חוש"ן -חינוך ושינוי חברה לתועלת הציבור בע"מ
ח"פ513544494 :
מספר חל"צ513 :

דו"ח מילולי לשנת 2010

 .1הפעולות העקריות שביצע הארגון לצורך קידום מטרותיו בשנת הדו"ח:

פעילות חינוך והסברה:
חוש"ן קיים במהלך שנה זו  433פעילויות חינוך בנושא נטייה מינית וזהות מגדר לקהלים מגוונים.
במערכת החינוך:
פעלנו ב 41-בתי ספר ,מתוכם  5חט"ב ו 36-תיכונים
פעילויות נוספות במערכת החינוך:
•

 2כנסים ליועצות מטעם שפ"י בתל אביב :כ70-משתתפות סה"כ

•

כנס מנהלים בהרצליה :כ 20-משתתפים

•

כנס יועצות אשקלון :כ 40-משתתפות

•

כנס יועצות ראשון לציון :כ 50-משתתפות

•

יום עיון ליועצות באילת :כ 30-משתתפות

•

כנס לסייעות לגננות בהרצליה :כ 15-משתתפות

קהלים נוספים:
•

מוסדות אקדמיה
 oמכללת בית ברל -בתכנית לטיפול באמנויות ובקורס חינוך ושינוי )כולל הנחיית
סטודנטים(
 oסמינר הקיבוצים – המכון לחינוך דמוקרטי
 oמכללת ספיר
 oישיבה חילונית בינה
 oהפקולטה לרפואה הדסה עין כרם
 oהחוג לחינוך – אוניברסיטת תל אביב
 oקורס יועצים חינוכיים – מכללת אורנים
 oהחוג לעבודה סוציאלית ,תואר שני – אוניברסיטת בר אילן
 oמנשר – מכללה לצילום

•

חינוך לא פורמאלי:
 oתנועות נוער :הנוער העובד והלומד ,מרכזי שבטים – צופי תל אביב ,המחנות העולים,
רעות סדאקה ,הבנוים ,דרור
 oמתנ"ס נווה ארזים – חולון
 oחברת נעורים – קיבוץ געש
 oפנימית צופית – מועצה אזורית יואב
 oשנת שירות צמרת
 oמכינה קדם צבאית מעיין ברוך
 oמכינה קדם צבאית בתיה
 oקפה ולעניין – מועצה אזורית גליל עליון
 oפרויקט שגרירים )פעילויות משותפות למתנדב חוש"ן ולמתנדב צעיר מארגון הנוער
הגאה

•

כוחות הביטחון:
 oמגל  21 -פעילויות
 oקורס קציני נוער –  3פעילויות
 oקורס עובדי נוער –  3פעילויות
 oקורסי מאבחנות פסיכוטכניות 4 -פעילויות
 oחיילים במשטרה הכחולה –  9פעילויות
 oבה"ד  6 - 1מפגשים לסגלים ולצוערים –  28קבוצות
 oמג"ב  7 -מפגשים עם יחידות לקראת אבטחת מצעדי הגאווה בת"א ובירושלים וקורס
קצינים

•

רפואה:
 oסגל אחיות באסף הרופא
 oמרפאת לוינסקי

•

רשויות מקומיות:
 oמחלקת חברה ונוער בבת ים
 oמחלקת נוער וצעירים והאגף לשירותים חברתיים ברעננה
 oאגף הרווחה מועצה אזורית אשכול

•

פעילות פנים קהילתית:
השנה סימנו לנו למטרה לקיים מפגשים עם חברי קהילת הלהט"ב הפועלים במסגרת
ארגונים קרובים לנו ואכן קיימנו  6מפגשים כאלה למתנדבי ארגון הנוער הגאה
ולמתנדבי תהל"ה

•

כנסים אקדמיים:
 oיום עיון פתוח לאנשי טיפול בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-
אביב )למעלה ממאתיים משתתפים(
 oכנס פסיכולוגים ארצי בטבריה

•

שונות:
 oהשתלמות למתנדבי ער"ן – כפר סבא.
 oהאגודה לתכנון המשפחה  8 -ימי עיון אזוריים למדריכים ומתנדבים
 oדלת פתוחה – תל אביב ובאר שבע
 oמכון מנדל בירושלים
 oסמינר זכויות אדם – אמנסטי
 oהשתלמות משפטית – בית המשפט העליון
 oכנס נשות ויצ"ו

פיתוח תוכן והדרכה:
במהלך שנת  2010פותחו  2תכניות חדשות )בנוסף לאלה הקיימות(:

 .1תכנית גני הילדים
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית במספר הילדים המגיעים ממשפחות הקשת
)משפחות של להט"בים – לסביות ,הומואים ,טרנסג'נדרים וביסקסואלים( .משפחות אלו ניצבות בפני
אתגרים משמעותיים במפגש עם מערכת החינוך ומחוצה לה .החל בצוותים חינוכים שאינם מכירים
ביייחוד של משפחות אלו וכתוצאה מכך אינם יודעים כיצד לנהוג ,עבור למגוון סיטואציות בחיי היום
יום בחברה שאינה מכירה עדיין בקיום הלהט"בי כקיום נורמטיבי אפשרי )לפחות לא באופן חלקי(
וכלה בגילויי הומופוביה מפורשים.

בעקבות כך ,הקמנו בחוש"ן צוות היגוי ובראשו מנהלת פיתוח תוכן והדרכה של הארגון אשר כותב
במהלך השנה האחרונה תכנית שמטרתה להרחיב את הידע ולהעניק כלים חינוכיים לצוותי גני
הילדים .גם עבור אותם ילדים המגיעים ממשפחות הקשת וגם עבור הילדים אשר מבקשים לשחק
במשחקים אשר לטענת הצוותים החינוכיים לא תואמים למגדר שלהם.

 .2תוכנית אזרחות
צוות פיתוח תוכן והדרכה של חוש"ן פיתח תכנית אזרחות במשך שנה שלמה ,בעקבות החלטת
משרד החינוך להגדיל את נקודות הבגרות באזרחות בנקודה אחת .התכנית חושפת את בני הנוער
להיסטוריה של קהילת הלהט"ב ,היכרות עם מאבקים לשיוויון זכויות שקיימו פעילים מרכזיים בתוך
הקהילה המאפשרים גם כיום חיים תקינים בארץ ובנוסף לכך היכרות עם פניה השונות של הקהילה -
טרנסג'נדרים ,ביסקסואלים ,דתיים ועוד.
תוכנית אזרחות מורכבת מ 33-מפגשים שאורכם  45דקות כל אחד שמעבירים מנחי חוש"ן ,בשיתוף
פעולה עם ארגוני הקהילה השונים כגון ארגון הנוער הגאה ,תהל"ה והמרכז הגאה בת"א .הערך
המוסף בחשיפת בני הנוער להיסטוריה של הקהילה והמשמעות של מאבק ארוך השנים לשיוויון
זכויות הוא עידוד האקטיביזם בקרבם.

מחקר:
מחקר אבני הדרך
בשנת  2010סיים צוות המחקר לכתוב את ממצאי המחקר בו לקחו חלק למעלה מ 800-נשאלים.
בדצמבר  2010נחשף לראשונה המחקר במסגרת כנס הפסיכולוגים החינוכיים השנתי שהתקיים
בטבריה.

מחקר בריאות
מחקר הבריאות נערך ביוזמת חוש"ן ואוניברסיטת בן גוריון ,ובעזרת נציגים מתוך הקהילה אשר עזרו
לבנות שאלון שיוכל לשקף את הבעיות השונות איתן מתמודדת הקהילה בהגיעה לקבל טיפול/שירות
ממערכת הבריאות .המחקר בא לבחון היבטים בריאותיים בחיי הקהילה הלהט"בית ובאיזה מידה
באים אותם צרכים לידי ביטוי במערכת הבריאות ,ותוך כדי כך לזהות מחסומים העומדים בפני
הקהילה לפנות ולקבל שירות רפואי בהשוואה להטרוסקסואלים.

גיוס ,מיון והכשרת מתנדבים:
בשנת  2010גויסו והוכשרו  43מתנדבים חדשים בשלושה מחזורי גיוס והכשרה.

כדי לגייס כמות מתנדבים שתאפשר את המשך ניהולו התקין של הארגון ,קיימנו גם השנה ,כמו
בשנים האחרונות ,מפגשי היכרות וראיונות ולאחריהם סמינר בן יומיים וחצי ,ותהליך הסמכה
למתנדבים החדשים שכלל בניית סיפור וסימולציה.
לאור הגידול והגיוון המשמעותי בפעילויות ,פיתחנו תכניות הכשרת המשך למתנדבים שהעניקו להם
כלים בעבודה מול קהלים בעלי מאפיינים מיוחדים:
•

צבא – בה"ד 1

•

משטרה

•

הרצאה עיונית  +הרצאה למטפלים

•

חדרי מורים

שיווק ופרסום:
המאמץ הארגוני בתחום השיווק והפרסום המשיך גם לתוך  .2010מאמץ זה בא לידי ביטוי הן
בהגדלת משרת אשת השיווק והתפעול למשרה מלאה והן במספר הכנסים והמפגשים עם אנשי חינוך
וייעוץ ברחבי הארץ.
בנוסף לכך ,החשיפה התקשורתית של הארגון בשנת  2010גדולה וכתוצאה מכך גדלה גם המודעות
והחשיפה לארגון על כל המשתמע מכך.

הסכום שהוציאה החברה לקידום פעילויות אלו הוא ) ₪ 664,449כולל שווי פעילות ושירותים בידי
מתנדבים(.

 .2תיאור המבנה הארגוני ושמות נושאי המשרה:
חברי הדירקטוריון )נכון ליום :(31.12.2010
שם

תפקיד

תאריך מינוי

אפרת רותם

יו"ר דירקטוריון

10.8.2010

יואב ארד

חבר דירקטוריון

6.11.2008

 7שנים

ניבי נאור

חברת דירקטוריון

10.9.2009

 2שנים )כהונה שנייה(

יובל טופר

חבר דירקטוריון

10.9.2009

 2שנים

ענבל קצף

חברת דירקטוריון

6.11.2008

 3שנים

ערן הרצמן
שירי )שרון( הוברמן

חבר דירקטוריון,
גזבר
חברת דירקטוריון

6.11.2008

 3שנים

10.9.2009

 2שנים

יעל רב הון

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה

הילה להב רייס

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה )כהונה שנייה(

זהורית שורק

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה

מספר שנים כולל
בתפקיד
יו"ר – שנה ראשונה
חברת דירקטוריון – 4
שנים

ועדות הדירקטוריון :ועדת פעילות ,ועדת מתנדבים ,ועדת כספים.

חברי ועדת הביקורת )נכון ליום :(31.12.2010
מספר שנים כולל

שם

תפקיד

תאריך מינוי

יוסי גלעד

ועדת ביקורת

21.6.2010

 1שנים

דן ינוביץ'

ועדת ביקורת

10.9.2009

 2שנים

בתפקיד

מבקר פנימי – לא רלבנטי
מורשי חתימה:
שם

תפקיד

אפרת רותם
ענבל קצף
ערן הרצמן

יו"ר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון,
גזבר

מספר שנים כולל
בתפקיד
 1שנה
 3שנים
 3שנים

תקנון החברה אינו מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי דירקטוריון.

נושאי משרה המועסקים בחברה )נכון ליום :(31.12.2010
מספר שנים כולל

שם

תפקיד

אירית צביאלי אפרת
נעה הופנר
יוסי מקייטן

מנהלת פעילות
רכזת תפעול ושיווק
פרויקט מחקר

בתפקיד
 7חודשים
 4חודשים
 5חודשים

מספר המועסקים בחברה בשנת הדו"ח) 5 :לא במקביל(
מספר המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח200 :

רואה חשבון
מספר שנים כולל

שם

בתפקיד
3

רו"ח נסים דוידוב ושות'

החברה חייבת במינוי רואה חשבון.

 .3תאגידים בעלי זיקה לארגון:
תאגידים אשר מרבית בעלי המניות בחברה ,או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בהם :אין

תאגידים אשר נושאי משרה בחברה מכהנים בתאגידים אלו בתפקידים כלשהם:
שם התאגיד

מספר

פירוט

מול נבו
דרך פוריה בע"מ
המכון לחינוך דמוקרטי ע"ר

513158675
514390343
580330660

יוסי גלעד )חבר ועדת ביקורת( מכהן כמנכ"ל
יואב ארד )דירקטור( מכהן יו"ר ומנכ"ל
יואב ארד )דירקטור( מכהן כדירקטור

תאגידים בעלי זיקה אחרת לחברה :אין

 .4היקף מתן השירותים המרכזיים לפעילות הארגון:
תיאור כללי של השירות המהווה חלק מרכזי בפעילות החברה )ללא

היקף כספי שנתי של

שם נותן השירות(

השירות שניתן

הכשרת מתנדבים בידי אנשי מקצוע

22,000 ₪

פיתוח תכני כנסים וימי עיון

44,770 ₪

ניהול מחקרים

98,720 ₪

פיתוח תכני הדרכה

45,280 ₪

פיתוח אתר אינטרנט

26,400 ₪

עיצוב גראפי

17,600 ₪

יעוץ ארגוני

14,400 ₪

יעוץ תקשורת ויחסי ציבור

20,480 ₪

שירותים בידי מתנדבים שלא בתחומים מקצועיים

178,475 ₪

 .5השימושים העקריים שבוצעו על ידי הארגון בכספי התרומות במהלך שנת הדוח:
היקף התרומות שנתנו 14,031 :ש"ח )כולל שווי תרומה שכ"ט ביקורת(.
התרומות נתנו ללא כל הגבלה.
השימוש בתרומות נעשה לצרכים השוטפים של פעילות הארגון ,ללא הבחנה מול הכנסות ממקורות
אחרים .בפרט ,שמשו התרומות להרחבת היקף פעילותו של הארגון בשנה זו ,פיתוח יחידות תוכן
חדשות ולתמיכה בקיום יום העיון למטפלים ,כפי שמפורט בסעיף  1לעיל.

 .6עלויות גיוס תרומות:
עלות גיוס תרומות 0 :ש"ח.

 .7העברות ללא תמורה:
החברה לא העבירה כספים או נכסים ללא תמורה.

 .8עסקאות במקרקעין:
החברה לא בצעה עסקאות במקרקעין.

 .9עסקאות שלא במקרקעין שבצעה החברה עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח:
החברה לא בצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.

 .10דרישה לתיקון ליקויים ע"י גורם מוסמך בשנת הדו"ח:
החברה לא נדרשה לתקן ליקויים בשנת הדו"ח.

 .11פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח:
•

גב' חן לדרמן בקשה לסיים תפקידה בדירקטוריון החברה בתאריך .2.5.2010

•

מר אורי אופיר בקש לסיים תפקידו בדירקטוריון החבה בתאריך  ,28.2.2010והוסר מרשימת
מורשי החתימה בשם החברה.

•

בתאריך  21.6.2010התכנסה האספה הכללית ובחרה בחברי דירקטוריון חדשים ובחברי
ועדת הביקורת בהתאם לתקנון החברה .לחברי דירקטוריון חדשים נבחרו זהורית שורק ,יעל
רב-הון ,הלה להב-רייס .לחבר ועדת ביקורת חדש נבחר יוסי גלעד.

•

האספה הכללית אשרה תיקונים בתקנון החברה ,ללא שינויים במטרותיה או בקהל היעד
שלה.

•

כן החליטה האספה הכללית על הענקת מניות החברה למתנדבים פעילים ,בכפוף לרישומם
לפי תקנון החברה .עובר לכך ,נרשמו במרשם בעלי המניות של החברה  4בעלי מניות
חדשים.

•

בתאריך  10.8.2010נבחרה אפרת רותם ליו"ר הדירקטוריון ,והחליפה בתפקיד זה את יואב
ארד.

•

יעל רב הון סיימה העסקתה בחוש"ן בתאריך  ,9.4.2010והוחלפה בידי אירית צביאלי-אפרת
שהחלה עבודתה ביום .15.3.2010

 .12פריסה גיאוגרפית:
פעילות ארגון חוש"ן בשנת  2010התקיימה באזורים שונים בארץ :החל מאזור הגליל בצפון ועד חבל
אילות בדרום .פעילויות חוש"ן התקיימו בחיפה ,כרמיאל ,נהלל ,קריית חיים ,עמק עירון ,רעננה ,רמת
השרון ,הוד השרון ,רמת גן ,תל אביב -יפו ,בת -ים ,ירושלים ,מעלה אדומים ,מודיעין ,מכבים -רעות,
צרעה ,כפר מנחם ,מגידו ,גבעת ברנר ,גדרה ,רחובות ,מועצה אזורית אשכול ,באר שבע ועוד.

 .13פירוט עניין מהותי אחר:
לא חל עניין מהותי אחר בשנת הדו"ח.

 .14בעלי תפקידים על פי חוק החברות נכון ליום הדו"ח )(21.6.2011
חברי הדירקטוריון:
מספר שנים כולל

שם

תפקיד

תאריך מינוי

אפרת רותם

יו"ר דירקטוריון

10.8.2010

יואב ארד

חבר דירקטוריון

6.11.2008

 7שנים

ניבי נאור

חברת דירקטוריון

10.9.2009

 2שנים )כהונה שנייה(

יובל טופר

חבר דירקטוריון

10.9.2009

 2שנים

ענבל קצף

חברת דירקטוריון

6.11.2008

 3שנים

ערן הרצמן
שירי )שרון(הוברמן

חבר דירקטוריון,
גזבר
חברת דירקטוריון

6.11.2008

 3שנים

10.9.2009

 2שנים

יעל רב הון

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה

הילה להב רייס

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה )כהונה שנייה(

זהורית שורק

חברת דירקטוריון

21.6.2010

 1שנה

בתפקיד
יו"ר – שנה ראשונה
חברת דירקטוריון – 4
שנים

חברי ועדת הביקורת:
מספר שנים כולל

שם

תפקיד

תאריך מינוי

יוסי גלעד

ועדת ביקורת

21.6.2010

 1שנים

דן ינוביץ'

ועדת ביקורת

10.9.2009

 2שנים

בתפקיד

מבקר פנימי – לא רלבנטי

מורשי חתימה:
שם

תפקיד

אפרת רותם
ענבל קצף
ערן הרצמן

יו"ר דירקטוריון
חברת דירקטוריון
חבר דירקטוריון,
גזבר

מספר שנים כולל
בתפקיד
 1שנה
 3שנים
 3שנים

רואה חשבון
שם

מספר שנים כולל
בתפקיד

רו"ח נסים דוידוב ושות'

3

החברה חייבת במינוי רואה חשבון.

 .15עדכונים נוספים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מסוף שנת הדיווח ועד למועד
הגשת הדו"ח לאישור האספה הכללית(:
לא חלו שינויים נוספים בפרטים הרשומים לעיל.

חתימת חברי דירקטוריון החברה
אנו הח"מ ,אפרת רותם וערן הרצמן ,חברי הדירקטוריון של החברה ,מאשרים בזאת את פרטיו של
הדו"ח המילולי לשנת  2009המפורט לעיל ,אשר הוגש לחברי ועדת הביקורת ביום __21.6.10
ואושר ע"י האסיפה הכללית ביום ._27.6.10
תאריך____________ :

______________

____________

אפרת רותם

ערן הרצמן

יו"ר הדירקטוריון

חבר דירקטוריון

המלצת ועדת הביקורת

חוש"ן חינוך ושינוי חברה לתועלת הציבור בע"מ
ח"פ 513544494
חל"צ 513

ועדת הביקורת בדקה את תקינות פעולות החברה ומוסדותיה בהתאם לתפקידיה המפורטים בסעיף
345ח לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999 -קראה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת . 2009

המלצת ועדת ביקורת:
________________________________________________________
________________________________________________________

______________
מר דן ינוביץ'
חבר ועדת ביקורת

