינוארועד מנהלאיציקועדת גיוס משאבים ושותפויות- אלדד ויל, ניסים בן דוד

ינוארועדת ביקורתאיציקועדת ביקורת- ליאור בר, אמיר קנצ'וק, מושיקו רשף )נבחרו ב 11/2020(

****ינוארועד מנהלאיציקוועדת מיתוג ודוברות – ניסים, שי , שחר

****פבוארשותפים לדרך:

****פבוארהמשרד לשוויון חברתית, רשות הצעירים- מירי שמאי גיס, אלדד ויל

****פבוארשלטון מקומי + מרכז מ.א- אלי חביב, אדווה חיים, דנה מורן רביד

****פבוארמשרד הפנים- אלי חביב, אדווה חיים,

****פבוארמשרד נגב גליל והפריפריה החברתית – אלי חביב, אדווה חיים, אלדד ויל

****פבוארמשרד הרווחה- 

****פבוארמשרד הכלכלה-

****פבוארמשרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים- אדווה חיים,

****פבוארמשרד החינוך/השכלה גבוהה-

****פבוארמשרד השיכון-

****פבוארמשרד לביטחון פנים )מיגור אלימות בחברה הערבית( -

****פבוארמשרד לקידום קהילתי-

****פבוארמשרד הדיגיטל הלאומי- שי דנון,

****פבוארהקרנות: גנדיר, שחף, קרן גרוס- אדווה חיים, אלדד ויל, שחר יפה

0

חיזוק המותג רשת 

מרכזי הצעירים כגוף 

המוביל והמשמעותי 

במתן שירותים 

רוחבים ואישים 

לאוכלוסיית 

הצעירים בישראל, 

גוף שפרוס לכל 

רוחבה ואורכה של 

מדינת ישראל

הובלת תהליך מיתוג ושפה גרפית עדכנית וצעירה לרשת מרכזי הצעירים 

תוך הפעלת פלטפורמות שיווקיות כגון, פיסבוק, אינסטגרם,טויטר,יוטיוב

הובלת הקמה אתר אינטרנט לרשת מרכזי הצעירים

הסדרת העמותת 

לניהול תקין והובלה 

לתהליך של עצמאות 

ניהולית ופיננסית

הקמה אגודת 

ידידים/ועדת היגוי

הובלה וגיבוש שותפים אסטרטגים לחיזוק העמותה וגיוס משאבים

קידום תוכנה לניהול 

מרכזי צעירים

וועדות מקצועיות 

בהובלת חברי הוועד 

המנהל ובהשתתפות 

מנהלי רשת מרכזי 

הצעירים

קידום יח"צ והעלאת המודעות ברמה הארצית לרשת ולמרכזי הצעירים

מיסוד נוהלי ודרכי 

עבודה בין הרשת 

למנהלי המרכזים

ביסוס נהלי עבודה וחיזוק הקשר מול ועד מנהל ומנהלי מרכזי הצעירים, 

לרבות סיורים בשטח.

ביסוס הקשר והעבודה עם מנהלי מרכזי  הצעירים בחברה הערבית, 

לרבות בחירת נציג החברה הערבית בועד מנהל

פיתוח משאבים 

וגיוס תקציבים

קידום הובלת עבודת מיפוי לגיוס  משאבים/תקציבים ותוכניות עבור 

רשת מרכזי הצעירים

הובלת התאגדות לרכישה מספקים למרכזי הצעירים דרך רשת מרכזי 

הצעירים וקבלת תקורה/דמי ניהול.
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  :נספחים

 אישור רישום עמותה 
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 שאלות ותשובות רשם העמותות
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 תמנהיגות אזרחי -הסכם הבנות
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