עמותת "דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה" )"העמותה"(
מס' רישום 580439594
פרטיכל אסיפה כללית שנתית לשנת 2008
מישיבת האסיפה הכללית שנתקיימה כדין בהתאם לתקנון העמותה ביום  30ביוני  2009בבית וילנה בת"א.

נוכחים :מנין חוקי של חברי העמותה .הפרטיכל נחתם על ידי יושב ראש העמותה ויו"ר ועדת ייעוץ
משפטי ותקנון של העמותה.
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נמסר והוחלט:
.1

ליו"ר האסיפה הכללית נבחר יו"ר העמותה שמואל סורק .למזכיר האסיפה הכללית נבחרה יו"ר
ועדת ייעוץ משפטי ותקנון חיה שביט-קידר.

.2

דבר יו"ר העמותה
יו"ר העמותה ,שמואל סורק ,אמר כי בחלק מן הדברים אנו חווים עדיין חבלי לידה ,ומתחבטים
בסוגיות כגון :האם הנושאים שבחרנו להתמקד בהם אכן הנושאים שעלינו לעסוק בהם? עם מי?
כיצד? אנו גוף המגיע לבגרות וצריך לפרוץ את דרכו הלאה .על פי תוכנית העבודה ,הוסיף ,העמותה
חייבת להפוך לגוף המייצג בארץ את דורות ההמשך ולהיות מעורבת במערכת החינוך .לשם כך,
ובפרט לנוכח העובדה כי כולנו מתנדבים מחד ,אך מוגבלים בזמן )מסיבות כטיפול בהורים ,בבעיות
בריאות ,עבודה וכד'( מאידך ,עלינו להיות ממוקדים יותר בפעילותנו ולהגדיר לעצמנו היטב את
מטרותינו ,בהתאמה לעת הזו .ברור לנו היום יותר כיצד עלינו להתנהל ,ואנו רוצים לדעת טוב יותר
מה וכיצד לעשות מחר ,כדי לעשותו טוב יותר מאשר אתמול.

.3

דיווחים מפעילות ועדות העמותה )פורטו בדו"ח המילולי שהוגש לאסיפה הכללית(
3.1

דור שני וסדנאות "דור המשך לסיפור"
חברת הועד המנהל בילי לניאדו ,יו"ר ועדת החינוך היוצאת ,דווחה על המשך סדנאות "דור
המשך לסיפור" ,שנוסדו מתוך המחויבות שלנו להוליך את סיפור הורינו בשואה הלאה
ולמנוע כי הסיפור ילך לאבדון .בשנה החולפת הורחבה המסגרת ולסדנאות של לימוד מלאכת
העברת הסיפור בעל פה נוספו גם סדנאות לכתיבת הסיפור ,שזכו להצלחה גדולה.

במהלך השנה נוהל משא ומתן עם יד ושם על סבסוד הסדנאות .יד ושם הגיע למסקנה שאינו
בטוח עדין ברצון להניח לבני הדור השני להתחיל במלאכת סיפור ההורים ,כל עוד חלק מן
הניצולים חיים .לפיכך החליט המוסד שלא לסבסד את סדנאות העמותה בנושא .מאידך ערך
יד ושם השתלמות לבוגרי הסדנאות הקודמות ,כדי להשלים להם את הפן ההיסטורי .לאור
הצלחתן הגדולה של סדנאות העמותה בנושא ,והעובדה כי תוצר לוואי של הסדנאות הוא כי
בוגריהן הפכו חברים פעילים יותר בעמותה ובקהילה ,החליט הועד המנהל של העמותה
להמשיך בפעילות גם ללא הסבסוד של יד ושם .בסיוע חברת הועד המנהל האחראית על
תחום מחנכים בבית התפוצות ,טובה לשם ,מתוכננות שתי סדנאות חדשות שייערכו בבית
התפוצות .תוצר נוסף של הפעילות הוא כי אסתי לידר ,הפסיכותרפיסטית המנחה את
הסדנאות ,התנדבה להקים מועדון של בוגרי הסדנאות ולהפעילו בהתנדבות.
ד"ר מלה מאיר ,חברת הועד המנהל השותפה להקמת הסדנאות ולניהולן ,ציינה כי בוגרי
הסדנאות מרצים כיום בבתי ספר וביחידות בצה"ל ,ויודעים להעביר את הנלמד בסדנה
לקהלים נרחבים ומתקבלים בברכה.
חברת העמותה טובה וקס ,יו"ר ארגון יוצאי רייביץ ,סיפרה כי נכחה בהרצאה של בוגרת
סדנת "דור המשך לסיפור" ,שהייתה לדעת כל המשתתפים הצלחה אדירה ,ושבחה פעילות זו
של העמותה בכל פה.
3.2

אמנות דור שני ואמנות ניצולים
חברת הועד המנהל ויו"ר הועדה לאמנות דור שני וניצולים ,בלה שוטן ,דווחה כי לניסיון
להקים פעילות בקרב דור שלישי ,באמצעות פרויקט פר"ח של הטכניון ,לא היה המשך.
לעומת זאת ,נתקיימה פעילות משותפת עם מוזיאון "מדעטק" של הטכניון ,להשקת פעילות
העמותה בצפון הארץ ,בה נערכו שתי תערוכות של אמנים בני הדור השני .הפורומים
שמעמידה העמותה לרשות האמנים בני הדור השני הם קאמריים ואינטימיים באופיים,
אולם הביאו הצלחה לאמנים המציגים ושימשו להם קרש קפיצה לבמות גדולות יותר .בכל
כנס של העמותה מוקדש מאמץ לקיים תערוכה של אמן בן דור שני או שלישי.

3.3

תיעוד והנצחה
חבר הועד המנהל ויו"ר הועדה לתיעוד והנצחה ,צחי מלמד ,דווח כי בעקבות פניה דחופה
ממדור תיעוד של יד ושם בבקשה למצוא ניצולים לתיעוד )לאחר שהמוסד קבל תקציב נוסף
למטרה זו( ,הופנו ליד ושם מועמדים רבים לתיעוד .כן הופנו מועמדים לעיריית ת"א ,אשר
פנתה אף היא בבקשת סיוע במועמדים לתיעוד .אנו מחפשים תקציב למצלמה )כ 40-אלף ,(₪
כדי להקים מערך תיעוד של העמותה .בשלב זה נערך קורס מראיינים דוברי רוסית מטעם
עיריית ת"א והעמותה תרמה מועמדים גם לפעילות זו .יש לזכור כי המראיינים והצלמים
פועלים בהתנדבות.

3.4

תרומות
חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת התרומות ,לינדה אולמרט ,דווחה כי בנוסף לתרומה בסך 10
אלפים דולר שהתקבלה ב 2007-מתחנת טלביזיה של נוצרים אוהדי ישראל )תרומה ייעודית
לניצולי שואה מן המעגל הראשון ,תוך הבעת רצון להקליט את סיפור הניצולים ודרכו לספר
לקהלים נוצריים בארה"ב את סיפור השואה וסיפור התקומה בישראל( ,נתקבלו במהלך
השנה החולפת תרומות במסגרת קונצרט שאורגן על ידי שני מתנדבים צעירים למען ניצולי
שואה נזקקים וכן מספר תרומות שגויסו על ידי חבר הועד המנהל צחי מלמד .נתקבלה
החלטה לחלק את התרומות במלגות בנות  ₪ 500לחודש למשך שנה לכל ניצול התואם את
הקריטריונים שנקבעו )מעגל ראשון ,וכן מועמדים ששמם נמסר על ידי לשכות הרווחה
בעיריות השונות והוגדרו כנזקקים( .זוהו כבר  5נתרמים כאלה והמאמץ לאתר מועמדים
נוספים נמשך.

3.5

אירועים
יו"ר העמותה שמואל סורק מנה את אירועי :2008
 כנס יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ,ב ,27.1.08-בו הוצג נושא התעמולה הנאצית
ותעמולת העולם הערבי ,והועלתה ההצגה "מען לא ידוע" בנוכחות יו"ר יד ושם ושר
המשפטים דאז – טומי לפיד ז"ל.
 אירוע מדעטק-חיפה להשקת פעילות העמותה בצפון ,במרץ .2008
 האסיפה הכללית לשנת  ,2007שנערכה במרץ .2008
 אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה במאי .2008




כנס פעילים ביוני .2008
כנס אוקטובר בנושא "יידיש – סיפור אהבה" ,שהרצאת המפתח בו ,של ד"ר
יושקובסקי ,הוותה את יריית הפתיחה לסדרת הרצאות עם מרצה זה שזכתה
להצלחה גורפת.

יו"ר ועדת האירועים החדשה ,בילי לניאדו ,ציינה את האירועים שנערכו ב:2009-
 אירוע יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ,בנושאי חינוך והנצחה.
 אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,בסימן ההעברה הבין-דורית.
 הוספת טקס "לכל איש יש שם" לכנסי העמותה.
3.6

.4

שיתוף פעולה עם יד ושם
יו"ר העמותה ,שמואל סורק ,דווח כי באופן כללי ,פגיעת המשבר הכלכלי העולמי בתרומות
של יד ושם גרמה להפחתת התמיכה הכספית של המוסד בעמותה .עם זאת ,המוסד מגביר את
מחויבותו לעמותה ובשנת  2009אף העמיד לרשותה משרד בתחומי המוסד ,אותו מפעילים
מתנדבים משורות העמותה .כן קוימו ביד ושם סיורים ייעודיים לבני הדור השני .אנו מקווים
לשיפור נוסף בתמיכה של יד ושם לפעילויות העמותה במהלך .2010

דו"ח ועדת הביקורת והמלצותיה
בהיעדרו של יו"ר ועדת הביקורת ,עו"ד יצחק לקס ,מסיבות משפחתיות ,הוקרא מכתבו לאסיפה ובו
דו"ח ועדת הביקורת והמלצותיה לאסיפה ,כדלקמן:
לכבוד חברי האסיפה הכללית
עמותת "דורות ההמשך  -נושאי מורשת השואה והגבורה" )"העמותה"(
מ.ר580439594 .
ח.נ.
הנדון :ישיבת ועדת ביקורת מיום  - 30.6.09דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2008
אנו חברי ועדת ביקורת של העמותה ,סקרנו את טיוטת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת  2008וכן
קיבלנו הסברים ופירוט בנוגע לדו"ח.
הועדה מבקשת שיקבעו נהלים ברורים בכל הנוגע לאופן שמירת פנקסי הקבלות בהן נרשמות
התרומות והתקבולים שמקבלת העמותה ,כמו גם הגדרה פרסונאלית של זהות האנשים או בעלי
תפקידים ספציפיים אשר יהיו רשאים לרשום את התקבולים ולמעשה יהיו אחראים על שמירת
פנקסי הקבלות.
כמו כן ממליצה הועדה להשתמש בפנקסי קבלות עם  3העתקים כאשר אחד מהעותקים יתויק
בקלסר הנה"ח נפרד.
מעבר לכך מצאה הועדה כי העמותה פועלת ביעילות ובחסכון וכן כי ענייניה הכספיים ,כמו גם יעוד
כספי העמותה לקידום מטרותיה מתנהלים על פי כל דין ובהתאם למטרות העמותה.
בנוסף סקרנו את הדו"ח המילולי אשר הועבר לעיוננו.
נוסף על כל זאת בחנו את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה ואת התאמת פעילויותיה למטרותיה
ומצאנו כי הפעילות הרבה והמגוונת ממלאת אחר מטרות העמותה ואנו מברכים על כך ומצפים
שהפעילות תימשך ברוח זו ואף תגדל.
על פי ההסברים שקיבלנו והבדיקות שערכנו אנחנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות
הכספיים לשנת  2008וכן ממליצים לאשר את הדו"ח המילולי בנוסח שהועבר לעיוננו.
בכבוד רב,
עו"ד יצחק לקס
יו"ר ועדת הביקורת"

יו"ר העמותה ,שמואל סורק ,ציין כי ועדת הביקורת של העמותה מקצועית מאד ,מנחה אותנו
בפעילותנו ותומכת בה ,ואנו קשובים להדרכתה ולהמלצותיה.
.5

אישור המאזן ,הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי ליום  31בדצמבר 2008
גיזבר העמותה ,בניה אהרונוביץ ,יחד עם יו"ר העמותה ,הציגו בפני האסיפה את הדו"חות הכספיים.
הגיזבר בקש להודות לקודמתו בתפקיד ,ד"ר מלה מאיר ,על סיועה והדרכתה בהכנת הדו"חות
הכספיים של העמותה לשנת .2008
לאחר הצגת הדו"חות ובהמשך להמלצת ועדת הביקורת לאסיפה לאשרם ,הועמד להצבעה אישור
הדו"חות הכספיים.
יו"ר העמותה התייחס לדו"ח המילולי ,שעיקריו הוצגו בפני האסיפה ,אשר ועדת הביקורת המליצה
לאסיפה לאשרו.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים ואת הדו"ח המילולי של העמותה ליום
 31בדצמבר .2008

.6

תוכנית חומש לפעילות העמותה לשנים  2014 - 2009מפי יו"ר העמותה
יו"ר העמותה ,שמואל סורק ,סקר בפני האסיפה את עיקרי תוכנית החומש של העמותה .כפי שכבר
צוין אשתקד ,הקו המנחה של התוכנית הוא הפיכת העמותה לארגון היציג של דורות ההמשך .עם
זאת ציין כי התכנית המוצגת נתונה עדין בליבון משלים של הועד המנהל של העמותה.
עיקרי התוכנית:
יעדים







הגדלת מצבת החברים ל 3000-לפחות
הכרת ממשלה/כנסת בעמותה כארגון היציג של דורות ההמשך
מעורבות פעילה בגיבוש תוכניות חינוך ,נוער והשכלה גבוהה
חברות בהנהלות מוזיאוני שואה ,מכוני שואה ,מוסדות הנצחה
פריסת רשת סניפים בכל רחבי הארץ
קיום קשרים עם ארגונים מקבילים בחו"ל

היערכות ארגונית
 קיום אתר אינטרנט עדכני ואינטראקטיבי
 קיום מערך דוברות ,פרסום ויחסי ציבור
 פריסה ארצית
 קיום מערך לגיוס חברים ומשאבים
תחומי עיסוק
 חינוך ונוער
 מלחמה באנטישמיות ובהכחשת השואה
 סיוע לניצולים
 תיעוד והנצחה )לרבות "הגדת שואה" ,סיורי שורשים וכד'(
 להיות "דור המשך"
 גבורת יהודים וחסידי אומות עולם בשואה
" לכל איש יש אתר"
 כנס בינלאומי של דורות ההמשך
 המשך שיתוף פעולה עם יד ושם
.7

דיווח בנושאים סטטוטוריים
חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון ,חיה שביט-קידר ,דווחה לאסיפה כדלקמן:

אישור ניהול תקין :לאחר מילוי כל דרישות רשם העמותות קיבלה העמותה במהלך השנה הנסקרת
אישור ניהול תקין לשנת .2009
שינויים בתקנון העמותה :ההצעות הבאות לתיקון התקנון הובאו בפני האסיפה והועמדו לאישורה
בהצבעה –
סעיפים  17ו :19-מועדי כינוס אסיפה כללית ואופן זימונה
סיבת השינוי המוצע :הכרה בעובדה כי מירב התקשורת כיום מתבצעת בדואר אלקטרוני ,וחיסכון
בהוצאות העמותה ע"י מעבר מדואר רגיל לדואר אלקטרוני.
סעיף ) 17.1העוסק במועדי כינוס האסיפה הכללית(
נוסח קיים" :האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תכונס ע"י וועד העמותה אחת לשנה קלנדארית
ולא יאוחר מאשר  15חודש לאחר קיום האסיפה הקודמת .ועד העמותה יכין את סדר היום של
האסיפה ויזמין את חברי העמותה ע"י הודעה בחתימת הועד .משלוח ההודעות ייעשה ,בדואר רגיל
ובדואר אלקטרוני ,לא יאוחר מ 21-ימים לפני מועד האסיפה הכללית )ויכלול מקום ,מועד ושעה
מדויקים וסדר יום( .מועד האסיפה יפורסם גם באתר האינטרנט של העמותה .האסיפה תתנהל ע"י
יו"ר העמותה או יו"ר האסיפה הנבחר".
נוסח מתוקן מוצע" :האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תכונס ע"י וועד העמותה אחת לשנה
קלנדארית ולא יאוחר מאשר  15חודש לאחר קיום האסיפה הקודמת .ועד העמותה יכין את סדר
היום של האסיפה ויזמין את חברי העמותה לאסיפה .האסיפה תתנהל ע"י יו"ר העמותה או יו"ר
האסיפה הנבחר".
סעיף ) 19העוסק באופן זימון אסיפות כלליות(
נוסח קיים" :אסיפה כללית תזומן אחת לשנה קלנדארית באמצעות משלוח הודעה בחתימת הועד
לכל החברים בעמותה ובלבד שהודעות כאמור תשלחנה לא פחות מ 21-ימים לפני המועד שנקבע
לכינוס האסיפה .ההודעה תפרט את המקום ,היום והשעה בהם תתקיים האסיפה ואת סדר יומה.
רו"ח יזומן לאסיפות בהן ידונו הנושאים התקציביים".
נוסח מתוקן מוצע" :אסיפה כללית תזומן אחת לשנה קלנדארית באמצעות משלוח הודעה על ידי
הועד לכל החברים בעמותה ובלבד שהודעות כאמור תשלחנה לא פחות מ 21-ימים לפני המועד
שנקבע לכינוס האסיפה .ההודעה ,שתישלח לחברים בדואר אלקטרוני ועל ידי פרסום מועד האסיפה
באתר העמותה ,תפרט את המקום ,היום והשעה בהם תתקיים האסיפה ואת סדר יומה .באותם
מקרים בודדים בהם יובהר כי לחבר העמותה אין דואר אלקטרוני ,תישלח ההודעה על קיום
האסיפה גם בדואר.
רו"ח יזומן לאסיפות בהן ידונו הנושאים התקציביים".
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את השינוי המוצע לעיל בתקנון העמותה בנושא אופן זימון
אסיפות כלליות.
שינוי שם העמותה באנגלית
סיבת השינוי המוצע :אי-קליטות של השם באנגלית אצל אמצעי התקשורת הזרים.
השם הקייםGeneration to Generation – Bearers of the Holocaust and Heroism Legacy :
השם המוצעNext Generations to Holocaust Survivors :
האסיפה הכללית אישרה ברוב קולות ,ללא מתנגדים ועם נמנע אחד ,את השינוי המוצע בשם
העמותה באנגלית.
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אשרור מינויים של חברים בוועד המנהל שנכנסו לתפקידם אחרי האסיפה הכללית הקודמת
חברי הועד הבאים נכנסו לתפקידם לאחר מועד האסיפה הכללית הקודמת ,אם כמחליפי חבר שפרש
ואם במסגרת הרחבת שורות הועד המנהל:
מנחם אטקין ,ד"ר מרגלית גנור ,טובה לשם.
מינויים לחברי הועד המנהל מובא לאישור האסיפה הכללית כדין.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את מינויים של הבאים כחברי הוועד המנהל של העמותה:
מנחם אטקין ,מרגלית גנור ,טובה לשם.
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בחירות חדשות לוועד המנהל של העמותה

חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון ,חיה שביט-קידר ,הודיעה לאסיפה כי במלאת 4
שנים לכהונת הועד המנהל של העמותה ,מתקיימות בחירות חדשות לוועד המנהל .הועד המכהן
מעמיד עצמו לבחירה מחדש ,למעט עזריאל נבו הפורש מפאת ריבוי עיסוקים ובמקומו מוצע אשר
גופר ,חבר ותיק בעמותה אשר בחדשים האחרונים פעל לארגון יעיל של מזכירות העמותה ,לגביית
דמי חבר ולגיוס חברים חדשים.
יו"ר העמותה ,שמואל סורק ,הזכיר כי בעבר הוחלט לצרף לוועד המנהל נציגות של הדור השלישי.
מובאת בזה לאישור האסיפה מועמדותם של אורן לב ואורית ארנברג ,שני חברי עמותה צעירים
המלווים את העמותה מתחילת דרכה והביעו רצון להיות פעילים.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד צירופם של שני בני הדור השלישי לוועד המנהל של העמותה.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד בחירה מחדש של הוועד המנהל היוצא לתקופת כהונה נוספת,
למעט עזריאל נבו שפרש ובמקומו מתמנה אשר גופר ובצירוף שני נציגי הדור השלישי – אורן לב
ואורית ארנברג.
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בחירות חדשות לוועדת הביקורת של העמותה
חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון ,חיה שביט-קידר ,הודיעה לאסיפה כי במלאת
שנתיים לכהונת ועדת הביקורת של העמותה ,מתקיימות בחירות חדשות לוועדה .חברי הועדה –
עו"ד יצחק לקס ,יו"ר; הגב' חנה מילס ,והגב' הלן לבנת ,המלווים את העמותה בהדרכה נאמנה,
ניאותו להעמיד את מועמדותם לבחירה מחדש לתקופת כהונה נוספת.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את בחירתה מחדש של ועדת הביקורת היוצאת לתקופת כהונה
נוספת.
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בחירות חדשות ליו"ר העמותה
חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון ,חיה שביט-קידר ,הודיעה לאסיפה כי במלאת
שנתיים לכהונת יו"ר העמותה שמואל סורק ,מתקיימות בחירות חדשות ליו"ר העמותה .היו"ר
היוצא ניאות להמשיך ולכהן כיו"ר העמותה.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את בחירתו מחדש של שמואל סורק ליו"ר העמותה ,לתקופת
כהונה נוספת.

במהלך האסיפה הכללית נזדמן לבית וילנה ,בו התכנסה האסיפה ,פרופ' דוויד כץ ,ראש החוג ללימודי
שפת היידיש ,ספרותה ותרבותה באוניברסיטת וילנה שבליטא .פרופ' כץ הוזמן לשאת דברים בפני
האסיפה .הוא סיפר למשתתפים על הקהילה היהודית בוילנה כיום ,על האנטישמיות החדשה המנסה
לתאר את הפרטיזנים היהודים כפושעי מלחמה .כן התייחס לפולקלור העשיר שהיה בקהילות היהודיות
שנמחקו בשואה ועמד על חשיבות שימורו למען הדורות הבאים.

___________________________
שמואל סורק – יו"ר האסיפה
יו"ר העמותה

__________________________
חיה שביט-קידר – מזכיר האסיפה
יו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון
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