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דו"ח היו"ר לשעבר על פעילות העמותה בשנה החולפת
דו"ח ועדת הביקורת
אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2015
מינוי רו"ח
מינוי ועדת הביקורת
מינוי יו"ר העמותה

 .1בחירת יו"ר לאסיפה
פרופ' שמעון שפירו ,חבר הנהלה ב"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,מתמנה ליו"ר
האסיפה הכללית.
 .2דו"ח יו"ר העמותה מר מוטי וינטר  -סיכום שנת 2015
תודה לראשי התחומים ,שדוחותיהם (נספח ב') היו הבסיס לדו"ח זה .כל מה שנאמר
בדו"חות מתייחס לפעילות עד סוף שנת  ,2015ולא למועד האסיפה הכללית.
להן סקירה תמציתית של ההתפתחויות העיקריות:
ילדים נעדרי עורף משפחתי (נע"ם) :בקרב עובדי הפנימיות גברה ההכרה בכך שילדים
שאין להם משפחה כלל ,או שאינם יכולים לקיים קשר עם משפחתם ,זקוקים להתייחסות
מיוחדת .בשיתוף פעולה עם עמותת "חוט השני" הוקמה קבוצת למידה שתפקידה להגדיר
את צרכיה של קבוצה ייחודית זאת ולהתוות את דרכי התמודדות עם צרכים אלה.
משפחות מלוות :מאמץ עיקרי בתחום זה הופנה לשיפור ההתמודדות של הפנימיות עם
האתגר של הפעלת משפחות מלוות לילדי נע"ם .התקיימו פגישות ייעוץ עם צוותי פנימיות,
ונמשכו תכניות ההכשרה לצוותים .המאמץ לגיוס משפחות מלוות הפך לשיטתי
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יותר ,כולל פגישות עם מתעניינים אחת לחודש .גדל מספר המשפחות שכלולות במאגר
הממוחשב ,וגדל היקף השימוש של הפנימיות במאגר זה.
ביוני  ,2015נערך ערב הוקרה ארצי לכלל המשפחות המלוות.
הגוף לאפוטרופסות :במהלך שנת  ,2015הורחבה התכנית וצוות התכנית גדל .בסוף
השנה היו באפוטרופסות שלנו  76ילדים .לצוות נוספה אפוטרופסית שהיא עורכת דין
במקצועה ומסייעת לעמיתיה בהיבטים המשפטיים .במהלך השנה ,נעשה מאמץ לאתר
שרידי משפחה של הילדים .ההכנה לבגרות וליציאה לעצמאות הפכה לשיטתית יותר.
בנוסף לעבודתו השוטפת ,עסק צוות התכנית בגיבוש תורת האפוטרופסות.
נעשתה פעילות מול משרד המשפטים לקבלת תמיכה כספית.
הורים שותפים  :בכל שלושת הפנימיות נוצר שינוי משמעותי בדפוסי היחסים בין צוות
הפנימייה להורים ,ובין ההורים לילדים .נעשה מאמץ לשלב בתכנית את המחלקות
לשירותים חברתיים ביישובים שמהם באים הילדים .החלה פעילות של מרכז שותפות
הורים שתפקידו תיעוד והפצת התורה בקרב הפנימיות .במקביל נמשכים המאמצים לגייס
לתכנית משאבים נוספים ,במיוחד מהקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי.
משרד הרווחה ואשלים הצהירו על מחויבותם לתכנית ,והם שותפים למאמצים להרחבתה.
הוראה משקמת  :מטרת התכנית להקנות לילדים שמתחנכים בפנימיות ,בגילאי גן עד
כ יתה י"א ,שליטה במיומנויות יסוד בקריאה ,כתיבה וחשבון .בשנת  2015השתתפו
בתכנית  1,029ילדים ,מ 67-פנימיות.
בשנה האחרונה הצלחנו לעשות חיבור אמיתי וחזק בין משרד החינוך למשרד הרווחה
לגבי כל האחריות של משרד החינוך למצבם הלימודי של ילדי הפנימיות .המזכירות
הפדגוגית של משרד החינוך התחייבה לבנות תכנית מיוחדת לטובת ילדי הפנימיות .זאת
פריצת דרך ענקית שהושגה בזכותנו ,וכיום יש ועדה משותפת לשני המשרדים ,אשלים
ו"ילדים בסיכוי" ,שבונה את התכנית.
מרכזיות חינוכיות 60 :פנימיות נמצאות בקשר עם המרכזיות הארציות ב"אחוזת שרה"
ואעבלין 53 ,מהן מפעילות מרכזיות .במהלך השנה התקיימו  18השתלמויות ,מהן 6
באחוזת שרה 6 ,באעיבלין ו 6-במרכזיה אזורית חדשה לפנימיות הערביות באזור ירושלים
והדרום .האתר של המרכזייה משמש פלטפורמה לבחירת תכניות העשרה על ידי
הפנימיות .במהלך השנה הועלו לאתר  34פעילויות חדשות.
המרכזייה הפעילה תכניות העשרה ב 22-פנימיות .מרבית התכניות מופעלות בחודשי
הקיץ ,כאשר הילדים נמצאים בפנימייה ללא מסגרת לימודים.
בעקבות מבצע "צוק איתן" ,עלה הצורך להקים מרכזיית חירום באזור הדרום .המרכזייה
ממוקמת בפנימייה בקריית מלאכי.
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גשר לעצמאות :תכנית שמיועדת לבוגרי פנימיות חסרי עורף משפחתי :בסוף שנת 2015
השתתפו בתכנית זאת  180צעירים וצעירות שגרו ב 30-דירות ,ועוד כמספר
הזה צעירים "אקסטרנים" ,דהיינו מי שסיימו את שהותם בפנימיות ,וכאלה שלא היו
זקוקים לקורת גג ,אך נזקקו לליווי ולשירותים אחרים של התכנית .השנה נוספה לתכנית
דירה לצעירות בתל אביב .על אף הגידול ההדרגתי ,התכנית עדיין לא עונה על הצרכים,
וכמה עשרות צעירים נמצאים ברשימת המתנה.
בשנת  2015עברה התכנית שינוי במבנה הארגוני ,רענון הגדרות תפקיד והעמקה בתוכן
התחומים.
גדל מספר הצעירים שנקלטו במוסדות להשכלה גבוהה ,והופעלו תכניות לטיפוח כישרונות
בתחומי האמנויות.
מתנדבים :בשנת  2015גדל מספר החברות העסקיות והעמותות שמפעילות מתנדבים
בפנימיות בתחומים כמו גינון ,טיפוח הסביבה ,מוסיקה וימי כיף .כמו כן פועלים בפנימיות
עשרות רבות של סטודנטים ומלגאים בתור חונכים ובשיעורי עזר.
גם בתחום זה הופעלה קבוצת למידה בשיתוף עם משרד הרווחה וגורמים נוספים.
מטרתה להגדיר מחדש את מקומם של המתנדבים בפנימיות ,ולשפר את הפעלתם.
פיתוח משאבים ויחסי ציבור :יכולתנו לקיים את הפעילויות הנ"ל מותנית בגיוס משאבים.
לצד השותפויות האסטרטגיות עם משרדי החינוך והרווחה ,מתקיימת פעילות ענפה ביותר
של היחידה לפיתוח משאבים ,שכוללת פניות לקרנות ,עסקים ותורמים ,דיווחים שוטפים
לתורמים ,שותפויות עם עסקים בצורת קווי קופה ומכירת מוצרים ,הגדות לפסח וכרטיסי
"שנה טובה" ,לראש השנה ,האירוע השנתי ,וכמובן תחזוקה שוטפת של האתר ודף
הפייסבוק .במקביל ,נעשה מאמץ מתמשך להגביר את מודעות הציבור לפעילות העמותה.
הערכה ומחקר :בתכנית "הוראה משקמת" נמדדים באופן שוטף הישגי הילדים ,בדגש על
צמצום פערים .בתכנית "גשר לעצמאות" נמשך שיתוף פעולה עם מחקר של דוקטורנט
מאוניברסיטת בר-אילן .בשלוש תכניות נוספות (אפוטרופסות ,משפחות מלוות והמרכזיות
החינוכיות) החלה הערכה ומדידה.
שדולה :בשנת  2015נעשו מאמצים ,אשר לא תמיד צלחו ,לשכנע משרדי ממשלה לקבל
על עצמם אחריות רבה יותר לתכניות כמו הוראה משקמת וגשר לעצמאות.
לסיכום :הדו"חות של ראשי התחומים מצביעים על שנה של פעילות ענפה ומבורכת ,זאת
הודות לצוות העובדים הנפלא שלנו ,בהנהגתם של ירון ,עדנה ויהודית .פעילותם מאופיינת
ביוזמה ,יצירתיות ודבקות במטרה .תודתנו נתונה להם ,ולחברים בוועד המנהל
שמקדישים מזמנם בהתנדבות לקידום פעילות העמותה.
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 .3דוח ועדת הביקורת לשנת 2015
ועדת הביקורת של עמותת ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה בדקה את הנושאים
האמורים בסעיף  30לחוק העמותות תש"ם – ( 1980להלן" :החוק") ולהלן ממצאי הועדה:
הועדה בדקה את פעילות העמותה כפי שמתבטאת בדוחותיה הרשמיים (המילוליים
והכספיים) וספריה המנהליים והחשבונאיים לשנת  2015וקיבלה לידיה את הפרוטוקולים
של ישיבות הנהלת העמותה.
הוועדה ממליצה לבצע תכנית להפקדת כספים בקופות הביטוח להקטנת ההתחייבויות
לפיצויים.
הדוח המילולי
הוועדה ביקרה את הדוח המילולי לשנת  2015וממליצה בפני האסיפה הכללית לאשרו.
הדוח הכספי
הועדה בדקה את הדוח הכספי של העמותה לשנת  2015וממליצה בפני האסיפה הכללית
לאשרו.
 .4אישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015
הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה לשנת  ,2015מבוקרים על ידי רו"ח העמותה
בצירוף אישורו והערותיו ,הובאו בפני חברי האסיפה הכללית ,לאחר המלצות ועדת
הביקורת והוועד המנהל ,לאישורם .הדו"חות ,הכספי המילולי ,לשנת  2015הוצגו בפני
חברי האסיפה הכללית .האסיפה הכללית אישרה את הדו"חות ,הכספי והמילולי לשנת
.2015
 .5מינוי רו"ח לעמותה
האסיפה הכללית החליטה בהתאם לסעיף (19ב) לחוק העמותות ,מ 1980-למנות
את משרד רו"ח זיו האפט  BDOכרו"ח של העמותה לשנת .2016
האסיפה הכללית מאשרת תשלום בגובה של ( ₪ 18,000כולל מע"מ) לרו"ח
העמותה עבור הכנת הדו"ח הכספי לשנת .2016
 .6מינוי ועדת הביקורת
האסיפה הכללית מאשרת את מינויו של רו"ח גדעון באום – ת.ז007585391 .
ליו"ר ועדת הביקורת של העמותה ,ואת עו"ד אייל רגב – ת.ז 057674210 .כחבר
בוועדת הביקורת ,לשנת .2015
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 .7מינוי ופרישת חברים מהוועד המנהל של העמותה
האסיפה הכללית מאשרת את מינויו של מר מוטי וינטר כיו"ר עמותת "ילדים בסיכוי".
האסיפה הכללית מאשרת את פרישתם של גב' יהודית נוסבאום ומר מוטי סלע מחברותם
בוועד המנהל של העמותה.

נרשם ע"י:
יהודית אלישר ,סמנכ"ל

על החתום:
יפה קרינדל  -גזברית כבוד

פרופ' שמעון שפירו – חבר הנהלה
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