עמותת "דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה" )"העמותה"(
מס' רישום 580439594

פרטיכל אסיפה כללית שנתית לשנת 2010
מישיבת האסיפה הכללית שנתקיימה כדין בהתאם לתקנון העמותה ביום  14ביוני  2011בבית ווהלין
בגבעתיים.
נוכחים :מנין חוקי של חברי העמותה .הפרטיכל נחתם על ידי יושב ראש העמותה ויו"ר היוצאת של ועדת
ייעוץ משפטי ותקנון של העמותה.
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עדכונים לתוכנית העבודה  2011מפי יו"ר העמותה
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התנהלות 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 ,מר שמואל סורק ,דווח לאסיפה כדלקמן:
העמותה קיימת מאז  .2005אנו מתקיימים מפעילות מתנדבים ,ובראשם הועד המנהל של העמותה.
עד שנוכל להשיג תרומות בסדר גודל רציני ,ונוכל לממן מנכ"ל בשכר ושאר עזרי ניהול ,נמשיך לפעול
בהתנדבות ,למעט שכרה הצנוע של המזכירה שלומית רז.
עם זאת ,למרות הפעילות הצנועה ,בשש השנים שחלפו מאז הקמת העמותה זכינו להכרה ולסיוע
קבוע של יד ושם ,ולהכרה של מוסדות רלבנטיים אחרים כמרכז הארגונים ,משואה ,בית לוחמי
הגיטאות ,בית טרזין וכד' הרואים בעמותה שותף רצוי לפעילויות משותפות.
אנו כאן איפוא ,ומקווים לגדול ולהשפיע בהיקף נרחב יותר וכלל ארצי.

.3

דיווחים על פעילויות העמותה )פורטו בדו"ח המילולי שהוגש לאסיפה הכללית(
3.1

סדנאות "דור המשך לסיפור" – מלה מאיר
פעילות הסדנאות נערכת מאז  .2007מתקיימים שני סוגי סדנא :הסדנא המקנה מיומנויות
לסיפור סיפור ההורים בעל פה והסדנא המקנה מיומנויות לכתיבת סיפור ההורים .במהלך
שנת הדו"ח –  – 2010נערכו שתי סדנאות .כמו-כן יצאנו מגבולות המרכז ופתחנו סדנא בקרית
מוצקין .נבדקת עתה גם אפשרות לערוך סדנא בזיכרון יעקב .לאחרונה נתקבלה גם בקשה של
בית טרזין לקיים עמם סדנא של "דור המשך לסיפור" עבור תושבי עמק חפר.
לנוכח הצלחת הסדנאות נפתחו גם סדנאות המשך לבוגרים.
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הפעילות השלישית היא מועדון "בית לסיפור" ,המופעל על ידי מנחת סדנאות הסיפור
הפסיכותרפיסטית אסתי לידר ,בהתנדבות שעליה היא ראויה לקבל תעודת הוקרה ,כסדנה
פתוחה של בוגרי הסדנאות .פורום מיוחד זה הפך גם לקבוצת תמיכה של בני הדור השני.
הובהר מעל לכל ספק כי קיים פוטנציאל ניכר לסדנאות .אולם יש עדיין לפתור את הנושא
התקציבי .הגשנו בקשות לתמיכה בפעילות זו לשלושה גורמים :המשרד לאזרחים ותיקים,
החברה להשבת רכוש וועידת התביעות .הבקשות נלמדות בימים אלה.
3.2

מצעד החיים – מיקי קנטור
ב 20-ביוני תצא קבוצה של  54איש למסע מצעד החיים הראשון של העמותה ,בבלארוס.
המצעד יתקיים במינסק ,לאתר הזיכרון ב"בור הגדול" ,בהשתתפות ראש העירייה ,ראש
הקהילה היהודית ונכבדים נוספים .משתתפי הקבוצה יבקרו באיזור פעילות הפרטיזנים
ביערות נארוץ' ,באיזור פעילות הפרטיזנים של האחים ביילסקי ,בפינסק ובעיירות הסביבה.
מיקי אמרה שרואה חשיבות בקיום פעילות זו של העמותה בשני פנים עיקריים :הזיכרון –
למרות הכל אנו כאן ,לא שכחנו ולא ניתן להשכיח )ובהקשר זה – לא צריך להותיר את
אושוויץ יחידה אלא להוציא מצעדי חיים בכל שנה לגיא הריגה אחר(; לקחי השואה לנו
כדורות ההמשך ,יהודים וישראלים .מיקי ציינה עוד כי ראש ממשלת ליטא אמר לה )לאחר
שהובילה שלושה מצעדי חיים מרשימים לוילנה ולבורות פונאר שליד העיר( כי בזכות מצעדי
חיים אלה הבאנו אותם לחנך את הנוער שלהם בנושא השואה.

3.3

מסעות שורשים לפולין – אורית ארנברג
מסע השורשים הראשון של העמותה למחוזות הזיכרון בפולין הסתיים ממש לאחרונה.
ההכנות למסע נערכו מאז  .2009בסיס המסע ,המעטפת שלו ,היו דומים לאלה של מסעות
אחרים לפולין ,אולם ה"מילוי" היה מיוחד ושונה :במפגשים עם הפולנים ובחינת דרכי
התמודדותם עם זיכרון השואה; בביקורי השורשים של חברי הקבוצה; בטקסים במחנות
ההשמדה ,שהיו עוצמתיים במיוחד והושפעו מתרומתם של חברי העמותה בוגרי סדנאות "דור
המשך לסיפור" .מלבד זאת ,חבר העמותה רפי שפירא עשה עבודה מדהימה בארגון המסע.
חברת הנסיעות הייתה טובה והמדריך היה מעולה וייחודי .כמה ממשתתפי המסע שוקדים
עתה על הכנת ספר וסרט על המסע.
אם היו בעבר ספיקות אם העמותה צריכה להיכנס לפעילות זו ,הרי שאלה נעלמו לחלוטין
משום שהמסע הוכיח מעל לכל ספק את תרומתנו הייחודית כעמותת דורות ההמשך .יש
בהחלט מקום להמשך פעילות זו בעתיד .יצוין כי יש כבר בקשות לקיום מסעות שורשים של
העמותה גם במקומות אחרים ולא רק בפולין.

3.4

פעילות דור שלישי – אורית ארנברג
ממשיכה – כנציגת הדור השלישי בוועד המנהל של העמותה – לנסות לרתום את בני הדור
השלישי ו"לשרוט אותם" .מתייעצת בפעילות זו עם יו"ר העמותה לשעבר יוסי שוב ועם
אחרים .בין הפעילויות בשנת הדו"ח  2010ובמחצית הראשונה של :2011
• מפגש עם סטודנטים פולנים במכון הפולני )שגם סייע למסע השורשים לפולין(.
• יוזמה של אסף לניאדו ,חבר העמותה בן הדור השלישי ,לקיום טקסי יום השואה
במקומות עבודה .הוקמו אתר ודף פייסבוק ייעודיים וכעת נבנית תוכנית עבודה לפנייה
למנהלי משאבי אנוש בחברות .הכוונה היא שלא יסתפקו בעמידת דום של דקת דומייה
ולאחריה כלום ,אלא שיתנו מקום להנצחה .יזמה טקס כזה בחברה שלה והתגובות היו
מדהימות :אנשים אומרים שהטקס שינה להם לחלוטין את הגישה ליום השואה.
• יצירת סדרת מפגשים לדור שלישי שאינם רק אינפורמטיביים אלא אמורים לצייד את
המשתתפים במסרים .כרגע נבדק נושא הדור השלישי והקולנוע של השואה .יד ושם
נכון לסייע לפעילות זו של העמותה.

3.5

אירועים – בילי לניאדו
לעמותה שלושה כנסים קבועים בשנה :כנס יום הזיכרון הבינלאומי לשואה בינואר ,כנס יום
הזיכרון לשואה ולגבורה )במוצאי היום( וכנס הסתיו )באוקטובר( .לאחר שנת הדו"ח,
במחצית הראשונה של  ,2011הוגשמה התוכנית להרחיב את אירועי העמותה גם לפריפריה
ולקיימם בשיתוף פעולה עם מוסדות ההנצחה השונים.
• אירוע יום הזיכרון הבינלאומי לשואה בשנת הדו"ח  2010הוקדש לחסידי אומות
העולם ,עם התמקדות בדמות מצילת הילדים אירנה סנדלר .דברו השר יוסי פלד
ומנכ"ל "עמך" אריה ברנע .האירוע נערך בשיתוף פעולה עם הארגון לידידות ישראל-
פולין והמכון הפולני.
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3.6

אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשנת הדו"ח הוקדש לביטויים השונים של הגבורה
היהודית .האירוע ,שנערך ב"צוותא" ובשיתוף עם ארגון הפרטיזנים ,אירח כדוברים
את יו"ר ארגון הפרטיזנים ברוך שוב ואת פרופסור אסא כשר .כן נערך בו קונצרט
מחווה לאלמה רוזה ,מנהלת תזמורת הנשים באושוויץ ,שבוצע על ידי תזמורת
סימפונט רעננה.
כנס הסתיו נערך ביד ושם התמקד בבנאליות של הזיכרון .לאחר צפייה בהצגה
"השולחן" של אידה פינק נערך דיון בהשתתפות יוצרי ההצגה והצופים.
אירוע יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ב ,2011-שנערך בהשתתפותה של סגנית השר
לאזרחים ותיקים במשרד רוה"מ ,הגב' לאה נס ,המשיך את הדיון בעתידו של הזיכרון.
בכנס הרצה פרופ' רפי ואגו על "עתידו של העבר" – על זיכרון השואה באירופה של
 ,2011על פי המתפרסם באמצעי התקשורת השונים באירופה .כן הוקרן סרטה של
במאית גרמניה "נולדו במחנות ריכוז" – סיפורם של שבעה תינוקות שנולדו לאסירות
במחנה קאופרינג  1שליד דכאו.
אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשנת  2011עמד תחת הכותרת" :ואלה שמות".
מנהלת מחלקת ההדרכה של יד ושם ,נעמה גליל ,סיפרה על פרויקט להקמת יד ועד
לנרצחי צעדת מוות שמספרי האסיר שלהם הונצחו על מצבה בבית עלמין פולני סמוך
למקום הרצח ,ועל תהליך הזיהוי של המספרים ואיסוף המידע על הנרצחים בפרויקט
משותף של יד ושם והשב"כ .בהמשך נערך מופע "גלגולו של ניגון" .החזן ישראל פרנס
סיפר על מנהגי חסידים ושר משיריהם מלפני השואה ,מתקופת השואה ולאחר השואה.
בערב ניכרה ירידה מסוימת במספר המשתתפים והתברר כי ארגונים נוספים אמצו
לעצמם לאחרונה את הנוהג שלנו לקיים את האירוע במוצאי יום הזיכרון ולא בערבו.
כך נוצרה תחרות על המשתתפים ויש מקום לחשוב מחדש על נקודה זו.
אירוע ראשון משותף לעמותה ולבית לוחמי הגיטאות נערך באפריל  2011והתמקד
בתרומתם של ניצולי השואה למדינה.
אירוע ראשון משותף לעמותה ולמשואה נערך במאי  2011במלאת  50שנה למשפט
אייכמן.

שיתוף פעולה עם יד ושם – שמואל סורק
בשנת הדו"ח סבסד יד ושם את פעילות העמותה כדלקמן:
כ ₪ 20,000-לערך למשרד העמותה במתחם יד ושם בירושלים
כ ₪ 25,000-לכנסי העמותה.

האסיפה הכללית רשמה בפניה את הפעילות העניפה המתבצעת על ידי העמותה ,למימוש
מטרותיה המוצהרות של העמותה.
.4

דו"ח ועדת הביקורת והמלצותיה
בהיעדרה של יו"ר ועדת הביקורת ,הגב' חנה מילס ,הקריא לבקשתה יו"ר העמותה את דו"ח ועדת
הביקורת והמלצותיה לאסיפה ,כדלקמן:
פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום  13.6.11דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2010
אנו חברי ועדת ביקורת של העמותה ,סקרנו את טיוטת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת  2010וכן
קיבלנו הסברים ופירוט ביחס לדו"ח.
הועדה מצאה 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.
עם זאת אנו מבקשים לציין כי נושא הסדנאות ראוי שיתנהל בנפרד מבחינת רישום ההוצאות
וההכנסות וזאת לגבי כל סדנא וסדנא כמתחייב.
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על פי ההסברים שקיבלנו והבדיקות שערכנו אנחנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות
הכספיים לשנת  2010וכן ממליצים לאשר את הדו"ח המילולי בנוסח שהועבר לעיוננו.
]חתימה[
חנה מילס
יו"ר ועדת הביקורת"
.5

אישור המאזן ,הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי ליום  31בדצמבר 2010
יו"ר העמותה והועד המנהל ,שמואל סורק ,הציג בפני האסיפה את הדו"חות הכספיים שהוכנו
בשיתוף עם הגזבר בניה אהרונוביץ ,מנהל החשבונות אריק סקינזי )חבר העמותה הפועל בהתנדבות(
ורו"ח רועי קידר )כנ"ל( .היו"ר מסר הסברים כדלקמן:
• הכנסות והוצאות :בשנת הדו"ח ועם הרחבת הפעילות )בעיקר סדנאות ואירועים( היה עודף
מסוים של הוצאות על הכנסות ,אולם לשם כך נוצל עודף הכנסות שנותר מן השנה הקודמת,
ללא כל כניסה לגירעון.
• מדיניות הכנסות והוצאות :כל עוד אין לנו מקורות מימון נרחבים ,המדיניות היא כי
הפעילויות השונות יכסו את עצמן .יוצא מכלל זה סבסוד קטן שניתן לסדנאות ,אחת
מפעילויות הדגל של העמותה ,כדי לאפשר פתיחת סדנאות נוספות.
• תרומות :כפי שכבר הוסבר בעבר ,היה לנו קושי באיתור ניצולים המתאימים לקריטריונים
המחמירים שקבענו לעצמנו )ניצולי מעגל ראשון ,בעלי הכנסה נמוכה ומוכרים על ידי לשכות
הרווחה העירוניות( וכן יש לנו קושי ,בהיעדר מנגנון מקצועי לנושא ,לגייס תרומות .לפיכך
עומדים להשלים חלוקת התרומות שגויסו בעבר ולסיים פעילות זו .לעומת זאת נמשכת
ותימשך פעילות של סיוע לניצולים בהפניית מתנדבים אליהם.
לאחר הצגת הדו"חות ובהמשך להמלצת ועדת הביקורת לאסיפה לאשרם ,הועמד להצבעה אישור
הדו"חות הכספיים.
יו"ר העמותה התייחס גם לעיקרי הדו"ח המילולי ,אשר ועדת הביקורת המליצה לאסיפה לאשרו
יחד עם אישור הדו"חות הכספיים.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים ואת הדו"ח המילולי של העמותה ליום
 31בדצמבר .2010

.6

שינויים בהרכב הועד המנהל
חברת הועד המנהל ויו"ר ועדת ייעוץ משפטי ותקנון ,חיה שביט-קידר ,הודיעה לאסיפה כי ארבעה
מחברי הועד המנהל מסיימים את תפקידם :אורן לב )נציג דור שלישי( המתמקד בהדרכת נוער; אשר
גופר שקיבל לניהול מוסד חינוכי גדול; איילה אבידוב-שלזינגר ,חברה-מייסדת העוזבת בנסיבות
משפחתיות וחיה שביט-קידר ,חברה-מייסדת אף היא ,העוזבת בנסיבות משפחתיות-בריאותיות.
בשלב זה לא יוחלפו החברים הפורשים בחברים אחרים.
חיה ביקשה להודות על הזכות שנפלה בחלקה להיות בין מייסדי העמותה וחברה בוועד המנהל שלה
מיום הקמתה ועד היום ואחלה לעמותה פריחה והצלחה בעתיד.
יו"ר העמותה והועד המנהל בקש להודות לחברים הפורשים על תרומתם.
האסיפה הכללית רשמה בפניה את השינויים בהרכב הועד המנהל עם פרישת ארבעה מחבריו
מכהונתם.

.7

מטרות ארגוניות לשנים הקרובות  -תזכורת
יו"ר העמותה בקש להזכיר את מטרותיה הארגוניות של העמותה לשנים הקרובות:
• העמותה תהיה הארגון היציג בארץ של דורות ההמשך של ניצולי השואה.
• העמותה תחתור לאסוף אל שורותיה מעגלים נרחבים של חברים משלמי דמי חבר.
• נציגי העמותה יהיו חברים בועדות רלבנטיות להכנת תוכניות החינוך בבתי הספר ,שותפים
לפעילות מינהל הנוער ומעורבים בפעילות במוסדות להשכלה גבוהה הנוגעים לתחומי עשייתה
של העמותה.
• נציגי העמותה יהיו חברים בהנהלות המוזיאונים ומכוני השואה.
• נציגי העמותה יוזמנו להשתתף בפורומים שונים של מוסדות וארגונים העוסקים בהנצחה.
• לעמותה יהיו סניפים פעילים בכל רחבי הארץ.
• לעמותה יהיו קשרים פעילים והדוקים עם ארגונים דומים ברחבי העולם.
• העמותה תעסוק ותוביל מפעלות הנצחה ומורשת בארץ ובחו"ל.
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.8

עדכונים לתוכנית העבודה של העמותה
יו"ר העמותה שמואל סורק סקר את עיקרי תוכנית עבודה ליתרת שנת :2011
אירוע סתיו
סדנאות נוספות "דור המשך לסיפור"
"להיות דור המשך/שיח דור שני"
פעילות דור שלישי
מצעד חיים
סיור/י שרשים ואחרים לפולין
סיוע לניצולים
תוכניות חינוך ומורשת
שאלון עמדות חברי העמותה
הקמת אתר אינטרנט עצמאי )תלוי קבלת תמיכה(
הכנת חוברת למקומות עבודה )תלוי קבלת תמיכה(
שת"פ עם מוזיאוני/מכוני שואה
שת"פ עם המשרד לאזרחים ותיקים

.9

התנהלות העמותה
יו"ר העמותה והועד המנהל מסר לאסיפה כי בכוונת הועד המנהל להקים גוף/פורום של פעילים
שיתכנס – למשל – אחת לשלושה חדשים ויעניק תמיכה ועצה לוועד המנהל .הכוונה לגוף ביניים
שיאפשר לוועד המנהל להרחיב את מוטת הפעילות ובעת ובעונה אחת ייתן אפשרות לפעילים
בעמותה לייעץ לוועד המנהל ולתמוך בעשייתו .הכוונה להקים גוף זה במהלך שנת הפעילות ובמועד
המתאים תבוא על כך הודעה.

.10

דיון ,שאלות והצעות
חברי עמותה שהשתתפו באסיפה העלו את הנושאים הבאים:
קלרה גולומב )חברת הועדה למען חסידי אומות עולם( דווחה לאסיפה מן הפעילות שמבצעת בשם
העמותה למען חסידי אומות העולם :ביקורי חסידים ובניהם בכל רחבי הארץ ,מתן שי קטן ,סיוע
וייעוץ .הפעילות ,המלווה בהתרגשות רבה משני הצדדים ,זוכה להערכה רבה של החסידים
ומשפחותיהם.
שלומית רז :כדאי לתרגם לפחות חלקים מן האתר של העמותה לאנגלית .ניתן אולי לאתר מתרגמים
שיעשו זאת בהתנדבות.
אפרים כהן :מבקש לדעת ,בהמשך לדיווח על שיתוף פעולה של העמותה עם מוסדות הנצחה ,מה
האינטרס של מוסדות אלה בשיתוף הפעולה עם העמותה.
יו"ר העמותה שמוליק סורק הבהיר כי מוסדות אלה מבקשים לקרב אליהם את בני הדור השני
ומכירים בערך המוסף של העמותה מבחינה זו :היכולת לקרב אליהם את בני הדור השני והשלישי.
חברי העמותה שהשתתפו באסיפה הודו לוועד המנהל על דיווחיו והאסיפה ננעלה.

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

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

 ,02דוא"לE-Mail: dorot_hemshech@walla.co.il :02-6443822
דורות ההמשך ,ת.ד ,22127 .תל-אביב  61221טל' 6443822
Generation to Generation, P.O.Box 22127 Tel-Aviv 61221, Israel, Tel: +972-2-6443822
אתר אינטרנטWebsite: http://www1.yadvashem.org/heb_site/heb_remembrance/dor/home_dor.html :

5

