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  :יצע הארגו$ לקידו� מטרותיועיקריות שבפעולות 

  �שירותי� ותוכניות ברחבי האר, במסגרת יחידות וסניפי קשר, ארגו$ קשר הפעיל במהל+ השנה מגוו$ רחב של פעילויות

  :יחידת פיתוח והכשרה �

  גור� מרכזי בגידול ילדיה� בפני קהלי יעד רבי� וכ� לפתחהרואה במשפחה, להביא את תפיסת עולמו של הארגו�: מטרת היחידה

  .משפחות ואנשי מקצוע: היחידה פועלת ע� שני קהלי יעד מרכזיי�. כלי� מקצועיי� למימוש תפיסה זומודלי� ו לפתח , את התורה

  קבוצות ושיתופי פעולה, סדנאות להורי� ואנשי מקצוע, קורסי�, הרצאות  �באמצעות

. מפתח מודלי� ייחודיי� ומייש� אות�, נענה ליוזמות, יוז�, יתוח וההכשרה הינה גו� מקצועי וייחודי לקשריחידת הפ: פירוט

. ג� בתו� הפרויקטי� שה� בשיתופי פעולה ע� משרדי ממשלה, היחידה אחראית לפיתוח כל הקורסי� והסדנאות המפותחי� בקשר

אחת המטרות של יחידת . מקצעות של הצוות ובגיוס של אנשי מקצועבהת, בלמידת עמיתי�, כל הפעילויות מלוות בהערכה מעצבת

להיות מרכז למידה לסטודנטי� , ההכשרה היא להרחיב את מודל הלמידה המשותפת של הורי� ואנשי מקצוע בתחומי�  שוני�

זו , תו� אמונה וידיעהמ, ולהשתלב בכל תוכניות הלימוד באקדמיה שיש לה� נגיעה לחיי המשפחות המיוחדות, מדיסציפלינות שונות

  .ולעשות סוציאליזציה נכונה למקצוע ולתפקיד, הדר� להכשיר לבבות

לייש� את ,  לפתח קורסי� שנית� להפי$ אות�,  המטרה היא להמשי� ולהתמצב כמרכז פיתוח והכשרה מומחה2015בשנת 

  .ות לרשת קהילת המשפחות המיוחדותליצור שיתופי פעולה ולהרחיב את מגוו� הפעילוי, ללמוד מהצלחות, המודלי� שפותחו

  : יחידת מידע �

מתו� הבנה שמידע הוא כלי לסייע להורי� לצאת מתחושת , ייעו$ ומיצוי זכויות למשפחות המיוחדות,  הענקת מידע:מטרת היחידה

  . חוסר האוני� לעשייה אקטיבית ומיטבית למע� ילדיה�

   :באמצעות

באמצעות מתנדבי� .  יעו$ ומיצוי זכויות למת� מענה ארצי בהנגשה סניפית, מרכזי� למידע�"תמיד בקשר" מרכזי הפעלת •

 . שקיבלו הכשרה מקצועית ונבנתה עבור� תוכנית ליווי ולמידה ועדכו� מתמשכי�

 .ופני� מול פני�) פורומי�(הקמת מאגר יועצי� הנותני� מענה וירטואלי  •

 )ח"בשיתו� ע� מט(מקו� מיוחד : הפעלת מאגר מידע אינטרנטי •

 הפקת חוברות מידע בשפות שונות •

  "הזכות לדעת"הרצאות וסדנאות בנושא מידע  •

  :תחו� עולי�

  עיקר הפעילות התמקדה בליווי פרטני של משפחות . בשיתו� משרד הקליטה, במסגרת יחידת המידע פועל ג� שירות ארצי לעולי�

  :הרצאות הזכות לדעת

חלק� עוסקות בתחו� מסויות כמו זכויות , ק� נותנות מידע כללי ורחבחל, "הזכות לדעת"כלי נוס� להעברת מידע ה� הרצאות 

  . הרצאות כאלה ניתנו ברחבי האר27$. חינו� ועוד, בביטוח לאומי

  :יחידת תוכ$ �

ולבניית בית ובמה וירטואלית , ליצירת שינוי עמדות, להעלאת מודעות, להשתמש בכלי� של תוכ� להעצמת משפחות: מטרת היחידה

, החינו�, שמטרתה להנגיש את התוכ� הקיי� והחדשני ביותר בתחומי הבריאות �יחידת התוכ$� הייחודי של המשפחות להשמעת קול

וכ� להעלות את המודעות , והפסיכולוגיה בנושאי� שיסייעו להורי� להתמודד ע� ההורות המיוחדת ולקד� את ילדיה�, הזכויות

ממקו� של ,  ההוריבית ובמה וירטואלית להשמיע את קול�יצור עבור� ול, למקומ� ומעמד� של ההורי� המיוחדי� כלפי חו$

  .עוצמה

  :עיקרי הפעילות

 "הורי� בקשר"פורטל  •

 שלנו הפייסבוק ד� הפעלת •

 "בישראל המיוחדות המשפחות "שנתי דוח הפקת •

 הרצאות •

 סרטוני� יצירת •

  טיובוי ערו$ הפעלת •
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  :לסיכו�

המהווה בית ובמה , הפורטל שלנו הוא מיז� חברתי. מנת להביא לשינוי חברתייחידת התוכ� משתמשת בכלי� מגווני� של תוכ� על 

הפורטל  פועל ע� מערכת הורי� כמביאי התכני� וכתיבת� ובכ� הופכי� לשותפי� פעילי� . וירטואלית למשפחות ולאנשי מקצוע

כלי עבודה לכל העוסקי� בתחו� ח המשפחות המיוחדות משמש "דו. ביצירת שינוי המדבר על חשיפה ושיתו� מלא בידע ובתוכ�

לא יכולנו להגיש את דוח , השנה בשל הבחירות שהוקדמו, ומצי� באופ� מאוד ברור את התכני� החברתיי� שאנו מנסי� לקד�

בעלי תפקידי� ברשויות המקומיות , אול� שלחנו אותו למקבלי החלטות במשרדי הממשלה, המשפחות המיוחדות לכנסת ישראל

  .ובארגוני� עמיתי�

  :יחידת קשרי לקוחות ושותפי�  �

  :מטרת היחידה

�כזה הוא כלי שמאגר . קשרי� שוטפי� והדדיי�,  עמיתי� ושותפי� שלנו–ע� חבריה  וליצור לבנות קהילה וירטואלית רחבת היק

, ת מידעהעבר, הצעת שירותי� שוני�, יצירת תקשורת שותפות מתמשכת עמ�: משמעותי אשר פותח אפשרויות רבות בפני הארגו�

  .שימוש בה� כקבוצת כוח

  : עיקרי הפעילות

זוהי . מפניות רבות אלינומגיוס שלנו וכ� הצטרפות ההורי� והשותפי� הנוספי� : הרחבת הקהילה בדרכי� מגוונות •

 . מייל מידי שבוע�תוצאה של בניית קשר ישיר ורצי� ע� ההורי� באמצעות משלוח הודעות הגרופ

 :י" אנשי מקצוע וארגוני� ע,תקשורת רציפה ע� בני משפחה •

� ) המונית עניי� רכשנו תוכנת להפצת מיילי� הלצור�(ל "הפצת מקבצי מידע בדוא 

�  .SMSהודעות   

� . קשרי�לדוגמא חוברות, הפצת חומרי� בדואר 

� .קשר טלפוני 

  : לסיכו�

והפצת מידע ,  ואנשי מקצועהקשר הרצי� ע� קבוצה כה גדולה של משפחות. מודל העבודה של היחידה אפקטיבי מאוד ורב עוצמה

  .פיתוח של פעילות קהילתית ועוד, מייצר הרבה מאוד יזמויות מצד ההורי� וחיבור משמעותי יותר לארגו�, נרחב אליה�

. הינה תוכנית חדשנית העוסקת בהעצמת משפחות, שיקו� משפחתי של� למשפחות לילדי� ע� צרכי� מיוחדי� :פרוייקט שמש �

אשר ניסיו� החיי� שלה� הביא אות� , מירי וייס ודבי אלנת�,  שתי אמהות לילדי� ע� צרכי� מיוחדי�התוכנית היא יוזמה של

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, וינט אשלי�'לתוכנית שותפי� ג. לתובנות מעשיות אות� רצו להעניק למשפחות נוספות

: התוכנית פועלת בשלושה יישובי�. ר זכה במכרז להפעלתההאמהות היוזמות וארגו� קש, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות

: התוכנית פועלת בשלוש רמות. לאור גיוס תרומה ייחודית, רחובות, כמו כ� נוס� ישובי נוס�. ראש העי� ובאקה אל גרבייה, אשקלו�

קבוצות שמטרת� , הרצאות,  הורי� מוזמני� לסדנאות�תיתקבוצ,  הורי� מוכשרי� להיות הורי� מלווי� של הורי� אחרי��פרטנית

פיתוח מנהיגות הורית מחד ועבודה סדנאית ע� אנשי המקצוע על מנת לחזק את : קהילתית, לחזק את היחידה המשפחתית

  .השותפי� בי� ההורי� אליה�

 לממש את חלקו במכרז החל החל הארגו�, בעקבות זכייה של ארגו� קשר במכרז של המרכזי� למשפחה :מרכזי� למשפחה �

וינט 'ג, משרד הרווחה: לתוכנית שותפי�). הממוק� בבאר שבע(ולהפעיל את המרכז למשפחה בדרו� האר$ , 2013מתחילת שנת 

כמוב� שפעילות המרכז למשפחה , לצור� כ� נסגר סני� קשר שפעל בבאר שבע. עריית באר שבע ורשויות נוספות בדרו�, אשלי�

  .וריית הפעילות של קשר בדרו� עד כההתבססה על כל היסט

 פרקטיקההתוכנית מתבססת על . קשר ארגו� של אר$ חובקתו היא אחת התוכניות המרכזיות :"הורי� בוני� קהילה"תוכנית  �

 נוספות משפחות למע� חברתית ועשייה מנהיגות לפיתוח מוגבלות ע� לילד ההורות של העוצמות את המיישמת, חדשנית קהילתית

 בסביבת� ושוויוני מלא באופ� מתקבלי� ומשפחתו המוגבלות ע� הילד בה מציאות לייצר  היא מטרתנו, בקהילה מלאי� ולחיי�

 מהווה, הקהילה". מיוחדות משפחות "של קהילה להקמתפועלת  אשר, הורי� מנהיגות קבוצת הקמת דר� עוברת התוכנית. הטבעית

 קהילה כל. הרחבה המקומית בקהילה שינוי ולהוביל ולפעול להתארג� ה�ל תאפשרמו אות� תחזקמ, למשפחות השתייכות קבוצת

 דיאלוג תו�, המיוחדות המשפחות את מתקדמו, עבודה ותוכנית חזו� ,ביישוב הבוערי� הצרכי� מבחינת, שלה היו� סדר את קובעת

התוכנית קיימת כבר , חת רודרמ�השות� המרכזי לתוכנית היא קר� משפ, 2010התוכנית פועלת משנת . המקומית הרשות ע� מתמיד

  . יישובי�20 �ב

 להצטר� מוזמנות אליה, קהילות של ארצית רשת קשר בארגו� הקמנו, היישובית ברמה העבודה לצד: ארצית קהילות רשת

, להשפיע על סוגיות ארציות,  למנ� יחדיו נושאי� משותפי�\ זאת על מנת ללמוד מהניסיו� אחת של השנייה.היישוביות הקהילות

 .לייצר נראות גדולה יותר למשפחות
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   :4201בשנת  רגוני של העמותההמבנה הא .2
 

  :חברי הוועד

  תארי+ מינוי אחרו$   הועדש� חבר

 23.6.2014  יחיאל אב�

 23.6.2014  אילנה בלב�

 23.6.2014  יוסי ב� שלו�

 23.6.2014  משה גבאי

 23.6.2014  ד גור אריה"עו

 23.6.2014  חגי טל

 23.6.2014  נשטיי�ברנדה מורג

 23.6.2014  אלי מזרוח

 23.6.2014  עיסא נורמ�

 23.6.2014  ר ליאורה פינדלר"ד

 23.6.2014  יואב קריי�

 23.6.2014  שירה רודרמ�

 23.6.2014  ד נוע� שיפמ�"עו

  
  :חברי ועדת ביקורת

  תארי+ מינוי אחרו$  ש� חבר

 23.6.2014  ח  עזריה נבו�"רו

 23.6.2014  ר ד� קאופמ�"ד

  
  

    :מורשי חתימה

  תפקיד  ש�  מורשה החתימה

  גזברית  אילנה בלב�

  חבר ועד מנהל  אלי מזרוח

  לית"מנכ  תמי קרישפי�

  )בלבד  0 20,000חתימה עד ( �מנהלת כספי� וכח אד  אורלי לוי בכר

 0 20,000חתימה עד ( רכזת ארגונית ביחידות מידע והכשרה ב� לולואורטל 
  )בלבד 

  
  .2014בשנת יוני  ל22 �התכנסה ב מ� המניי� תאסיפה כללי

  
   ):'דובר וכו, גזבר, ל ומי שכפו� לו ישירות"מנכ(אי משרה המועסקי� בעמותה ושנ

משפחה/ש� פרטי   תאור תפקיד 

 לית"מנכ תמי קרישפי�

  יחידת הכשרהמנהלת ו מקצועית מנהלת בוקי קמחי

ב� לולואורטל    רכזת ארגונית ביחידות מידע והכשרה 

  יחידת המידעמנהלת קר� שלו

 מנהלת יחידת קשרי לקוחות ושותפי�  אלבאו�יעל

תוכ�מנהלת יחידת ה יעל אנגלנדר  

אירה פינסקר/ טיליני� ילנה  רכזת קו לעולי� 

סגלאורמיא� מאיה  ירושלי�  סני�רכזת   

סני� ירושלי�, רכזת אדמיניסטרטיבית הילה מזרחי  

וד סולימא� 'סוג רבי בסני� ירושלי� המגזר העתרכז   

  מרכז סני� תל אביברכזת שרו� מישקובסקי

  והצפו� סני� חיפהרכזת כרמית לוי דוד

 רכז המגזר הערבי בסני� חיפה אנואר מנסור

אורית כ$/ יעל גני אור שבע והדרו��רכזת סני� באר   

סני� דרו�, רכזת המגזר הבדואי  הנא אבו באדר  

 מנחה פרוייקט שמש וייס מירה

יכל האסמ  מנהלת פרוייקט שמש 

 רכזת פרוייקט שמש ראש העי� נעמי גולדברג
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 רכזת פרוייקט שמש אשקלו� יעל ממ�

 רכזת פרוייקט שמש באקה אל גרבייה ביאדסה סלא� 

 רכזת פרוייקט שמש רחובות ליאורה סופר

 מנהלת כספי� וכח אד� אורלי לוי בכר

ס' סמארה נרג  רכזת ביחידת המידע 

  
  23? 2013 הועסקו בעמותה בשנתובדי� כמה ע

  70? 3120 בשנת בעמותה התנדבו כמה מתנדבי�
  

   אי��4120 בשנת פירוט תאגידי� קשורי� .3
  

  

   :4201 בשנת שימוש בכספי תרומות .4

   השימוש העיקרי שנעשה בכספי התרומה  סכו� התרומה 

�פעילות בסניפי 1,550,048  

 מת� מידע וייעו$ למשפחות 298,995

סדנאות, הרצאות, תוכניות הכשרה  543,832  

 פורטל הורי� בקשר  187,539

 קשרי לקוחות  169,677

ש"פרוייקט שמ  602,636  

 שונות   18,691

  

 :4201עלויות גיוס התרומות בשנת  .5

  ותעלות גיוס התרומ  סעי�

  106,089   וכתיבת בקשותאירוע התרמה

  

  .אי� �4201 בשנת מהפעילות השוטפתשאינה מהווה חלק ,  ללא תמורההעברת כספי� ונכסי� .6

 

  .אי� �4012 בשנת פירוט עסקאות במקרקעי$ .7
  

 .�אי �2014בשנת  עסקאות שביצעה העמותה ע� צדדי� קשורי� .8
  

 .�אי �2014  בשנתידי גור� מוסמ+�על דרישה לתיקו$ ליקויי� .9
   

 . לא היו�0142 בשנת פירוט אירועי� חריגי� .10
  
� סניפי� באר$ארבעהפעילה מלעמותה משרד מרכזי בירושלי� וכ�  �4201 בשנת פעילויות העמותהתיאור הפריסה הגיאוגרפית של .  12 

 רחובות, ש הפועלת באשקלו�"מת תוכנית שמכדוג, עילה תוכניות בישובי� שוני�כמו כ� העמותה מפ  .שבע� ובארחיפה, תל אביב, ירושלי�
  .הרצליה ועוד, קצרי�, פתח תקווה, ו רחובותקהילות של משפחות מיוחדות במקומות כמ, ה אל גרבייהובאק

 

  .אי� �2014עניי$ מהותי אחר שאירע בשנת פירוט   .13
  

  
  אי� �)ח המילולי לאישור האסיפה הכללית"ועד להגשת הדו 4201.1.1רעו מתארי+ ישינויי� בענייני� המפורטי� לעיל שא (עדכוני� .14

  
  
  

  
  


